
ي والبحث العمميي والبحث العمميــــــــــــــــــــــــــــــــم العالم العالــــــــــــــــــــــــوزارة التعميوزارة التعمي   
--جيجلجيجل--جامعة محمد الصديق بن يحي جامعة محمد الصديق بن يحي    

  كمية العموم اإلنسانية واالجتماعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  قسم عمم االجتماعقسم عمم االجتماع

 

بعنوان:بعنوان:  مذكرةمذكرة   
 
 
 
 
 
 
 

  مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في عمم االجتماع مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في عمم االجتماع 
  عمم االجتماع اإلتصالعمم االجتماع اإلتصال: : تخصصتخصص

 

  :                        :                        ةةاألستاذاألستاذ  إشرافإشراف                                                                                                    ::ةةمن إعداد الطالبمن إعداد الطالب
  بمغول أمينةبمغول أمينة  --                                                                                              بن قوح رحمةبن قوح رحمة  --

  
  
  
  
  

  

  10101010--10210299    السنة الجامعية:السنة الجامعية:

 

  في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيينفي تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين  االتصالاالتصالدور وسائل دور وسائل 
  --بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية دراسة ميدانية دراسة ميدانية   ––

  ––ل ل ــــــــــــــــــــــــــــامعة جيجامعة جيجــــــــــــــــــــــــــــــجج--
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--جيجلجيجل--جامعة محمد الصديق بن يحي جامعة محمد الصديق بن يحي    

  كمية العموم اإلنسانية واالجتماعيةكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  قسم عمم االجتماعقسم عمم االجتماع

 

بعنوان:بعنوان:  مذكرةمذكرة   
 
 
 
 
 
 
 

  مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في عمم االجتماع مذكرة مكممة لنيل شهادة الماستر في عمم االجتماع 
  عمم االجتماع اإلتصالعمم االجتماع اإلتصال: : تخصصتخصص

 

  :                        :                        ةةاألستاذاألستاذ  إشرافإشراف                                                                                                    ::ةةمن إعداد الطالبمن إعداد الطالب
  بمغول أمينةبمغول أمينة  --                                                                                              بن قوح رحمةبن قوح رحمة  --

  
  
  
  
  

  

  10101010--10210299    السنة الجامعية:السنة الجامعية:

 

  في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيينفي تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين  االتصالاالتصالدور وسائل دور وسائل 
  --بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية دراسة ميدانية دراسة ميدانية   ––

  ––ل ل ــــــــــــــــــــــــــــامعة جيجامعة جيجــــــــــــــــــــــــــــــجج--
 
 



 دعا٤

 ايًِٗ يو اذتُد حت٢ تسع٢ ..... ٚيو اذتُد قبٌ ايسعا

 ٚيو اذتُد اذا زعٝت    ........... ٚيو اذتُد بعد ايسعا

 ٚيو اذتُد ع٢ً َا اعطٝت ........ ٚيو ايػهس ع٢ً َاقغٝت

 اصاب بايػسٚز اذا جنخت ٚال بايٝاع اذا  اخفكت فٝازب الجتعًين

 ٚذنسْٞ دا٥ُا إ االخفام ٖٛ ايتجسب١ اييت تطبل ايٓجاح .

 ٜازب اذا اعطٝتين جناحا ........ التفكدْٞ تٛاععٞ .

 ٜازب اذا اعطٝتين تٛاععا ...... التفكدْٞ اعتصاشٟ بهساَيت

 افٜٚازب اذا اضات اىل ايٓاع ..... فآَخين غٗاد٠ االعرت

 ٜٚازب اذا اضا٤ ايٓاع ايٞ ... فآَخين غجاع١ ايعفٛ

 ٜٚازب عًُين ا ْاحب ايٓاع نًِٗ ... نُا احب ْفطٞ

 ٜٚازب عًُين إ احاضب ْفطٞ .. نُا احاضب ّٜٛ يكٝاى

 ""ٜازب ٚاجعًين ممٔ غهسٚى ٚزعٝت عِٓٗ 

 

 

 



 اٖدا٤

زبٞ الٜطٝب ايًٌٝ االبػهسى ٚالٜطٝب ايٓٗاز االبطاعتو ، ٚالتطٝب ايًخظات 

 االبرنسى ٚالتطٝب ادت١ٓ االبسؤٜتو " جٌ ٚجالي٘ "

اىل َٔ بًؼ ايسضاي١ ٚاد٣ االَا١ْ ْٚضح اال١َ باهلدا١ٜ " ضٝدْا حمُد ص٢ً اهلل 

 عًٝ٘ ٚضًِ"

اَس مجٌٝ عٓدَا ٜٗدٜ٘ املس٤ ملٔ حيب عٔ طٝب خاطس ٚبٗرا تكاضِ طعِ ايٓجاح 

 ضاٖدٟ ختسجٞ ملٔ اٚصاْا بُٗا اهلل

اَٞ ايػاي١ٝ " بٔ َبازى جنا٠ " ٜأَ جعٌ ادت١ٓ حتت قدَٝو اْا احنين االٕ بهٌ 

 اجالٍ ٚتكدٜس القدز جمٗٛدى ٚتعبو فػهسٟ ئ ٜٛفٝو حكو " اداَو اهلل يٓا "

اهلل باهلٝب١ ٚايٛقاز ٚايعطا٤ بدٕٚ اْتظاز ٚجعًتين ٜأَ نًو  "ٚايدٟ ايعصٜص " 

 امحٌ امسو بهٌ افتداز يتطكٝين بكطسات حب ٚجناح

ٚحبٝب اىل َٔ جعًِٗ اهلل اخ٠ٛ يٞ ٚمجع بٝٓٓا زٜاحني قًيب " عبري " ْٗاد" " ا١ٜ " 

 قًيب ٚزٚحٞ " َٗدٟ "

بٔ َبازى اىل زٚح صعدت ٚمل تعد بٝٓٓا ٚبٝٓٗا اال ايدعا٤ بايسمح١ ٚاملػفس٠ " 

 ذٖب١ٝ " ٚاٚالدٖا " شنسٜا٤ " ضعاد " ٚاالخت اييت مل تًدٖا اَٞ " ٖاي١ غٓدٚف "

اىل عا١ً٣ "بٔ قٛح " اييت اخضٗا يٞ عُٞ جنٝب ٚاٚالدٙ " ْسَني " فساح " اْظ " 

 ٚاالّ ايهسمي١ غسٜف١ "

ٚيف االخري اتكدّ بػهس خاظ يعا١ً٥ َػكف " اَني ، اضا١َ ، فسٜاٍ ٚاالّ ايهسمي١ 

 ْٛظ ، ٚايٛايد بػري "ت



 

  غهس ٚتكدٜس

 
مل ٜرم طعِ ايٓجاح مل ٜرم طعِ اذتٝا٠ ٚاذتٝا٠ بدٚزٖا يٝطت جمسد آَاٍ ٚأَٓٝات    َٔ

 فخطب بٌ جد ٚعٌُ ٚعصمي١ ٖرا َا تعًُت٘ خالٍ َطريتٞ ٚضأتعًِ ايهثري بإذٕ

 طايب ايعًِ ال ٜػبع ٚطسٜل ايعًِ يٝظ ي٘ حدٚد. أْا اطاملاهلل 

ناْٛا خري ضٓد  َٔؤ طسٜٚعًٝ٘ فٓتاج ٖرا ايعٌُ َا ٖٛ إال حمض١ً جٗٛد أضاتر٠ ٚ

 ٚمل ٜبدًٛا بتٛجٝٗاتِٗ ٚاقرتاحاتِٗ ٚنرا اْتكاداتِٗ ايبٓا٠٤.

" أتكدّ يهٞ جبصٌٜ ايػهس ع٢ً نٌ ادتٗٛد اييت بًػٍٛ أ١َٓٝيهٞ أْيت األضتاذ٠ " 

 بريتٗا َعٓا ٚعًُو ايرؤٚب.

أتكدّ بايػهس نريو إىل نٌ أضاتر٠ قطِ عًِ االجتُاع ٚاخط بايرنس األضتاذ٠ بٔ 

 ، ع٢ً َطاعدتِٗ يٓا الجناش ٖرا ايعٌُ.بًػٍٛ أ١َٓٝحيٞ ضٗاّ، 

 ُا أتكدّ بايػهس إىل مجٝع ايصٌَٝ " عاليٛش ابساِٖٝ " ٚايص١ًَٝ " فسجي١ عا٥ػ١ "ن

 دتاَع١.ٚاىل نٌ َٔ نإ ضٓدا يٞ طٛاٍ َطريتٞ ايدزاض١ٝ يف ا

 

 زمح١

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات قائمة
 



 المحتويات قائمة

 الصفحة المحتويات

  شكر
  المحتوياتقائمة 
  الجداول واألشكال قائمة
 ج-أ مقدمة

 الباب األول: الجانب النظري
 

 الفصل األول: التأسيس النظري لمدراسة
 65 تمهيد

 66 أوال9 إشكالية الدراسة
 68 الدراسةثانيا9 فرضيات 

 06 ثالثا9 أسباب اختيار موضوع الدراسة
 00 رابعا9 أهمية الدراسة

 01 خامسا9 أهداف الدراسة
 02 سادسا9 تحديد المفاهيم

 22 سابعا9 الدراسات السابقة
 32 خالصة الفصل

 الدراسة لموضوع المفسرة واالتصالية والنفسية االجتماعية النظريات الفصل الثاني:

 34 تمهيد 
 35 النظريات االجتماعية



 35 أوال9 مفهوم النظرية
 37 ثانيا9 النظرية البنائية الوظيفية

 37 منظور التحميل الوظيفي -0-0
 42 نظرية النسق االجتماعي -0-0-0
 56 استخدام التحميل الوظيفي في دراسات االتصال -0-1
 50 التحميل الوظيفي "وايت ميل" -0-1-0
 Jean Casaneuve" 51الوظيفي " التحميل -0-1-1
 52 التحميل الوظيفي في دراسات سموك المواطنة -0-2
 54 تطبيق النظرية البنائية الوظيفية -0-3

 55 ثالثا9 نموذج الصراع االجتماعي
 57 رابعا9 النموذج التطوري

 66 خامسا9 نموذج التفاعل التبادلي الرمزي
 63 سادسا9 النظريات النقدية

 65 مدرسة فرانكفورت -0
 66 النظرية الثقافية النقدية -1
 67 نظرية االقتصاد السياسي -2

 68 سابعا9 النماذج السيكولوجية واإلدراكية
 76 النظريات اإلدراكية -0
 76 نظرية التعمم الشرطي اإلجرائي -0-0
 76 نظرية التعمم -0-1
 70 نظرية التحميل النفسي -0-2

 71 االتصال ثامنا9 نظريات
 72 نظرية التأثير المطمق لوسائل اإلعالم )الرصاصة السحرية( -0



 74 نظريات التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم -1
 74 نظرية ترتيب األولويات -1-0
 77 نظرية اإلنماء الثقافي -1-1
 80 نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم -1-2
 83 وسائل اإلعالم عمى موضوع الدراسةتطبيق نظرية االعتماد عمى  -1-3
 84 نظريات التأثير االنتقائي لوسائل اإلعالم -2
 84 نظرية االستخدامات واإلشباعات -2-0
 87 نظرية التدفق عمى مرحمتين -2-1

 060 خالصة الفصل

 الفصل الثالث: وسائل االتصال

 062 تمهيد
 063 أوال9 التطور التاريخي لوسائل اإلتصال

 063 العرض التاريخي لوسائل اإلتصال -0
 065 تطور البحث حول وسائل اإلتصال -1

 067 ثانيا9 خصائص وسمات وسائل اإلتصال
 006 ثالثا9 أهمية إعداد المواطن الرقمي عبر وسائل اإلتصال

 001 رابعا9 وظائف وسائل اإلتصال
األنترنت( في التغير خامسا9 دور وسائل اإلتصال الحديثة )القنوات الفضائية، 

 البنائي والوظيفي لممجتمع
006 

 010 سادسا9 نماذج عن وسائل االتصال
 010 ماهية القنوات الفضائية -0
 010 تطور القنوات الفضائية -0-0



 012 خصائص القنوات الفضائية -0-1
 013 أهمية القنوات الفضائية وتأثيرها عمى المجتمع -0-2
 014 البث الفضائي أهداف -0-3
 016 إيجابيات وسمبيات البث الفضائي عمى الجماهير العربية -0-4
 020 دور الفضائيات الجزائرية الخاصة في تعزيز الهوية واالنتماء لموطن  -0-5
 023 شبكة األنثرنث -1
 023 نشأة شبكة األنثرنث -1-0
 024 أهمية استخدام شبكة عمى األنترنت -1-1
 025 توجهات أساسية في استخدام شبكة األنثرنث -1-2
 026 الخدمات العامة التي تقدمها شبكة األنثرنث -1-3
مواقع التواصل اإلجتماعي والحراك الشعبي كأحد أدرجة المشاركة  -1-4

 السياسية
056 

 056 المواطنة االفتراضية كوسيمة والهوية الوطنية كقيمة -1-5
 061 إيجابيات وسمبيات استخدام شبكات األنثرنث -1-6
 063 واقع شبكة األنثرنث في الجزائر -1-7

 065 سابعا9 توصيات التربية عمى استخدام وسائل اإلعالم واالتصال
 076 خالصة الفصل

 الفصل الرابع: ماهية المواطنة

 071 تمهيد
 072 أوال9 التطور التاريخي لممواطنة

 072 المواطنة في الفكر االجتماعي القديم والحديث -0
 072 المواطنة في الفكر االجتماعي القديم -0-0



 086 المواطنة ونظرية العقد االجتماعي  -0-1

 080 المواطنة في الفكر االجتماعي الحديث -0-2

 081 ثانيا9 مفهوم المواطنة

 088 ثالثا9 خصائص المواطنة

 166 المواطنة رابعا9 أهمية

 160 خامسا9 أنواع المواطنة

 162 سادسا9 أبعاد المواطنة

 163 سابعا9 أسس ممارسة المواطنة

 163 المجال العام -0

 164 الوعي -1

 164 التنظيم -2

 165 ثامنا9 قيم وركائز المواطنة

 165 قيم المواطنة -0

 106 عناصر المواطنة -1

 107 وحقوق اإلنسان تاسعا9 المواطنة

 110 المواطنة وتنمية حقوق اإلنسان في الجامعة -0

 111 دور المؤسسة الجامعية في رفع مستوى التوعية بأهمية المواطنة -0-0

 113 دور المواطنة في تحقيق االندماج االجتماعي -0-1

 115 دور األحزاب السياسية في تحقيق المواطنة الفاعمة -0-2

 116  المواطنة والمشاركة السياسية والديمقراطية في الجزائرعاشرا9 

 122 خالصة الفصل



 الفصل الخامس: سموك المواطنة

 124 تمهيد
 125 أوال9 سموك المواطنة

 136 ثانيا9 مواصفات المواطن الصالح
 132 ثالثا9 أهمية تكوين سموك المواطنة لدى الشباب الجامعي

 133 تكوين سموك المواطنة رابعا9 أهداف
 136 المواطنة سموكخامسا9 مراحل تشكيل الثقافة الديمقراطية وأهميتها في إكتساب 

 141 سادسا9 دور الشراكة المجتمعية )المجتمع المدني( في تشكيل سموك المواطنة
 143 سابعا9 مقتضيات في طريق التغيير نحو تمثل سموك المواطنة

 146 اإلعالم في تنمية مستوى الوعي بسموك المواطنةثامنا9 دور وسائل 
 148 تاسعا9 وسائل اإلتصال )اإلعالم( وسموك المواطنة

 154 خالصة الفصل

 الباب الثاني: الجانب الميداني لمدراسة
 

 الفصل السادس: اإلجراءات المنهجية لمدراسة 

 157 تمهيد

 158 أوال9 مجاالت الدراسة

 158 المجال المكاني -0

 160 المجال البشري -1

 161 المجال الزمني -2

 162 ثانيا9 منهج الدراسة



 163 ثالثا9 أدوات جمع البيانات

 166 رابعا9 عينة الدراسة

 176 خامسا9 أساليب التحميل

 171 خالصة الفصل

 عرض وتحميل وتفسير بيانات الدراسةالفصل السابع: 

 173 تمهيد
 174 بيانات الدراسة أوال9 عرض وتحميل

 268 ثانيا9 مناقشة نتائج الدراسة 
 268 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات -0
 268 طبيعة مجتمع البحث -0-0
 268 مناقشة الفرضية الجزئية األولى -0-1
 206 مناقشة الفرضية الجزئية الثانية -0-2
 201 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة -0-3
 201  مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة -1

 203 ثالثا9 النتائج العامة لمدراسة
 204 رابعا9 مقترحات وتوصيات لمدراسة

 206 خالصة الفصل
 208 خاتمة

 210 قائمة المراجع
  المالحق

  الممخص 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألشكال قائمة الجداول
 



 :الجداولقائمة 

 الصفحة الجدول عنوان الرقم

 885 يوضح متغير الجنس ألفراد العينة 1
 885 يوضح متغير السن ألفراد العينة 8
 886 يوضح متغير التخصص ألفراد العينة 3
 887 يوضح مكان اإلقامة ألفراد العينة 4
 887 المعيشي ألفراد العينةيوضح المستوى  5
يوضح أكثر البرامج التمفزيونية مساىمة في تدعيم روح المسؤولية  6
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يعد موضوع المواطنة من المواضيع القديمة الحديثة التي لقيت اىتمام كبيرا لدى الفالسفة والعمماء 
وقد ، بعدد من العوامل كعوامل الزمان والمكان والوضع السياسي والجية التي تعرفو لتأثرهنظرا ، والتربويين

فيناك زاوية ، واألغراض التي تنظر إلييا من خالليا الزواياعدم الثبات ىذا المفيوم يعد لتعدد  أنيبدو 
بالقيم، وأخرى سموكية مرتبطة ، وأخرى ثقافية وتتعمق بالعادات والتقاليد، قانونية تتعمق بنصوص قانونية

د آخر من المفاىيم كوالء ا المفيوم وعدم ثباتو من حقيقة ارتباطو مع عدذجزء من الغرض ى كذلك ويأتي
القيمي  إطارىمفي  منا إلى أن أفراد المجتمع ال يتشبيونويحي، واالنتماء لموطن واليوية الثقافية والمغوية

ا اختالفيم عمى المستوي الفردي والجماعة التي ينتمي إلييا بالرغم ذالختالفيم في منظومتو القيمية، وك
فراد المجتمع التي تعطيو خصوصية أمشتركة يؤمن بيا معظم  ن لكل مجتمع قيمإمن ىاتو االختالفات ف

 وىويتو.
فان سموك المواطنة يكتسب بعده الثقافي عن طريق التنشئة االجتماعية باعتبارىا مفيوم  وبيذا

تتعمق بسموك  ، أومركزي من ضمن مجموعة من السموكات تتعمق إما بالدولة وسموكيا اتجاه المواطنين
الواجبات التي ينص عمييا  وىذا يندرج في نطاق، مجتمعو بكونو مواطنا واتجاهدولتو  اتجاهالمواطن نفسو 

ي االنتخابات في المشاركة في النشاط السياسي خصوصا ف أوأو التي تممييا العادات واألعراف القانون 
يندرج كل ىذا لتحقيق اليوية أو جماعية ، لممسؤوليةالسياسي  واألداء ومراقبة عمل اإلدارات

Collectivism لمجماعة التي  التي تعزز الروابط الجماعية والمعبرة عن توحد األفراد مع اليدف العام
والرغبة الوجدانية في المشاعر  عمى كل من التعاون والتكامل والتماسك الجماعة ينتمون إلييا وتؤكد

، ات الصمةالعام والتعميمات ذ اطنين بالنظامالمو  التزامفي نطاق سموك المواطنة  يندرجكم ، الدافئة لمتوحد
غاثة المميوف ونجدة  األذىأو إماطة ، عمى األمالك العامة والخاصة والتعديوعدم مخالفة القوانين  وا 

 .االجتماعيةالمحتاج ىي سموكيات حثت عمييا القيم اإلسالمية واألعراف 
فالمواطن الصالح واع ورقيب ىدفو صالح امر مجتمعو ودولتو ومن ىنا تكتسب وسائل االتصال 

تساعدىم في تكوين مفاىيم  السياسية واألخباراىميتيا في مساىمتيا بيذا الدور من كونيا تنقل المعمومات 
طنة لتمسك واضحة االىداف وبناء الشخصية الوطنية عبر البرامج اليادفة لنشر ثقافة سموك الموا

بالرغم من ، المجتمع أفرادقوة يضمن وحدة المجتمع وتماسكو وتشجيع ثقافة الحوار بين باالنتماء كعامل 
غير مفيومة ومزال الجدل قائما  مازالت تأثيراتيا أناالعتقاد السائد في قوة االعالم وفعاليتيا غير 

قة بين المنظومة االعالمية ومنظومة ولعل العال، التأثيراتوصعوبة ايجاد نظرية واحدة تفسر كل ىده 
القيم االجتماعية واالخالقية عالقة فاعمة ومتداخمة عمى اعتبار ان وسائل االعالم في أي مجتمع من 

التي تخمق جانب كبير الثقافة االجتماعية وطريقة حياة أي ، التفكير والمعرفة والقيم ألنماطالوسائل الناقمة 
وصحيح ان وسائل االعالم ليست ىي الوحيدة المساىمة في نقل انماط شعب او مجموعة سكانية معينة 
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 واألنديةوالمدرسة والجامعة كاألسرةوالقيم بل ىناك مؤسسات اخرى تشاركيا في ذلك  التفكير والمعرفة
 ...الخ.واألصدقاءالسياسية  واألحزاب

في ظل العولمة االتصالية وما تتميز بو  الم والتعميم والسيماوالتوجيو واالع تأثيرومن اىم االدوات 
وىو ماساىم في انييار البعد الزماني ، واالستعمال الواسع في شبكة االنترنت التمفزيونيمن زخم في البث 

قرية كونية  أنيا مارشال ماكموىانوالمكاني بين الحضارات واالمم حيث اصبح العالم عمى حد تعبير 
فكار والمعمومات بشكل سريع وقد شمل ىدا التغيير وسائل االعالم صغيرة اذا ازدادت تفاعالت بين اال

السيما في البمدان النامية اوليا التمفزيون الدي عرف نقمة نوعية لتحسين المستوى االجتماعي والثقافي 
تحقيق التنمية الشاممة اظير نوعا من االعالم ىو االعالم المحمي الدي اولت لو الجزائر في  باألخص
خرى سواء لمفرد بو من خصائص كغيره من الوسائل اال ما يتميزاالخيرة امكانيات معتبرة بفضل  السنوات

 بيذاالدول النامية تيتم  ما يجعلفي المجال الدي يعزز االنتماء الوطني لدييم وىو  او المجتمع والسيما
 .الجياز وتنفق عميو موارد مالية وبشرية ىائمة لتطويرىا

، لجميع انتشاراأو  استخدام( األكثر االجتماعيشبكات التواصل الجماعي ) لاالتصاثانييما وسائل 
كبير في  تأثيرافإنو مما الشك فيو سيكون ليا ، الشباب منيم والطمبة الجامعيينالسيما ، فئات المجتمع

تبادل فقد أصبح شائعا ، ترسيخ قيم المواطنة أو زعزعتيا في نفوس أولئك الشباب أو أفراد المجتمع عموما
تاحتيا لممساحة التعبيرية المناسبة ، تفاصيل حياة اإلنسان بطريقة لم تكن ممكنة قبل عقد من الزمن وا 
كبيرا عمى المعتقدات حول الحريات  ثيرلتوجيات اإلنسان ورغباتو وتطمعاتو ومعاناتو بل أصبحت ليا تأ

ومنافسة وسائل اإلعالم ، لعامالمدنية والترويح الذاتي التي من شأنيا أن تعمل عمى تشكيل الرأي ا
لكن ىذه المعمومات قد يكون بعضيا إيجابي يساعد عمى تعزيز سموك المواطن والعمل عمى ، التقميدية
سمبي لما يحاول التشكيك في قيم المواطنة  اآلخروبعضيا ، الروح الوطنية والوالء لدى مستخدمييا تعزيز

ثارتو الشكوك والظنون في نفسية المواطن.  وا 
في تكوين  االتصالوسومة بعنوان " دور وسائل ن ىدا المنطمق سنحاول في ىده الدراسة الموم

كميدان  -تاسوست-جيجل  -  واالجتماعيةالمواطنة لدى الطمبة الجامعيين " بكمية العموم اإلنسانية  سموك
ي تمعبو في تشكيل التي يعتمدىا الطمبة الجامعيين والدور الذ االتصاليةلتعرف عمى أىم وسائل ، الدراسة

 ومن أجل تحقيق ىذا الغرض فقد قمنا بتقسيم الدراسة إلى جانبييا النظري والميداني سموك المواطنة لدييم 
 عمى خمسة فصول وىي:  اشتملفالجانب النظري 

، " موضوع الدراسة " حيث تم التطرق فيو إلى إشكالية الدراسة وفرضيتيا ـالفصل األول الموسوم ب
وتحديد مفاىيم ، أىداف وأىمية الدراسة، قمنا بتحديد األسباب التي دفعتنا الختيار ىذا الموضوع كما

 ب



 مقدمة

 

 

 
 د 

عطاء كل مفيوم مفيومو اإلجرائي ثم قمنا بعرض مختمف ، والمفاىيم المرتبطة بموضوع الدراسة، الدراسة وا 
  .سةبيا إلجراء الدراسة التي طرقت لموضوع الدرا اشتغمناالدراسات السابقة التي 

 لموضوع المفسرة واالتصاليةأما الفصل الثاني والذي جاء بعنوان: "النظريات االجتماعية والنفسية 
" والتي تم من خالليا تحديد أبعاد موضوع قيد الدراسة، حيث تطرقنا من خاللو إلى النظريات الدراسة

والنموذج التطوري، ونموذج التبادل االجتماعية )النظرية البنائية الوظيفية، ونموذج الصراع االجتماعي 
التفاعمي الرمزي، النظريات النقدية(، كما تطرقنا إلى النظريات النقدية وأىم النماذج السيكولوجية واإلدراكية 

 التي تفسر السموك وتمييا في األخير نظريات االتصال.
(، باعتبارىا أىم الوسائل الفصل الثالث والمعنون بـ: "وسائل االتصال" )القنوات الفضائية واألنثرنت

المستخدمة في توجيو الرأي العام نحو قضية "المواطنة الرقمية"، حيث تضمن ىذا الفصل التطور 
التاريخي لوسائل االتصال وأىم الخصائص المميزة ليا، وأىميتيا في إعداد المواطن الرقمي، ودورىا في 

م النماذج المطبقة عمى موضوع الدراسة، وتمييا إحداث التغيير البنائي والوظيفي لممجتمع، والتطرق ألى
 في األخير تقديم توصيات لمتربية عمى استخدام وسائل االتصال واإلعالن.

دراجيا في الفضاء  الفصل الرابع جاء أيضا بعنوان: "المواطنة" وىذا من أجل فيم مجمل أبعادىا وا 
وتحديد مختمف مفاىيميا وخصائصيا،  الحضاري، حيث تم التطرق من خاللو إلى التطور التاريخي ليا،

أىميتيا، وأنواعيا، أبعادىا وأسس ممارستيا، وأىم الركائز والقيم المرتبطة بيا، وتحديد المواطنة وفق 
 حقوق اإلنسان، وتناول المواطنة والمشاركة السياسية والديمقراطية في الجزائر.

رقنا من خاللو إلى تحميل مفيوم الفصل الخامس الذي يحمل عنوان: "سموك المواطنة" الذي تط
سموك المواطنة ومواصفات المواطن الصالح وأىمية تكوين سموك المواطنة لدى الشباب الجامعيين 

ودور الشراكة المجتمعية وأىدافو، ومراحل تشكيل الثقافة الديمقراطية وأىميتيا في اكتساب سموك المواطنة 
تغيير نحو تمثل سموك المواطنة، ودور وسائل اإلعالم في تشكيل سموك المواطنة ومقتضيات في طريق ال

 في تنمية الوعي بسموك المواطنة، عالقة وسائل االتصال بسموك المواطنة.
أما الجانب الميداني لمدراسة فقد اشتمل عمى فصمين والتي تم ربطيما بالدراسة الحالية كالتالي: 

لمدراسة"، تضمن مجاالت الدراسة، عينة الدراسة، الفصل السادس الذي جاء بعنوان: "اإلجراءات المنيجية 
 .جمع البيانات، وأسموبي التحميل الكمي والكيفي أدوات

أما الفصل السابع والذي جاء بعنوان: "عرض وتحميل وتفسير بيانات الدراسة"، ومناقشة نتائجيا في 
ضوء الفرضيات، الدراسات السابقة المشابية لمدراسة الحالية، تقديم النتائج العامة لمدراسة، وبعض 

 عرض الخاتمة النيائية.التوصيات واالقتراحات التي إرتأينا من خالل دراستنا الحالية أنيا ضرورية قبل 
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 :تمهيد

جراءاتو من األمور الضرورية ألي حقل من حقول المعرفة  يعتبر البحث العممي بمناىجو وا 
المستيدفة من العموم التي تكفل الراحة لإلنسان، وتضمن لو التفوق عن غيره، لذلك فميما كان مجال 

طريقة الباحث ومستواه العممي فإن ىذا اإلطار المنيجي يالزمو ويوجو مسعاه في عممية بناء البحث ب
عممية حتى تكون لديو الرغبة في إعداده واإلحاطة بأىم جوانبو بتسمسل منطقي يجعل ضبط اإلطار العام 

وتساؤالتيا وكيفية صياغة فروضيا التي تعتبر بمثابة  إبتداءا من تحديد الخطوط العريضة لبناء اإلشكالية
سباب اختيار الموضوع، أىمية الدراسة، اقتراح مؤقت لتمك التساؤالت، كما يتم في ىذا الفصل إبراز أىم أ

 أىدافيا، تحديد المفاىيم، والدراسات السابقة التي تطرقت لمموضوع من قبل.
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 أوال: إشكالية الدراسة

 ييتم عمم اإلجتماع منذ سنوات طويمة بإثبات فعاليتو العممية في معالجتو لمظواىر اإلجتماعية
المختمفة الناتجة عن العالقات، والتغيرات التي تعرفيا المجتمعات الحديثة عمى مدى عدة عقود، من 
خالل تطويره لنظريات ومناىج وتقنيات ساىمت في تفسير وفيم العديد من المواضيع والتركيز عمى 

خالل ما تخمفو من الظواىر والنظم السياسية، التي أصبحت تميز بقوة التجمعات اإلنسانية المعاصرة من 
 آثار في حياة الناس.

الطامحة إلييا أو  وقضية المواطنة من ضمن المواضيع السياسية البارزة في المجتمعات الديمقراطية
التي اىتم بيا العديد من المفكرين القدامى والمعاصرين، نظرا لمدور الذي تمعبو عمى مستوى ترقية الفرد 

قيق التوازن بين الحقوق والواجبات وكذا ترقية الحس المدني لدى والمجتمع، خاصة وأنيا تساىم في تح
األفراد، وتقوية الرابط اإلجتماعي من جية، وارتباطيا بالجانب النفسي والمعنوي لمفرد قبل المادي، ىذا قد 

مشاركة المواطنين في الحياة العامة ولعل ىذا األمر ىو الوسيمة المثمى في إلى  يحيمنا بصورة أساسية
قيق عالقة ترابط وتعاون بصورة متوازنة تكون بين الفرد ووطنو ومجتمعو، في ظل ممارستو ألنشطتو تح

 الحياتية مع غيره.

وتختمف طرق التعبير عن المواطنة من فرد آلخر ومن مجتمع آلخر، باعتبارىا ممارسة يسعى 
مبي، يعبر عنيا بأشكال مختمفة لتحقيقيا الفرد وفق رؤية متزنة بغية المشاركة اإليجابية عوضا من تمقي س

تكسبو ثقافة المشاركة في حرية التعبير، وتشكيل روح المسؤولية اإلجتماعية في المجتمع، وفي ظل ىذا 
فإن تطور مفيوم المواطنة مرتبط بظيور تكنولوجيا االتصال الحديثة، في منتصف التسعينات من القرن 

حقيقية في عالم االتصال، وتزايد استخدام تطبيقاتيا التي أحدثت بدورىا نقمة نوعية وثورة الماضي، 
ووسائطيا المختمفة عمى شبكة األنثرنت، بدءا بتقنيات المحادثة اإللكترونية، البريد اإللكتروني، غرف 

المدونات اإللكترونية، وشبكات التواصل إلى  الحوار، التراسل النصي، برمجيات التواصل المباشر، وصوال
بدورىا لتغيرات جوىرية عمى سموك المواطنة في السنوات القميمة الماضية، سواء  أدت االجتماعي التي قد

عمى مستوى األطراف المشاركة والفعالة في العممية أو  ،االتصاليةعمى مستوى الوسائل والتقنيات 
ع، لنشر االتصالية، ىاتو األشكال الجديدة من االتصال ليا ميزة أساسية كونيا متاحة لجميع شرائح المجتم
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مختمف اآلراء واألفكار والمعتقدات عبر الصفحات والمجموعات التي قد تمكننا من تغطية أحداث 
وتظاىرات تكرس بدورىا حقيقة ميالد أشكال ومفاىيم وممارسات جديدة، جعمتنا نتحدث عن "المواطنة 

التصالية الجديدة شجعت االفتراضية" كمقابل لإلعالم التقميدي و"صحافة المواطن" كذلك، وىاتو البيئة ا
عمى التشارك والمساىمة في بناء المعرفة أكثر من أي وقت مضى، وزيادة نسبة المضامين اإلعالمية 

، التي بدورىا قد أصبحت تشكك في ما تبثو الوسائل التي قد ينتجيا األفراد عبر المنصات اإلفتراضية
حد ما منتجا ومشاركا إلى  اب، وأصبحتالرسمية وغير الرسمية التي قد تحرض عمى االعتصام واإلضر 

في طريقة أو  فعاال في إنتاج وصناعة المضمون لمنافسة محتوى البرامج التمفزيونية في كثير من األحيان،
نقل األخبار فور حدوثيا ومن قمب الحدث، فتح المجال لمجميور المساىمة في صناعة محتواىم وتسميط 

عية والثقافية التي تخص المواطنين في دمج قيم المساواة دون عمى القضايا السياسية واالجتماالضوء 
تميز ألي فئة من الفئات االجتماعية، لمجابية التحديات التي يعنى بيا الرأي العام في توجيو أو  تيميش

المواطن عمى نشر ثقافة سموك المواطنة لدييم ضمن بيئة وطنية مواتية لتنمية حقة معرفيا وأخالقيا لحبو 
 والءه وحفاظو عمى وحدتو وأمنو وسالمتو.لوطنو و 

وتأسيسا عمى ما تم ذكره وألىمية الموضوع، جاءت ىذه الدراسة لمعرفة مساىمة وسائل االتصال 
جراء دراسة ميدانية بجامعة محمد الصديق بن يحي  –في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين، وا 

واالجتماعية، وبناءا عميو جاءت اإلشكالية الجوىرية ليذه الدراسة  اإلنسانيةتاسوست بكمية العموم  -جيجل
 التالي: التساؤل الرئيسيتتمحور في 

 ما ىو دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين؟ -

 التالية: التساؤالت الفرعيةوقد انبثقت عنو 

 نتماء لموطن؟ما ىو دور برامج القنوات الفضائية في تعزيز روح اال -

 ما ىو دور شبكة االنترنت في تحريض الطمبة عمى العنف؟ -
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 ثانيا: فرضيات الدراسة

يمكن ألي بحث عممي أن يتم من دون وجود فرضيات باعتبارىا إحدى المراحل األساسية في  ال
 منيجية البحث العممي والعنصر األول المكون لبناء نموذج تحميل حول الظاىرة المراد دراستيا.

وجيين لمظاىرة موضوع أو  ينيعالقة بين مستو يفترض وجود أو  حيث تعرف بأنيا تصريح يتوقع
مشكمة البحث ثم تدقيقيا وتخصيصيا، أي تم إفتكاكيا من قبضة ظاىرة في ترجمتيا لالدراسة، يمثل الوجو 

 1األفكار الشائعة لتصبح مشكمة يمكن دراستيا و أصبح ليا وجود وطابع فعمي.

 وتمثمت فرضيات الدراسة لموضوعنا في:

 الفرضية الرئيسية:

 لوسائل االتصال دور في تكوين سموك المواطنة لمطمبة الجامعيين. -

 الفرضيات الفرعية:

 لموطن. االنتماءلبرامج القنوات الفضائية دور في تعزيز روح  -

 دور في تحريض الطمبة عمى العنف. االنترنتلشبكة  -

 مؤشرات الفرضية العامة: 

  .لموطنلبرامج القنوات الفضائية دور في تعزيز روح االنتماء  -

 

                              
، الجزائر، 2، دار القصبة، طالدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في عمم االجتماعسعيد سبعون:  -1

 .106، ص2012
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لبرامج القنوات الفضائية دور في تعزيز روح االنتماء : األولىمؤشرات الفرضية الجزئية 
  .لموطن

 حصص ذات الطابع االجتماعي في تدعيم المسؤولية االجتماعية. تساىم  -

  .حصص ذات الطابع االجتماعي في تشكيل وتنمية التشاركية في شؤون المجتمعتساىم  -

في نشر الوعي حول حب الوطن والمحافظة عمى ات الطابع الخيري والتطوعي حصص ذتساىم  -
  .وحدتو

  .في الحفاظ عمى عناصر اليوية الثقافية لمشبابتساىم الحصص الثقافية  -

  .لشبكة االنثرنت دور في تحريض الطالب عمى العنف: مؤشرات الفرضية الجزئية الثانية

  .نشر الفوضى والعدوان بين الشباب تساىم شبكات التواصل االجتماعي في -

  .تساىم المدونات االلكترونية السياسية في نشر الشائعات عن نظام الحكم في المجتمع -

  .تساىم شبكات التواصل االجتماعي في الدعوة لتغيير اليوية الثقافية لمشباب -

 الدراسة موضوعثالثا: أسباب اختيار 

إن لكل بحث عممي أكاديمي مجموعة من الدوافع واألسباب التي تؤدي بالباحث الختياره، فمنيا ما 
يتعمق بتجاربو الخاصة واىتماماتو الشخصية والمعرفية، ومنيا ما تعمق بطبيعة الموضوع بحد ذاتو، وىذا 

في بعض  التمعنمية إعادة راجع النتشار آثاره المتعددة التي تفتح المجال لمطالب الباحث وتجعمو أمام حت
 .جوانب تمك الظواىر

 حيث توجد أسباب ذاتية متعمقة بالباحث وأسباب موضوعية متعمقة بالموضوع المراد دراستو.
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 األسباب الذاتية: -1

شباع الفضول المعرفي باعتبارنا باحثين أكاديميين في عمم  - الرغبة الشخصية في دراسة ىذا الموضوع وا 
 .االجتماع

في إبراز دور أىمية وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطالب الجامعيين في  الرغبة -
 التعبير عن انتماءىم لموطن.

 الرغبة في معرفة دور البرامج التمفزيونية في تعزيز سموك المواطنة لمطمبة الجامعيين. -

 الرغبة في معرفة تأثيرات شبكة االنترنت في انتشار العنف داخل الجامعة. -

 األسباب الموضوعية: -2

 المساىمة في فتح المجال لمباحثين من أجل التعمق في بعض الجوانب األخرى. -

 التعرف عمى وجية نظر الفئة المستيدفة من البحث ليذه الوسائل وموقفيم منيا. -

 اندراج موضوع الدراسة ضمن تخصص عمم االجتماع االتصال. -

 الزمة إلجرائو.قابمية الموضوع لمدراسة نظرا لتوفر الشروط ال -

 : أهمية الدراسةرابعا

البحث العممي تتشكل أساسا من أىمية الظاىرة المراد دراستيا وبين الجمع بين  إن أىمية
المالحظات والمعارف التي تخمق فينا ابتكارات جديدة وتكسبيا طابعا عمميا ممموسا في البحوث اإلمبريقية 

ن صح التعبير في الميدان التطبيقي.  وا 

أىمية دراستنا في كونيا من الدراسات الحديثة في مجال عمم االجتماع التي تساىم في بناء تكمن 
جيل يعمل بمبدأ احترام السيادة الوطنية ودولة القانون لتنمية مفيوم سموك المواطنة وغرس قيم االنتماء 

تمييز، وترسيخ أو  هلممجتمع والرغبة في تشجيعيم عمى نقل أفكارىم والتعبير عن آراءىم بحرية دون إكرا
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قناعات إيجابية بفكر واعي مدرك لمسؤولياتو والتخمي عن النظرة الضيقة في ثقافات البعض التي تتخذ 
مواقف مغايرة تماما، خاصة عندما يكون الحديث عن مدلول المواطنة، ليذا تبرز أىمية دراستنا في الدور 

نمية روح التشارك في العممية اإلنتاجية داخل تجاه واحد في تالذي يمعبو سموك المواطنة المتجو في ا
المجتمع الواحد من كال الجنسين بالرغم من بعض العوائق التي يمكن أن يكون ليا أثرا بالغا في مفيوم 
المواطنة الصالحة لمطالب الجامعي، ونظرتو اتجاه البناء االجتماعي وتكوين مفاىيم واضحة لألحداث، أما 

أىمية الدراسة في تسميط الضوء عمى المتغيرين من حيث المفيوم وأىم  من الناحية النظرية تكمن
المحددات التي قد تفيد الطالب الباحث عمى التدريب العممي المنيجي والتحكم في أدوات البحث الميداني 
ضافة دراسة جديدة  باعتبارىا الركيزة األساسية التي تجعل البحث ذا مصداقية يسيل اإلطالع عميو وا 

 ع تكون بسياق معرفي مختمف عن سياقيا.لمموضو 

 خامسا: أهداف الدراسة

إن أىداف البحث العممي من بين الخطوات اليامة التي يجب أن يضعيا الباحث قبل الشروع في 
بحثو، والتي تعتبر بمثابة توجو يسير عمييا الباحث بغية تحقيقيا ووصفيا بواقعية ومصداقية، وعمى ضوء 

 عة من األىداف متمثمة في:ديد مجمو ىذا فقد تم تح

 الكشف عن طبيعة البرامج التمفزيونية التي تبث بيدف إنجاحا تشكيال لسموك المواطنة الصالح. -

عن طبيعة الدور الذي تمعبو شبكة االنترنت في تحريض الطالب الجامعيين عمى العنف  الكشف -
وتيديدات الجرائم االلكترونية في تنقل الشائعات وترويجيا لزعزعة األمن واالستقرار والمساس ىوية 

 الشباب الوطنية.

لدى الطمبة  السعي حول معرفة العالقة بين وسائل االتصال في تفعيل سموك المواطنة المكون -
 الجامعيين بصفة خاصة والمجتمع عامة.

محاولة جمع المعمومات واإللمام ببعض الجوانب والطرق االتصالية التي تعمل عمى فضاء خاص  -
 لمتعبير عن االنتماء واالعتزاز بالوطن وبيان الحقوق والواجبات التي تثبت سموك المواطنة لدييم.
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اخمي داخل المؤسسة وكيفية التفاعل مع الجميور المستيدف محاولة التعرف عمى طبيعة االتصال الد -
 مع المجتمع باعتبارىا لغة الحوار في مجتمعنا.في تعزيز المواطنة لدييم واالندماج 

بعض النتائج التي تساعد الطمبة الباحثين لقيام بدراسات أخرى في جوانب إلى  محاولة الوصول -
 مختمفة.

عمييا الجميور المستيدف في التعبير عن حقوقيم واكتسابيم حق التعرف عمى أىم الوسائل التي يقف  -
 ممارسة مختمف النشاطات.

 سادسا: تحديد المفاهيم

تحتل خطوة تحديد المفاىيم أىمية كبيرة في البحث العممي بصفة عامة والبحث االجتماعي بصفة 
خاصة، وذلك نظرا لالختالفات الكبيرة بين اإلنسان العادي والباحث االجتماعي، ىذا من جية وبين 

ة أخرى، وىذا الباحثين نفسيم عمى اختالف مشاريعيم وتوجياتيم وأيديولوجياتيم العممية والبحثية من جي
أرض الواقع والوقوف عمى معانييا الدقيقة خاصة ما إذا كانت بعض المفاىيم غير من أجل قياسيا عمى 

ثابتة في مفيوم واحد، لذلك فمن األىمية أن يقوم الباحث االجتماعي بتحديد مفاىيم الدراسة األساسية 
جرائيا حسب ىدفو من الميدان.  ويعرفيا لغويا واصطالحا وا 

 1تعرف المفاىيم بأنيا تصورات ذىنية لمجموعة متنوعة من الظواىر التي نريد مالحظتيا. وبذلك -

وبمعنى آخر ىي عبارة عن األدوات التي يستخدميا لمناقشة تفسير ما يراه من انتظام في العالم  -
 2الواقعي.

 

                              
، ترجمة بوزيد صحراوي وآخرون، دار منهجية البحث العممي في العموم اإلنسانية )تدريبات عممية(موريس أنجرس:  - 1

 .158، ص2004القصبة، الجزائر، 
، دار المعرفة الجامعية، البحث العممي االجتماعي ) لغته ومداخمه وطرائقه(عمي عبد الرزاق جمبي وآخرون:  - 2

 .23، ص2003األزاريطة، اإلسكندرية، مصر، 



 التأسيس النظري لمدراسة                                                   :الفصل األول
 

 
 
 

- 14 - 

أو  الوظيفيالجانب أو  وعمى ىذا فإنو من الممكن أن ينصب تعريفنا لممفيوم عمى الجانب البنائي
  1كمييما، ويرتبط ىذا باألىداف الرئيسية لمبحث.

 بالبحث:مفاىيم المشابية المتعمقة المفاىيم الرئيسية والإلى  وعميو سنتطرق

 الدور:  -1

 لغة:  - أ

يعرف حسب لسان العرب بأنو دار الشيء دورا ودورانا ودورا واستدار وأدرتو أنا وأدار غيره، وأدرت،  -
 2مداره.، واستدرت، ودواره

 3ثقافي...أو  يستخدم الدور في عمم االجتماع في وضع ما سواء كان اجتماعي -

لى ما كان عميو، ودارت عميو إلى  كما ورد حسب قاموس الوسيط بأنو تحرك وعاد - حيث ما كان وا 
 4الدوائر أي نزلت بو الدىر الدال وتقمب.

 اصطالحا:  - ب

المعايير وفييا يختص سموك فرد يقوم بوظيفة نمط منظم من  يعرف الدور اصطالحا عمى أنو:
معينة في الجماعة، والدور شيء مستقل عن الفرد الذي يقوم بيذا الفعل، أما الدور فيو يحدد السموك 

 5ويعبر عن األفعال ويحدد األقوال.

                              
، ديوان المطبوعات الجامعية، 2، دار الكتابمحاضرات في المنهج والبحث العمميسالطنية بمقاسم، حسان الجيالني:  - 1

 .154، ص2009الجزائر، 
 .324، ص15، دار صادرة، عدد األجزاء لسان العربأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم )ابن منظور(:  - 2
 .92، ص1996، دار الشروق، عمان، األردن، مصطمحات عمم االجتماعفاروق مقداس:  - 3
 .175، ص2013، 1دار أيوب، ط ، نشرياتعربي -منجد عربيقاموس الوسيط الحديث:  - 4
 .113، ص2006، دار اليدى، قسنطينة، مفاهيم أساسية في عمم النفس االجتماعيجابر الدين ولوكيا الياشمي:  - 5
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بمعنى أن الفرد بصفتو عضوا في جماعة ما تكون لديو عدة أدوار تميزه عن غيره معبرا عنو بردود  أي
 أفعال وأقوال.

 ية االجتماعية حيث يحدد طبيعة التوقعات االجتماعية بإمكاناتبر لدور من المفاىيم األساسية في التا -
 1أوضاع اجتماعية معينة ويحمل تفاصيل تمك التوقعات.أو 

ىذا المفيوم بأن طبيعة التفاعالت التي تتم مع الجماعة تحدد في مواقف محددة وما يمكن  يوضح
 أن يصدر عن الشخص القائم بعدة أدوار.

حسب أحمد بدوي فإن الدور من المنظور اإلداري ىو السموك المنظم الذي يؤديو الشخص في المركز  -
والقيم واالتجاىات التي يطرحيا المجتمع وال المناسب ليشارك في الموقف وتنظمو مجموعة من المعايير 

 2يؤدي الشخص دورا واحدا بل مجموعة من األدوار.

يوضح ىذا التعريف أن الدور سموك منظم يقوم بو الفرد حسب الخصائص الشخصية المرتبطة بو 
 في مجتمع ما وحسب اليدف المراد بو.

 3في عالقة مع اآلخرين.حسب بارسونز فإن الدور ىو ما يقوم بو الفاعل االجتماعي  -

 يوضح ىذا المفيوم أن الدور يدل عمى الممارسات السموكية المميزة لكل فرد ضمن إطار محدود ومعين.

يتوقع أو  من خالل التعاريف السابقة يتضح أن الدور مجموعة من السموكيات التي يقوم بيا الفرد
 تميا في المجتمع.أن يقوم بيا، وذلك انطالقا من المكانة االجتماعية التي يح

 

 

                              
 .44، ص2006، عالم الكتب، القاىرة، موسوعة المعارف التربويةإبراىيم مجدي عزيز:  - 1
 .8، ص1983، لبنان، 1ار الجيل، ط، دالمصطمحات في العموم االجتماعيةأحمد بدوي:  - 2
 .111، ص1997، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، طرق البحث االجتماعيمحمد الجوىري وآخرون:  - 3
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 المفهوم اإلجرائي:

الدور ىو عبارة عن مجموعة من البرامج والحصص تقدميا وسائل االتصال التي تعمل عمى 
تشكيل سموك المواطنة يمكن أن يكون غير مرغوب فيو داخل المجتمع بصفة عامة والطالب الجامعيين 

 .إكراهأو  النشاطات دون تمييزبصفة خاصة التي تعطييم حق اكتساب وممارسة مختمف 

 وسائل االتصال: -2

 االتصال: -2-1

 لغة: - أ

 بمعنى المشاركة وتكوين العالقة، كما يرجع البعض ىذه الكممة communisمشتقة من أصل التيني  -
الفعل اتصل، واالسم يعني إلى  بمعنى عام ومشترك، وفي المغة العربية ترجع communاألصل إلى 

اإلشارات أو  تبادل األفكار واآلراء والمعمومات عن طريق الكالمأو  الرسالة الشفوية،أو  المعمومات المبمغة
 1والرموز.

 2تبادل األفكار والمعمومات.أو  االتصال ىو نقل وتوصيل أكسفوردحسب قاموس  -

 اصطالحا:  - ب

ة، لقد تعددت واختمفت مفاىيم االتصال بحسب الباحثين والدارسين بو، وحسب منطمقاتيم الفكري
فالبعض ينظر لو عمى أنو عمم والبعض اآلخر يعتبره نشاط، ويرى آخرون أنو مجال لمدراسة، ويعتقد 

 يعرفو من زاويتو التي تركز عمييا.البعض أنو فن وصيانة وكل باحث 

                              
، دار النيضة العربية، المعجم في المفاهيم الحديثة واالتصال المشروع العربي لتوحيد المصطمحاتمي عبد اهلل:  - 1
 .21، ص2014، لبنان، 1ط

، 2012، دار الجامعة، مصر، نظريات االتصال واإلعالم )المفاهيم والمداخل النظرية والقضايا(جما أبو شنب:  - 2
 . 9ص
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 وسوف نقوم بمجموعة من التعاريف أىميا ما يمي:

الذي من خاللو توجد العالقات اإلنسانية وتنمو وتتطور الرموز  حسب تشارلز كولي ىو ذلك الميكانيزم -
  1العقمية بواسطة وسائل نشر ىذه الرموز عبر المكان واستمرارىا عبر الزمان.

يوضح ىذا التعريف بأنو اآللية التي يتم من خالليا تبادل األفكار والمعمومات والبيانات بين 
مجموعة، أما الطرف أو  الذي يكون شخص، ىيئة، منظمة، طرفين، الطرف األول ىو المؤثر أي المرسل

حداث أو  كتابيةأو  الثاني أي المستقبل يتم باستخدام وسائل شفوية إلكترونية بغية تعديل السموك وا 
 التغيير.

استجابة(، فميمة القائم  -أما جورج لندبرج يعرفو من الجانب النفسي أن االتصال يستخدم ثنائية )منبو -
دأ بتييئة الفرد الذي سوف يؤثر عميو ثم يقوم بإرسال منبو ما )رمز( ليتم تقبمو بشكل معين، باالتصال تب

ىو نتيجة تأثر عمم االتصال  le model hypodermiqueاستجابة( ىذا ما يسمى  -ونموذج )منبو
الحديث بحقل عمم النفس التي كانت من بين الحقول المعرفية التي وجيت بحوث االتصال في اتجاه 

 2التأثير في اإلقناع.

يوضح ىذا المفيوم من منظور أن العممية االتصالية مرتبطة بانتقال المعمومات واألفكار من 
 من الطرف اآلخر. الطرف األول مقابل حدوث تأثير واستجابة

 من خالل التعاريف السابقة نقول بأن االتصال ىو عممية تتم من خالل إرساال رسالة معينة من المرسل
 المستقبل.إلى 

 المفهوم اإلجرائي:

االتصال ىو عممية تستيدف تحقيق التوازن واالستقرار لممجتمع بصفة عامة والطمبة الجامعيين 
 عمى حد سواء.

                              
 .16، ص2003، دار الفجر، االتصال )مفاهيمه، نظرياته، ووسائمه(فضيل دليو:  - 1
 .62-61، ص2018، دار أسامة، عمان، االتصال الخطابي وفن اإلقناعكريمة أحسن شعبان:  - 2



 التأسيس النظري لمدراسة                                                   :الفصل األول
 

 
 
 

- 18 - 

 ال:وسائل االتص -2-2 

 لغة:  - أ

 1وسيمة االتصال في المفيوم المغوي تعني وسيط يتيح لإلنسان التواصل مع اآلخرين. -

 2عرض البيانات.أو  تخزين واستقبالأو  وسيمة تساعد عمى إنتاج وتوزيعأو  جيازأو  أي أداة -

 اصطالحا:   - ب

بواسطتيا تنتج ىي التقنيات والمؤسسات واألساليب التي  وتعرف وسائل االتصال اصطالحا كما يمي:
 3المعمومات وتوزع عمى المستقبمين متفرقين فوق رقعة جغرافية.

يوضح ىذا المفيوم أن وسائل االتصال عبارة عن ميكانيزم ينتج األفكار والمعمومات تتم من المستقبل 
 والمرسل )عناصر العممية االتصالية(.

التي ترسخ في أذىان االنطباعات ىي الوسائط المكتوبة والسمعية البصرية التي تعمل عمى إدارة  -
 4الجميور في شكل صور وأحاسيس وقناعات وتأمالت وفق ما تمميو الييئات القائمة عمى ىذه الوسائل.

 

 
                              

 .533، ص2003، 2، دار الفجر، مجمدالموسوعة اإلعالميةمحمد منير حجاب:  - 1
، دراسة في عادات المشاىد وأنماطيا والتأثيرات عمى قيم المجتمع، البارابول والجمهور في الجزائرنصير بوعمي:  - 2

، مركز دراسات الوحدة العربية، 34قبلرسالة ماجستير، معيد عموم اإلعالم واالتصال العربي القومي، سمسمة كتاب المست
 .30، ص2004، بيروت، 1ط

، سمسمة كتاب ثورة وسائل االتصال وانعكاساتها عمى مراحل تطور اإلعالم العربي القوميعصام سميمان موسى:  - 3
 .30، ص2004، بيروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط34المستقبل 

، سمسمة كتب المستقبل، مركز دراسات ة االتصال نحو فكر إعالمي متميزدراسات في نظريعبد الرحمن عزي:  - 4
 .53، ص 2013، ، بيروت1الوحدة العربية، ط
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مجموعة من األجيزة والوسائل التي تساعد عمى إنتاج المعمومات وتوزيعيا واسترجاعيا  بأنياتعرف  -
  1وعرضيا.

االتصال ىي عبارة عن مجموعة من التقنيات التي يتم توظيفيا يوضح ىذين التعريفين أن وسائل 
 االتصالي المراد توصيمو. أو  لمعالجة المحتوى اإلعالمي

 المفهوم اإلجرائي: 

ي تعزيز وسائل االتصال عبارة عن تمك االبتكارات واألدوات التي تنقل األفكار والمعمومات واآلراء ف
سمبي لمطالب منيا القنوات الفضائية أو  السموك إما بشكل إيجابيوغرس قيم االنتماء لموطن وتشكل 

  واإلنترنت.

 التكوين:  -3

 لغة:  - أ

وضع أي إدخال تعديال أو  عبارة عن مفردة مشتقة من الفعل الثالثي كون ويعني انتماء شكل
التي يقصدىا تشكيل  formareوتغييرات عمى الحالة األولية ومصطمح تكوين في الكممة الالتينية 

األشياء وغيرىا وىي العممية العميقة التي يجري عمى اإلنسان بغية تعديل آلياتو وأساليبو أو  األشخاص
المعارف والميارات وآداب  إكساب الفرد جممة منإلى  ومياراتو وأنماطو الفكرية وىي العممية التي تيدف

 2السموك.

 

                              
، 1، مؤسسة كنوز الحكمة، طتكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة )االستخدام والتأثير(محمد الفاتح حمدي وآخرون:  - 1

 .3، ص2011الجزائر، 
، رسالة ماجستير غير منشورة، البرامج التكوينية في إحداث التغيير عمى السموك التنظيميدور فوزية شيباني:  - 2

 .26، ص2008-2007جامعة قسنطينة، الجزائر، 
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 اصطالحا:  - ب

إلى  حسب صالح الدين عبد الباقي ىو نشاط مخطط ييدف أنو:يعرف التكوين اصطالحا عمى 
 1زيادة معدالت أداء األفراد في عمميم.إلى  تزويد األفراد بمجموعة من المعمومات والميارات التي تؤدي

يوضح ىذا المفيوم أن التكوين عمل مخطط ومنظم يكسب الفرد ميارات بغية زيادة اإلنتاجية 
 وتحسين األداء.

الكريم حفص ىو مجموعة من نشاطات التعمم المبرمجة بيدف إكساب الفرد لمجماعات حسب عبد  -
المعارف والميارات واالتجاىات التي تساعدىم عمى التكيف مع المحيط االجتماعي الميني من جية 

 2. وتحقيق فعالية التنظيم الذي ينتمون إليو من جية أخرى

أحمد ماىر ىي تغيير في االتجاىات النفسية لمفرد اتجاه عممو تمييدا لتقديم معارف ورفع  حسب -
 3ميارات الفرد في أداء العمل.

تعدل بشكل إيجابي لمتكيف مع البيئة  سموكياتيوضح التعريفين أن التكوين عممية تكسب األفراد 
 االجتماعية التي ينتمي إلييا الفرد.

 التعريف اإلجرائي:

تعديل اآلليات واألساليب واألنماط الفكرية لمطمبة الجامعيين بغية إكسابيم إلى  وين يشيرالتك
 سموكات تحسن أدائيم اتجاه الوطن الذين ينتمون إليو.

 

                              
، دار الكتب الجامعية، مصر إدارة الموارد البشرية من الناحية العممية والعمميةصالح الدين محمد عبد الباقي:  - 1

 .69، ص2000
 .37، ص2010، ديوان المطبوعات الجامعية، التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشريةوحفص: عبد الكريم ب - 2
 .453، ص2007، الدار الجامعية، مصر، إدارة الموارد البشريةأحمد ماىر:  - 3



 التأسيس النظري لمدراسة                                                   :الفصل األول
 

 
 
 

- 21 - 

 السموك: -4

 لغة: - أ

حسب ما ورد في لسان العرب ىو مصدر الفعل سمك طريقا وسمك المكان يسمكو سمكا وسموكا  -
 1.وسمكو

 اصطالحا:  - ب

واضحة  استجابةأي فعل يشيد بو الكائن الحي برمتو لموقف ما  السموك اصطالحا كما يمي: وعرف
تجربتو السابقة وقد يكون إلى  االستجابةكالىما معا وتترتب ىذه أو  عقميةأو  لمعيان وتكون عضمية

  2مكتسبا.أو  السموك فطريا

 فطرية.أو  ىذا المفيوم أن السموك أي فعل يصدره الفرد في مواقف معينة إما مكتسبة يوضح

 :اإلجرائيالمفهوم 

يعتبر السموك مفيوم يتمثل في كل األفعال والتصرفات التي يقوم بيا الطالب الجامعي سواء كانت 
 اإلنترنت.سمبية نتيجة تأثره ببرامج القنوات الفضائية واستخدامو لشبكة أو  إيجابية

  :المواطنة -5

 لغة: - أ

الفرد لو صفة  petit Larousseبالمغة الفرنسية وتدل عمى  citoyennetéالمواطنة ترجمة لكممة 
 المواطن وفي نفس القاموس يحدد لمواطن ثالثة معاني ىي:

 الشخص الذي يتمتع بحق االنتماء. -
                              

 .5111ه، ص1414، بيروت، 3، دار صادر، طلسان العربابن منظور األنصاري:  - 1
 .31-30، دار كنوز، صت التربية والتعميممعجم مصطمحامحمد حمدان:  - 2
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 عضو في الدولة لو حقوق وواجبات مدنية وسياسية. -

 1السيدة.أو  تعوض السيد صفة -

قصد بو غرس السموك  Citizen shipالمواطنة في المغة االنجميزية تأتي ترجمة لمصطمح 
  good Citizen.2االجتماعي المرغوب بو حسب قيم المجتمع من أجل إيجاد المواطن الصالح 

 اصطالحا:  - ب

تعني المواطنة التصرف بمسؤولية من الناحية االجتماعية والنفسية  عرفت المواطنة اصطالحا بأنيا:
اتجاه أفراد مجتمعيم والتحمي بنماذج سموكية مرغوبة اجتماعيا وقبول نفسي والتزام أساسي لمبدأ المواطنة 
تتطمب المشاركة القائمة عمى الفيم الواعي والتفاىم وقبول الحقوق والمسؤوليات والشعور الجمعي الذي 

م بحب الوطن والجماعة واالستعداد لبدل أقصى جيد في سبيل يربط بين أبناء الجماعة ويمأل قموبي
 بناءىما والموت دفاعا عنيما، ىذه البنية النفسية واالجتماعية ذات ثالثة عناصر:

 يقوم عمى أساس المعرفة بالوطن وبحقوق الوطن. العنصر المعرفي: -1

سمى بالوطنية، : يتجمى في حب الوطن وفي المشاعر تجاه الوطن وىذا ما يالعنصر الوجداني -2
 فالجانب الوجداني لممواطنة يتجمى في مفيوم الوطنية.

: يتجمى في التعبير العممي عن حقوق الوطن عمى أبنائو كالدفاع عن الوطن العنصر السموكي -3
 3والدفاع عن المواطنين والدفاع عن حقوقيم وحقوق الدولة ىذه جوانب سموكية.

                              
1- Raymond Boudon, Philippe, Mohamed charkaoui, Bernard pierre, l’écuyer ; Larousse 

dictionnaire de sociologie, France loisirs, paris, 2001, p30. 
 .144، ص1981، دار العمم الماليين، بيروت، لبنان، قاموس التربيةمحمد عمي الخولي:  - 2
، دراسة سوسيولوجية في حقبة االنفتاح، مركز االنتماء االجتماعي لمشباب المصرينجالء عبد الحميد راتب:  - 3

 .57، ص1999المحروسة، القاىرة، مصر، 
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عالقة اجتماعية تقوم بين شخص طبيعي وبين أو  انةحسب عمم االجتماع تعرف المواطنة بأنيا مك
 1ما يعرف بالدولة ومن خالل ىذه العالقة بين الشخص والدولة عن طريق القانون.أو  مجتمع سياسي

 يوضح ىذين المفيومين أن المواطنة مجموعة من السموكيات والممارسات تجاه الوطن.

بالمواطن ككائن اجتماعي لو حقوقو وعميو واجبات تفرضيا أما من الناحية القانونية ترتبط المواطنة 
وطن معين مع االلتزام بالواجبات العامة مثل دفع الضرائب والحفاظ عمى الممك إلى  طبيعة انتمائو

العمومي والدفاع عن األرض والوطن، وغيرىا من الواجبات، وبمعنى آخر ىي عالقة بين الدولة يحددىا 
األقل من يسمون مواطنين، وتحيل المواطنة باعتبارىا مفيوما قانونيا تشير  في الواجبات والحقوق عمى

 لشرطين أساسين:

 الدولة الوطنية إقامة مجتمع عصري يقوم عمى إرادة العيش المشترك بين مواطنيو. -

 2النظام الديمقراطي وركائزه األساسية المتعمقة بالتوازن بين الحقوق والواجبات العامة. -

بأنيا المشاركة واالرتباط الكامل بين اإلنسان ووطنو المبني عمى أسس من العقيدة والقيم  تعرف -
والمبادئ واألخالق والتمتع بالحقوق وأداء الواجبات بعدل ومساواة ينجم عنو شعورا بالفخر وشرف 

 3واالزدىار لموطن والمواطن في جميع المجاالت.

 

                              
 12:56، 2019مارس 17خالد قرواتي: االتجاىات المعاصرة لمتربية عمى المواطنة،  - 1

http//www.qou.edn/arabic. 
 .13، ص2010، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، مفهوم المواطنة في الفكر العربي اإلسالميعبد الجميل أبو مجد:  - 2
سهامها في تعزيز األمن الوقائيعبد اهلل بن سعيد آل عبود القحطاني:  - 3 ، أطروحة دكتوراه قيم المواطنة لدى الشباب وا 

موم األمنية، كمية الدراسات العميا، قسم العموم الشرطية، الرياض، السعودية، في العموم األمنية، جامعة نايف العربية لمع
 .15، ص2010



 التأسيس النظري لمدراسة                                                   :الفصل األول
 

 
 
 

- 24 - 

من الناحية السياسية تعني المواطنة العضوية في مجتمع سياسي معين يمس ذلك قضية  أما -
  1سيكولوجية ىامة جدا وىي االنتماء لموطن وليس مجرد اإلقامة فيو.

يوضح ىذين المفيومين من الناحية القانونية والسياسية أن المواطنة تتجسد في سموكات يعبر عنيا 
 القانونية المنبثقة عنيا التي تضمن الواجبات والحقوق.المواطن وفق ما تمميو النصوص 

 المفهوم اإلجرائي:

المواطنة ىي العالقة بين المواطن والدولة التي يعيش فييا ويكن ليا والءا وانتماءا والقائم عمى مبدأ 
 تكافؤ الفرص والمشاركة في مختمف القرارات بكل ديمقراطية.

 سموك المواطنة: -1 -5

من خالل نزولنا لمميدان حيث قمنا باكتشاف أن قمنا بتعريف مصطمح سموك المواطنة إجرائيا  وقد
سموك المواطنة ىو عبارة عن كل التصرفات واألفعال التي يقوم بيا الطالب الجامعي نتيجة ما يشاىده في 

 مج الفضائية وتصفحو عمى اإلنترنت.االبر 

 الطالب الجامعي: -6

 لغة: -أ

كمية عمى عكس تمميذ أو  ،جامعةأو  لفظة طالب عمى كل متعمم مسجل في معيد " عال" تطمق
 2 .األساسيالتي تطمق عمى المتعمم في صفوف التعميم 

 

                              
 .15، ص2007، القاىرة، مصر، 1، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان، طالمواطنةفوزي سامح:  - 1
ص  م،2005، لبنان، 1ط، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، معجم مصطمحات التربية والتعميمميشال جرجس،  - 2

350. 
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 اصطالحا: -ب

حيث الحرية في ، ، وبدا احتكاكو بالمناخ الجامعيلثانوية بنجاح ثم التحق بالجامعةمرحمة ا أدىــــــــ ىو من 
 1 .وديمقراطيابناء الذات قيما  إمكانيةإلى  إضافةمقابل المسؤولية وااللتزام نحو نمط ونوع الحياة والتعميم، 

التحق بالجامعة إلثراء المعارف والكفاءات المعبرة لشخصيتو سواء من  الذيــــــ بمعنى دلك الشخص 
 .عمى تبني قيم واتجاىات عدهتسا العقمية،أو  االجتماعيةأو  الناحية السموكية

مرحمة أو  ،باالنتقال من المرحمة الثانوية سمحت لو كفاءاتو العممية الذيـــــــ الطالب الجامعي ىو الشخص 
، يؤىمو لدلك دبمومأو  اسطة شيادةبو ، ، تبعا لتخصص الفرعيالجامعةإلى  الفني العاليأو  التكوين الميني

نو يمثل أ ذإ، طمبة التكوين الجامعي، التربوي والفاعمة في العممية األساسيةويعتبر الطالب احد العناصر 
 2 .سبة العالية في المؤسسة الجامعيةالن

الفرج ىو من يختار مواصمة الدراسة األكاديمية  أنمع التعريف السابق لكونو  ــــــــ يتفق ىدا التعريف
  .من السموكات والتوجييات الجامعة محمال بجممةإلى  ويأتي، والمينية حسب تخصصو

 :جرائيالتعريف اإل

التحق بالجامعة لمتابعة تطوير قدراتو  الذيلوريا اىو ذلك الشخص المتحصل عمى شيادة البك
السموكية وحسب ىده الدراسة الطالب الجامعي ىو دلك الشخص المنتمي لكمية أو  الوجدانيةأو  العقمية
 األولى، بجامعة محمد الصديق بن يحي ـــــــ جيجل ــــــــ قسم عمم اجتماع السنة واالجتماعية اإلنسانيةالعموم 

( باعتباره عضوا فعاال في تربية ـــــ عمم اجتماع االتصال تنظيم وعمل ــــماستر وفق ثالث تخصصات )

                              
، دار الفكر العربي لمنشر (11قضايا المجتمع العربي في عصر المعمومات )المؤتمر السنوي مختار عبد الجواد،  - 1

 .162م، ص 2002والتوزيع، القاىرة، 
جستير في عمم ، مذكرة لنيل شيادة الماواقع تكوين طمبة الدراسات العميا في الجامعات الجزائريةياسمينة خدنة،  - 2

 .11، ص 2008االجتماع، جامعة منتوري، الجزائر، 
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صفة سموكات تجعمو يمتمك  استخدامو لوسائل االتصال المعبرة عن ىويتو وقيمو واتجاىات ممثمة في
 .المواطن

 القنوات الفضائية: -7

 لغة:  -أ

جمعو برامج معناه الورقة الجامعة لمحساب، وأيضا فيرسة الكتاب ونحوىا ومعنى ثالث ىو النسخة 
آخر ىو "المنيج، فيقال برنامج الدرس" برنامج  كتبو ومعنىرواتو وأسانيد  التي يكتب فييا المحدث أسماء

 1الحفمة".

  إصطالحا: -ب

استقبال اإلرسال التمفزيوني في بمد من البمدان وبثو مباشرة إلى أماكن أخرى تبعد عن المكان  ىي
 2 األصمي مسافات بعيدة تحول دون التقاط البث دون وسيط.

ىذا التعريف عمى أنيا قنوات تبث عبر شبكة من األقمار الصناعية تحول األرض في مسارات يدل 
 ن القنوات الفضائية التي يتم بثيا عمى قناة من القنوات.محددة اتجاه التقاط كل مجموعة م

وتعرف كذلك أنيا: "عبارة عن فكرة تجسد وتعالج تمفزيونيا باستخدام التمفزيون كوسيمة تتوافر ليا 
إمكانيات الوسائل االتصالية وتعتمد أساسا عمى الصورة المرئية سواء كانت مباشرة أم مسجمة عمى أفالم 

 3 وتشكيل قالبا واضحا يعالج جميع جوانبيا خالل مدة زمنية محددة.وشرائط بتكوين 

                              
، رسالة ماجستير، جامعة األمير عبد القادر، قسنطينة، البرامج الدينية في إذاعة الصومام الجزائريةسميرة ىواري،  - 1

 .10، ص 2004/2005كمية أصول الدين والشريعة، 
، مذكرة لنيل شيادة الماستر، جامعة الجزائرية الخاصة لدى جمهورهاصورة القنوات عالء الدين قاسي وآخرون،  - 2

 .18، ص 2017،/2016قالمة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، 
 .115، ص 1990، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، المدخل إلى فنون العمل التمفزيونيمحمد عوض،  - 3
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يوضح التعريف أن البرامج التمفزيونية تصل إلى المشاىد عن طريق تركيب أجيزة استقبال القنوات 
 الفضائية ومتابعة برامجيا بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

 التعريف اإلجرائي:

المادة اإلعالمية التي تبثيا القنوات الفضائية فحسب دراستنا الحالية فإن البرامج التمفزيونية التي  ىي
تعرض تستيدف بالدرجة األولى الجاني الوجداني لمشباب المؤثرة عمى سموكياتيم وقيميم من خالل ما 

 تحممو من مضامين ومعاني عن انتماءىم ووالئيم لموطن.

 التعزيز: -8

 لغة:  -أ

ممتنع فال يغمبو شيء ىو ال: الحسنى، قال الزجاج وأسمائو: من صفات اهلل عز وجل عزز العزيز
، ، تشرف وعز عمي يعز وعزة وعزازة: كرم، وتعززعزيزا وىو يعتز بفالن واعتز بو: صار وتعزز الرجل

 1 .شدده، جعمو عزيزا مو،، دعغيره: قواهأو  وعزز فالن وأحببتو أكرمتو: وأعززتو

 : اصطالحا -ب

بإضافة ، زيادة احتماالت تكراره في المستقبلأو  يعرف التعزيز "عممية تدعيم السموك المناسب
مثيرات سمبية بعد حدوثو وال تقتصر وظيفة التعزيز عمى زيادة احتماالت تكرار  إزالةأو  مثيرات ايجابية

عديدة فيو قد  إشكاالويأخذ التعزيز  أيضاالسموك في المستقبل فيو دو اثر ايجابي من الناحية االنفعالية 
 أي عالقة بسموك منطقية ومألوفةأو سمبيا، كما قد يكون طبيعيا ) ثانويا وقد يكون ايجابياأو  أوليايكون 
شخص ما يقدم التعزيز،  أن، وقد يكون خارجيا بمعنى ية )أي عالقة بالسموك غير مألوفةاصطناعأو 

  2 .وداخميا الشخص يعزز سموكا ذاتيا("

                              
 .374م، ص 1414، بيروت، 3صادر لمنشر والتوزيع، ط، دار لسان العربابن منظور،  - 1
 .16م، ص 2001، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردن، سموك المستهمكمحمد جاسم الصميدعي،  - 2
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التخمص من نتائج سمبية أو  نتائج ايجابيةإلى  يؤدي فيو السموك اما الذي اإلجراء" بأنوكما يعرف 
  1.مما ينتج عنو زيادة احتمال حدوث السموك نفسو في المستقبل في المواقف المماثمة بو"

 . االستجابةيدعم قوة أو  ظرف يزيدأو  التعزيز من خالل المفيومين انو حدث أنـــــــ بمعنى 

البناء أو  عناصر جديدة لمقيادة إضافةميكانزيم لتدعيم وتثبيت التنظيم عن طريق عممية  بأنوـــــــ كما يعرف 
 2. أىدافويحدد سياسة التنظيم من اجل انجاز  الذي

 . تعمل عمى تنظيم وتدعيم السموك آليةـــــــ بمعنى انو 

 :التعريف اإلجرائي

زيادة احتمال تكراره في ، أو التي تعمل عمى تدعيم أي سموك معين التعزيز ىو تمك العممية
والتعزيز في ىده الدراسة الحالية ، مثيرات سمبية بعد حدوثو إزالة، أو المستقبل من خالل مثيرات ايجابية

تمعبو القنوات  الذييرتبط بعممية تقوية روح االنتماء لدى الشباب الجامعي من خالل الدور الوظيفي 
 . ئية الجزائرية في الحفاظ عمى الخصوصية الثقافية لميوية وقيم المواطنة واالنتماءالفضا

 اإلنتماء لموطن: -9

 : لغة -أ

وىو اإلنتساب ، فالن إذ إرتبط بو في النسبإلى  ويقال انتمى فالن، يعني في المغة العربي الزيادة
 3.الحقيقي لمدين والوطن فكر تجسده الجوارح

                              
م، 2009، القاىرة، 1، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، طمعجم مصطمحات ومفاهيم التعميم والتعمممحمد عزيز إبراىيم،  - 1

 .352، 351ص ص 
،       2014، دار المعرفة االجتماعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، قاموس عمم االجتماع الحديثعاطف غيث،  - 2
 .131ص 
 342، بيروت، لبنان، د س، ص 15، الجزء 4، دار صاد، طلسان العربابن منظور أبي الفضل،  - 3
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بإعتباره عضوا مقبوال ولو شرف ، مندمجا فيو، كيان ما يكون الفرد متوحدا معوإلى  وىو اإلنتساب
وطن وىذا تداخل الوالء مع ، طبقة، وقد يكون ىذا الكيان جماعة، ويشعر باألمان فيو، اإلنتساب إليو

 1.اإلنتماء والذي يعبر الفرد من خاللو عن مشاعر تجاه الكيان الذي ينتمي إليو

 اصطالحا:  -ب

ماء لموطن حسب التصور اإلسالمي مشروع لو أحكامو وضوابطو فصمتيا كتب الفقو والسياسة اإلنت
قسمين رئيسين إلى  ويمكن تقسيم اإلنتماء في اإلسالم، ما يخدم فكرة البحثإلى  ويكفينا اإلشارة، الشرعية

  .اإلنتماء الديني والسياسي: ىما

يقتصر عمى  عقدي إيماني صادق وىو إنتماء واسعال ينحصر بمكان وال ـــــــ اإلنتماء الديني وىو إنتماء
، زمان، وىو يجسد عالقة المحبة واألخوة بين المسممين جميعا عمى اختالف أماكنيم ومواطنيم وأزمانيم

وعززىا النبي "ص" بقولو " مثل المؤمنين في توادىم وتراحميم وتعاطفيم كمثل الجسد الواحد إذا إشتكى 
 2.تداعى سائر الجسد بالسير والحمى" منو عضو

واالنتماء السياسي ىو االنتماء أخص وأضيق من اإلنتماء الديني ويكون أفراد المجتمع المدني في أمة  ـــــ
وىو ما أبرزتو وثيقة المدنية التي وضعيا النبي "ص" بين ، واحدة عمى الرغم من التنوع العقدي والعرقي

 3.لمنورة ومن لوازم ىذا المبدأ التعايش القائم عمى احترام الجميع لمنظام السائدالمسممين والطوائف المدينة ا

يوضح ىذا التعريف بأن اإلنتماء ىو مجموعة العادات والتقاليد والثقافات التي تمنح الفرد الشعور  -
 بالوجود وااللتزام والوالء السياسي لمدولة. 

 

                              
 .143ــــــ  138م ،ص ص 1974، 1ط، الكتب الجامعيةدار ، السموك اإلنساني، عبد الستار إبراىيم، محمد فرغمي - 1
 .5665، الجامع الصحيح، حديث رقم البخاري - 2
، المجمة األردنية في الدراسات اإلسالمية، االنتماء والوالء الوطني في الكتاب والسنة النبويةسميح الكراسنة وآخرون،  - 3

 12بقثر ص، 2010ه، 1431، 2العدد 
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خالصماس االنتماء شعور داخمي يجعل المواطن يعمل بح -  1 .لوطنو والدفاع عنو وا 

االنتماء عبارة عن عالقة تربط الفرد بالدولة وتخولو لمحصول عمى حقوق  أنـــــــ يوضح ىدا التعريف 
 .وتحمل التزامات

 شبكة األنترنث: -11

 لغة: -أ

" تعني ربط أكثر Tnterconnection( إنجميزية األصل مكونة من كالمتين ىما:" Internetكممة )
 " وتعني شبكة.netlorkبعض البعض، وكممة " يءش من

" Tnternetوبذلك يصبح معنى الكممة المركبة " " net( ومن الثانية "interفقد أخد من األولى )
 2 وىو الشبكات المترابطة مع بعضيا البعض.

 :اصطالحا -ب

قد تعددت وتنوعت، وذلك  رغم المعنى المغوي الواضح لألنترنث، إال أن تعريفاتيا اإلصطالحية
 منظمة في تقديم لتعريف معين لألنثرنث.أو  بتنوع اإلتجاىات التي يستند إلييا كل باحث

نجد المجمس الفيدرالي بالتنسيق مع خبراء ومختصين في شبكة األنترنث وكذا جمعيات حقوق 
ىا ارتباطا منطقيا بواسطة الممكية الفكرية يعرف األنترنث عمى أنيا "نظام شامل لممعمومات ترتبط عناصر 

                              
، دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، القاىرة، منهج البحث في المواطنة وقيم المجتمعحسين حسن موسى،  - 1

 .84م، ص 2011
م، 1999، جدة، 1، الشركة السعودية لألبحاث، طالتكنولوجيا الحديثة واالتصال الدولي واألنترنثمحمد لي شيو،  - 2

 .232ص 
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عن طريق اإلمدادات الموجودة فييا، أو  "Tnternet protocol TP" العنوان الموحد الموجود في مراسيم
 1 ويسمح بإجراء االتصاالت بين ىذا العناصر.

انطالقا من اعتبارىا نظاما قائما  يبدو جميا عمى ىذا التعريف تركيزه عمى كيفية عمل األنترنث
ن أشار إلى  بذاتو، يتميز بمراسيم خاصة تنظيم سيره وتربط عناصره يبعضيا البعض، وىذا التعريف وا 

 أن: 

األنترنث عمى أنيا عبارة عن نظام تتم فيو عمميات اتصالية بشكل منظم بين مجموعة العناصر 
نث وىو عبارة عن وسيمة اتصالية إعالمية تساىم في ربط أنو يغفل الجانب اآلخر لألنتر  إالالمئوية لو، 

 عناصر نظام أشمل ىو المجتمع اإلعالمي واإلتصالى.

نجد الباحث محمد عبد الحميد ال يبتعد كثيرا عن ىذا التعريف البنائي الوظيفي لألنترنث إذ يعرفيا 
بيانات بين الشبكات، بينما الشبكات " أنيا نظام لمبنية األساسية التي توفر الربط وتدعيم االتصال ونقل ال

داريو وتحكمو المعايير الخاصة بإدارة  األخرى أيا كان موقعيا من شبكة األنترنث فإنيا تنظم المحتوى وا 
 2المحتوى ونشره عمى شبكة األنترنث".

يتضح من خالل ىذه التعريف دور األنترنث الذي يقتصر عمى تنظيم تدفق المعمومات والبيانات 
 الشبكة األم.أو  بكات األخرى وىذا دفع البعض بوصفيا بشبكة الشبكاتبين الش

  :اإلجرائيالتعريف 

اإلنترنث عبارة عن وسيمة اتصالية تحتوي كل وسائل االتصال األخرى، مما يعني أنيا كذلك 
 سمبيتيا.أو  خصائصيا وىذا يستمزم تعدد وتنوع استخداماتيا التي تتحدد إيجابيتيا

 

                              
، المفاهيم األساسية والوظائف الجديدة في عصر العولمة اإلعالميةاإلعالم واالتصال إلى  مدخلرحيمة عيساني،  - 1

 .170م، ص1007، باتنة، الجزائر، 1مطبوعات الكتاب والحكمة لمنشر والتوزيع، ط
 .14م، ص2007، القاىرة، مصر، 1، عالم الكتب، طاالتصال واإلعالم عمى شبكة األنترنثمحمد عبد الحميد،  - 2
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 : العنف -11

  لغة: -أ

جاء في لسان العرب كممة عنف من المغة العربية من الجدر )ع ــــ ن ــــ ف( وىو الخرق باألمر 
لم يكن  اذإوىو عنيف ، عنف بو وعميو يعنف عنفا وعنافة وعنفة وتعنيفا، وىو ضد الرفق ،وقمة الرفق بو

الرفق ما ال يعطي عمى  خده بعنف وفي الحديث فان اهلل يعطي عمىأ األمر، واعتنف أمررفيقا في 
فان منظور يربط العنف بالشدة وعدم ، والتعنيف الموم والتوبيخ والتفريغ، وىو بضم الشدة والمشتقة،العنف 

 لكنو يحصره في معنى التعبير والموم.، الرفق أي القوة

"استجابة سموكية تتميز بصفة انفعال شديد قد  :بأنوـــــــ تعرفو موسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرة 
 الذعرمتعددة منيا إفشاء حالة من  أىدافوليا ، والتفكير تنطوي عمى انخفاض في مستوى البصيرة

يجادوخمخمة ىيبة الدولة ، كما تعمل عمى ىز االستقرار السياسي، القرار اتخاذفي  والرعب وتؤثر مناخ  وا 
 1."ز النفسياالىتزاإلى  يدفع الذيمن الخوف 

  ــــــ العمل بالخشونة والعنف والتدنيس واالنتياك والمخالفة.

 اصطالحا: -ب

وقد ، التجريحأو  السبأو  تبدو في مظاىر الضرب "استجابة سموكية متطرفة :بأنوعرفت شقير العنف  -
بعض( أو  تصطحب ىده االستجابة بصيغة انفعالية حادة ومؤلمة )كره، القتلأو  اإلصابةحد إلى  تصل

أو  األفرادالتفكير الخاطئ تجاه بعض أو  الفيمأو  حد الجيل في مستوىإلى  تنجم عن انخفاض قد يصل
  .المجموعاتأو  المواقف

                              
م، ص 2009، دار زىران لمنشر والتوزيع، دط، عمان، الخدمة االجتماعية المعاصرةموسوعة صالح الصقور،  - 1

295. 
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ويتم التعبير عنو ، شيءأو  الضرر بشخص ماأو  األذى إلحاقـــــــ يقصد بو أي سموك يصدره الفرد بيدف 
الفصح عن نفسو في صورة الغضب والعداوة ، أو غير مباشرةأو  ، سواء تم بصورة مباشرةلفضياأو  بدنيا

 1 ."المعتدى عميوإلى  والكراىية التي توجو

ا األذى باآلخرين قوال وفعال وم إلحاقالعنف ىو  أنمن خالل التعريفين السابقين يمكن القول  
غير مطابق أو  كان مع استخدام الضغط والقوة استخداما مشروعا أسموب وبأيتحممو الكممة من معنى 

 لمقانون.

 سابعا: الدراسات السابقة

تعتبر الدراسات السابقة خطوة ميمة في البحث االجتماعي من أجل التعرف عمى الموضوع أكثر 
صياغة  من خالل دراسات سبقت الموضوع من اجل االستعانة ببعضيا واالقتباس منيا أيضا كما يمكننا

 بعض الفرضيات من خالل الدراسات السابقة.

 وقد اعتمدنا في دراستنا عمى بعض الدراسات المحمية )الجزائرية( وبعض الدراسات العربية نمخصيا فيما
 يمي:

 الدراسات الجزائرية: -1

 الدراسة األولى: -

المواطنة في اتجاهات الشباب الجامعي نحو بعنوان " فوزي ميهوبي وسعد الدين بوطباللمباحثين 
، 2عة البميدة، المركز الجامعي غميزان وجام14"، مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، العددالجزائر

 م .2014الجزائر، مارس،

 شكاليتو حول الموضوع في مجموعة من التساؤالت من أجل دراسة موضوعو ىي:إلخص الباحث 

                              
 .108م، ص 2010، عمان، األردن، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طالسموك العدواني عند الطفلخالد عز الدين،  - 1
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 المواطنة في الجزائر؟: ما اتجاىات الشباب الجامعي نحو التساؤل الرئيسي

 التساؤالت الفرعية:

 ما اتجاىات الشباب الجامعي نحو االلتزام بواجباتيم نحو وطنيم وحقوق المواطنة؟ -

 ما عالقة االتجاه نحو االلتزام بواجبات المواطنة باالتجاه نحو حقوق المواطنة لدى الشباب الجامعي -
 ؟وترسيخيا لدى الشباب

 اىات نحو المواطنة بين الجنسين من الشباب؟ما الفروق الموجودة في االتج -

إبراز أىمية دور مفيوم المواطنة في تشكيل السموك القويم لدى الشباب إلى  ىدفت ىذه الدراسة
وبيان المعنى الحقيقي لمفيوم المواطنة من جميع األبعاد والزوايا، والتعرف عمى األساس الذي يعتبر الفرد 

المترتبة عمى المواطنة والعالقة بين التربية والمواطنة ومحاولة بناء جبات مواطنا في الدولة والحقوق والوا
تصور واضح لممعنى الحقيقي لممواطنة لضمان تجسيدىا أثناء التفاعالت االجتماعية في الحياة اليومية 

توافق الفرد مع ذاتو وحاجاتو ومصالحو أوال وحاجات ومصالح إلى  لألفراد، حيث ستؤدي ىذه الحالة
خرين ثانيا، وتحقيق الشعور باالنتماء الوطني وتحقيق االستقرار االجتماعي ومحاولة الكشف عن اآل

اختالل مفيوم المواطنة لدى الشباب الجامعي وتحديد دور االتجاىات نحو المواطنة وتشكيل السموكيات 
 االجتماعية لدى الشباب الجامعي نحو وطنيم.

 دراستيما لتالؤمو مع موضوع دراستيم.واستخدم الباحثان المنيج الوصفي في 

واعتمد الباحثان عمى مجموعة من األدوات لجمع البيانات عن موضوع الدراسة تمثمت في مقياس 
 االتجاىات الشباب الجامعي نحو المواطنة وىو مقياس لكرت الخماسي.

طالب، حيث تم اختيارىا  303واعتمد عمى الباحثان في ىذه الدراسة عمى عينة مكونة من 
 بالطريقة القصدية من مجتمع الدراسة، شممت تخصص العموم االجتماعية.

 مجموعة من النتائج تمثمت في:إلى  وقد توصمت ىذه الدراسة
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 وطنيم. أن الشباب الجامعي يؤكد أنيم غير مقصرين في أداء واجباتيم نحو -

 اعتقاد الكثير من الشباب الجامعي أن الحصول عمى الحقوق أولى من أداء الواجبات. -

أكد الشباب الجامعي من عينة الدراسة أن قيم المواطنة المتضمنة في العدل والمساواة الحق في العمل،  -
 السكن، الحق في الخدمات التي توفرىا الدولة.

ئيا بين اتجاىات الشباب الجامعي نحو االلتزام بالواجبات وجود عالقة ارتباطيو موجبة دالة إحصا -
 والحصول عمى الحقوق.

 وجود فروق دالة إحصائيا في االتجاه نحو حقوق المواطنة بين الجنسين من الطالب الجامعيين. -

 الدراسة الثانية:  -

لدى  دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم المواطنةبعنوان "  بوشالغم حنانلمباحثة 
"، دراسة ميدانية لعينة من الطمبة المستخدمين لموقع الفايسبوك، جامعة محمد الصديق الطالب الجامعي

 .2017بن يحي، جيجل، 

 لإلجابة عن إشكاليتيا المطروحة وضعت الباحثة مجموعة من التساؤالت تمثمت في:

قيم المواطنة لدى الشباب التساؤل الرئيسي: ما دور شبكات التواصل االجتماعي في تفعيل وترسيخ 
 الجامعي؟

 التساؤالت الفرعية:

 ما ىي إيجابيات شبكات التواصل االجتماعي )فايسبوك( في تعزيز المواطنة لدى الطالب الجامعي؟ -

ما ىي التحديات التي تواجو شبكات التواصل االجتماعي )فايسبوك( لتعزيز قيم المواطنة لدى الطالب  -
 الجامعي؟

وكوسيمة لترسيخ تبيان أىمية شبكات التواصل االجتماعي كوسيمة العصر إلى  ىدفت ىذه الدراسة
 قيم المواطنة لدى الشباب الجزائري والمستفيد من ىذه الوسيمة.
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وقد اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى المنيج الوصفي الذي يتناسب مع طبيعة البحث ومتطمباتو، 
ية التي أثبتت كفاءات في دراسة مواقف الناس وذلك في جانبو المتصل بطريقة الدراسات المسح

 واتجاىاتيم وآراءىم بشأن مختمف القضايا والموضوعات والظواىر التي يعيشونيا في حياتيم اليومية.

 طالب. 100وقد أجريت ىذه الدراسة عمى عينة اختيرت بطريقة مقصودة ل

سؤال موزعة عمى  20تي تضمنت وقد تم استخدام االستبيانات في موضوع الدراسة كأداة رئيسية وال
 مبحوث. 100

 مجموعة من النتائج تمثمت في:إلى  وقد توصمت الباحثة

متوسط استجابات األفراد عمى االستبيان المتعمق بإيجابيات شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز  -
 المواطنة لدى طالب الجامعات ككل.

يجابي في تعزيز  شبكات التواصل االجتماعي وخاصة الفايسبوك - قيم المواطنة لدى يمعب دور بارز وا 
 الطالب الجامعي شأنيا شأن بقية وسائل اإلعالم.

إلى  تقوم شبكات التواصل االجتماعي بوظيفتيا في التربية المدنية من خالل غرس قيم اإلنتماء -
 المجتمع.

تشكيل ىوية الشباب الوطنية دور شبكات التواصل االجتماعي في صناعة المواطنة يرتبط بتأثيرىا في  -
من خالل أكبر المتفاعمين من شبكات التواصل االجتماعي)الفايسبوك( في أبعادىا الترويجية والفكرية 

 الثقافية والتعممية والتشريعية والتحفيزية.

من خالل المنشورات التي يقوم بعرضيا يساعد بدرجة  تبين أن شبكات التواصل االجتماعي )فايسبوك( -
 ظرتو تجاله البناء االجتماعي القائم.نمى تشكيل إحساس الطالب الفاعمية الشخصية، وتحديد كبيرة ع

يمعب الفايسبوك دورا حيويا في عممية التنشئة السياسية خاصة أنيا تمثل الخبرة األولى المباشرة  -
 لمطالب.
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افة ليا في رقي تأتي شبكات التواصل االجتماعي في ظل مفيوم المواطنة كمحطة لتعميق القيمة المض -
 .الوطن

 الدراسات العربية: -2

 : الدراسة األولى -

دور القنوات الفضائية الميبية في تنمية مستوى بعنوان "  جمال عيسى ميمود عبد اهلللمباحث 
، جامعة بنغازي وعمر المختار، منطقة الوعي بحقوق وواجبات المواطتنة لدى الشباب الجامعي الميبي

 .2014اإلعالم واآلداب، مارس، الجبل األخضر، كمية 

 لإلجابة عن إشكاليتو المطروحة وضع الباحث مجموعة من التساؤالت تمثمت في:

 ما مستوى تعرض الشباب الجامعي الميبي لمبرامج في القنوات الفضائية الميبية؟ -

 ما أنماط تعرض الشباب الجامعي الميبي لمبرامج في القنوات الفضائية؟ -

 المشاىدة لمشباب الجامعي الميبي؟ ما تفضيالت -

ما دوافع تعرض الشباب الجامعي الميبي لمبرامج التي تتناول حقوق وواجبات المواطنة في القنوات  -
 الفضائية الميبية؟

البرامج التي تتناول حقوق وواجبات المواطنة في القنوات ىل تقوم الفضائيات الميبية من خالل  -
الوعي بحقوق وواجبات المواطنة لدى الشباب مما يساىم في تطوير ورقي  الفضائية الميبية بتنمية مستوى

 المجتمع؟

التعرف عمى دور القنوات الفضائية التمفزيونية الميبية ومساىمتيا في تنمية إلى  ىدفت الدراسة
مستوى الوعي بحقوق وواجبات المواطنة لدى الشباب الجامعي الميبي ومعرفة مدى اىتمام الحقوق 

المواطنة لدى الشباب الجامعي الميبي لمقنوات الفضائية الميبية وتحديد دوافع المشاىدة ومعدل وواجبات 
 .التعرض ونوعية المضامين المفضمة لدييم
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استخدم الباحث منيج المسح إلجراء دراستو باعتباره أنسب المناىج العممية المالئمة ليذه الدراسة 
 الوصفية واالستكشافية.في مجال الدراسات اإلعالمية خاصة البحوث 

وقد اعتمد الباحث عمى مجموعة من األدوات لجمع المعمومات عن موضوع الدراسة، حيث قام 
 .بإعداد صحيفة استقصاء بالمقابمة عمى عينة من جميور الشباب الجامعي الميبي

وقد أجرى دراستو عمى عينة من جميور الشباب الجامعي الميبي من طالب وطالبات الجامعات 
مفردة في  200الميبية في المنطقة الشرقية من دولة ليبيا وقام بتطبيق دراسة ميدانية عمى عينة قواميا 

مفردة  100بواقع بين الكميات  equalالمتساوي كميات اإلعالم واآلداب، وتم سحب العينة بنظام التوزيع 
 لكل نوع.

 مجموعة من النتائج تمثمت في:إلى  وقد توصمت الدراسة

 كثافة المشاىدة لدى الشباب عينة الدراسة ىي المستوى المتوسط. -

 عينة الدراسة تفضل مشاىدة البرامج في الفضائيات الميبية حسب األفضمية. -

اطنة في الفضائيات الميبية لدى الشباب أىم دوافع مشاىدة البرامج التي تتناول حقوق وواجبات المو  -
 عينة الدراسة ىي دوافع نفعية.

أىم أبعاد إدراك واقعية المضمون لدى عينة الدراسة في المرتبة األولى بعد التوحد، يميو في المرتبة  -
 الثانية بعد النافذة السحرية، ثم ثم في المرتبة الثالثة بعد التعمم.

ي در البرامج في الفضائيات الميبية في تنمية مستوى الوعي بحقوق أىم آراء الشباب عينة الدراسة ف -
 وواجبات المواطنة جاءت حسب ما أحرزتو من تكرارات.
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 :الدراسة الثانية -

دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم المواطنة بعنوان "  الغريب زاهر إسماعيللمباحث 
 "، جامعة المنصورة، كمية التربية. وتشكيل الرأي العام لدى منتسبي الجامعات

 لإلجابة عمى إشكاليتو المطروحة وضع الباحث مجموعة من التساؤالت تمثمت في:

: كيف يمكن تعزيز قيم المواطنة واالنتماء الوطني من خالل شبكات التواصل التساؤل الرئيسي
 االجتماعي؟

 التساؤالت الفرعية:

 استخداما من قبل الشباب الجامعي؟ما ىي شبكات التواصل االجتماعي األكثر  -

 ما ىي قيم المواطنة الواجب توفرىا لدى طمبة التعميم الجامعي؟ -

 ما انعكاسات شبكات التواصل االجتماعي عمى تعزيز قيم المواطنة لدى طمبة التعميم الجامعي؟ -

 االجتماعية والنفسية والدينية واألخالقية والسياسية واالقتصادية لشبكات التواصل االجتماعي؟ ما اآلثار -

 ما دور شبكات التواصل االجتماعي عمى تعزيز قيم المواطنة لدى طمبة التعميم الجامعي؟ -

التعرف عمى شبكات التواصل االجتماعي األكثر استخداما من قبل الشباب إلى  ىدفت ىذه الدراسة
الجامعي، ومعرفة قيم المواطنة الواجب توفرىا لدى طمبة التعميم الجامعي وانعكاسات شبكات التواصل 
االجتماعي عمى تعزيز قيم المواطنة لدى طمبة التعميم الجامعي، واآلثار االجتماعية والنفسية والدينية 

يا عمى تعزيز قيم المواطنة واألخالقية والسياسية واالقتصادية لشبكات التواصل االجتماعي ودور شبكات
 لدى طمبة التعميم الجامعي.

استخدم الباحث المنيج الوصفي التحميمي لتحميل الدراسات والكتابات العربية واألجنبية واألدبيات 
 ذات الصمة بشبكات التواصل االجتماعي وتعزيز قيم المواطنة لدى التعميم الجامعي.
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األدوات لجمع المعمومات عن موضوع الدراسة اعتمد الباحث في دراستو عمى مجموعة من 
ة ودورىا في تعزيز واستخدم أداة االستمارة وذلك من أجل تقييم أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي

 قيم المواطنة وتشكيل الرأي العام لدى طالب الجامعة حيث تكونت االستمارة من ثالث محاور رئيسية.

 10مفردة من طمبة وطالبات موزعة عمى  900صرت عمى أجرى الباحث دراستو عمى عينة اقت
 كميات.

 مجموعة من النتائج متمثمة في:إلى  وقد توصمت الدراسة

نتيجة تقييم استخدام الطالب لشبكات التواصل االجتماعي بالنسبة ألسئمة الصواب والخطأ كانت نسبة  -
لدى الطالب في تنمية قيم المواطنة  الخطأ كبيرة، وىذا يدل عمى نسبة إسيام شبكات التواصل االجتماعي

 ضعيفة.

 بنسب متفاوتة.النواحي كل اتضح أن شبكات التواصل االجتماعي ليا آثار سمبية من حيث  -

أن توظيف شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم المواطنة ضعيف جدا حيث ال تحرص  اتضح -
المؤسسات والييئات وبخاصة الجامعات عمى استغالل شبكات التواصل االجتماعي في تنمية قيم 

 توجو سموكيم وأفكارىم نحو األفكار السميمة والجيدة وتفيم مفاىيم الوالء واالنتماء.أو  المواطنة،

  عقيب عمى الدراسات السابقة والمشابهة:الت

إن عرض الدراسات السابقة تساعد الباحث عمى تكوين خمفية نظرية لموضوع بحثو، والعثور عمى 
المراجع العممية حول اإلطار النظري، وىذا من أجل التأكد أكثر وبموضوعية النتائج المتوصل إلييا في 

تجنب الواقع في األخطاء والنقائص التي وقعت فييا الدراسات اإلطار الميداني، المختصرة لموقت والجيد و 
السابقة حول الموضوع، ليذا تعتبر صمة وصل بين الجانب النظري والميداني، ومن خالل اإلطالع عمى 
الدراسات السابقة والمشابية لموضوع دراسات التي تناولت أحد متغيري الدراسة الحالية، حيث الحظنا أن 

الشباب الجامعي نحو المواطنة في الجزائر" تتشابو مع دراستا في دراسة المتغير الثاني، دراسة "اتجاىات 
حيث ساعدتنا ىذه الدراسة التعريف عمى األساسي الذي يعتبر الفرد مواطنا في الدولة والحقوق والوجبات 

حقيقي لممواطنة من المترتبة عمى المواطنة، والعالقة بين التربية والمواطنة وبناء تصور واضح لممعنى ال
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أجل تجسيدىا في التفاعالت االجتماعي لمحياة اليومية، كما تعد دراسة " دور شبكات التواصل االجتماعي 
من دراستنا حيث أفادتنا في تبيان إيجابيات  في تعزيز قيم المواطنة لدى الطالب الجامعي " قريبة نوعا ما

لدى الطمبة الجامعيين كونا نشأنيا شأن بقية وسائل  شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم المواطنة
المجتمع وضاعة المواطنة مرتبط أساسا بتشكيل اليوية إلى  اإلعالم األخرى في غرس قيم االنتماء

الوطنية لمشباب وذا من خالل المنشورات التي تقوم بعرضيا المتعمقة بالفاعمية الشخصية لمطالب، كما 
ساعدتنا في التعمق أكثر سمبيات شبكات التواصل االجتماعي، كما تعد دراسة "دور القنوات الفضائية 

الوعي بحقوق وواجبات المواطنة لدى الشباب الجامعي الميبي " والتي تتقاطع مع الميبية في تنمية مستوى 
مؤشرات المتغير األول والمتغير الثاني من الدراسة في حيث أنيا أنيا أفادتنا في التعريف عمى دور 

دى القنوات الفضائية التمفزيونية ومساىمتيا في تنمية مستوى الوعي بالحقوق والواجبات لدى الشباب وم
 اىتماميم بيا ودافعيم مشاىدتيم لياتو البرامج من خالل تحديد نوعية المضامين المفضمة لدييم.

أما دراسة " دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز المواطنة وتشكيل الرأي العام لدى منتسبين 
عرفة أىم القيم الجامعات " ساعدتنا في تجديد الشبكات األكثر استخداما من قبل الشباب الجامعي وم

الواجب توفرىا لدى طمبة التعميم الجامعي، وما انعكاساتيا عمى قيم المواطنة، وساعدتنا في اختيار المنيج 
 . ةاالستمار أسئمة ارة لجمع المعمومات وتكوين فكرة المناسب لمدراسة واختيار كذلك أداة االستم

عن ما سبق من خالل عرضنا ليذه الدراسات السابقة الحظنا واستخمصنا بعض القضايا  وفضال
 وىي:واألمور التي تستدعي الذكر 

 الدراسات الوصفية. ضمنأن أغمب الدراسات اعتمدت عمى المنيج الوصفي وكميا كانت تقريبا  -

 أغمب الدراسات اختمفت في أدوات جمع البيانات والمعمومات. -

دراسات السابقة أن وسائل االتصال تعمل عمى تطبيق سموك المواطنة بالشكل أكدت معظم ال -
 المالئم في تمثميم لقيم ومفاىيم الوالء واالنتماء لموطن.

 وبالتالي فإن أىم ما يميز الدراسة الحالية الدراسات السابقة:
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تختمف في طريقة معالجة اإلطار النظري والتركيز عمى تشخيص عالقة وسائل االتصال  أنيا -
 بسموك المواطنة.

 االختالف في مكان وزمان إجراء الدراسات السابقة. -

 . االختالف في أحجام عينات الدراسات السابقة -

 تمثمت في: وعميو فإن أوجو اإلستفاذة من ىاتو الدراسات السابقة والمشابية لموضوع الدراسة -

 االعتماد عمييا كسند نظري لإلتمام ببعض الجوانب التي لم يتم التطرق إلييا. -

اختيار المنيج المناسب لمدراسة، وساعدتنا كذلك في طريقة تصميم وبناء أداة جمع البيانات  -
المناسبة وىذا من أجل العرض السميم لمصداقية النتائج سيولة تحميميا وتفسيرىا ومقارنتيا بما 

 وصمت إليو الدراسة الحالية.ت
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 خالصة الفصل:

بمثابة مفتاح لموضوع دراستنا، والذي من خاللو تتضح معالم  يعد الفصل األول اإلطار المفاىيمي
بحثنا حيث استعرضنا فيو المراحل الالزمة من الناحية النظرية والتي حاولنا خالليا وضع إطار منيجي 

وأسباب اختياره زودنا باألفكار الالزمة حول موضوعنا بعد عرضنا لمشكمة البحث عرضا دقيقا وتساؤالتو 
ضافة إلى تسميط الضوء عمى أىم األىداف المسطرة لمعالجة ىذا الموضوع من  براز أىمية الموضوع وا  وا 
أجل تسييل القيام بالدراسة الميدانية، وتحديد أىم المفاىيم المرتبطة بمتغيرات الدراسة، وقمنا بتدعيم ىذا 

الدراسة التي وضحت لنا الرؤية جيدا وأىم  الفصل بمجموعة من الدراسات السابقة المشابية لموضوع
 النتائج المتوصل إلييا من أجل إعطاء الموضوع بعدا إمبريقيا.
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 تمييد:

في المجتمع، بل كثيرا ما يحدث خمط  ياإن الدراسات اإلعبلمية ال يوجد اتفاق أساسي حول وظائف
بين الوظائف والتأثيرات، فالوظائف تيتم بالدور العام الذي تؤديو وسائل االتصال، والتأثيرات ما ىي إال 

 عبارة عن نتائج تحدد األدوار العامة.

وعمى الرغم من عدم توصل عمماء االتصال لفيم كامل ودقيق لتأثيرات وسائل االتصال عمى 
النفسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية لحياة األفراد العاديين، إال أن ىؤالء العمماء العوامل 
قاعدة من نتائج البحوث اإلمبيريقية والمسحية التي تساعد عمى فيم الظاىرة المراد دراستيا، ولعل  حشدوا

النتائج العممية حول آثار وسائل أىم الميام األساسية لمباحثين في مجال االتصال محاولة تجميع تمك 
االتصال عمى المتعاممين معيا من قراء ومستمعين ومشاىدين وىذا من أجل صياغة نظريات تساىم لفيم 

 الظاىرة المراد دراستيا والتنبؤ لما يمكن أن تؤدي إليو من إيجابيات وسمبيات.

لفيم الواقع االجتماعي  ووسائل االتصال إحدى العمميات المركزية التي يحصل عمييا األفراد
ويصبح الدور في بناء ىذا الواقع ذا أىمية كبيرة في حياة األفراد، فعندما نقول نظرية يحيل إلى أذىاننا 

بغية  التصورات النظرية واإلجرائيةبأنيا عمم ينطمق منيا باحثون لفيم الواقع وتشخيصو لصياغة المفاىيم و 
والمبلئمة لجمع البيانات والمعمومات المطموبة لموضوع دراستنا  تحديد اإلستراتيجيات المنيجية واألدوات

باعتبارىا اإلطار المرجعي، والفكر االستنباطي المنظم الذي يفسر الظواىر المتمثمة أمام الباحث منطمقا 
من الواقع االجتماعي في نسق مترابط ومتكامل وىنا يتعين عل الباحث تفسيرىا منيجيا وبنوعية الظاىرة 

 د دراستيا.المرا

 وفي ضوء ىذا الطرح فالباحث االجتماعي ال يستطيع أن يقوم باإلحاطة المعرفية ألي بحث عممي
نظري متكامل يحدد فيو طبيعة وأبعاد الموضوع قيد الدراسة، وبما أن  يق من بناء تصور نطبلالا دون

لمطمبة الجامعيين، وجب دراستنا ىذه تتمحور حول معرفة دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة 
النظريات  عمينا تناول مقاربات نظرية تسمح لنا بتحديد أبعاد ىذا الموضوع وىذا من خبلل تناول

 االجتماعية والنفسية والسموكية واالتصالية المفسرة لوسائل االتصال.
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 النظريات االجتماعية:

 مفيوم النظرية العممية والنظرية االتصاليةأوال: 

والنفسية والسموكية البد من أن ت االتصال اإلى أبرز النظريات الكبلسيكية ونظريقبل أن نتطرق 
 نشير إلى جممة من التعريفات النظرية وعمى رأسيا تعريف النظرية العممية ثم النظرية االتصالية.

النظرية ىي مجموعة افتراضات مترابطة بعضيا ببعض، وتقدم وجية نظر منتظمة حول ظاىرة 
 1ل شرح العبلقة بين المفاىيم واألفكار المتعمقة بيذه الظاىرة. معينة من خبل

ىي مجموع المبادئ وتعريفات مرتبطة تفيد تصورنا في تنظيم جوانب مختارة من العالم اإلمبيريقي 
 2عمى نحو منسق ومنظم. 

أما بخصوص النظريات االتصالية فإنو ال توجد نظرية اتصالية خالصة متفق عمييا وعمى كيفية 
نما يوجد عدد من ع مميا أو تأثيرىا عمى الجميور بين عمماء االتصال أو الباحثين في حقل االتصال، وا 

النظريات التي تقدم تصورات عن كيفية عمل االتصال واإلعبلم وتأثيره، وفي الوقت ذاتو تساعد ىذه 
رية تجسد بشكل النظريات عمى توجيو البحث االتصالي واإلعبلمي إلى مسارات مناسبة، ذلك أن النظ

ما تحدثو من تأثير عمى فاعل تطبيقات وسائل االتصال واإلعبلم في المجتمع، كما وتوضح النظرية 
الجميور أو من الجميور نفسو تجاه الوسائل أو الرسائل االتصالية واإلعبلمية، بل تتجاوز عن ذلك 

ة تصورا عن المتغيرات االجتماعية أحيانا إلى تقديم صورة عما يمكن أن يحدث مستقببل، كما وتقدم النظري
 فييا. المحتممة وتأثيرات وسائل االتصال

ومن ناحية أخرى فإن النظرية ىي محصمة دراسات وأبحاث ومشاىدات وصمت إلى مرحمة من 
مراحل التطور وضعت في إطار نظري وعممي لما تحاول تفسيره، كما أن النظريات قامت عل كم كبير 

                              
 .15-14م، ص ص 2006، دار النيضة العربية، دط، لبنان، نظريات االتصالمي عبد اهلل،  - 1
 .250، ص 2003، دار مدني، دط، دب، مصطمحات عمم االجتماعفاروق مداس،  - 2
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ما يميز النظرية  التي قويت تدريجيا من خبلل إجراء تطبيقات ميدانية، وأن أىم من التنظير واالفتراضات
 قدرتيا المستمرة عمى إيجاد تساؤالت جديدة لمبحث، إضافة إلى استكشاف طرق جديدة لمبحث العممي.

فالنظرية إذن بشكل عام ىي مجموعة من البيانات والمعمومات المترابطة عمى مستوى عال من 
تي يمكن أن تولد االفتراضات التي يتم اختبارىا بالمقاييس العممية وعمى أساسيا يمكن أن التجديد وال

 1توضع التنبؤات عن السموك. 

ومن ىنا فإن النظريات االتصالية تعني تمك البحوث والدراسات التي تتعمق باالتصال سواء ما يتعمق 
ا معا، وىذا بالطبع يذكرنا بمعنى االتصال منيا بالمرسل أو المستقبل أو الوسيمة أو الجميور أو كبلىم

عندما نقول بعممية االتصال فنحن نحاول أن نقيم رسالة مشتركة مع شخص أو جماعة أخرى، أي أننا 
نحاول أن نشترك سويا في معمومات أو أفكار أو مواقف واحدة، أي أن االتصال ىو أن نجعل كل من 

 2رسالة واحدة.المرسل والمستقبل يشتركان مع ويتفاعبلن في 

ودراسة نظريات االتصال تتضمن اعتبارين اثنين أوليما: فيم عريض لموسائل الميكانيكية ولنظريات 
قناع وتحذير  االتصال، وثانييما كيف نستخدم ىذا العدد من المعدات في عممنا اليومي من أخبار وا 

طمق فإن تاريخ االتصال ونظرياتو الجماىير وفي التأثير واإليحاء واستضافة بعضنا البعض، ومن ىذا المن
 بدأت مع قصة تطور وسائل االتصال واإلعبلم وصراع اإلنسان مع الحرية والتحرير.

 .والنظرية حتى ال نقع في االشتباه لذلك فإنو البد من تحديد الفرق بين النموذج

النظرية حيث يرتكز اعتبر عالم االتصال "كابيبل" أن النموذج ُيعّد الخطوة األولى في التوجو نحو 
النموذج عل مشاكل أقل أو أكثر تحديدا، كما أن النموذج يعد فئة من الفئات الفرعية المنبثقة عن النظرية 

 3فيقال نماذج االتصال بمعنى النظريات.

                              
 .28، دار المطبوعات، الكويت، ص االتصال بالجماىير ما بين اإلعالم والدعاية والتنميةأحمد بدر،  - 1
 .172، ص 2009، دار أسامة لمنشر والتوزيع، وتحميل الخطابمناىج البحث اإلعالمي بسام المشاقبة،  - 2
 .125، ص 2010، دار الفجر لمنشر والتوزيع، نظريات االتصالمحمد حجاب،  - 3
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 النظرية البنائية الوظيفيةثانيا: 

 منظور التحميل الوظيفي: -1-1

صر التنظيم والعبلقات التي تقوم بين ىذه العناصر البنائية الوظيفية اتجاه يشير إلى تحديد عنا
واألدوار التي يقوم بيا كل عنصر في عبلقتو بتنظيم الكل، وىو مدى مساىمة العنصر في النشاط 
االجتماعي الكمي، ويتحقق الثبات واالتزان من خبلل توزيع األدوار عمى العناصر في شكل متكامل 

 1وثابت.

ويتخمل النموذج التصوري لمنظرية البنائية الوظيفية عمى عدد من المفاىيم األساسية التي تشكل 
منطمقات فكرية يستند عمييا اإلطار النظري المفسر لمفيوم النظرية. وتعتبر التطبيقات والمفاىيم األساسية 

 ومعانييا ومدلوالتيا ضرورية بفيم البناء النظري الكمي.

تمع ما كمصدر الستقراره ال تعد جديدة كفمسفة اجتماعية، فأفبلطون في جميوريتو وفكرة البناء لمج
 يطرح القياس بين المجتمع والكائن العضوي، فكبلىما يعني نظاما من أجزاء مترابطة في توازن ديناميكي.

وفي المجتمع المثالي الذي وصفو أفبلطون تقوم كل فئة من المشاركين في ىيكل اجتماعي بإنجاز 
 2ألنشطة التي تساىم في تحقيق التناسق االجتماعي العام. ا

وكتابات أرسطو انطمقت من فكرة أن المجتمع مقسم إلى ثبلث طبقات رئيسية تختمف كل منيا عن 
-األجانب-المستوطنون -األخرى سياسيا وقانونيا واجتماعيا، وىذه الطبقات ىي المواطنون األحرار

لنسبة إليو ىي المكانة المتميزة لمجماعة الحاكمة في دولة المدينة، فمكانة با واعتبر أن المواطنة، 3العبيد

                              
 .178مي عبد اهلل، مرجع سابق، ص  - 1
 .125، ص 2008، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، مصر، االتصال ونظرياتو المعاصرةحسن عماد مكاوي،  - 2
، دار الكتب القانونية لمنشر والتوزيع، مصر، دس، المواطنة ودورىا في تكامل المجتمعات التعدديةأمين فرج شريف،  - 3

 .22ص 
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، أي أنيا تشمل 1المواطنة لدى أرسطو تقتصر عمى ممارسة المشاركين وذوي التأثير القوي في المجتمع 
 2فقط األحرار الذين يتمتعون بسمطات حكومية.

لمجتمع بطبقات المعادن فالبيعة حسب ولم ينحى أفبلطون كذلك عن ىذا التصور حيث شبو طبقات ا
رأيو قسمت إلى طبقات ثبلث ىي الطبقة الذىبية، وىي طبقة الحكام )الفبلسفة(، والطبقة الفضية، ىي 
طاعة أوامر الحكام، أما طبقة الحديد والنحاس ىي طبقة تضم  طبقة الجنود التي تتولى تنفيذ القرارات وا 

طاعة الحكام، ويرى أفبلطون أن مبدأ المواطنة متعمق المواطنين الذين يتحتم عمييم تنفيذ ال قرارات وا 
بالعدالة الطبيعية، حيث يفترض أن كل فرد يمكنو ممارسة العمل الذي أىمتو لو الطبيعة أكثر من غيره، 

 . أي أن الحقوق مسألة تتعمق بالمواطنين األحرار، وأما3فالعدالة عنده تكون بأن يمتزم كل بحدود طبيعتو
 4الواجبات أمرا خاصا بمن ليسوا كذلك.

وقد شكمت ىذه الفكرة الخمفية المرجعية لكثير من الدراسات االجتماعية، التي حفزت الدارسين في 
الحقل االجتماعي لبلعتماد عمى القياس أو التناظر العضوي كأساس لبحوثيم، وذلك من أمثال "ابن 

أوغيست كونث" وغيرىم من الذين حاولوا تقديم و" بر"و"ماكس في و"سبنسر" خمدون" و"إميل دوركايم" 
 تصور يجمع بين األفكار النظرية والنظرة اإلمبيريقية وخمق تركيبة مثالية بينيما.

لقد انطمق ابن خمدون من استخدام المنيج التاريخي االستقرائي لتحميل البنية االجتماعية لممجتمع 
بدوية وبنية حضرية، وعمى الرغم من أنو لم يستخدم مصطمح العربي اإلسبلمي القديم، فصنفيا إلى بنية 

                              
، 2المصرية لمنشر والتوزيع، ط ، مكتبة األنجموالمجتمع المدني العربي وقضايا المواطنة وحقوق اإلنسانعمي ليمة،  - 1

 .75، ص 2013مصر، 
 .24رج شريف، مرجع سابق، ص أمين ف - 2
 .25المرجع السابق، ص  - 3
شكالية المواطنة، )قراءة في مفيوم المواطنة العربية(سيدي محمد ولديب،  - 4 ، دار كنوز المعرفة العممية لمنشر الدولة وا 

 .91، ص 2012والتوزيع، عمان، األردن، 
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بشكل صريح إال أنو استطاع أن يبني صياغات قريبة تعبر عن نفس المدلول كفكرة  البناء االجتماعي
العمران البشري الذي يتنوع ويختمف عنده تبعا لمتنوع واالختبلف في النحل والمعاش وأنماط العمل 

. وفي ىذا االتجاه 1اختبلف في تكوين الطباع والصفات االجتماعية والثقافيةواإلنتاج، مما يؤدي إلى 
(" المنيج التاريخي الوصفي لتحميل جوانب البناء االجتماعي August Conteاستخدم "كونت أوغست )

االجتماعية" معتمدا عمى فكرة التماثل في الكائن الحي كفكرة  لممجتمع الفرنسي تحت اسم "اإلستاتيكا
الجماعات مركزية في صياغتو لمفيوم المجتمع، حيث أوضح في ىذا اإلطار أن البناء يتشكل من 

الوسيطية وكذا الدولة أو السمطة السياسية التي تقوم بواجب الربط بين ىذه الكيانات االجتماعية، محققة 
والتي إذا اختل دورىا أو ضعف واختفت فسيتفكك  2واالستقرار في المجتمع اسك بذلك درجة من التم

المجتمع ال محالة، وتجدر اإلشارة ىنا إلى أن مفيوم "اإلستاتيكا االجتماعية" الذي استخدمو "أوغست 
كونت" في دراساتو ال يختمف كثيرا من حيث المضمون عن مصطمح البناء االجتماعي الذي يتم تبنيو 

م في التحميل الوظيفي، فكبلىما يركز عمى الصبلت المتبادلة بين الوقائع االجتماعية وعمى عدد من اليو 
 3الوحدات االجتماعية مثل األسرة وتقسيم العمل والممكية والحكومة والدين واألخبلق.

                              
 - نما إلى ترتيب وتموضع ىذه الوحدات ال يشار إلى مصطمح البناء االجتماعي من خبلل الوحدات ا لمكونة لو وفقط وا 

 في المجتمع بالشكل الذي يميزىا عن المجتمعات األخرى.
      ،1983، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، تاريخ عمم االجتماع الرواد واالتجاىات المعاصرةمحمد عمي محمد،  -1

 .67ص 
   ، 1999، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع، األردن، الموضوع والمنيجعمم االجتماع مجد الدين عمر خيري خمش،  -2

 .95ص 
 .92محمد عمي محمد، مرجع سابق، ص  -3
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عمى االستفادة من البيولوجيا بأنو استعار  ("Herbert Spencerمن جيتو عمل "ىربرت سبنسر )
يا تفرقتيا ما بين البنية الوظيفية، وتطبيق قوانينيا المتعمقة بالتطور، ليضع صياغتو القائمة بأن التطور من

 1.ىو بحث دائم عن توازن جديد

(" أثناء مناقشة لفكرة التضامن االجتماعي Emile Durkheimفي حين اعتمد "إميل دوركايم )
حيث قسمو إلى التضامن اآللي أو البناء االجتماعي عمى التحميل المقارن لمبناء االجتماعي وتغيره، 

البسيط، والتضامن العضوي أو البناء االجتماعي المعقد الذي يتشكل وفق عاممين رئيسيين: نمو تقسيم 
 2العمل الناتج عن نمو الكثافة االجتماعية، وتغير نمط التماسك االجتماعي.

ن ما حاول تحميل الوظيفة االجتماعية لؤلنماط لكن لم يقف دوركايم عند ىذا الحدس من التحميل وا 
يضمن حسبو المحافظة عمى التماسك االجتماعية من خبلل دراسة الدين وعبلقتو بالبناء االجتماعي الذي 

البنائي وتأكيد القيم والعادات والتقاليد وعمى القيام بوظائف تحافظ عمى استمرارية البناء االجتماعي ككل، 
م حامبل ألىم أفكاره التي صاغ منيا قاعدة منيجية تؤكد عمى ضرورة 1893العمل" وقد جاء كتابو "تقسيم 

دراسة الوظيفة التي تمارسيا الظاىرة االجتماعية: إذا كنت بصدد دراسة ظاىرة اجتماعية عميك أن تصل 
 3.إلى السبب الذي أدى إلييا والوظيفة التي تمارسيا الظاىرة

من األنشطة المتكررة فكرة ىامة أيضا في تحميل  وأصبحت فكرة المجتمع نظام ديناميكي
 Broneslawالمجتمعات البدائية من جانب عمماء أصل اإلنسان أمثال "برونيسبلي مالينوفسكي )

Malinowski( وبعده "رادكميف براون ")Raddcliffe-Brown إن صح -(" المذان استطاعا أن يؤسسا
لمنظور وظيفي جديد مختمف ولو شكبل عمى المنظور التقميدي السابق، فقد كانت لكتابات  -التعبير

                              
، الييئة المصرية العامة لمكتاب، القاىرة، منيجية عمم االجتماع بين الماركسية والوظيفة والبنيويةأحمد القصير،  - 1

 .11، ص 1985
 .97ع سابق ذكره، ص مرج مجد الدين عمر خيري خمش، - 2
، ترجمة أحمد النكبلوي وعواطف فيصل بياري، مكتبة االتجاىات األساسية في عمم االجتماعبول ف الزرسفيمد،  - 3

 .91، ص 1980نيضة الشرق، القاىرة، 
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مالينوفسكي األثر البالغ في تطور الوظيفة كاتجاه تحميمي لممجتمع من خبلل التركيز عمى ىذه النظم عمى 
ذه الحاجات البيولوجية وتنظيم ما يتعمق بيذا اإلشباع، وأن أنيا أدوات ثقافية تنشأ وتتطور إلشباع ى

 1الحوادث االجتماعية تعمل بوظيفتيا، أي بالدور الذي تمعبو في المنظومة الثقافية الكمية.

دراساتو الميدانية عمى بعض العشائر في أستراليا استطاع مالينوفسكي أن يوضح كيف  ومن خبلل
بأداء وظيفة بحد ذاتيا، وانعكاس ىذا عمى إشباع الحاجات لدى األفراد  يقوم نمط اجتماعي أو ثقافي معين

 وعمى الثقافة االجتماعية ككل، بدل االىتمام بنشوء ىذا النمط وتطوره تاريخيا.

وفي األزمنة لعبت جممة الفروض ذات العبلقة بالمدخل البنائي الوظيفي دورا أساسيا في الجدل 
ث، وقد بدا واضحا من خبلل ىذه المناقشات تأثر رادكميف براون بفكرة الدائر داخل عمم االجتماع الحدي

الممثبلت العضوية التي كرسيا "ىربرت سبنسر" والتي تقوم بتشبيو المجتمع بالكائن الحي الذي يتكون من 
ىيكل خارجي ىو البناء ومن مجموعة من األجيزة التي تقوم بالوظائف التي من شأنيا المحافظة عمى 

لعام، حيث قام باستخدام نفس الفكرة في تفسيره لمفيوم الوظيفة والدور الذي يقوم بو أي نمط الييكل ا
 اجتماعي في المحافظة عمى البناء االجتماعي الكمي.

م" الذي 1951"تالكوت بارسونز" "النظام االجتماعي  إلى راكم الفكري والمفاىيمي وجد طريقوىذا الت
ية وسيكولوجية ليطور نظرية شمولية لممجتمع عرفت باسم "النظرية قام بمزجو بأفكار ومفاىيم اقتصاد

 2البنائية الوظيفية"

 وعمى ضوء ىذا فإن مسممات النظرية البنائية الوظيفية تتمثل في:

النظر إلى المجتمع عمى أنو نظام يتكون من عناصر مترابطة، وتنظيم لنشاط ىذه العناصر بشكل  -
 متكامل.

                              
 ، ترجمة: أسعد عربي درقاوياالتجاىات الرئيسية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانيةمنظمة اليونيسكو،  - 1

 .237، ص 1976وآخرون، مطبعة جامعة دمشق، القسم األول، المجمد األول، دمشق، 
 .127مجد الدين عم خيري خمش، مرجع سابق، ص  - 2
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ىذا في حركتو نحو التوازن، ومجموع عناصره تضمن االستقرار، بحيث لو حدث خمل في ىذا  يتجو -
 التوازن فإن القوى االجتماعية تنشط الستعادة ىذا التوازن.

 كل عناصر النظام واألنشطة المتكررة فيو تقوم بدورىا لممحافظة عمى استقرار النظام. -

الستمرار وجودىا وىذا االستمرار مرىون بالوظائف األنشطة المتكررة في المجتمع تعتبر ضرورية  -
 1التي يحددىا المجتمع.

 نظرية النسق االجتماعي: -1-1-1

(" في كتابو عن النسق االجتماعي حيث عرف Parsonsمن أشير من تحدثوا عنيا "بارسونز )
جاتيم، أما العبلقة النسق االجتماعي بأنو مجموعة من األفراد المدفوعين يميل إلى اإلشباع األمثل الحتيا
 2السائدة بين أفراد ىذه المجموعة فتحدد طبقا لنسق من األنماط المركبة والمشتركة ثقافيا. 

 وليذه النظرية مفاىيم أساسية:

 التكامل السائد بين الوحدات وبعضيا البعض. -

شباع متطمبات وحدات النسق. -  إنجاز اليدف وا 

 االرتباط بالبيئة لتحقيق األىداف. -

 3التوتر وعدم تكامل الوحدات.  -

                              
"، مذكرة ماجستير، قسم عموم اإلعبلم واالتصال، كمية العموم جميور الطمبة الجزائريين واألنترنثباديس لونيس، " - 1

 .28م، ص 2008سنطينة، اإلنسانية واالجتماعية، جامعة ق
 .321، ص1983، القاىرة، 1دار المعارف، ط ،، ترجمة محمود عودة وآخروننظرية عمم االجتماعنيقوال تيماشيف،  - 2
، دار المعرفة نماذج وميارات ممارسة طريقة تنظيم المجتمع والخدمة االجتماعيةرشاد أحمد عبد المطيف،  - 3

 .107، ص1999الجامعية، اإلسكندرية، 
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وفي السعي نحو إحداث التغير االجتماعي والتصدي لعبلج المشكبلت المجتمعية الناتجة عن  -
 1التصدع في التنظيم االجتماعي. 

وىي تشير إلى األشياء التي يحتاجيا نسق المجتمع لكي  Functionalوىناك متطمبات وظيفية 
 لئلشارة إلى وجية النظر: A,G,I,Lيستمر ويبقى واستخدمت الحروف 

A       -  التكيفAdaptation                  G-   إنجاز اليدفGoal Attainment 

I       -    التكاملIntegration                  L-  الكمونLatency 

ذا لم يستطع النسق االجتماعي توفير ما يحتاجو إلنجاز ىذه الوظائف فبل يستطيع أن يبقى أو  وا 
 2يستمر عمى حد تعبير بارسونز.

ويؤيد ذلك ضمن ما عرضو "مارفن أولسن" لعرضو بعض المتطمبات الوظيفية من ناحية ما تحتاجو 
 ل توافر اآلتي:من المؤسسات لكي تستمر أو حتى يتحقق ليا االستمرارية من خبل

 استمرار العنصر البشري. -

 توفير التدريب وبث القيم المؤسسية في العاممين. -

 تنظيم العبلقات بين مختمف األقسام وتنمية التفاعل. -

إيجاد وسائل مبلئمة التخاذ القرارات والعمل عمى توسيع نطاق االتصال والتفاعل بين األعضاء  -
 وتقسيمات المؤسسة.

 تماعية التي يقوم بيا العاممين وتعريف كل منيم بدوره ومسؤولياتو.تحديد األدوار االج -

 التنسيق بين مختمف األنشطة التنظيمية لممساعدة عمى تحقيق أىداف المؤسسة. -

                              
 .47، ص 1997، القاىرة، تنظيم المجتمع، أجيزة الممارسة المينيةسويس عثمان، عبد الخالق عفيفي،  - 1
 .225، ص 1978، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، عمم اجتماع التنظيمعبد اهلل عبد الرحمن،  - 2
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 التسييل الممكن لحصول العاممين عمى فوائد نتيجة تحقيق أىداف ممموسة. -

 التحكم في السموك المنحرف الذي يقترفو بعض أعضاء المؤسسة. -

 يجاد معايير اجتماعية مشتركة أو متناسقة.إ -

 1الحصول عمى الموارد البلزمة من البيئة. -

واستنادا إلى ذلك تظير أىمية عممية التكامل والترابط بين أجزائو ومن ىذه الوظائف قد تكون ظاىرة 
"Manifest Function والمقصود  من عناصر المجتمع وىي النتائج واآلثار المعترف بيا" ألي عنصر

" وىي اآلثار Latent Functionبمعرفة سكان المجتمع، كما أنو من ناحية أخرى توجد وظائف كامنة "
الغير مقصودة والغير معترف بيا وفي ذلك تأثير بمبلحظات ميرتون في أنو ليس من الضروري أن يكون 

 2أحيان أخرى. كل عنصر مفيدا بيذا المعنى، فأي نمط اجتماعي قد يكون معوقا وظيفيا في 

" أن تطور المواطنة يعّد مقياسا لدرجة تحديث المجتمع، ألنيا تعتمد T. Parsonsيرى بارسونز "
". وأن األفراد باعتبارىم أعضاء في Achievement" و اإلنجاز "Universalismعمى قيم العمومية "

النسق االجتماعي تتم تنشئتيم اجتماعيا عن طريق النظام التربوي الذي ييدف إلى إعدادىم لممارسة 
أدوارىم المتوقعة منيم في نطاق مجتمعيم، وأكد عمى أن النظام التعميمي ىو المسؤول عن إعداد الموارد 

وظيفة المؤسسة و  -النسق االجتماعي-مستقبمي فيو م بدورىا الالبشرية المؤىمة اجتماعيا ومينيا لمقيا
التعميمية عند بارسونز االكتشاف المبكر لقدرات الطبلب واستعداداتيم وتوجيييم وتنمية دوافعيم لمعمل، 

 أما دور المعمم فيو مساعدة الطبلب عمى إدراك ومعرفة قدراتيم وتوجيييم.

عداد األكاديمي والميني لمفرد، فمقد ميز بين المدرسة ويضيف أن المؤسسة التعميمية تقوم باإل
االبتدائية التي تكسب الطفل الميارات والخبرات األساسية، وغرس كل قيم المجتمع في شخصيتو، وبين ما 

                              
 .278م، ص 1982والتوزيع، القاىرة، ، دار المعارف لمنشر دراسة عمم االجتماعمحمد محمود الجوىري،  - 1
، ترجمة وتقديم السيد الحسيني وآخرون، سمسمة عمم االجتماع البعد االجتماعي )نظرة تاريخية عالمية(ىانير موسى،  - 2

 .213، ص 1970، 1، ط36المعاصر، الكتاب 
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تؤديو المدرسة الثانوية من دور فيي التي تيتم أكثر باإلعداد األكاديمي والتخصصي كأساس الختبارات 
 1الجامعية، ومواصمة الدراسة فييا. الطالب في المرحمة 

كما يعتبر بارسونز، أن النظام التعميمي أحد النظم التي تؤدي إلى الضبط االجتماعي وحدوث 
 . وىو2التكامل والتجانس والتعاون والتماثل لقواعد والقوانين التي تؤدي إلى المحافظة عمى المجتمع ككل

ما يساىم في تكوين روح المواطنة بدءا من المؤسسة التعميمية بمختمف أبعادىا وأىدافيا التي تختمف من 
 مجتمع آلخر.

فالمؤسسة التعميمية بصفتيا مؤسسة اجتماعية مطالبة بالقيام بالعمميات البلزمة إلكساب األشخاص 
ويتم ذلك من خبلل ثبلثة أنماط  صفتيم المجتمعية والتمتع بحس مدني باعتبارىم مواطنين مسؤولين،

 3 لمفعل التربوي:

ويتحدد حسب سموك الطبلب واكتسابيم الوسائل المختمفة  ":Instrumental Actionالفعل األدائي " (1
لؤلنشطة، والمعرفة العممية، وتكوين االتجاىات، والميارات والميول التي تسمح ليم في حصوليم عمى 

 مينة مناسبة مستقببل.

ويعتبر ذلك ىو اليدف األساسي لمفاعمين )الطبلب( عند  ":Expressive Actionالتعبيري "الفعل  (2
محاولتيم إشباع حاجاتيم المكتسبة عن طريق التعميم، أو التقميد، فالطبلب يعبرون عن ذواتيم، بأفعال 

 تعبيرية كثيرة، من خبلل الميارات المختمفة، التي تعكس قدراتيم وكفاءاتيم الفردية.

يوجو ىذا الفعل لتحقيق التضامن،  ":Moral Normative Action" األخالقي عل المعياريالف (3
والتكامل بين الطبلب، من خبلل مشاركتيم لؤلفكار سواء كانت خاطئة أو صحيحة، ومنو فالمؤسسة 

                              
م، 2002، مصر، 1ر والتوزيع، ط، دار الفكر العربي لمنشعمم اجتماع التربية المعاصرعمي السيد محمد الشخيبي،  - 1

 .55ص 
، ديوان المطبوعات (1691-1692التنمية االجتماعية ونظام التعميم الرسمي في الجزائر )مصطفى زايد،  - 2

 .286-285، ص ص 1986الجامعية، الجزائر، 
 .50-49، ص ص 2001، دار المعرف الجامعية، اإلسكندرية، عمم اجتماع المدرسةعبد اهلل محمد عبد الرحمن،  - 3
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التعميمية تسعى لتكوين الفرد أخبلقيا، من خبلل مظاىر متعددة من األنشطة األخبلقية، والتي تفرض 
 مييم داخل المؤسسة التعميمية وخارجيا.ع

فإن المعالجة السوسيولوجية لمسألة وسائل االتصال والمواطنة ىو جزء من النسق االجتماعي  ىكذا
 العام الذي يخدم أغراض الكل.

عند ىذا الحد، فقد شكمت تعديبلت "روبرت ولم يقف تطور وتشكل البناء المفاىيمي لمبنائية الوظيفية 
" ما يعتقد أنو Manifest and Latent Function(" التي تضمنيا كتابو "Merton Robertميرتون )

الميبلد الثاني ليذا االتجاه، الذي أعاد النظر في مفيوم الوظيفة في حد ذاتيا وفي أفكار "تالكوت 
وظيفية بارسونز" عمى وجو التحديد، حيث أكد عمى األنماط االجتماعية والثقافية ليست بالضرورة كميا 

، وأن وظيفة ىذا النمط Dysfunctionألن بعضيا قد يكون وظيفيا والبعض اآلخر قد يكون ضار وظيفيا 
يضاحيا.  قد تكون ظاىرة تبدو بسيولة لمعيان، وقد تكون كامنة تحتاج إلى مختص لمكشف عنيا وا 

س النمط فمفيوم الوظيفة عند ميرتون وطبيعتيا أكثر تعقيدا مما يذىب إليو البعض، ألن نف
االجتماعي قد يقوم بوظيفة ظاىرة ووظيفة كامنة في الوقت ذاتو وكبل النوعين من الوظيفة يسيم في بقاء 

 النسق واستمراره.

لكن ىل االتفاق حول أىمية الوظيفة ودورىا في حفظ البناء واستقراره وديمومتو سواء لمنظم 
 يا من أنساق ثقافية وبنى رمزية، يعنياالجتماعية أو الجماعات االجتماعية والمؤسسات وما يشكم

بالضرورة االتفاق عمى كل المفاىيم واالفتراضات النظرية التي تشكل ىذا االتجاه؟ اإلجابة عمى ىذا 
السؤال نجدىا عند ميرتون نفسو، الذي يقر بأن ىناك إشكاالت تعتري ىذا االتجاه وجب حميا عمى 

ذي حممتو الصورة األولى لما تم تسميتو بالوظيفة الجذرية، مستويين، األول يتعمق بالبناء المفاىيمي ال
 1والثاني يحاول مراجعة األسباب الوظيفية وتطبيقاتيا. 

                              
1 - Robert Merton, Manifest and Latent Function –On Theorical Sociology- Five Essays, 
Old and New, The Free Press, 3 ED, New York, 1967, p-p 105-106. 



 واالتصالية المفسرة لموضوع الدراسةالفصل الثاني:                     النظريات االجتماعية والنفسية 
  

 

- 44 - 

ياغات الشمولية التي وبناءا عميو، اتيم ميرتون الوظيفتين التقميديتين بعدم التخصص والوقوع في الص
ل االكتشافات اإلختبارية، وكذا بعدم ال تحرك الباحث ال باتجاه استقصاءات خاصة، وال باتجاه تأوي

االىتمام باآلليات الوظيفية التي تضمن االنسجام، والوقوف فقط عند تحديد الدور الذي تمعبو الوحدات 
 الصغيرة في المنظومة االجتماعية دون البحث عن األسباب وراء القيام بيذا الدور بالذات.

 Davisوجد طريقو إلى كتابات "دايفيس كينغسمي ) ىذا التوجو النقدي الذي أسسو ميرتون
Kingsley( الذي وجو خطابا إلى الجمعية األمريكية االجتماعية ")American Sociological 

Association قال فيو أن التحميل الوظيفي شبيو بأية نظرية اجتماعية ممكنة، وتفاعل معو "غولدنر )
(Gouldnerفيما بعد متيما بدوره التحم ") يل الوظيفي التقميدي بالقصور وعدم القدرة عمى إيضاح الصورة

" في عبلقة الوحدات الفرعية بالوحدات Réciprocitéالحقيقية لمبدأ المكافئة أو ما سماه ىو "التقابل 
 األخرى ذات العبلقة بيا.

ي كتابو (" فPeter Blauالمبدأ ذاتو "التقابل والمكافئة" الذي استخدمو بشكل كبير "بيتر ببلو )
 منظومات في إيضاح "التبادل والقوة في الحياة االجتماعية" وبخاصة في إسياماتو المتعمقة بدور التقابل

طبيقي في المجتمع المعاصر، وفي تعميل األدوار التي تقوم بيا الوحدات الجزئية تجاه تال حالتوضي
 المنظومة الكمية.

جماال يمكن تمخيص أفكار ىذا الجيل الذي يطمق عميو البعض اسم الوظيفيين الجدد في المسممات  وا 
 التالية:

 1:نقذ الوظيفية الجذرية

 تعّد الوحدات االجتماعية بمثابة عناصر وظيفية بالنسبة لمنظام االجتماعي ككل. -

 تقوم ىذه الوحدات بوظائفيا االجتماعية. -

                              
 .238منظمة اليونيسكو، مرجع سابق، ص  - 1
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 لذلك فإن ىذه الوحدات ضرورية ال يمكن االستغناء عنيا. نتيجة -

 صياغة وتقنين األساليب الوظيفية وتطبيقاتيا. -

 الوظيفة. بعبءعرض اآلليات االجتماعية التي تسمح بالقيام  -

 ضرورة الكشف عن الوظائف الضمنية. -

 االبتعاد عن الشمول واالعتماد أكثر عمى التخصص. -

 التي تقوم بين النظام االجتماعي وتعميميا. ءةوالكفاإيضاح عبلقات التقابل  -

الخبلف بين الوظيفيين لم يتوقف فقط عند حدود فكرة "الوظيفة" بل تعداه إلى مسألة "البنية 
االجتماعية" حيث شكمت أفكار "رادكميف براون" لؤلساس الذي أثير حولو الجدل العممي في ىذا الشأن، 

ذا كانت قضية دراسة تاريخ النسق ال معرفة طريقة عممو وظيفيا تثير  تي يعتبرىا براون ال تساعد عمىوا 
تالكوت تي طرحيا كل من "ريموند فيرث" و"جزءا من الخبلف فإن الخبلف احتدم حول القضايا ال

بارسونز" عمى وجو الخصوص، حيث ذىب كمييما إلى محاولة إعطاء مفيوم مغاير لكل من البنية 
مثبل أن مظاىر عدم التكامل داخل النسق ىي في حقيقة األمر انحرافات عن  والنسق، حيث يرى بارسونز

 القائمة، يجب مواجيتيا بعمميات ضابطة تعيد إليو التوازن. األطر والمعايير

لكن ورغم ىذه االختبلفات التي تكاد تكون عميقة في بعض األحيان، فإنو من الخطأ االعتقاد بأن 
، ألن موجة االنتقادات العنيفة التي وجيت لو ال يجب البتة إخراجيا من التحميل الوظيفي في أزمة مزمنة

سياقيا االجتماعي الذي ظيرت فيو، فقد واكبت بعض التغيرات واليزات في المجتمع األمريكي معقل ىذا 
االتجاه، إضافة إلى ظيور عبلقات جديدة بين الشرق والغرب، والتأثيرات االجتماعية لمثورة العممية 

نولوجية وما ترتب عمى ذلك من احتياج إلى أنساق نظرية جديدة تفسر وتعالج ىذه األوضاع، والتك
 1فالنظريات ال تنعزل في واقع األمر عن األوضاع السائدة وأشكال التعبير اإليديولوجي. 

                              
 .130، مرجع سابق، ص أحمد القصير - 1
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بيذا المعنى، يجب النظر إلى التحميل البنائي الوظيفي من خبلل منظور كمي يتفق إجماال عمى أن 
م المجتمع وبناؤه ىو ضمان استقراره، وذلك نظرا لتوزيع الوظائف بين عناصر التنظيم بشكل متوازن، تنظي

ويحقق االعتماد بين ىذه العناصر، فالبنائية تشير إلى تحديد عناصر التنظيم والعبلقات التي تقوم بين 
تنظيم الكل، وىو مدى ىذه العناصر، والوظيفة تحدد األدوار التي يقوم بيا كل عنصر في عبلقتو بال

مساىمة العنصر في النشاط االجتماعي الكمي، ويتحقق الثبات واالتزان من خبلل توزيع األدوار عمى 
 1العناصر، في شكل متكامل وثابت. 

 :استخدام التحميل الوظيفي في دراسات االتصال -1-2

الكمي، ويحاول تبيان يركز التحميل الوظيفي عمى ظواىر خاصة تتحرك داخل النظام االجتماعي 
كيف أن ىذه الظواىر يمكن أن تؤدي إلى نتائج تسيم في المحافظة عمى استقرار النظام بكميتو أو تؤدي 

 إلى عكس ذلك، وعندئذ تصبح الوظيفة خمبل وظيفيا.

وفي أواخر األربعينيات وبداية الخمسينيات اتسع مجال االتصال اتساعا كبيرا، حيث بادر عدد من 
جتماع والسموكيين بتطوير نظريات االتصال تجاوزت حدود مجاالت تخصصاتيم، فشممت عمماء اال

مواضيع مثل أسس االتصال غير المفظي من إشارات وغيرىا، اإلقناع والتأثير االجتماعي، طبيعة 
 االتصال الجماىيري، السموك االنتخابي....إلخ.

ظيور دراسات تحميمية لعممية االتصال في  وكان من بين النقبلت النوعية التي حدثت في ىذه الفترة،
شكل نماذج )تحدد عناصرىا األساسية والعبلقة بينيا(، كان من أشيرىا آنذاك تشخيص العالم السياسي 

 2.("H. Lasswell"ىارولد السويل )

منذ أن نشر "ىارولد السويل" مقالتو حول وظائف االتصال في المجتمع والتي قدميا في الفصل 
ذا الكتاب وأضاف إليو تشارلز وظيفة الترفيو كوظيفة رابعة، أصبحت ىذه الوظائف أساسا األول من ى

                              
 .175مي العبد اهلل، مرجع سابق، ص  - 1
 .21، ص 2003، القاىرة، 1، دار الفجر لمنشر والتوزيع، طوسائمو(-نظرياتو-االتصال )مفاىيموفضيل دليو،  - 2
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أو لصياغة األفكار والمداخل الخاصة بتحديد وظائف اإلعبلم، بالنسبة لمفرد والمجتمع بعد تطويرىا 
اصة باألدوار تكييفيا في عبلقتيا بالوسيمة أو المحتوى أو المتمقين، ولكنيا جميعيا تجيب عن األسئمة الخ

التي تقوم وسائل اإلعبلم بالنسبة لمفرد والمجتمع، وذلك عمى أساس أن ىذه األدوار تجسد أىمية وجود 
وسائل اإلعبلم لتحقيق التوافق واالستقرار تبعا ليذه النظرية البنائية الوظيفية، أو النظريات الوظيفية بشكل 

ت الدعم وسياسات العمل خبلل مراحل التنفيذ والتقديم، والمقومات واتجاىا عام التي تربط األىداف بالبناء
أي أنيا تيتم بتحديد األدوار في كل مرحمة من المراحل حتى يتمكن تقويم األداء بسيولة ويسر في ضوء 

 األدوار المحددة.

وفي ىذا اإلطار تم تطوير العديد من الوظائف والميام بالنسبة لمفرد والمجتمع، وىي التي اتخذت 
لتحديد وظائف وسائل اإلعبلم من جانب آخر، ولذلك نجد العديد من البحوث قد التزمت ببعض أساسا 

 1ىذه الوظائف أو كميا أو تطويرىا كبناء األسئمة الخاصة بأسباب التعرض إلى وسائل اإلعبلم ومحتواىا.

" إلى Jean Cazeneuve(" و"Wright Mills) زايت ميمر ولقد أشار العديد من االجتماعيين مثل "
 .عدم دقة ىذا التفسير وفي أحسن الظروف فإنو من الصعب معرفة أذواق الجماىير

 :("Wright Millsالتحميل الوظيفي "رايت ميمز ) -1-2-1

إذا كان "ىارولد السويل" في تحميمو يولي أىمية لعامل االتصال، فإن التحميل الوظيفي يعطي أىمية 
(" حسب ما جاء بو عودة محمود "إن Wright Mills) لوظائف االتصال، حيث يعتبر "رايت ميمز

االتصال عممية اجتماعية ذات نظام مخفي أما النسق االجتماعي لو وظائف عدة من بينيا التثقيف 
 2.والترفيو"

                              
م، 1995، القاىرة، مصر، 1، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، طنظريات اإلعالم واتجاىات التأثيرمحمد عبد الحميد،  - 1

 .212-211ص ص 
 .18م، ص 1977، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، بيروت، االتصال والتغير االجتماعيعودة محمود،  - 2
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..... أن المجتمع كيانا عضويا، أو  "Michèle Mattelart" رفإن ميشال ماتبل اومن جيتي
مجموعة أعضاء تؤدي وظائف متكاممة محددة بدقة وتتم التبادالت بينيا وفق قاعدتين وىي "تقسيم 
العمل"و "فكرة الشبكة" أو ما يسمى "بالخيال الشبكي" والمتمثل في الياتف، االتصاالت اإلذاعية، 

 1التمفزيون....

لموجود في تحميل "السويل ىارولد" المتمثل في اإلغفال عن األبعاد ىذا التحميل يأتي ليغطي النقص ا
األنثربولوجية لوسائل االتصال، إال أنو يتمتع ىو اآلخر بنقائص من أنو ركز في تحميمو عمى ظاىرة 

التي توظف فييا وكأن  االتصال دون التطرق لكيفية توظيف ىذه المؤسسات والظروف االجتماعية
د وال يتحرك، ففي حدود فيمنا ليذا التيار، فإن الوظيفة ترى بأن كل المؤسسات المجتمع في حالة جمو 

ىي دائمة االستقرار المجتمعي وبيذا فإنيا تنفي التغير االجتماعي وال تعترف بو كميكانيزمات تسيير 
 المجتمع.

 :" لظاىرة االتصال Jean Cazeneuve تحميل " -1-2-2

"جون كازانوف" لسد ىذا النقص، حيث أخذ بعين في إغفال التيار الوظيفي ليذه األبعاد يبقى تحميل 
االعتبار كيفية استعمال وسائل االتصال في حياتنا اليومية وطبيعة السياق االجتماعي التي تعمل فيو 

تحول حياتنا  حيث يختمف مفيوم اإلعبلم من سياق إلى آخر فحسب "كازانوف" فإن "وسائل اإلعبلم
اليومية من واقع اجتماعي إلى مشيد بحيث تصبح الحياة االجتماعية موضوعا ليذا المشيد فسوسيولوجية 
اإلذاعة والتمفزيون ىي التي ترسم العبلقة التفاعمية بين المجتمع والجماعات التي تتكرر منيا من جية 

 أخرى بين تقنيات االتصال".

رسل من جية والمتمقي من جية أخرى ألننا عندما نتحدث عن أو ىي الرسالة التي تبث بين الم
الراديو والتمفزيون يعني يو كازانوف االتصال الجماىيري أي أن االتصال ىنا ال يعالج بواسطة تبادل 
الرسائل بين المرسل والمتمقي بنفس الطريقة التي تمر بيا المحادثة بين شخصين ولكن المظير الخاص 

                              
1- Mattelart Michèle, Histoire de théories de la communication, Paris, éd La Découverte, 
2004, p25-71 
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إلى األشخاص الذين يتمقون الرسالة، األمر الذي ال يسمح لنا بأن نفصل بين عمم بمركز مرور الرسالة 
وحدىا النفس االجتماعي من جية وعمم النفس من جية أخرى، إذ ال يمكننا أن ندرس أثر ىذه الرسائل 
وبالتالي كتقنيات االتصال بل البد أن نتبع أثرىا لدى تمقي ىذه الرسالة التي تبثيا وىذا ما يسمى بالتفاعل 

األثر االجتماعي ليا في سياق اجتماعي معين بالقيام بسوسيولوجيا المنتجين، تكوينيم الثقافي، 
 1.اتجاىاتيم

 التحميل الوظيفي في دراسات سموك المواطنة: -1-3

، كنسق 17تعد المواطنة أحد القضايا األساسية الرئيسية في الفكر الميبرالي منذ تبموره في القرن 
لؤلفكار والقيم ثم تطبيقو في الواقع الغربي في المجالين االقتصادي والسياسي في القرنين التاليين وما 

 .21و 20لقرن نتمائية في اترتب عمى ذلك من آثار عمى المستوى االجتماعي والعبلقات اإل

إذا كانت الميبرالية عند نشأتيا دارت حول فكرة الحرية الفردية والعقبلنية وتقوية مركز الفرد في 
مجتمع سياسي قام عمى أبنية اجتماعية خاصة وقوية، فإن المواطنة قد تطورت عبر مسيرة الميبرالية 

اسية اليومية في دوائر العمل، والمجتمع ليتركز حول خيارات الفرد المطمقة كمرجع لمخيارات الحياتية والسي
"لمفيوم المفتاح" الذي ال يمكن فيم الميبرالية وجوىرىا دون المدني، والمجال العام ووقت الفراغ، وليصبح 

 فة الدولة والعبلقات اإلنسانية.اإلحاطة بأبعاده المختمفة وتطوراتو الفرد، والجماعة، والرابطة السياسية ووظي

لسوسيولجية لممواطنة أو أثر التعميم المجسد في المؤسسة التعميمية، عمى إرساء تثير المعالجة ا
 دعائميا، عددا من التساؤالت حول عبلقة عمم االجتماع بالتعميم وعبلقة ىذا األخير بالمواطنة.

وال يمكن التوصل إلى إجابة عن ذلك بدقة إال بإطار نظري يتفق مع طابع العمم من جية ويكون 
عمى تصور أبعاد الواقع ومكوناتو، إذ البد من نظرية تسبق البحث، تبرز االىتمام بالقضايا النقد أكثر دقة 

                              
1 - Casaneuve Jean, Sociologie de la radio-télévision, Paris, 1962, p p 5-6. 
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االجتماعي كإبراز وظيفة النظرية االجتماعية بما تؤكده من اقتراب من حياة الناس الواقعية، فإن ىذا 
 .*البحث ينطمق من النظرية الوظيفية

فة المؤسسة التعميمية في عممية التنشئة االجتماعية والضبط يرى رواد ىذا االتجاه عند معالجتيم لوظي
االجتماعي، أن المؤسسة التعميمية تعمل عمى تخصيص الطبلب في مراكزىم المحدد داخل البناء 
االجتماعي، وذلك من خبلل عمميتي التقويم والتقييم التخاذ األدوار المبلئمة، وتحقق التنشئة االجتماعية 

 ية بواسطة عناصر ىي:في المؤسسة التعميم

 تمييز السموك المبلئم. -

 تحديد المكافآت لمسموك المبلئم ثقافيا. -

 تحديد العقاب لمتخمص من السموك غير المبلئم. -

 1اكتساب حد أقصى من الثقافات المتعددة. -

تتحدد  **خمق مجتمع يقوم عمى الجدارة واالستحقاق، بمعنى خمق مجتمع طبقي مرن غير منغمق  -
فيو المكانة االجتماعية لؤلفراد وفق ما يمتمكونو من مواىب وقدرات، ومن ثم تتاح ليم فرص واسعة 

 ومتكافئة في عممية الحراك االجتماعي داخل طبقات المجتمع.

                              
أي استخدام أكثر من نظرية عند دراسة الظاىرة، - Theory triangulationتجدر اإلشارة ىنا: أن التعدد النظري  *

يحقق فائدة كبيرة، حيث يسمح لمباحث باختيار  -وتعدد المناىج وتعدد األدوات وتعدد مصادر البيانات وتعدد المبلحظين
ايا البيانات والمعمومات المجموعة في الدراسة عن طريق أكثر من نظرية مما يجعل التفسير المتوصل إليو متعدد الزو 

وبالتالي أقرب إلى الدقة والصواب، كما يمنع الباحث من التحيز لنظرية معينة وتجاىل نظريات أخرى يجعل التحميل أكثر 
 عمقا.

 .50-49، مرجع سابق، ص ص عمم اجتماع المدرسة عبد اهلل محمد عبد الرحمن، - 1
" وعدم االنغبلق ىنا يقصد Open and Fluide Class Systemبالمغة اإلنجميزية: تكتب العبارة بالصيغة التالية " - **

بو أن الفرد قادر عمى تغيير معيشتو وتحسين أحوالو مما يجعمو ينتمي إلى طبقة اجتماعية غير التي كان يتواجد فييا، فقد 
 يصعد أو ينزل بناءا عمى ميارتو وخبراتو في العمل وكيفية اإلنتاج التي يعطيو.



 واالتصالية المفسرة لموضوع الدراسةالفصل الثاني:                     النظريات االجتماعية والنفسية 
  

 

- 44 - 

يعتبر إميل دوركايم أول من أشار ألىمية وجود مدخل سوسيولوجي لدراسة التعميم وأشار إلى 
لتعميم والمجتمع، كأساس لممواطنة، ويؤكد دوركايم عمى أن المجتمع ال يستطيع البقاء االرتباط الوثيق بين ا

" والنظام التربوي في المجتمع يدعم ىذا  Homogeneityفقط إذا وجد بين أعضائو درجة من التجانس "
التي تحتاجيا الحياة الجمعية وأنو بدون ىذه  التجانس، وذلك بغرسو في الطفل منذ البداية تمك التمثبلت

التمثبلت الجوىرية، يصبح من المستحيل وجود التعاون والتضامن االجتماعي في المجتمع، بل يستحيل 
 1.معيا قيام الحياة االجتماعية

 :تطبيق المدخل البنائي الوظيفي في تفسير وسائل االتصال -1-4

أبرز النظريات التي أولت أىمية إلى دراسة الدور الوظيفي تعتبر النظرية البنائية الوظيفية من 
لوسائل االتصال في المجتمع، بغض النظر عن السياق الذي تحدث فيو عممية االتصال، من منطمق 
تكامل األنشطة في المجتمع بغية تدقيق التوازن واالستقرار االجتماعي، عمى عكس نموذج الصراع 

ثر عمى البعد الفمسفي والسياق االجتماعي الواسع الذي يحتوي الظاىرة االجتماعي الذي اتجو اىتمامو أك
 االتصالية محاولة معرفة من يسيطر ويييمن عمى أنظمة االتصال المختمفة.

واستنادا إلى ىذا السياق المفاىيمي فإن الدراسة الحالية تيتم بتحميل العبلقة بين الوحدات المشكمة 
االتصالي كوحدة أساسية في ىذا النظام، حيث يتمثل دور االتصال في  لمنظام االجتماعي الكمي والنظام

قناع الطالب بمختمف الخدمات والوسائل التي يقدميا لو خاصة منيا السياسية واالجتماعية  إعبلم وا 
 واالقتصادية والثقافية لضمان استقرار باقي أجزاء المجتمع.

 Socialاجتماعيا "ن وسائل االتصال نظما ومن ىذا المنطمق اعتبر االتجاه البنائي الوظيفي أ
System تترابط فيما بينيا بين النظام االجتماعي عبر روابط سموك المواطنة التي بدورىا عن ثقافة "

الطبلب القائمين بيا في المؤسسة والذين قد يكونون أفرادا أو جماعات صغيرة أو نظاما فرعيا، وتحسين 
عمى الرابطة التبادلية أو عبلقة االعتماد المتبادل وىذا من خبلل الصورة القائمة في وسائل االتصال 

                              
 .50-49مرجع سابق، ص ص  عبد اهلل محمد عبد الرحمن، -1
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الوقوف عمى أسباب وكيفية استخدام األفراد لوسائل االتصال وتأثرىم بيا وإليجاد تفسيرات واضحة أكثر 
 بين األفراد ووسائل االتصال تحدد األدوار االجتماعية ليذه الوسائل.

 الصراع االجتماعيثالثا: نموذج 

عكس البنائية الوظيفية التي تنطمق من فرضية تكامل األنشطة في المجتمع بغية تحقيق التوازن عمى 
، فإن نموذج الصراع االجتماعي يؤكد عمى مبدأ الصراع كأساس في تفسير التغير واالستقرار االجتماعي

رة من االجتماعي، عمى اعتبار أن المجتمع يتكون من مجموعة عناصر متصارعة، وأن الصراع كصو 
 1صور التفاعل بين العناصر المتصارعة الذي ينتج عنو التغيير أو التطور. 

وفكرة حدوث التغير االجتماعي كنتيجة لمصراع تمتد بجذورىا إلى كتابات الفبلسفة القدماء، السيما 
جمي عند عند "أفبلطون" في كتابو "الجميورية"، و "ىوبز" في كتابو "الدولة الديكتاتورية" كما تظير بشكل 

فبلسفة العقد االجتماعي وفي كتابات كل من "كارل ماكس" و"فريديريك أنجمز"، وىذا األخير الذي حاول 
تقديم اتجاىات نظرية في فيم طبيعة الدولة والمجتمع المدني، يختمف عن اتجاه فبلسفة عصر التنوير، 

وىي الفكرة التي اعتمد عمييا  ،2ر ينطمق فيو من فكرة مؤداىا أن التاريخ يسير في إطار من صراع األفكا
فيما بعد كارل ماكس في تفسير حركة تغيير المجتمع اإلنساني ونشأة الدولة تفسيرا دياليكتيكيا ماديا، كما 

في أدبيات التيار النقدي، وعمى الخصوص عند فبلسفة  -الصراع–يمكننا أن نجد صدى ىذه الفكرة 
 مدرسة فرانكفورت. 

 االجتماعي عمى االفتراضات التالية:ويركز نموذج الصراع 

 يكون المجتمع من فئات وجماعات من البشر تختمف مصالحيم بشدة. -

                              
 .177مي العبد اهلل، مرجع سابق، ص  - 1

2 - Roye Macrids, Mark L Hulling, Contompory Political Ideology, Harper Hollins Publisher, 
New York, 1996, pp 103-104. 
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تحاول كل جماعة داخل المجتمع تحقيق مصالحيا الخاصة في إطار المنافسة مع اآلخرين،  -
 وبالتالي تقاوم الجيود التنافسية لآلخرين.

، حيث تحاول العناصر المكونة لو تحقيق يتعرض المجتمع المنظم بيذه الطريقة لصراع مستمر -
 مكاسب جديدة أو الحفاظ عمى مكاسبيا، وبالتالي يظل الصراع موجودا في كل زمان ومكان.

تحدث عممية التغيير المستمرة من ثنايا العممية الجدلية لممصالح المتنافسة والمتصارعة، وىكذا  -
نما ىي في حالة   صراع وتغير مستمر.فإن المجتمعات ليست في حالة توازن وا 

وبتطبيق ىذه االفتراضات عمى وسائل اإلعبلم نبلحظ أنيا في المجتمعات الحرة عبارة عن 
مشروعات متنافسة تكرس جيودىا لتحقيق أرباح، وتسعى كل وسيمة إعبلمية لتحقيق مصالحيا وسط 

الفكرة األكثر تعقيدا وىي شبكة القيود التشريعية واألخبلقية، وبربط عمم االتصال بين فكرة النموذج وبين 
 1مجموعة االفتراضات األساسية لطبيعة جانب ما من الواقع االجتماعي والنفسي. 

رفضت المدرسة الماركسية المنحى الذي تنتيجو الميبرالية في مسألة المواطنة، والتي تربطيا بدفع 
ن، وعمى كل المستويات، الضرائب، فالمواطنة في التصور الماركسي مرتبطة بالحقوق العامة لممواطني

والتنظير الماركسي كان ييدف إلى بناء مواطن اشتراكي ديمقراطي، فالمواطن عنده ىو الموضوع المجرد 
الغير الواقعي في تاريخ غير طبيعي، كما أن التقاطع بين المواطن والحرية )الحقوق السياسية والمدنية(، 

عض والثقافية عند البعض اآلخر، وبقدر ما نال المواطن كان يعيد النقاش حول المساواة الطبيعية عند الب
حقو الكامل في التصرف بشخصو، وممكيتو كمما ابتعد عن تمك الصورة التي رسميا رواد االشتراكية، 
فالخطاب السياسي القانوني لمدولة الحديثة يتخذ من الفرد المجرد نقطة انطبلق وبذلك يحاول إخفاء انقسام 

وىذا التجريد ىو تعبير عن فصل المنتجين عن وسائل اإلنتاج، فانفصال الدولة المجتمع إلى طبقات 
الفضاء االجتماعي، كما الحديثة عن المجتمع المدني حسب الرؤية الماركسية ىو تعبير عن نشوء مواطنة 

دعا كارل ماكس إلى إنشاء مجتمع شيوعي بطريقة قانونية تخّول لو حق سّن الشرائع والقوانين بواسطة 
لى جانب ىذا يرى بأن تاريخ المجتمع البشري بأسره حتى يومنا ىذا  .الشعب واإلدارة االختيارية لمعدالة، وا 

                              
 .113حسن عماد مكاوي، ليمى حسن السيد، مرجع سابق، ص  - 1
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ما ىو إلى تاريخ الصراع بين الطبقات، والتي كانت الطبقة العاممة ىي الضحية األولى لمتفاوت، 
إلى وضع الطبقة الحاكمة لتحقيق الديمقراطية، والمواطنة في نظره ال  وبالتالي يجب االرتفاع بالبروليتاريا

تتحقق إال بتحطيم نظام المجتمع البورجوازي، وخمق مجتمع اشتراكي قائم عمى العدالة والمساواة والتمتع 
ىي  عنده بالحقوق وأداء الواجبات في ظل المواطنة االشتراكية، أما الفيمسوف "فريديريك أنجمز"، فالمواطنة

التوازن القائم بين الحقوق والواجبات، فالمواطن لو حقوق اجتماعية ومدنية وسياسية، وعميو واجبات اتجاه 
وطنو منيا واجب الدفاع الوطني، والمشاركة في المصاريف العامة واحترام القوانين، وىذا االلتزام المتبادل 

تمتع بالحصانة الدستورية واالحترام، والنفاذ في بين الحق والواجب، يخمق لممواطنة مركزا قانونيا متميزا ي
الحياة العامة دون معوقات إدارة، وىذا يستمزم بالضرورة صياغة السبل والوسائل الكفيمة التي تضمن 
لممواطن إمكانية ممارسة حقوقو بشكل فعال ومستمر، حيث دعا إلى النظام ضد االنتيازية، كما أنو نظر 

لتوزيع االقتصادي، وأن الحرية االشتراكية لمجميع، وبالتالي يجب اجتثاث كل إلى المساواة واإلخاء في ا
 1تفاوت في الحياة داخل المجتمع االشتراكي.

 :رابعا: النموذج التطوري في تفسير وظائف وسائل االتصال

عمى ما يسمى القياس العضوي، والفكرة ىنا  Evolutionary Paradigmيعتمد النموذج التطوري 
ىي أن المجتمع يشبو الكائنات العضوية من حيث التنظيم وأيضا من حيث التطور، وال يعني ىذا أن 
عمماء التطور الكبلسيكيين أو المعاصرين يؤكدون أن المجتمع كائن عضوي بيولوجي، فالفكرة أن مجتمع 

 بناء والييكل وكذلك عمميات التغيير التي تقع لو.يشبو فعبل الكائنات العضوية من حيث ال

وقد شكمت معظم أفكار نموذج التطور قبل أن يطرح داروين فرضو الشيير حول أصل األنواع، 
وعمى الرغم من ذلك، ونظرا لمتشابو الكبير بين ىاتين الفئتين من األفكار أصبح يطمق عمييا في الغالب 

 Social Darwinisme  "2اسم "الداروينية االجتماعية 

                              
، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد الثاني، جامعة سعيدة، المواطنة )مفيوم وتاريخ(شرف الدين بن دوبة،  - 1

 .70-69ص ص 
 .35م، ص 2003، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، نظريات االتصال واإلعالمجمال محمد أبو شنب،  - 2
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إن آليات التغير االجتماعي التي تظير دائما في النماذج التطورية تعّد نوعا من االنتماء الطبيعي 
مثل: البقاء لؤلصمح، ووراثة الصفات المكتسبة، كما ىو واضح تماما، فإن المجتمعات الحديثة تقوم 

العائمية وحتى األنواع الجديدة من  باستمرار بدمج أشكال اجتماعية جديدة تتراوح ما بين الممارسات
 1التنظيمات التجارية واالقتصاد مثل: الشركات متعددة الجنسيات. 

 ويتضمن النموذج التطوري االفتراضات التالية:

النظر إلى المجتمع باعتباره مجموعة من األجزاء المترابطة وأنو تنظيم يضم األنشطة المترابطة  -
 المتكررة والنموذجية.

 يتعرض المجتمع باستمرار لمتغيير حيث تصبح أشكالو االجتماعية مختمفة ومتميزة بصورة مطردة. -

يتم نقل لؤلشكال االجتماعية الجديدة من مجتمعات أخرى عن طريق األفراد الذين يبحثون عن  -
 وسائل أكثر فعالية لتحقيق األىداف التي يعتبرونيا ميمة.

لتي تساعد الناس عمى تحقيق أىدافيم وال تتعارض مع القيم تحظى األشكال االجتماعية الجديدة ا -
الموجودة، وتصبح أجزاَء ثابتة من المجتمع المتطور وعمى العكس من ذلك يتم نبذ األشكال األقل 

 فعالية والتخمي عنيا.

ويتضح أىمية ىذه االفتراضات عندما يبحث المنيج في تاريخ وسائل اإلعبلم، فخبلل ىذا التاريخ 
لكثير من البشر أن الحاجة إلى أنظمة اتصال أسرع يكون بوسعيا الوصول إلى أكبر عدد من أدرك ا

المستقبمين أو المتمقين، وىذا يعني أن النمو اإلعبلمي قد مثل باستمرار عممية تطورية سواء كان ذلك من 
يق استفادة مجتمعية ناحية التكنولوجيا العممية اآللية، أم من ناحية األشكال االجتماعية الضرورية لتحق

ممموسة من ىذه التكنولوجيا في اتجاه تحقيق األىداف الميمة واإلستراتيجية المرتبطة بميكانيزمات اتخاذ 
 2القرار عمى المستوى القومي. 

                              
 .115-114 ، مرجع سابق، ص صاالتصال ونظرياتو المعاصرةحسن عماد مكاوي،  - 1
 .114-113المرجع السابق، ص ص  - 2
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 نموذج التفاعل التبادلي الرمزي خامسا:

دراك النظام االجتماعي وتفاعبلتو المختمفة، فيو يؤكد  يعطي ىذا النموذج رؤية أخرى لمحاولة فيم وا 
عمى دور المغة كأداة اتصال في استقرار المجتمع وتطوره، وفي تشكيل ذىنية الفرد عمى وجو الخصوص، 

معتمدا في ذلك  حيث يحاول أن ينطمق من تحميل الوحدات الصغرى ليصل إلى تحميل الوحدات الكبرى،
، مركزا اىتمامو عمى دراسة التفكير وعممياتو 1عمى تحميل سموك األفراد كمدخل لفيم النسق االجتماعي 

وعمى التفاعل الرمزي المتشكل عبر المغة، والمعاني، والصور الذىنية، استنادا إلى حقيقة ميمة، ىي أن 
 عيم ليستطيع اكتشاف نفسو.عمى الفرد أن يستوعب أدوار اآلخرين وأن يمارس أفعالو م

وبصفة أدق يركز النموذج التفاعمي الرمزي عمى العبلقة بين األنشطة الذىنية والعقمية لمفرد من 
جية، وعممية االتصال االجتماعية من جية أخرى معتبرا أن أفعال األفراد تصبح ثابتة لتشكل بنية من 

وز سواء اإليجابية منيا أو السمبية، اعتمادا عمى األدوار التي يمكن النظر إلييا من حيث المعاني والرم
ىذا الرمز أو الصورة الذىنية التي يتم تكوينيا من خبللو أو من خبلل من نتفاعل معيم. كما أنيا تنظر 
إلى كل سموك أو فعل مستمر بين شخصين عمى أنو لو تاريخو الخاص، أو انتظامو، وتكراره عمى أساس 

لمموقف بين ىاذين الشخصين، وال تشغل التفاعمية الرمزية نفسيا كثيرا بتحميل  التوحد أو التعريف المشترك
نما ينصب جل اىتماميا بالتفاعل الرمزي المتشكل  األنساق والبحث فييا وفي العبلقات المركبة بينيا، وا 
ذا عبر المغة والمعاني والصور الذىنية، سواء في عبلقة الفرد مع اآلخرين أو مع ذاتو، التي وفق ى

المنظور ىي انعكاس لما يريد الفاعل نفسو، ويحكم عمييا ويصنفيا، بمعنى أن تمثمنا لذاتنا يعتمد عمى 
كيفية إحساسنا بأنفسنا، وتسييرنا ليا، وما نرغبو ليا، وما نوّد أن تكون عميو، ومدى ميمنا إلى تغييرىا عمى 

 2ن نكون عميو. نوع الموضوع الذي نعتقد أن ذواتنا تكون عميو، أو الذي يجب أ

                              
 .215، ص 1997، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر، عمم االجتماع التربويفادية عمر الجوالني،  - 1
، دار العموم العربية لمطباعة والنشر، بيروت، الفكر االجتماعي )نشأتو واتجاىاتو وقضاياه(سامية محمد الجابر،  - 2

 .168م، ص1989
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ىذا التراكم الفكري والبناء المعرفي لمفيوم التفاعل الرمزي كان عصارة مدارس فمسفية مختمفة، أىميا 
" والدراسات اإليكولوجية التي تيتم بالعبلقة بين الكائن والبيئة، وكذا Pragmatismالمدرسة النفعية "

كخبلصة لمجيود اىتمام الفبلسفة لقرون طويمة، الدراسات األنثربولوجية، كما أنو يعتبر في الوقت نفسو 
حيث ترجع جذوره إلى أواخر القرن السابع عشر وبالضبط أعمال "جون لوك" الذي اعتبر في كتابو 

. ومع تزايد االىتمام بيذا المجال 1"التفاىم اإلنساني" المغة ىي األداة الكبرى والرابطة العامة لممجتمع 
الثامن عشر من أمثال "عمانوئيل كانت" بتطوير فكرة مؤداىا أن الجنس  الفكري، قام مع بدايات القرن

نما لمعالم الذي تبنيو وتشيده في  البشري يستجيب ليس لمكممة بحد ذاتيا، أو في حقيقتيا الموضوعية، وا 
 .2ذىن اإلنسان 

" أن George H Meadبعد ذلك وفي بدايات القرن العشرين حاول الفيمسوف "جورج ىربرت ميد 
يجدد في ىذه الفكرة وأن يصوغ المعالم الكبرى لما سمي فيما بعد بالتفاعمية الرمزية المعاصرة، حيث 

( 1931-1894استطاع من خبلل محاضراتو التي كان يمقييا في جامعة شيكاغو، عمى طول الفترة من )
ة في ىذا المجال، والتي أن يبمور أفكاره األساسية انطبلقا مما تطرحو النظرية التطورية من تراكمات معرفي

م، وعميو قام ىربرت ميد بالمقارنة بين سموك Mind Self and Society "1932حمميا كتابو المعنون "
الحيوان، وسموك اإلنسان مبرزا الكثير من أوجو االختبلف بينيا، وأىميا القدرة الذىنية عمى خمق عوالم 

الدال"، حيث ربط نمو الذات وتطورىا في الوسط مشتركة بين الفاعمين باستخدام "المغة" أو "الرمز 
 االجتماعي بعممية التفاعل االجتماعي الذي يكون أوال مع اآلخر ذي الداللة ثم مع اآلخر العام.

ىذه الفكرة بالذات جعمت "ميد" يرجع بالدراسة إلى المراحل األولى لنمو الطفل، حيث انتيي إلى أنو 
الطفل أدوارا معينة برغبة منو سواء وحده أو مع غيره، مثبل كدور أمو  وفي المرحمة األولى من نموه يختار

فيقوم بيذه األدوار عن طريق حركات رمزية محددة وكأنو يستبطن في داخمو  أو أبيو أو بطل شريطي....
 Les autresأدوار غيره، وىو ما يؤىمو في الدخول إلى المرحمة الثانية التي يسمييا "ميد" دالالت اآلخر "

                              
 .72المرجع السابق، ص  - 1
 .72المرجع السابق، ص  - 2
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significatifs أو اآلخر ذو المعنى، وفي مرحمة متقدمة من نموه ينتقل الطفل من المعب الحر إلى "
المعب المنظم الذي يفرض عميو احترام القواعد ومعرفة األدوار، فمعرفة القواعد وكل دور خاص بكل فرد 

قة باآلخر العام داخل الفريق من طرف زمبلئو في الفريق، يجعل من كل واحد يرتبط من خبلل العبل
"L’autrui généralisé"1. 

إلى جانب ىذا، فقد اىتم "ىربرت ميد" بدراسة الفعل االتصالي في عممية الفعل االجتماعي، بل 
ويعتب في نظر الكثيرين بأنو من األوائل الذين اىتموا بيذا المجال، حيث اعتبر بأن االتصال أساسا ىو 

ليحث التفاعل  -بغض النظر عن المعمومات المتبادلة-ن اجتماعيين عممية متبادلة تتمثل في التقاء فاعمي
بين الذي يمقي والذي يتمقى، وفي حالة ما إذا لم يعط أحد الفاعمين نفس المعنى لمرسالة التي طرحيا 

 اآلخر فإن عممية االتصال تكون فاشمة.

فضاء الدراسة،  " من جيتو عمى توسيعH. Blumerفي ىذا السياق النظري، عمل "ىربرت بمومر 
حيث لم يحدد عممية التفاعل ولم يحصرىا فقط باألفراد، بل وسعيا لتشمل المؤسسات، المنظمات، 
الجماعات المحمية، الطبقات، وعمى الرغم من اختبلفو مع "ميد" حول ىذه الجزئية فيو يتفق معو في أن 

الخاصة تنطوي عمى ترجمة رموز التفاعل الرمزي ىو السمة المميزة لمتفاعل البشري، وأن تمك السمة 
 2وأحداث األفراد وأفعاليم المتبادلة وقد أوجز فرضياتو في النقاط التالية: 

 إن البشر يتصرفون حيال األشياء عمى أساس ما تعنيو تمك األشياء بالنسبة ليم. -

 ىذه المعاني ىي نتاج لمتفاعل االجتماعي اإلنساني. -

المعاني تحور وتعدل، ويتم تداوليا عبر عمميات تأويل يستخدميا كل فرد في تعاممو مع  ىذه -
 اإلشارات التي يواجييا.

                              
، دار نزىة محاضرات جامعية في عمم االجتماع المعاصر من الجذور إلى الحرب العالمية الثانيةعبد العزيز خواجة،  - 1

 .161م، ص 2007األلباب، غرداية، الجزائر، 
، 244ة محمد حسين غموم، عالم المعرفة، عدد ، ترجمالنظرية االجتماعية من بارسونز إلى ىابرماسإيان كريب،  - 2

 .132م، ص1999الكويت، 
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نما وفقا  وفيما يتعمق بعبلقة الفعل الرمزي بالعناصر المشكمة لمنظام االجتماعي أو ما شابو ذلك وا 
يمات االجتماعية، ومع ذلك فإن لمموقف، فالفعل االجتماعي الذي يحدث في الموقف يتشكل وفقا لمتنظ

ىذا الفعل يكون موجيا نحو الموقف وليس موجيا بشكل مباشر نحو المبلمح المحددة ذاتيا، و وفقا ليذا 
المنظور العام يحاول بمومر كذلك أن يشرح السموك االتصالي معتبرا إياه بأنو عممية خبلقة نتيجتيا ىي 

 1نوعو وال يمكن التنبؤ بو. نفسيا نتاج لمفعل نفسو الذي يعد فريدا في

ومن ىذا المنطمق فإن منظور التفاعمية الرمزية يعد اإلطار المناسب لدراسة الوجود االجتماعي في 
المجتمع االفتراضي، فاألفراد يتفاعمون من خبلل غرف الدردشة والمنتديات من خبلل استخدام الصوت 

 عاني ورموز ليم.والفيديو أو الشخصيات الرقمية، وىذه الوسائل تمثل م

فالمستخدمين يتصرفون في المجتمع االفتراضي من خبلل ما تعنيو األشياء ليم ويتشكل لدييم 
ذوات إلكترونية من خبلل التفاعل مع اآلخرين. إن الرمزية خبلل المجتمع االفتراضي )الرسائل اإلخبارية 

سير وتحميل الوجود االجتماعي في والبريد اإللكتروني والشبكات االجتماعية( تمثل نقطة البدء في تف
المجتمع عمى الخط التي ال تفصميا حدود أو حواجز اجتماعية ونفسية كون المستخدمون يشعرون 

 2باالستقبللية واألمان وأصبحت عبلقاتيم االجتماعية تمثل رمزيا ورقميا وآليا. 

األفكار المعاصرة وألن كانت أعمال جورج ىربرت ميد، وىربرت بمومر شكمت األساس في صياغة 
لمتفاعمية الرمزية، فيذا ال يعني بالضرورة أن عممية العصرنة والتجديد، قد توقفت عند ىذا الحد، فإلى 
ذا لم يقم الباحث بعرض ىذه األفكار  اليوم ما زال ىذا النموذج ىاما ومحورا لمنقاش والتنقيح والتطوير، وا 

ة أو الفكرية، بل ألن الدراسة ال تركز عمى ىذا الجانب المستجدة فميس ألنيا تفتقد إلى األىمية العممي
البحث بالذات، وال تحاول أن تغوص في ثناياه وتستجمي إشكاالتو بل يكفي في ىذا المقام وعمى ىذا 
المستوى أن نعطي صورة عامة ليذا النموذج، بما يمكننا من استخدامو في إعطاء خمفية نظرية وفكرية 

 ى وسائل اإلعبلم واالتصال التي تمثل المحور النظري لدراستنا.لتشكل نظرية االعتماد عم
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لكن ومع ىذا فإن إلزامية التطرق إلى النقد الذي وجو إلى ىذا النموذج يعّد أمرا ال يمكن تجاوزه، 
حتى ال يظن من جية أن النموذج قد تعالى عن النقد والقصور، وحتى يتسنى لنا من جية أخرى تحديد 

 ءت بيا نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم ولم يحتوييا ىذا النموذج.اإلضافات التي جا

والواقع أن التفاعمية الرمزية قد أغرقت في تفاصيل الرمز وعمميات التفاعل الرمزي وأىممت اإلشارة 
إلى الظروف المحيطة بيذا التفاعل، واألنماط المختمفة لمبناءات االجتماعية، وكذا أنماط التنظيم 

ية المتنوعة والمتباينة، وىذا ما جعميا تقمل من شأن األبنية االجتماعية وتنظر إلييا عمى أنيا االجتماع
نتاج لمفاعمين كما لم توضح بشكل دقيق العبلقة بين عممية التفاعل الرمزي والنتائج المترتبة عمييا وبين 

 فقط.األبنية االجتماعية والعمميات االجتماعية واقتصارىا عمى وجود كل منيما 

ىماليا لمخمفية التنظيرية أو  كما يعاب عمييا أيضا اىتماميا المفرط بمجال البحث التجريبي وا 
النظرية، حيث يصفيا النقاد بأنيا تفتقد إلى الصرامة العممية وال تستخدم االستنباط المنطقي، بل تقد لنا 

ت عامة، وليذا يذىب بعضيم سمسمة من األفكار التي يمكن لمباحث أن يوظفيا في عممو بصفتيا توجييا
" أحد رواد التفاعل الرمزي ضمن إطار Erving Goffmanإلى حد تصنيف أعمال "إرفنج جوفمان 

المنظور "المسرحي" الذي ال ينزل األدوار أو التوقعات التي تكون لدى اآلخرين عن سموكنا إال بمنزلة 
 1النصوص التي نقوم بتمثيميا.

 النقدية النظريات سادسا:

عكس أصحاب النظريات البنائية الوظيفية الذين يرون أن العبلقة بين وسائل االتصال في  عمى
نة تقوم عمى االعتماد المتبادل، وأن المحتوى المجتمع وباقي النظم االجتماعية األخرى ىي عبلقة متواز 

حاجات الجماىير  الذي تنشره أو تذيعو ىذه الوسائل يحافظ عمى توازن واستقرار المجتمع الكل، ألنو يمبي
التي تعتبر العنصر األساسي من عناصر النظام اإلعبلمي واالتصالي عمى عكس ىذه الرؤية، فإن 
النظريات النقدية ترى أن وظيفة وسائل اإلعبلم ىي مساعدة أصحاب السمطة في المجتمع عمى فرض 
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اع اإلعبلمية وانتشار الثقافة نفوذىم، والعمل عمى دعم الوضع القائم، ولذلك كانت دراستيم النقدية لؤلوض
بديبل عن الثقافة الراقية أو الرخيصة التي ترتقي بأذواق الجماىير، لوضع  Mass Cultureالجماىيرية 

تفسيرات خاصة بانتشار صور المحتوى الذي تنشره وسائل االتصال لمترويج لمصالح الفئات أو الطبقات 
 المسيطرة عمى المجتمع.

النقدية فإن ىناك اتفاقا عمى منيج واحد تقريبا تحدد طبيعة العبلقة بين وميما تعددت النظريات 
 وسائل االتصال والقوى االجتماعية والسياسية في اآلتي:

أن محتوى وسائل االتصال يروج اىتمامات الجماعات المييمنة في المجتمع، وأن ىذا المحتوى  -
 يميل إلى التغطية غير المتوازنة لمعبلقات االجتماعية.

تحميل المعاني الرمزية لممحتوى التي تستخدميا المصالح الرأسمالية لجذب اىتمام الطبقات العاممة  -
 التي تعاني من االستقبلل االقتصادي ىذا ما اعتبرتو ىذه النظريات مدخبل لمدراسات اإلعبلمية.

ثقافية المييمنة فضح أسطورة حياد الدراسات اإلعبلمية واالتصالية األمريكية والتي تخدم نتائجيا ال -
والتي تمول من كبار رجال األعمال والحكومات كنوع من االنحياز لؤلفراد برضا المجتمع عن الحياة 

 1والواقع.

 ويقسم محمد عبد الحميد النظريات النقدية إلى اتجاىين رئيسيين:

أو  األول: يستعير من الماركسية مفيوم الصراع من أجل بقاء الوضع كما ىو، وسيطرة الطبقات
أصحاب المصالح المسيطرة وىيمنتيا عمى وسائل اإلعبلم وتوجيييا لما يضمن استمرار ىذه الييمنة، 

 ويتبنى ىذا االتجاه أصحاب مدرسة فرانكفورت، والنظرية الثقافية النقدية.

أما االتجاه الثاني: فيربط بين الثروة أو الجانب االقتصادي والسيطرة عمى وسائل اإلعبلم من خبلل 
 رية االقتصاد السياسي.نظ

                              
1 - E.A Griffin, A First look at Communication Theory, Mc Graw Hill, New York, 1994, 
p354. 
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 وسوف نتعرض ليذين االتجاىين عمى النحو التالي:

 مدرسة فرانكفورت: -1

في  1923ىي إحدى المدارس التي قامت مبكرا عمى فكرة الماركسية الجديدة، اعتبارا من عام 
. أدورنو" معيد الدراسات االجتماعية بفرانكفورت، وقام بإعبلء فكرتيا مل من "ماكس ىورخيمر" و "تيودور

وترى أفكار ىذه المدرسة أن ما تقدمو وسائل اإلعبلم عبارة عن أعمال وضيعة أو تشويو لؤلعمال الراقية، 
 ىدفيا إلياء الناس عن البحث عن الحقيقة.

طار عام حاولوا من خبللو  واتخذوا من الفمسفة النقدية رؤية ليم، والماركسية كمنطمق فكري وا 
ء التيارات البرجوازية، وتعمل عمى تحرير المشروع الثقافي الغربي من ىيمنة صياغة فمسفة نقدية تقف إزا

 1التصورات السابقة.

تعتبر مدرسة فرانكفورت الوريث الشرعي لمميراث الماركسي، وسنحاول اإلشارة إلى مفيوم المواطنة 
" الذي يعتبر من أىم عمماء االجتماع والسياسة في Jurgen Habermasعند رائدىا "يورغن ىابرماس 

عالمنا المعاصر، كما يعد من أىم منظري مدرسة فرانكفورت النقدية، ويمثل الجيل الثاني من فبلسفة 
مدرسة فرانكفورت، الجيل الذي قاد النظرية النقدية نحو مرحمة من الشمول واالتساع والمواطنة عنده ىي 

المواطنة الدستورية، التي ىي انسجام أفراد المجتمع السياسي مع المبادئ القانونية  المواطنة الديمقراطية أو
ذات األىداف الكونية، ويتعمق األمر بمبادئ العدالة والديمقراطية والمساواة في المواطنة، وحقوق اإلنسان، 

حقوق والواجبات يقدم لكل فرد منا مجموعة من الوبيا تتأسس دولة القانون القائمة عمى حساب عقبلني 
 .موثقة بالتزاماتو، واستحقاقاتو نحو غيره، ونحو الدولة ويكون الدستور ىو المرجع األصمي لميوية الجامعة

كما يتطمب التوافق عميو كوثيقة تعاقدية بين مواطنين متساوين في دولة، والمواطنة الدستورية في 
ي تحكمو قيم ديمقراطية وتشريعات عالمية، حاجة لثقافة سياسية ليبرالية، ومدنية، وفضاء عمومي كون

والحقوق التي تميز ىذا النموذج من المواطنة ىي الحقوق المدنية، وتحتل المرتبة األولى في سمم الحقوق، 
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وتتمثل في حق المواطن في الحياة بحرية، طالما أنيا ال تخالف القوانين، وال تتعارض مع حرية اآلخرين، 
قانون لو، وحقو في حرية الفكر، والدين واعتناق اآلراء، وحرية التعبير وفق وحق كل مواطن في حماية ال

النظام والقانون، أما الحقوق السياسية التي تمي الحقوق المدنية، فتتمثل في حق االنتساب، والمشاركة في 
اب السمطة التشريعية، والسمطات المحمية، والبمديات، والترشيح، وحق كل مواطن بالعضوية في األحز 

في القرار السياسي وشكل اتخاذه من خبلل الحصول تأثير الوالتنظيم في حركات وجمعيات، ومحاولة 
عمى المعمومات ضمن القانون، والحق في تقمد الوظائف العامة في الدولة، والحق في التجمع السممي، 

ية مثل حق المواطن في وأخيرا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والمتعمقة بالحقوق االقتصاد
 1العمل.

 النظرية الثقافية النقدية: -2

تسود ىذه النظرية في الدوائر األكاديمية بإنجمترا ومن روادىا "ستيوارت ىول"، وتيتم بالتحميل 
الثقافي لتسجيل مدى ارتباط ما تقدمو وسائل اإلعبلم بحياة الناس، وتعتبر ىذه المدرية أن الييمنة 

(Hergemony التي ترددىا دائما ) في بحوثيا ىي األسموب المناسب والسائد لمعبلقة بين من يممكون
 ومن ال يممكون، وىم يرددون دائما مفيوم الييمنة عندما يتحدثون عن الدور الثقافي لوسائل اإلعبلم.

ويعتقد "ىول" أن وظيفة وسائل اإلعبلم ىي دعم الييمنة لمن ىم في مراكز القوة، لكنو يرفض 
بين الثروة والتفكير السياسي. ويرى  عبلقة متكافئةالتفسير الماركسي االقتصادي حيث ال يرى أن ىناك 

أن البحوث األمريكية عمى الرغم من أنيا تخدم االتجاىات السائدة حول أسطورة الديمقراطية التعددية، 
اآلخر، وحق التصويت، وتماسك المجتمع الذي تحكمو معايير مثل: الفرص المتساوية، احترام الرأي 

وسيادة القانون، إال أن نفس البحوث التي أجريت عمى السموك االنتخابي واالستجابة لدراما العنف فشمت 
 في النشر عمى الصراع القائم وقناع القوة الذي ترتديو وسائل اإلعبلم.
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 نظرية االقتصاد السياسي: -3

دراسة العبلقات االجتماعية وخاصة عبلقات االقتصاد السياسي عمى أنو  Mosco "1995يعرف "
، فعمى غرار المنظرين السمطة التي تؤثر عمى إنتاج الموارد وتوزيعيا واستيبلكيا، بما فييا موارد االتصال

" إلى أن التقميد الراديكالي لبلقتصاد السياسي مفاده أن وسائل اإلعبلم مشكمة Curranالماركسيين، يشير "
واالقتصادي، وأن النقاش العام لمسياسة والثقافة في وسائل اإلعبلم تتحكم فيو القوى  بقوة تنظيميا السياسي

 1المادية خارج مجال الخطاب العام وتأثيرات ىذا الخطاب عمى المجتمع يعزز ىيمنة القوى المادية. 

" سؤاال Graham Murdoch and Peter Goldingويطرح صاحبا نظرية االقتصاد السياسي "
جوىريا مفاده: كيف تتم تقديم البلمساواة الصارخة في توزيع الثروات عمى أنيا طبيعية ومحتومة وكيف 

 2أنيا مفيومة عمى النحو ذلك من طرف الذين يستفيدون األقل من ىذا التوزيع...

 ومن ىذا المنطمق فيما ييتمان بعامل االقتصاد عمى حساب المحتوى.

السياسي عمى تأثير القوى االقتصادية في المجتمع عمى ما تقدمو وسائل وتركز نظرية االقتصاد 
اإلعبلم في ىذا المجتمع. ومن الميم في ىذه النظرية إدراك االرتباط بين النظام االقتصادي والنظام 
نعاش االقتصاد، ومن ناحية أخرى  السياسي، فالحكومة تسن القوانين التي تعمل عمى تسيير األعمال وا 

السياسين الذين يحمون المصالح االقتصادية ال األعمال عمى مساندة الحكومة ودعم مرشحييا يعمل رج
من خبلل دفع الضرائب والمنح والمساعدات التي تدعم الحكومة، وتسعى نظم االتصال التي تعمل عمى 

: سعي أسس تجارية إلى محاولة كسب نوعيات معينة من الجماىير التي تجذب المعمنين، ومن أمثمة ذلك
بعض قنوات التمفزيون إلى تقديم مباريات التنس رغم قمة جماىريتيا، ولكن ىذا الجميور القميل يتميز 

 بالثراء الذي يجذب المعمنين لعرض سمعيم وخدماتيم التي تدر أرباحا طائمة لقنوات التمفزيون.

                              
1 - James Curran, Media and Power, London, 2002, p 158. 
2 - Graham Murdoch, Peter Golding, Capitalism Communication and Social Relations, in 
James Curra, et al (eds) : Mass Communication, 1979, pp 12-13. 
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 : النماذج السيكولوجية واإلدراكيةسابعا

التي تشرح السموك الفردي لمبشر، وتفيد النماذج السيكولوجية  يقدم عمم النفس مجموعة من النماذج
أساسا في اإلجابة عمى السؤال: ماذا تفعل وسائل اإلعبلم لمناس؟ مثل نماذج اإلدراك أو االتجاىات 
وصنع القرار، وتقميد السموك، والسموكيات المعمنة كالتصويت في االنتخابات، وشراء السمع والخدمات. 

السموكية افتراضات أساسية حول الطبيعة النفسية لمبشر والتي تساعد في فيم أسباب وتطرح النماذج 
 االستجابة لمثيرات معينة.

ويعد المدخل السيكولوجي ىو مركز عمم النفس المعاصر، والتركيز ىنا يكون عمى الظاىرة 
عمم النفس المثير الخارجية التي يمكن مبلحظتيا كمقابل لمعمميات العقمية الداخمية والسموكية ىي 

واالستجابة وىي تعنى بدراسة المؤثرات التي تحدث أشكاال معينة من االستجابة )رأي رد الفعل الواضح 
 الذي يمكن مبلحظتو(.

ىي األكثر أىمية بالنسبة لدراسة وسائل  Cognitive Paradigmsوتعد النماذج المعرفية 
مم النفس االجتماعي الذين تمقوا تدريبيم في مجال االتصال، وقد تطورت ىذه النماذج عمى أيدي خبراء ع

كما ىو -عمم النفس أكثر من مجال عمم االجتماع، والنماذج المعرفية ال ترتكز بشدة عمى المغة والمعاني 
لكنيا تركز عمى مجموعة من المفاىيم والعمميات التي  -الحال في التفاعمية الرمزية التي عرضناىا سابقا

لبشر، كيف تعمل ىذه المفاىيم والعمميات، سواء بالتوازن أو الصراع لتحديد شكل يشترك فييا جميع ا
 االستجابات السموكية؟

وتفيد اقتراحات المدخل المعرفي أو اإلدراكي في فيم العديد من جوانب عممية االتصال، ويمكن 
 تمخيص ىذه االفتراضات فيما يمي:

 بارىم متمقين نشطين لمواد أو معمومات حسية.إن أفضل طريقة لمنظر إلى أفراد المجتمع ىي اعت -

إن العمميات المعرفية تمكن األفراد من نقل المعمومات المدركة بالحس بطرق مختمفة مثل صياغتيا  -
في صورة رموز شفوية، أو تخزينيا، أو تفسيرىا بشكل أو تحريفيا، أو استعادتا الستخداميا في وقت 

 موك.الحق من أجل اتخاذ قرارات تتعمق بالس
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تمعب العمميات المعرفية دورا ميما في تحديد شكل السموك الفردي، حيث تشمل اإلدراك الحسي،  -
التخيل، واالعتقاد، واالتجاىات والقيم، والميول نحو التوازن في مثل ىذه العوامل، باإلضافة إلى التذكر 

 والتفكير، والعديد من األنشطة العقمية األخرى.

المدخل المعرفي بطرق عديدة في دراسة تأثيرات االتصال عمى األفراد، وخاصة في  ويستخدم -
محاولة فيم كيفية استيعاب الرسائل اإلعبلمية وكيف تعمم نماذج السموك من الصور التي تنقميا وسائل 

 1اإلعبلم، وكيف يمكن أن تتغير المواقف والمعارف والقيم واالحتماالت السموكية. 

 إلدراكية:النظريات ا -1

 نظرية التعمم الشرطي اإلجرائي: -1-1

السموك اإلنساني ىو نتاج العبلقات الديناميكية الصادرة عن تفاعل اإلنسان بميولو وحاجاتو وحوافزه 
 واتجاىاتو البيئية.

يفسر عالم النفس "واطسون" السموك اإلنساني عمى أساس العقل المنعكس أي عمى أساس فكرة 
وينكر وجود حالة شعورية بينيما، إن تفسير "واطسون" تفسير عصبي بحث يجعل  المثير واالستجابة،

السموك متوقفا عمى تنبيو مختمف المراكز العصبية بمؤثرات خارجية ويتجاىل بذلك الظروف النفسية التي 
 تحدث بين المثير واالستجابة ومنيا االتجاه النفسي.

 نظرية التعمم: -1-2

إذا حاولنا تحميل مكونات نظرية التعمم لبلتصال في ضوء تحميبلت عمماء النفس الذين ركزوا عمى 
أىمية ىذه النظرية في دراسة طبيعة عممية االتصال وأساليبو و وسائمو المختمفة نجد أن طبيعة التعمم 

                              
 .122-121، مرجع سابق، ص ص االتصال ونظرياتو المعاصرةحسن عماد المكاوي، ليمى حسين السيد،  - 1
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ة العديد من كعممية تعتبر من العمميات التي تكشف طبيعة االتصال الشخصي والتي تحددىا بواسط
 1عمماء االتصال من أمثال "برلو" و"ىبل" و"سكينر" وغيرىم.

وليذه النظرية عبلقة قوية بنظريات االتصال اإلنساني، الذي يحدث فيو تعمم وتعميم في الوقت 
ذاتو، الذي يحدث بأنواع متعددة ومن خبللو يمكن أن يتوفر لدينا شكل أساسي من نظريات االتصال، 

قة التي تربط بين المثير واالستجابة تعمل عمى توفير الوضع األساسي والمناسب لكل من وعميو فإن العبل
عممية التعمم و"عممية االتصال" والمتتبع ىنا إما أن يكون شيئا ماديا أو طبيعيا أو حادث معينا حصل في 

 2ائن الحي اإلنسان.البيئة والذي لو القدرة عمى التأثير في عضو اإلدراك أو اإلحساس الذي يوجد لدى الك

ومن ىذا المنطمق ييدف عمماء االتصال الذين يركزون عمى ضرورة استخدام نظرية التعمم لفيم 
عممية االتصال وشرح عناصرىا األساسية وعمى أىمية فيم السموك البشري كشرط أساسي لتحميل دراسة 

 العممية االتصالية.

 نظرية التحميل النفسي: -1-3

فرويد" حيث يرى أنو يمكن إرجاع جميع أفعال اإلنسان إلى غريزتين ىما: صاحب ىذه النظرية "
غريزة الحياة وغريزة الموت. وغريزة الحياة في نظر "فرويد" ىي الغريزة الجنسية التي تيدف إلى بقاء النوع 
زة وىي غريزة معقدة تمر بعدة مراحل حتى تصل إلى النضج الذي تتميز بو عند اإلنسان العاقل، أما غري

 3الموت في نظره ىي تمك النزعة إلى العدوان، وىي استعداد فطري غريزي قائم بذاتو عند اإلنسان. 

 

 

                              
االتصال واإلعالم )النشأة التطورية واالتجاىات الحديثة والدراسات  سوسيولوجياعبد الرحمن عبد اهلل محمد،  - 1

 .108، ص2005، دن، اإلسكندرية، مصر، الميدانية(
دارة العالقات العامةبشير العبلق،  - 2  .127م، ص 2009، األردن، 1ازوري لمنشر والتوزيع، طي، دار التنظيم وا 
 .137المرجع السابق، ص  - 3
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 : نظريات االتصالثامنا

يعد النموذج النفسي أو السيكولوجي من المقاربات األساسية لدراسة الظاىرة االتصالية، التي تعتمد 
مضامين وسائل االتصال عمى األفراد، فيي تنطمق من أساسا عمى محاولة تفسير التأثيرات التي تحدثيا 

 دراسة الظواىر التي تنتجيا ىذه التأثيرات والتي تترجم إلى مواقف ونماذج إدراكية.

ويحكم ىذا المنظور قاعدة الدافع والدليل واالستجابة، إذ ال يوجد سموك ببل دافع، فالمرسل لو دافع 
ة ومن ثمة فإن ىذا الدافع يجعل المرسل ينتقي أفضل الرسائل والمستقبل لو رغبة أيضا الستقبال الرسال

 لتحقيق اليدف ويستجيب المستقبل استجابة مناسبة لطبيعة الشحنة االنفعالية التي تحققيا الرسالة.

وقد اختمفت التفسيرات السموكية لمظاىرة االتصالية في القسط الكبير من الدراسات والنظريات التي 
 ما يمكن أن تحدثو الرسالة كمنبو في سموك الفرد كاستجابة.تعنى االنتباه إلى 

وقد أجمعت كل الدراسات التي تنطوي عمى )المنبو واالستجابة( تحت ما يسمى بالنموذج المعرفي 
عمى أيدي خبراء عمم النفس االجتماعي، الذين طوروا النظرة النفسية  19الذي زاد ظيوره في أواخر القرن 

ىذا األخير ما ىو إال مجموعة من التصرفات التي تشكل في تفاعميا سموك  لممجتمع، العتبار أن
 المجتمع.

وعميو فقد اكتسى ىذا النموذج أىمية بالغة في دراسة تأثيرات االتصال عمى األفراد، خاصة فيما يمتد 
 إلى:

ف طبيعة الكيفية التي يتمقى بيا الفرد الرسائل ميما كانت طبيعتيا، وىل يختمف ىذا التمقي باختبل -
 تكوين الرسالة وشكميا.

 الطريقة التي يتكون بيا العمل من خبلل الصور التي تقدميا ىذه الوسائل. -

وكذا الكيفية التي تتغير بيا المواقف والسموكات أثناء التعرض ليذه المضامين أو بعد التعرض ليا،  -
، ونواحي اإلشباع التي إلى جانب طبيعة الحاجات التي تمبييا مضامين وسائل االتصال لدى الفرد

 تقدميا ىذه المضامين.
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يجابا )خاصة(  لذلك فيذه النظريات التي تعنى باالتصال ليا امتدادات معرفية وسموكية تؤثر سمبا وا 
عمى اختبلفيا ألجل إيجاد أثر  عمى المرسل أيا كان، سواء كان ذلك المتمقي أو ذلك الذي يقوم بأداءات

 مادي نافع، ومن ثمة فيذه النظريات ليا صمة باالتصال وبالمجتمع.

 :نظرية التأثير المطمق لوسائل اإلعالم )الرصاصة السحرية( -1

كانت البدايات األولى لدراسة تأثير وسائل اإلعبلم ودورىا في توجيو الرأي العام في الفترة الممتدة 
عالميتين، حيث كان االعتقاد السائد أن وسائل االتصال تؤثر تأثيرا مباشرا في األفراد الذين بين الحربين ال

يتمقون الرسائل أيا كانت بشكل سمبي، وربما يعود أصل ىذا االعتقاد كما يقول "الزارسفيمد" إلى ظروف 
يمكن االستغناء عنيا، فيما ، وقد احتمت وسائل االتصال في تمك الفترة مكانة ال 1الحرب العالمية الثانية 

 أسماه "ماتبلر" 'السبر الحكومي لآلراء'.

أما من الناحية الفكرية فقد تدعم ىذا االعتقاد )التأثير المطمق( بنظريات عمم النفس السموكي وعمى 
رأسيا نظرية "الفعل ورد الفعل" األكثر انتشارا في تمك الفترة، حيث يفسر ىذا االتجاه التأثير المطمق 

سائل اإلعبلم، بناء عمى الطبيعة البشرية التي تم تكوينيا بطريقة موحدة، وعمى ىذا فإن األفراد ينتجون لو 
سموكا إلى حد ما مماثل أمام منبو معين، ومنو فقد كان يعتقد أن المستقبل ىدف، يستجيب بطريقة 

تي تحّدث عنيا "ىارولد أوتوماتيكية لمنبو، وىذا ما اصطمح عمى تسميتو آنذاك "الحقنة تحت الجمد" ال
 السويل" في إشارتو لمتأثير المباشر وغير المختمف في األفراد. 

بمعنى آخر يفترض أن لممرسل قدرة عمى ضخ أي فكرة في ذىن أي شخص، وتصبح ىذه الفكرة 
 خطابا اجتماعيا يعبر عن محفز يؤدي مباشرة إلى استجابة المستقبل.

بشكل كمي في العممية االتصالية، ألنو ىو الذي يضع تفترض ىذه النظرية أن المرسل يتحكم 
 الرسالة ويقوم بتصميميا وبنائيا، ويختار التوقيت والظروف المناسبة.

                              
1  - Gudick Hazer, sociologie de la communication de mass, Paris, 1992, p19. 
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استقبال الرسالة ىي تجربة فردية وليست جماعية، يعني أن الرسالة تصل إلى كل فرد بشكل 
 ة عن ذرات منفصمة.مستقل، وىو منعزل عمى اآلخرين، فبل تفاعل بينيم ألن الجميور عبار 

 ولقد تميزت ىذه النظرية بمجموعة من الخصائص منيا:

 الجميور يستقبل الرسائل االتصالية بشكل مباشر. -

 رد الفعل تجاه الرسائل يتم بشكل فردي. -

 الجميور ليسوا إال مجتمعا جماىيريا يتكون من أفراد معزولين ومشتتين. -

 ناس يستقبمونيا بشكل مماثل وبشكل فردي.وسائل االتصال تمثل مصادر قوية لمتأثير، وال -

كما أن الوسائل االتصالية تيدف إلى القيام بدور المنبيات والمثيرات القوية لمشاعر وعواطف  -
 األفراد.

 ومن أبرز االنتقادات الموجية لو:

 غير قابمة لمدراسة التجريبية. -

 توضع بشكل فوري صورة لمسيطرة والتحكم والتوجو اإلعبلمي. -

 تأخذ بنظر االعتبار فكرة تناقض تأثيرات وسائل االتصال. ال -

ىذه النظرية تناقض النظرية الميبرالية في الو.م.أ التي تفترض أن ىناك عقبلنية فطرية وترشيد ذاتي  -
 1لدى الجميور، يدفعو لتطوير قدرات رشيدة إذا لم يواجو رقابة. 

 نظريات التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم: -2

                              
سكندرية، مصر، اإل، 1، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، طاالتصال واإلعالم والمجتمعجمال أبو شنب،  - 1

 .94-93، ص ص 2005
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 ":Agenda Setting Theoryنظرية ترتيب األولويات " -2-1

نظرية ترتيب األولويات عممية اتصال جماىيري وتفاعمية تتأثر خبلل حدوثيا بين الوسيمة 
اإلعبلمية والجميور وبالمؤثرات االجتماعية الثقافية السياقية التي يتم في إطارىا ىذا االتصال، وىذه 

لوسيمة اإلعبلمية لجميورىا، بمعنى أن ىناك ارتباط بين حجم تغطية العممية ليست أحادية االتجاه من ا
وسائل اإلعبلم ليذه القضايا ومعدالت التغطية وبين األىمية التي يولييا جميور ىذه الوسائل لتمك 
دراكو بالقضايا التي يتم  القضايا، حيث تتضمن عممية التعرض لوسائل اإلعبلم زيادة وعي الجميور وا 

مك الوسائل، ومن ثم زيادة المعمومات حوليا، األمر الذي ينعكس عمى تحديد سموك الجميور تناوليا في ت
 1في النياية. 

م الذي أكد فيو وجود 1922ُيعّد "ليبمان" أو من أشار إلى ىذه النظرية في كتابو "الرأي العام" 
الوسائل في تحديد القضايا عبلقة إيجابية بين ما تطرحو وسائل اإلعبلم وبين الجماىير التي تتعرض لتمك 

التي تيميا أو الصالح العام، وتذىب افتراضات ىذه النظرية إلى أن وسائل اإلعبلم تنتقي بعض القضايا 
وتركز عمييا وتعيد صناعتيا من جديد وتعرضيا لمجميور بطرق مختمفة في حين تيمل أخرى وفق رؤية 

 2يتم إثارة اىتمام المجتمع شيئا فشيئا.  القائم باالتصال، ومن التركيز عمى القضايا المنتقاة

في مقال  1958في حين أشار البعض إلى أن أول إشارة صريحة لنظرية ترتيب األجندة كانت عام 
(" فيما ذكر أحمد زكريا أن أولى اإلشارات الصريحة لنظرية ترتيب أجندة Norton Longنورتن لونج )ل"

عندما سعيا إلى تفسير األسباب التي تقف وراء  "Mcconlsو Shawم عمى يد "1972كانت في عام 
تفكير الناس في بعض القضايا دون غيرىا مع تأثير وجود اختبلف في معدل تركيز الجماىير عمى 

                              
مكتبة العصرية لمنشر والتوزيع، ، النظريات اإلعالم )مدخل الىتمامات وسائل اإلعالم وجميورىا(أحمد زكريا أحمد،  - 1

 .10-9م، ص ص 2009القاىرة، 
 .35-34، ص ص 2012، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، نظريات االتصالمنال مزاىرة،  - 2
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قضايا معينة، وقد انتييا إلى وجود عبلقة بين معدل وحجم التغطية وبين اىتمام الجماىير بالقضايا 
 1المطروحة. 

وقد جاءت نظرية ترتيب األولويات لتتوسط رؤيتين مختمفتين بين ما تفترضو نظريات التأثير القوي 
"ليرنر، ماكموىان، نيومان" التي تطرح رؤية التأثير المبالغ بو لوسائل اإلعبلم عمى الجماىير وبين 

 ية انتشار المبتكرات.افتراض نظريات التأثير المحدود لتمك الوسائل )تدفق االتصال عمى مرحمتين، ونظر 

 ."Agenda Setting Theory في حين تفترض رؤية نظرية ترتيب األجندة "

طبيعة الظروف التي تحيط بالقضايا المطروحة ىي من يحدد قوة تأثير وسائل اإلعبلم أو ضعفيا  أن (1
فضبل عن أنيا افترضت تأثيرات طويمة األمد لوسائل اإلعبلم وىذا ما تجاىمتو نظريات التأثير القوي أو 

 2المحدود لوسائل اإلعبلم.

لقضايا واألحداث كميا التي تحدث في كما تفترض أن وسائل اإلعبلم ال تستطيع وحدىا تقديم ا (2
نما يساندىا في ذلك المشرفون عمى ىذه الوسائل بالتحكم في اختيار موضوعات معينة  المجتمع، وا 
والتركيز عمييا مع إعادة صياغة مضمونيا بشكل يتناسب معيم والتركيز عمى القضايا التي ىي محط 

بذلك تحتل ىذه القضايا المثارة اىتماما ميما لدى اىتمام الجميور وجعميا من أجندة وسائل اإلعبلم، و 
أفراد المجتمع يفوق القضايا األخرى المطروحة في وسائل اإلعبلم ألنيا وجدت قبوال لدى األفراد فضبل 

 عن اىتمام وسائل اإلعبلم بيا.

ي بمقدور وسائل اإلعبلم تغيير اتجاىات الجماىير عمى نموذج التأثير المباشر الذي تم تجاىمو ف (3
العقد بين الرابع والخامس من القرن الماضي مشيرا إلى أن وسائل اإلعبلم ال تنجح في تعميم الجماىير 

 كيفية التفكير بل تنجح في تعميميم بماذا يفكرون.

                              
 .16أحمد زكريا أحمد، مرجع سابق، ص  - 1
 .16المرجع السابق، ص  - 2
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أن وسائل اإلعبلم ال تسيم فقط بتعميم الجميور بما يتعمق بالقضايا والموضوعات الميمة في  (4
المجتمع بالمدى الذي تبمغو ىذه الموضوعات من األىمية، وبحسب ىذه المجتمع، بل تسيم فييا بإفيام 

النظرية فإن اإلعبلم يرتب أولويات الجميور بمستواه العام األول والجزئيات من القضايا بالمستوى الثاني، 
" وبذلك فإن نظرية ترتيب Framing" والتأطير "Primingوُتدعم ىذه النظرية من نظريتي اإلبراز "

ات تعززىا نظريات ليس سيبل التشكيك بيا، "وأن وسائل اإلعبلم ترسم الصورة الذىنية وتحدد األولوي
وجيات الرأي، لذلك فإن الناس تتشرب ىذه الرؤى بشكل كبير، ويصبح كثير منيم أسيرا ليا في تفكيره 

في الدول  وقراراتو" وعمى وفق ما سمف أصبحت نظرية ترتيب األولويات تدرس كأحد مناىج الديمقراطية
 1المعاصرة. 

وقد تعرضت نظرية ترتيب األولويات لمعديد من أوجو النقد، وصل بعضيا إلى حد رفض تسميتيا 
 2بالنظرية معتبرا أنيا مجرد مدخل، وقد تمثمت ألبرز تمك االنتقادات فيما يمي: 

دراسات  بساطة فروض النظرية وعدم االىتمام بحجم التأثير أو طبيعتو وآليتو، ولكن مع ظيور -
 المستوى الثاني من تأثيرات وضع األجندة التي تيتم بطبيعة التأثير وحجمو فقد ُينفى ىذا النقد.

حاجة النظرية إلى متطمبات منيجية صارمة، حيث البد من إجراء دراسات تحميمية وميدانية، وعمى  -
ىذه النظرية جذبت  فترات زمنية متتابعة مما يزيد من صعوبة إجراءاتيا، ولكن بالرغم من ذلك فإن

انتباه العديد من الباحثين عمى مدى أكثر من أربعين عاما من البحث عن متغيراتيا ومحاولة كشف 
 الغموض بيا.

وجود تعميمات حول وضع األجندة و وجود العديد من المتغيرات الوسيطة التي تحول دون إحداث  -
 تأثيرات وضع األجندة.

                              
 .338منال مزاىرة، مرجع سابق، ص  - 1

2- Denis McQuail’S,’ Mass Communication Theory’ sage publications, London, 2005, p 13 
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لنظريات والمداخل البحثية األخرى، كما أن ىناك مشكمة في التداخل بين النظرية وبين عدد من ا -
 تحديد سببية العبلقة بين وسائل اإلعبلم والجميور.

ىناك العديد من البراىين التي تؤكد عمى أن وظيفة وضع األجندة ال تحدث بنفس الدرجة بالنسبة  -
لكل القضايا المثارة، وبالتالي فإن لكل القضايا واألفراد، كما أن حجم االنتباه يتسم بالمحدودية وال يتسع 

ىمال قضايا أخرى، باإلضافة الختبلف اآلراء حول  ىناك ميل لدى األفراد بالتركيز عمى قضايا وا 
 المدى الزمني لحدوث تأثيرات وضع األجندة.

 نمو دراسات األجندة في حقل االنتخابات السياسية مما يقمل من احتمالية تطبيقيا بشكل عام. -

 رية بالمحمية بسبب الطابع األمريكي المسيطر عمييا.اتيام النظ -

 إن عممية وضع األجندة ىي عممية متغيرة ومتحولة وليست قاعدة ثابتة. -

 نظرية اإلنماء الثقافي: -2-2

تعتبر نظرية الغرس الثقافي إحدى أكبر النظريات التي تتعامل مع أثر وسائل اإلعبلم عمى الفرد 
والمجتمع، ألنيا تأخذ في حسابيا القيم الثقافية أثناء تحميميا لؤلثر الذي تحدثو وسائل اإلعبلم والمحتويات 

 1اإلعبلمية 

وم بيا مصادر المعمومات والخبرة وىي عبارة عن عممية غرس وتنمية مكونات معرفية ونفسية، تق
لدى من يتعرض لوسائل اإلعبلم، وىي ومصطمح يشير إلى أن النظرية تحاول تفسير اآلثار االجتماعية 
والمعرفية لوسائل االتصال خاصة التمفزيون، ومفيوم الغرس يشير إلى عممية أوسع بكثير من التنشئة 

 2االجتماعية. 

                              
 .265م ص 2002، دار الفكر المعاصر، دمشق، عموم االتصال والمجتمعات الرقميةفلاير مينا،  - 1
م، ص 2006، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، القاىرة، نظريات االتصالميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  - 2

304. 
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ومن ىنا بدأت الجيود تتجو لدراسة األثر اإلعبلمي لمتمفزيون، وكان من أبرز الباحثين األمريكيين 
" من خبلل مروعو الخاص بالمؤشرات الثقافية G. Gerbnerالذين طوروا ىذا المنظور "جورج جربنر 

"Cultural Indicationsريقي" عمى تأثير " اليادف إلى إقامة الدليل العممي والمنيجي التجريبي "اإلمب
 1وسائل اإلعبلم عمى البيئة الثقافية. 

وعكف "جربنر" ومعاونوه عمى وضع إستراتيجية ميدانية لدراسة رواكز العنف التمفزيوني عمى 
معتقدات األفراد، وعمى صياغة النموذج النظري حول ىذا الموضوع، واستمر عمل الفريق لمدة أعوام 

نوي عن نتائج البحث، وجاء في التقرير، أن الواقع اإلعبلمي يمكن أن عديدة، مرفوقا بنشر تقرير عممي س
يمارس تأثير عمى المعتقدات، وبالتالي عمى السموك، و وصفت التقارير ىذه اآللية بأنيا تشكل تيارا 

 2" فيما يتعمق بالتمفزيون.Mainstreamingمييمنا "

 وقد اىتمت بحوث "جربنر" وفريقو بيذه القضايا المتداخمة:

 دراسة اليياكل والضغوط والعمميات التي تؤثر عمى إنتاج الوسائل اإلعبلمية. -

 دراسة الوسائل والقيم والصور الذىنية التي تعكسيا وسائل اإلعبلم. -

 3حراسة اإلسيام المستقل لمرسائل الجماىيرية عمى إدراك الجميور لمواقع االجتماعي.  -

التصال، وخاصة التمفزيون، تشكل إدراكات وتقوم كذلك ىذه النظرية عمى فكرة أن وسائل ا
الجماىير والعالم الحقيقي وبنائيم لمواقع االجتماعي من حوليم واألفراد الذين يشاىدون برامج التمفزيون 
بدرجة أكثر من غيرىم يختمف إدراكيم لمواقع االجتماعي عن األفراد الذين يكون تعرضيم أقل، ويرجع 

                              
، جامعة 83، المجمة العربية لمعموم اإلنسانية، عدد قصور النظرية في الدراسات اإلعالميةمحمد بن سعود البشر،  - 1

 .26م، ص 2003الكويت، 
 .265فلاير مينا، مرجع سابق، ص  - 2
بحوث االتصال، كمية ، مجمة تحميل اإلنماء )مفيومو ومنيجو وتطبيقاتو وقضاياه الحالية(حسن عماد مكاوي،  - 3

 .11، ص 1993، ديسمبر 10اإلعبلم واالتصال، جامعة القاىرة، العدد 
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ية التي يتم من خبلليا زرع صورة معينة أو رموز الواقع االجتماعي تبدأ مصطمح الغرس الثقافي إلى العمم
من خبلل التمفزيون باالنتباه والمشاىدة لمضمون ما، ثم بعد ذلك تأتي مرحمة التعميم التي تسبقيا عوامل 
ميمة مثل االنتباه والتذكر والقدرة عمى الربط بين المعمومات بعضيا البعض سواء كانت أحداث شخصية 
أو معمومات عن البيئة، بعد ذلك تأتي عممية بناء الواقع االجتماعي في إطار الميارات الشخصية، 
والمعطيات االجتماعية المحيطة بالفرد وأخيرا تأتي عممية إدراك الواقع االجتماعي التي تؤثر عمى السموك 

 1وتكون بمثابة مرشد لمسموك. 

الذين يشاىدون كميات ضخمة من البرامج تفترض النظرية أن األشخاص ومن ىذا المنطمق 
التمفزيونية )كثيفو المشاىدة( يختمفون في إدراكيم لمواقع االجتماعي عن أولئك الذين يشاىدون كميات قميمة 
من البرامج أو ال يشاىدون )قميمو المشاىدة(، ذلك أن كثيفي المشاىدة سيكون لدييم قدرة أكبر عمى إدراك 

سقة مع الصور الذىنية التي ينقميا عالم التمفزيون، ويرى واضعو النظرية أن الواقع المعاش بطريقة مت
وسائل االتصال الجماىيرية تحدث آثارا قوية عمى إدراك الناس لمعالم الخارجي، خاصة ىؤالء الذين 

 2يتعرضون لتمك الوسائل لفترات طويمة ومنتظمة. 

 

 :االنتقادات الموجية لنظرية الغرس الثقافي

لم تأخذ النظرية في اعتبارىا المتغيرات األخرى غير كثافة المشاىدة التي تدخل في عممية التأثير  -
 التمفزيوني مثل العوامل الديمغرافية.

                              
، 2013، جامعة واد النيل، 1، الدار العالمية لمنشر والتوزيع، طفمسفة ونظريات اإلعالمعبد النبي عبد اهلل الطيب،  - 1

 .167ص 
 .383حسن عماد مكاوي، ليمى حسن السيد، مرجع سابق، ص  - 2
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أن المادة المقدمة من خبلل التمفزيون، من الممكن أن تتعرض إلى القمب والتزييف من قبل المشاىدين،  -
حيزة وبالتالي تصبح األسس التي تبنى عمييا مفاىيم أبعاد كما أن استجابات المشاىدين قد تكون مت

 1العبلقة بين المشاىدة والتأثر طبقا لمنظور الغرس الثقافي مفاىيما وأبعادا غير دقيقة. 

 نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم: -2-3

اإلطار النظري يطرح الباحثون في مجال الرأي العام، واالتصال السياسي نظرية االعتماد بوصفيا 
األكثر قدرة عمى تفسير آليات العممية الديمقراطية في مجتمع ما من المجتمعات، حيث تيتم النظرية 
الحالية، برصد العبلقات، والتفاعبلت بين األنظمة الفرعية في المجتمع، وبخاصة تمك التفاعبلت بين 

 2النظام اإلعبلمي، والنظام السياسي، والرأي العام.

" نظرية االعتماد عمى وسائل Defleur" و"دي فمير Ball Rokeachبال روكيتش وقد طرحت "
م. وتنطمق ىذه النظرية من فكرة محورية مفادىا أن تعقد المجتمعات، ومحدودية 1976اإلعبلم عام 

الخبرات المباشرة بالواقع االجتماعي، فضبل عن تراجع شبكات االتصال الشخصي، قد جعل من وسائل 
صدر األولي واألبرز الذي يعتمد عميو الرأي العام في استقاء المعمومات عن األحداث، اإلعبلم الم

 والقضايا التي يفرزىا ىذا الواقع االجتماعي.

وقد تطورت النظرية الحالية وفقا لمسارين أساسيين أحدىما يتعمق بعبلقة وسائل اإلعبلم 
ة لمنظرية الحالية في مسارىا الخاص باعتماد بالمؤسسات والكيانات االجتماعية، وتشير المقوالت العممي

 األفراد عمى وسائل اإلعبلم إلى أن الفرد يعتمد عمى النظام االتصالي.

وبالنظر إلى نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم يتضح مما سبق أنيا من نظريات التأثير المعتدل 
إلعبلم وعدد من النظريات مثل: نظرية لوسائل اإلعبلم، إذ يدخل ضمن نظريات التأثير المعتدل لوسائل ا

                              
م، 2003، القاىرة، 1الدار العالمية لمنشر والتوزيع، ط ،مبادئ عمم االتصال ونظريات التأثيرمحمود حسن إسماعيل،  - 1

 .230-229ص ص 
 .314، مرجع سابق، ص االتصال ونظرياتو المعاصرةحسن عماد المكاوي، ليمى حسين السيد،  - 2
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ترتيب األولويات، ونظرية االستخدامات واإلشباعات، ونظرية التماس المعمومات، وىذه النظريات جميعيا 
 تقوم أو تنطمق من فرضية واحدة وىي:

 أن لوسائل اإلعبلم تأثيرا متنوعا يتراوح بين القوة والضعف في ظروف معينة. -

 دة األمد لوسائل اإلعبلم )التأثير غير المباشر(.مراعاتيا التأثيرات بعي -

 تفترض ما ذا تفعل الوسائل بالجميور، وماذا يفعل الجميور بالوسائل. -

أن وسائل اإلعبلم عبارة عن نظم اجتماعية ذات طبيعة بنائية تتفاعل مع النظم األخرى في  -
 المجتمع مع مراعاتيا الخصائص النفسية واالجتماعية لؤلفراد.

ىم النظريات التي تتداخل مع ىذه النظرية بشكل واضح، )نظرية االستخدامات ولعل أ
واإلشباعات(، ويكمن ىذا التداخل في أن محور نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم ىو أن الجميور 
يعتمد عمى معمومات وسائل اإلعبلم لتحقيق حاجاتو وبالتالي حصولو عمى أىداف معينة، وفي ىذه 

ىذه النظرية مع الفكرة األساسية لنظرية االستخدامات واإلشباعات في تفسير تأثير وسائل  النقطة تنسجم
 1اإلعبلم والجميور والمجتمع والتأثير مرتبط بيذا التفاعل.

وأيضا اشتماليا عمى العناصر الرئيسية لنظرية االستخدام واإلشباع، كما أنيا تتداخل مع نظرية 
التي تنطمق منيا، وبخاصة في مجاالت التأثير الناتجة عن نظرية  ترتيب األولويات في االفتراضات

 االعتماد عمى وسائل اإلعبلم والتي منيا التأثيرات المعرفية.

كما أنيا تتداخل مع نظرية اإلنماء الثقافي في المعتقدات وتكوين اآلراء واالتجاىات من خبلل 
ا يخمق لدييم صورة ذىنية تؤثر عمى المعرفة مداومة األفراد عمى وسائل اإلعبلم واالعتماد عمييا مم

                              
 .200م، ص 1997، نيضة الشرق، القاىرة، ترتيب األولوياتوسائل اإلعالم والسياسة، دراسة في إبراىيم حمادة،  - 1
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والسموك والوجدان، ولكن درجة التداخل بين نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعبلم وبعض النظريات تتعاون 
 1وتختمف، فمنيا ما يتداخل معيا بشكل كبير و واضح، ومنيا ما يتداخل معيا في قوالب شكمية قميمة. 

 :المتبادل عمى وسائل اإلعالمالنقد الموجو لنظرية االعتماد 

عمى الرغم من تعدد السمات التي انفردت بيا نظرية االعتماد المتبادل عمى وسائل اإلعبلم، وعمى 
الرغم أيضا من اإليجابيات السابقة والمميزات التي يتميز بيا مدخل االعتماد، والتي جعمتيا تتميز عن 

 يأخذ عمييا القصور التالية.غيرىا من نظريات التأثير اإلعبلمي، فإن البعض 

نست النظرية أو تناست التعرض بشكل دقيق لدور قنوات االتصال الشخصي، عمى الرغم من أن  -
االتجاه يتزايد نحو تعظيم قدر المعمومات التي يستقبميا الفرد من شبكات االتصال الشخصي وىذا راجع 

يفية، بالدرجة األولى إلى ارتكازىا عمى خبرات المجتمعات الغربية ذات الخصوصية البنائية الوظ
والتغاضي عن المجتمعات التقميدية التي مازالت بعد لم تعتمد بالشكل الكافي عمى وسائل اإلعبلم في 

 2الحصول عمى المعمومات األساسية. 

تفتقد النظرية إلى الدليل المؤيد الموضوعي، ويرجع ىذا إلى صعوبة إجراء الدراسة عمى نطاق  -
ما أنيا لم تحدد عبلقة كل عنصر من عناصر المجتمع واسع تضم كل المتغيرات الخاصة بالنظرية، ك

بالنظام اإلعبلمي، فعمى سبيل المثال ما حدود تأثيرات الظروف االقتصادية؟ ما مدى تأثير الفمسفة 
 3السياسية عمى تشكيل النظام اإلعبلمي؟ 

 تطبيق نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم عمى موضوع الدراسة: -2-4
                              

 .53م، ص 1998، الرياض، 1، مكتبة العبيكان، طمقدمة في االتصال السياسيمحمد بن سعود البشر،  - 1
العالقة بين االعتماد عمى القنوات التمفزيونية الفضائية ومستويات المعرفة محمد عبد الوىاب الفقيو كافي،  - 2

 .55م، ص 2002، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاىرة، كمية اإلعبلم، ت اإلخبارية في المجتمع اليمنيبالموضوعا
المعالجة الصحفية لشؤون األقميات المسممة في الصحافة العربية، دراسة تحميمية عمى نماذج رضا محمود عكاشة،  - 3

جامعة األزىر، كمية المغة العربية، قسم الصحافة واإلعبلم،  ، رسالة دكتوراه غير منشورة،الصحافة المصرية والسعودية
 .102م، ص 1999
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النظرية عمى موضوع دراسة وسائل االتصال المشكمة لنظرية بيئية والمفسرة تفسيرا وبتطبيق ىذه 
شامبل لمعبلقات بين النظم ومكوناتيا، وبين االتصال والرأي العام في إطاره الكمي والجزئي عمى حد سواء، 

من جزء،  ومن المعروف أن النظرية البيئية تنظر إلى المجتمع باعتباره مركبا من مجموعة أجزاء وليس
وعميو فيي تحاول تفسير سموك كل جزء من تركيب ىذا المجتمع في النظام االجتماعي وفي العبلقات 
الجزئية الرابطة ليا، لمحاولة فيم سموك كل جزء وتبيانو عمى أساس العبلقة بين عناصر النظام ككل، 

إعبلمية ألخرى،  عمى الرغم من أنو يمكن أن تختمف من مجتمع آلخر ومن فرد آلخر ومن وسيمة
فاألىداف التي تحقيقيا األفراد من وسائل اإلعبلم في المجتمعات الصناعية التي تعدُّ األكثر تقيدا ببنيتيا 
االجتماعية تختمف عن مجتمعات العالم النامي والمجتمعات المتخمفة التي قد ال تكتسي فييا األىمية 

ديمقراطية التي تتاح ليا درجات كبيرة من الحرية، التي البلزمة مقارنة مع وسائل اإلعبلم في المجتمعات ال
يزداد اعتماد األفراد عمييا والمساىمة بشكل كبير في عممية اإلدراك السياسي ودرجة االعتماد عمى وسائل 

وة من ىذا التعرض اإلعبلم مرىونة بالوسيمة التي يتم عمييا أساسا، وبأنماط التعرض واألىداف المرج
  .لوسائل اإلعبلم

 نظريات التأثير االنتقائي لوسائل اإلعالم: -3

 نظرية االستخدامات واإلشباعات: -3-1

ُيعّد مدخل االستخدامات واإلشاعات أحد المداخل النظرية التي قدمت لتفسير تأثير وسائل اإلعبلم. 
دامات فبدال من االدعاء بأن لوسائل اإلعبلم تأثير مباشر عمى مستقبمي الرسائل فإن باحثي االستخ

واإلشباعات ينظرون لوسائل اإلعبلم كمصادر لمتأثير المحتمل من بين مصادر أخرى كثيرة، ويسمم ىذا 
المنظور بأن ىناك حاجة ألن تفيم أوال حاجات الجميور ودوافعو، قبل أن تستطيع شرح تأثير وسائط 

 1.اإلعبلم، كذلك فيم أنماط استيبلك الجميور يساعد عمى فيم ذلك التأثير

                              
 .306، ص 2008، 1، دار المعرفة الجامعية، طمعجم مصطمحات اإلعالمطارق سيد أحمد الخميفي،   1
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ليذا ينطمق مفيوم ىذه النظرية من تعرض الجماىير لممواد اإلعبلمية إلشباع رغبات كامنة معينة 
، وكذلك من خبلل ما تحققو المادة اإلعبلمية المقدمة عبر وسيمة معينة 1استجابة لدوافع الحاجات الفردية 

الوسيمة ويتعرض لتمك  من استجابة جزئية أو كمية لمتطمبات الحاجات ودوافع الفرد الذي يستخدم ىذه
 2المادة.

والبحث حول استعمال "وسائل االتصال" تحت عنوان "االستعماالت والرضا" أو "االستخدامات 
("، جمب اىتمام الكثير من الباحثين الذين أرادوا التعرف عمى Used and Gratificationواإلشباعات )

 3.سائل بالجميور؟""ماذا يفعل الجميور بالوسائل؟" بدال من "ماذا تفعل الو 

فكان أول ظيور ليذه النظرية بصورة كاممة في كتاب "استخدام وسائل االتصال الجماىيري" من 
م حول تصور الوظائف التي تقوم بيا وسائل 1974(" عام Blumer(" و "بمومر )Katzتأليف "كاتز )

 اإلعبلم من جانب ودوافع استخدام الغرض من جانب آخر.

امات واإلشباعات بمثابة نقمة فكرية في مجال دراسات تأثير وسائل االتصال، وتعد نظرية االستخد
حيث تزعم المنظرون ليذه النظرية أن لمجميور إرادة من خبلليا يحدد أي الوسائل والمضامين يختار، 
ولكنيا لم تكن مصممة لدراسة إشباع وسائل اإلعبلم لمفرد وبقدر ما ىي استيدفت لمعبلقة بين متغيرات 

تماعية معينة، واستخدام وسائل االتصال، ومع ذلك تزايد االىتمام باإلشباعات التي تزودىا وسائل اج
 4اإلعبلم جميورىا.

ويرجع االىتمام باإلشباعات التي تقدميا وسائل اإلعبلم الجماىيري إلى بدايات بحوث االتصال 
ات القصيرة المدى لوسائل اإلعبلم، الجماىيري، بالرغم من أن ىذه البحوث اىتمت باألصل بدراسة التأثير 

                              
 .44م، ص 2010، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلعالم الحربي والعسكريحازم الحمداني،  - 1
، 2008، عمان، األردن، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طاإلعالم والرأي العام العربي والعالميسناء محمد الجبور،  - 2

 152ص 
 .30فضيل دليو، مرجع سابق، ص  - 3
 .71م، ص 2011، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن، اإلعالم الرياضيياسين فضل ياسين،  - 4
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ومن المنظور التاريخي نجد أن بحوث ىذه النظرية قد بدأت تحت مسميات أخرى بداية من األربعينيات 
وفي مجاالت قميمة من عمم االجتماع التي تتعمق باالتصال الجماىيري التجريبي عمى دراسة مضمون 

ات إشباعات الفرد كما يقول عالم اإلعبلم واالتصال وسائل اإلعبلم بشكل أكثر من تركيزىا عمى اختبلف
 1.الجماىيري "كاتز"

استمر االىتمام بدراسة مفيوم االستخدامات واإلشباعات في الدراسة التي قدميا "كاتز" و "بمومر" 
حيث ربط مدخل االستخدامات واإلشباعات باألصول النفسية واالجتماعية لبلحتياجات والتوقعات من 

م نموذجا 1985ال وتطورت ىذه األبحاث في فترة الثمانينيات حيث قدم لورانس و وينر وسائل االتص
يضم إشباعات ناتجة عن التعرض لمحتوى وسائل اإلعبلم وأخرى ناتجة عن عممية االتصال ونوع 

 2الوسيمة التي يتعرض ليا. 

 ومن فروض نظرية االستخدامات واإلشباعات ما يمي:

جميور وسائل اإلعبلم ىو جميور نشط يتسم باإليجابية والفاعمية، الستخدامو ليذه الوسائل  إن -
 3.موجو لتحقيق أىداف معينة خاصة بو

أن جميور وسائل اإلعبلم قادر عمى تحديد أىدافو وحاجاتو وكذلك دوافع تعرضو لوسائل اإلعبلم  -
 4ومن ثم فيو قادر عمى تحديد المضمون الذي يمبي حاجاتو. 

الربط بين الرغبة في إشباع حاجات معينة واختيار وسيمة إعبلم محددة يرجع إلى الجميور نفسو  -
 وتحدده الفروق الفردية.

                              
 .85، ص 2011، األردن، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طنظريات اإلعالماقبة، بسام عبد الرحمن المش - 1
، مذكرة لنيل شيادة الماجستير، التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال االستخدامات واإلشباعاتنور الدين ىادف،  - 2

 .88، ص 2007/2008جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 
 .146، ص 2015، األردن، 1، دار حامد لمنشر والتوزيع، طالعام ونظرية االتصالالرأي مصطفى يوسف الكافي،  - 3
 .155سناء محمد الجبور، مرجع سابق، ص  - 4
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 1أن وسائل اإلعبلم تتنافس مع مصادر أخرى إلشباع حاجات الجماىير.  -

 ومن بين االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية:

ات وسائل اإلعبلم وال تؤدي إلى صيغة نيائية لم تعطي صورة مفصمة وأكثر تصاعديا إلشباع -
 لتعميمات نظرية.

تشابيات في استخدام نفس المنيج الذي يعتمد عمى األسئمة المفتوحة لمباحثين حول اإلشباعات  -
التي تقدميا واشتركت في الجميور استخدام المنيج الكيفي في محاولتيا لجمع البيانات واإلشباع من 

 يتأجل توزيعيا تكرارا وتدريجيا تبعا لكثافتيا.الجميور في فئات مصنفة 

كما أنيا فشمت في الكشف عن الروابط بين اإلشباعات التي يتم إقرارىا وبين األصول االجتماعية  -
 2والنفسية لمحاجات التي تم إشباعيا. 

 نظرية التدفق عمى مرحمتين: -3-2

يمكن تأريخ الفترة الثانية التي شيدت رواج موضوع الدراسات الخاصة المختمفة بوسائل اإلعبلم 
/، حي ثمم يقتنع العديد من الباحثين 1960م إلى 1940وعممية التأثير في األفراد بالسنوات الممتدة من 

دي بيا النظريات )خاصة األمريكيين( بطبيعة تأثير وسائل االتصال )التأثر المطمق( التي كانت تنا
 السابقة لتمك الفترة )بمعنى أنيا رد فعل عمى بعض نظريات التأثير األخرى(.

فبدأ البحث في براىين عممية وممموسة أكثر لتدعيم فرضيات التأثير المطمق، ومنو بدأت الدراسات 
البرىنة  اإلمبيريقية في الظيور، ىذه الدراسات حاولت تجاوز التناقضات التي برزت أثناء عمميات

 بدراسات أكثر وضوحا وبأدوات منيجية جديدة.

                              
 .146، ص 2011، األردن، 1، دار المسيرة، طاالتصال الجماىيري واإلعالمكامل خورشيد مراد،  - 1
 .86ص  ، مرجع سابق،نظريات اإلعالمبسام عبد الرحمن المشاقبة،  - 2
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لذلك  فقد حظي الميدان السياسي باىتمام محسوس لمجال البحث عن دور وسائل االتصال في 
التأثير عمى الرأي العام بشأن القضايا السياسية المطروحة عميو، أو حتى في سموكو السياسي، فقامت ىذه 

جب أخذىا بنظر االعتبار عند دراسة تأثير وسائل االتصال، تأكد من األبحاث بمضاعفة المتغيرات الوا
 طريق التحقيقات التي أنجزت أن:

 وسائل االتصال ال تؤثر بشكل مطمق وفوري في كل الحاالت. -

 وسائل االتصال ال تؤثر بكيفية مماثمة في كل األفراد. -

عزلو كالعناصر االقتصادية تأثير وسائل االتصال ما ىو إال عنصر من عناصر أخرى، ال يمكن  -
واالجتماعية والثقافية، التي تؤثر في مواقف واختبارات األفراد، وىناك ال يمكن الحديث عمى ىذه 
التطورات دون اإلشارة إلى الرائد "الزارسفيمد" الذي كان لو الفضل الكبير في تحديد مجاالت ىذا 

 االتجاه.

ت المعرفية، وأىم ىذه الدراسات ىي اختيار حيث قام "الزارسفيمد" بعدة دراسات في المجاال
م، وقد تأكد من 1940التي قام بيا بمشاركة "برلسون" و"قوادث" سنة  People’s Choice)الشعب( 

خبلل ىذه الدراسة أيضا أن األفراد يتمقون رسائل اتصالية بمضامين مختمفة بشكل انتقائي، ثم يختارون 
 من األخرى. المضامين التي تعكس قناعاتيم وينفرون

وقد أفرزت ىذه النظرية تصور جديد لعبلقة الفرد بوسائل االتصال ما يجر إلى بعض النظريات 
 1التي ليا ذات المنحى كما نظرية الفئات االجتماعية والعبلقات االجتماعية واالختبلفات الفردية. 

 وتفترض أن:

 دة الرأي أوال.الرسالة اإلعبلمية يتم تحميميا وتفسيرىا وتمريرىا من قبل قا -

 تتدفق األفكار من وسائل اإلعبلم إلى قادة الرأي، ومن ثمة إلى الفئات األخرى لممجتمع. -

                              
 .153-152، مرجع سابق، ص ص نظريات االتصالمي العبد اهلل،  - 1
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قادة الرأي واألفراد الذين يتأثرون بيم ينتمون إلى نفس الجماعة األساسية؛ سواء كانت األسرة أو  -
 زمبلء العمل.

 ية المتداخمة.تؤكد أن انتقال االتصال عمى مرحمتين تعبير لمعبلقات الشخص -

 والجميور يمكن أن يتبادلوا األدوار في ظروف مختمفة. يقادة الرأ -

 يكون قادة الرأي أكثر تعرضا واتصاال بوسائل اإلعبلم. -

 ومن بين االنتقادات الموجو ليا:

النظرية تجاىمت حقيقة ميمة، ىي أن القدر الكبير من المعمومات يصل إلى الجماىير مباشرة،  ىذه -
 وأن ما يصميم عن طريق قادة الرأي أقل.

 انساقت بقدر كبير وراء تأثير العبلقات االجتماعية عمى الفرد. -

  1ر. ال تميز بين أنماط نشر المعمومة وبين التأثير، فقائد الرأي قد ينقميا دون تأثي -

 

 

 

 

 

 

 

                              
 .153-152المرجع السابق، ص ص  - 1
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 خالصة الفصل:

من خبلل ما سبق يمكن القول أننا نحن اآلن نعيش في أعمى درجات ثورة المعرفة والمعمومات 
ومظاىر ىذه الثورة واضحة لمعيان في مجال الدراسات االتصالية واإلعبلمية، واألىم أن ىذه الدراسات 

ج اإلعبلمي العممي في البحث والدراسة االتصالية واإلعبلمية، وأليم أن ىذه الدراسات سمكت المني
والتحميل، ومما الشك فيو أن ظاىرة االتصال ىي ظاىرة قديمة بقدم اإلنسان عمى وجو األرض، إال أن 
إسيامات اإلنسان في بحوث االتصال ظاىرة حديثة جدا قام بيذه البحوث والنظريات أساتذة وباحثون في 

اإلعبلمي والنظرية االتصالية واألىم من ذلك، فقد أجمع  عدة حقول بغية المساىمة في تأصيل البحث
حدودا واضحة بين بحوث االتصال واإلعبلم  ىؤالء العمماء والباحثون في حقل االتصال أنو ليس ىناك

أي ىناك فقط بحوثا لئلتصال، مع األخذ بعين االعتبار ترابط وتكامل جميع جوانب وأجزاء ىذه البحوث 
بعض الباحثين ييتمون بجوانب معينة، بينما ييتم آخرون بجوانب أخرى، وعمى كل وكل ما نريد قولو أن 

حال فإن اىتمامنا انصب خبلل ىذا الفصل عمى أبرز النظريات االتصالية التي توصل إلييا العمماء 
 والباحثين في حقل عمم االتصال.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثالثالفصل 

 وسائل االتصال
 تمييد

 التطور التاريخي لوسائل اإلتصالأوال: 

 خصائص وسمات وسائل اإلتصالثانيا: 

 ل اإلتصالأىمية إعداد المواطن الرقمي عبر وسائثالثا: 

 اإلتصال وسائل وظائف: رابعا

( األنترنت الفضائية، القنوات) الحديثة اإلتصال وسائل دور: خامسا
 لممجتمع والوظيفي البنائي التغير في

 االتصال وسائل عن نماذج: سادسا
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 تمييد:

الثػػ رة الم  ػػل  الفوج ل متػػج  ػػف فم تػػ ت ج ػػ  و يػػج  مػػ الت الحتػػ ة  أحدثفػػ  ال أحػػد تلف ػػؼ حػػ ؿ  ػػ 
 ج وبترة يل فط ر الفور اإلجس جل  الحت ة ال م صرة،  يفحت آي قػ  رحبػج أ ػ ـ  سػفابؿ الفطػ ر أسه ت بدرم

فم ػؽ بطبتمفهػ  أ   ػ  تفم ػؽ ب ػدلالفه    لرم فهػ ، اإلجس جل  ظهرت  ال ح  ج ػ  و يػج الػجظـ سػ ا   ػ  ت
بػػؿ  ج ػػ  ج ػػؿ ال ؤسسػػ ت الست سػػتج  الحربتػػج،   ؤسسػػ ت ال مف ػػا ال ػػدجل  آلت فهػػ ،  ا فػػد الػػد ر لت ػػ ؿ 

د را أس سػػت  يػػل الف تتػػر الست سػػل  الدت اراطتػػج ب جفب ر ػػ  ج  تػػج  سػػف رة  ذات أبمػػ د  ػػف ، حتػػث فف ػػ ف
 در ج   ل ؽ  فرستخ قتـ ال  اطجج. اإلمف  جل  اإلقفص دي الا 

  سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ  ػػػف بػػػتف   فػػػ  ال سػػػ اؿ ال سػػػفلد ج يػػػل ف متػػػ  الػػػرأي المػػػ ـ جحػػػ  ق ػػػتج  متجػػػج، 
سػػفلداـ ال سػػت ج ال لفػػ رة قػػد توػػ ف بصػػ رة إتم بتػػج فسػػ  ـ يػػل فمزتػػز   الفػػيثتر يتػػ  بصػػ رة سػػرتمج  ي ج ػػج،  اا

 زجزع  ذه الاتـ ج   فففتت اله تج ال طجتج.س بتج فقتـ ال  اطجج،  ت وف أف تو ف وذلؾ بص رة 

  ػػذا الف ػػؿ تف ػػ ف أ ػػـ الم اجػػب ال رفبطػػج يػػل دراسػػج الم ا ػػؿ ال ػػؤثرة ج ػػ  ا يػػراد بصػػفج ج  ػػج، 
  ال ب ب بصفج ل صج  د ر   يل فو تف   اطف  اجل  ق در ج   الفوتؼ  ا  سفمدات المصر الرق ل.
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 الالتطور التاريخي لوسائل اإلتصأوال: 

 ظهػػ ر ػػف ال مػػر ؼ أف  جػػ ؾ جػػدة فاسػػت  ت ل ػػز ف الف رتلتػػج ف وػػف  ػػف ففبػػا ظػػ  رة اإلفصػػ ؿ  جػػد 
ال مف مػػػ ت البدااتػػػج ا  لػػػ ،  ذلػػػؾ جبػػػر  سػػػ اؿ  فاجتػػػ ت   ػػػ جفج الرسػػػ اؿ  الو  ػػػج، اإل ػػػ رة، اللطػػػ ب، 

 الوف بج، البرتد...(.

دتف أسػػ س ج ػػ   ػػذا الفاسػػتـ  سػػجفمرض فبمػػ    ػػـ جاػػ ط فطػػ ر  سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ جبػػر الفػػ رتخ  مف ػػ
 المزاتػػػج ل م ػػػؿ  ا ح دتػػػجالفس سػػػ ل اللطػػػل،  ذلػػػؾ ج ػػػ  الػػػرعـ  ػػػف أجػػػ  تف ػػػؿ جػػػ دة فمجػػػب ال جظػػػ رات 

ال ظػػ  ر، زتػػ دة يػػل ال  ػػ ح  الفهػػـ لوػػف  ػػر رتج ل ػػربط بػػتف  لف ػػؼ ف مػػج و ف تػػرات مب  ز جػػج الثالثػػج  
ج تصػمب الحصػ ؿ ج تهػ  و  ػ  ف ع جػ  يػل الػز ف ال مطت ت  ال راما ال ر رتج لفو تـ  ف ترات  ذه ا ز جػ

 و اج ت  ذا الم لـ   رت ب راحػؿ أيػرزت جػدة أجػ اع  فف  فػج يػل الوػـ  الوتػؼ  دالف رتلل و جه   مدت ب م
 ا   فهدؼ إل  ي رتج اإلفص ؿ  ف ستا داارة ال سفاب تف  فحستف ج جتج الرس لج.ا ال دى، لوجه  و جت د

  1:إلتصالالعرض التاريخي لوسائل ا -1

 ػػف الوف بػػج إلػػ  الصػػح يج: ظهػػرت الوف بػػج يػػل الاػػرف الرابػػا قبػػؿ ال ػػتالد ل ػػر رة أمف  جتػػج ف اصػػ تج 
طػب، صػ ر...(  جا هػ  جبػر الز ػ ف  ال وػ ف،  و جػت فسػفم ؿ إلدارة لل  ح يظج ج   ال م    ت  بت ج ت، 

  فهػ  ا  لػػ  يو جػت جبػ رة جػػف دجالب ػرتج  فلػػص أس سػ  الػذتف  اإلقفصػػ د  الفمػ رة ،  فسػتتر ال م  جػ ت 
أل اح طتجتج رايافه  الارا ة  فطؤتر فاجت ت اإلفص ؿ ال ف ي  اللط بل لوػف اإلجف ػ ر ال اسػا ل وف بػج  الاػرا ة 

الفػػل و جػػت بحػػؽ  1436لػػـ تفحاػػؽ إال بمػػد ظهػػ ر ال طبمػػج يػػل الاػػرف اللػػ  س ج ػػر  طبمػػج  مػػ فجبرغ( 
بفطػ ر  سػ اؿ اإلفصػ ؿ  ارفب طهػ المصػ ر الحدتثػج  ػف حتػث ف ثؿ الف صؿ الحاتاػل بػتف المصػ ر الادت ػج   

 الج ػػػرات ثػػػـ الصػػػحؼ  دتث ب سػػػ اؿ إفصػػػ ؿ مدتػػػدة إبفػػػدا ا  ػػػف الوفػػػبحػػػال مػػػ لـأجهػػػ  أ ػػػدت الطبمػػػ ، ذلػػػؾ 
الثػ رة اإلفصػ لتج  بػدأت ل  ست ج اإلفصػ ؿ ا  لػ  يػل المصػر الحػدتث ثػـ  أصبحت بذلؾ الو  ج ال ار  ة 

جمجػػػل بهػػػ :   وػػػ الت ا جبػػػ    الفػػػل أصػػػبحت يت ػػػ  بمػػػد ال  ػػػ ف  ػػػف أد افهػػػ  دة أداة مدتػػػالث جتػػػج  ػػػا ظهػػػ ر 
 اإللب ري ا س سل ل  س اؿ ا لرى.
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ثػػـ حػػدثت الثػػ رة الف لثػػج بظهػػ ر الجلفرجػػ ت السػػ متج البصػػرتج الحدتثػػج  سػػجت  ، رادتػػ ، ف فػػ ز، يتػػدت ، 
ف فهػ  الجلفرجػ ت  تػج الل سػتج ت، و بت فر(  وػ ف ق ػج الثػ رة يػل اإلفصػ ؿ ظهػ ر ا ق ػ ر الصػج جتج يػل جه

ـ، الذؿ  وف الم هػ ر  ػف إجػ دة إ ػ رات الف فػزة،  الف فػزة ب اسػطج الوػ بالت 1964ا لرال، الفتدت ، ل صج 
 يل  ط ا السبمتج ت الفل ج  ت ج   زت دة    ح الص رة  الص ت  جدد البرا ج  الاج ات.

دت جػػف الػػربط بػػتف  لف ػػؼ ال سػػ اؿ  ػػف  يػػل أ الػػر السػػبمتج ت ظهػػرت  سػػ اؿ مدتػػدة ل فصػػ ؿ ف لػػ
فصػػ الت قصػػترة ال ػػدى... و جػػت سػػ بف  ففط ر  فطػػ را  جفصػػال  يػػل  ج يسػػج  ػػدتدة فوػػ د ف فػػزة   م    فتػػج  اا

 قد أدى  ذا الف م  المدتد إل  ف تػرات مدرتػج ج ػ  م تػا ال سػف ت ت، ا جفػ ج، ال م لمػج، فو ف إقص اتج، 
 1و بت فر  الف فزة  الفتدت  ....الف زتا،   جه  الربط بتف اله فؼ  ال

 ػػ  أدت يػػل الث  جتجػػ ت إلػػ    ػػ  ا  ػػر الػػذي جفمػػت ججػػ  إ و جتػػ ت مدتػػدة ل فصػػ الت اإلمف  جتػػج، 
،  الو ابػػؿ، الفػػ وس، جسػػ ت  ب سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ المدتػػدة،  الفػػل فف ثػػؿ أس سػػ  يػػل فطػػ تر ا ق ػػ ر الصػػج جتج

ا  ػػرطج  ا قػػراص ال  ػػ  طج...   الرق تػػج ، لتػػج الفحدتػػد الفتدفوسػػل، الف فوسػػت، الفتػػدت  دسػػؾ، الف فػػزة ج 
لػػػ   جػػػدد ال  فجػػػ  ل  ػػػف إ و جتػػػ ت الفروتػػػب ال فمػػػدد ال سػػػ اؿ  ال فاجتػػػ ت  ا بمػػػ د، ف ث ػػػت أ ػػػـ فطبتا فػػػ   اا

 الح لتج يل الم ا بتف الف فزت ف  اإلجالـ اآللل  اله فؼ  االجفرجت.

لف رتلتػج لفطػ ر  سػ اؿ اإلفصػ ؿ فلف ػؼ جػف  ػذا  فمدر اإل  رة إل  أف  ج ؾ المدتد  ف المر ض ا
قسػػـ إجال تػػ  فطػػ ر ال مف مػػ ت إلػػ  ثالثػػج أطػػ ار الػػذي السػػرد الفػػ رتلل   جهػػ  فصػػجتؼ     ػػ ؿ   و   ػػ ف  

ت ػػػ   لوػػػف  ب سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ إلػػػ  ثػػػالث  راحػػػؿ أ اإلجسػػػ جتج  ػػػف حتػػػث إرفب طهػػػ   جػػػ ؾ  ػػػف قسػػػـ فػػػ رتخ 
ظهػ ر الوف بػج وبػػدتؿ ل فصػ ؿ ب إل ػػ رات  اإلفصػ ؿ ال ػػف ي،   لىبفسػ ت ت  يفػرات  لف فػػج،  تػز ال رح ػػج ا

جف ػػ ر الطب جػػج  جف ػػ ر الطب جػػج الفػػل سػػ حت بفمػػدد أ  إجػػ دة ال  ثػػؿ الث جتػػج ظهػػ ر  اا   ثػؿ الث جتػػج ظهػػ ر  اا
   فمػدد  ػذه ال سػ اؿ الفػل أصػبحت بتج ػ  ت ثػؿ ث لثهػل رس لج، الفل س حت بفمدد أ  إج دة اإلجف ج الصج جل 

 بهػػذا ال مجػػ  يػػاف ياػػط باجػػ دة اإلجفػػ ج ال فس سػػؿ، بػػؿ الج ػػر الفػػ ري ل رسػػ لج يػػل الم هػػ ر ال اسػػا، فسػػ   
قطتمػج جحػ  ج  تػج مدتػدة بػؿ فف تمػ  لػد رة ظه ر  س اؿ اإلفص ؿ البصرتج ال فمفبر و ػ  تػزجـ    و   ػ ف  
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 ؿ الم ػ  تري  اإلفصػ ؿ  جحػف جمػتش اآلف  رح ػج إجفا لتػج ففػرا ح بػتف اإلفصػ قدت ج مدتدة لػـ فسػفه ؾ بمػد،
 الفف ج ل ال فلصص.

ذا اجف دج  الفاستـ الثالثل ل ز ف الفػ رتلل  أسػاطج ه ج ػ  فطػ ر  ظػ  رة  سػ اؿ اإلفصػ ؿ ياججػ  جمػد  اا
بػػيف الاػػػرف الم ػػػرتف تظهػػر ف رتلػػػ   ف تػػػزا أ ال بػػز ف ط تػػػؿ،   م صػػػر  بػػبمض الػػػد رات ال ف سػػػطج  بػػػز ف 

للصػػ اص ج  ػػج  تػػزت ال ػػرب فػػدرتمت ، ج ػػ دح تػػؿ تسػػفمتب قصػػتر  سػػف ر، حػػدثل  جسػػبل، يػػ لز ف الط  
 ا د ػػ  جػػدد  حػػد د  ػػف ال ػػرو ت،  يػػ ؽ  ػػذا   ػػبوج إجال تػػج ج ل تػػج تسػػتطر ج ػػ  إجال ػػل حر لتبرالػػل( 

الط تؿ ال فف وؿ الد رات يل إفمػ ه أياػل بػؿ إلي إفمػ ه  ػب  ج ػ دي   تػزة الفطػ ر الػد ري ب راحػؿ الز ف 
 1.أحداث   حط ت  فمددة   فف  فج ا   تجا الز ف  الد رات فط ر  رو د  ب لطبمففل ؿ  ذ

 تطور البحث حول وسائل اإلتصال: -2

 ال ػػػ ا د ال اقمتػػػج إلػػػ  أف البحػػػث ال تػػػداجل حػػػ ؿ  سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ  ػػػر ف ػػػتر الدراسػػػ ت ا و دت تػػػج 
ر صػت  سػ اؿ اإلفصػ ؿ الفػل فم ب حطػ ت فط رتػج  ف ػ بهج يػل وػؿ  سػت ج  ػف ال راحؿ ال ف تػزة ببمض 

 ل دراس ت الم  تج:

لػػػ : تجصػػػب اإل ف ػػػ ـ ج ػػػ  ال سػػػت ج يػػػل حػػػد ذافهػػػ ،    تفهػػػ ، وتفتػػػج ج  هػػػ ،  سػػػف ز  فه  الر رح ػػػج ا    -
 الفوج ل متج،  ا رجفه   ا ال س اؿ ا لرى،   ظ افه   لد  فه ،    تج م ه ر  ، فو ففه .

ال م   ػ ت ل صػج الفروتز إل  م تا  ب لث جتج حتث تفح ؿبمد اف فط ر ال ست ج فسفبدؿ ال رح ج ا  ل   -
الف لتػػػػج، وتػػػػؼ تسػػػػفم ؿ  حػػػػ ؿ  سػػػػفم  ته ،  ػػػػف لػػػػالؿ اإلم بػػػػج ج ػػػػ  ا سػػػػا ج حػػػػ ؿ إسػػػػفم  الت ال سػػػػت ج 

فسػػفم ؿ ياػػط ل حصػػ ؿ ج ػػ  ال م   ػػ ت، لػػرب  ال قػػت، ل فريتػػ ، الم هػػ ر ال سػػت ج يػػل ال اقػػا ال مػػتش،  ػػؿ 
 إلخ. سب ب ألرى؟...

اإلفصػ ؿ،  ػ    ال قػت اآلث ر اإلمف  جتج، الجفستج  ال  دتج ل ست ج حث ح ؿ : الب ف ال رح ج الث لثج فف -
 ػ ذا تجفظػر م هػ ر ال سػت ج  ثت ف تتػرا يػل فطػ ر الجػ س ل ػل   ػ ،الذي تلصص  لهػ  الم هػ ر؟  ػؿ أحػد
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أ  ترعب يل أف فاد   ل  ؟  ؿ  ؿ ف مد آث ر س بتج  راياج إلسفم  له  له ؟  ػؿ لم جػب  مػتف  ػف م اجػب 
 ي ادفه ؟روتبه   ا  ا  س اؿ أ  فوج ل مت ت ألرى ب تج ففمتؿ  ؿ ت وف ف... متفه  آث ر س بتج؟فوج ل

 ػ  ل ست ج سػ ا  يػل ال تػداف الفطبتاػل أ  يتبطرؽ فحستف اإلسفف ذة  ف افهفـ ال رح ج الرابمج  ف البحث  -
ج ل  ست ج أوثػر م ذبتػج تلص  و ج فه  الفوج ل متج، وتؼ ت وف لفوج ل مت  متدتدة فحستف اللص اص الفاجت

 ذات فاػػدتر أي ػػؿ  ػػف ال سػػت ج أوثػػر م ذبتػػج  ػػؿ ت وػػف إدلػػ ؿ ف تتػػرات ج ػػ  ال حفػػ ى فممػػؿ   جهػػ  أوثػػر؟
لػدال الم هػ ر؟  ت وػف إ ػ يج يػل بمػض الحػ الت  ل صػػج يػل الاطػ ع اللػ ص،  رح ػج ل  سػج فف ثػؿ يػػل 

 1.وتفتج الحص ؿ ج   ا   اؿ لف  تؿ ال ست ج أ  وتفتج حم ه   رتحج

125 
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ال رح ج ا  ل  ح ؿ 
 ال ست ج ذافه 

ؿ إسفم  الت ال رح ج الث جتج ح  
 ال ست ج   سفم  ته 

ال جرح ج الرابمج ح ؿ إ و جت ت 
 فحستف ال ست ج

ال رح ج الا لاج ح ؿ 
 آث ر ال ست ج
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 خصائص وسمات وسائل اإلتصالثانيا: 

الرا جج، فو د فف  ب  يل ج   الرعـ  ف اف ال س اؿ اإلفص لتج الفل أيرزفه  الفوج ل مت  اإلفص لتج 
ل فوج ل مت  ا فص لتج الرا جج بي و له  زة تس  ت   أف  ج ؾ جدد  ف الس  ت  ا ال س اؿ الفا تدتج إل  

  متجج ج   اإلفص ؿفيثترات  تؤدي ال س اؿ المدتدة     ت ال بظال    تفرض فيثتراف  ج   ال لف فج، 
  1  ف أبرز الس  ت الفل ففصؼ به  الفوج ل مت  اإلفص لتج الحدتثج  ل: جس جلاإل

 التفاعمية:-1

 لتج ج   أد ار اآللرتف  أيو ر ـ  تفب دل ف  مهـ حتث تؤثر ال   رو ف يل الم  تج اإلفص
ال م    ت  تط ؽ ج   الا ا تف ب إلفص ؿ لفظ    روتف بدال  ف  ص در،  قد س   ت  ذه الل صتج 

الثا يل ال فو  ؿ  ال فف جؿ جف بمد،     تممؿ يل ظه ر ج ع مدتد  ف  جفدت ت اإلفص ؿ  الح ار 
 2ف جال إتم بت .ال ف ال  فف جال  ا  س اؿ اإلفص ؿ ف

 الالجماىرية:-2

فمجل إ و جتج ف متها الرس لج اإلفص لتج إل  الفرد  احد أ  م  جج  متجج بدؿ ف متهه  ب ل ر رة 
  3إل  م   تر  ل ج   ذا تمجل إ و جتج الفحوـ يته  حتث فصؿ  ب  رة  ف ال جفج إل  ال سفه ؾ.

 

 

 

 

                              
 .56ـ، ص2012، لبج ف، 1، دار الح  د ل ج ر  الفزتا، طإدارة تكنولوجيا المعموماتل ر  ص ح الطتطل،  -1
، 2014، دار مس ر ل ج ر  الف زتا، المزاار، ل اإلعالم والغتصال 'نشأتيا وتطورىا(مدخل إلى وسائ)ر  اف ب لتري،  -2

 .246ص
 .88ـ، ص2008دار اإل م ر ل ج ر،  صر،  تصميم وتشعغيل نظم المعمومات، ح د الات  ل، أح د حستف،  -3
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 ة:الكوني-3

قد ب ت ج ل   و جت  بهدؼ فلطل الحد د اإلق ت تج إذ  و   أف الربط بتف  س اؿ اإلفص ؿ الحدتثج
أصب  ب إل و ف اإلفص ؿ بيي  و ف  ف اله فؼ ال ح  ؿ  ذا  ف مهج  فمدد قج ات البث الف فزت جل  ف 

 1مهج ألرى.

 أو الحركة: ة التحركقابمي-4

 جا هػ   ػف يهج ؾ  س اؿ إفص لتج وثترة ت وف ل سفلد ته  اإلسفف دة  جه  يل اإلفص ؿ  ف أي  وػ ف 
  و ف آللر أثج   حروف . 

 قابمية التحويل:-5

  ل قدرة  س اؿ اإلفص ؿ ج   جاؿ ال م   ػ ت  ػف  سػتط إلػ  آلػر، و لفاجتػ ت الفػل ت وجهػ  فح تػؿ 
 2الرس لج ال س  جج إل  رس لج  طب جج  ب لموس.

 الالتزامنية:-6

سفاب له  يل  قػت  ج سػب ل فػرد ال سػفل دـ  ال ففط ػب  ػف وػؿ   ػ رؾ فمجل إ و جتج إرس ؿ الرس اؿ  اا
تسػفلدـ الجظػػ ـ يػػل ال قػت جفسػػ ، ي ػػثال يػػل جظػـ البرتػػد اإللوفر جػػل فرسػػؿ الرسػ لج إلػػ   سػػفاب ه  يػػل أي أف 

 قػت د ف الح مػػج إلػ   مػػ د  سػػفابؿ ل رسػ لج، أ   ػػف لػػالؿ فسػلتر فاجتػػ ت اإلفصػػ ؿ الحدتثػج  ثػػؿ الفتػػدت  
 3 ت ال ج سبج.لفسمتؿ البرا ج  فلزتجه  ثـ     دفه  يل ا  ق

 

                              
 .5ـ، ص2009 ر، ب فجج، ،  ح  رات م  متج، م  مج الح ج للتكنولوجيا اإلتصال الحديثةالطتب جتس جل،  رحت ج -1
، الا  رةػ 1ط ، الف زتا، الدار المربتج ل ج ر تكنولوجيا اإلتصال والمعموماتحسف ج  د  و  ي،  ح  د ج ـ الدتف،  -2

 .320ـ، ص2009
 .60، ص2014، دار ت ي  ل ج ر  الف زتا، اإلعالم األلكترونيجبد المزتز ال رتؼ،  -3
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 قابمية التوصيل والتركيب:-7

فمجل أ و جتػج ف صػتؿ ا مهػزة اإلفصػ لتج بف زتػا أوبػر  ػف أحهػزة ألػرى ب ػض الجظػر جػف ال ؤسسػج 
 ففػػؽ ج تهػػ  بػػتف   يجتػػج لهػػذه ا مهػػزة الصػػ جمج لهػػ ، أ  الػػذي فػػـ الصػػجا  ذلػػؾ جػػف طرتػػؽ  مػػ تتر  حػػددة

 1ال ؤسس ت.

 التوجو نحو التصغيرة:-8

ت وف جا ه   ف  وػ ف إلػ   س اؿ ص ترة   يل ظؿ  ذه الث رة إل اؿ اإلفص لتج الم   ترتجففم  ال س 
 ظر ؼ  سفه ؾ  ذا المصر الذي تف تز بوثرة الفجاػؿ  الفحػرؾ جوػس  سػفه ؾ  ب ل وؿ الذي تفال ـ  آلر

المتػػب، الماػػ د ال   ػػتج الفػػل افسػػ ت ب لسػػو ف  الثبػػ ت   ػػف ا  ث ػػج جػػف  ػػذه ال سػػ اؿ المدتػػدة: ف فزتػػ ف 
 2 اله فؼ الجا ؿ  الح سب الجا ؿ ال ز د بط بمج إلوفر جتج.

 أىمية إعداد المواطن الرقمي عبر وسائل اإلتصالثالثا: 

أصب  لا ة اإلفص الت الحدتثج الد ر ا وبر يػل فسػهتؿ  الفسػرتا يػل ج  تػ ت ال صػ ؿ إى  صػ در 
الم  ػج،  ج تػ  جصػب   ػد جتف لهػذه الثػ رة ال م    ت  ا لب ر  الف اصؿ  ا ال سؤ لتف   ػت ع الست سػ ت 

الفاجتػػج  الرقتػػج ب ػػ  حصػػ ف  لجػػ   ػػف جفػػ اج ذات آثػػ ر إتم بتػػج ج ػػ  الفػػرد  ال مف ػػا، يفحػػ ؿ الفػػرد يػػل  ػػذا 
 3الف       رسف  ل   اطجج  ف  وؿ ال  اطف الم دي إل   وؿ ال  اطف الرق ل.

                              
، در تش الح  مل  فرمـ، دار وجدف ل دراس ت  الج ر  اللد  ت لتالعب بالعقولالتمفزيون وآليات ابت ر ب ردت ،  -1

 .44، ص1،2004اإلجال تج، ط
، دار الهدى ل ج ر  الف زتا، دط، المزاار، قضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا واإليديولوجياح د  طف ،  -2

 .25ـ، ص2006
في رسم الصورة الجديدة  االجتماعية واإلستخدام المكثف لشبكات التواصل أثر الثورة الرقميب تر متد ر ح ج،  -3

، م  مج ق صدي 15،  م ج دي فر الست سج  الا ج ف، المددلمفيوم المواطنة من المواكن العادي إلى المواطن الرقمي
 .735-720ـ، ص 2016 رب ح،  رق ج، المزاار، 
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الرق تػػج،  لدتػ  الاػػدرة جػؿ اسػػفم به    ال ػ اطف الرق ػل  ػػ  ال ػلص الػػذي ج ػي يػػل جصػر الفوج ل متػ 
 الفم  ؿ  مه ، ي ل  اطف الرق ل     صط   ت تر إل  قدرة ال  اطف ج   اسفلداـ  الفاجتػ ت الرق تػج يػل 

لذلؾ تمرؼ ال  اطف الرق ل     لص لدت   جل   مريج ب لفوج ل مت ،  ا الاػدرة إجم ز  ه     م الف ، 
 ػػػا  جػػػ دات  أيمػػػ ؿ ت وػػػف  ػػػف لاللهػػػ  الفم  ػػػؿ ب ػػػوؿ الاػػػؽ  ج ػػػ  فطبتػػػؽ ف ػػػؾ ال مريػػػج إلػػػ  سػػػ  وت ت

 1الفوج ل مت  جفسه  أ   ا ا  ل ص اآللرتف ب اسطج الفوج ل مت .

 ت وػػػػف إجفبػػػػ ر اإلجسػػػػ ف الرق ػػػػل ذلػػػػؾ الػػػػذي  لػػػػد لػػػػالؿ طفػػػػرة الفوج ل متػػػػ  أ  بمػػػػد    فف جػػػػؿ  ػػػػا 
ه ال فػ  تـ، يهػذا ال صػط ا تروػز ج ػ  الفوج ل مت  الرق تػج  جػد سػف  بوػرة  لدتػ  قػدر وبتػر  ػف اإلل ػ ـ بهػذ

ج ي   ا الفوج ل مت  الفل اجف رت يل المػز  ا لتػر  ػف الارج لم ػرتف  اسػف رت بػ لفط ر ا  ل ص الذتف 
حف  ت  ج   ذا، يه  ذلؾ ال لص الذي تفهـ قت ػج الفوج ل متػ  الرق تػج  تسػفلد ه  ل بحػث  السػمل إلتمػ د 

 براز   اصف ت ال  اطف الرق ل يل الجا ط الف لتج:يرص تجفذ    تو ف له  فيثتر  ت وف إ

 ت فـز ب    جج الفورتج. -

 تدتر ال قت الذي تا ت  يل اسفلداـ ال س اط الرق تج. -

 تاؼ  د الفس ط جبر ا جفرجت. -

 تح يظ ج   ال م    ت ال لصتج،  تحفـر الثا ي ت  ال مف م ت يل البتاج اإليفرا تج. -

 ة الفل فجف ر يل ال س اط الرق تج.تح ل جفس   ف ال مفادات الس اد -

 ػػف لػػالؿ  ػػ  تبػػؽ فف ػػ  أ  تػػج إجػػداد ال ػػ اطف الرق ػػل الاػػ در ج ػػ  الفم  ػػؿ اإلتمػػ بل اآل ػػف  ػػا 
الفوج ل مت  الرق تج  ب لف لل ياف ا  ػر بػ ت تفط ػب إدراج ال  اطجػج الرق تػج و ػ دة  ػ ف ال جػ  ج الدراسػتج، 

 2م  مل   ف لطج  طجتج  فو   ج. ذلؾ ج   صمتد الفم تـ الم ـ  الفم تـ ال

                              
 .32ـ، ص2017، الا  رة، 1ر السح ب ل ج ر  الف زتا، ط، داالمواطنة الرقميةف  ر ال الح ال ف  ي،  -1
،  م ج دراس ت جربتج يل الفربتج  ج ـ الجفس، دور المؤسسة التربيوية في غرس قيم المواطنة الرقمية  لج المزار،  -2

 .418-385ـ، ص ص 2014، رابطج الفرب تتف المرب، الا  رة، 56المدد 
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 وظائف وسائل اإلتصال رابعا:

أصػػػػبحت  سػػػػ اؿ اإلفصػػػػ ؿ ب لجسػػػػبج ل مػػػػ لـ التػػػػـ   ػػػػر رة ال عجػػػػ  ججهػػػػ ، بهػػػػ  تػػػػفـ ف  سػػػػؾ البجتػػػػ ف 
اإلمف  جتج،  ف ثتؽ الصالت بتف الحفوـ  ال مب،  جف طرتاه  تفـ الفمبتر جػف رعبػ ت الجػ س  فط مػ فهـ، 

ر أس سػػػل يػػػل فمزتػػػز اإلفصػػػ ؿ بػػتف ال ػػػم ب ب ػػػ  فجا ػػػ   ػػػف قػػػتـ  لف فػػػج جبػػػر  فاػػـ   سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ بػػػد  
قفصػ دتج   ثا يتػج، الحد د ،  ذات ق ة فم دؿ يل أبم د   اإلمف  جتػج  اػدار  ػ  ت ث ػ  لهػ   ػف قػ ة ست سػتج  اا

مػ دال لهذا يهل فجاؿ إلتج  ال م    ت  اآلرا   ا يو ر  اإلفم   ت،   ف لالؿ ج ػ طه  اإلفصػ لل تػفـ جاػؿ ال
 فاـ  أت   بهدـ قتـ  ل ؽ قتـ مدتدة. الفا لتد  تفـ فمزتز الاتـ الس ادة يل ال مف ا،  قد

ج جػج  تحااػ ف بهػ  إ ػب ج ت  لف فػج، يهػـ لهذا أصب  ا يراد تسفم   ف  س اؿ اإلفص ؿ  عراض  ف
مدتػػػػدة،   ػػػػف لاللهػػػ  إلػػػ  آيػػػ ؽ تا ػػػػ ج مه  أ ق فػػػ    فمػػػج،  ترفح ػػػ ف تحصػػػ  ف  جهػػػ  ج ػػػ  ال م   ػػػ ت 

  تفمري ف ج   ج دات  قتـ  فا لتد مدتدة.

 سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ سػػػالح  ذا حػػػد تف: ا  ؿ قػػػ ة إتم بتػػػج دالػػػؿ ال مف ػػػا فم ػػػؿ ج ػػػ    وػػػذا صػػػ رت 
ف  سػػو   فػػدجتـ بجػػ  ه، و ػػ  فمبػػر جػػف ق ػػ ت ه  فو ػػؼ جػػف  ػػ اطف ال ػػمؼ يتػػ ،  فسػػ  ـ يػػل ديػػا جم ػػج 

أثره إذا تحسف فطؤتمػ   السػتطرة ج ػ   ػذا السػالح، ذلػؾ أجهػ  الفج تج، أ   السالح الث جل يه  س بل  تفمزز 
 فففتفػػ   فحطػػتـ  مج ت فػػ   ف ػػ ت   لصػػتف  ب ػػرس قػػتـ عرتبػػج  فاػػدتـ صػػ ر فم ػػؿ ج ػػ  فلرتػػب ال مف ػػا 

سػػ بتج ل قفػػدا  بهػػ   لهػػذا يػػيف يهػػـ  ظػػ اؼ اإلفصػػ ؿ فصػػب   ػػر رة ل فم  ػػؿ  ػػا  ػػذه الاػػ ة الفػػل ت وػػف أف 
   1  ال مف ا أ  ق ة  ر فسهـ يل فمطتؿ ق ف  الفج  تج.فم ؿ لص ل لتر ق ة فو ف

يػػػل  ػػػذا الصػػػدد سػػػ ؼ جحػػػ  ؿ الفطػػػرؽ ل ظػػػ اؼ  سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ   ػػػ  فحااػػػ   ػػػف إ ػػػب ج ت لػػػدى 
 الم ه ر،  أثره  ذه ال ظتفج ج   فمزتز ج  تج اإلفص ؿ بتف ا يراد لص ص   ال مف م ت ج    .

 

 

                              
، دار  مدال ي ل ج ر  الف زتا، ا ردف، ج  ف، الم في المجتمعات المعاصرةاإلتصال واإلعص ل  ل تؿ أب  أصبا:  -1

 .13-12ـ، ص ص 2004
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 اإلعالم الشامل: -الوظيفة األولى-1

أي ح يج   بو ت الف فزت ف يل الفحػ ؿ جػف الػج ط الفا تػدي يػل ف طتػج ا لبػ ر الست سػتج، بدأت الص
لفبػرز ف طتػ ت ألػرى  ف طتج ال م الت الفا تدتج  ثؿ ال ؤ ف الد لتج  ست سػ ت الحو  ػج  الهتاػج الف ػرتمتج،

ل م  الف ق ػػ ت  ل مػػ الت     ػػ ج ت مدتػػدة  ثػػؿ الفوج ل متػػ   الح سػػب ت  أ قػػ ت الفػػراغ  ق ػػ ت  ا سػػرة  ا
ال ػػػرأة  عتر ػػػ ، و ػػػ  بػػػرزت الا ػػػ ت  ال ح تػػػج يػػػل الف طتػػػ ت المدتػػػدة،  ػػػا فرامػػػا ا لبػػػ ر الست سػػػتج، حتػػػث 
أصػػػبحت الصػػػحؼ ف تػػػؿ إلػػػ  أف فصػػػبحف طتج ا لبػػػ ر الست سػػػتج ف طتػػػج سػػػطحتج  ػػػا فا ػػػتص ال سػػػ حج 

فمهػػت وثتػػر  ػػف ال ػػبو ت الم ل تػػج لص صػػ  يػػل ال التػػ ت ال فحػػد ة إلػػ  فاػػدتـ  سػػ حج ال لصصػػج لهػػ ،  اا
أوبر،   قت أط ؿ ل فريت ،  و ف ذلؾ ج ػ  حسػ ب ا لبػ ر المػ دة الفػل إسػفبدلت يػل حػ الت وثتػرة ببػرا ج 

 يارات  حببج ل     دتف، ص   ت إلمفذاب ال زتد  جهـ.
1 

  وذا ص ر اإلجالـ  ف فال يل وؿ  ل  يل حت فج   ف الفس تج  الفريت  إلػ  الف متػ   اإلر ػ د  ػر را 
  لف جتج  الفبستر،  فراما إل  حد وبتر اإلجالـ ال فلصص  الذي تسفهدؼ ياج  حددة  ف الج س.ب

 التنشئة والتوعية: -الوظيفة الثانية-2

جفا ػػت إلػػ   سػػ اؿ الجاػػؿ ال لف فػػج،  م د ػػ     أصػػبحت  سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ مػػز ا أس سػػت  يػػل وػػؿ بتػػت  اا
ياجه  ال فو د فف رقجػ  يػل حت فجػ  الت  تػج،  أصػبحج  يل ال ا  ل  الج ادي  ال و فب  الم  م ت،  ب مج  آلر 

 قد صػ ر ل فصػ ؿ فػيثتر  2ال جسفطتا المتش  ف د ف أف جف با    تمري يل الم لـ  ف أحداث  ف لالله 
بػػ لع ج ػػ  ج  تػػج الفج ػػاج  الف جتػػج، حتػػث بػػدات الدراسػػ ت بفيثتر ػػ  ج ػػ  ج  تػػج الفج ػػاج يػػل جه تػػج السػػفتج ت 

الاػػػػػرف ال   ػػػػػل،  ف صػػػػػ ت وػػػػػؿ الدراسػػػػػ ت إلػػػػػ  أف إسػػػػػفلداـ  سػػػػػ اؿ اإلفصػػػػػ ؿ   بداتػػػػػج السػػػػػبمتج ت  ػػػػػف
الم ػػ  تري،  ػػف  ػػيج  إحػػداث ف تػػرات عػػل إدراوػػ ت ا يػػراد  يػػل سػػ  وت فهـ،  أف  سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ فمفبػػر 

                              
ـ، 2007،  وفبج اآلداب ل ج ر  الف زتا، الا  رة، اإلتصال السياسي والتحويل الديمقراطيجبد ال ف ر ر  د الاصبل،  -1

 .59-56ص ص 
، ال م د الث جل  الثالث ف، ال م لس ي تفعيل المشاركة السياسيةدور اإلعالم ف  س جج ال م لس الا  تج ال فلصصج،  -2

 .442-437ـ، ص ص 2007-ـ2006الا  تج ال فلصصج، الا  رة، 
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  جػػػ  فبػػػرز أ  تػػػج د ر رمػػػؿ اإلفصػػػ ؿ يػػػل جاػػػؿ ال م   ػػػ ت  ال قػػػ اا  1 صػػػدر راتسػػػل يػػػل ج  تػػػج الفج ػػػاج
بط بػػذلؾ  ػف جالقػ ت فػػرابط  ثتاػج بػتف ال صػ در الثالثػػج  ال م   ػ ت  ال مػ جل ال  ػػفروج  ا حػداث   ػ  تػرف

 الثا يج( ي  حداث  ال قػ اا لهػ  أ  تفهػ ، لوػف طرتاػج ف طتفهػ   جا هػ  ل ح هػ ر فل ػا ل صػحفل أ  اللبتػر 
ج ػػػػ ج الػػػػرأي ا  لمػػػػ ـ،الػػػػذي تجاػػػػؿ ال م   ػػػػ ت،  ػػػػف  جػػػػ  أ  تػػػػج ال م   ػػػػ ت الب ل ػػػػج يػػػػل ج  تػػػػج فو تػػػػت  اا

 ال م   ػػ ت فسػػفجد يػػل أ  تفهػػ  إلػػ  صػػحفه   حت د ػػ  أ     ػػ جتفه ، يوثتػػرا  ػػ  تل ػػا جاػػؿ ال م   ػػػ ت 
ر فبػػرز وػػذلؾ  ل  جػػ  رة أ  إلجفبػػ رات فبمػػد   جػػف الحتػػ ة بلبػػر ج ػػ  قػػدر وبتػػر  ػػف ا   تػػج  ال   ػػ جتج،

 الففػػ  ـ لػػتس ياػػط  2الحػػ ار أ  تػػج اإلفصػػ ؿ  الففػػ  ـ ال فبػػ دؿ  الحػػ ار  فطػػ تر ل ػػج  ر ػػ ز   ػػفروج لهػػذط 
 .3بتف الا اـ ب إلفص ؿ  الم ه ر أ  بتف الجلبج  ال مو ا بؿ بتف ال مف م ت  الح  رات

 اإلعالن: -الوظيفة الثالثة-3

ل جالف أ  تج راتستج فاـ  به   س اؿ اإلفص ؿ، ي س اؿ اإلفص ؿ فصؿ إل  م   تر   ا ػج الحمػـ، 
   فمفبر زبػ اف  حف  ػج إلسػفهالؾ السػ ا  اللػد  ت ال م ػف ججهػ  يػل  فج جج   ففرقج،  ذه الم   تر ع لب  

 سػػػ اؿ اإلجػػػالـ،  و  ػػػ  ف ػػػلـ حمػػػـ الم هػػػ ر  ف تػػػزت ج جتفػػػ  و  ػػػ  زادت أسػػػم ر اإلجالجػػػ ت  زاد ملػػػؿ 
فصػ حب  مهػ د   حػ  الت داابػج لػدجـ فػيثتره سػ ا   ػف حتػث أسػ  ب صػت عف   4 س اؿ اإلفص ؿ،  اإلجػالف
ف قتفػػػ ،  فػػػجم  بمػػػض اإلجالجػػػ ت جم حػػػ   اسػػػم ، يفصػػػب  ج  ػػػج  ػػػ امج تردد ػػػ   أ  فو تجػػػ  أ   ػػػف حتػػػث

 .5الوثتر ف أ  أعجتج أ  الز ج ففورر يل أح دتث ا يراد

                              
، ال م لس الا  تج ال فلصصج، ال م د وسائل اإلعالم والحق في المعرفة  س جج ال م لس الا  تج ال فلصصج،  -1

 .362-257ص ـ، ص 2009-ـ2008الث لث  الثالث ف، الا  رة، 
،  روز ال  ؾ جبد المزتز ل ح ار قواعد ومبادئ الحوار الفعال ح د بف جبد ال ا ال  تمر، جبد بف ج ر الصاه ف،  -2

 .32-16، ص ص 2010ال طجل، الرت ض، 
 .25-22ـ ص ص 2007،  جظ ج الت جتسو ، الا  رة، جوار الحضارات والثقافاتم بر جصف ر،  -3
 .228-220ـ، ص ص 2005،  وفبج ا سرة ل ج ر  الف زتا، الا  رة، لتسويقأساسيات اس رة  اتت،  -4
، رس لج   متسفتر عتر  ج  رة، م  مج  جف ري، اإلستثمارات اإلقناعية في اإلعالن المتمفزسمتدة إبرادف ج،  -5

 .30-18ـ، ص ص 2009قسجطتجج،
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 تػػػػرى الػػػػبمض أف اإلجػػػػالف تسػػػػهـ يػػػػل دجػػػػـ حرتػػػػج  سػػػػال ج اإلقفصػػػػ د،  أف اإلجػػػػالف ففػػػػت  يرصػػػػ  
 ؾ ا  ػػػف  مػػ ؿ اإللفتػػػ ر أ ػػػ ـ ال سػػػفه فحػػدت ت أ ػػػ ـ ال  ػػػفرتف  البػػ امتف لفػػػدا ؿ السػػػ ا  اللػػد  ت،  ت سػػػ

 تػػ ير لػػ  سػػ ؽ فلففػػل أع ػػب  سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ يػػل  مف جػػا وػػ ل مف ا ا  رتوػػل أ  ففحػػ ؿ إلػػ  اإلجف ػػ د 
ب مجػ  أف اإلجػالف  سػت ج لفم تػا ال جفمػتف  1اإلجالجػ ت  الهبػ ت الفػل ف جحهػ   م د ػ   د ػ   حت فهػ   ج 

،  أصػػبحت فمف ػػد ج تػػ  وثتػػرا  ػػف 2 فاػػدـ ل   تػػج ل فسػػ تؽ ال سػػفه وتف  مػػ ،  بػػذلؾ أصػػب  مػػز ا  ػػف جظػػ ـ 
اإلقفصػػ دت ت ال فاد ػػج،  لػػـ تمػػد ب سػػمه  اإلسػػف ج   أ  الفف  ػػل جػػف د ره ال ػػؤثر يػػل الحتػػ ة اإلقفصػػ دتج، 

جال ػػػػ  بػػػػبمض ال م ػػػػ  ال  ا جبػػػػ    و ػػػػ  أف اإلجالجػػػػ ت فاػػػػـ  بػػػػد ر يػػػػل الفسػػػػ تج  الفريتػػػػ  جػػػػف ال سػػػػفابؿ  اا
مػػزز  ػف  ػذه ال ظتفػج الحت تػػج الفػل صػ رت إحػدى أ ػػـ  سػ اؿ اإلفصػ ؿ ب ػ  فحف تػػ    ػ   ػ  ت 3 ال بفوػرات

 ػذه ال سػػت ج  ػف  رسػػؿ   سػػفابؿ  ف ذتػج  رفػػدة إذا  ػػ  فػـ إ   لهػػ  ياػدت السػػ مج قػػدرفه  ج ػ  اإلجف ػػ ر بػػتف 
 ال سفهديتف؛ جفتمج لمدـ   ا فاتت  فهـ يل اإلجفب ر ججد الفر تج لهذا ال جفج أ  ف ؾ اللد ج.

  :التكامل -وظيفة الرابعةال-4

جبر أق لتـ  ياػ ت  ط ااػؼ يو ر  الاتـ  ال م تتر، أف تسهؿ ج  تج فدا ؿ جفس ا اإلفص ؿ  ف   ج  
الدل ؿ، و ػ  أف اإلفصػ ؿ  ػ  أداة ل ػربط بػتف ال مف ػا  بػتف  طبا ت ال مف ا،  جبر يا ت الم ر  ال هف   

تو ػػف الجظػػػر إلتهػػ  ب جفب ر ػػػ   ا جظ ػػج ال لف فػػػج   فػػج   ػػػ  ف ث ػػ   ػػػف ثا يػػ ت   ؤسسػػػ ت،ال مف مػػ ت ال لف
أ  ت وػػف أف تاػػ د إلػػ  قتػػ ـ م  جػػ ت اإلفصػػ ؿ، و ػػ  أف اإلفصػػ ؿ بػػتف ا يػػراد ا  ال مف مػػ ت  ػػبو ت  ػػف 

الفػػػل ر ابػػط اإلفصػػ ؿ  فو   هػػ  بػػ لفالؼ  ػػوؿ  طبتمػػج أجظ ػػج أ   مف مػػ ت فلف ػػؼ  ػػف درمػػج ف  سػػوه  
قػػد تػػؤدي يػػل الجه تػػج إلػػ   فػػد  ر اإلفصػػ ؿ أ  عت بػػ  اإلفصػػ ؿ  بف ػػؿي لم  جػػ ت فج ػػي  ففطػػ ر فم مهػػ ، 
لػػػذلؾ ف ػػػب  بمػػػض الوفػػػ ب اإلفصػػػ ؿ ب ػػػ دة  4 اجػػػدث رهال احػػػد  ف زقػػػ   أ  ال مف ػػػاال احػػػدة الم  جػػػج ففوػػػؾ 

                              
 .92-71ص لج ل تؿ أب  أصبا،  رما س بؽ، ص ص  -1
 .60-42ا س بؽ، ص ص س رة  اتت،  رم -2
،  مهد البحرتف ل فج تج الست ستج ل ج ر  الف زتا، البحرتف، اإلتصال والتنمية السياسيةجبد ال ف ر ر  د الاصبل،  -3

 .31-15ـ، ص ص 2008
ـ، ص 1997،  روز دراس ت ال حدة المربتج ل ج ر  الف زتا، بتر ت، قضايا في الفكر المعاصر ح د ج بد المبري،  -4

 .56-52ص 
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ل فمػرؼ ج ػ  طػرؽ ألػرى ج   ف  سؾ أمزا  الم  جج با ة  ي ج تج  تفت  لهػ  الفرصػج اإلس جت الفل فم ؿ 
  ػف   ػ جر اللػ ؼ  اإلعفػراب  المد اجتػج  اإلجوف   ج ػ  الػذات  جج  ف  ل طر المزلج ل حت ة  تحرر الم 

 تفػػت  لم  جػػج  ػػف الم  جػػ ت   الحصػػ ر، و ػػ  أف اإلفصػػ ؿ  ػػف  ػػيج  أف تا ػػؿ  ت طػػؼ  ػػف حػػدة الفمصػػب
أ ػػػػ ـ الم  جػػػػج إلق  ػػػػج جالقػػػػ ت بجػػػػ  ة فسػػػػفجد إلػػػػ   بػػػػ دئ اإلجسػػػػ جتج و إللػػػػ    الحرتػػػػج  المدالػػػػج ال مػػػػ ؿ 

 1. س  اة ال

 :وظيفة التسمية -الوظيفة الخامسة-5

بػػػرزت الا ػػػ ت  ال ح تػػػج يػػػل الف طتػػػ ت المدتػػػدة  اجف ػػػرت بػػػرا ج ل فريتػػػ   ػػػف أ ثػػػ ؿ الوػػػ  ترا اللفتػػػج 
ال اػ  ات الصػحفتج  لاطػ ت الفتػدت  ال ثتػرة  ػػا فرامػا ا لبػ ر الست سػتج،  ف ثػؿ الفسػ تج أ  الفريتػػ    و ػ اف

تاد ػػ  الف فزتػػ ف  ػػػف  ، لػػذا تالحػػظ أف  ػػ جػػػداه  ػػف أ ػػداؼ حت جػػ  ج ػػ   ػػ  ػػدي  راتسػػت  ل ف فزتػػ ف تط ػػ  أ
سػفطالج ت الػرأي ف زتػا البػرا ج  الفاػرات،  ف تراا  ت ثؿ جسػبج وبتػرة ج ػ  لرتطػج س با ت   ب رت ت أصب  

لم ه ر ال    دتف، أف  ذه ال س با ت  عتر    ػف ياػرات الفسػ تج فحظػ  بففصػتؿ الم هػ ر، بػؿ  تط لػب 
 أصػب  ا جفرجػت ب ػ  تفتحػ   ػف إ و جتػ ت ل فف جػؿ  اإلفصػ ؿ  2  ػ  دي الف فزتػ ف ب ل زتػد  جهػ المدتد  ػف 

،   جػػ ؾ  ػف ال فوػػرتف   ػف تػػث ف ع لبػ   ػػف  ظتفػج الفسػػ تج الفػػل السػرتا ترسػػـ آي قػ  مدتػػدة أ ػ ـ المػػ لـ التػـ 
فػػػل ت ػػػ   جه  فم مهػػػـ فاػػـ  بهػػػ   سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ، يػػػ  يراد رعػػػـ إلػػفالؼ ال ػػػراا  اإلمف  جتػػػج  ال راوػػػز ال

الػػذي تسػػهـ يػػل ل ػػؽ  جػػ خ   اقػػا ال تفحاػػؽ أذا وػػ ج ا يػػرادى  بتسػػر لػػدى ل فسػػ تج فمربػػج   ػػفروج، ا  ػػر 
 3الم ه ر الفحرر  ف الوبت  الف فر    ط    ـ  الحت ة الت  تج.

 

 
                              

ـ، 2008،  مهد البحرتف ل فج تج الست ستج ل ج ر  الف زتا،    وج البحرتف، التعددية والتسامحجبد الجبل س   ف أح د،  -1
 .10-8ص ص 

 .159-157سمتدة أبرادف ج،  رما س بؽ، ص ص  -2
ـ، ص ص 2007  رة، ،  روز فط تر الدراس ت الم ت   البح ث، م  مج الا  رة، الاميارات اإلتصال ح د سالـ جزة،  -3

83-90. 
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التغياار البنااائي دور وسااائل اإلتصااال الحديثااة )القنااوات الفضااائية، األنترناات( فااي خامسااا: 
 ظيفي لممجتمعوالو 

إف أبػػرز  ظػػ  ر الفصػػجتا  الفوج ل متػػػ  يػػل جصػػرج  الحػػ لل  ػػػ  الفطػػ ر السػػرتا ل سػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ، 
يػػػ لث رة ال ذ  ػػػج الح صػػػ ج يػػػل فوج ل متػػػ  اإلفصػػػ ؿ  اإلبفوػػػ رات اإللوفر جتػػػج ال فطػػػ رة  سػػػمت  ػػػف إ و جػػػ ت 

الاػػ ؿ أجهػػ    ػػمت المتػػؿ   قػػدرات  ػػذه ال سػػ اؿ،  ػػ جفت  ػػف د ر ػػ  يػػل ال مف ػػا اإلجسػػ جل، بػػؿ جسػػفطتا
الح لل  ا مت ؿ الا د ج أ  ـ فحدت ت وبترة، و   أف الفادـ  اإلبفو ر الذي طرأ ج ػ   سػ اؿ اإلفصػ ؿ سػ  ـ 
لفصػػ ر ال سػػ يج  الػػز ف، و ػػ  ممػػؿ ج  تػػج اإلفصػػ ؿ ففحػػ ؿ  ػػف ط بمهػػ   بػػد ر يمػػ ؿ يػػل فصػػ تر المػػ لـ  اا

حػد د بحػد د إق ت تػػج أ  ب ػرتج أ  ر  جتػػج حفػ  أصػػب  ال حػد د ب ػرت   ز جتػػ  إلػ  ط بمهػػ  ال مصػر عتػػر ال 
لػػ   لف ػػؼ  ػػم ب الح ػػ رتج  الثا يتػػج ال فف  فػػج  ب اػػد ر   ف صػػتؿ رسػػ ا ه  اإلجال تػػج ب ػػوؿ  ب  ػػر  ػػف  اا

 س ا  ج   البج   اإلمف  جل ل  مف ا أ  ج    ظ اؼ الجظـ  ال ؤسس ت  ا جس ؽ اإلمف  جتج.

 بت فه   ال فم اػػج ب إلسػػفم  ؿ السػػل  لهػػ     م بفػػ   ػػف يػػف  إف الوػػالـ جػػف  سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ  ذوػػر سػػ
آي ؽ رحبج   اسمج  ف رصتد ال مريج اإلجس جتج  اإلطالع جف وثب الم لـ ل ػف فمػ  ز ال قػ ع يػل  ل طر ػ  
 يهػػـ وتفتػػجالفم  بؿ  مهػػ ،  ذلػػؾ أف  سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ الحدتثػػج قػػد بػػ ت لهػػ  أ  تػػج وبػػرى فف ثػػؿ يػػل فحاتػػؽ 

ـ  سػػرجج إتصػػ ؿ ال م   ػػ ت إلػػ  ال جػػ طؽ ال مز لػػج  الج اتػػج جػػف طرتػػؽ الف اػػل ال ب  ػػر  ػػف الفج تػػج  الفم ػػت
اإلق  ر الصػج جتج الفػل فسػب  يػل ي ػؾ السػ     الفػل فمػ  زت وػؿ الحػد د اإلق ت تػج  الز  جتػج  دل ػت بػد ف 

ع ج تػػ  ب ػػوؿ إسػػفاداف إلػػ  وػػؿ ال مف مػػ ت ج ي ػػج وػػؿ المػػ ـ بػػتف أتػػدي ال ف اػػل بوػػؿ   يتػػ  لففػػت  لػػ  اإلطػػال
  ب  ر.

إذ أف  س اؿ اإلفص ؿ الحدتثج قج أسه ت بطرتاج يم لج يل ف تتر قػتـ المػ دات  الفا لتػد  يػل فرسػتخ 
ال ح ػػ د  جهػػ ،  جبػػد ال ػػ ر   ا   فػػ ، يػػجالحظ أف  جػػ ؾ الوثتػػر  ػػف الاجػػ ات الف ػػ اتج المربتػػج  اإلسػػال تج 

الف  سػؾ المربػل  اإلسػال ل  فحصػتج ،  فػذوتر ال ػ اطف الست   الاج ات الدتجتج  الفراثتج، فهػدؼ إلػ  فمزتػز 
المربػػل  اإلسػػػال ل بفراثػػػ   فطػػػرح لػػػ  ال ا  ػػػ ت ا س سػػػتج ل  ح يظػػج ج تػػػ   ح  لػػػج بػػػذلؾ ال قػػػ ؼ أ ػػػ ـ  ػػػ  
فطرحػ  الاجػ ات الف ػ اتج ال ربتػج الفػػل فهػدؼ إلػ  ف ػ ت   مػ لـ المػػ لـ المربػل  اإلسػال ل  ػف لػالؿ الم ػػؿ 
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ال ل، وػػذلؾ أدت بمػػػض الاجػػػ ات الف ػػ اتج المربتػػػج  اإلسػػال تج الفػػػل ال ت وػػػف أف ج ػػ  ف ػػػ ت  الػػدتف اإلسػػػ
   بػتف ال  فػربتف  ال سػ  تف  أ طػ جهـ، وػذلؾ سػمت  ػذه الاجػ ات الف ػ اتج  1ج فؿ د ر   يل فحاتؽ الفرابط

ة إلػػػ  فحسػػػتف الصػػػ رة الفػػػل رسػػػ فه  الصػػػهت جتج ل مػػػرب  ال سػػػ  تف يػػػل الػػػد ؿ ال ربتػػػج،  ال التػػػ ت ال فحػػػد
ا  رتوتػػج،   ػػ  ت وػػف أف تػػؤدي ذلػػؾ إلػػ  ال ح يظػػج ج ػػ  الفػػراث المربػػل  اإلسػػال ل ججػػد ف متػػ   ثػػؿ  ػػذه 

إذ فاػـ   سػ اؿ اإلفصػ ؿ الحدتثػج بػد ر يمػ ؿ  تفحاػؽ  ػف  وػ ف الػرقـ؟؟؟ 2الاج ات للد ج ال سفابؿ المربل  اإلسال ل
ا ال فالوه ػػ  قػػدرة يرتػػدة ج ػػ  ف صػػتؿ يػػل  مف مجػػ  الح  ػػر، ي لبػػث الف ػػ ال  ا جفرجػػت تؤدتػػ ف د را بػػ رز 

ا يوػػػ ر  الرسػػػ اؿ،  قػػػد فم ػػػت  ػػػذه الاػػػدرة الفيثترتػػػج ف   ػػػ  يػػػل إسػػػه  هف  مجبػػػ  إلػػػ  حجػػػب  ػػػا الفجظت ػػػ ت 
اإلمف  جتػػج يػػل ف تتػػر أ  فرسػػتخ أ  فمػػدتؿ الاػػتـ  الفا لتػػد  المػػ دات اإلمف  جتػػج ي ػػال ج ػػ  ف متػػ   ظػػ  ر 

 ؿ الحدتثػج  ػػ ادا إجال تػج ذات ي اػدة وبتػػرة ل   ػ  د  جهػ  الاجػػ ات السػ  ؾ اإلجسػ جل وػذلؾ أف  سػػ اؿ اإلفصػ
الفم ت تػػج الفػػل فػػ ير حصصػػ   م جتػػج، وػػذلؾ يػػاف ال ػػجاقا الم  تػػج ج ػػ   ػػبوج ا جفرجػػت فػػ ير الوثتػػر  ػػف 
ا بح ث  الدراس ت الم  تج الفل تسػفطتا ال فصػفحتف ب لحصػ ؿ ج تهػ  يػل أي  وػ ف أ  ز ػ ف، زتػ دة ج ػ  

قفص دتج   ف ق ب الحدث،  بيقص  سرجج، وػذلؾ إف  جاؿ ا لب ر ال ه ج  ف ست ستج  امف  جتج  ثا يتج  اا
 جػػػ ؾ بمػػػض الاجػػػ ات الفػػػل فمػػػرض الػػػدرا   اله ديػػػج ل  ػػػ اطف ال سػػػفم ؿ ف ػػػؾ الفػػػل فطػػػرح بمػػػض ال  ػػػ وؿ 

 قػ ع ب ثػؿ اإلمف  جتج  ا سرتج،  الفل ت وف ل     د اإلسفف دة  ف  ذه الػدرا   اله ديػج  ػف لػالؿ فمجػب ال
  ذه ال   وؿ أ  فس  ـ  ذه الدرا   اله ديج إل   د أ اصر ا سرة المربتج  اإلسال تج د ف فففتفه .

إف الوػالـ جػف إتم بتػػ ت  سػ اؿ اإلفصػ ؿ الحدتثػػج  أ  تفهػ  تا دجػػ  أت ػ  إلػ  ذوػػر سػ بت فه  ال فمػػددة 
بتػػج  اإلسػػال تج  ػػ  ب ث بػػػج دؽ الفػػل ال فحصػػ ، يػػدل ؿ  ػػذه ال سػػ اؿ ل  مف مػػػ ت   جهػػ  ال مف مػػ ت المر 

جػػ ق س اللطػػر ج ػػ   ؤسسػػ ت البجػػ   اإلمف ػػ جل  مم هػػ  يػػل   امهػػج لطػػرة تحػػفـ ج تهػػ  الفصػػدي الحػػ ـز 
 أ  ـ س بت فه  ل  ح يظج ج   أص لفه    م د  .

                              
، رس لج   متسفر يل ج ـ اإلمف  ع عتر  ج  رة، م  مج ب داد، األبعاد اإلجتماعية والثقافية لممعمومتية  زف  رس ؿ،  -1

 .81ـ، ص2003و تج ا داب، 
 .81،  رما س بؽ ذوره، صاألبعاد اإلجتماعية والثقافية لممعموماتية  زف  رس ؿ،  -2
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لاػػد مػػ    ػػم ر الم   ػػج الفػػل فمػػد قجػػ ات البػػث الف ػػ ال   ػػبوج ا جفرجػػت أحػػد أذرجهػػ  ال اسػػمج بيجهػػ  
متػػػػج( فسػػػػم  إلػػػػػ  أسػػػػا ط اإلرفب طػػػػ ت ا سػػػػػرتج، الدتجتػػػػج، الثا يتجػػػػػ الطبفتػػػػػج ل جسػػػػ ف ب تػػػػج ربطػػػػػ   إتدت ل  

 ب لفوج ل مت   الحت ة المدتدة الفل فصجمه  ا مت ؿ الا د ج.

فم  ػ ت ا حػداث  ال ػب ب يػل  إف  س اؿ اإلفصػ ؿ الحدتثػج ففػدلؿ ب ػوؿ أ  بػيلر يػل فوػ تف قػتـ  اا
  اقػؼ اإلمف  جتػج ال لف فػج،   ػذه الاػتـ  اإلفم  ػ ت قػد فلف ػؼ ف   ػ  جػف ال مف ا الحػدتث إزا   لف ػؼ ال

البجت تػػػج يػػػل ال مف ػػػا أي الف تػػػرات يػػػل  1أفم  ػػػ ت اآلبػػػ   ا  المتػػػؿ السػػػ بؽ ال ػػػل  الػػػذي تم ػػػؽ الف تػػػرات
المالقػػ ت السػػ ادة بػػتف أج ػػ   ال مف ػػا  لمػػؿ أبػػرز  ظػػ  ر الف تتػػر الػػذي جػػراه يػػل  مف م فجػػ  الحدتثػػج  ػػ  

 جػػد بػػتف أمتػػ ؿ اآلبػػ    ا بجػػػ    ػػذا الفب جػػد الػػذي جززفػػ   سػػػ اؿ اإلفصػػ ؿ الحدتثػػج  ج ػػ  رأسػػه  البػػػث الفب
 الف  ال  ا جفرجت.

إف وثػػرة البػػرا ج ال ايػػدة  ػػف قجػػ ات البػػث الف ػػ ال سػػ ؼ فػػرعـ أيػػراد ا سػػرة ج ػػ  الم ػػ س لسػػ ج ت 
جػػؿ ا سػػري بػػتف ا يػػراد   ػػف ثػػـ يػػاف ط ت ػػج ل  ػػ  دفه ، ا  ػػر الػػذي قػػد تػػؤدي إلػػ  فا ػػتص أ  فا تػػؿ الفف 

ج  تػػج الفف جػػؿ ال فظػػل  ػػل ا لػػرى سػػفا  ذلؾ  ػػف ال هػػددات اللطػػرة الفػػل ف امػػ  ا سػػرة،  بمػػد ذلػػؾ يػػاف 
الففػػ ر يػػل المالقػػ ت اإلمف  جتػػج دالػػؿ ال ؤسسػػج ا سػػرتج سػػ ؼ تػػؤدي إلػػ  حػػد ث بمػػض ال  ػػ وؿ،  جهػػ  

بهػػ  جفتمػػج إج ػ  ؿ أوثػػر اآلبػػ    ا  هػ ت بػػ لبرا ج ال ايػػدة  جػدـ ففبػػا ا بػػ   ل  ػ وؿ ا بجػػ  ،  جػػدـ اإل ف ػ ـ
 ف قج ات البث الف  ال، أ  إج   لهـ بفصػف   ػبوج اإلفصػ الت الد لتػج ا جفرجت( الػذي سػ ؼ تػؤدي  ػذا 
إلػ   ػدر الوثتػػر  ػف ال قػت   ػػ  تجػفج ججػ  إجهػػ ؾ ا يػراد  ال ػم ر ب لفمػػب  اإلر ػ ؽ،   ػف ثػػـ سػ ؼ تػػؤدي 

 ـ اآلبػػ   ل ػػ  سػػتحدث لنسػػرة  ػػف   ػػوالت، أ  ال تيلػػد ف  ػػذه ال  ػػ وؿ ج ػػ   ح ػػؿ  ػػذا إلػػ  جػػدـ إ ف ػػ
المػػد، أت ػػ  يػػاف اإلج ػػ  ؿ يػػل   ػػ  دة  ػػذه البػػرا ج قػػد تا ػػؿ يػػرص الفف جػػؿ ا سػػري  ػػ بتف ا بػػ    ا بجػػ   
الوب ر  ػف مهػج  ا طفػ ؿ الصػ  ر  ػف مهػج ألػرى،  الػذي  ػـ يػل أ ػد الح مػج ع ػ   ػذا الفف جػؿ ا سػري 
 ال ف بمػػج  ػػف اآلبػػ   أ  ا بجػػ   الوبػػ ر يػػل  ػػذه ال رح ػػج الحرمػػج  اللطػػرة  ػػف الم ػػر يهػػـ بح مػػج إلػػ   ػػف 

 تجصحهـ  تر د ـ إل  طرتؽ الص اب  ت مههـ إل  فمجب ا لط   قدر اإل و ف.

                              
نعكاساتيا السمبية فل، صبري  صطف  البت -1 ، بحث  ج  ر يل  م ج ال سفابؿ المربل،  روز دراس ت المعموماتية وا 

 .143ـ، ص2004، بتر ت، 308ال حدة المربل، المدد 
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إذ أف  ػػ  فحف تػػ  بػػرا ج قجػػ ة البػػث الا ػػ ال  ا جفرجػػت  ػػف قػػتـ   دتػػج ف ػػما ج تهػػ  ف لػػالؿ فاػػدتـ 
ل حتػػػ ة ال فريػػػج مػػػدا يػػػل ال ػػػرب،  أسػػػ لتب الدج تػػػج  اإلجػػػالف ال فطػػػ رة  اسػػػفم  ؿ أحػػػدث ا مهػػػزة ج ػػػ ذج 

 فصػػػلتر الفوج ل متػػػ   الصػػػج جج يػػػل لد ػػػج اإلجسػػػ ف   ػػػ  يتهػػػ   ػػػف  ظػػػ  ر ال دجتػػػج الفػػػل فاػػػد ه  البػػػرا ج 
ال فطػػ رة يػػل ال سػػف ردة ف ػػا الفػػرد يػػل   قػػؼ  ا رجػػج بػػتف  اقمػػ  الػػذي تمت ػػ    ػػ  تػػراه  ػػف ج ػػ ذج ل حتػػ ة 

ال ػرب   ػػ  تمم ػ  يػػل ح لػػج صػراع جفسػػل أ ال،  يػػل ح لػج صػػراع  ػػا أسػرف  الفػػل تجف ػػل إلتهػ ،   ػػ  ففوػػ ف 
لدى  ؤال  ا يراد إ طراب ت س  وتج وثترة   فج جج،     تجفج جف  ذه اإل طراب ت قطػا بمػض جالقػ ت 

 1مد  اـ  أس سل ل جه ض ب  سرة.اإلفص ؿ  ا أيراد ا سرة  اإل رار بم  تج الفج اج ا سرتج الفل ف

  ػػف فػػـ سػػفو ف جزجػػج يردتػػج لػػدى  ػػؤال  ا  ػػل ص الفػػل ت وػػف الاػػ ؿ اف  ػػذه الجزجػػج الفردتػػج ج فمػػج 
جف ح لج اإلعفراب الفل ل افه   س اؿ اإلفص ؿ  الفل فم د إل  ف وتؿ    تس   بػػػ ال دتجج الف  ػ ج   الفػل 

يت مر ف ا يراد اجهـ تبحر ف يل  ػذا المػ لـ ال  تػا بػ لط  ح  ف ير وؿ  سف ز  ت المتش السمتد  الري  تج،
  دتد اإللفص ؽ ب   قرتب ف  ج ، ي   تجفو ف  ف  ذا الح ـ حف  تمد ا  ػ ة  اسػمج ال ت وػف رد هػ  ففصػؿ 
بتجهـ  بتف  ذا الم لـ يتمد ا ا يراد صم بج يل ال ص ؿ إلت  ل حد دتػجف ير  سػف ز  ت  ػذا الط ػ ح اال ػر 

تػديا ا يػراد إلػ  إفبػ ع سػ  وتت ت عتػر   ػر جج   جحريػج ل  صػ ؿ لفحاتػؽ  ػذا الط ػ ح يتمت ػ ف  الذي قػد
 2  فربتف جف اجفسهـ  أسر ـ الفل ج ي ا يته .

وػػػػذلؾ إف  سػػػػ اؿ اإلفصػػػػ ؿ الحدتثػػػػج السػػػػت   قجػػػػ ات البػػػػث الف ػػػػ ال  ا جفرجػػػػت قػػػػد ل اػػػػت   ػػػػ وؿ 
الففوػػؾ  الفبمثػػر يػػل البجػػ   اإلمف ػػ جل لنسػػر الفػػل  إمف  جتػػج جفتمػػج اإلسػػفلداـ السػػل  لهػػذه ال سػػ اؿ  جهػػ 

 تجف ل إلته   ؤال  ا يراد.

 فسف ر  س اؿ اإلفصػ ؿ فيدتػج الػد ر الوبتػر يػل حت فجػ  ج  ػج يبم ػج  تجظػر إلتػ  جظػرة سػ بتج بحثػج؛ 
اػػتـ  جػ  تػدرؾ لطػػ ة  ػذه ا مهػزة ج ػػ  فج ػاج ابجػػ اهـ  ت ػمر ف بػ لا ؽ الػػدااـ  بفاػداف الاػدرة ج ػػ  عػرس ال

                              
،  ا ؿ البرامج الكرتونية تؤدي إلى سموك إجرامي وموجات التمفاز الكيرومغناطيسييةجبدة ا س ري، ج دتج ي از،  -1

 .98ـ، ص1999س ت اإلمف  جتج، المدد الث جل، ب داد،  ج  ر يل  م ج الدرا
 رما سبؽ  ،البرامج الكرتونية تؤدي إلى سموك إجرامي وموجات التمفاز الكيرومغناطيسيةجبدة ا س ري، ج دتج ي از،  -2

 .98ذوره، ص
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 ا لالؽ السػ ت ج يػل جفػ س أبجػ اهـ   دا ػت  سػ اؿ اإلفصػ ؿ الحدتثػج بػدراجته   البػث الف ػ ال  ا جثرجػت  
    فساط  ت  ت  جبر برا مه   ف  ؤثرات فج قض يل وثتر  ف ا حت ف  ا  ػ  تسػم ف إلػ  عرسػ   بجػ  ه 

  تممؿ مه د ـ  ويجه  فصب يل  ج    ثا ب.

   مػػرض ل ف تتػػر  الفا لػػب  ػػف مدتػػد بفمػػؿ  سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ الحدتثػػج ذلػػؾ أف بجػػ   ا سػػرة   ظ افهػػ
يفف تػػر المالقػػ ت  ػػ  بػػتف أيػػراد ا سػػرة أ  ففاػػد  فه ػػؿ  ظػػ اؼ وثتػػرة  يػػراد ا سػػرة افمػػ ه بم ػػهـ الػػبمض، 
 فصػب  لوػؿ يػرد ط  ح فػ   أ دايػ  الل صػػج بػ ،   ػ  تػؤدي إلػ  ف تتػػر  ػوؿ ا سػرة  ػف أسػر ذات أ اصػػر 

ر فم جل  ف ففوؾ إمف  جل يفو ف حتجاد   فربج ي قػدة لوػؿ أصػ له   فرابط فهػ ، وػذلؾ إف  ف  سوج إل  أس
 ػػذه اآلثػػ ر فػػػجموس ج ػػ  ا طفػػ ؿ أت ػػػ   ػػف لػػػالؿ اربػػ ؾ يػػل  سػػػترة حتػػ فهـ،  جهػػ  الفسػػػرب جػػف  ا جػػػد 

 ات الدراسػػتج أ  إ  ػػ ؿ  امبػػ فهـ ال درسػػتج  ف تتػػر سػػ  وهـ إلػػ  سػػ  ؾ  افػػبس  ػػف   ػػ  دافهـ ال سػػف رة لاجػػ
 1البث الف  ال،   راياج أقراف الس       إل  ذلؾ.

 نماذج عن وسائل االتصال: سادسا

 :ماىية القنوات الفضائية -1

 تطور القنوات الفضائية: -1-1

 ػػذا فمػػتش ال مف مػػ ت الب ػػرتج يػػل د ا ػػج الف تتػػر الفػػل ير ػػفه   مظػػـ  مطتػػ ت المصػػر الفاجتػػج، 
 اإليػػ دة  ػػػف ف ػػػؾ ال مطتػػػ ت، إال أف اوبػػػج جم ػػج الفاػػػدـ الم  ػػػل الف تػػر وػػػ ف جفتمػػػج فط ػػا اإلجسػػػ ف إلػػػ     

فػفـ  ػف لػالؿ الفاػ تـ ال سػف ر لوػؿ  ػ  تمػرض  ػف فاجتػ ت حدتثػج بحتػث تػفـ ال  اوبج الس تـ لفطػ ر ا  ػـ 
إلفتػػ ر  ػػ  تالاػػـ إحفت مػػ ت الفػػرد  الفػػل  ػػل مػػز   ػػف إحفت مػػ ت  مف مػػ ، د ف أف تػػؤثر ذلػػؾ يػػل الاػػتـ 

تج ل  مف ػا الػذي تمػتش يتػ ، ي مػتف الفاػدـ الم  ػل ال تجصػب   م الفػ  ال فمػددة  ػربت اإلجسػ ج ال فػ  تـ 
مػػد ر   يػػػل أج ػػ ؽ ال مف ػػػا ييحػػػدثت ف تتػػرا يػػػل سػػ  ؾ الفػػػرد،   ػػػذا الف تتػػر تمػػػب أف ت اوبػػ   ػػػل   ػػػف 

لدرمػج ياذا و ف ف ترا  رع ب  يهذا    فسم  إلت  ال مف م ت ل رقل ب مطت فه   أس  ب حت فهػ  إلػ  االحذر، 

                              
 .21، صـ1998، الا  رة، 1، ج لـ الوفب ل ج ر  لف زتا، طوسائل اإلعالم والتعميمجبد الح تـ يف ،  -1
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الفػػػل فوفػػػؿ لهػػػ  ال  امهػػػج ل فحػػػدت ت الفاجتػػػج،  ف وجهػػػ   ػػػف اسػػػف الؿ ال ػػػ ارد الطبتمتػػػج  الب ػػػرتج اإلسػػػف الؿ 
 ا  ثؿ.

 ػػف الاػػرف  جفتمػػج ل فاػػدـ الم  ػػل  الفوج لػػ مل السػػرتا الػػذي امفػػ ح المػػ لـ،  ػػهدت السػػج ات ا لتػػرة 
  أدى إلػ  فحػ ؿ المػ لـ إلػ  قرتػج و جتػج الم رتف ظه ر الاج ات الف ػ اتج  اجف ػ ر   ج ػ  جطػ ؽ  اسػا،   ػ

الف ػػ ال  زادت و ػػ  فج  ػػت قػػ ة اإلجػػالـ جبػػر ا ق ػػ ر الصػػج جتج،  ػػبوج إفصػػ الت  احػػدة صػػ ترة فربطهػػ  
ال ج يسػج بػػتف الاجػػ ات الف ػػ اتج ج ػػ  اسػػفاط ب ال  ػػ  دتف أ ػػ ـ ا مهػػزة ال راتػػج  ذلػػؾ  ػػف لػػالؿ  ػػ  فبثػػ  

 .ب لفالؼ  راح هـ الم رتجدت ل مت ت  فمددة   مهج إل  ال    دة  ف برا ج ج  تج  ثا يتج  فريتهتج  أت

ـ 1884ـ ج ػػ  تػػد المػػ لـ الفتزتػػ ال  يػػل 1839 ت وػػف إرمػػ ع بداتػػج الفطػػ ر ل ذاجػػج ال راتػػج لمػػ ـ 
 ط ر ػػ  يػػدلؿ الف فػػ ز جصػػ را الفػػرع  بػػ ؿ جتوػػ   ج  تػػج ال سػػ  الصػػ ري ا سػػط ري  ال راػػل  ال توػػ جتول 

ـ، 1930جػػ ـ أبح ثهػػ  الل صػػج ب لف فػػ ز يػػل جت تػػ رؾ  RCAو ػػروج  اصػػ ت  ػػرو ت و ػػ  فمرتبتػػج مدتػػدة 
لاػد طػ ر  لفا ط اإل  رة ج   بمد  تؿ  احػد،ال رال ا   اإلسفاب ؿـ و ف يل اسفط جج أمهزة 1936 يل ج ـ 

إجال تػػج يػل اجفا اػ  و سػت ج فحسػػتج ت وبتػرة  سػ رجت الد لػج ج تػ   أدل ػتاسػفلداـ الف فػ ز بمػد ذلػؾ حتػث 
 ذلؾ  ف أمؿ الفيثتر ج   الم   تر.   ات أ  تج وبرىذ

لاد أ حت اإلداجج ال راتج يل الجصؼ الثػ جل  ػف الاػرف الم ػرتف  ممػزة الاػرف حتػث بػدأت الفػيثتر 
ج   ال    د ب وؿ  ا ػ   ػؤثرة ج ػ  ففوتػره  ج ػ  ثا يفػ   ج ػ  سػ  و    ػو ج ل لصػتف   ػف لػالؿ  ػ  

ف ثا يػػ ت ترتػػد ف ل  ف اػػل الف ػػبا بهػػ ،  تاػػ ؿ  ب رتسػػف ف  إف ت ػػل  ال سػػتطر ف ج ػػ   ػػرو ت اإلجػػالـ  ػػ
اإلذاجػج ال راتػج فمػػد أر ع جدسػج لهػػ   ػذه الزا تػػج ال  ػمج الفػػل الفرجهػ  اإلجسػػ ف،  الف فػ ز لػػ  فػيثتر سػػ حؽ 

 يل جط ؽ  فهـ  اإلجس ف ال م صر.
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 خصائص القنوات الفضائية: -1-2

يػػػل ال قػػػت الح  ػػػر،   ػػػف ألطػػػر ال سػػػ اؿ اإللب رتػػػج   فمػػػد اإلذاجػػػج ال راتػػػج أ ػػػـ  سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ
 ت وػػػف فحدتػػػد  الفرب تػػػج  اإلجال تػػػج ل ػػػ  فف فػػػا بػػػ   ػػػف لصػػػ اص  اا و جػػػ ت ال ففػػػ ير يػػػل  سػػػ اؿ ألػػػرى 

   1 ست ج لمرض برا ج الاج ات الف  اتج يل الجا ط الف لتج:ال راتج ب جفب ر    اللص اص ال  تزة لنمهزة

 لو  ج ال س  جج  الص رة ال راتج     تزتد  ف ق ة فيثتره.إف المه ز ال رال تم ا بتف ا -1

  فحاتػػؽ درمػػج ج لتػػج  ػػفإف المهػ ز ال راػػل تف تػػز بادرفػػ  ج ػػ  مػػذب ال  ػػ  د  ل صػج صػػ  ر السػػف  -2
  اد فم ت تج  فريتهتج إ  يج إل  الد ر الفرب ي الذي تاـ  ب .ال   روج  ف لالؿ    تاد    ف  

 ال سفابؿ  مه  ل م . رسؿ يل  ذه ال ست ج تل طب تفم  ؿ  ا ال    د  ب  رة، ي ل -3

الم اجػػػػب الثا يتػػػػج  ق جهػػػػ   جاػػػػؿ الوثتػػػػر  ػػػػف ج ػػػػ  الهػػػػ ا  سػػػػ جج ا حػػػػداث اإلمف  جتػػػػج إ و جتػػػػج جاػػػػؿ  -4
لاػػػػ    جاػػػػؿ لبػػػػرات ا  ػػػػل ص   ال مج تػػػػج  ال  دتػػػػج ل   ػػػػ  د ذ ي ال  ا ػػػػب  الفلصصػػػػ ت الجػػػػ ذرة،  اا

 أسػػ لتب جػػف جػػ لـ الحتػػ اف أ  حتػػ ة ال ػػم ب الم  تػػج   الجػػد ات  ا يػػالـ جػػرض البػػرا ج  ال ح  ػػرات
 حت فه .

فممػؿ ال  ػ  د تفػ با ا حػداث  ػف  و جػػ  د ف أف  الصػ رة ال فحروػج الج طاػج الفػل تاػد ه   ػذا المهػػ ز -5
 جج   اللر ج  ف  جزل  ل بحث ججه .تو ؼ جفس  

ل وبػػػ ر  مذابػػػج ج ال مػػػردات إلػػػ   حس سػػػ ت،  تمػػػد  سػػػتبادرفػػػ  ج ػػػ  فح تػػػؿ تف تػػػز المهػػػ ز ال راػػػل  -6
 اللت ؿ إل  ص رة  اقمتج.  ف وج   ف فح تؿ الص  ر، يه  ت ف ؾ الادرة الفجتج الفل 

 يل ال جطاج المربتج و ف الجظ ف ال مال ل المربػل تسػفابؿ الرسػ اؿ ال راتػج و سػت ج حدتثػج،  ػف ال ػر ري 
 اإل  رة إل  جاطفتف لمبف  د را وبترا يل ج ية الف ف ز المربل     :

 ف ف ز أصب   ر رة إجال تج لم ل ج .ال -1
                              

ـ، ص ص 2015، ج  ف، ا ردف، 1، دار الح  د ل ج ر  الف زتا، طوسائل اإلعالم والطفل صطف  ت سؼ و يل،  -1
147-148. 
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ففهػػـ الاػػ دة  الحوػػ ـ المػػرب ل ػػد ر الوبتػػر الػػذي ت مبػػ  الف فزتػػ ف و سػػت ج  ه ػػج إلدارة ال ػػم ب ست سػػت   -2
مف  جت .  1 اا

 سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ الم ػػ  تري لهػػ  فػػيثتر وبتػػر ج ػػ  الج ػػا  بػػ  لص الف فػػ ز، ياػػد ل ف فػػ ز  أف ال  ػػؾ 
ج ػ  التـ  أ  تج ب ل ج ا ثر لػتس ج ج ػ  م تػا أج ػ ط الحتػ ة، يهػ  تم ػؿ   ػ  الصػمتد اإلجال ػل يحسػب  اا

يسػ ؼ د را ت ػوؿ لػ  بطرتاج  أ  ألرى يل الفيثتر ج ػ  حت فجػ  سػ ب  أ  إتم بػ ، ي ػ  أحسػف اسػف الل  متػدا 
الفػل فاػـ  س  ؾ الج ا  إذا لـ تسف ؿ اإلسف الؿ المتد ياج  تو ف  م ؿ  ػدـ ا بجػ  ، حتػث ففمػدد ا د ار 

ه   س اؿ اإلجالـ أصبحت فاـ  بد ر وبتر يل ف وتؿ  ف  تـ الج س  فص رافهـ جف و يػج  ػؤ ف الحتػ ة، ب
ب إل ػػ يج إلػػ   ػػ  فاػػـ  بػػ   ػػف فز تػػد ا يػػراد بػػ للبرات ال فج جػػج يػػل وثتػػر  ػػف ال مػػ الت  ال مػػ رؼ  الاػػتـ 

 ثا يتج ال ج سبج ل  سفابؿ. ذلؾ إلجداد ـ  دا  ا د ار ال سفاب تج  فهتافهـ الفهتاج اإلمف  جتج  ال

  ػػا إجف ػػ ر الصػػػح ف الف ػػ اتج يػػل السػػػج ات ا لتػػرة فح لػػػت  ػػذه الظػػ  رة إلػػػ  ظػػ  رة إمف  جتػػػج 
ج  ج     ديا ب لمدتػد  ػف البػ حثتف يػل  مػ ؿ ج ػـ الػجفس اإلمف ػ جل  ج ػـ اإلمف ػ ع اإلجال ػل  الفربػ ي 

ا يتػػج  ففبػػا  ػػذه اآلثػػ ر يػػل أج ػػ ط ففوتػػر  سػػ  ؾ إلػػ  دراسػػفه  وظػػ  رة لهػػ  آث ر ػػ  اإلمف  جتػػج  الجفسػػتج  الث
ال  ػ  دتف،  يػل  اػد فهـ ا طفػ ؿ  دراسػج طبتمػج الػد ر الفربػ ي  الفػ متهل الػذي ف مبػ  الاجػ ات الف ػػ اتج 

ا طفػػ ؿ   ػػ  قػػد ف رسػػ  يػػل  لصػػتج الطفػػؿ  ػػف قػػتـ  سػػ  وت ت فػػؤثر ج ػػ   ظهػػره اللػػ رمل يػػل فج ػػاج 
 2ل.  سف اه الدراسل  ف ايا  اإلمف  ج

 :وتأثيرىا عمى المجتمعالفضائية أىمية القنوات  -1-3

فجبا أ  تج الاج ات الف  اتج  ف قدرفه  ج   إحف ا  أيراد ال مف ا بم تػا طبا فػ   أطت يػ  يهػل فاػدـ 
   ترتده الص تر     ترعب  الوبتر  ف المجستف يل أي  و ف  ز  ف،   ل ف بل أ داؼ الجسؽ اإلمف  جتػج 

  جتػػج الفرب تػػج  الفم ت تػػج  الصػػحتج  أ  تػػج الاجػػ ات الف ػػ اتج ت وػػف ف لتصػػه  يػػل الجاػػػ ط الست سػػتج  اإلمف
 الف لتج:

                              
 .149 صطف  ت سؼ و يل،  رما س بؽ ذوره، ص  -1
 .148-147 صطف  ت سؼ و يل،  رما س بؽ ذوره، ص  -2
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 إف الاج ات الف  اتج فم ا بتف الو  ج ال س  جج  الص رة ال راتج     تزتد  ف ق ة فيثتر  . -1

لتػػج  ػػف ج ػػ  مػػذب ال  ػػ  د  ل صػػج ال ػػرا اتف  فحاتػػؽ درمػػج ج إف الاجػػ ات الف ػػ اتج فف تػػز باػػدرفه   -2
 ال   روج  ف لالؿ    فاد    ف   اد فم ت تج  فريتهتج إ  يج إل  الفيثتر اإلمف  جل الذي فاـ  ب .

ففم  ػػؿ  ػػا ال  ػػ  د  ب  ػػرة، ي ل رسػػؿ يػػل  ػػذه ال سػػت ج تل طػػب ال سػػفابؿ  مهػػ  ل مػػ ، حتػػث تلػػزف  -3
 أ  بمد حتف. ال ق اا  الص ر  تلفصر الز ف بتف  ق ع ا حداث  جر ه  ج   ال    دتف  ب  رة

إ و جتػػػػج جاػػػػؿ ا حػػػػداث اإلمف  جتػػػػج ج ػػػػ  الهػػػػ ا  سػػػػ جج  ق جهػػػػ   جاػػػػؿ الوثتػػػػر  ػػػػف الم اجػػػػب الثا يتػػػػج  -4
لاػػػػ    ال مج تػػػػج   ال  دتػػػػج ل   ػػػػ  د  جاػػػػؿ لبػػػػرات ا  ػػػػل ص ذ ي ال  ا ػػػػب  الفلصصػػػػ ت الجػػػػ درة،  اا

اػػػػؿ حتػػػػ ة ال ػػػػم ب  الف رتلتػػػػج  ج  ال ث ااتػػػػجال ح  ػػػػرات  جػػػػرض البػػػػرا ج  الجػػػػد ات  ا يػػػػالـ الم  تػػػػج 
  أس لتب حت فه .

الص رة ال فحروج الج طاج الفل فاد ه  الاج ات الف  اتج فممؿ ال  ػ  د تفػ با ا حػداث يػل  و جػ  د ف  -5
 1أف تو ؼ جفس  جج   السفر أ  اللر ج  ف  جزل  ل بحث ججه      ت ير ال قت  المهد  ال  ؿ.

ل وبػػػ ر ابػػج ذات إلػػ   حس سػػ ت  فمػػػد  سػػت ج مفف تػػز الاجػػ ات الف ػػ اتج باػػػدرفه  ج ػػ  فح تػػؿ ال مػػػرد -6
 الص  ر، يهل ف ف ؾ الادرة الفجتج الفل ف وج   ف فح تؿ اللت ؿ إل  ص رة  اقمتػج  ال اقػا إلػ  اللتػ ؿ 

 يه   ست ج ج محج ل دج تج  اإلجالف.

 أىداف البث الفضائي: -1-4

البػث الف فزتػ جل ال ب  ػر، الفػل  ػ ر قفمد الد ؿ ال فاد ج  ف اوبر الد ؿ حرص  جؿ إجف ج فوج ل متػ  أ
أطبػػ ؽ إسػػفاب ؿ فسػػفلد ه  يػػل بػػث برا مهػػ  ج ػػ  الاجػػ ات الف فزت جتػػج ال رسػػ ج  الفػػل جسػػفاب ه  جحػػف ب اسػػطج 

يػػرض سػػتطرفه  ج ػػ  الػػد ؿ الج  تػػج  المربتػػج  جهػػ    لهػػذا يػػل طت فهػػ  عػػز ا ثا يتػػ  ل ػػ  ف  ل صػج،  فح ػػؿ 
أق  ر البث الف فزت جل ال ب  ػر، حتػث فاػا ال جطاػج المربتػج يػل  ال فاد ج ف ف ؾ أوبر جدد  فجمد أف الد ؿ 

امػػػؿ فحاتػػػؽ جػػػ جتف  ػػػف  جطػػػ ؽ بثهػػػ ،  ف ػػػتر الػػػدالاؿ إلػػػ  أف الػػػد ؿ ال فاد ػػػج فسػػػفلدـ البػػػث ال ب  ػػػر  ػػػف

                              
 .148 ت سؼ و يل،  رما س بؽ ذوره، ص  صطف  -1
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ا  ػداؼ، ا  ؿ تف ثػؿ يػل ال ػز  الثاػ يل  الثػ جل ممػؿ الػػد ؿ الج  تػج ف بمػج لهػ  إجال تػ    ػف أ ػداؼ البػػث 
 ال ب  ر    تيفل:الف فزت جل 

  رتػػج تػػج يػػل الفروتػػز ج ػػ  ا حػػداث اإللب قتػػ ـ  سػػ اؿ اإلجػػالـ ال ربتػػج ب سػػفلداـ  وػػ الت ا جبػػ   الم ل
يػػػرد إر ػػػ بل   لػػػرب   ػػػه اجل  ثػػػؿ  ػػػ  مسػػػدف  بمػػػض ا يػػػالـ الفػػػل فظهػػػر الفػػػرد المربػػػل ج ػػػ  أجػػػ  

 ا  رتوتج.

  ل ج ػػ  ال سػػ  تف ب ػػ  ت ػػووهـ يػػل دتػػجهـ ال ايػػدة ب   رسػػج ال ػػز  الثاػػ يقتػػ ـ بمػػض الاجػػ ات الف ػػ اتج
   مف مهـ  تدج  ـ ل فم ؽ ب ل مف م ت الفل تصدر ججه  ال ز .

  إيػراط بمػػض الاجػػ ات أ  ال حطػػ ت ذات البػث ال ب  ػػر يػػل فاػػدتـ المػػجس بصػفج أس سػػتج يت ػػ  فبثػػ   ػػف
جالجػ ت، د ف  راجػ ة الم اجػب ا لالقتػج  د ف  راجػ ة لفاػ ت وبتػرة   ػف ال ػػرا اتف أيػالـ   س سػالت  اا

 ا طف ؿ الذتف ت   د ف  ذه ال ثترات الفل فؤثر ج   فج افهـ اإلمف  جتج،  فوسػبهـ قت ػ   جػ دات ال 
 فف      ا الاتـ  الم دات المربتج  اإلسال تج.

  قتػػ ـ بمػػض الاجػػ ات الف ػػ اتج بػػ لفروتز ج ػػ  إظهػػ ر الفػػرد المربػػل ب ظهػػر عتػػر الاػػؽ إ ػػ  دالػػؿ بتػػ ت
 أ  بث     د   ج ظر فظهر الففت ت المربت ت ت  رسف المجس.ف  رس به  الدج رة 

  بيجه   مف م ت لهػ    ا  رتوتجفروز بمض الاج ات الف  اتج ال ايدة ج   إظه ر ال مف م ت ا  ر بتج
فػػ رتخ جصػػ بج  بيجػػ يػػل ال قػػت ذافػػ  فصػػ ر الفػػ رتخ المربػػل فػػ رتخ  فمف ػػد ج ػػ  الحداثػػج  الرقػػل  الفاػػدـ 

 1 إر  بتج.

 ـ اإلجالجػػ ت ال ايػػد ج ىػػف طرتػػؽ ال حطػػ ت الف فزت جتػػج ا مجبتػػج  المربتػػج ج ػػر بمػػض أسػػ    و ػػ  فسػػ  
 ج   ال  ج المربتج. عربتج  أ رتوتج لبمض ال يو الت  ال حالت الفم رتج  بمض ال ف  تـ،     تؤثر

 تػػت فروتػػز بمػػض البػػرا ج جبػػر الاجػػ ات الف ػػ اتج ج ػػ  بمػػض الم اجػػب الفػػل فهػػدؼ  ػػف  رااهػػ  إلػػ  ففف
 فرابط ال مف ا  ف  سو   ف لالؿ  رب ال حدة ال طجتج.

                              
 ـ.1984م اف  7(، ال ؤرخ يل 56-85الحو  ج، المرتدة الرس تج ل م ه رتج المزاارتج، ال رسـ  الفجفتذي رقـ  را سج  -1
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     الفبمتػػػػج اإلجال تػػػػج،  تػػػػذور   ػػػػت رShiller ال   رسػػػػ ت  ال ػػػػ اد   ا جظ ػػػػجالفوج ل متػػػػ   ه  أف  ػػػػذ 
يل د ؿ الم لـ الج  ل فم ػؿ ج ػ  ف ػ ت  البتاػ ت  ل سفهالؾاإلجال تج ال جا لج  ف د ؿ الم لـ ال فادـ 

 1لم لـ الج  ل.الثا يتج يل د ؿ ا

  ال مف مػػ ت  لص صػػتفه   فػػػد تر الاػػتـ  ا يوػػػ ر لفػػرض الهت جػػػج جاػػؿ ال م   ػػ ت الفػػػل  ػػ جه  فففتػػػت
 الست ستج.

   الف وتؾ بادرة الفرد المربل  ف ذتف  ال سف رة باتـ  فا لتػد مدتػدة ط راػج ج ػ  الػ طف المربػل  وػؿ فراثػ
 الح  ري.

 لجماىير العربية:البث الفضائي عمى اوسمبيات إيجابيات  -1-5

 :إيجابيات البث الفضائي -1-5-1

فحػػػدثج  جػػف م  ػػػج  ػػف السػػػ بت ت ل بػػث الف ػػػ ال ج ػػ  الم ػػػ  تر المربتػػج  ػػػف حتػػث اله تػػػج  أفبمػػد 
ال طجتػػج  الثا يػػ ت السػػ ادة،  الاػػتـ اإلمف  جتػػج  الثا يتػػج  الدتجتػػج،  أج ػػ ط ال مت ػػج  السػػ  وت ت  الفػػل فػػيثرت 

   ػف أيػالـ حػ ؿ المػجس   س سػالت ل تمػج،    سػػتاالاجػ ات المربتػػج ج أ  بمػض فبثػ  الاجػ ات ا مجبتػب ػ  
جالجػػػ ت  ثتػػػرة، ال  ف  اإلسػػػال تج، فحفػػػـر ال بػػػ دئ  الثا يػػػ ت السػػػ ادة يػػػل ال مف مػػػ ت المربتػػػج صػػػ لبج  اا

الهدؼ  ف  ػذه الاجػ ات الف ػ اتج  ػ  فمػ ري بحػث  لوػف رعػـ أف لهػذه الاجػ ات المدتػدة  ال فج جػج سػ بت ت 
   أجج  ت وف أف جمد بمض اإلتم بت ت  الفل ففمسد يت   تيفل:إل

ت هد الم لـ ث رة عتر  سب قج يل  تػداف إجفػ ج الصػ رة   اإللفت ر أ   ال    دتف:ف يتر يرص اإلجفا    -1
يػل  تػداف ف ظتػؼ الجمػ ح اله اػؿ  ا فػداد ف زتمه ،  يل درمج اإلسفهالؾ الم ل ل لهػ ،   ػل ثػ رة أفػت  ػف 

أ  تػج  ذه الث رة اإلجال تػج يػل قت فهػ  الثا يتػج  رع صت مت  اإلفص ؿ جبر ال س اط الف  اتج  ال جف اج فوج ل
إال  الجفػػ اج الوبػػرى الفػػل  لػػدفه  ج ػػ  صػػمتد الثا يػػج  الست سػػج  اإلمف ػػ ع،  قػػد توػػ ف أ ػػـ ف ػػؾ الجفػػ اج ج ػػ  

قدرفػػ  و ػػ   ػػف  ظ افػػ   ر اإلجال ػػل الرسػػ ل،  أط حػػت بيح دتثػػ   ج لػػت  ػػفاإلطػػالؽ أجهػػ  وسػػرت اإلحفوػػ 
                              

 13 ث اؽ إدارتج س  ت  ف طرؼ  ص ل  ال مجج ب زارة البرتد  ال  اصالت جج اجه ، ف صت ت لمجج ا جفرجتت، المزاار  -1
 .2001دتس بر 
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  ػػػػ  ر فحاتػػػػؽ الهت جػػػػج اإلتدت ل متػػػػج،   زقػػػػت الحػػػػ امز جػػػػف ال ف اػػػػل لفصػػػػجا يػػػػل ح زفػػػػ  الفا تدتػػػػج يػػػػل 
  اسػػفاب ؿ ال م   ػػ ت ال فدياػػج ب تػػر قتػػ د  فوػػ تف رأي  سػػفاؿ  ذ  ػػج ل فصػػ ؿ ب لمػػ لـ اللػػ رمل،إ و جتػػ ت 

ل  ػ  دتف    رسػج حرتػج ال  ػ  دة  الففػف  سج  لم   تر ايل ال ؤ ف الم  ج جف اللط ب الرس ل، حتث ف
 البرا ج جبر ا ق  ر الصج جتج. اللفا طج   الم لـ  ف  ف ير ل    اال 

إف  ػػف أ ػػـ  ظػػ  ر الم ل ػػج اإلجال تػػج الفػػل مم ػػت المػػ لـ  ػػب   اإلجففػػ ح ج ػػ  الفوج ل متػػ  ال م صػػرة: -2
ال م   ػػػػ فل الفػػػػل سػػػػترفه  الثػػػػ رة أ  الثػػػػ رة  جفمػػػػ ر ال م   ػػػػ فلإليػػػػل  دتجػػػػج وبتػػػػرة،  ػػػػ  اتج صػػػػ ترة ح ػػػػ 

 ج ػ  الفروتبػج اإلفص لتج، ا  ر الذي و ف لفيثتره الوبتر ج ػ  ال سػف ى الست سػل  اإلقفصػ دي  اإلمف ػ جل 
الاػ ؿ بػػيف ال رح ػج الرا جػج لثػػ رة ال ػل  الػذي تا دجػػ  إلػ  الات تػج الفػل ف تػز البجػػ   الفوػر  الثاػ يل ل  ػػم ب، 

الفوج ل متػػػ   اإلفصػػػ ؿ   ػػػ  أدى إلػػػ  ظهػػػ ر   فهػػػـ   ال لف فػػػج  ػػػا  سػػػ اؿ ال م   ػػػ ت  ػػػل إجػػػد  ج فاجت فهػػػ
الحدتثػػج ل فصػػ ؿ الػػذي أثػػر ب ػػوؿ وبتػػر ج ػػ   سػػ اؿ اإلفصػػ ؿ  جظػػـ  ػػف فيثترافهػػ  ال مف متػػج ج ػػ  و يػػج 

 1ال سف ت ت...

يجػ ف  جؿ فثاتؼ الم ػ  تر،  فم ػت هـفاـ  الاج ات الف  اتج المربتج  بمض الاج ات الف  اتج ا مجبتج  -3
وفس ب ال م رؼ المدتدة  الفمػرؼ ج ػ  المػ لـ  ػف م تػا الجػ احل،  أت ػ  فسػ  ـ الاجػ ات الف ػ اتج  الفم ـ  اا

الػذي تمػ جل  جػ  ال ػب ب المربػل،  ل اػت لػ  ج   ل ؽ مػ  الفريتػ   الفسػ تج  الا ػ   ج ػ  الػر فتف التػ  ل 
  ػػ  دة ا يػػالـ  ال س سػػالت  ف لػػالؿ  مف مػػ  إيفرا ػػب  ت مػػ  إلتػػ  يػػل ح لػػج ال ػػم ر ب لمزلػػج  اإلعفػػراب  ػػ

  ا لب ر  ا  رطج الم  تج ال فج جج.

 فط مػػ ت جصػػرتج مدتػػدة ففم ػػؽ فحدتػػد الثا يػػج ال طجتػػج الراوػػدة يػػل بمػػض ا حتػػ ف بفطمت هػػ  بج ػػ ذج  -4
 ب إلبداع  ا دا  الريتا  اإلتا ع السرتا،  ا ف متا الفب دؿ الح  ري  ج ر الفس    الثا يل بتف ال م ب.

                              
ـ، ص 2003، ج  ف، 1، دار الصف  ل ج ر  الف زتا، طل وتكنولوجيا التعميموسائل اإلتصاربتحل  صطف  ج ت ف،  -1

120. 
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الفػػل و جػػت فف سػػؾ بهػػ  بمػػض الػػد ؿ ا  ػػر الػػذي تف ػػ ف  زتػػدا  ػػف إلففػػ   يوػػرة السػػت دة اإلجال تػػج  -5
 االجطػػػػالؽ، و ػػػػ  تػػػػز د الجػػػػ س ب ل زتػػػػد  ػػػػف ال م   ػػػػ ت الفػػػػل فسػػػػ جد ـ ج ػػػػ  حرتػػػػج إلػػػػ  الفحرتػػػػر الػػػدج ة 
    1اإللفت ر.

را ج  أ ػػػػرطج الاػػػػتـ الفػػػػل توػػػػ ف ل ف فزتػػػػ ف د را يػػػػل بر ز ػػػػ   ػػػػف لػػػػالؿ  ػػػػ  فبثػػػػ   ػػػػف بػػػػ  ػػػػف بػػػػتف 
   س سالت  أيالـ  برا ج الفج ف ال لف فج    تيفل:

 .قتـ اإلفو لتج  الهر ب  ف فح ؿ جف اج الفمؿ  الس  ؾ 

 .قتـ الرب  السرتا بدؿ الاتـ الح ثج ج   الم ؿ ال جفج  اإلبداع 

  ل سػ  ؾ  بػ لممز  الد جتػج  الفل ػؼ  اإلت ػ ف ب لاػدر بػدؿ الاػتـ الدايمػجقتـ فهدؼ إلػ  فيصػتؿ اإلحسػ س
 الل ؽ  اإلبفو ر.اإلتم بل، الح ثج ج   

  ج   الجف ج ال  دي  الما ػل ل  ػرب  فادت ػ  ج ػ  اجػ  الج ػ ذج ا  ثػؿ قتـ اإلجفف ح الثا يل  اإلقفص دي
 ل حت ة  الفج تج.

  ،قػػػتـ الفا تػػػد  ال ح وػػػ ة لوػػػؿ  ػػػ   ػػػ  أمجبػػػل ور ػػػز ل فطػػػ ر،  تظهػػػر ذلػػػؾ بمػػػال  يػػػل طرتاػػػج ال بػػػ س
 ،    ا ح ا ت ا ذف،  الرقص يل بمض ز ات  ال  ارع  ال ال ل. فسرتح ت ال مر

  قػتـ فػدج  إلػ  سػ  ؾ المجػؼ و ظهػر  ػف  ظػ  ر ال دتجػج الحدتثػج الا ا ػج ج ػ  الاػ ة ال  دتػج  السػتطرة
 المجػػؼ  فجػػ  ؿ  أج ػػ ؿ السػػرقج الفسػػوا  اإلجفػػد ات   ػػ  فرفػػب ججهػػ   ػػف ألػػ اف السػػ  ؾ اللػػ طا  ثػػؿ 

 ػ  وػ ف   ػل يػل ال اقػا سػ  وت ت   ظػ  ر  لفب  ل أ  ـ ال ػن بػذلؾ... عتر  ،ال لدرات  ال سورات  ا
 له  أف فط ؿ  مف مج  ال س ـ  ال ح يظ.

ج ػػ  ال  اقػػؼ  الاػػتـ ا لالقتػػج  تػػذور الػػدوف ر  برتػػ ف  لسػػ ف  بمػػض اآلثػػ ر الفػػل تفروهػػ  الف فزتػػ ف 
، يػ لف فزت ف ت مػب د را  ه ػػ  يػل ف تتػر قػػتـ ج  الدتجتػػج لنيػراد الػذتف ت ػػ  د   اإلمف  جتػج  الجفسػتج  الثا يتػج 

                              
، رس لج دوف راه عتر  ج  رة، م  مج إستخدامات الجميور المصري لمقنوات الفضائية العربية بج أح د    تف،  -1

 .14، ص2001الا  رة، و تج اإلجالـ، قسـ اإلذاجج  الف فزت ف، 
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المدتدة الفػل تسػفطتم ف فاتػتـ الحػ ادث  آرااهـ ح ؿ المرااـ  تز د ـ ب م  جج  ف الاتـ  ال ا تتس ا يراد 
أف الف فزتػػ ف داا ػػ  ت ػػلـ ÷ ،  ت ػػتؼ   ت سػػ ف  قػػ اال ال ػػ ذ فصػػجتفه   ف تتػػز الم ػػؿ السػػري جػػف الم ػػؿ 

سػػفم  ؿ الاػ ة وػػز ج ػ  الحػ ادث المجتفػج  ترف مػ ؿ فوػرار المرت ػج  يػل مػؿ ا  ػػ ر  ت ػما  ػؤال  ا يػػراد  اا
يػػل  اإلج  ػػ س  ذ  ذجحػػراؼ ب ل  ػػل يػػل فتػػ ر ال ػػالػػذتف لػػدتهـ الط قػػج الو  جػػج ب إلجػػدي ع افمػػ ه المرت ػػج  اإل

   جػ   ػ  أف    ػ  تجب ػل اإل ػ رة إلتػح ادث اإلمراـ  اإلجفا ـ لول ت بم ا عرااز ـ اإلمف  جتج  الالألالقتج 
يهػػذه  حػػد ث المػػرااـ  ال  ػػ وؿ اإلمف  جتػػج الفػػل تفمػػرض لهػػ  ال مف ػػا،لػػتس السػػبب ا  حػػد يػػل  الف فزتػػ ف

بيجهػ  أ ػت   اإلجس جتج قبؿ  م د الف فزت ف،  و ف تجظر إلتهػ  يل  مظـ ال مف م ت ال   وؿ و جت   م دة 
  1طبتمتج البد  ف حد ثه  يل ال مف م ت ال مادة.

 :أثير السمبي لمقنوات الفضائيةالت -1-5-2

إلتجػ ، ت مد المدتد  ف الس بت ت الفل ال ت وػف حصػر  ، جفتمػج ل فمػرض ال سػف ر ل ف ػ ات ت ال ايػدة 
  ػػ  فح  ػػ   ػػف بػػرا ج فح ػػؿ بػػتف طت فهػػ  أيوػػ ر   مفاػػدات  ػػف د ؿ عربتػػج لهػػ  أ ػػدايه  اإلسػػفم  رتج الفػػل 

أق ػ ر   ػ  فحدثػ   ػذه رتافهػ   سػف  ج قػدرافه  يػل إ ػفالؾ أسػ  به   ط لوجهػ  عتػرت  جػد الاػدتـ فسم  إلته  
 2 عتر      ف أ  ه :أ  إقفص دتج أ  ست ستج آث ر س بتج س ا  و جت إمف  جتج أ  جا ادتج البرا ج  ف 

  فؤثر ج   ا  ف  اإلسفارار. أفح ؿ  ذه الاج ات المدتد  ف الرس اؿ الدج اتج  الفل  ف ال  وف 

 تج يل الم لـ ال فادـ ل د ؿ الج  تج   ػ  تحػط  ػف جفسػتج ال ػ اطف يػل  ػذه الػد ؿ جاؿ ا ج  ط اإلسفهالو
جبهػ ر إ ا رجج ال اقا ال م ش  ا ال رال،     ت لػد ال ػم ر بػ لجاص،  ذلػؾ  ػف لػالؿ   ذلؾ  ف لالؿ

 لثا يج  لف فج     تمم   ت مر بمدـ الادرة ج   ال  اوبج.ال ف ال 

                              
، بحث  ادـ لجد ة اإلجالـ السم دي، عمى شبكة االنترنت في المممكة العربية السعوديةتصفح ح زة بتت ال  ؿ،  -1

فم   ت ال سفابؿ، ال جفدى اإلجال ل ا  ؿ،   رس   .83ـ، ص2003س  ت ال اقا  اا
، 2، المدد21،  م ج م  مج د  ؽ، ال م د تأثير الفضائيات التمفزيونية األجنبية في الشبابجتس  ال   س،  -2

 .11، صـ2005
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 فػػػل فلف ػػػؼ جػػػف االج ػػػ ط الات تػػػج الفػػػل تمت ػػػه  ال ػػػب ب دالػػػؿ الػػػبالد جاػػػؿ ا ج ػػػ ط الثا يتػػػج ال ربتػػػج ال
  ال مف م ت.

  الف  اتج  ق ب تج    رسج المجؼ يػل ال اقػا   ػ  تفبمهػ   ػف سػ  و ت ب    د المجؼ يل الاج ات الفيثتر
 1جد اجتج.

 ـ إسػػه ـ البػػث الف ػػ ال يػػل إبػػراز ق ػػ ت  إقفصػػ دتج  ست سػػتج ج ػػ  حسػػ ب ق ػػ ت  ألػػرى، قػػد فوػػ ف أ ػػ
 جه  ججد  ف ت م  لهـ   ـ عف ج  ا  اف ت ت ذلؾ  ف ف مت  الػرأي المػ ـ ست سػت   اسػفهالوت  حسػب 

 2رؤتج ال ستطر ف ج   الاج ات الف  اتج.

 :الفضائيات الجزائرية الخاصة في تعزيز اليوية واالنتماء لموطن دورو  طبيعة -1-6

 :"طبيعة القنوات الجزائرية الخاصة "مسألة اليوية -1-6-1

إف ال ظتفػػج ا س سػػتج ل  ؤسسػػج اإلجال تػػج ال طجتػػج  جفتمػػج ل ػػ  تطػػرح يػػل سػػ حج الحػػ ار اإلمف ػػ جل 
 الثا يل ح ؿ اله تج يل المزااػر  ػ  الحفػ ظ ج ػ  اللص صػتج الثا يتػج  قػتـ ال  اطجػج  اإلجف ػ   يػل  ا بػؿ 

 3ثا يج الم ل ج.

ؿ إلػػ  ت  جػػ   ػػذه السػػت    ػػا فطػػ ر  قػػد جػػرؼ اإلجػػالـ المزااػػري فطػػ رات جدتػػدة  جػػد يفػػرة اإلسػػفاال
ا دا  اإلجال ػػػل جفتمػػػج لفطػػػ رات  سػػػ ا  ، و ػػػ  سػػػ   ت ا حػػػداث  الف تػػػرات اإلقفصػػػ دتج  الست سػػػتج الفػػػل 
جريفهػػ  المزااػػر جبػػر  راحػػؿ ف رتلتػػج  فم قبػػج يػػل فحرتػػؾ د التػػب الصػػح يج ، أ  قطػػ ع السػػ مل البصػػري، 

                              
ـ، 2008، دار  وفبج الهالؿ، بتر ت وسائل اإلعالم السعودية والعالمية )النشأة والتطور(يرتد  ح  د عرت،  -1

 .432ص
، اإلسوجدرتج، 1، دار ال ي   ل طب جج  الج ر، طالقنوات التمفزيونية وفمسفة اإلقتاع ح د ح تد و ظـ الط ال،  -2

 .91ـ، ص2007
،  م ج الم  ـ العولمة الثقافية وتأثيرىا عمى ىوية الشباب والمراىقين الجزائريين د  زت ف، آ جج ت ستف، ب ا س ل  ح -3

 .58ـ، ص2012، م اف 8اإلجس جتج  اإلمف  جتج، المدد
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 ػػف أجظ ػػج مدتػػدة يػػل الاطػػ ع الست سػػل،  حروػػج اإلج ػػ      ػػف ذلػػؾ ست سػػج الفمددتػػج الحزبتػػج،    ػػ  تفبمهػػ 
 اإلمف  جل، بمد الم رتج الس دا   ص ال إل  يف  ال م ؿ أ  ـ فمددتج إجال تج  م ال  اسم  لدت اراطتج.

إف فمػدد ا صػػ ات اإلجال تػػج  اإلذاجتػػج يػػل المزااػػر،  ػػ   ػػ  إال إجموػػ س لفمػػدد ا صػػ ات الست سػػتج 
وذلؾ ستطرة اإلجالـ المدتد  الذي س   لفا ت إمف  جتج  فمػددة بػ لفمبتر ال ب  ػر،  الثا يتج  اإلمف  جتج   

وسػػ به  الاػػدرة ج ػػ  ال  ػػ روج يػػل صػػج جج ا لبػػ ر  فب دلهػػ   ػػا  سػػفلد تف آلػػرتف  ػػف  جػػ طؽ م رايتػػج   اا
ثا يتػػج   فب جػػدة ففمػػدى يػػل أحتػػ ف وثتػػرة الحػػد د ال طجتػػج  اإلق ت تػػج  ففػػف  ال مػػ ؿ أ ػػ ـ إجف ػػ ر قػػتـ  أج ػػ ط

مدتدة أ  حف  عتر  الا ج ل ه تج ال طجتج،  أف إجم ش قط ع السػ مل البصػري يػل المزااػر مػ   اسػفم بج 
  1لهذه ال مطت ت.

 :لموطن واالنتماءالفضائيات الجزائرية الخاصة في تعزيز اليوية  دور -1-6-2

 ػػػ  بثفػػػ  الف ػػػ ات ت إف جالقػػػج  سػػػ اؿ اإلجػػػالـ ب لثا يػػػج  ػػػل جالقػػػج فب دلتػػػج، إذ البػػػد أف تسػػػفمتب 
المزاارتػػػج الل صػػػج يػػػل   ػػػ  جه  لطبتمػػػج  لصػػػ اص الم هػػػ ر  بتافػػػ  الثا يتػػػج الفػػػل  ػػػل  اػػػـ  أس سػػػل 

ج ػػػ  إجفػػػ ج  ج ػػػر ال حفػػػ ى الهػػػ دؼ  الػػػداجـ ج وسػػػج له تػػػج ال ػػػ اطف المزااػػػري  ػػػا حػػػرض  ػػػذه الاجػػػ ات 
ج ػر  فمزتػز اله تػج  ػـ يػل ج  تػج المجصػر ا أمهػزة اإلجػالـ ب فػت   ب لفػ لل يػافل ظتفج الفربتج  الفثاتػؼ، 

بفحاتػؽ الحرتػج اإلجال تػج دالؿ أي  مف ا،  فاػدتـ الفوػر اله تػ فل   ػط أيػراده،  ال ت وػف فحاتػؽ  ػذا إال 
 2يبد ف  ذا ياج   م د لحرتج ثا يتج    تج حاتاف .

زة  الحرتج اإلجال تج تمب أف فو ف حرتج  جل فموس     جتج  جزا ج اإلجال ل،  فج ػل يتػ  عرتػ
البحػث  اإلسػفطالع،  الفجاتػب جػف الحاػ اؽ  فاػدتـ أ ػو ؿ الثا يػج  ال طجتػج يػل صػ رة  فو   ػج، فجاػ  ال اقػا 

  ف مهج،  فسم  إل  الفط تر  الفج تج  ف مهج ألرى.

                              
،  م ج الم  ـ العولمة الثقافية وتأثيرىا عمى ىوية الشباب والمراىقين الجزائريينآ جج ت ستف، ب ا س ل  ح د  زت ف،  -1

 .58ـ، ص2012، م اف 8 اإلمف  جتج، المدد اإلجس جتج
 .47حسف يت  لل،  رما س بؽ، ص -2
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 يػػػل ذات السػػػت ؽ، فاػػػدـ الاجػػػ ات الف ػػػ اتج الل صػػػج يػػػل المزااػػػر، بر مػػػج  فج جػػػج، ف ػػػـ ال حفػػػ ى 
 الفريتهػل وػذلؾ،   ػل بر مػج فف تػز بػ يرة ال  ػ  ف  ج جتػج  مفبػرة ل مدتػد  ػف الست سل  الػدتجل  الثاػ يل 

ل ػج  الحصص ال فاد ج جبر ػ ، إال  أف السػ ج اإلتم بتػج ال فجفػل  مػ د ث ػرات ج ػ   سػف ى ا دا  ال مجػل:
 ػف جد ػ ،  ف الفمربػج بحػد ذافهػ  ،  رعـ ذلؾ يال ت وف إطػالؽ حوػـ  سػبؽ بجم جػج ف ػؾ الاجػ ات 1 ثا يج

 ،    تادـ إحف  الت  اسمج لفط ر  سفابال.ا  ل ال فزاؿ يل سج افه  

ا دا  الف فزتػػػ جل يػػػل المزااػػػر ب ػػػ  تلػػػدـ اله تػػػج الثا يتػػػج ال سػػػت ج ا وثػػػر يم لتػػػج لفطػػػ تر  فرقتػػػج إف 
بمتػػدة ال ػػدى ف ػػ ؿ الاطػػ جتف  إسػػفرافتمتج ال   تػػج،  ػػ  الفلطػػتط،   ػػف ال فتػػد بػػؿ  ػػف ال سػػفحتؿ   ػػا 

ب جفب ر   ل ػج   حػدة  أداة  الثا يل ب ل  ػج المربتػج، ريا ا دا  اإلجال ل ل ص، تو ف  ف  ح  ر  الم ـ  ال
المزااػػر  ل رمهػػ ،  قجػػ ة صػػ لحج ل ف صػػتؿ ال ب  ػػر لم ػػرات ال التػػتف  دالػػؿإد ػػ ج إمف  جتػػج ل  ػػ اطجتف، 

م ػػػج  ب إلجفػػػ ج الفوػػػػري تػػػج ب لفر  جبػػػر الم  ػػػؿ المربػػػل  اإلسػػػال ل  الم لتػػػ ت ال ف امػػػػدة يػػػل الهمػػػرة،  المج
 2 الم ل ل  الفجل  ف الطراز الم لل بد ف إل  ج  ل  ات س الفم ري.

وتز لص ص  ج   الفلطتط ال   ي يل  م ؿ ال   رسػج اإلجال تػج ج ػ  إجفبػ ر أف ال  ػج ر  تيفل الف
جفا له  بتف ا مت ؿ.المجصر ا س سل الذي   ت  ف ستر رة اله تج جبر الز ف  اا

ؽ ف مػػب ج ػػ  ال ؤسسػػج اإلجال تػػج يػػل المزااػػر، إسػػفحداث أسػػ لتب مدتػػدة فالاػػـ   ػػف  ػػذا ال جط ػػ
، ب ػػػوؿ تػػػفال ـ   سػػػف ى الفهػػػـ الم ػػػ  تري المػػػ ـ  بفمػػػؿ ال   رسػػػج ال   تػػػج  الر ػػػ ف ال  ػػػ ي ال طػػػر ح التػػػـ 

 3المربتج يل الحت ة الت  تج بذلؾ إجف    الفرد ل  ف   جاتدف .

                              
ـ، 2003، دت اف ال طب ج ت الم  متج، المزاار، المسألة الثقافية وقضايا المسان واليوية ح د المربل  لد ل تفج،  -1

 .262ص
 .262 ح د المربل  لد ل تفج،  رما س بؽ، ص -2
، ال روز المربل لنبح ث  دراسج الست س ت، الد حج، والتعديل الدستوري في المغربالنقاش المغوي يؤاد ب ج ل،  -3

 . 12ـ، ص2012
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لمزاار جددا  ف الاجػ ات الل صػج المزاارتػج،   ػذه ا لتػرة  ذا  ت ـ اإلجالـ الس مل البصري يل ا
إجفػ ج   ػ  تف سػ متج بصػرتج  بثهػ  جبػر و جت أوثر  ف بمج  ف طػرؼ الم هػ ر المزااػري،  ب لفػ لل يػاف 

 ف ؾ ال ست ج،   ف  يف  ذه الاج ات أف فدجـ د ر   يل الف م   الفيثتر ج   الرأي الم ـ.

  1جف   .وبترا يل ج ر الثا يج المزاارتج  فمزتز اإل االمزاارتج د ر   ف مب الاج ات الف  اتج الل صج

 شبكة األنثرنث: -2

 نشأة شبكة األنثرنث: -2-1

الفل أج يفه   و لج    رتا   Apple netـ حتج   أج ات  بوج1969أج يت  بوج ا جثرجث ج ـ 
سورتج ب  ج سرتج ب لجسبج لن ف في تف فب دؿ ال م    ت الم إج  اه ا بح ث ال فاد ج  و ف الهدؼ  ف 

 ت الط با الفم ري.ذت ال بوج الط با ال دجل ثـ ألذا  رتول،   ا بداتج جاد السبمتج ت أل

ـ ازداد  م ؿ اسفم  ؿ 1983ـ فـ يصؿ ال ؽ المسوري جف ال بوج  يل ج ـ 1980 يل ج ـ 
 فج ف ب لف ؼ أج اجه   ا فد ا جثرجث، ييصب  ت ثؿ م تا  م الت الحت ة  ف فم رة  اقفص د  فب دؿ ل

لت  ؿ المرت ج ال جظ ج  الدج رة  ا يالـ اإلب حتج،  قرصجج حا ؽ ال ؤلفتف  ج  ت ت الفمسس  اإلر  ب، 
 رعـ وؿ  ذا ياف ل بوج ا جثرجث لد  ت وثترة  يل جه تج الث  جتج ت ظهرت  بو ت جدتدة ألرى فلدـ 

  الفل ف طل م تا أجح   ال الت ت ال فحدة  Bintent ثؿ  بوج   .(2 م  ج ت   ؤسس ت  لف فج
ـ و ف أحد ال حط ت اله  ج يل ف رتخ  بوج 1986ا  رتوتج  فسفلدـ لالفص الت ا و دت تج  يل ج ـ 

ا جثرجث  يل  ذه السجج ق  ت  ؤسسج الم ـ  الا  تج يل ال الت ت ال فحدة ا  رتوتج بربط أجح   ال بوج 
ااج الادرة   ذه ا مهزة و جت يت   بتجه   توؿ أس ست  جرؼ ب سـ  ب اسطج ل س أمهزة و بت فر ي 

bsfnet    أصب  المصب ا س سل ل بوج ا جثرجث  بهذا أصب   توؿnsfnet ت ذ   ا س س الذي أل

                              
،  ذورة   مسفتر يل ج ـ  اإلجالـ  اإلفص ؿ، و تج الم ـ  الست ستج اإلعالم الثقافي في الجزائرحس ف يت  لل،  -1

 .43ـ، ص2007 اإلجالـ، م  مج المزاار، 
، دار الم ه رتج ل ج ر  الف زتا، ب ط ، الا  رة، مة المعموماتية وكيفية التصدي لياالجري ح د ج ل سوتسور،  -2

 .28-27، ص ص2010
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ا جثرجث يل فط ر اسفج دا إلت  يل ال الت ت ال فحدة،  بمد ذلؾ ق  ت المدتد  ف الد ؿ ب لم لـ ببج   
أصب    وج  فب دؿ ال م    ت    تفـ ربطه  ب بوج أجفرجت ب ل الت ت ال فحدة ا  رتوتج  بو ت ل صج به 

 (1 .أصب   ذا الجظ ـ الوبتر تمرؼ ب سـ أجفرجت   يت   بتجه 

 أىمية استخدام شبكة عمى األنترنت: -2-2

د حروج اسفلداـ  بوج ا جفرجت تمرؼ ب إلجالـ االمف  جل المدتد أ  اإلجالـ البدتؿ،   الفل ف ه
دتج  توتج  ف الفط ر  االجف  ر بمد أف و ف يل بداتف   مف م  ايفرا ت  ج   جط ؽ  تؽ   حدد تفـ 

ازداد  ا ال قت لتفح ؿ إل  أداة إجال تج س متج  بصرتج اسفط جت  بو ت الف اصؿ  إفب لبث 
 لف فج  الاج ات االمف  جل أف ففرض جفسه  با ة ياد أصبحت  صدرا  ه   ل صحفتتف   س اؿ اإلجالـ ال

الف  اتج ب فت فهفـ  ففصؿ  ففمرؼ ج   افم   ت الرأي الم ـ أصبحت ال  لبتج المظ    ف ال مف ا 
 (2 .ا يراد  ال رو ت الم  ج  الل صج رم ؿ الدتف ا و دت تتف ال زرا   ف  سفلد ل  ذا ال  قا

أيو ره    جف جفس      روج    جرهو   فف ثؿ أ  تفه  يل إف حج ال م ؿ ال اسا أ  ـ اإلجس ف ل فمبتر 
  م ا اآللرتف ل صج  أف  ج ؾ حاتاج ج  تج   ل أف اإلجس ف امف  جل بطبم   بفطرف  تف اصؿ  

اآللرتف  ال ت وف ل  أف تمتش يل جزلج جف ألت  اإلجس ف  قد أثبفت  وثتر  ف الدراس ت  البح ث 
ل متج  الجفستج د ف الف اصؿ  ا اآللرتف الم  تج أف اإلجس ف ال تسفطتا إ ب ع م تا ح م ف  البت  

يح م ف   ذه ففرض ج ت  المتش  ا اآللرتف إل ب ع  ذه الح م ت، أ   االحفت م ت االمف  جتج يال 
 ا ال حتط االمف  جل  لذلؾ ياف اإلجس ف و اف  اإلجس جلت وف أف فاـ  أس س  د ف الف اصؿ االمف  جل 

 (3 .دهامف  جل بطبتمف  ال ت وف أف تمتش ب فر 

                              
-20ـ، ص ص2000، الا  رة، ص 3، دار الفور المربل ل ج ر  الف زتا طدليمك إلى شبكة األنترنت صطف  الستد،  -1

21. 
، ص ص 2003،  م ج الفربتج، ب ط، ج  ف، م العربياستخدامات مواقع التواصل االجتماعي في العالزا ر را ل،  -2

48-50. 
 50-48،  رما س بؽ ذوره، ص ص استخدامات مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزا ر را ل،  -3
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ب لرعـ  ف ذلؾ ياف  بو ت الف اصؿ االمف  جل فف تز جف عتر    ف ال  اقا يل أجه  فل ؽ م ا 
 ف الف اصؿ يل  مف ا ايفراض فاجل تم ا  م  جج  ف ا  ل ص  ف  ج طؽ  د ؿ  لف فج ج     اقا 

 فففؽ ل فهـ الفاجتج.    احدة فلف ؼ  مه فهـ   سف ت فهـ  أل اجهـ

 ة في استخدام شبكة األنثرنث:توجيات أساسي -2-3

 تراجل الفرد م اجب أس ستج ججد اسفلداـ ا جثرجث   ل    ت ل: 

فحدتد ال  اقا الفل ت وف الفم  ؿ  مه  يل الحد د اآل جج ل  م    ت  الحا اؽ الفل فسم  ل حص ؿ  -1
 ج ته .

داؼ الفل فسم  جدـ ال   روج يل الدرد ج الم  جتج أ  ال ج ق  ت قد ال فو ف ج   دراتج ب    -2
 إلته .

 حد دة  تف ؿ جدـ الم  س أ  ـ    اسفلداـ ا جثرجث  ف لالؿ الو  بت فر لففرة ز جتج  ج سبج -3
 الو  بت فر أوثر  ف س جفتف ججد البحث جف ال م    ت  الحا اؽ  ذلؾ ل دة ث لث  رات أسب جت .

حف  ت وف االسفم جج به  الفم د ج   اسفلداـ بمض ال س اؿ ال رفبطج ب  جفرجت و ست ج افص ؿ  -4
 وج ع  ف الف تتر  الفج ع يل اسفلداـ  س اؿ االفص ؿ.

جدـ الفم د ج      رسج ا لم ب الم  جتج بتف يردتف بصفج داا ج  ف ذلؾ تا ؿ  ف الفف جؿ  -5
 أح ستس اإلجس ف بص رة  ا حج.   اإلجس جل  تؤثر يل    جر

ف ا جثرجث  ف  م    ت  حا اؽ  متجج أ   ح  لج  ج ق ج ال حتطتف يت   ت وف الحص ؿ ج ت    -6
     دات ل صج ب    ع  حدد.
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يل   ؼ ل ص  فمدتد   حتث أف  (1 االسفف دة  ف فط تر ال م    ت  الحا اؽ أ ال بي ؿ  فم تمه  -7
  فط رة.   ا جثرجث  بوج  فمددة

مرض  ي صم ب ت و    اسفلد ج  ا جثرجث ب لطرؽ ال ج سبج  يل ال قت ال ج سب ل   اسففدج   لـ جف -8
 (2 أ  ا طراب ت.

 الخدمات العامة التي تقدميا شبكة األنثرنث: -2-4

فادـ  بوج ا جثرجث ل سفلد ته   م    ت   ا ج  ص ر  بت ج ت  برا ج يل  لف ؼ ال ت دتف 
الم  تج  الصج جتج  الفم رتج  اللد  ت  الطب  الست حج  الرت  ج،  وؿ  ذه الفلصص ت  عتر   تحصؿ 

لدـ ج      ترعب ب  يل ال بوج  ف لالؿ الـ اله اؿ  الفديؽ السرتا ل  م    ت  ف لالؿ جدة ال سف
 لد  ت  ف يرة ج    بو ت ا جثرجث أ  ه :

  :"Emailالبريد اإللكتروني " - أ

ل   لص آلر  فصؿ  حتث تسفطتا  سفلدـ ا جثرجث إرس ؿ  اسفاب ؿ اللط ب ت إلوفر جت   ف  اا
 ت ال لصتج  ياط  لوف أي  ل  تفـ فلزتج  يل   ؼ جص  ت  ؿ ذلؾ برا ج ب  جفرجت،  لتس اللط ب

الح سب اإلجالج ت، ال مالت اإللوفر جتج   وذا،  تف ثؿ جظ ـ البرتد اإللوفر جل الم  د الفاري  الدايا 
ل   ا س سل إلج    ا جثرجث  ت وف البرتد اإللوفر جل الفرد  ف إرس ؿ  اسفاب ؿ رس اؿ إلوفر جتج  ف  اا

 م تا ال  فرتف جبر الم ـ   ذه أ ـ  زات ه:

  .أج  سرتا  ا رجج ب لبرتد ال وف ب  أقؿ فو فج  ا رجج ب له فؼ  الف وس 

 . فبا  رس ا ؾ  لزجج يل اآللج إل  ع تج ح  رؾ لارا فه 

                              
، ال وفب الم  مل الحدتث ل ج ر والتكنولوجية المعاصرة اإلنسانيةاالتصال بين الجوانب جصتؼ يه ل  جارت س،  -1

 .245-244ـ، ص ص2010، اإلسوجدرتج، 1ط   الف زتا،
 .245-244جصتؼ يه ل  جارت س،  رما س بؽ، ص ص  -2
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  ال أحد با و ج  االطالع ج   برتدؾ أ  ق ا ج برتدؾ،  جؾ ال حتد الذي تمرؼ و  ج المب ر
PASSWORD حس بؾ.ل 

  ال ت وف اال فراؾ يل ال ؤف رات الفل فجظـ ب لبرتد االلوفر جل  الفل ف جحؾ يرصج  ج ق ج
 (1 . لف ؼ ال  ا تا ج ل ت   ا ال  فروتف يل ال ؤف ر

 Talkخدمة المحادثة:  - ب

  ل فجفج يف  لط افص ؿ بتف حس بؾ  ح سب  سفلدـ آلر لنجفرجت  ب لف لل ت وف وف بج رس اؿ 
اؿ  ج ، يهج ؾ حدتث تفـ بتف اإلثجتف  ف لالؿ الح سب  تفـ يل ال قت جفس  د ف فدالؿ  اسفاب ؿ رس 

 بتف فؿ ال س اؿ.

 خدمة مجموعة األخبار: - ت

 فمد  ف أ ـ لد  ت ا جفرجتت   ل جب رة جف جظ ـ ح س بل إلتداع الرس اؿ الم  ج  الل صج، 
تفـ ف رتمه   ف زتمه   ا لب رج،   م  جج  تم ؿ بجفس طرتاج ج ؿ ال جفدت ت اإللوفر جتج الم  ج الم دت

   سفلدـ   بوج User       صط    روب  ف و  فتف  User Netب  جفرجتت جبر لد ج فدج    
Net ل  ف أقدـ ا مزا  ال و جج لنجفرجت   أوثر    جه  أ  تج،  ف ب  الح ا ت الجا  تج الفل فماد يل     

  الفمرض  ي     ع  ف ال    ج ت ب زتد  ف الفحص ا   وف الم  ج أ  الل صج،  ت وف يت
 (2 ال ج ق ج ج   جط ؽ  اسا    الفدقتؽ

 م  جج،  فحف ي وؿ  م  جج ا لب ر ج ال آالؼ  1700 فادـ  م  جج ا لب ر    تا رب  -
 اللد  ت الفل ف مد يل  التتف ال  ف ت. 

 

                              
 .25ـ، ص 1997، السم دتج، 1559    ج، المدد إسال تج م ج الدج ة أسب جتج  -1
 ، ـ2002، ، الا  رة1 ر  الف زتا، ط، دار الفمر ل جالوظيفة اإلعالمية لشبكة األنترانتجبد ال  لؾ رد  ف الدج جل،  -2

 .122ص 
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 " Archive"خدمة األرشيف  - ث

ف حج ل سفلد ل ا جثرجث ياف لد ج ا ر تؼ فس جد ج   جظرا ل م د المدتد  ف ال  ف ت ال 
ال ص ؿ إل  ال  ف ت الفل ترتد   ال سفلدـ ياذا و ف  ج ؾ   ؼ    س مت ب  ياف لد ج ا ر تؼ فحدد 

فح تؿ  ذه  FTP ال  قا الذي فحف ي ج    ذا ال  ؼ  ججد ال ص ؿ إل    قمه  ت وف اسفلداـ لد ج 
 (1 ال  ف ت يل مه زؾ.

 :Relay chatة الجماعية الدردش - ج

   ا  م  جج أ ل ص يل Online  ل ص رة أوثر  ر جج حتث ففت  الفحدث بطرتاج  ب  رة    
 ال قت جفس   ب لف لل فجفج  ح دثج ج  ج ف  ؿ جددا وبترا  ف ا  ل ص.

 المجالت اإللكترونية والكتب: - ح

 ج ت اإللوفر جتج،  الفل فادـ ال  س   فف  ف ا جثرجث  م  جج   ا ج   فج جج  ف ال مالت  الوفب
  م    ت قت ج ل  سفلد تف يل  ف  ال م الت  الفلصص ت،  حف  اللد  ت الم  ج.

 :Gamesاأللعاب  - خ

إف ألم ب الو بت فر   م دة   ف يرة ب لجسبج  ي ح س ب  لصل د ف الح مج إل  ا جفرجتت لوف 
ت  لؾ    رسج أي لمبج  ه   و جت  ت لؾ، و   ا لم ب  ف لالؿ ا جفرجتت ف ف ز ب لفج ع ال دتد الذي تف

  ت وجؾ فح تؿ  Anonymos F.T.Pأف  ص در  ذه ا لم ب  فمددة لالؿ ال بوج، ي ثال  ف لالؿ   
   لص مأي لمبج يل مه زؾ و   أف  ج ؾ ألم ب فسففتد  ف لص اص  ثؿ ال طرجج ت وجؾ ال مب  

 (2 آلر بمتد ججؾ.

                              
، 9،  وفبج ا جم    صرتج ل ج ر  الف زتا، طوسائل االتصال نشأتيا وتطوراتيال تؿ ص ب ت، م  ؿ جبد المظتـ،  -1

 . 527، ص2001الا  رة، 
، دار الصف   ل ج ر  الف زتا، ، د، ط، خدمات المستفيدين من المكتبات ومركز المعموماتع لب جرض الج استج،  -2

 .293ـ، ص 2000ج  ف، 
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 خول عن بعد " " " الد Telenetخدمة التمنت"  - د

   الف جت  جب رة جف برج  ج ل ص تفت   Ronote , loginفمرؼ أت   بلد ج الربط جف بمد   
ل  سفلدـ أف تفصؿ بم تا الح استب يل م تا أجح   الم لـ  أف ترفبط به ،   ل لد ج فممؿ  ف 

 ت  البر مت ت   ل ف جت،  ذلؾ لول تف وف  ف ال ص ؿ إل  البت ج Clientح س ب ال سفلدـ زب ج    
 ال  م دة يل إحدى لد  ت ف جت ال  م دة يل أي  و ف  ف الم لـ.

 محركات البحث:  - ذ

  اقا ألرى،  ت مد      قا ج    بوج ا جثرجتث  ز د با جدة بت ج ت فحف ي ج   جج  تف   
 :ج ج ف راتست ف

 .ج ع ج دي تاـ  ب لبحث يل   قا  احد 

  ف لالؿ أوثر  ف   قا يل آف  احد.ج ع  ف تز تاـ  ب لبحث ج   ا جثرجتث  

 ت مد المدتد  ف ال حرو ت البحث ج   ا جثرجث  وؿ  جه  تلف ؼ جف اآللر  ف حتث طرتاج 
 (1 البحث  ال ظتفج الفل تاـ  به   ال  اقا الفل تسفطتا ال ص ؿ إلته   طبتمفه .

  نشأة شبكات التواصل االجتماعي: -2-4-1

 جل و ف يل  جفصؼ الفسمتجت ت  ف الارف الم رتف أتف ظهر أ ؿ ف ظه ر  بو ت الف اصؿ االمف إ
فحت اسـ  م جتج  تفت  ل سفلد ت  إج      ف فهـ ال لصتج الفل ف وجهـ  ف ربط  1995  قا له  ج ـ 

 االفص ؿ ب م ريهـ.

( الذي ف وف يل يفرة  متزة  ف احفالؿ صدارة six degrees coأج ي   قا    1997 يل سجج 
مف  جتج  امفذاب جدد وبتر  ف ال سفلد تف  لوف  مبتف  فراممت بمد ذلؾ        ديا ال  اقا اال

  فمدر اإل  رة  ج  إل  أف   قا: 20000 ؤسست  إل  إعالق  سجج 

                              
 .120،  رما س بؽ، ص وسائل االتصال وتكنولوجيا التعميمربحل  صطف  ج ت ف،  -1
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 six degrees.comرس ؿ الرس اؿ لآللرتف.   (      قا امف  جل تس جد ا  ل ص ج   الف اصؿ  اا

دتد  ف ال  اقا االمف  جتج الفل لـ فحض ب لجم ح ظهرت الم 2001إل  سجج  1997  ج  سجج 
لت هد  Asiam Avenue   Migenteالو يل الذي تس   له  ب السف رار ياد ف قتفه   ج   عرار   قا 

 ال مر ؼ التـ   ذلؾ ظه ر   قا االمف  جتج ب و ه ال تالد الفم ل لهذه ال بو ت  2002ج ـ 
friendster) ) 

ـ  ال  قا ج   داارة ا صدق   االيفرا تج،  تس   ا صدق  ، بسبب يل و لتف رجت ،  تاـ   فه
د اار المرض  ف ص ر    ف ت ا صدق    ا يراد  تسفلدـ ج   جط ؽ  اسا يل آست       ف ح. بمدة 

 1.ل  ت  االجم تزتج، الصتجتج، الت ب جتج، الو رتج......(   جب  رابط ت ير اسفلداـ الفت ر ال  ج

(، ا  رتول الذي جرؼ اجف  ر  اسم   جد إج  ا  إذ و ف Myspaceياد  هدت   2003أ   سجج 
أوثر   اقا ال بو ت االمف  جتج م   ترتج   ذا قبؿ ظه ر   قا الفتس ب ؾ الذي ألد  ج  الصدارة بمد 

 ذلؾ.

  قا امف  جل ل ص ب لفف جؿ  ا ا صدق   إ  يج إل  أج  تادـ  (Myspace تمفبر   قا  
 2004اللد  ت و ل د ج ت  ج ر الص ر  ال  ستا   عتر  ،  قد ج يت يل يتفري  ف الم ـ المدتد  ف 

ر اجف  را   تمج يل ال قت الرا ف، تف ل  بمد ذلؾ ظه ر  بو ت ث بوج الفتس ب ؾ الفل فمفبر ا و
 االمف  جتج يظهر الت ف ب، الف تفر.

مف  جل  ػل ج ل تػج اإل ف ػ ـ، أي أف إف الفورة ا س ستج الفل أج يت يل ظ ه   بو ت الف اصؿ اإل
الفف جالت ففـ ج   ل فتج السػت ؽ المػ ل ل،  لوػف ففب ػ ر  ف ترافهػ  ج ػ  الصػمتد ال ح ػل،  ذلػؾ  يػؽ جػدة 

  ف ترات.

  ذلؾ  ف لالؿ: المتغيرات اإلجتماعية - أ

                              
، رس لج دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصرجبد اهلل   د ح  ب رؾ الرج د،  -1

 .34ـ ، ص2012ـ /2011، و تج اإلجالـ، م  مج ال رؽ ا  سط،   مسفتر
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فو تف الصداق ت، حتث سه ت  ذه ال بو ت فو تف الصػداق ت  ػف  جط ػؽ   ػ روج اإل ف   ػ ت جبػر  -
لف ػػ   ال م   ػػ فل  ج ػػػ  الصػػمتد الم ل ل، سػػػ   ج بػػذلؾ يػػل فيسػػػتس رأس  ػػ ؿ إمف ػػػ جل ت وػػف أ تفػػػت  ا

 اإل و جتج لفرص تفيرما  دا   بتف الست ؽ ال اقمل  الست ؽ اإليفرا ل.

الم  جػػػػػ ت إذا سػػػػػ حت ال ػػػػػبو ت أف فم ػػػػػا يػػػػػل طت فهػػػػػ  الم  جػػػػػ ت اإلمف  جتػػػػػج ذات اإل ف   ػػػػػ ت  -
فؤسػػػس  ػػػذه الم  جػػػ ت بػػػتف أيػػػراد ال مف ػػػا ال ح ػػػل أ  تػػػفـ اإل ػػػفراؾ ج ػػػ  ال فم جسػػػج،   ػػػف ال  وػػػف أف 

  سف ى الصمتد الم ل ل.

إف ال ػيف الست سػل أصػب   ف تػر أس سػل ب لجسػبج ل  ػبو ت اإلمف  جتػج، إذ  ،المتغيرات السياسية - ب
  ذلػؾ س   ت  ذه ا لترة يل فيرم  الففػ جالت الست سػتج بػتف المػ لـ الػ اقمل  المػ لـ ال ػ ازي،  تف ػ

 م ت   ف لالؿ:

فمباػػج الػػرأي المػػ ـ: ف مػػب  ػػبو ت الف اصػػؿ اإلمف ػػ جل د را يمػػ ال يػػل فمباػػج الػػرأي المػػ ـ فمػػ ه بمػػض   -
الا ػػػػػ ت  الست سػػػػػتج،  ػػػػػثال أصػػػػػبحت ف ثػػػػػؿ  مػػػػػ ال لح ػػػػػد الم ػػػػػ  تر يػػػػػل اإلحفم مػػػػػ ت  الف ػػػػػمتا ج ػػػػػ  

 سػػػف ى الفػػػتس بػػػ ؾ فوػػػ تف  اإل ػػػطراب ت  ح تػػػ ،  وػػػذا يفحػػػت ال مػػػ ؿ ل دج تػػػج اإلجفل بتػػػج، إذ جمػػػد ج ػػػ 
م  جػػػ ت لج ػػػر البػػػػرا ج اإلجفل بتػػػج  وسػػػب الفيتتػػػػد ال ػػػمبل،   جػػػػ  تفم ػػػ  ب  ػػػ ح الفاػػػػ طا بػػػتف الم ل تػػػػج 

  ال ح تج.

ظهػػ ر ال  اطجػػج اإليفرا ػػتج: حتػػث يفحػػت ال ػػبو ت اإلمف  جتػػج  مػػ ال ل   رسػػج ق ػػ ت  ال  اطجػػج جبػػر   -
  الفػػل ارفبطػػػت  Virtual Citizenshipيفرا ػػػتج   اإلجفرجػػت،  الفػػل أط ػػؽ ج تهػػػ   صػػط   ال  اطجػػج اإل

ب لبمد الست سل يل  ج ق ج حا ؽ   امب ت إمف  جتج ست ستج الج ػية، ل صػج يػل ظػؿ الفػ فرات الفػل فمػ جل 
 جهػػ  الد لػػج الا  تػػج المربتػػج أتػػف فا ػػص اإل ف ػػ ـ بػػ لحا ؽ الست سػػتج يػػل السػػت ؽ الػػ اقمل،   جػػ  تفم ػػ  د ر 

فج    ف لالل  ال ط لبج ب لحا ؽ الست ستج  سحب الا  ت   ػف ال اقػا إلػ  المػ لـ  ال مف ا اإليفرا ل الذي
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اإليفرا ػػل جبػػػر ال ػػبو ت اإلمف  جتػػػج ل فػػػر تج لبرا مهػػ   زتػػػ دة وسػػب فيتتػػػد الم هػػػ ر لهػػ   الف اصػػػؿ بػػػتف 
   1أيراد  .

  مفيوم شبكات التواصل االجتماعي: -2-4-2

فلف ؼ  ف ب حث إل  آلر. ياد جريه  إبرا تـ بمزتز ففمدد فمرتف ت  بو ت الف اصؿ االمف  جل   
ج   أجه      اقا الف اصؿ االمف  جل بتف ال فم  تف  إلق  ج جالق ت امف  جتج  إلجف ج     تف قد فو ف 

 2جص ص  وف بج أ  فسمتالت  ص رة أ   س  جج   ف أ هر   الفتس ب ؾ،   ي سب تس، ف تفر.

 ج   أجه   جظ  ج  ف ال بو ت االلوفر جتج الفل فس   يل حتف جريه   ااؿ  ب ر ل ر ي ؿ اهلل
ل   فرؾ يته  باج    حس ب ل ص ب    ف ثـ ربط   ف لالؿ جظ ـ امف  جل إلوفر جل  ا أج    

 3آلرتف لدتهـ جفس اال ف    ت  اله ات ت أ  م م   ا أصدق   الم  مج أ  الث ج تج.

 جتج تفـ صج جفه   ف أيراد أ  م  ج ت أ  أ    ح د ج اد ياد جريه  ج   أجه  فروتبج امف 
، بحتث تفـ  Node ؤسس ت  تفـ فس تج المز  الفو تجل ا س لتب    ثؿ الفرد ال احد( ب سـ المادة  

إتص ؿ  ذه المادة بيج اع  لف فج  ف المالق ت وف متا يرتؽ  متف أ  اجف    إل   روج   ،  قد فصؿ 
ج ال  ا االمف  جل أ  ال مفادات أ  الطباج الفل تجف ل إلته   ذه المالق ت لدرم ت أوثر ج ؽ، وطبتم

 4ال لص.

                              
، ال روز المربل  بح ث الف    نظرية الشبكات اإلجتماعية من اإليديولوجيا إلى الميثولوجياد زول،  لتد ر   -1

 .8-6، ص ص 2012اإللوفر جل، س س ج ق  ت  إسفرافتمتج،   رس 
تا، د ط، ، دار الوف ب الحدتث ل ج ر  الف ز تكنولوجيا االتصال الحديثة وتأثيراتيا االجتماعية والثقافيةإبرا تـ بمزتز،  -2

 .157، ص 2012الا  رة، 
، الس داف، 1،  د جج   س الجه ج ل ج ر  الف زتا، طأثر الفيس بوك عمى المجتمع ااؿ  ب رؾ ل ر ي ؿ اهلل،  -3

 6ـ، ص2010
، ا و دت تج المربتج،   مسفتر، رس لج تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى جميور المتمقين ح د  جص ر،  -4

 .27، ص 2012، الداج رؾ
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 قد جريت  بو ت الف اصؿ االمف  جل وذلؾ ج   أجه    اقا ف وؿ  ف لالؿ اإلجفرجت، فس   
ف حج الفرصج لالفص ؿ با ا ج ال سم تف،  الفمبتر جف  مهج  لنيراد بفادتـ ل حج جف حت فهـ الم  ج،  اا

 الم  ج ت  ف لالؿ ج  تج االفص ؿ،  فلف ؼ طبتمج الف اصؿ  ف   قا آللر. جظر ا يراد أ  

 لمؿ  ف أوثر الفم رتؼ  ت ج  لدى الب حثتف جمد الفمرتؼ الذي اقفرح  ب تد  ألتس ؼ     أف 
  قا ال بو ت االمف  جتج  ل صجؼ  ف ال  اقا فادـ لد  ت فاـ  ج   فوج ل مت ت ال اب، ففت  لنيراد 

 1 ف المالق ت.  االطالع ج    بوج جالق ت اآللرتف   ق ا ج ا صدق  (. بج    بو ت

 ر مواقع شبكات التواصل االجتماعي:أشي -2-4-3

 :Face book)) الفيس بوك -أ

يتس ب ؾ  بتب ل ف اصؿ االمف  جل ت وف الدل ؿ إلت   م ج   فدتره  روج   يتس ب ؾ   حد دة 
 ذلؾ  ف أمؿ االفص ؿ ، ف با و جهـ االج   ـ إل  ال بو ت  ال سؤ لتج و  وتج ل صج له ، ي ل سفلد 

ب آللرتف  الفف جؿ  مهـ وذلؾ ت وف ل  سفلد تف إ  يج بيجفسهـ  ت تر  اسـ   قا إل  دلتؿ الص ر الفل 
فاد   الو ت ت  ال دارس الف هتدتج يل ال الت ت ال فحدة ا  رتوتج إل  أج     تاج الفدرتس  الط بج المدد 

 2  ف  صؼ ا ج    الحـر الم  مل و ست ج ل فمرؼ ج تهـ. الذي تف

 :الفيس بوك وتطوره نشأة -

ـ ب ال فراؾ  ا وؿ  ف داسفتف   سو يتتر 2004ق ـ   رؾ ز وربترج بفيستس الفتس ب ؾ ج ـ 
 ورتس  ت ز يل سوف الم  مج ججد   و ف ط لب  يل الم  مج   ري رد. و جت ج  تج ال  قا  افصرة يل 

 ر ج   ط بج   ري رد  لوجه  ا فدت بمد ذلؾ لف  ؿ أي ط لب م  مل، ثـ ط ب  ال دارس بداتج ا 

                              
،  م ج متؿ البحث الم  ل، المدد الرابا، استخدامات الطمبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعيج اؿ  س ر،  -1

 .177، ص 2014المزاار، 
 .13،  رما س بؽ ذوره، صأثر الفيس بوك عمى المجتمع ااؿ  ب رؾ ل ر ي ؿ اهلل،  -2
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  ت ف  350ج    ييوثر، ت ـ   قا ح لت  أوثر  ف  13الث ج تج،  ألترا أي  لص  تب ع  ف الم ر 
 1 سفلدـ ج    سف ى الم لـ.

يل ا جفرجت و   أف    ت ف ج   يل الفتس ب ؾ يف   هتج ال رو ت الفل ففا سـ الجف د 350اؿ
الفل تج ر   ال  قا.   ذا    ممؿ   رؾ أص ر   ت ردتر يل  اإلجالج ت ذا المدد تمجل دلال  حد دا فدره 

 الم لـ.

  الفل جر ت ج ت  Bay bal ف  روج   2004أ ؿ جرض ف ا ه ز وربترج و ف يل ت جت  
اد  ب حث ت م دة بتف الا ا تف ج   ، ثـ ج2006ألؼ د الر يل ال  قا،  يل  هر سبف بر  500اسفث  ر 

 إدارة الفتس ب ؾ  ت    ب يف  را  ال  قا  ا بؿ   ت ر د الر .

ثـ دل ت   تور س يت إل  اللط  را  أسه ه  يل ال  قا و   أف م مؿ ابدى ا ف     بماد صفاج 
 2 ا الفتس ب ؾ.

 %61فتس ب ؾ ب  ت أوف بر أج جت  روج     تور س يت( أجه  ق  ت ب را  حصج يل ال 24 يل 
   ت ر د الر. 15  ت ف د الر، حتث قدرت الات ج ال  جتج الو تج بح الل  240بات ج  

  تور س يت(  أجه  ق  ت ب را  سهـ  فصؿ تف  ف حا ق  ل صج  ثؿ   ج   الرعـ  ف ذلؾ ياف 
الم دتج يل   حا ؽ الفصفتج         تمجل أف     تور س يت   سففا      سفحا فه  قبؿ ح  ج ا سهـ

ح لج البتا ال روج و   أف السهـ الذي ق  ت    تور س يت   ب راا  تل ؿ له  الحؽ يل ج ر اإلجالج ت 
 60، قـ لل  تجتتج   ت ردتر   جج و جج ب سفث  ر 2007الد لتج ج   الفتس ب ؾ،  يل ج ي بر  ف ج ـ 

 3  ت ف د الر يل الفتس ب ؾ.

                              
، الا  رة، 1، دار المربل ل ج ر  الف زتا، طجريدة إلى الفيس بوكوسائل االتصال الحديثة من اليفحل حستف ج  ر،  -1

 .204ـ، ص 2011
، ا ردف، 1، دار ال سترة ل ج ر  الف زتا، طوسائل اإلعالم واالتصال في النشأاة والتطور ح د ص حب س ط ف،  -2

 .360. ص2012
 .360 ح د ص حب س ط ف،  رما س بؽ ذوره، ص  -3
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الفتس ب ؾ، أف  ج ؾ  بو ت امف  جتج  ل ج، و جت  إف    ت تر االسف راب حا  يل  سترة
  م دة قب   بسج ات و بوج    ل سبتس    اله ي ي تؼ    عتر   إال أف الفتس ب ؾ ف وف  ف فلطتطه  
لالؿ يفرة قصترة  ف حتث ال مبتج  جدد ال سفلد تف  ا رب ح  ال مج اإلجال تج،  لتس ذلؾ يحسب بؿ 

ل  ل سفلد ل  ا رب ح،  ال مج اإلجال تج  لتس ذلؾ يحسب بؿ فح ؿ فح ؿ الفتس ب ؾ إل   ج ط س  و
الفتس ب ؾ إل    ج ط س  ول    ل سفلد ل   ا جثرجث   يط ل   أجؾ فدلؿ إل   بوج الم ل تج ي ل فر ض 
بدتهت  أجؾ ج   يل الفتس ب ؾ وؿ ذلؾ تطرح فس ؤال  احدا،     :  ؿ الفتس ب ؾ جم  يل فس تؽ 

 ج يست ، أـ أف  ج ؾ مه ت لفتج  را  جم ح ال  قا ر مت ب  إل  الم ل تج لف ظف  يل جفس  حا  يفلط  
أمجدفه  اللفتج،  ذا    ديا بمض الب حثتف إل  إطالؽ الفحذترات الفل ف وؾ يل الفتس ب ؾ،     ا  ر 

تراف.  1الذي ديا جدة د ؿ يل الم لـ لحمب ال  قا ججد ي      اطجته .  ثؿ س رت   اا

 :ونات اإللكترونيةالمد -ب

 النشأة: -1

 و ف  م ف  1997ظهرت ال د ج ت يل  جفصؼ الفسمتج ت  ف الارف الم رتف  ب لفحدتد يل ج ـ 
، إال أف ال د ج ت لـ 1997دتس بر  17(،    أ ؿ  ف ص غ  ذا ال صط   يل John Bargerب رعر 

  يج يل الس  ح ل  سففتدتف حتث بدأت لد  ت االسف 1999فجف ر ج    بوج اإلجفرجت إال بمد ج ـ 
 (Pyra Labsالبس  ابت ر  ط ر  ذلؾ ججد     ج جسبته بص رة سرتمج  س هـباج    ال د ج ت الل صج ب

ل سفلد ل اإلجفرجت،     أف ح  ي يرد إ و جتج الدل ؿ ج     ف حً   م ج ً     مم ففد ت برج  ج ل ص ل
فج  جلف ج مدًا   بفواؽ ج رة دق  ف قؿ يل أ  (  تج ي  د جج ل صج بblogger.comwww.  قا  

 ـال سفلد ـ  الفت ر اس ا  ر   ب    تفط يوؿ. صحؼفج  ا لج  طب جج يل ال فوف ال اج   فمز    ثؿف 
 2 الفص ت  ت ال ف حج. ف   الذي تج سب ـالفص ت ـتلف ر ال سفلد ـ ج  ر ر ث و  فحدتد

                              
 .206،  رما س بؽ ذوره، ص ل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوكوسائيفحل حستف ج  ر،  -1
،  رقج بحثتج  اد ج المدونات السياسية وحرية التعبير كحق من حقوق المواطنة رته ف ف يتؽ،  ترتف ود اجل،  -2

 20  19 ؽ ال  اطجج  ت  ل جالـ بو تج اآلداب م  مج أست ط  اإلجالـ  البج   الثا يل لحاإلل  ؤف ر الم  ل ا  ؿ لاسـ ا
 .4، 3، ص ـ2008يبراتر 
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 ل  2001 مظـ الفادترات الل صج بف رتخ الفد تف فمفبر أحداث الح دي ج ر  ف سبف بر  طباً  ل
السبب الراتسل  را  فح ؿ ا يراد إلل ظ  رة الفد تف ج    بوج اإلجفرجت، حتث افم  البمض إلل 
ال د ج ت لسببتف أس ستتف أ له  : الفمبتر جف    جر ـ فم ه الهم  ت، اإلر  بتج الفل فمر ت له  

،  ث جته  : ل  ص ؿ إلل ال م    ت الفل 2001ال الت ت ال فحدة ا  رتوتج يل الح دي ج ر  ف سبف بر 
فحمبه  ججهـ  س اؿ اإلجالـ الفا تدتج، يفل  ذا الم لـ أصبحت ال د ج ت ظ  رة،  ازدادت أ  تج  مف ا 

ا  البح ث ر توتج بامالفد تف بسرجج،  بدأت  دارس الصح يج ال مر يج يل ال الت ت ال فحدة ا  ر 
 2002 ـالصح يج  ال د ج ت.  يل ج  فبت فرؽحظج ال،   ال  فاجت ف   يج ج فاس ت يل الفد تر  الد

 ففمبتر ج   الس سج   ر حل االجفل ب ت له مف دة لج ر ا لب ر،  تسفلد  ج أصبحت ال د ج ت  ست
 .جدتدة ذات  س س بحت ة الج س ق  ت   ؿح هـاار آ

 جت الحرب ج ل المراؽ سببً   ف أسب ب ذت ع صتت ال د ج ت  اجف  ر  ، ي ف  و   تري البمض و
ظهرت ال د ج ت و ست ج ل مدتد  2002 د ج ت  ؤتدة ل حرب،  يل ج ـ  2002ج حتج ظهرت يل ج ـ 

 ف ا  ل ص ال ج  اتف ل حرب يل ال رب ل فمبتر جف   اقفهـ الست ستج   جهـ     تر الست سج 
(،   ف ج حتج ألرى ظهرت  د ج ت توفبه  جراقت ف Howard Dean   ارد دتف ا  رتوتج  ف أ ث ؿ

  أثج   ف(حست ـصدا  الس بؽالراتس  ـا لترة لجظ  ـبم هـ تمتش يل المراؽ توفب ف جف حت فهـ يل ا ت 
حدتثً      ً ه ف ؿ     و ؽار يل الم ف  مج د عربت  هتوفب ىرت  د ج ت ألر هاالمفت ح ا  رتول، و   ظ

ست سج ؿ ح   هـل ج ق  ف ا  جفتمجر الا فذه ال د ج ت يل مذب جدد وبتر   الحربل.  بدأت  ؿاسر  ر ال لد
 تج أ  الل رمتج.   الدالهال الت ت ال فحدة ا  رتوتج س ا  ست سف

 بدأ د ر  ؤال  ال د جتف تظهر ب وؿ وبتر و س اؿ إجالـ    دة ل س اؿ اإلجالـ ا  رتوتج 
 ر لن رتوتتف ج   أج  فل ص  ف أس حج الد  ر ال   ؿ الفل ثبت يت   بمد أجه  الرس تج الفل فص ر ا 

 مرد حمج ل  ز ، حتث بث  ؤال  ال د جتف ج     اقمهـ ألب را ب وؿ  سفاؿ جف  س اؿ اإلجالـ 
ا لرى فف  ف فف صتؿ ت  تج دقتاج  قصصً  إجس جتج جف المراقتتف ا برت   الذتف قف  ا ج   أتدي ق ات 

 1  ز .ال

                              
 .5 ، ص رته ف ف يتؽ،  ترتف ود اجل،  رما س بؽ ذوره -1
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أصب  الفد تف    االفم ه الس اد  أصبحت ال د جج ظ  رة ج  ج ب ج   ـ  2004 بح  ؿ ج ـ 
المدتد  ف  سفلد ل اإلجفرجت إل  ق جدة ال د جتف  قرا  ال د ج ت، و   بدأ  مظـ  ر ح  الرا سج 

إتراف  المراؽ ا  رتوتج يل إج     د ج ت ل صج بهـ،  افلذ   ال دايمتف جف الدت اراطتج يل وال  ف 
ويلتج لفسمتؿ اللالي ت  االج ا ق ت يل بالد ـ،  ج   الم جب اآللر بدأ قط ع الفم رة يل اسفلداـ 
ال د ج ت ويداة ل ح الت الفس تاتج،  أصبحت ال د جج ج ع  ف أج اع اإلبداع ا دبل ال فم رؼ ج ت  فجظـ 

 ـ ب  الفص ت حتث ا س ف    هت ر أي ل  د ر الج ر  الصحؼ يل إصدارافه  الرق تج ال س با ت اللف
 . الفت ر ال    ج ت

ثالث أج اع راتستج  2005( ج ـ Herring & Othersحدد   بأنواع المدونات يت   تفم ؽ 
 ل د ج ت،  ل:

  ل  د ج ت فف  ف يل ال  لب  الحظ ت  فاتت  ت لنحداث الم  ج  :Filtersالمرشحات  -1
  جه  يل ا ع ب     ف ست سل.الل رمتج بص رة   سمج،  تو ف    

  ل جوس الج ع الس بؽ حتث ف تؿ إل  الط با  :Personal Journalsالصحف الشخصية  -2
 ال لصل،  تمرض  ف لالله  ال د ف آراا   أيو ره  افم   ف      جره الل صج.

(،   ل ج ع  ف Knowledge Logs  ل اسـ  لفصر ل د ج ت ال مريج أ   : k-logsمدونات  -3
ال د ج ت فروز ج   إبدا   الحظ ت  فم تا ت بلص ص إحدي ال    ج ت الم  تج أ  أحد ال  ر ج ت 

 1 أ  ال جفم ت.

 التدوين السياسي:

فح لت ال د ج ت يل  قت قصتر مدًا  ف و جه  إحدى الفطبتا ت البر متج البستطج لفصب  أداة 
البمض أف قت الح لل.  يل  ذا الصدد تري افص لتج    ج يل الفم تـ  ا دب  الم ـ  الست سج يل ال  

ال د ج ت  ل ج ع  ف ال   روج الست ستج ال ب  رة   وؿ مدتد ل فمبتر الست سل، و   أجه  ف ف ؾ الادرة 
ج   ف وتؿ طرتاج  م لمج اإلجالـ لنحداث الست ستج،  تمفبر الفد تف ظ  رة ست ستج  جذ بدات ف  ا  ل  

                              
 .5 ، ص رته ف ف يتؽ،  ترتف ود اجل،  رما س بؽ ذوره -1
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 افلذ   البمض  ست ج ل فمبتر حتث ظهرت ال د ج ت و   ف ت اإل  رة س باً  ورد يمؿ ست سل، 
 1  ال   روج الست ستج بمد أحداث الح دي ج ر  ف سبف بر  الحرب ا  رتوتج ج ل المراؽ.

ي بوج اإلجفرجت ففت  الفف جؿ بتف ا يراد، و   تمفبر الف    االيفرا ل أحد ا   وف اله  ج الفل 
ه  ب وؿ أ  بيلر  ف لالؿ فو تف  مف م ت تمبر  ف لالله  ا يراد جف أرااهـ الست ستج الفل حر  ا  ج

ايفرا تج ل صج بهـ فسم  إلق  ج مس ر بتف االفص ؿ الم   تري  االفص ؿ ال لصل.  فؤدي اإلجفرجت 
د را   تزا   لف ف  يل الم  تج الست ستج يل ظؿ اجف  د   ج   ج  ذج افص لل فف ج ل ت وف أف تسل  

ه ت الجظر ب وؿ  فو يا بتف أطراؼ أي ج  تج ست ستج، يل دع يورة فب دؿ اآلرا   ال م    ت   م
    لالؿ ب لف لل ياف با و جه  أف فؤدي د را أوبر يل دجـ يورة ال   رسج الدت اراطتج لحا ؽ ال  اطجج  ف 

  الذي  يرف cyber spaceفج جبر الف    اإللتوفر جل   لف راؼأط فبت صؿالف ا   قدرة ج فف يره  
 .اإلجفرجت  بوج

ا  ف ال س اؿ الفوج ل متج مز  ال تفمزأ  ف الحت ة الست ستج، يمجد   ظهرت ال د ج ت يل  جظر 
ال رب اُسفلد ت  عراض ست ستج؛ حتث ق ـ بمض رم ؿ الست سج ب سفلداـ ال د ج ت يل الدج تج لص ل  

 Billتؿ يرتست أحزابل الست ستج  ح الفهـ االجفل بتج، و   تا  بمض الست ستتف ا  رتوتتف و لستج ف ر  ب
Firstاإللوفر جتج.   ( ب إلم بج ج   أسا ج  اسففس رات الارا   ال هف تف ب ل ا ف الم  ج جف طرتؽ  د جف
 فيل فص ل ال د ج ت اإللوفر جتج    فال لفصت  ر رة  م د بمض فبمض الس سج تر   فإ بؿ

الرؤتج  ؿت ستج،  ف وتا مل السر  تج يل جرض ب أ ف   هل   ل -professional bloggers-هـ   ظفت
 .الست ستج بهـاز أح     ف ص لحل     ت ا  ب   تف      ار ا الست ستج ل

الست ستج،  تتال تا ت  الفح ا   الفمر ال د ج ت فمفبر  صدر  فمدد لآل ف( أNikhil Moro تري  
   ت  يل  ر ر ال مـ الفحو ف  فأ  الست ستت فال د جت فا ص ات المدتدة س ا    فج لف وت   ست
  ت.هالف م ف   ه .  فسف د ال د ج ت الا  ت  الست ستج الفل ففج  له فدا ل
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الس ادة يل الرأي الم ـ  ال س اؿ اإلجال تج الفا تدتج  الا  ت  الفل ف  ؿ ا يراد س ا  ج   ال سف ي 
س اؿ ال ح ل أ  اإلق ت ل أ  الد لل، و   ففحدي ال د ج ت ال م    ت ال    ج الفل فاد ه  بمض   

 اإلجالـ الفا تدتج الفل فمبر جف ف مه ت الس ط ت الح و ج.

 يل الد ؿ عتر الدت اراطتج فس جد اإلجفرجت يل وسر الط ؽ اإلجال ل ال فر ض ج   بمض 
الم  ج ت الست ستج، حتث بدأ ال م ر  ف تسفلد  ف اإلجفرجت و ست ج أس ستج يل دجـ ق  ت  ـ 

إلل االجفا د بيف الفوج ل مت  الحدتثج  ثؿ اإلجفرجت أصبحت جد    الفمبتر جف آرااهـ،     ديا البمض
لنجظ ج الفل فجفهؾ حا ؽ اإلجس ف، ذلؾ  ف  س اؿ اإلجالـ الفا تدتج فدجـ الحو   ت  لتس ا يراد، 
 لوف اإلجفرجت أصب  تمطل الا ة لنيراد  الم  ج ت،  ذا ي ال ج   ف يره  ذه ال ست ج  ف سرجج يل 

   تسفطتا أي يرد الفمبتر جف رأت  بحرتج  ف لالله ،  ب لف لل ياج  ت وجج  الحص ؿ ج   أي االجف  ر، و
  م    ت  يل أي  و ف  جف أي أيراد.

 ف ف ؾ ال د ج ت الادرة ج   ج ر أي ففستر ست سل يل ص رة إلتوفر جتج د ف اال طرار ل فم  ؿ 
الست ستج الم  ج يل  الحت ة ج  الست سل تؤثر  فالفد تمؿ تدي،     م الفا ـ ا حراس الب ابج يل اإلجال

ع ا حداث الست ستج  اإلطال   ج رؼفم ل بوج اإلجفرجت ل ف  هاد تف مر ال مف م ت، ييصب  ا ي ف ؼ ل
يل   ل تؿال  ث وؿ  ب ها حداث  و ف ال د ج ت يل فمرتد جد ، حتث فس هت الل صج بتال الفح   ج
 ف سف ت ت ج لتج   فو   اد ت فر بج   أي   تس جد جف الفد ت ـل ج لتدتج. حف  أ ح الفا ـاإلجالاؿ  س 

ذا أصبحت ال د ج ت فحظل ب مبتج ل صج  ت ا زتد جدد لوؿ    ال   روج الست ستج.  جفتمج الدت اراطتج
الست سج م ؿ أي  الر ر ، إج   أت ً  ج ل  سف ى ق دة الفالم دتت ادر ؽ ا رات  لتس ياط ج ل  سف ي ا ي

 1 .ـ اإلجال

 تؽج  فيثتر ف ؾال د ج ت ف  ف( إلل جفتمج ففتد بيT.Neil Sorka اسج ر ت د ذا الصدد ف ص  يل 
أوثر  فاسج أر الد ار الست سل ب لو جمرس ا  رتول، حتث أ  حت جف اجر صج ع الا     ب  ر ج م ؿ ي
ـ،     الست ستج ب وؿ  جفظ ا ة ال د ج تر ج ل ق فأج    الو جمرس ا  رتول تحرص   ف%   97 ف 

 ت تر إلل د ر  ذه ال د ج ت يل الفيثتر ج ل صج ع الارار الست سل.
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( إلل فزاتد اجف  د الصحفتتف  الوف ب  رؤس   فحرتر Drezner & Farrellو   ف ص ت دراسج  
الت  ل لم ا ف الر فت فذه ال د ج ت مز   هال د ج ت الست ستج حف  أصب  االسفم جج ب   ج حؼالص

أثبفت  فالست ستج.  بمد أ    ت  م   و صدر لهت ج ف تمف د   ف  بمض الصحفتتهي إلتم ا لب ر، حتث ت
  هاسفم رة بمض   اد قد   ال طب جج إلحؼ الص فت المدتد  هالفيثتر افم   ال د ج ت قدرة ي ااج ج

ق  ت  فا  ر أ بؿ  صؿ دة، ه تج   ج إجال ح   ه  يصجمت ب ج   اإلجفرجت،  أج دت ج ر  ف د ج  
 The American Prospect), (The   ثؿ الصحؼ   باج     د ج ت إلتوفر جتج ل صجهبم 

National Review)بمض ال  اقا اإللب رتج ج ل  بوج اإلجفرجت ب سف  يج بمض  ، بتج   ق  ت
 (.MSNBC, ABC News , Fox News ثؿ ال د ج ت  

ؿ  س ا الست سل يلؿ االفص    ال د ج ت أصبحت فؤثر ج فإبؿ ذا الحد  ا  ر ججد قؼ تف   ـ ل
 فال د ج ت      الل صج، يجفتمج ل   ففتحه     ا أمجدفهيل فرفتب أ ل ت ف  ـتدتج  فس  الفا ـاإلجال

ا حداث  ال ق اا ف اإللب ري لوثتر  ؽ السب ؽ  فحاتهأصب  يل إ و ج ؿست لج  سرجج يل االفص 
 صؿت فأ بؿ حف  ق   ق ج ج ر أي حدث ي ر   الادرة ج فالست ستج  عتر الست ستج،  أصب  لدي ال د جت

 ف تج السفام ر بمض ال د جت اإلجال تدتج،     ديا بمض ال ؤسس ت الصحفتج الفا ـاإلجال ؿل س ا
 Theج   اسفيمرت  م 2004 يل   رس ال ث ؿ ؿل سبت ب ل حف ي اإللب ري، يم  ـلفز تد

Washington Monthly د جج  ) Kevin Drumر. هاار يل ال ز  فت     فب أوثر  فمذ ( الفل و جت 

بسرجج    ها لب ر  جا ؿج لفدا      ستهفمبتر الست سل بم جب و ج ل ـا ال في ل د جج فمفبر  و  فإذ
 الص رة الحتج يل  ب لص ت ف د المت ه  فر ات ت حاتاتج     حداث بج  ًا جص رة  ا حج لن ؿ جا بؿ

تج  ج يم  ست فال تمد   فالذت ادر يلنت ستج ل صج ب لجسبج  ج ق  ت الس    جبر ل ه،     ممفبمض ا حت 
 1 هـ.أجفس ففمبتر ج ل

  ا مرأة ال د جتف  جدـ  م د حد د ل   توفب ج ،  جد  م د رق بج ج   و   فل،  بسبب اجف  ر ـ 
، بدأ يل  ج طؽ  لف فج،  فج ع  رممت ف  الفورتج  الثا يتج،  فج ع ا لب ر الفل تفج ق  جه  بسه لج  سرجج

 الحدتث جف الفد تف وصح يج بدت ج.
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 التدوين السياسي في العالم العربي:

أف حت  بوج اإلجفرجت ل سفلد ته  المرب لتس ياط بيف تف اص  ا  ا بم هـ البمض ب وؿ  اسا، 
 لوؼ أت ً   ا مجست ت ألري ب لطبا.  قد جفج جؼ ف اص هـ  ا بم هـ البمض ومرب    ت ب  ال حدة 

 ف لالؿ ال جفدت ت  ال  اقا الفل ففت  الفف جؿ بتف ز ار    فب دؿ اللبرات ال اسمج، ي اًل  اإللتوفر جتج
 ف فم جسج   فؿيل  م د و م ؿجف ظه ر ال د ج ت المربتج الفل رعـ حداثج ج يفه  س   ت ب وؿ ي

 .الج ط   المرب

 ج   أحت جً  ب ل تزتج، بتج  اإلجمالمر  ف فت ال د ج ت ب ل ف ف مد يل البتاج اإللوفر جتج المربتج المدتد  
ال د ج ت الم  ج بتف   الست سج  ا دب  ال مر  ففج ع  ذه ال د ج ت ج  ـالفرجستج،  ُفروز  مظ

 الفم رب الحت فتج  ال لصتج. فالفل ففحدث ج ف ؾإلل م جب   ال فلصصج،

م جبً    مز   ج يل فالط با الست سل أ  تف   ؿذه ال د ج ت تح   فوبتر   ـو فحظ أال ال ف  
أحد  فج  أ ق الص اب ل  ف فم  زت ف ،  لوجج  ال جو  هت   ال  لب ج ذا الم جب   فست ستً  قد ال تو  

يل  ل دت اراطتجالداج ج    ب لحرو ت الست ستجهف      ا   هرفهالسط   أحد أسب ب       ج أسب ب بر ز 
 .الم ؿ المربل

ارفف ع جدد ال د ج ت المربتج يل ا ج اـ الا ت ج   تؤود فارتر ال روز الد لل لحرتج الصح يج
ال   تج بطرتاج  ثترة، و   تفجبي بج     لالؿ السج ات الا د ج لفصب  مز ًا  ف لرتطج اإلجالـ المربل، 
حتث اسفط جت ال د ج ت المربتج لالؿ يفرة قصترة أؼ فثبت   تفه  ب وؿ  ا  ، و   ير ت  م د   

يل ا   ر الست ستج،  فالم دتتف ال  اطجت  للال ف  ؾبحت  فجفس ت  ر ج   الس حج الست ستج،  أص
، حف  أصبحت ال د ج ت هـ مف م ف   ج يلها حداث ال مدؿ ح ؿ ال الفح تؿيل  هـ رفه  ف تسفلد   

 ـاإلجال اؿ   س ها  الفل ف مر اللط ط الح  لفلطل ف م ر ت ذ لالمربتج  ال د لجالست ستج يل ال
 1 الرس تج.
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  ث ج الفل فموس الد ر الم تؽ ل  د ج ت الست ستج يل الم ؿ المربل،    ق  ت ب  بمض  ذه   ف ا
ال د ج ت  ف ي   لبمض الفم  زات الفل حدثت لالؿ ا ج اـ الا ت ج ال   تج يل ب داف جربتج  لف فج 

تف البرل  جتف  دجـ الحرو ت الفحررتج يل  ذه الب داف،  جه  ج   سبتؿ ال ث ؿ و ؼ  ح  لج أحد ال ر ح
 را  أص ات الج لبتف  ف لالؿ االسف ه د ب ه د جت ف ج    ذه ال اقمج،  فح ؿ ال د ج ت لس حج 
ل فمبتر جف ف مه ت بمض الم  ج ت ال صرتج ال حظ رة  ال ج   ج ل س ط ت الح و ج.  يل  ذا الصدد 

ح يج الا  تج،     ت الفراغ تا ؿ بمض ال د جتف الف جستتف أف ال د ج ت الف جستج فح لت إلل بدؿ ل ص
 الذي أ مدف   س اؿ اإلجالـ الفا تدتج.

     ف أبرز ا د ار الفل ق ـ به  ال د ج ف المرب لالؿ الم  تف ال   تتف، الح  ج الفل جظ   
و رتو ف رتج  ستاج ل ، ياد  ؼ  ـالداج روتج لرس   ؼبمد ج ر إحدى الصح( ص  الرس ؿ ا  فل ف   
ج    ح  أبرز  ف،   ت إلته د اإلس  ات الفل ُ م ـالورت ؿالرس   فدي ع ج ج لت  رسح ال فال د ج  

ذه  ،  افلذت ال د ج ت أثج   ل داج رؾ(ال  أ   (Denmark No 4 ج   ح   ؿ(  ا الرس ف د ج   
الدج ة إلل  ا طمج  فاز السترة الجب تج  بتر إب فا حت بتر   فهع ب ففمبتر ج فج ل ت طرقً   لفالح ال

ا  ر بتج الفل  حؼب آلر ألب ر اإلس  ة  الص الداج روتج، بتج   ففرعت  د ج ت ألرى لم ال جفم ت
.  أج دت ج ر الرسـ 

  هو ف  الفل ـاإلجال  س اؿ   اجف د ا ج فمرب الذت الحرتج ل فذه ال ج بر  س حج وبترة    ف ير 
 ب لتس  اإلر ف أ هـح ل ف  ـم ل لت  ح ا ل  جبرااإلجفرجت  فالحو   ت،  افلذ المرب    ت  فستطر ج
ا   م ر الفرد المربل ؼ  ر ج،  فطرق ا إلل ا سب ب الفل فا بص ل سالـال ت ت    تج،  أجصج جج إسال

ؿ .  فح ـتج اإلسال    فبدتمً  ج ب إلحب ط فم ه الست س ت الل رمتج ا  رتوتج، و   قد  ا ف  تحً     الً 
 بج   ا   ر  ؿتمتد ف وت فالذي تسفطتا أ المربل ـإلجالا فيل ج ع مدتد   ؿال د ج ت المربتج ا  

جسبج    روج    أج فالست ستج المربتج ب   ت   يل فرفتب ا مجدة  ـ ا حداث الست ستج  تس 
 1ترتج. م  
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 ف  فتسفطتم   ت فبؾ ال د ج ف الست ست ف المرب يل ثالث أج اع راتستج  ف الج  ط الفد تجل الذي
 :ل ،    آرااهـ هـفسأج فالفمبتر ج  للال

 :Activistsالتدوين النشط  -أ

تسفلدـ ال د ج ف الج ط    د ج فهـ لال فراؾ ب وؿ  ب  ر يل ا   ر الست ستج،  ف لالؿ فجظتـ 
ح الت م   ترتج ست ستج   ثؿ فجظتـ ال ا طمج الفم رتج ل  جفم ت الداج روتج(،  ع لبً     فروز  د ج فل 

  سبتؿ ال ث ؿ لمب ال د ج ف الج ط   د ًرا راتستً  يل ح د  فمباج الم   تر ج   الست س ت ال ح تج، يم 
فم ه بمض الا  ت  الست ستج ال سببج ل جزاع، يفل  صر س   ت بمض ال د ج ت يل دجـ حروج وف تج 
ال م ر ج  دجـ م  جج اإلل اف ال س  تف ال حظ رة  ح الفه  ال فمددة،  يل البحرتف ق ـ ال د ج ف ب ف 

ج  رسج ل دي ع جف حا ؽ اإلجس ف يل ب د ـ     أع ب الجظ ـ الح وـ  ديم  الفل ذ إمرا ات ح  
 2006ل ستطرة ج   ال د ج ت  فا تض ج  طه ، أ   يل الو تت ياد ج طت ال د ج ت الو تفتج يل ج ـ 

 .2006لف طتج أز ج ال راثج الف لتج ل  ت ا  تر يل تج تر 

 :Bridge bloggersالتدوين الجسر  -ب

ت ثؿ  ذا الج ع  ف ال د ج ت المسر الذي تمبر  ف لالل  الفور المربل إلل الم ؿ ال ربل، حتث 
 فوفب  ذه ال د ج ت ب ل  ج اإلجم تزتج أ  الفرجستج.

 :Public Sphere Bloggersتدوين المجال العام  -ج

ج ع ال د جج ال صرتج ترفبط  ذا الج ع  ف ال د ج ت ب لست س ت ال ح تج،   ف أبرز  د ج ت  ذا ال
 1 ا  س ا  المرب أ  ا م جب.ر الا ف  ؿ ا يفرة  متزة مذب جدد  لالؿ  الفل اسفط جت Bahyyaتج ه ب

 رغ أف الفد تف المربل م    فيلًرا بمض ال ل  جف الفد تف يل أ رتو   أ ر ب  إال أف  ج ؾ 
ل  صر الفل فُمد راادة جربتً ، حتث ُتمد فم رب فد تجتج فسفحؽ االجفب ه، تيفل يل  اد فه  حروج الفد تف ي

ال د ج ف ال صرت ف  ف أوثر ال د جتف المرب ج  طً  س ا  ج   ال سف ي الست سل أ  االمف  جل، و   

                              
 .11 ، ص رته ف ف يتؽ،  ترتف ود اجل،  رما س بؽ ذوره -1



 وسائل االتصال                               الفصل الثالث                                           

 

- 311 - 

يل ال م ر ج،  هـأفر بسبب م هـالوثتر  جؿ أجهـ تحظ ف ب حفراـ  مبل  ا  ،        جفج جج  اجفا 
 1 اسج.ر الفمربج ال صرتج مدترة ب لد ؿ    تمم،   رس ت هلبمض ا   ر ال سو ت جج هـ و ف

 :المدونات مفيوم -2

ـ أف 2004يل جسلف  لم ـ  "Merriam Webster online Dictionaryتذور ق   س  تبسفر  
 جب رة جف   قا ج    بوج ا جفرجث تفـ فحدتث  بصفج  سف رة ت ف ؿ ج   فد تج ت  blogال د جج   
  إل  ا  ل ص الذتف توفب ف ال د تجتف أ    bloggers ت تر  صط   ج فرفتب  ز جت  فبث ؤرلج   

  ب ل مف ا الذي تربط وؿ  ف blogosphereال د ج ت  برا ج الفد تف،  و   ت  ر لم لـ ال د ج ت  
 .2ال د جتف  ال د ج ت ال ف حج ج   ا جفرجت يل وؿ أمزا  الم لـ

  صفحج ج    بوج ا جفرجت فز د بففستر إلوفر جل ( ال د ج ت بيجهdrezner-farrellو   تمريه    -
،  ا إسفلداـ ال صالت ؿلنحداث  تفـ فحدتثه  ب وؿ د ري،  فادـ ب وؿ تموس فرفتب ف رتلل  فس س

 .3( ل ص در إلوفر جتج ألرىlinksالف ااج  

تج ج    ل جب رة جف  بوج  مف دة ج   فوج ل مت  بستطج  بج  blogs ج ؾ  ف ترى أف ال د ج ت أ  -
ب  برج  ج تفت  ل  سفلدـ أف تاـ  بفو تف   قا إلوفر جل ل ص   blogger.com  قا إلوفر جل تس   

                              
 .11 ، صذوره رته ف ف يتؽ،  ترتف ود اجل،  رما س بؽ  -1

 ل د ج ت ل صج إ  رة  ا ل  م    ت  صدرا المجوب فتج ال بوج ج   ال صرتج ال د ج ت جب س، إس  جتؿ  ت    - 2
 ـ، ال ف حج ج   ال  قا:2008 م ت تج cybarians journal13 ال وفبتتف   د ج ت ال وفب ت

 http://www.cybarians.info/no13/blogs/htm. 
3- damvel w.drezner ils Henry Carrel, thé power of blogs, paper présentes at thé 2004 
American political science association, August 2004, available, at: 

http://scholer.googel.com. 
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ب   تج ر ج   ال بوج    تلف ره،   ذه ال  اقا  رفبطج ب  يراد  أرااهـ جح  الا  ت  الد لتج  ال ح تج 
 .1 ال لصتج

 سفلد تف تسفطتم ف اإلفص ؿ بسه لج  جفتمج  ف أد ات الفد تف بستطج   ف حج   م جتج ياف ال
 ا اآللرتف يل  بو فهـ اإلمف  جتج   مف م فهـ الم رايتج، حتث ف ثؿ ال د ج ت أجظ ج إمف  جتج  جظ ج 
ذافت  فس جد ا يراد ج   الفف جؿ  ف لالؿ ال   روج  الفم ـ جبر فب دؿ ا يو ر  ال م    ت ب إل  يج لحؿ 

 تز ال د ج ت أجه  ف ير ح لج  ف الفف ج تج عتر   م دة يل  س اؿ ال  والت الم  جتج   ف أ ـ    ت
إجال تج ألرى، حتث فس   ال د ج ت لارااه  إ و جتج الفم تؽ ج      تطرح  ال د ف  ف رؤى  أيو ر 

 .2     ج ت ب وؿ أجل  د ف أي قت د

 ا الت  ف تؿ ال د ج ت لفو ف ب اسطج يرد  احد أ   م  جج ص ترة   ل ج دة ف ف ؿ ج   
ف  ؼ بصفج  فوررة  قصترة فس   ق ااـ، و   ففت   ذه ال د ج ت لارااه  إ و جتج الفم تؽ ج   

 .3ال    ج ت ال ج  رة

 :التدوين السياسي

فح لت ال د ج ت يل  قت قصتر مدا  ف و جه  إحدى الفطبتا ت البر متج البستطج لفصب  أداة 
ت ستج يل ال قت الح لل،  يل  ذا الصدد ترى البمض أف إفص لتج    ج يل الفم تـ  ا دب  الم ـ  الس

ال د ج ت  ل ج ع  ف ال   روج الست ستج ال ب  رة   وؿ مدتد ل فمبتر الست سل، و   أجه  ف ف ؾ الادرة 
ج   ف وتؿ طرتاج  م لمج اإلجالـ لنحداث الست ستج  تمفبر الفد تف ظ  رة ست ستج  جد بدات ف  ا  ل  

                              
 ،الدولية قضاياال تجاه المصري العام الرأي تكوين في الحديثة اإلتصال وسائل إستخدام أثر يه ل، سمد  ح د إتج س - 1

 .224ص ـ،2007 الصح يج، قسـ اإلجالـ، و تج الا  رة، م  مج  ج  رة، عتر رتسف  م رس لج
 المربتج ال   وج الفمبتر،  حرتج اإلجال تج الفمددتج يل  د ر   فط ر   السم دتج  يل ال د ج ت الح تؼ،  دتؿ - 2

 .http://hdeel.ws/pic/Oman/opning.Jpg ج    ف ح السم دتج
  ف ح ـ،2008م ت تج9 ف،4المدد المراؽ، م رج ؿ ا جفرجت، ج   اإللوفر جتج ال د ج ت صح يج ال ردي، حستف زول - 3
 .http://journal-iraq-com/lejjons_détails,aspsc bock=18articleid=16ج  
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ت و   ف ت اإل  رة س با  ورد يمؿ ست سل،  افلذ   البمض  ست ج ل فمبتر  ال   روج حتث ظهرت ال د ج 
 الست ستج بمد أحداث الح دي ج ر  ف سبف بر  الحرب ا  رتوتج ج   المراؽ.

ي بوج ا جفرجت ففت  الفف جؿ بتف ا يراد، و   تمفبر الف    اإليفرا ل أحد ا   وف اله  ج الفل 
يراد جف أرااهـ الست ستج الفل حر  ا  جه  ب وؿ أ  بيلر  ف لالؿ فو تف  مف م ت تمبر  ف لالله  ا 

إيفرا تج ل صج بهـ فسم  إلق  ج مس ر بتف اإلفص ؿ الم   ري  اإلفص ؿ ال لصل،  فؤدي ا جفرجت 
 د را   تزا   لف ف  يل الم  تج الست ستج يل ظؿ إجف  د   ج   ج  ذج إفص لل فف ج ل ت وف أف تسهـ يل
دجـ يورة فب دؿ اآلرا   ال م    ت   مه ت الجظر ب وؿ  فو يا بتف أطراؼ أي ج  تج ست ستج،  ب لف لل 
ياف با و جه  أف فؤدي د را أوبر يل دجـ يورة ال   رسج الدت اراطتج لحا ؽ ال  اطجج  ف لالؿ    ف يره 

الذي  يرف   بوج s reb cecse ف قدرة ج   الف اصؿ بتف أطراؼ  لف فج جبر الف    اإللوفر جل
 .ا جفرجت

 جظرا  ف ال س اؿ الفوج ل متج مز  ال تفمزأ  ف الحت ة الست ستج  ججد   ظهرت ال د ج ت يل 
ال رب إسفلد ت  عراض ست ستج؛ حتث ق ـ بمض رم ؿ الست ستج  ح الفهـ اإلجفل بتج، و   تاـ  بمض 

سففس رت ا لارا   ال هف تف ب ل ؤ ف الم  ج جف طرتؽ  د جف  الست ستتف ا  رتوتتف ب إلم بج ج   أسا ج  اا
اإللوفر جتج، بؿ إف البمض تر ف  ر رة  م د ال لفصتف يل فص تـ ال د ج ت اإللوفر جتج   ف 

ل   له   ف أ  تج يل جرض برا مهـ الست ستج،  ف وتؿ الرؤتج   "professional bloggers  اطجتهـ 
     ت ثؿ ألرابهـ الست ستج. الست ستج ل ارا  ب   تف      ا  ص لحهـ

 أفاق حرية التعبير عن الرأي عبر المدونات:  -3

 مفيوم حرية التعبير: -أ

ف ثؿ حرتج الفمبتر جف الرأي حا   ه    ف حا ؽ ال  اطجج يل ال مف م ت الحدتثج،   ل فمجل 
 ف رق بج أ  قت د جف طرتؽ الوالـ أ  الوف بج أ  ج ؿ يجل بد  اآلرا الحرتج يل الفمبتر جف ا يو ر 

جتف  أجراؼ الد لج ات وف إجفب ره لرق  لا      اآلرا ت ثؿ طرتاج      ف ا يو ر أ   حو  تج ب رط أف ال
أ  ال م  جج الفل س حت بحرتج الفمبتر،  تص حب حرتج الفمبتر جف الرأي  الفمبتر بمض أج اع الحا ؽ 

  ثؿ حؽ حرتج الصح يج.



 وسائل االتصال                               الفصل الثالث                                           

 

- 311 - 

فصب  ل جس ف قت ج ججد    حرت ت ا س ستج ب لجسبج ل جس ف إذ ال فمفبر حرتج الفمبتر  ف أ ـ ال
تمفجا   ف أيو ر إذا  تفاد حرتج الفمبتر جف رأت ، يوتؼ تسفطتا ال ر  أف تمبر ج   تم ؿ يل ل طره    

 حتؿ بتج   بتف الفمبتر جف أيو ره  أراا .

،  اآلرا د  فدا ؿ ا يو ر  ب لف لل ياف حرتج الفمبتر  ل  أس سل  ف أمؿ فحاتؽ   تج ا يرا
رس    ب دئ الدت اراطتج  ال  اطجج يل وؿ ال مف م ت.  1  اا

 فف قؼ  س حج حرتج الفمبتر ج    دى ف اير ال   ج ت الا ج جتج  الفم تج ل   رسج  ذه الحرتج 
رع يل  عتر    ف الحرت ت، ج   فجظتـ ال  رع لحرتج الفمبتر ذافه ،  ألترا ياجه  فف قؼ ج    س ؾ ال  

 2 الفمرتـ  الما ب ال ذتف ت وجه   أف تط ال ص حب الرأي.

يل  ع  س اؿ اإلجالـ ل رق بج الحو  تج ال تدجـ الم  تج الدت اراطتج  حا ؽ ال  اطجج،  تح ؿ د ف 
إف حج  لف ؼ اآلرا   ا يو ر الفل فمبر جف يا ت ال مف ا،  فموس ص رة ص دقج ل   تد ر يته ،  تممؿ 

اؿ  مرد دج ات ت لست س ت الحو  ج عتر ق درة ج   و ؼ الفس د  ا لط   الفل فاا يل  ف  ذه ال س 
 ال مف ا.

 ل   و جت حرتج الفمبتر جف الرأي فمد  ف ا ج دة ا س ستج ل دت اراطتج، ياد أودت ج ته  ال رتمج 
 اإلسال تج  ال  اثتؽ  الدس فتر الد لتج،  يت   ت ل إ  رة لذلؾ:

 في الشريعة اإلسالمية:حرية التعبير  -ب

   دلتؿ ج   أف اإلسالـ لـ تمرؼ  الارآف ج ؾ  ف تزجـ أف دجـ  ر د و  ج الحرتج لفظ  يل 
ل جس ف حا ق ، بؿ يرض ج ت   امب ت، أ  و فج بفو تف ت ياط، بتد أف اإلرفف ع ب لاتـ اإلجس جتج ا س ستج 

سف ى حا ؽ اإلجس ف إل   سف ى الفو تؼ أ   ج   رأسه  الحرتج   ل الفل فمجتج  يل  ذا ال ا ـ  ف  

                              
ار  مدال ي ل ج ر  الف زتا، ، دحرية التعبير الصحفي في ظل األنظمة السياسية العربيةجبد الح تـ   س  تما ب،  - 1
 .46ـ، ص 2003، ج  ف، 1ط
، بحث  ادـ ل  ؤف ر الم  ل السج ي الس با ج ر ل بح ث الست ستج، المواطنة وحق المعرفة والتعبيري ر ؽ جبد البر،  - 2

 .488ـ، ص 2005، الا  رة، 01 روز البح ث  الدراس ت الست ستج، ال م د 
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اإللفزاـ أ  ال رط إلوف  ؿ إجس جتج اإلجس ف، تدحض  ذا الزجـ بؿ تممؿ الحرتج  ف أبرز  ا صد  قتـ 
  اإلسالـ.

 حرية التعبير في المواثيق الدولية: -ج

رف الف سا لـ فمرؼ الا اجتف ال  متج جظرتج الحرتج إال يل أ الر الارف الث  ف ج ر  أ ااؿ الا
ج ر، أ   قبؿ ذلؾ ي ـ فمرؼ الا اجتف الد لتج ب لحرتج بؿ أف أقص  الما ب ت و جت فلصص ال فورتف 

ـ اإلجالف الم ل ل 1948دتس بر 10 دج ة اإلصالح، إل  أف أقرت الم متج الم  ج لن ـ ال فحدة يل 
أي  الفمبتر، حتث فجص ( الذي جص   ف   اده ج   حرتج الر 3ألؼ  د.217لحا ؽ اإلجس ف بارار رقـ

ج   أف لوؿ  لص حؽ الف فا بحرتج الرأي  الفمبتر،  ت  ؿ  ذا الحؽ حرتف  يل إجفج ؽ اآلرا  19ال  دة
د ف    تاج،  يل إلف  س ا جب    ا يو ر  ف اته ،  جا ه  إل  ا لرتتف بيي  ست ج د ج   إجفب ر 

 .1ل حد د

ـ ال فحدة المهد الد لل الل ص ب لحا ؽ ال دجتج ـ أقرت الم متج الم  ج لن 1966دتس بر1 يل 
 2  ج  ج  :19الذي جص يل ال  دة 2200 الست ستج بارار رقـ

 لوؿ إجس ف حؽ يل إجفج ؽ أرا  د ف    تاج. -

م    ت  لوؿ إجس ف حؽ يل حرتج الفمبتر،  ت  ؿ  ذا الحؽ حرتف  يل إلف  س  لف ؼ  ر ب ال -
لرتتف د ج   إجفب ر ل حد د، س ا  ج    وؿ  وف ب أ   طب ع أ  يل ق لب  ا يو ر  ف اته   جا ه  إل  ا 

 يجل أ  بيتج  ست ج ألرى تلف ر  .

ي لفمربج اإلسال تج عجتج ب   ث ج يل  م ؿ حرتج الرأي  الفمبتر، ياد برزت المدتد  ف اآلت ت يل 
أحسف     ال إوراه يل الدتف    الارآف الورتـ فحض ج   حرتج الفمبتر جف الرأي  جه    م   لهـ ب لفل  ل

                              
التشريعات اإلعالمية، قراءة نقدية لألسس الدستورية والقانونية التي تحكم أداء وسائل إبرا تـ جبد اهلل ال س  ل،  - 1

 .8ـ، ص 2004، الا  رة، 1، دار الفور المربل ل ج ر  الف زتا، طاإلعالم
ب الفص ؿ لالؿ ، دراسج ال    ف الا اـ تأثير حرية الصحافة في مصر عمى الممارسة المينيةج ر حستف م مج،  - 2

 .60، ص 2005(، رس لج   مسفتر عتر  ج  رة، م  مج الا  رة، و تج اإلجالـ، قسـ الصح يج، 2004/2005ج ـ  
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   قؿ الحؽ  ف ربوـ ي ف     ي تؤ ف   ف     ي توفر   يو   تا ؿ اإل  ـ ال زالل أف حرتج الرأي 
 1  الفمبتر  ل م  ر اإلسالـ   ر رة  ف  ر رت ت اإلت  ف ب ...

ب دئ  رجتج حتث فمد حرتج الفمبتر جف الرأي أـ الحرت ت يل ال رتمج اإلسال تج،   ل فاـ  ج    
 جه   ا  ر ب ل مر ؼ  الجهل جف ال جور   بتد أف ف  رس  يؽ ال  ابط ال رجتج حف  ال ا صد ال رجتج، 
ياد وف ت ال رتمج اإلسال تج حرتج الرأي  الفور لوؿ إجس ف ب رط أف فؤدي إل  فحاتؽ اللتر الم ـ لن ج، 

    سؤ لتج إمف  جتج.يهذا   بط  هـ يل    رسج حرتج الفمبتر جف الرأي بحتث فصب

صدر جف  ؤف ر  زرا  ل رمتج الد ؿ     اإلسالـ  ف بتف ال  اثتؽ الفل أقرت  ذا الحؽ يل  -
اإلسال تج الف سا ج ر ال جماد ب لا  رة، حتث أج جت الد ؿ ا ج    يل  جطاج ال ؤف ر اإلسال ل ج ـ 

   يل   إف حا ؽ اإلجس ف يل م ـ إجالف الا  رة لحا ؽ اإلجس ف يل اإلسالـ،  و ف أ ـ   1990
ج    ل حا ؽ  اإلسالـ لتست  جح   ف   ؾ أ  ح وـ أ  قرار ص در جف س طج  ح تج أ   جظ ج د لتج،  اا

تم ز  تس   ب إلجفدا  ج ته   ال فابؿ الحذؼ  ال الجسخ  ال الفمطتؿ  ال   ز ج بحوـ  صدر   اإللهل ال
 . 2الفج زؿ ججه 

 رجة المشاركة السياسية:والحراك الشعبي كأحد أد إلجتماعيمواقع التواصل ا -2-5

ال  اطف البستط ت وج  التـ  أف تو ف أوثر جم جج  ف راػتس حػزب أ  أي  سػؤ ؿ ياػط  جػ  تحسػف 
، حتج   لرج  ا ت اآلالؼ إسفم بج لجػدا ات ال 2019يتفري  22إسف الؿ ذو     فف ،         قا بداتج 
لوػف الوػؿ أصػب  تفػ با  ػ  تج ػر  تطػرح  تطبػؽ  الف متهػ ت  لففسػا أحد تم ـ وتؼ بدأت  ال  ػف ت مههػ ، 

 داارة الفف جؿ  فصجا ح لج ي ميت الوؿ  ف س طج  أحزاب   مف ا  دجل   ثافتف  حف  إجال تتف.

ـ جػػف أ  تػػج   اقػػا الف اصػػؿ اإلمف ػػ جل 2019يتفػػري  22إبػػ ف الحػػراؾ الػػذي ف ػػهده المزااػػر  جػػد 
زاح وػؿ ا صػ ات الست سػتج لتفربػا  قدرفه  الف ااج ج   ف متػ   فح رتػؾ الػرأي المػ ـ، بمػد ج ػ  الف تسػب ؾ  اا

                              
، الا  رة، 2، الدار ال صرتج ال بج جتج ل ج ر  الف زتا، طأخالقيات العمل اإلعالمي )دراسة مقارنة(حسف ج  د  و  ي،  - 1

 .41ـ، ص 2002
 .48ه، ص جبد الح تـ   س  تما ب،  رما سبؽ ذور  - 2
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ج ػػ  جػػرش قتػػ دة الم ػػ  تر،  ػػ  ممػػؿ الجلػػب  حفػػ  الست سػػتتف تجلرطػػ ف يػػل لمبػػج   مػػ راة  ال ػػ رع يػػل 
  ح  لج ت اسج لسد الفم ة اإلفص لتج.

ات الل طاػج حػ ؿ الظ  رة ير ػت طػرح إ ػو لتج  ػف تل طػب  ػف؟ و ػ  أسػاطت الوثتػر  ػف اإلجفاػ د
الادرة ج   فمباج الم   تر،  ديمت إل  إج دة الجظر يل الفم طل  ا ال ف ال سػ ا  إجال تػ  أ  جػف طرتػؽ 
اإلفص ؿ ال ب  ر، حتث ترى  لفص ف ح  رفهـ الجصر يل  ذا ال  ؼ، أف ال س اط المدتػدة اسػفث رت يػل 

تػػػر جػػػف  لف ػػػؼ اآلرا   جاػػػؿ ح لػػػج الػػػريض إلف قػػػ ت الست سػػػج،  أججػػػ  أ ػػػ ـ قػػػ ة  جػػػ   فاجػػػل قػػػ در ج ػػػ  الفمب
ب لسػػرجج ال ط  بػػج، لوػػجهـ حػػذر ا  ػػف لطػػ رة الف ػػلتـ  ا لبػػ ر ال زتفػػج   ػػف اإلجفاػػ ؿ  ػػف  رح ػػج الفحرتػػؾ 
الح  سػػل إلػػ  الفحػػرتض، ال سػػت    أف ال  اقػػا ال فف حػػج ج ػػ   لف ػػؼ الفاػػ ت،  فحسػػف ال مػػب ج ػػ   فػػر 

أظهػػرت فحو ػػ  × مهػػ ت  مه لػػج÷ل ػػؼ  مظػػـ ال جصػػ ت  الم طفػػج، و ػػ  جبػػ  بػػ حث ف  ػػف وػػ ف  ػػف تافػػ ف
 وبترا يل الفوج ل مت  يل ظ  رة ج ل تج لوجه  فبا  ذات لص صتج مزاارتج فسفدجل الدراسج  اإلجفب ه.

 ت وف الا ؿ أف الف تسب ؾ ف وف  ف صت عج  جػل ج  ػج  عػرس قػتـ ال  اطجػج يػل ال ػمب  ل صػج 
ـ ال م   ل مجؼ،  ث    ر مت ل  وؿ ال ج ػ رات الفػل دلفماؿ  جلدى ال ب ب الذي فف جؿ  فح   ب لحو ج  ا

فـ فدا له  جبر الف ػ   ا زرؽ يػل ا  ػهر ا لتػرة، لتفحػ ؿ بػذلؾ إلػ   مػتش  لػرج  ػف المػ لـ اإليفرا ػل 
   1 ف بم  ب لر ح ال طجتج، إسفط ع فحاتؽ مز   ف  ط لب ،  ال تزاؿ ت اصؿ.

يتفػري ال   ػل، إق  ػج  مف مػ   ػدجت  حاتاتػ  أطػر  22ج يػل  اسفط ع الف تسب ؾ  جد أ ؿ  سترة س  ت
جفسػػ   قػػدـ صػػت ج مدتػػدة ل  مف ػػا ال ػػدجل،  اػػد   درسػػ  يػػل ال  اطجػػج ل م متػػ ت  ا حػػزاب الست سػػتج الفػػل 

 ي  ت يل  ذه ال ه ج  جد ج رات السجتف.

 ت  ال سػػ اط  وػػ ف ل ف تسػػب ؾ فػػيثتر قػػ ي  سػػرتا، مجػػد ح ػػ دا عفتػػرة بفمػػؿ الوػػـ اله اػػؿ  ػػف ال م   ػػ
   فػػػ ت الفتػػػدت   الفػػػل تج ػػػر   ال ػػػب ب ال  ػػػ رؾ يػػػل الحػػػراؾ، الػػػذتف قػػػ   ا بف طتػػػج الفظػػػ  رات يػػػل م تػػػا 
 راح هػػ ، لتفحػػ ؿ  ػػذا الف ػػ   ا زرؽ إلػػ   سػػت ج إجال تػػج مدتػػدة، وسػػرت ال م دلػػج الا ا ػػج ج ػػ  اإلرفبػػ ط 

تػث لػـ فمػد  ػذه ال م دلػج  ػر رتج بمػد   الحف ل بتف الجظ ـ الست سػل  ال جظ  ػج اإلجال تػج الوالسػتوتج، ح
                              

، 2019  رس  20  اقا الف اصؿ اإلمف  جل  الحراؾ ال مبل، صحتفج الجصر اإللوفر جتج، قسـ الفحرتر، المزاار،  -1
 .13:25 : الس جج
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اجف ػر اإلجػالـ المدتػد، ب ػ  تح  ػ   ػف لصػ اص  سػف دة  ػف  بػ دئ الحرتػج  الدت اراطتػج،  ق ػج الفوػ لتؼ، 
حتث أصب  وؿ   اطف  إجال ل  تج ر ا لب ر  تم ؽ ج ته   تفت  الفف جؿ  الفيثتر  لتػ رات يػل ال حفػ ى 

ؿ اإلجالـ.يػػػل  ػػذا السػػت ؽ أوػػد  سػػػ تر.ع  أسػػف ذ يػػل اإلفصػػػ ؿ  الصػػت ج و ػػ  تؤوػػده ال لفصػػػ ف يػػل  مػػ 
الرق ل بيف الحراؾ ال مبل لـ توف لتجم   لتحاػؽ إم  جػ   ػ  ال  ت حػد و  ػج ال ػمب بػ لفالؼ  سػف ت فهـ 
الفم ت تػػج  الثا يتػػج  اإلمف  جتػػج، ي ارؽ سػػجهـ لػػ ال الف تسػػب ؾ، الػػذي وػػ ف لػػ  فػػيثتر قػػ ي يػػل ظػػرؼ  متػػز، 

سػػ اؿ  أمهػػزة اإلفصػػ ؿ،   ػػبه  سػػرجج جاػػؿ ال م   ػػ ت  الفػػيثر بهػػ  ج ػػ    اقػػا الف اصػػؿ إلفػػزؿ ج ػػؿ وػػؿ   
اإلمف  جل ب لمد ى السرتمج اإلجف  ر الفل ال فرما ل  را   ثؿ ورة الث ج الفل و    سػ رت جحػ  ا  ػ ـ و  ػ  

 1زاد حم ه .

  ػ ت الػذي فب ػ ر  قد رايؽ ظه ر المتؿ ا  ؿ ل بوج ا جفرجت لط ب تس   بلطػ ب  مف ػا ال م 
 الفػػػل × السػػػتبرجتج ÷ يػػػل  حػػػ ر ال  ػػػ روج الست سػػػتج يػػػل  ا لػػػج الدت اراطتػػػج اإللوفر جتػػػج أ  الدت اراطتػػػج 

ب  رت باحت   ج  ذج الف    الهبر  سل الح اري  الماالجل ب سفم دة حرارة الفف ج تج بػتف ال رسػؿ  ال ف اػل 
، بفحاتػػؽ   ػػ روج يم تػػج ل  ػػ  اطجتف يػػل الفػػدا ؿ حػػ ؿ ق ػػ ت  ال ػػيف المػػ ـ،  يػػل أ  بػػتف الحػػ وـ  ال حوـ 

 سػػػ ر إفلػػػ ذ الاػػػرارات الست سػػػتج  فحرتػػػر الم هػػػ ر  ػػػف   ػػػهدة الست سػػػج الفػػػل ورسػػػفه   سػػػ اؿ اإلفصػػػ ؿ 
 الم   تري  بل صج الف فزت ف  اإلذاجج.

 بتجػػػػت البحػػػػ ث ال تداجتػػػػج حػػػػ ؿ    رسػػػػ ت الست سػػػػج ب اسػػػػطج ا جفرجػػػػت يػػػػل السػػػػت ق ت اإلجفل بتػػػػج 
ه ، أجه  لـ فوف يل  سف ى اآل  ؿ  الفط م ت، حتػث أظهػرت أف ال ػبوج يػل مت هػ  ا  ؿ لػـ فحػدث  ل رم

، إذ  قػػػا فط تمهػػػ   ف تػػرات مدرتػػػج يػػػل المالقػػػج الف اصػػػ تج بػػػتف ال رسػػػؿ  ال ف اػػػل أ  بػػػتف الحػػػ وـ  ال حوػػػـ 
 ل  اصج ال   رس ت الس ادة  الا ا ج ج   الج  ذج الم  دي أ  الدج ال.

بػػػ ت المتػػػؿ ا  ؿ لنجفرجػػػت يػػػل ال  ػػػ روج الست سػػػتج ظػػػ  ر يػػػل  جفصػػػؼ الم ػػػرتج جػػػؿ أجفػػػ ض لت
ا  لػػ  ل اػػرف ال احػػد  الم ػػرتف متػػؿ ثػػ جل  ػػف ال  اقػػا ج ػػ   ػػبوج ا جفرجػػت تاػػـ  ب  سػػ س ج ػػ  الاػػدرات 
الفف ج تج ل  بوج،        ب ت تمرؼ بػ ل اب اإلمف ػ جل أ  الػ اب ال ػ اطجل    اقػا الف اصػؿ اإلمف ػ جل( 
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ورسػػػ   ػػػ  تمػػػرؼ ب لسػػػ طج الل  سػػػج   ػػػل سػػػ طج يػػػ ؽ السػػػ ط ت الفا تدتػػػج  ق ػػػ اتج، ف ػػػرتمتج، فجفتذتػػػج،  
 اإلجالـ الفا تدي( و سرة بذلؾ رق بج ح رس الب ابج.

ياذا جظرج  ل سيلج ال  ػ روج الست سػتج، جالحػظ أف   اقػا الف اصػؿ اإلمف ػ جل حااػت جم حػ ت اليفػج 
ت الست سػػتج ثػػـ إجفمػػ ر ال ػػبو ت اإلمف  جتػػج الفػػل أ ػػحت أداة  روزتػػج ل جفبػػ ه ف ث ػػت يػػل إجف ػػ ر ال ػػد ج 

 1يل ال   روج الست ستج ل  حو  تف يل الحوـ.

ترفبط الحدتث جف الفيثترات الست ستج ل  اقػا الف اصػؿ اإلمف ػ جل ب لػد ر ال حػ ري الػذي لمبفػ  ف ػؾ 
الزاؿ تػد ر ح لهػ  مػدؿ وبتػر  ػف قبػؿ ال بو ت يل الث رات الفل جريفه  بمػض الب ػداف المربتػج  الفػل دار   

ال فلصصػػتف،  ال تػػزاؿ    ػػ ع الفػػيثتر الست سػػل ل  اقػػا الف اصػػؿ اإلمف ػػ جل تح ػػ  ب  ف ػػ ـ الدارسػػتف 
ـ، ج ػػرت الوثتػػر  ػػف ال اػػ الت  الدراسػػ ت  جاػػدت الوثتػػر  ػػف ال ػػؤف رات 2011اإلجال تػػتف، ي جػػد  ط ػػا

ف ػػػ جل  قػػػدرفه  ج ػػػ  الفػػػيثتر يػػػل فحفتػػػز ال  ػػػ روج  الفم لتػػػ ت الفػػػل ج ق ػػػت أ  تػػػج  ػػػبو ت الف اصػػػؿ اإلم
 ال مبتج  فيثتر   ج   ج  ذج الحو  ج الف  روتج  اآللت ت ال مف متج المدتدة.

فم  ػ ت إسػفلدا ه   و ف الج   الوبتر  السػرتا ل ػبو ت الف اصػؿ اإلمف ػ جل  الفحػ الت يػل أج ػ ط  اا
ل ػػب ب يػػل ال جطاػػج المربتػػج حتػػث  ػػهدت  ػػذه د ر  ػػ ـ يػػل ح ػػد  ف ػػوتؿ اآلرا   الفػػيثتر ال ب  ػػر ج ػػ  ا

الففػػرة فحػػ الت  ا ػػحج يػػل افم  ػػ ت اإلسػػفلداـ  ػػف ا عػػراض اإلمف  جتػػج إلػػ  ا عػػراض الست سػػتج ج ػػ  
 2 سف ى ال جطاج.

لاد  وف الفتسب ؾ  الفػ تفر ال ػم ب يػل  لف ػؼ الػد ؿ  ػف ف حتػد أصػ افهـ  الفمػ  ف حتػ ؿ الا ػ ت  
لػالؿ   ػمهـ ب ػوؿ لػـ توػف فحاتاػ   ػف قبػؿ   وجػ  ج ػ  أر ػتج  احػػدة  ا س سػتج الفػل فه هػـ  ذلػؾ  ػف

   فروج.

                              
ـ، 2015، ف جس، 1، أ   ؿ ال  فا  الد لل، طاعي في بيئة إعالمية متغيرةشبكات التواصل اإلجتم مز بف  سم د،  -1

 .259،260ص ص 
ـ، 2011، الا  رة، 1، دار المربل ل ج ر  الف زتا، طوسائل الحديثة من الجريدة إلى الفيسبوكج  ر يفحل حستف،  -2
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 وسائل االتصال                               الفصل الثالث                                           

 

- 311 - 

إف اللطج اال ل  لفحاتػؽ ججصػر ال  ػ روج توػ ف جبػر إتمػ د  جػل   ػفرؾ ب لا ػتج،   ػذا  ػ  فاػـ  
بػػ    اقػػػا الف اصػػػؿ اإلمف ػػ جل الفػػػل فممػػػؿ ب اػػػد ر الجػػ س السػػػ لطتف  ػػػف أ ػػػر  ػػ   مريػػػج  اػػػدار الفيتتػػػد 

جداد أ لاؾ ال  ذتف ت  طر جهـ جفس ال م ر. اا

 ػػذا الػػ جل ال  ػػفرؾ ت ػػج  الجػػ س ال ػػم جج الفلػػ ذ لطػػ ات لػػـ تو جػػ ا لتمػػرؤ ا ج ػػ  الاتػػ ـ بهػػ  لػػ ال 
 ذلؾ ال جل،  ثؿ اللر ج يل   ظ  رات أ  إجفص ـ .

جحػف جسػفلدـ الفتسػب ؾ لفجظػتـ ال ظػ  رات ÷ حتث م   يل لس ف أحد ال فظ  رتف يل الا  رة قػ اال 
 1×.جتد  ،  جسفلدـ الف تفر ل فجستؽ،  جسفلدـ الت فت ب لجلبر الم لـ  جمم   ت   د    تحدث جحدد   ا

 التغيير السياسي والحراك الشعبي عبر شبكات التواصل اإلجتماعي: -2-5-1

تفب د إل  الذ ف ججد الحدتث جف الف تتر الست سل   بو ت الف اصػؿ اإلمف ػ جل، الػد ر الػذي لمبفػ  
ـ، ج رت الوثتػر  ػف ال اػ الت  الدراسػ ت  جاػدت الوثتػر 2011الث رات المربتج،   جد ج ـ   ذه ا لترة يل

 ػف ال ػػؤف رات الفػل ج ق ػػت أ  تػػج  ػبو ت الف اصػػؿ اإلمف ػػ جل  قػدرفه  ج ػػ  الفػػيثتر يػل فحفتػػز ال  ػػ روج 
 ػػػػف الج حتػػػػج ال ػػػػمبتج،  فيثتر ػػػػ  ج ػػػػ  ج ػػػػ ذج الحو  ػػػػج الف ػػػػ روتج  اآللتػػػػ ت ال مف متػػػػج المدتػػػػدة، إال أجػػػػ    

الف رتلتػػج جمػػد أف إجفف  ػػ ت  ثػػ رات ال ػػم ب إجف ػػدت أس سػػ  ج ػػ  ال بفوػػرات الم  تػػج  الفاجتػػ ت الحدتثػػج، 
الفل رايات ج  ؿ ال م ب  ف أمؿ اإلجمف ؽ  الحرتج، يف رتلتػ  فمفبػر الحروػ ت الست سػتج الفػل ظهػرت بمػد 

جف ػػرت  سػػ ت ت ال فػػزاؿ ج قػػج الحػرب الم ل تػػج الث جتػػج،  جبػػرا ست سػت   ػػو ت  سػػ را مدتػػدا لػػ ج ل ال ػم ب  اا
يل أذ  ف الج س لحد اآلف  ثؿ حرو ت الفحػرر الػ طجل  اإلجفف  ػ ت الم   رتػج  الثػ رات ال ػمبتج،  و جػت 

 فسفلدـ الا ة  المجؼ يل فحاتؽ أعرا ه   أ دايه   فرايؽ ذلؾ يل أع ب ا حت ف اآللج المسورتج.

 سػ و  آلػػر ف ػ ـ بػ لرعـ  ػف أف ال ػرض ذافػ  الفػل سػػمت  لوػف اإلجفف  ػ ت  الثػ رات الحدتثػج سػ وت
 ف أمؿ فحاتا  الم   تر يل  جفصؼ الارف ال   ل، الفرؽ  ج  ال ست ج ياد أسفلد ت الم ػ  تر ال ػمبتج 
يػػػل  ػػػ  ؿ إيرتاتػػػ   ال ػػػرؽ ا  سػػػط يػػػل ث رافهػػػ  الحدتثػػػج  الاػػػ ة الج ج ػػػج(،  ال ف ث ػػػج يػػػل  ػػػبو ت الف اصػػػؿ 

                              
، م  مج ياسي واإلجتماعي لدى الشباب العربيدور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي السج دتج بف  رق ج،  -1

 .15، 14، ص ص 2011الم فج، المزاار، 
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سػػالح  يػػ جال بػػتف ال ػػب ب يػػل   احهػػج ا جظ ػػج الط عتػػج   ػػز جر  ػػه ،  ػػذا اإلمف ػػ جل الفػػل أصػػبحت 
ذا ح  لػػت يػػاف  ح  الفهػػ  فوػػ ف  ف ػػ حج ال  السػػالج الفمػػ ؿ ال ت وػػف أبػػدا ل سػػ ط ت الا متػػج إسػػفلدا  ،  اا
ففمدى الف  تش أ  حمب بمض ال  اقا، لوف  ذا لػتس بػ ال ر الصػمب ج ػ  ال ػب ب إلتمػ د بػدااؿ ألػرى 

الفػب لمبػت  1حص ر الحو  ل،  بيلت ت جدتدة يل جط ؽ ا جفرجت   ػبو ت الف اصػؿ اإلمف ػ جللوسر ذا ال
د را أس سػػػت  يػػػل الحػػػراؾ الست سػػػل  اإلمف ػػػ جل  أسػػػه ت ب ػػػوؿ وبتتػػػر يػػػل جاػػػؿ ال قػػػ اا ال تداجتػػػج ب ػػػوؿ 

لوف ػػج  ب  ػػر،  وػػذا فمباػػج ال حفمػػتف  فجظػػت هـ جػػف طرتػػؽ فسػػهتؿ الف اصػػؿ يت ػػ  بتػػجهـ،   ف ال ػػب ب  ػػـ ا
السػػو جتج ا وبػػر يػػػل ال مف مػػ ت المربتػػػج،  ا وثػػر  ػػػم را ب لحر ػػ ف الجسػػػبل،  ا وثػػر قػػػدرة ج ػػ  الف اصػػػؿ 

 2 الحروج، ي ـ توف  سف رب  أف تو ج  يل ط تمج ال حفمتف.

إف  ػػػبو ت الف اصػػػؿ اإلمف ػػػ جل ذات فػػػيثتر جػػػ لل الف ج تػػػج لػػػـ تفصػػػ ره ال ح  ػػػ ف  لبػػػرا  اإلجػػػالـ 
تف قمػػ  اللبػػرا  ج ػػ   سػػف ى الثػػ رات المرتبػػج،  رعػػـ أجهػػ  لػػـ فوػػف سػػبب  يػػل قتػػ ـ  ػػذه   اإلفصػػ ؿ،   ػػذا لػػـ

الثػػػ رات، إال أجهػػػػ  مم فهػػػ    وجػػػػج  جم ػػػت بهػػػػ ،   جحفهػػػ  الاػػػػدرة ج ػػػ  الج ػػػػ   أوسػػػبفه   زتػػػػدا  ػػػف الفيتتػػػػد 
  الفم طؼ دال ت   د لت .

توػػ ف جبػػر إتمػػ د  جػػل   ػػفرؾ لوػػف إف ال رح ػػج ا  لػػ  لفحاتػػؽ ال  ػػ روج الفم لػػج   ػػف ثػػـ الف تتػػر، 
ب لا تج مذ ره ا س ستج الفذوتر باتـ اله تج ال طجتج  المربتج   ر رة جدـ ةالفج زؿ ججه ف   ػذا  ػ فاـ  بػ  

 اػػدار الفيتتػػد   ػػبو ت الف اصػػؿ اإلمف ػػ جل الفػػل فممػػؿ ب اػػد ر ا يػػراد السػػ لطتف  ػػف ق ػػتج  ػػ ،  مريػػج
جػػداد أ لاػػؾ الػػذتف ت ػػ طر جهـ جفػػس ال ػػم ر، ف ػػؾ الاػػتـ ال  ػػو ج ل ػػ جل ال  ػػفرؾ ت ػػج  ا يػػراد ال ػػم جج   اا

الفلػػػ ذ المطػػػ ات لػػػـ تو جػػػ ا لتمػػػرؤا ج ػػػ  الاتػػػ ـ بهػػػ  لػػػ ال ذلػػػؾ الػػػ جل  لػػػ ال ف ػػػؾ الاػػػتـ،  ثػػػؿ اللػػػر ج يػػػل 
جفص   ت   ج   ج ا جظ ج ال سفبدة.   ظ  رات  اا

                              
، رس لج   مسفتر يل اإلجالـ  اإلفص ؿ، تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي عمى جميور المتمقين ح د ال جص ر،  -1

 .25ـ، ص2012ا و دت ت ة المربتج يل الدج  رؾ، 
، 1ل ج ر  الف زتا، ط ،  روز دراس ت ال حدة المربتجإجتماعية-نظومة التكنووالم األنترنتج ل  ح د  رح  ج،  -2

 .83ـ، ص2012بتر ت، 
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ـ الرسػػػػ لج اإلجال تػػػػج  لاػػػػد فج  لػػػػت بمػػػػض الدراسػػػػ ت د ر اإلجػػػػالـ البػػػػدتؿ يػػػػل الف تتػػػػر  ياػػػػ  ل فهػػػػ  
الف تترتػػج، الفػػل ف تػػؿ دراسػػفه  لدراسػػج ظػػ  رفل اإلجػػالـ  الدت اراطتػػج  اإلجػػالـ  الحرتػػ ت يو  ػػ  وػػ ف السػػت ؽ 
الػػدت اراطل أوثػػر   ػػ ح   ففمػػتال، و جػػت الرسػػ لج اإلجال تػػج الفػػل فج ػػد الف تتػػر أوثػػر جم حػػ ، و جهػػ  جف مػػ  

  فطػػ ر الػػ جل الست سػػل  الثا يػػج الست سػػتج ل م ػػ  تر، ل ف تػػر  سػػتط ج ػػ  درمػػج ج لتػػج  ػػف ا   تػػج،   ػػ
 بطبتمػػج الحػػ ؿ ل ف تتػػر  ػػرتبف  الحف تػػج الفػػل ففسػػبب يػػل إحػػداث فراممػػ ت ظريتػػج ج ػػ  الصػػمتد الست سػػل 
 اإلقفصػػػ دي  اإلمف ػػػ جل  حفػػػ  الفوػػػري  الثاػػػ يل السػػػتو ل مل،   ػػػ  أ ػػػر طبتمػػػل جػػػ فج جػػػف وػػػ ف لحظػػػج 

  ر ال م ب   سفاب ه ، البد اف فو ف ق درة ج ػ  فارتػر  صػتر    بجػ   الف تتر، لحظج  راممج ف رتلتج لح
 آلتػػػ ت سػػفاب ه  الدسػػػف ري الػػػذي تػػجظـ جالقػػػج ح و هػػػ  ب حو  هػػػ ،  ػػا فمزتػػػز قػػػتـ ال  اطجػػج  اله تػػػج ج ػػػ  

 فورتس الظ ـ  الفس د.

الثػػ رات    ػػذا  ػػ  ح  لػػت فطبتاػػ  الرسػػ لج اإلجال تػػج الف تترتػػج ج ػػ   سػػف ى ال ػػبو ت اإلمف  جتػػج يػػل
المربتج لوف    ت وػف  الحظفػ  ججػد ظهػ ر  ػذه ال ػبو ت اإلمف  جتػج يػاف ال مف ػا ال ػدجل المربػل ج   ػ  
قػػد اسػػفلد ه  ا ال  قبػػؿ وػػؿ  ػػل  وػػيداة ل طػػرح الست سػػل،  ذلػػؾ لمػػدـ إجػػالـ  ح تػػد أ   ؤسسػػ ت ل  مف ػػا 

اقػػا الست سػػج، إذ أف د ر أج ػػ   ال ػػدجل، لوػػف  جػػ ؾ  ب ل ػػج يػػل الػػد ر الفم ػػل لهػػذه ال ػػبو ت يػػل ف تتػػر ال  
 م  ج ت الف تسػب ؾ  ػ  يػل أع ػب ا حتػ ف ر ػزي،  أف الف تتػر الحاتاػل  لػد  ػف رحػـ ال ػ رع المربػل   ػ  
 ػبو ت الف اصػؿ اإلمف ػ جل إال  سػت ج ال عتػر، لػذا تمفبر ػ  الوثتػر سػ   ت يػل  رح ػج إجفا لتػج  ػف الروػػ د 

 إل  ال جل الست سل   ف ثـ الف تتر.

الفحدي أ  ـ  ذه ال بو ت    فحاتؽ الف تتر الحاتاػل  متػؿ الف تتػر(  بجػ   صػرت  دت اراطػل  تبا  
ج ػػ  و يػػج ا صػػمدة فوػػ ف قػػتـ ال  اطجػػج  الحرتػػج  ػػل الروتػػزة ا س سػػتج يتػػ ،  وػػذا بجػػ    ف فػػتف قػػتـ اله تػػج 

 1حاتاج. امف  جتج أداةالمربتج،   ج  تفـ اإلجفا ؿ  ف و ف  ذه ال بو ت  جبرا ست ست  إل  اجفب ر   

 

                              
ـ، ص ص 2013، 18المدد  اإلجال ل،، الب حث دور مواقع التواصل اإلجتماعي في التغييرب رى م تؿ الرا ي،  -1

105-106. 
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 :المواطنة االفتراضية كوسيمة واليوية الوطنية كقيمة -2-6

 جػػػ  ججػػػ قش ق ػػػتج وتػػػؼ أصػػػبحت اله تػػػج ال طجتػػػج  مػػػردة  ػػػف وت جهػػػ  أ ػػػ ـ  ػػػت ع  فهػػػـ  ال  اطجػػػج 
 اإليفرا تج ال و تج.

ه ا  ػج إذ فمفبر اله تج رابطج ر حتج   ترتج بتف الفرد  أ ف ، ب اف     تسم  إل  إجال   ػيف  ػذ
 ريا  و جفه  بتف ا  ـ، و   فحفـ  ذه الرابطػج ج ػ  الفػرد أف تمػتش  ػدرو  ل ا  ػ ت ذافتػج أ فػ  الفػل  ػل 
يل ذات ال قت ج ا ؿ ف  تز   إزا  عتر    ف ا  ـ،  أف تسم  د    إلػ  الحفػ ظ ج ػ  ف ػؾ ال ا  ػ ت يػل 

حفرا هػػ   الػػ ال    امهػػج أسػػب ب الفح ػػؿ  اإلجهتػػ ر،  ذلػػؾ إلػػ  م جػػب اجفػػزاز الفػػرد ب ماللهػػ   اا ر ػػ ز أ فػػ   اا
 ،  فف ث  أبرز  ا   ت ا  ج المربتج يل الدتف  ال  ج  السال ج  الف رتخ.1له 

أ ػػػػ   فهػػػػـ  ال  اطجػػػػج يم ػػػػ  الصػػػػمتد ال م صػػػػر أصػػػػب  تف ػػػػ ف مػػػػ جبتف، م جػػػػب فا تػػػػدي  م جػػػػب 
الا  تػػج، يهػػل ال  ػػا الػػذي  إيفرا ػػل، ا  ؿ تف ثػػؿ يػػل ال  اطجػػج يتػػ  جالقػػج ق ج جتػػج بػػتف اإلجسػػ ف  د لفػػ 

تو ف يتػ  ال ػر   ف فمػ  بحا قػ    امب فػ  و ػ اطف يػل ال مػ ؿ ال ػدجل  الست سػل  اإلمف ػ جل  اإلقفصػ دي 
، إجهػػ   فهػػـ  تف ػػ ف إلفزا ػػ  ألالقػػ  فمػػ ه الػػ طف الػػذي تمػػتش يتػػ  الفػػرد  ذلػػؾ بػػد ا ب لحػػب لػػ  2 الثاػػ يل

جفه   ب ل ال   اإللالص  ال م ر ب إلجف    ل  ،  فادتـ ذلؾ ج   أي  ال  لط افتػج أ  قب تػج أ   جػ طال أ   اا
 حزبتج.

  ففم ػػ  يػػل    رسػػج  لحاػػ ؽ  Virtual Citizenshipأ ػػ  الم جػػب الثػػ جل ي ل  اطجػػج اإليفرا ػػتج   
،  ػػذه ا لتػػرة الفػػل 3ال  اطجػج يػػل ال مف ػػا اإليفرا ػػل،   ػل ففػػزا ج بػػتف ال  اطجػػج ال اجفػػج  ال  اطجػج الحػػرة

ت الف اصؿ اإلمف  جل يل ف وت ه   ف لالؿ جاؿ الا ػ ت   ػف ال اقػا إلػ  المػ لـ اإليفرا ػل س   ت  بو 
   ج ق فه  ب ض الجظر جف ح امز الدتف  ال  ج  ا صؿ.

                              
، دار راسة في األقميات والجماعات والحركات العرقيةالصراعات العراقية واستقرار العالم المعاصر لدأح د   ب ف،  -1

 .89-79ـ، ص ص 2007، اإلسوجدرتج، 5ألتوس لفوج ل مت  ال م    ت ل ج ر  الف زتا، ط
،  وفبج ا جم   ال صرتج ل ج ر تربية المواطنة بين النظرية والتطبيقأ  جل ط   ح د  ي ر ؽ ممفر جبد الحوتـ،  -2

 .21-19ـ، ص ص 2013، الا  رة، 1 الف زتا، ط
3- Willem Schinkel ,   the virtualization of citizenship    critical sociology, 2010, PP 265-283. 
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    سبؽ جسفجفج أف ال  اطجج إجفس ب م رايل،  اله تج إجفسػ ب ثاػ يل، اله تػج الز ػج ل   اطجػج،  ف 
 جالقػ ت إقفصػ دتج إمف  جتػج،  قػ اجتف ف ػبط  ػذه المالقػ ت،  وػؿ  ال  اطجتف البد لهـ  ف جظ ـ ست سل،

 ػػذا إج ػػ  تبجػػ  ج ػػ   مفاػػدات  قػػتـ   مػػ تتر؛ أي ج ػػ    تػػج  مػػتف، لوػػف يػػل ظػػؿ ال  ػػا المربػػل الػػرا ف 
جطػػػرح المدتػػػد  ػػػف الفسػػػ ؤالت:  ػػػؿ فموػػػس حاػػػ  ال  اطجػػػج اإليفرا ػػػتج الحػػػرة اله تػػػج ال طجتػػػج المربتػػػج؟  ػػػؿ 

ال ػبو ت اإلمف  جتػج  الفصػف  بػتف مجب فهػ ، دلتػؿ وػ ؼ ج ػ  إجف ػ   الفػرد إلػ  أ فػ  اإل فراؾ يػل لػد  ت 
المربتج؟  ؿ الفح تؿ  الفجزتؿ  الفحدتث ل م ؿ البرا ج البت ج ت الفل    ج د ج ته   ف رقتػب تمػد   ػ روج 

للبرات  ففػػػػ جال؟  ػػػػؿ الفبػػػػ دؿ الفوػػػػري الجػػػػ فج جػػػػف ال ح دثػػػػ ت قػػػػ در بػػػػد ره ج ػػػػ  ففػػػػف  الماػػػػ ؿ ل فػػػػز د بػػػػ 
 ال م رؼ ال مر  ج ججد ا طراؼ ا لرى؟  يل لصـ وؿ  ذا  ؿ  ج ؾ حف ظ  ج   قتـ اله تػج المربتػج 
أثجػػػ    ج ق ػػػج الا ػػػ ت  د ف سػػػلرتج  فهوػػػـ؟  ػػػؿ  جػػػ ؾ طػػػرح أصػػػتؿ ل بػػػدتؿ جػػػف ال  ػػػ روج المربتػػػج بوػػػؿ 

  سف ت فه    ف قتـ اله تج؟

اإلجال تػػج الم ل تػػج   ػػ  تثػػ ر  ػػف ق ػػ ت  ج ػػ  إف ال في ػػؿ يت ػػ  فجفمػػ   ػػبوج ا جفرجػػت  ػػف ال سػػ اط 
 سػػف ى  ػػبو ت الف اصػػؿ اإلمف ػػ جل، تالحػػظ أجهػػ  أصػػبحت ف ػػوؿ لطػػرا ج ػػ  اله تػػج ال طجتػػج إجهػػ  أز ػػج 
  تػػػج  أز ػػػج   اطجػػػج، ي جف ػػػ ر المجصػػػرتج  الط افتػػػج  الاب تػػػج ب ػػػوؿ  ا ػػػ   ج جػػػل ج ػػػ   ػػػبو ت الف اصػػػؿ 

 ى  بػػػػدأ أ  يوػػػػرة ال  اطجػػػػجالفل فاػػػػـ  ج ػػػػ  المدالػػػػج اإلمف ػػػػ جل، أصػػػػب  تفصػػػػ دـ ب ػػػػوؿ أس سػػػػل  ػػػػا يحػػػػ
 ال سػػ  اة  جػػدـ الففرتػػؽ بػػتف مهػػ ت الػػ طف  ال بػػتف إجسػػ ف، و ػػ  ف مػػد المدتػػد  ػػف ال ف تػػرات ل افهػػ   ػػذه 
 ال بو ت ف ثؿ بداجل ال  اطجج اإليفرا تج لوف  ل يل الحاتاج ف ثؿ فهدتدا لاتـ ال  اطجج الحاتاتج   ل:

المجصػػر ا س سػػل يػػل فوػػ تف الصػػ رة الذ جتػػج ل  مف ػػا  ػػ  الرسػػ اؿ اإلجال تػػج أ  تمػػد الصااورة الذىنيااة: 
ال م   ج الفل فجف ر جبر  س اؿ اإلجالـ    اقػا الف اصػؿ،  الفػل تم ػؿ ج ػ  إثػ رة ق ػتج  ػ  ال دروػج  ػف 

دتػػ ، طػػرؼ ال ػػ اطف يتػػجموس الفػػيثتر الػػذ جل ج ػػ  سػػ  ؾ ا يػػراد،  ب لفػػ لل ففػػيثر قػػتـ ال  اطجػػج  اإلجف ػػ   ل
بحتػػث فم ػػؿ ال م   ػػ ت ال فج ق ػػج يػػل  ػػذه ال  اقػػا ج ػػ  ف ػػلتـ الا ػػ ت   ا حػػداث  فف ػػتؿ ألبػػ ر جػػف 
ا لػػرى،   ػػذا  ػػ  ت فػػت إجفبػػ ه ال ػػ اطجتف،   ػػ  تمطػػتهـ فمرتفػػ  ل صػػ رة الذ جتػػج ال  مػػ دة لػػدتهـ حػػ ؿ قػػتـ 

 اإلجف   ،   ذا راما إل  ال م    ت اإل  يتج المدتدة.

حتث فهفـ  ذه ال بو ت ببمض ا  ل ص  ا حػداث، يتػفـ إبػراز ـ  فحػ ت هـ إلػ   انة:وظيفة إضفاء المك
 لصػت ت ج  ػج  ه ػج،   ػذا  ػ  تػػجموس ج ػ  قػتـ ال  اطجػج لػدى أيػػراد ال مف ػا بحتػث تجاسػـ الػرأي المػػ ـ 
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 ف لالؿ إجفا د لدتهـ أف  ف فهفـ ب   ذه ال  اقا يه   لصتج  ه ج أ  حدث   ه   يل حػتف فػجاص قػتـ 
 ال ال   ال طجتج ل لصت ت  أحداث أ ـ  جه  بوثتر.

ب مجػ  ل ػؽ أحػداث ج دتػج   لططػج فهػدؼ لفحاتػؽ  ػدؼ  لصػل،   ػل ف مػب د را األحاداث الزائفاة:  
س بت  ج   الاتـ ال ست    جه  قتـ ال  اطجج، يل ل ـ ج ػؿ ال  اقػا اإلمف  جتػج ج ػ  ل ػؽ أحػداث فهػت ف 

 1ج   إ ف  ـ ال  اطجتف.

الحاػػػ ؽ  ال امبػػػ ت الفػػػل تاػػػـ  ج تهػػػ   فهػػػـ  ال  اطجػػػج تفط ػػػب ب ل ػػػر رة دج هػػػ  بػػػ لاتـ إف  جظ  ػػػج 
 ال بػػػػ دئ ا لالقتػػػػج    ػػػػذا  ػػػػ  ت تػػػػب يػػػػل ظػػػػؿ  فهػػػػـ  ال  اطجػػػػج اإليفرا ػػػػتج(،  الفػػػػل تمفبػػػػر الػػػػدتف ا ػػػػـ 
،  الحػػػؿ ال حتػػػد  ػػػ  فج ػػػاج متػػػؿ   صػػػ در  ،  أي فيوػػػؿ لف ػػػؾ الاػػػتـ  ال بػػػ دئ تمفبػػػر إ ػػػرارا بػػػذلؾ ال فهػػػـ 
 سػػؤ ؿ   اع تمػػرؼ وتػػؼ تفف جػػؿ ع  ػػذه ال سػػ اط،  تمػػرؼ وتػػؼ تيلػػذ  جهػػ   ػػ  تفتػػده  تبفمػػد جػػف ال ػػ اد 

 ال  ب  ج  ال  اد الفل ففج ي   ففج قض  ا  ب دئ  قتـ    تج ال مف ا المربل.

ي لف سػػؾ ب له تػػػج الا  تػػج  ػػػ   صػػػؼ ال لػػز ف الجفسػػػل ال فػػراوـ  ػػػف ال ػػػ ر ث  فف ج ػػ   ػػػا ال اقػػػا 
مف ػػا  ػػف  رح ػػج إلػػ  ألػػرى ال تمجػػل أجػػ  أحػػدث قطتمػػج أ  اجفصػػ ؿ جػػف ال   ػػل، بػػؿ تمجػػل ال  ي جفاػػ ؿ

اسػػف رار الح ػػ رة،  لوػػف ج ػػ  أسػػ س احفت مػػ ت  ػػذا المصػػر   سػػ ا  ،  ب لفػػ لل يػػاف ق ػػتج الحفػػ ظ ج ػػ  
اله تػػػج ق ػػػتج وفت ػػػج باظهػػػ ر  م دجػػػ  الثاػػػ يل يػػػل ال مفػػػرؾ الحتػػػ فل  اوف ػػػ ؼ مػػػذ رج   الف سػػػؾ به تفجػػػ  

 2ربتج.الم

يم  ػ   اإلمف ػػ ع تػػر ف أف ال مف ػػا الاػػ ي  ػػ  ذلػػؾ الػػذي تمفػػز به تفػػ  و احػػدة  ػػف ث ابفػػ  الراسػػلج، 
لوف ظه ر ال ف ترات  ال مطتػ ت الفوج ل متػج الم ل تػج قػد أ ػمؼ  ػف  قػا  ػذا ال فهػـ  يػل  جػل ا متػ ؿ 

ال  ػف ال   رسػػ ت السػػ  وتج الح  ػرة، السػػت    ػا فمػػدد ال الجػ ت  صػػراع اإلجف ػػ  ات،  ػذا ال اقػػا أيػرز ل ػػ
أي ت إل    مج  ف الف فرات  ال ل طر ج   ال سف ى ا سري  ال طجل بؿ  الم ل ل،  لمؿ ذلؾ  ػ  ممػؿ 
بػراز  جظ  ػج  ػف الففػ  ؿ يت ػ  بتجهػ   الح مج التـ  أوثر إلح ح  إل  ج ذمػج  اجتػج لفػيطتر  ػذه اإلجف ػ  ات  اا

                              
دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام حالة الثورات وقيم اإلنتماء لدى الشعوب فتفل حج ف،  -1

 .87، 86ـ، ص ص 2014ست ستج، فلصص ست سج  ا رجج  ح و ج، م  مج بسورة، ،  ذورة   سفر يل الم ـ  الالعربية
 .87، 86، ص ص س بؽ ذورهفتفل حج ف،  رما  -2
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ج الم تا  ري  تف ،   ػف أبػرز الا ػ ت  الفػل أيرزفهػ   ػبوج لفلدـ وؿ  احدة  جه  ا لرى يت   تحاؽ  ص ح
 االجفرجت   بو ت الف اصؿ اإلمف  جل:

فج  ل   مػج اإلعفػراب  ف ػفت قػتـ اإلجف ػ  : فمفبػر ظػ  رة  اإلعفػراب ب ػو ت  الست سػل  اإلمف ػ جل 
ا يػراد  ل صػج   ف بتف الا ػ ت  الفػل أيرزفهػ  اسػفلداـ ا جفرجػت   ػبو ت الف اصػؿ اإلمف ػ جل، إذا أصػب 

ال ب ب تفم ا ف ب وؿ وبتر ب لمالق ت الفػل تج ػؤ جه  جبػر ال ػبو ت اإلمف  جتػج،  تا ػ ف  قفػ  وبتػرا أ ػ ـ 
مه ز الو بت فر تف ؽ ال قت الذي تلصص ج  لن ل ص ال اقمتتف،   ذا  ػ  تػؤدي إلػ  المزلػج اإلمف  جتػج 

  اإلعفراب اإلمف  جل.

جف م  ج     سف ى  ػذه ال ػبو ت جربتػ   ػف  ػ اد إجال تػج ال فسػف يل  ػر ط و   أف    تفـ فدا ل   اا
المػ دة  ال صػداقل، قػد فػؤدي إلػ  إ ػم ؼ قػتـ اإلجف ػ   ل ه تػج المربتػج ال طجتػج  أصػ له   ػا  ػر ر الػػز ف 
ا  ر الذي تؤدي يل الجه تػج أجف ػ ر ظػ  رة اإلعفػراب، حتػث تمػتش الفػرد يػل ي ػ   عرتػب ججػ  بمتػد جػف 

   تف  ا صػ تج الحاتاتػج،  تصػب  بػذلؾ ف اهػ    ف ػردا بػتف جػ ل تف، جػ لـ  ػ دي تمػتش يتػ  بتاف  الطبتمتج 
يػل الحاتاػػج  ال اقػا  جػػ لـ آلػػر الػذي فاد ػػ   سػ اؿ اإلجػػالـ  ال ػػبو ت اإلمف  جتػج،    بمتػػد وػؿ البمػػد جػػف 

جحػػالؿ  ذ بػػ ف المػػ لـ ا  ؿ،   ػػذا  ػػ  تػػؤدي يػػل جه تػػج ال طػػ ؼ إلػػ  إجف ػػ ـ  ازد اج ال لصػػتج  اجحػػراؼ  ا
 1يل الم لـ اآللر ج   حس ب الجستج الات ل  ا لالقل  ال  ر ث الثا يل  اإلمف  جل.

إذ ف ػػتر بمػػض فاػػ رتر الدراسػػ ت إلػػ  أف ال ػػب ب المربػػل تاػػا فحػػت  ػػ ط اإلحبػػ ط  الف قمػػ ت الفػػل 
سػرتج، ب إل ػ يج إلػ  فحدثه  ب وؿ مزال  ؤثرات اإلجالـ  الفوج ل متػ   الػدتج  توت ت الفح لتػج يػل البجػ  ا 

الصػػراج ت الست سػػتج  الالإسػػفارار الست سػػل  ا ز ػػ ت ال سػػف رة الفػػل فمت ػػه   مظػػـ ب ػػداف ال جطاػػج، يهػػؤال  
ال ػػب ب يػػل ظػػؿ ظػػر ؼ اإلجسػػداد الفػػل ت ػػهد   ال اقػػا المربػػل، تمت ػػ ف ح لػػج  ػػف جػػدـ اإلسػػفارار الجفسػػل 

   2 اإلعفراب اإلمف  جل  الست سل.

                              
 ،24/03/2010، ال ر ؽ الت  ل، اإلعالن واإلغتراب واليوية الوطنية ح د قتراط،  -1

https://www.echorouk online.com//ara/articles/42718/html,  28/04/2016فـ اإلطالع بف رتخ  
ـ، 2011،  م ج الم ـ  اإلمف  جتج  اإلجس جتج، جدد ل ص، تمظيرات أزمة اليوية لدى الشبابس ط ف ب  تث،  -2

 .375ص
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 ظ  رة اإلعفراب يل أ س ط ال ب ب المربل  ت ع ال ظ  ر اآلفتج:    ت تر إل  فج  ل 

  مؼ ال م تتر اإلمف  جتج  فه هؿ يتـ اإلجف    لدى ال ب ب. -

 الجظرة إل  الحت ة جظرة جبثتج  جدـ  م د  مج  له . -

  م ر ال  ب بيج   مرد  ف إجس جتج،     تحم   ت مر بمدـ ا   ف  اإلط اج ف. -

 جف   تفه   جف ال اقا. ال م رب عفالاب الذات -

 ال م ر ب لمزلج  جدـ اإلجف     السلط  المد اجتج. -

  م ر ب لممز أفم ه ال   روج يل افل ذ الارارات ال مف متج. -

 1ياداف ا جف    س ا  لماتدة دتجتج أ  ل طف بسبب إ فزاز الاتـ  جدـ اإلوفراث له . -

 جفرجػػت  ال ػػبو ت اإلمف  جتػػج ويحػػد أ ػػـ  يػػل الحاتاػػج لهػػذه ال ظػػ  ر المدتػػد  ػػف ا سػػب ب،  فمػػد ا
 ا سب ب   ل يل جفس ال قت فمد   مي ل  ب ب المربل ل هر ب  ف ح لج اإلعفراب الفل تمت ه .

يفوج ل متػػ  اإلجػػالـ الحدتثػػج قػػ درة ج ػػ  أف ففصػػؿ ال وػػ ف جػػف اله تػػج،  فافػػز يػػ ؽ الحػػد د الثا يتػػج 
فبط بػػ ل ح ل  الػػ طجل،  فم ػػؿ ج ػػ  فا ت ػػ   فجسػػج  الست سػػت ،  فزتػػد  ػػف  ػػمؼ ال ػػم ر ب إلجف ػػ   ال ػػر 

   ت ت عتر  فم اج ب لحتز ال و جل،  فا ؿ  ف  م ر اإلجف    إلت ،   ذا    اإلعفراب بمتج .

 

 

 

 
                              

س ت ،  م ج دراالشعور باإلغتراب اإلجتماعي لدى الشباب مستخدم األنترنتس تج بف ج  رة  بف الزا ل  جص ر،  -1
 .58ـ، ص2010، م اف 10جفستج  فرب تج، م  مج  رق ج،  لبر فط تر ال   رس ت الجفستج  الفرب تج، المدد 



 وسائل االتصال                               الفصل الثالث                                           

 

- 311 - 

 إيجابيات وسمبيات استخدام شبكات األنثرنث -2-7

 :استخدام شبكة األنترنت ياتإيجاب -2-7-1

االفص ؿ ببم هـ البمض،  ه   فب جدت    الفا رب  ا ق رب: فس جد يل ا صدق  الف اصؿ  ا  - أ
 ال س ي ت  ذلؾ بفو فج ق ت ج  لففرة ط ت ج.

االجفف ح ج   اآللر  فب دؿ ا يو ر  اآلرا   ال م    ت  البت ج ت: تسهـ الح ار يل البج   جبر  - ب
ل م    ت  البت ج ت  جفدت ت الح ار، بفرستخ  ب دئ الفف  ـ  الفم جس  الفف  ض،  فب دؿ ا يو ر  اآلرا   ا

ب لحمج  البرا تف  فجبذ الفج ير  ريض اآللر، ي لح ار البج    اإلقج عب سفلداـ أس لتب ح ارتج فرفوز ج   
تم د الح  ؿ الوفت ج  بدجـ  سترة اإلجس ف  ط  ح ف   ف أمؿ  سفابؿ    تهدؼ لفارتب  مه ت الجظر اا

لالؿ الحرص ج   وف  ة أطراؼ الح ار  أي ؿ، لذلؾ تمب حسف اسف الؿ الح ار  دجـ جف ام ،  ف
 قدرفهـ ج   االسفف دة  جهف  حسف إدارفهـ   بطهـ ل س ر ـ ب   تسهـ يل فحاتؽ أ داي ،  ف لالؿ 
الفالحـ بتف أيراد ال مف ا لفمزتز ال حدة ال طجتج الفل فمد ب ث بج حمر ا س س و  ر ع  البج    الفادـ 

مه ض لطط الففو   ال   ؿ،  (1   امهج الفحدتث ت يل ال م الت و يج.    الفمزاج ؾاا

ف جتج ا يراد بحا قهـ   امب فهـ، فس جد ج    مريج الفرد   ل      ج ت   ف حا ؽ   امب ت، تف ؿ  - ت
ر  دات   تج ره ال ثاف ف يل  لف ؼ ال م الت  ف جص ا    . اا

   الفالؼ الا    ج   ثا يج الل ؼ  ف اآللر،  ممت ال بو ت الف اصؿ  ا م تا ال م ب ج - ث
 دت ج فهـ   سف ت فهـ.

 الفس تج  الفريت   ذلؾ  ر ب  جف الجفس   ف    ط ت الم ؿ  الدراسج     وؿ الحت ة. - ج

                              
دراسج ،  نحو شبكات التواصل االجتماعي نسق القيم االجتماعية وعالقتو باتجاىات السعوديينل لد ح د البدر،  -1

الدراس ت الم ت ، قسـ الم ـ  االمف  جتج، م  مج ج تؼ المربتج ، و تج   مسفتر سحتج  ج   مت ل ا بج    اآلب  (، رس لج 
 ل م ـ  ا  جتج.
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ف وتؿ الرأي ال  حد ح ؿ الا  ت  ال صترتج: فس  ـ يل ف حتد اآلرا  جبر  بو ت الف اصؿ  - ح
به   فجظتـ احفت م فه  بف ؿ االمف  جل المربل، أتف ف وجت  م ب  ذه الب داف  ف ف حتد آرااه    ط ل

  بو ت الف اصؿ االمف  جل.

 سمبيات استخدام شبكة األنترنت: -2-7-2

 اسفلداـ  بوج ا جثرجث ل  س بت ت   ذا يل  ؿ  بو ت الف اصؿ االمف  جل  ف بتجه :

 المزلج االمف  جتج، فا ؿ  بو ت الف اصؿ االمف  جل  ف الف اصؿ ال ب  ر ل فرد  ا أسرف    مف م ، - أ
 عذ تا ل  قت ط تؿ يل اسفلداـ  ذه ال بو ت، ا  ر الذي تل ؽ ج ع  ف الففوؾ ا سري.

الفيثتر الس بل ج   الصحج، أثبفت المدتد  ف الدراس ت أف الم  س وثترا أ  ـ الح سب اآللل تؤدي  - ب
إل  إ م ؼ البصر،  ج    م ج ة ا  ل ص  ف    ط ت جفستج جفتمج فمر هـ ال فورر ل    تف 

 ت الف اصؿ االمف  جل. بو 

اجفه ؾ اللص صتج،  ذلؾ لفحاتؽ  و سب   دتج، أ  ل رض االجفا ـ  ف  لص   ، حتث تفـ ف  ت   - ت
 ص رف  يل ال مف ا.

 الففت ت إل  ربط جالق ت عرا تج   ذلؾ  ف لالؿ دج ة ال ب ب   االجحالؿ الل ال،   ف متا الدج رة - ث
ارفدا  ال البس الف  حج ب لجسبج ل ففت ت فحت  س   الففجف يل    السهر إل  س ج ت  فيلرة  ف ال تؿ،  

 ا يالـ اإلب حتج     اوبج ال   ج ب إل  يج إل  ج ر الص ر   المصرجج

 ا  ف جف طرتؽ فر تا   اإللالؿ ب لجظ ـ الم ـ، ت وف اسفلداـ  ذه ال بو ت يل زجزجج االسفارار - ج
قراع ا يراد   زجزجج الط يجتجج  بث ر ح الورا تج بتف    ر،االسفارا   فف تض ح لج ا  ف   اا  جج الف      اا

    رسج صالحتفه ، أ  فمطتؿ فطبتؽ الدسف ر    لف ؼ طبا ت ال مف ا، أ   جا الس ط ت الم  ج  ف
اجلف ض الر ح ال مج تج ل   اطجتف    فف تض الجظ ـ الم ـ،    تفرفب ج ت  ف فتت المه د   الا اجتف،  

امف  جتج فم ب    سال ج أيراده بسبب   والت جفستج   دتد أ ففه   ب إل  يج إل  االجفا ـ  ف ال مف ا
 فمم هـ ل رم ف جف ق اجد ال بط االمف  جل.   الحاد يل صد ر بمض ال سفلد تف ج   ال مف ا
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فهدتد    فهدتد أ ف ا  ل ص، تفمسد ذلؾ  ف لالؿ الحص ؿ ج   بمض الص ر ال لصتج - ح
 أصح به  بج ر  .

 اإلر  بتجالفرصج ل م  ج ت    اسفلداـ  بو ت الف اصؿ االمف  جل، تفت   اإلر  بل الفطرؼ الفوري - خ
 ال ب ب ال س ـ بصفج ل صج   ال جحريج يورت   ف اسفلداـ أس لتب   ف تج السفاط ب ال ب ب بصفج ج  ج  
فز تد ـ بييو ر  دا ج   قج ج ت  ظ  ج ففج ي   ا ال م تتر  الاتـ ا لالقتج  االمف  جتج،   ف هد الطرتؽ   

ع يل ألط ر االجحراؼ  ارفو ب الس  ؾ عتر الس ي،     تفرفب ج ت  ف  ت  ص رة اإلسالـ  فجفتر ل  ق  
طالؽ    الج س  ج ،  اسفهداؼ الدتف اإلسال ل  ف أجداا    جحهـ الفرصج ل ح ربف   الجتؿ  ف أبج ا ، اا

 (1 ..إر  بت فا حو ـ الفل فصؼ ال س  تف بيجهـ 

 زائر:واقع شبكة األنثرنث في الج -2-8

جظرا    تج فوج ل مت  االفص ؿ الحدتثج، ج  ج الد ؿ ج   فو تف  فط تر ق جدة فوج ل متج ص بج، 
  المزاار و تر    ف الد ؿ الفل أصبحت  اجتج بي  تج فوج ل مت  االفص ؿ الحدتثج  د ر   يل ال ؤسس ت

له  فرقتج  م ؿ فوج ل مت  اسفهديت  ف لال إسفرافتمتجلذلؾ لميت لالؿ الم رتجت ت ا لترة إل    ا   
   ف إق  ج  بو ت  Cerist االفص ؿ،  ف وجت  ف لالؿ مه د  روز البحث يل اإلجالـ اآللل  الفاجل   

ـ، و جت ال رة ا  ل  الفل فربط 1994 ح تج ل صج، ثـ ربطه  ب بو ت إق ت تج  د لتج  ذلؾ يل   رس 
 ؤسسج  طجتج   تا ت  44ـ ياد فـ ربط أوثر  ف 2000يته  المزاار  بوج ا جثرجث،   يا  إلحص ات ت 

 (2 ألرى واط ع الفم تـ الم لل  الاط ع الطبل  االقفص دي.

 ال الحظ  أف الثتر  ف ال ؤسس ت االقفص دتج  المزاارتج، ف ف ؾ فمتهزات فوج ل متج لالفص الت  
ف ير    تو  ه  ل صج   ف   ،   لوف د ف  les logiciels الفل  ف أبرز أ ث فه  الح س ب  ال بو ت   

 les logicielsم جب اإلط رات الوفية الفل فحسف اسفم  له ، أ   ف م جب جاص البرا ج الحدتثج.
ال ر ري، أي أف  ج ؾ عت ب  اإلمف  جلال ج سبج ل ظر ؼ  الفاجت ت الح لتج،  وذلؾ د ف ف ير الفجظتـ 

                              
 .32ل لد  ح د البدر،  رما س بؽ ذوره، ص  -1
تر يل ج ـ االمف  ع  ف،  ذورة لجتؿ  ه دة ال  مسأداء اإلدارة الجزائرية في ظل ثورة المعموماتيةس ترة طراد ل مج،  -2

 .55-54، ص 2004/2005م  مج قسجطتجج،  ف  جتج ـ االمفج تج ال  ارد الب رتج، قسـ ج



 وسائل االتصال                               الفصل الثالث                                           

 

- 311 - 

ه ، يرعـ أف ف رتخ اإلجالـ اآللل يل المزاار تم د اال ف  ـ  المدتج يل اسفم  له   ال جل الحاتال   داي
ـ، إال أف  ذا ال م ؿ ب ؤسس فج  تبا  بمتدا جف ال ل  ال ط  ب، إذ أف ا جظ ج  1969إل  سجج 

 االفص لتج ال ف يرة ال ف تزة ب لوالستوتج الفل أدل ت  جد سج ات س باج، فمفبر ثات ج  جف امه  عتر متدة.

دتثج ييع ب ال ؤسس ت ف ف ؾ أمهزة إجالـ آلتج حدتثج  وذلؾ أجظ ج  م    فتج أ    ا جظ ج الح      
 إجال تج ب وؿ ف ـ فلص ا م ر......إال أف ال ل  ال رتب يل المدتد  ف ال ؤسس ت الفل ف ف ؾ أمهزة

رة أجظ ج اإلجالـ اآللل أجه  فاـ  ببمض ا ج  ؿ تد ت   ال تسفم   ف الح س ب إال ج درا ب لرعـ  ف وث  
 (1 ال م    ت  فراو ه  يل فا رتر  فص ج  و  دة  ل ـ فصؿ إلتهـ ت  ت 

 ال ت وف ففستر  ذه الظ  رة يل مز  وبتر  جه  إال:  -

  س   يهـ أ  تج  ذه ا مهزة  د ر   يل الفستتر الحدتث 

  مؼ الفو تف  الوف  ة لدى ال سؤ لتف ل صج يل ال سف ت ت ال ف سطج  الم ت   ف اإلدارة، رعـ 
  . م د إ و ج ت إج دة الرسو ج  الفو تف يل بمض ال ؤسس ت ل صج الفل لدته   م  د فو تف ف بمج له 

  مؼ اال ف  ـ بهذه ال س اؿ قد تم د يل مز   ج  إل  جدـ يم لتج  ذه الفمهتزات أ  ـ أج  ط 
 (2 .أس لتب الفستتر الحدتثج   الفستتر، الفل ال فمفبر به  بادر    فمفبر  فسفم ؿ طرؽ

 

 

 

 

                              
 ل مت  ال م    ت  االفص الت ودج  ج ل  تزة الفج يستج  ويداة  ل فيق ـ ال ؤسسج االقفص دتج  ا ججصر الدتف ب رتش، فو -1

 (www.univ.chlef.dz 8200/01/23فح الت ال حتط المدتد  ث ؿ المزاار 
 .55-54س ترة طراد ل مج،  رما س بؽ ذوره، ص ص  -2
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 استخدام وسائل اإلعالم واالتصال توصيات التربية عمىسابعا: 

 :رىانات التربية عمى استخدام وسائل اإلعالم واالتصال -1

إف فط ر فوج ل مت  ال م    ت  االفص ؿ، أحدث فح الت ج تاج يل إ و جت ت الحص ؿ ج   
 درسج، ي سفم  ؿ فوج ل مت  ال م    ت اا  جفه   عتر بذلؾ الد ر الفرب ي لنسرة  ال   ال مريج  الفمؿ يته 

 االفص ؿ يل ال ؤسسج الفرب تج تسهؿ الم ؿ الفف ج ل،  الم ؿ ج     ر ع بحثل،  الم ؿ يل إط ر 
 م  ج ت، و   تحدث ف ترا يل المالق ت دالؿ الاسـ،  تصب  ال درس ت مب د ر ال ر د  ال ستط 

ففط ر ب م د  ذه الفاجت ت المدتدة  قد ج ؽ   ال رما يل بج   ج  ت ت فم ـ الفال تذ الفل أصبحت
اسفلدـ ال س اط ال فمددة ج  تج الفف جؿ  ط ر   لتممؿ  جه  الل صتج ا س ستج ل   هد اإلجال ل 

 .الحدتث ب فه    ال   ؿ

و   ممؿ  ف  س اؿ االفص ؿ الحدتثج و جتج  فف ج تج تفـ اسفلدا ه   ف طرؼ ا يراد  
رتا الذي تمت    م ؿ االفص ؿ  الفوج ل مت  الحدتثج  ف  يج  أف تريا  ف  الم  ج ت، إف الفط ر الس

جسؽ د ر اإلجالـ يل ال مف م ت المربتج، عتر أج  البد  ف اإل  رة إل  أف البجتج الفحفتج لالفص الت 
الفل ف ثؿ أس س الث رة االفص لتج جبر    ففتح   ف اسف الؿ ل لف ؼ الفطبتا ت  اللد  ت تممؿ  ف 

الـ   دة سه ج الجف د  االجف  ر،  ذه البجتج الفحفتج فحف ج إل  دجـ أوبر يهل د ف ال ط  ب  ل صج اإلج
 مدالت الد ؿ ال فط رة  ا فف  ت  ا   بتف الد ؿ المربتج يت   بتجه ، و   أف جدد    د ف  سف ت ت

أسم ر الربط    ل، سفلد ل  بوج ا جثرجث ال تزاؿ  متف ،  تم د ذلؾ الرفف ع أسم ر الح س ب ال لص
 .ب له فؼ يل بمض الد ؿ   مؼ الفو تف  الفدرتب ج   االسفم  ؿ

أ   يت   تلص ال حف ى ياج  ال ترفال إل  ال سف ى ال ط  ب  تط   ج ت  الط با الفريتهل  ا ق ج 
 بد  ف  جدرة يل ال  اقا المربتج الفل فادـ  حف ى إجال ت   ج  ت   ثا يت   متدا  رعـ    فـ ذوره، ياج  ال

فث تف ال مه د الوبتر الذي فاـ  ب  الد ؿ المربتج، يت   تفم ؽ بفم تـ فم تـ ا جثرجث  حسف اسف الله  
 عراض فرب تج  فج تاتج،  قد ف وجت بمض الد ؿ المربتج  ف فسمتؿ  ؤ رات طبتج يل ال م ؿ فرا حت 

 . %40 %15 مدالت اسفم  ؿ ا جثرجث   جه  بتف 
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ال  اقا الم  تج ال فلصصج     د تؤفل ث  ره بظه ر بمض الصحؼ  ال مالتو   بدأ  ذا ال مه
ج   ال بوج   ل   اقا جربتج مدتدة سجف وف  ف الف اصؿ  ا الم لـ إذا    ح يظت ج   مدتفه   ج اه  
 الحاتاج أف ال حف ى المربل ج   ال بوج المجوب فتج  زاؿ يل بدات ف   تحف ج إل  فط تر وبتر يل ال وؿ 

طرؽ االسفهالؾ المدتدة ل س اؿ اإلجالـ جف طرتؽ ا جفرجت فدجـ  أف    ف،  يل ال ا بؿ تبد   ال
اإلط ر تمب أف ج تز بتف     جتف  لف فتف  اي ج تفه   تا  ي تا   لوف  ل طر   ح  رة أت    يل  ذ

 جل تفم ؽ بفربتج ا  ؿ تهـ ح  تج ا طف ؿ  ال ب ب  ف ال ل طر الفل ذورفه  يل الفارات الس باج،  الث
 (1 .ج   اسفم  ؿ  ذه ال س اؿ  دجـ قدرات ا سرة ل ات ـ يل  م ؿ فيطتر  ح  تج أيراد   ا طف ؿ

 فحفـ ج تج  أ ل ت ت الفدلؿ اال ف  ـ بفربتج ا طف ؿ  ب ل ب ب  فم دتهـ ج   حسف اسفم  ؿ  ذه 
ـ   س    فهـ،  وذلؾ يت   تفم ؽ يل  سف ى الفت رافهـ     رو فه حاتاتتفال س اؿ لتصبح ا ي ج تف 

بح  تج أجفسهـ، ي لفيثترات الس بتج ال سم ج ج   الم جب الصحل  الجفسل،  ج   الجف اج ال درستج  ج   
 فو   ج ل فدلؿ  االبفم د  إسفرافتمتجالمالق ت ا سرتج  ال مف متج فحفـ ج تج  الفممتؿ يل الفدلؿ    ا 

و ل جا فتسر االسفا لج  ف  ذه ال س اؿ، ي لفربتج ج   اسفم  ؿ  جف الح  ؿ الم  زة أ  عتر ال مدتج
ففف  ل  أي ق  وبترة لفط تر    الفاجت ت الحدتثج فح ؿ يل طت فه  ر  ج ت فو تف  لصل   مريل ل فرد

جالقج  ا جفس    ا اآللرتف   ا ال مف ا ووؿ، إف الفربتج ج   اسفم  ؿ  س اؿ اإلجالـ  ل  ست ج 
 لح  تج ا يراد.

اجطالقه   ف    المالق ت دالؿ ا سرة   أ   يت   تلص فيثتر برا ج الف فزة ج   فج اف  ا مت ؿ
 الفم رب يل  ذا ال    ع ياف ال امب تدج ج  إل :   ا بح ث ال تداجتج   لالص ت المدتد  ف الدراس ت

 ـ الحدتثج يل ج طج بتف ا سرة   س اؿ اإلجال   الم ؿ ج   اتم د الطرؽ ا ي ؿ لبج   جالقج  اجتج
 الم مت ت ا   تج.   ظؿ الفم  ف  ا ال جظ  ت

 .إحدى آلت ت ل ف بمج الظ ا ر الج  اج جف فيثتر الفاجت ت الحدتثج 
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  ا برا ج فو تف  فو   ج فدرس يل ال ؤسس ت الفرب تج فهدؼ إل  فربتج الج  اتف ج   الفم  ؿ  
ال جف ج اإلجال ل بيس  ب الج قد ال ف وجهـ  ف اسف الؿ    ال سؤ ؿ  ا فاجت ت اإلجالـ الحدتثج

 (1 ال فابؿ الس بل...

 دة فيثتر   إل     فدال ه    اجف  ر     سرجج فف ق ه    تف تز المصر الح  ر بثا يج المج صر الثا يتج
 ف بمفه ، إال أف الفربتج اإلجال تج ت وجه  أف فس جد ال ربتتف ج    بط    درمج ال ت وف  مه   م رافه 

ب  رفه  يل إط ر تلدـ ا  داؼ ال ج  دة،   ف أبرز الا  ت  ال م صرة الفل    فر تد     ت ذه الفيثترا
 سبؿ الفم تش  ا اآللرتف،   فادتر  ،   فمج  به  الفربتج اإلجال تج فثاتؼ الج  اج بسبؿ يهـ ا   ر

حداث فمباج ال ب ب ل  امهج ا    آلت ت الفف جؿ  ا الم ل ج،   اسفتم ب  اف ت ت المصر الحدتث،  
 ف وتجهـ  ف ال ه رات الفل فمجتهـ ج   ال  امهج ج    جف الل ؼ   عتر الط راج،   الم رتج الط راج

الريض أ  الفبرتر، أ  اسا ط ال  والت ج   ال تر، و   فمجل الفربتج اإلجال تج    االسفسالـ أ  االجمزاؿ  
االجف       إللالص  حب ال طف،ا   فادتر قتـ ال  رى،   فه ، ب س جدة الطالب ج   يهـ حا قهـ   امب

  ح ربج االجحراي ت الفورتج   الف  تؿ،     امهج ال  ام ت   الحرتج الم دلج،   احفراـ اآللر   الصحت ،
 ال جحريتف  يؽ الطرؽ ال ج سبج لذلؾ.  

 الثا يتج    ف ير الفربتج اإلجال تج  س حج وبترة  ف الفرص ال  افتج ل م لمج ال  والت الجفستج
ا  تج    ا  تج الفوج ل متج،   الفل تم جل  جه  الطالب يل ال درسج و  و ج ا  تج الح  رتج، جاإلمف  جت  

االسف راؽ    الفحتزتج   جدـ ا لفج،   الست ستج، جال ة ج   الف فرات الفل فج ي بفمؿ االفص ؿ  ا اآللرتف،
ا فالوهـ    الجاتج، ف  جتجج اإلمف مب الفربتج اإلجال تج د را ب رزا يل إوس ب الطالب الثا ي   يل ال ح تج،
 ال ه رات الفروتبتج،   الربط بتف ا  ت    بتف ال ف ترات،   الفح تؿ  حؿ ال  والت   الفا تـ    ه رات الجاد

 الثا يتج الفل فس جد ـ ج   االفص ؿ الفم ؿ،  اإلمف  جتج ال ه رات    الوف بج   الارا ة    ه رات الحدتث  
  .ال ف ترات الثا يتج ا لرى   الثا يتج يل جالقفه   ا الم   ت ت ف وجهـ  ف اسفتم ب اللص صت ت  
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ل  م جب ذلؾ ياف الفربتج فس جد ج   فو تف ج  ذج الاد ة الحسجج لدى الطالب يل ال درسج،    اا
فمزتز    الصبر،   الفح ؿ   حسف فادتر االجم زات،   الح ار   المرض   ا فالؾ الطالب  ه رات اللط بج  

أل اف    صحتج ب ل ج ا   تج لدتهـ، و   أف الفربتج اإلجال تج ت وف فادت ه  بص ر   ف  جتج ف  تـ إم
ا ج طج    الصح يج ال درستج،   ال ج  ج الدراستج،  اإلذاجج   فسفلدـ يته   س اط جدتدة و ل م  تف    ف ،

  أ  حسب ال ج سب ت الفل فات ه  ال دارس سج ت  أ  يص ت   ال هرم ج ت   الحفالت   ال م رض،   الالصفتج
ذلؾ ب تج إجداد الط لب لول    ال اف ت ت الفل فا ـ  ف أم ه ، إل  م جب الفج ف ال درستج ج   الفاليه ،

جح     جح  الم ؿ   جح  ا  ت     تو ف ج  ا ي جال يل  مف م  ت  ؾ افم   ت اتم بتج جح  الج س
حاتؽ  ر ط ال  اطجج الس ت ج ق درا ج   ف    مف م ،      رو  ي جال يل جالج   والت بتاتج   ،اإلجف ج

 (1 س  وت ف  بر فه .   يل فصري ف 
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 خالصة الفصل:

فمػػد إحػػدى الم ا ػػؿ الراتسػػتج  (  الفػػل قػػدالبػػث الف ػػ ال  ا جثرجػػت ت وػػف الاػػ ؿ أف  سػػ اؿ االفصػػ ؿ 
ث بتػػػد أف  ػػػذه ال سػػػ اؿ قػػػد فوػػػ ف سػػػالح  تاطػػػا جج صػػػر الفػػػرايػػػل  حػػػد ث الف تتػػػر الثاػػػ يل  االمف ػػػ جل، 

ال ػػمبل  ال مفاػػدات، و ػػ  اجػػ  يػػل ال قػػت جفسػػ  فػػدجـ الفػػراث السػػ اد  فحػػث ج ػػ  الف سػػؾ بػػ ، لػػذا إججػػ  جاػػؼ 
ججػػد جاطػػج  متجػػج  جاػػ ؿ أف  سػػػ اؿ االفصػػ ؿ الحدتثػػج   جهػػ  البػػػث الف ػػ ال  ا جثرجػػت ال ت وػػف أف ففمػػػؿ 

وػ ف  ج لػؾ اسػفم  ؿ  الاػـ  إذايل ح لػج  ػ  يم ه  ال ؤثر  ذا يل ال مف ا  ف تر بج ا    ظ اف  إل  ا س   
   ج سب له .

الفػرد ال سػفلدـ لهػذه ال سػت ج، يهػل جبػ رة جػف م ػ د لتسػت ي ل سيلج  ج  ب فت ففم ؽ بوتفتػج فصػرؼ 
ج ػػ  ا يػراد  ػػـ  ػف تفحو ػػ ف بهػ   تػػدتر جه ، إذف  لهػ  الاػدرة ج ػػ  قتػ دة ا يػػراد لفمبػر ـ ج ػػ  يمػؿ  مػتف،  اا

 ف مهج،  الفل ف و ت يل   جه  أيو ر  فص رات ل   اطجج االيفرا ػتج  ب ت ا  ر  ر  ج  بفصري فج   ذا
أيػراد ال مف ػا ب مػريفهـ له فػ  ال سػ اؿ  فيثترافهػػ    ال ف ػ جج لاػتـ المػدؿ  ال سػ  اة،  تجط ػؽ  ػذا  ػػف دراتػج 

ج يػل حتػػ فهـ الست سػتج  اإلمف  جتػػج  االقفصػػ دتج، حفػ  تصػػبح ا   طجػ ف أوثػػر ج ػػ ط   فمبتػرا يػػل ال  ػػ رو
 يل ل ؽ  جل    تج االوفف   الذافل  االجف  د ج   الجفس  ف وال المجستف.

حتث قد روزت بػرا ج الاجػ ات الف ػ اتج ج ػ  جػرض ال   ػ ج ت ال فم اػج ب له تػج  اإلجف ػ    الػ ال  
ل  طف،  وذلؾ جرض ال    ج ت ال طجتج  ال   وؿ ال طر حج يل ال مف ا ب لف ؼ م اجبه ، و ػ  لمبػت 

جثرجػػت ب لف ػػؼ أ ػػو له  ف طتػػج وػػؿ حػػدث بػػ رز  ػػف لػػالؿ الرسػػ اؿ الفف ج تػػج  ال اػػ الت الست سػػتج  ػػبوج ا 
 اإللوفر جتػػج،  فيثترافهػػ  يػػل ال  ػػ روج يػػل إبػػدا  الػػرأي  الفػػل  ػػو ت يػػل  م  هػػ  ثا يػػج مدتػػدة   ػػل ثا يػػج 

 ال  اطجج االيفرا تج.
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 يد:تمي

والسبب ، تعتبر المواطنة من القضايا اليامة التي تحتل موقعا خاصا في المجتمعات المعاصرة  
بوصفيا الشكل  ، الميبرالية والديمقراطيةفي ذلك ال يشير فقط إلى طريقة إضفاء الطابع الشكمي لمممارسة 

، بل ألن المواطنة تشمل طائفة واسعة من القضايا االجتماعية، السياسي السائد في العالم الحديث
 فيي تتجاوز حدود منطق، التعميم حيث تنزلق الداللة الحديثة لممواطنة في اتجاه، والسياسية المعاصرة

 Citizenوىي بيذا المعني امتبلك صفة المواطن، اإلنسان المتقبل غير الفعال إلى اإلنسان الفاعل
 .ديمقراطيالمساىم والمتمتع بمجموع الحقوق المدنية واالجتماعية ضمن مجتمع 

يمكن في بعدىا إن فيم المواطنة في مجمل أبعادىا إدراجيا في الفضاء الحضاري العربي 
ست  .عابو من حيث ىو شرط ضروري لتمتمك موقع فاعل في حضارة اإلنسان اليوميالموضوعي وا 

أي بناء ، فالتحدي األساسي لمجزائر والوطن العربي في العصر العولمة ىو تحديث العقل العربي
ال  Global System" باعتباره "منظومة كميةمواطن متعمم ومثقف لديو الكثير من الميارات والمعارف 

تحمي من  فالديمقراطيات، تتجزأ وأنو ليس ىناك ما ىو أكثر أىمية من تطوير مواطن فاعل واع ومسؤول
وبدون إلتزام عقبلني من طرف المواطنين تجاه القيم ، قبل مواطنين يمتمكون المعرفة والميارة واالستعداد

وبدون إمتبلك القدرة عمى معرفة اآلخر ال يمكن المجتمع حر ومنفتح أن ينجح ، والمبادئ األساسية
ووسائل اإلعبلم بمثابة حمقة وصل بين ، والتواصل معو لن نستطيع أن نستفيد إيجابيا من التطور العالمي

كل مقومات ومكونات البناء االجتماعي إذ تؤدي دورا بالغ األىمية والخطورة في تكوين الرأي العام وفي 
 دىا حول أفكار وأراء واتجاىات معينة.وفي تعبئة الجماعات وحش، تشكيمو
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 التطور التاريخي لممواطنةأوال: 

 :الفكر االجتماعي القديم والحديث المواطنة في -1

مر مبدأ المواطنة بمحطات تاريخية مختمف أثرت في تكوينو حتى وصل إلى دالالتو المعاصرة 
ويظير الجدل داخل األدبيات الغربية الحديثة حول عدة نقاط، الطبيعة المتغيرة والواسعة لمبدأ المواطنة 

وم، كما يعكس التي تجعمو غير مستقر حتى اآلن وقابل لمتطور، وعدم االتفاق النظري حول ىذا المفي
 اكتسبتنظرية لفيم أبعاد وتنوع تطبيقات المواطنة من مجتمع آلخر، فقد  إليجادذلك المحاوالت المستمر 

المواطنة دالالت مختمفة نتيجة الرتباطيا بتطور الجماعة السياسية في الغرب والتشكيبلت االجتماعية 
الجتماعية، والثورة الصناعية، وبروز الرأسمالية داخميا بدءا من مجتمع المدينة اليونانية، وتشكل الطبقات ا

والحقوق الديمقراطية، وظيور الدولة القومية، وكميا تطورات ترجع في جذورىا الى تجربة غريبة خاصة، 
" أن ظيور الدولة القومية في أوروبا في القرنين الثامن christian lemke"حيث يرى "كريستان ليمك" 
 1في تأسيس مبدأ المواطنة. والتاسع عشر أثر بشكل كبير

 :سنحاول تحميل سيرورة التطور التاريخي لممواطنة في المحاور التالية 

 :المواطنة في الفكر االجتماعي القديم -1-1

وكان  واإلنصافمن أجل العدل والمساواة  اإلنسانيالتاريخ  نضاللقد اقترن مبدأ المواطنة بحركة 
ذلك قبل أن يستقر مصطمح المواطنة وما يقاربو من مصطمحات في األدبيات السياسية والتربوية، 
وتصاعد النضال وأخذ شكل الحركات االجتماعية، منذ قيام الحكومات الزراعية في وادي الرافدين، 

 والكنعانيين. الفينيقيينوحضارات الصين، واليند وفارس وحضارات 

 إدارةسياسية في أسس لمحرية تجاوزت  إيديولوجياتات وما انبثق عنيا من تمك الحضار  أسيمت
لتأكيد فطرتو، واثبات ذاتو وحق المشاركة الفعالة في اتخاذ  اإلنسانالحكام فاتحة بذلك آفاق رحبة لسعي 

ومن بعده الروماني ليضع  اإلغريقيات وتحديد الخيارات، األمر الذي فتح المجال لمفكر السياسي القرار 
والروماني  اإلغريقيكل منيما أسس مفيومو لممواطنة والحكم الجميوري، وقد أكد كل من الفكر السياسي 

                              
1  - Christian lemke, «citizenship and european intégration, world affaires, 1998, p47. 



 المواطنة ماىية                                                                        الرابع:  الفصل

 

 
 

- 184 - 

أسس لمناقشة  إرساءفي بعض مراحميما عمى ضرورة المنافسة من أجل تقمد المناصب العميا وأىمية 
 1السياسة العامة باعتبار ذلك شيئا مطموبا في حد ذاتو.

ولم يأخذ مبدأ المواطنة معنى واضحا، إال عندما تكرس شكل السمطة، وأصبح ىناك ما يسمى 
السمطة تقوم عمى مجموعة من الناس، قد سبقت السمطة عمى األرض  إلىىنا  اإلشارة"الوطن" وال بد من 

التنقل استقرت عمييا ىذه المجموعة في وقت ما، أو األرض التي عاشت عمييا مجموعة لم تعتمد التي 
بل  الداللة السياسية واالجتماعية السائدة اليومفي عيشيا، أما تعبير "المواطن" فمم يكن لو في تمك الفترة 

 .إليياكان فردا أو عضوا في الجماعة لتي ينتمي 

ورغم ما شيدتو المواطنة كحركة اجتماعية وكفكر تنظيري من تحوالت من حيث الداللة والمفيوم، 
مرحمة واحدة عمى خط زمني واحد، إذ كان لكل مجتمع نظامو السياسي واالجتماعي  فإنيا لم تتغير في

 وظروفو ومعطياتو الخاصة بو... وىو ما يوضحو الشكل الموالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
، مركز يافا لمدراسات واألبحاث، القاىرة، واإلسالميةمسممون ومسيحيون في الحضارة العربية أحمد صدقي الدجاني،  -1

 .5، ص1999
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 : سيرورة التطور التاريخي لمبدأ المواطنة20شكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المواطنة

 قبول المشاركة الحرة لؤلفراد المتساوين إقرار المساواة

 مر مبدأ المواطنة بمراحل

 تاريخ مبدأ المواطنة

 تاريخ سعي اإلنسان من أجل العدل والمساواة )ذلك قبل أن يستقر مصطمح المواطنة بزمن(

تطور ىذا السعي وىذا النضال بأخذ شكل 
 الحركات االجتماعية بدءا

لعل الحياة القبمية العربية التقميدية ما نشأ عنيا من حكومات 
اإلغريقية والرومانية في التمييد  كانت مثل التجارب السياسية

 لممواطنة وذلك من خبلل:

  ما تطمبو القبيمة من تماسك وعبلقات القبائل المتحالفة
 من المشاركة في اتخاذ القرارات الجماعية.

  ما يحممو اإلسبلم من منظور إنساني: الوحدة اإلنسانية
 والمساواة في الحقوق والواجبات.

 بالمعروف والنيي عن المنكر. مبدأ الشورى واألمر 
 .التأكيد عمى المساواة بين الناس في الحقوق والواجبات 

 قيام الحكومات الزراعية في ببلد الرافدين. (1
حضارة سومر وأشور وبابل وحضارة  (2

الصين واليند وفارس وحضارات الفينيقيين 
 واإلغريق...

ىدت الحكمة بعض المموك في الحضارات  (3
ابي إلى أىمية إقامة الزراعية مثل حمور 

الشرائع والقوانين التي نظم الحياة وتحدد 
 الواجبات.
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دور المؤسسة التعميمية في تكوين روح المواطنة لدى تالميذ المدرسة بوزيان راضية:  المصدر:
، 4، السنة اإلنسانيةكماليات والية عنابة، الجزائر، مجمة العموم ، دراسة ميدانية لبعض الية نموذجااالكما
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ىذا التطور في العصور القديمة وأبدع  استمر
الفكر السياسي اإلغريقي ومن بعده الفكر 

الروماني القانوني عمى وجو الخصوص ليضع 
 أسس مفيومة لممواطنة في العصر القديم.

من خبلل ىذه األسس كان من الممكن أن يبني المسممون 
نظاما سياسيا يراعي مبدأ المواطنة ولكن لم يتمكنوا من 

ير نظام الشورى وتحول الحكم إلى ممكية مطمقة ومن تطو 
ىنا ابتعد المسممون عامة عن ذلك التطور السياسي من 

 الذي أعاد اكتشاف مبدأ المواطنة. 13القرن 

تحوالت كبرى متداخمة ومتكاممة مرت بيا التغييرات السياسية التي أرست  3يمكن رصد 
المعاصرة مبادئ المواطنة في الدول الديمقراطية  

المشاركة السياسية وتداول السمطة  تكوين الدولة القومية
 رسميا

قامة دولة  إرساء حكم القانون وا 
 المؤسسات

الروماني( -قرون تم االنتقال فييا من المفيوم التقميدي لممواطنة )اإلغريقي 7ىذه التحوالت مرت عبر 
 والتنوير وطروحات حقوق اإلنسان والمواطن.إلى المفيوم المعاصر فكر عصر النيضة 
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لقد أفرزت تمك التجارب التاريخية معاني مختمفة لممواطنة فكرا وممارسة، تفاوتت قربا وبعدا بحسب 
التيارات الفكرية السياسية واالجتماعية التي ال يمكن قراءتيا وفيميا ونقدىا بمعزل عن الظروف المحيطة 

والتربوية،  واإليديولوجيةعيدا عن الزمان والمكان بكل أبعاده االقتصادية والسياسية واالجتماعية بيا، وب
نماومن ثم ال يمكن التأصيل السميم لمفيوم المواطنة باعتباره نتاجا لفكر واحد مبسط،  باعتبار أنو نشأ  وا 

فكرية متعددة تنوعت نظرياتيا وعقائدىا بل وظروف تشكميا عمى المستوى المحمي  رونما في ظل محاض
والقومي والدولي، وألن قضية المواطنة محورا رئيسيا في النظرية والممارسة الديمقراطية الحديثة، فإن 

طنة لمجميع ينبع من الطريقة التي يمنح بيا ىذا النظام أو ذاك حقوق المواتحديد أبعادىا وكيفية ممارستيا 
بشيء من  إليوومدي وعي المواطنين وحرصيم عمى أداء ىذه الحقوق والواجبات وىذا ما سنحاول التطرق 

 التفصيل:

 :la citoyenneté grecqueالمواطنة اليونانية  -1-1-1

 la" اإلغريقيةالقدامى في المدينة  اإلغريق إلى" la citoyenneté"يعود ظيور فكرة المواطنة 
cités états grecques"  بحيث استعممت المفظتان "مواطن" و "مواطنة" لمداللة عمى وضعية قانونية

لمفرد في أثينا، وكان ال يممك مكانة المواطن إال األشخاص الذين يممكون بعض االمتيازات الخاصة في 
ء النساء واألطفال المجتمع وىم الذكور األحرار مالكي األراضي وأبناء الطبقات العميا، بينما جرى استثنا

 1واألجانب والعبيد من حقوق المواطنة.

وىو ما يدل عمى أن مفيوم المواطنة في تمك الفترة اقتصر عمى الطبقية في التحديد، والتراتبية في 
التخصيص، وقد تمتع المواطنون في تمك الفترة بعدة حقوق، كالحق في تولي الوظائف العامة، مثل 

والتعميم، وحق العضوية في الجمعيات والتنظيمات العامة، وحق االنتخاب  الوظائف في مجاالت القضاء
 في المؤسسات الرسمية، واإلسيام في المجتمع عن طريق الخدمة العسكرية وغير ذلك.

إن شعور المواطن األثيني باالنتماء إلى دولة تحمي حقوقو وحرياتو يدفعو في الوقت ذاتو إلى 
 عبيد. إلىيخسر ما عنده وكي ال يتحول من سيد الدفاع عن ىذه الدولة، كي ال 

                              
، ص 1969، شركة النشر والطبع واألىمية، الطبعة األولى، بغداد، الوجيز في الفكر السياسينزار الطبقجمي،  -1

 .22-17ص
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" التربية المواطنية عند اليونان قديما، عمى أنيا نموذج Henry giroux"وقد وصف "ىنري جيرو" 
"، ومن خبلل visionary، أي أنو وبشكل واضح، سياسي وسموكي ورؤيوي "إدراكومن العقبلنية يمكن 

التربية وكأنيا سياسة بالدرجة األولى، مصممة لتييئة المواطن لممشاركة  إلىىذا النموذج كان ينظر 
 1الذكية والفاعمة في المجموعة المدنية.

لقد أسست اليونان القديمة داللة المواطن وفق مشروطية "المساىمة والفعل" فالمساىمة متعمقة بدفع 
ين وبالنتيجة من ال يحق لو المساىمة الضريبة من أجل تسيير الشؤون العمومية وواجب االلتزام بالقوان

المالية يمتنع أن يكون مواطنا، فالمواطنة اليونانية من حيث ىي جامعة لممجتمع الفاعل، ىي في ذات 
( وىو ما أكده أرسطو في جممة أنداكالمحظة مانعة لممجتمع المنفعل )وفق السياسة المينية في اليونان 

 أفكاره حول المواطنة:

 :ة عند أرسطوالمواطن -1-1-0

جاءت تطورات أرسطو السياسية والفمسفية والقانونية واالقتصادية لتعرض مجموعة من القضايا التي 
لقضية المواطن حتى الوقت الحاضر، وىذا ما يظير عند مناقشتو  اإلنسانيال تزال تشغل الفكر 

العبلقة بين الفرد والدولة والمجتمع وما ينبغي أن تكون عميو ىذه  إطار" في critizenship"والمواطنة 
مفيوم المواطنة عندما تحدث عن طبيعة الدولة ذاتيا، والعبلقة بين أصحاب  إلىالعبلقة، حيث أشار 
 السمطة والمواطنين.

بتحديد ماىية كل من الدولة، وماىية المواطن ذاتو وخاصة حينما  أرسطوقام  اإلطاروفي ىذا 
 صنفين: إلىاليونانيين  أرسطوناقش الحقوق والواجبات وبناءا عميو صنف 

 .صنف األحرار: وىم األفراد الذين ليم حق المواطنة (1

 .صنف العبيد: وىم المحرومون من ىذا الحق (2

                              
، 1999معرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت ، دار التطور الفكر االجتماعيعبد اهلل عبد الرحمن،  -1

 .43-42ص ص
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مفيوم المواطنة من الناحية االقتصادية والسياسية في نفس  أرسطووعمى ضوء ىذا التصنيف حدد 
الوقت خاصة وأن نوعية المواطنين والطبقات االجتماعية في الدولة كانت تخضع حسب نظام التخصص 
وتقسيم العمل ونوعية الوظائف التي كان يقوم بيا األحرار والمواطنون أو غيرىم من طبقة العبيد في 

 1.المجتمع اليوناني

 :"la citoyenneete roumaineالمواطنة الرومانية " -1-1-3

ما حصل في أثينا من جية تعزيز موقع الفرد في مؤسسة الدولة حصل أيضا في روما في القرن 
 إلىالحرية، كانت روما ترمز  إلىاألول قبل الميبلد، وامتد بضعة قرون الحقا، فكما كانت أثينا ترمز 

قبيمة بالوالدة أو التبني أو  إلىالنظام فتعريف "المواطن" في روما حسب القانون ىو كل فرد قبل االنتماء 
كان عبدا( أو بواسطة منحة حكومية، وكان المواطنون عمى ثبلث درجات، فيناك المواطن  إذااالعتناق )

" تمنح  la lati,itasالتي تسمى "الروماني الذي ولد ونشأ في روما أو في قطاعيا، والمواطنة الممكنة و 
من روما لبعض سكان المدن أو المستعمرات التي تفضميا الدولة، حيث يمكن ليؤالء المواطنين حق 

" يحصمون عمى المواطنة magistratesالتعاقد مع الرومان، وليس حق الزواج منيم، كما أن قضاتيم "
 فترة وظيفتيم. إتماميمالرومانية الكاممة عند 

مى امتياز لممواطن الروماني كان حماية شخصو وممتمكاتو وحقوقو المنصوص عمييا في إن أغ
 القانون، وحصانتو من التعرض لمتعذيب أو العنف عند محاكمتو.

ليعود المواطن ويفقد امتيازه من  -نسبيا-ىذا الوضع االستثنائي في أثينا وروما لم يستمر طويبل
التجمعات الشخصانية بكل مواصفاتيا،  إلىوعاد ارتباط الفرد  وروباأفي  لئلقطاعيةخبلل السيطرة القوية 

م التي تعتبر نقطة تحول في التاريخ لممجتمع westphalia "1648أن كانت معاىدة وستيفاليا " إلى
الجغرافي، ومن بعده لممجتمع الديمقراطي بحيث تكون الوالء الذي زاد في ترابط واندماج أفراد كل مجموعة 

 2عمييم حمايتيم من ىجوم مجموعات أخرى.حيث كان 

                              
 .43، مرجع سبق ذكره، صتطور الفكر االجتماعيعبد اهلل عبد الرحمن،  -1

2- Jean leca, individualisme et éitoynneté, in sur l’individualism, paris, 1986, p186. 
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لقد اقترن تطور األفكار الغربية عن المواطنة بتطور العصور الوسطى وعصر التنوير، فالثورة 
الفرنسية وتطور الديمقراطية األمريكية طرحتنا لنقاش قضايا مثل الحرية، المساواة والديمقراطية، األمر 

لوك، وروسو نظريات جديدة في السياسة أمثال ىوبز لمواطنة، وقدم مفكرون الذي وسع مصطمح ا
 1والممارسات التي طرحت األسئمة حول العدالة المرتبطة بالمواطنة.

 la citoyenneté et la théorie du المواطنة ونظرية العقد االجتماعي -1-0

contrat: 
نظرية العقد االجتماعي من أىم النظريات الديمقراطية في نشأة الدولة والتأسيس لممواطنة  تعتبر

وجود حياة فطرية تسبق قيام الجماعة، وأن االنتقال من  إلىوالتي تشير وتحديد الحقوق والواجبات... 
السمطة  إقامةقصد حياة الجماعة السياسية قد تم بناءا عمى عقد اجتماعي بين األفراد ب إلىحياة الفطرة 

ي فكرة العقد االجتماعي عمى تحول عن المشروعية الدينية لمحكم، إذ تعتبر أن مصدر مالحاكمة، وتنط
المجتمع المدني ومن ثم فإن  إقامةالناس واتفاقيم فيما بينيم عمى  إرادةالتنظيم السياسي بأكممو ىو 

 خضوعيم لمسمطة يقوم عمى رضاىم بيا.

د االجتماعي عمى تحديد حقوق المواطنين وواجباتيم إزاء الدولة، ومما ال وينصب فكر منظري العق
شك فيو أن ىوبز ولوك وروسو، لدييم تصورات شديدة التباين حول طبيعة العقد االجتماعي، فيوبز يجعل 

الطبيعة، وقد  إياىامن الدولة ثمرة تخمي كل واحد منا عمى حقوقو، أي التخمي عن السمطة التي وىبتنا 
بتجاوز حالة الطبيعة التي تيدد السمم االجتماعي  اإلسراعن اليم األساسي عند توماس ىوبز ىو كا

بمسائمة نموذج التقاعد الذي  اىتماموواالستقرار السياسي الضروريان معيا، لكل نشاط بشري أكثر من 
عيدة لفمسفة األفراد، أما جون لوك وجان جاك فركزوا عمى الغايات األىداف الب إليويجب أن يسعى 

، وىي الحماية والمحافظة والدفاع عن الحقوق األساسية لمفرد المواطن، خاصة حق الحياة والحرية، التعاقد
فإن السمطة السياسية لمدول والحكومات الناشئة، ليست مطمقة بل ىي مقيدة  لذلك والممكية الفردية...

 بشرط أساسي، وىو استخداميا من أجل خير وأمن واستقرار المجتمع الجديد.

                              
1- Heater derek, citizenship, the civie ideal in world historre, politics and education, 
longman, london, 1990, p p22-23. 
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 التطور التعاقدي لمفيوم المواطنة عمى المستوى الفكري أو السياسي قام عمى: إن

 المواطنة والمجتمع المدني بمبدأ الممكية  إلحاح أغمب فبلسفة عصر األنوار عمى ارتباط ظاىرة
الفردية، الذي كان يدافع عنو في نفس الفترة تقريبا والمنظرون األوائل لبلقتصاد خاصة ادم 
سميث، وىذا يعني أن دور القطاع الخاص المنظم والقوي كحتم فعمي ليذا المجتمع، دور حاسم 

 وأساسي؛

 قيم كبرى ىي قيمة  3واطنة، في ذلك التركيز عمى إسيام ىاتو النظرية في التأسيس لمفيوم الم
"، قيمة الدولة ذات solidarity society(، قيمة المجتمع المتضامن "citizenالفرد المواطن )

"، شكمت ىذه القيم األثر العميق االنشغال بقضايا the state of the sovereigntyالسيادة "
 1.اإلنسانالمواطنة والمجتمع المدني وحقوق 

 :المواطنة في الفكر االجتماعي الحديث -1-3

لقد لقي موضوع المواطنة نصيب من الدراسة والمعالجة في الفكر السياسي والسوسيولوجي الحديث 
األخيرة خاصة مع ازدياد اىتمام عمماء االجتماع بمسائل السمطة  3وخاصة المعاصر منو في العقود 

 إلىالتي دفعت ، multiculturalismواألحزاب والنخب السياسية، والحقوق والواجبات التعددية والثقافية 
والديمقراطية المتعددة الثقافات the democracy rethinkingاعادة التفكير في الديمقراطية 

pluriculturalisme democracy multiculturalism وىو مفيوم شديد االتساع، يعني التفكير في
حكم األغمبية وواقع  بعض الشروط والقواعد التي تسمح بالتوفيق بين متطمبات الديمقراطية، وعمى رأسيا

 إفرازعدم تجانس االجتماعي والثقافي، ومسألة عدم وجود ضمان الحترام حكم األغمبية لؤلقمية التي ىي 
 2ليذا الواقع غير المتجانس بشدة.

                              
، الدار المصرية المبنانية لمنشر والتوزيع، (اإلنسانالتربية المدنية )التعميم والمواطنة وحقوق شبل بدران، حامد عمار،  -1

 .98-96، ص ص2009رة، الطبعة األولى، القاى
2-J.crouley, ethnicte, nation et contrat social, Jn G, delannoi (ed), théories su nationalisme, 
kine, paris, 1991, p p179-218. 
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من مواطنين أحرار J.Rawlsيتكون المجتمع الديمقراطي المستقر والعادل عمى حد قول "رولز" 
يمثل الشرط  1.را لما يتبنونو من مذاىب متعارضةومختمفون فيما بينيم، نظومتساويين، لكنيم منقسمون 

األساسي لوجود نظام سياسي يتصف بالديمقراطية الحقيقية، ومن ثم أصبحت العبلقة بين مفيومي 
 المعاصر مثل: الميبراليالديمقراطية والمواطنة تثير العديد من التساؤالت النظرية في إطار ىذا الخطاب 

المواطن الحر المتساوي ؟ وما الذي يفترض أن يكون عميو ىذا المواطن في إطار من ىو 
 الديمقراطية المتعددة الثقافات.

اكتشاف منطق وآليات  إلىلقد شكمت الديمقراطية عنصرا أساسيا في كل األبحاث التي سعت 
وتجارب اجتماعية بناء نظرية عامة لمسمطة ومرتبطة بأوضاع  إلىاشتغال الحقل السياسي، وبالتالي 

عقد المواطنة، لقد أصبحت  20معينة حيث يعرف رالف غستاف داىرينددورف، العقد األخير من القرن 
المواطنة أكثر الكممات المستخدمة، والشائعة في وصف الحياة في المجتمعات، تتفق الدراسة الحديثة عمى 

 2طبيقات العممية لممواطنة.أن مجتمعاتنا تغيرت بشكل جوىري ومعيا المفاىيم النظرية والت

موضوع المواطنة، سندرك أن البشرية  تأممنا في بعض الكتابات السوسيواوجية التي خصت إذاإننا 
لممواطنة قد تحقق عبر قرون تتقدم بخطى بطيئة عمى درب المواطنة وأن ما عرفتو من نماذج عديدة 

لمواطنة الرومانية أو األثينية، كما سبق طويمة حصل خبلليا تقدم تدريجي في بناء مجتمع ديمقراطي، فا
ت عن شكل ىام من أشكال المشاركة واالندماج ر ديمقراطية وفق مبادئنا اليوم، لكنيا عب نوأن ذكرنا، لم تك

 االجتماعي والسياسي.

 مفيوم المواطنةثانيا: 

يعد مفيوم المواطنة من المفاىيم التي تبمورت عبر تحوالت تاريخية متتالية منذ بداية المفيوم في 
، مرورا بالعصور الوسطى وعصر النيضة والتنوير وحتى عصر الثورات واإلغريقيةالحضارة اليونانية 

                              
1- J rawals, justice et democratie, seuil, paris, 1993, p10. 
2Ibid, p10. 
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ق مجموعة من وف، لئلنسانالكبرى في العالم، التي أكدت جميعيا عمى الحقوق والواجبات األساسية 
 سنة مضت. 2500المبادئ ابتداءا من كتاب السياسة ألرسطو 

، ال يأخذ واإلجرائيةمعنى وفيم دقيق لمفيوم المواطنة بمختمف أبعاده النظرية  إليجادإن أي محاولة 
الخاصية العبلئقية  إلىباإلضافة بالحسبان الصفة الديناميكية والتطورية لممفيوم، سوف يؤول بالفشل 

وىو ما رأيناه  1.رتباط بمجموعة من مفاىيم الفكر السياسي عبر مراحمو التاريخيةا االنة من خبلليطلمموا
في التطور التاريخي لممفيوم لكن في ىذا العنصر بالذات سنركز عمى معنى المواطنة وعبلقتيا ببعض 

مفيوم يرضى بو كل المختصين في ىذا المجال فمفيوميا يختمف تبعا  إيجادالمفاىيم، نظرا لصعوبة 
 لبلتجاه الذي سنتناول منيا، وتبعا ليوية من نتحدث عنو، وتبعا لما يراد بيا.

إن ىذا المفيوم يؤكد بصورة أساسية عمى أىمية مشاركة المواطنين في الحياة العامة، وتحمل 
عام، ولعل ىذا األمر ىو مضمون الفكر المعاصر حول المسؤوليات الوطنية التي تخدم الصالح ال

متوازنة بين الفرد ووطنو ومجتمعو، وذلك  بصورةاألسموب األمثل لضمان تحقيق عبلقة ترابط وتعاون 
أثناء ممارستو ألنشطتو الحياتية، ولذلك يرى االجتماعيون أن المجتمع القوي ىو من يقوم عمى العبلقة 

واطن عمى أساس من التضامن والتعاون القيم المشتركة، وىذا يعني بأنو مجتمع المتبادلة بين الدولة والم
رقي الشعوب وازدىارىا، فإن ضعفت ىذه العبلقة، فستبرز الفردية  إلىغني بالمواطنة التي تؤدي 

والمصمحة الخاصة عمى حساب المصمحة العامة وانتشار ظاىرة المادية المفرطة، وضعف الوالء واالنتماء 
 ، وبالتالي تقمص، وتراجع المواطنة الفعمية.لموطن

مثل )الوطن، الوطنية(  ونظرا لتداخل وترابط مفيوم المواطنة ببعض المصطمحات المرتبطة بيا
 فسيتم توضيح معاني ىذه المفاىيم عمى النحو التالي:

                              
، دار المعارف الحكومية لمنشر والتوزيع، بيروت، المواطنون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسيةعمي يوسف،  -1

 .16، ص2013
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واستوطنو اتخذه ، وأوطن: أقام، اإلقامةجاء في القاموس المحيط لمفيروزبادي "أن الوطن ىو منزل  الوطن:
 1وطنا، يقال مواطن مكة: مواقفيا.

، ومنزل سكن ومقره الدائم، واليو انتماؤه سواء ولد فيو اإلنسان إقامةأن الوطن ىو مكان  خالصة القول:
 .أم لم يولد

دائمة لممارسة  إقامتوولد فيو أم لم يود، يقيم فيو  سواءالذي اتخذ لو بمدا موطنا،  اإلنسانىو المواطن: 
ويرتبط بمواطني ذلك عمل، ويمثل لبنة قوية في ذلك الوطن فيمتزم بنظامو ويحافظ عمى أمنو واستقراره، 

 2البمد في تحقيق مصالحيم العامة والخاصة، ليسيموا جميعا في تنمية وطنيم وبناء مجتمعيم.

و عمى أساس المساواة والعدل كما عرف المواطن: "بأنو الشخص الذي لو حقوق وعميو واجبات تجاه وطن
أمام القانون، وأنو صاحب المسؤولية اتجاه قضايا مجتمعو واشكالياتو، والعقل الذي يفكر بو الوطن، وقمبو 

 3التي تضع من الوطن رمزا يضاىي بقية األوطان الحضارية األخرى. اإلرادةالنابض بل ىو 

: يرى البعض أن معاجم المغة العربية من لفظ مواطنة، فيما ورد لفظ الوطن ليقصد بو محل المواطنة
، ومن فعل واطن استقت كممة مواطنة، بمعنى المعايشة، أو المشاركة والمفاعمة بين اثنين اإلنسانإقامة 

 أو أكثر في وطن واحد.

زام من المواطن بتحمل مسؤولياتو تجاه وعميو "فالمواطنة انتماء ووالء لعقيدة ووطن وقيم ومبادئ والت
فتصبح جزءا من بيا، فيي سموك لقيم في حياة الفرد وفي ضميره  التي يتمتعوطنو مقابل الحقوق 

 شخصيتو وتكوينو.

 وقد ورد العديد من التعريفات لمصطمح المواطنة لبعضيا عمى النحو التالي:

                              
، ورقة بحث مقدمة لمقاء قادة العمل صناعة الموطنة في عالم متغير رؤية إجتماعيةالشريدة خالد عبد العزيز،  -1

 .2م، ص 2005التربوي، دن، 
، مجمة البحوث األمنية، كمية الممك فيد لعقيدة اإلسالمية وعالقتيا بالوطنية وحقوق المواطنةاموسى عمي بن حسين،  -2

 .23-18م، ص ص 2005، 31األمنية، العدد 
، اإلسيامات المتوقعة لمتعميم الجامعي في تنمية قيم المواطنة، مجمة مستقبل التربية العربيةمكروم عبد الودود،  -3

 .59، ص 2004، 33، العدد 10والتنمية، مجمد المركز العربي لمتعميم 
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عرفتيا بأنيا "عبلقة بين الفرد ودولة كما حددىا قانون حيث  تعريف دائرة المعارف البريطانية لممواطنة:
تمك الدولة، وبما تتضمنو تمك العبلقات من واجبات وحقوق في تمك الدولة، فيي مرتبطة بالحرية وما 
 يصاحبيا من مسؤوليات، كما تصبح عميو حقوق سياسية، مثل حقوق االنتخاب، وتولي المناصب العامة.

نسية والمواطنة التي غالبا ما تستخدم مرادفة لممواطنة، حيث الجنسية كما ميزت الدائرة بين الج
المواطنة حقوقا أخرى مثل الحماية لممواطن في الخارج، أما موسوعة الكتاب الدولي،  إلىتتضمن إضافة 

 وموسوعة كوليرا األمريكية فمم تميز بين الجنسية والمواطنة.

يا العضوية الكاممة لممواطن في دولة، أو بعض وحدات أن تعريف المواطنة في موسوعة الكتاب الدول:
الحكم فييا، وتؤكد الموسوعة أن المواطنين لدييم بعض الحقوق، مثل حق التصويت، وحق تولي 

 عمييم بعض الواجبات، مثل واجب دفع الضرائب، والدفاع عن بمدىم. وكذلكالمناصب العامة، 

 1 في جماعة سياسية ما. اكتماالالمواطنة أنيا أكثر أشكال العضوية  إلىيشار ية: موسوعة كوليرا األمريك

أنيا المكانة التي تيسر لمفرد الحصول عمى الحقوق المدنية التي حرية التعبير والمساواة  يعرفيا مارشال:
أي تنظيمات سياسية مشروعة، والحقوق  إلىأمام القانون، والحقوق السياسية، كحق التصويت واالنضمام 

 2االجتماعية واالقتصادية التي تضم الرفاىية واألمان االجتماعي.

لميزان العدالة االجتماعية  ابأنيا الصفة التي تحدد حقوق المواطن وواجباتو تجاه وطنو وفق يعرفيا بدوي:
والمساواة أمام القانون، كما تقوم عمى قاعدة الوالء واالنتماء لموطن، والعمل عمى خدمتو في أوقات السمم 

عن طريق العمل المؤسساتي والفردي الرسمي والتطوعي في  اآلخرينوالحرب، والتعاون مع المواطنين 
 3من أجميا الجيود، وترسم الخطط وتوضع ليا الموازنات. تحقيق األىداف التي يصبو ليا الجميع، وتوحد

                              
 .30عمي خميفة الكواري، مرجع سابق ذكره، ص  -1
، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية لمنشر والتوزيع، 1، طالمجتمع المدني قضايا المواطنة وحقوق اإلنسانلية عمي،  -2

 .86م، ص 2008
م، ص ص 1992، بيروت، 1، مكتبة لبنان لمنشر والتوزيع، طمعجم المصطمحات العموم االجتماعيةبدوي أحمد زكي،  -3

60-62. 
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في حين يركز البعض عند تعريفو لمفيوم المواطنة عمى المعارف والميارات البلزمة لممواطن 
والمسؤوليات البلزمة لمدولة، عمى أنيا "صفة الفرد الذي يعرف حقوقو ومسؤولياتو تجاه المجتمع الذي 

تخاذ القرارات وحل المشكبلت التي تواجو المجتمع، وفي التعاون والعمل يعيش فيو ويشارك بفاعمية في ا
وأن يكون قادرا عمى جمع ، مع نبذ العنف والتطرف في التعبير عن الرأي، اآلخرينالجماعي مع 

المعمومات المرتبطة بشؤون المجتمع واستخداميا، ولديو القدرة عمى التفكير الناقد وأن تكفل الدولة تحقيق 
 1والمساواة بين جميع األفراد دون تفرقة بينيم بسبب المون أو الجنس أو العقيدة.ة العدال

أن المواطنة ال تأخذ صورة واحدة لدى كل المواطنين، فميس بالضرورة  إلىوقد أشار بعض الكتاب 
أن توجد تمك المشاعر واألحاسيس الوطنية لدى كل فرد في المجتمع، أو أن يكون بدرجة واحدة، بل قد 
تزيد تمك المشاعر أو تنقص أو تغيب بالكمية وفقا لمعديد من العوامل والظروف المتعمقة بالمواطن أو 

 أربع صور لممواطنة عمى النحو التالي: إلىبناءا عمى ذلك، فقد أشار السويدي الوطن، و 

ىي التي يشعر بيا الفرد بقوة انتمائو الوطني، ويقوم بواجبو المتمثل في القيام بدوره المواطنة االيجابية: 
 االيجابي لمواجية السمبيات.

السمبي، وال يقوم بأي  النقدوقف عند حدود وىو شعور الفرد بانتمائو لموطن، ولكن يت المواطنة السمبية:
 شأن وطنو. إلعبلءعمل ايجابي 

، بينما واقعو الحقيقي ينم عن عدم وفييا يظير الفرد حامبل لشعارات ظاىرية فقطالمواطنة الزائفة: 
 بالوطن. واالعتزازإحساس 

وفييا يجمع المواطن بين دوره االيجابي والسمبي تجاه المجتمع وفقا لمظروف التي  المواطنة المطمقة:
 يعيش فييا، وفقا لدوره فييا.

ويرى الباحث أن المسمى أو النوع الرابع من ىذه التقسيمات لمسويدي ال يتناسب مع مضمون 
الكمال، وىذا عكس ما التعريف البلحق لو، حيث توحي كممة "مطمقة" بأنيا كاممة أو تتصف بالشمول و 

                              
، برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية لتنمية مفيوم المواطنة لدى تالميذ المرحمة اإلعداديةعادل رسمي النجدي،  -1

 .10م، ص 2001جامعة البحرين، كمية التربية، 
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يفيده المعنى، لذا نرى أن المسمى المناسب ليذا القسم من المواطنة )ىو مواطنة المصالح أو مواطنة 
 الظروف( بدال من المواطنة المطمقة.

ىذا ويرى البعض أن المواطنة ليا جانبان: األول عاطفي ويشار لو بمصطمح الوطنية، والثاني 
طمح المواطنة، لذا أبرز البعض ىذين الجانبين العاطفي والعممي في سموكي أو عممي ويشار لو بمص

تعريفو لممواطنة عمى أنيا حب الفرد لوطنو، وانتماؤه لو، والتزامو بمبادئو وقيمو وقوانينو والتفاني في تقدمو 
حقوقو االيجابي مع غيره في حميا، أما الدولة فيجب أن تتيح لمفرد ممارسة  واإلسياموالشعور بمشكبلتو، 

بداءوحرياتو،  ومقترحاتيم، بعيدا عن التعصب والعصبية. فالوطنية  اآلخرينرأيو بأسموب يحترم فيو آراء  وا 
لمروابط الروحية  إلىىي تمك العواطف والمشاعر القوية التي يحس بيا المواطن اتجاه وطنو، إضافة 

 .إليوالمتينة التي تشده 

مشاعر الحب واالرتباط بالوطن وما ينبثق  إلى واضحة إشارةفيي تأتي بمعنى حب الوطن في 
 1عنيا من استجابات عاطفية، فيي الدافع العاطفي والوجداني الذي يكمن وراء سموك المواطنة.

الفكري النظري لممواطنة، بمعنى أنيا شعور قمبي ووجداني يترجم  اإلطارعميو تكون الوطنية ىي 
في المحبة والوالء واالتجاه االيجابي والذاتية لمعمل الخبلق، أما المواطنة فيي ممارسة وترجمة عممية ليذه 
العواطف والشعور، أي الجانب السموكي الظاىر المتمثل في الممارسات الحية التي تعكس حقوق الفرد 

اتو تجاه مجتمعو ووطنو، والتزامو بمبادئ المجتمع وقيمو وقوانينو، والمشاركة الفعالة في األنشطة وواجب
 2واألعمال التي تستيدف رقي الوطن والمحافظة عمى مكتسباتو.

وحسب اعتقادنا فإن المواطنة تشتمل عمى جانبين رئيسيين ىما الجانب النظري ويسمى )الوطنية( 
رفي والوجداني تجاه منظومة القيم، والجانب العممي )السموكي( ويقصد بو مشتمبل عمى الجانب المع

الممارسة العممية لمنظومة قيم المواطنة من قبل الفرد تجاه وطنو ومجتمعو أثناء أنشطتو الحياتية في 

                              
، رسالة دراسات االجتماعية بالصف األول اإلعدادي في تنمية المواطنةتقويم أثر منيج المحمود جمال الدين إبراىيم،  -1

 .20م، ص 1998ماجستير منشورة، جامعة عين شمس، كمية البنات، 
 .20محمود جمال الدين إبراىيم، مرجع سابق ذكره، ص  -2
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لممواطنة والمصطمحات المرتبطة بموضوع الدراسة  اإلجرائيفي التعريف  إليوجميع المجاالت وقد أضرنا 
 لفصل األول.با

 المفاىيمي العام لممواطنة اإلطار: 23شكل رقم 

Cadre conceptuel général sua la citoyenneté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Gagnon, fis pagé, m : cadre conceptuel d’analyse de la citoyenneté 

dans les démocraties libérales, (volume1 : cadre conceptuel et analyse) ministère 

du patrimoine canadien, recherche et analyse stratégiques, Ottawa, 1999, p 6. 
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 ثالثا: خصائص المواطنة

دراكالمواطنة بمفيوميا الحديث بخصائص معينة،  تتميز المواطن ليا أمر في غاية األىمية ألنو  وا 
 التمسك بيا، ومن خصائص المواطنة نذكر النقاط التالية: إلىيدفعو 

  واجتماعية إنسانيةالمواطنة حاجة: 

مدني وذا سموك حضاري  اإلنسانفي المجتمع، وتجعل  اإلنسانبحيث أن المواطنة تضمن حقوق 
بطبعو ىذا ىو كائن اجتماعي، ومنو جرى االجتماع البشري كما  فاإلنسانفي كل عبلقاتيا االجتماعية، 

يراه ابن خمدون، بحيث يشكل الوسيمة لمحفاظ عمى مصالح األفراد وتوفير حاجاتيم األساسية ضمن 
ظيم حركة األفراد وسموكيم في المجتمع مجموعة القيم والمعايير االجتماعية كضامن أساسي ورئيسي لتن
 العام ما من شأنو أن يحافظ عمى استقرار واستمرار المجتمع ككل.

 المواطنة حالة تعاقدية: 

فارتباط نشوء المجتمعات المدنية تحت فكرة الترابط االجتماعي البشري وما سمي بعد ذلك بمفيوم 
ي يقود العبلقات االجتماعية، ويوجييا لمحفاظ نظام اجتماع إلىالدولة، زاد من حاجة ىذه المجتمعات 

ومن ثم ظيرت فكرة المواطنة كصيغة عمى مجمل القيم والمعايير المنظمة لحياة أفراد المجتمع الواحد، 
مثمى ليذه الحالة، كونيا تعبر عن ممارسات اجتماعية لعمميات التضامن والتعاطف والتوطن بين األفراد 

نماو المكونين لمتحد واحد فحسب  ىي الفعل المنشئ لمحمة وعبلقة قرابة وتعاطف تجعل الناس يتجاوزون  ا 
 1الجزئية الطبيعية ويندمجون في وحدة نسمييا جماعة وطنية. وقرابتيمدواتيم الخاصة 

 المواطنة تشمل كل مكونات المجتمع: 

تعمل عمى رفع الخبلفات واالختبلفات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في التدافع الحضاري، 
الحوار، بما يسمح من تقوية لحمة المجتمع وتعمق المواطن بوطنو ودولتو،  إطارتدبيرىا في  إلىوتذىب 

واطنة الصالحة وتدفعو لتطير مجتمعو عامة ووطنو خاصة والدفاع عنو أمام المممات المختمف، فالم

                              
 .1، ص2004المغرب، ، مطبعة المركز الثقافي، الدار البيضاء، نقذ السياسة )الدولة والدين(برىان عميون،  -1
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، اإلنتاجيةتتقاسم مع الدولة أو المجتمع السياسي مكونات المجتمع المدني التي بينيا المؤسسات 
والمؤسسات الدينية والتعميمية، والنوادي الثقافية واالجتماعية، والمؤسسات الدينية والتعميمية، والنوادي 

 1لمؤسسات ودوره الفعال فييا.الثقافية واالجتماعية، حيث يشعر الفرد بمسؤوليتو تجاه ا

 المواطنة تنظم العالقات االجتماعية بين الفرد والمجتمع: 

بحيث تحفظ عمى المواطن حقوقو المختمفة وتوجب عميو واجبات تجاه دولتو ومجتمعو، بمعنى أنيا 
شراكة  إلىتحفظ عمى الدولة حقوقيا تجاه المواطنين، بما يحقق لحمة النسيج االجتماعي لممجتمع، ويؤدي 

 2في تنمية المجتمع من خبلل المواطن والدولة في نفس الوقت.

 أىمية المواطنةرابعا: 

بشكل كبير  اإلنسانيتعتبر المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية أسيمت في تطور المجتمع 
 والواجبات. افواإلنصالمساواة والعدل  إلىوضمان الشراكة والشفافية والديمقراطية، بجانب الرقي بالدولة 

تعمل عمى رفع الخبلفات واالختبلفات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة في سياق التدافع  (1
واعتزاز المواطن الحوار بما يسمح من تقوية ترابط المجتمع  إطارتدبيرىا في  إلىالحضاري، وتذىب 

تطوير مجتمعو عامة ووطنو خاصة والدفاع عنو،  إلىبوطنو ودولتو، وتفعيل حق المواطنة، وتدفعو 
فالمواطنة كمبدأ ومرجعية دستورية وسياسية، تمتزم قاعدة المساواة وعدم التمييز، والتنافس في الفضاء 
االجتماعي، وتضبطو بضوابط الوطن ووحدتو القائمة عمى احترام التنوع وليس عمى نفيو وتسعى بوسائل 

 دة من ىذا التنوع في تمتين قاعدة الوحدة الوطنية.االستفا إلىقانونية وسممية  

                              
، مركز الدراسات الوحدة مفيوم المواطنة في الدولة الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطنة في الجزائرمنير مباركية،  -1

 .90، ص2013العربية، بيروت، لبنان، 
والتوثيق  واإلعبلم، ورقة بحث مقدمة في ممتقى مبادرات التواصل مفيوم المواطنة وحقوق المواطنعبد العزيز قريش،  -2

ىي الرأسمال  اإلنسانيةفاس المنتدى المتوسطي الدولي الثاني لجمعيات المجتمع المدني المنظم تحت شعار "الكرامة 
 .8، ص2008 جويمية 6و 5و 4"، فاس، اإلنساناألساسي لوجود 
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الرفع من الثقة لدى  إلىتحفظ لممواطن حقوقو المختمفة وتوجب عميو واجبات تجاه دولتو وتؤدي  (2
 إلىالمواطن والدولة في تجاه أحدىما لآلخر، بما يحقق لحمة النسيج االجتماعي لممجتمع، ويؤدي 

متانة النسيج الوطني  المواطن والدولة في الوقت نفسو، ذلك أنالمشاركة في تنمية المجتمع من خبلل 
تتطمب التسميم بمفيوم المواطنة، مفيوم تتحقق فيو المساواة بين البشر، وينال فيو الفرد موقعو االجتماعي 
ووظيفتو عن طريق كفاءتو وقدراتو، وال يمكن أن تتحقق المواطنة، بدون مواطن يشعر شعورا حقيقيا 

بمشاركة حقيقية في شؤون الوطن  إالجباتو في وطنو فبل مواطنة بدون مواطن، وال مواطن بحقوقو ووا
 عمى مختمف مستوياتو.

بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات وأمام الوظيفة  واإلنصافتضمن المساواة والعدل  (3
ساواة، وأمام توزيع الثروات العمومية والمناصب في الدولة، وأمام المشاركة في المسؤوليات عمى قدم الم

 العامة وكذلك أمام الواجبات من دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة عمى الوطن والدفاع عنو.

والسياسي والثقافي واالقتصادي واالجتماعي،  واإليديولوجيوالمغوي  بالتنوع والتعدد العرقي االعتراف (4
 1احترامو.والمواطنة تعمل عمى صون ىذا التنوع والتعدد و 

 أنواع المواطنةخامسا: 

 في ظل التعريفات السابقة يمكننا القول أن المواطنة أنواع متعددة نذكر منيا:

 :المواطنة المدنية -1

تتمثل المواطنة المدنية في االعتراف المتبادل وتسامح األفراد فيما بينيم الذي يسمح بانسجام كبير 
في المجتمع، كما يتعمق األمر بمراعاة أخبلق المصمحة العامة، التي تتطمب مشاركة جميع طبقات 

المية منيا، المجتمع يمكن تصور ىذه المشاركة من منظور مستويات متعددة، محمية وطنية وحتى الع
تجمع بين جماعة المواطنين تترجم من خبلل تضمن العدالة والمساواة في الحقوق والواجبات، والكرامة 

                              
، 2006اتحاد الكتاب العرب،  ، دمشق،25، مجمة الفكر السياسي، المجمد األول، العددالوطن والمواطنةحسين جمعة،  -1

 .30ص
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بواسطة  إالسموكيات عامة يحترمون في ضوئيا بعضيم البعض، وىذا البعد المعياري لممواطنة ال يتحقق 
 1المعايير وقيم الديمقراطية أو المدنية.

 :المواطنة السياسية-0

قانون يسمح لمفرد التمتع  إطارالعامة، في  اإلدارةتتمثل في المشاركة السياسية وحق المساىمة في 
بحقوق يقوم في مقابميا بأداء مجموعة من الواجبات، وىذه االمتيازات التي من بينيا حق التصويت وحق 

 2لرأي واالعتقاد.في الدولة، حرية ا اإلداريالترشح لموظائف االنتخابية، حق الخدمة في الجياز 

 :المواطنة االجتماعية-3

بالحقوق االقتصادية واالجتماعية في دائرة وعام العمل، من ضمنيا  1945بعد االعتراف سنة 
مؤسسات مطابقة لحاجات التكوين،  إنشاءالحق في العمل، حق المطالبة بحماية النظام االجتماعي، 

طنة، وأدى التصور المتموضع ضمن منظور تطوري، وليذا تمثل القضايا االجتماعية بعدا أساسيا لمموا
 إلىتكممة كل مرحمة بالنسبة لممرحمة السابقة عمييا، فالمساواة المدنية تمثل شرطا ضروريا لبلنتقال  إلى

المساواة السياسية، وىذه األخيرة كانت ضرورية لفتح الطريق أمام المساواة االجتماعية وىكذا فإن ىذه 
الحريات المكتسبة تعزز ببعضيا البعض، فالمساواة السياسية تقوي المساواة المدنية وتجمييا من التجاوزات 

 3طييا داللتيا الكاممة.المحتممة والمساواة االجتماعية تثري مضمون المساواة السياسية وتع

 :المواطنة االقتصادية-4

فالمواطنة ال تنحصر فقط في الدائرة السياسية وممارسة الحقوق المدنية، فيي تحتضن كافة مظاىر 
الحياة في المجتمع، خصوصا عبلقات العمل التي أخذت أىمية متزايدة مع تطور التجارة، ومن الضروري 

مبية لمسياسة االقتصادية عمى ممارسة المواطنة، فقد تسبب خفض في ىذا السياق تفادي التأثيرات الس

                              
شكاليةالدولة سيدي محمد ولديب،  -1 ، دار كنوز لممعرفة والنشر، عمان، المواطنة قراءة في مفيوم المواطنة العربية وا 

 .50، ص2010
 .142، ص2008لمكتاب، مصر،  اإلسكندرية، مركز مبدأ المواطنةالحميد بنيو،  نسرين عبد -2
 .51-50سيدي محمد ولديب، مرجع سابق، ص ص -3
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االستيبلك العام التي تمارس ضغوطا عمى نفقات الحماية االجتماعية والمصاريف المخصصة لمخدمات 
التضامن االجتماعي تفويض الوظائف االجتماعية الكبرى وتزايد نسب البلمساواة كما  إضعافالعامة، في 

ذات التوجو الرأسمالي الميبرالي، ويعتبر الحق في العمل من أبرز حقوق المواطنة  مبلحظ في الدولىو 
االقتصادية ىدف ذو قيمة دستورية، فعمى كل مواطن  واجب العمل ولو الحق في الحصول عمى العمل، 

، في التحديد الجماعي ووالدولة تضمن االستفادة المتساوية من التكوين الميني كما تضمن حق ممثمي
 1روف الشغل وتسيير المؤسسات.لظ

 سادسا: أبعاد المواطنة

مفيوم المواطنة لو أبعاده المتعددة، تختمف تبعا لمزاوية التي تم تناولو منيا، ومن ىذه األبعاد ما 
 يمي:

حيث تمثل المعرفة عنصرا جوىريا في نوعية المواطن الذي تسعى اليو  البعد المعرفي الثقافي: -أ 
نما مؤسسات المجتمع، وال  يعني ذلك بأن األمي ليس مواطنا يتحمل مسؤولياتو ويدين بالوالء لموطن، وا 

معرفة وسيمة تتوفر لممواطن لبناء مياراتو وكفاءاتو التي يحتاجيا، كما أن التربية الوطنية تنطمق من ثقافة 
 2الناس مع األخذ في االعتبار الخصوصيات الثقافية لممجتمع.

 ...الميارات الفكرية مثل: التفكير الناقد، والتحميل، وحل المشكبلت. ويقصد بو البعد المياراتي:  -ب 
وغيرىا، حيث أن المواطن الذي يتمتع بيذا ميارات يستطيع تمييز األمور ويكون أكثر عقبلنية ومنطقية 

 فيما يقول ويفعل.

 3يقصد بيا الكفاءة االجتماعية في التعايش مع اآلخرين والعمل معيم. البعد االجتماعي: -ج 

                              
 .53-52المرجع السابق، ص ص -1
، دراسة ميدانية، شركة المطبوعات لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، فعالية المدرسة في التربية المواطنيةفريحة نمر،  -2

 ، 2004بيروت، 
 اإلنسانية، مجمة العموم مواطنة في الجزائراتجاىات الشباب الجامعي نحو الفوزي مييوبي، سعد الدين بوطبال،  -3

 .74، ص2014، مارس14واالجتماعية، العدد 
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 أو البعد الوطني ويقصد بو غرس انتماء التبلميذ لثقافاتيم ولمجتمعيم ولوطنيم. البعد االنتمائي: -د 

 أو القيمي، مثل العدالة والمساواة والتسامح والحرية والشورى، والديمقراطية. البعد الديني: -ه 

المحمية التي يتعمم وىو اإلطار المادي واإلنساني الذي يعيش فيو المواطن، أي البيئة  البعد المكاني: -و 
فييا ويتعامل مع أفرادىا، وال يتحقق ذلك إال من خبلل المعارف والمواعظ في غرف الصف، بل ال بد من 

 1المشاركة التي تحصل في البيئة المحمية والتطوع في العمل البيئي.

 أسس ممارسة المواطنةسابعا: 

والقوانين والنظريات، وال يصح لممواطن ال يصح لممواطنة معنى إذا بقيت عمى مستوى الدساتير 
وجود وتأثير إال إذا أنخرط في المجال العام، وأصبح عنصرا فعاال في الحياة السياسية، وممارسة المواطنة 
تقتضي تكوينا مسبقا ألسس نظرية، وال يتأتي ذلك إال من خبلل منظومة تربوية تمقن القيم المدنية 

 األسس واآلليات التي تساعد في ممارسة المواطنة وأىم ىذه األسس:المواطن منذ طفولتو وىو ما يشكل 

 :المجال العام -1

إن المجال العام ىو المجال الحيوي لمممارسة المواطنة، فجميع المواطنين لدييم الحرية لمتعبير عن 
 2طبعا في إطار احترام القانون. أراءييم  ومرافقيم

أن في الدولة المدينة ذات األساس الديمقراطي يشترك المواطنون في فضاء يسمى المجال  أكيد
وسائل إلى  العام، وىو مجموع المؤسسات السياسية والنقابية واألىمية، المنظمات األمنية والمدنية، إضافة

 اإلعبلم، كل ىذه المؤسسات يجب أن يتساوى أماميا كل المواطنون.

اطنة تشكل أساسا قويا لتكوين ىوية األمة فالدولة الحديثة تعمل من خبلليا ليس ىذا فحسب فالمو 
عادة بناء اليوية الوطنية.  سياساتيا عمى بناء وا 

                              
 .74فوزي مييوبي، سعد الدين بوطبال، مرجع سبق ذكره، ص -1
 .70ص م،2007 ، القاىرة،1، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان لمنشر والتوزيع، طالمواطنةسامح فوزي،  -2
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بعد أن فشل المبدأ الروحي  ا سبق يمكن القول أن مبدأ المواطنة جاء لينتظم المجتمعاتمإذن كل م
لجديد من التنظيم، فأصبح األفراد يشاركون في في ذلك خاصة في الدول الغربية التي أحدثت ىذا الشكل ا

التي كانت تقدم قوانين وقواعد  صياغة القوانين التي تؤسس اجتماعيم ومستقبميم، بدال منا لنظم الروحية
وقيم جاىزة ومن ثم يمكن اعتبار المواطنة بمختمف أبعادىا وقيميا كرأسمال لمتضامن االجتماعي تقام 

تقديم ونزعي مختمف التوازنات بين القوي واألفراد والجماعات، وىذا ينعكس عميو السمطة الشرعية التي 
بدوره عمى بروز منافسة ومجادلة عممية بين ىذا القوي تجعميا في تفاوض مستمر من أجل تقاسم 

 1المصالح والمنافع واالمتيازات.

 الوعي:  -0

الناحية القانونية بحيث يتساوى مع دراية تامة بكل أبعاد مواطنة من بالعمى المواطن أن يكون 
الجميع في الحقوق والوجبات من الناحية السياسية بحيث لديو الحق في المشاركة في الشأن العام، أين 

السياسية والنظام السياسي، الوعي من  األحزابيكون عمى معرفة معمقة بالوضع السياسي لمببلد كمعرفتو ب
تو بمختمف الخدمات العامة عمى ىذا األساس يمعب وعي المواطن الناحية االجتماعية مثل تمتعو ومطالب

دورا كبيرا في عممية النقد فبل يمكن التحايل عميو وال ىضم حقوقو وال يكون سخرية، ومن ىما يشكل 
 2 الوعي لو المواطنة بحيث إذا فقد تصبح ىذه المواطنة جسد ببل روح.

 التنظيم: -3

ة تفرض عمى المواطن التنظيم في أطر سياسية واجتماعية وثقافية إن المواطنة في الدولة الديمقراطي
يكون نشاطو فعبل، حيث يقوم األفراد بتشكيل روابط ومنظمات مدينة  حتىوغيرىا من التنظيمات المدينة 

بإرادتيم الحرة، يسعون من خبلليا لتحقيق مصالحيم المشتركة، وتتعمم فييا المواطنون كيف يمارسون 
ينتخبون ينتقدون، يحاسبون... يكتسبون ثقافة مدنية تقوم عمى النقاش والحوار وتقبل  ،مقراطيةيالد

                              
 .153، مرجع سابق ذكره، ص السياسة الدين والدولةنقد برىان غميون،  -1
 .70سامح فوزي، المواطنة، مرجع نفسو، ص  -2
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اآلخرين، وفي ىذه الحالة يستطيع الفرد المواطن أن يحقق ذاتو من خبلل إيجاد وعاء مؤسساتي أوسع 
 1 ومشاكمو ويناضل عمى األرض الواقع من أجل حميا. أرائويعبر من خبللو عمى 

 طنةالموا قيم وركائزثامنا: 

 :قيم المواطنة -1

يقصد بالمواطنة العضوية الكاممة والمتساوية في المجتمع بما يترتب عمييا من حقوق وواجبات، 
وىو ما يعني أن كافة أبناء الشعب الذين يعيشون فوق تراب الوطن الواحد سواسية بدون أدنى تمييز قائم 

المستوى االقتصادي أو االنتماء السياسي والموقف  عمى معايير تحكمية مثل الدين أو الجنس أو المون أو
 الفكري.

 وترتكز المواطنة عمى أربع قيم محورية ىي:

تشمل الحق في تنظيم حمبلت الضغط السممي عمى الحكومة، وممارسة كل أشكال  قيمة المشاركة:
كما ينظميا القانون، والتصويت في االنتخابات العامة  واإلضراباتاالحتجاج السممي المنظم مثل التظاىر 

بكافة أشكاليا، وتأسيس أو االشتراك في األحزاب السياسية أو الجمعيات أو أي تنظيمات أخرى تعمل 
 لخدمة المجتمع أو لخدمة بعض أفراده، والترشح في االنتخابات العامة بكافة أشكاليا.

تتمثل في العديد من الواجبات مثل دفع الضرائب، وتأدية الخدمة العسكرية  قيمة المسؤولية االجتماعية:
 2.اآلخرينلموطن، احترام القانون، واحترام حرية وخصوصية 

تشمل عمى حرية االعتقاد وممارسة العقائد الدينية والتنقل داخل الوطن والتعبير عن الرأي قيمة الحرية: 
الحقوق السابقة مثل حق الحديث والمناقشة  إلى باإلضافةحقوق سمميا، وتنعكس الحرية في العديد من ال

بحرية مع اآلخرين حول مشكبلت المجتمع ومستقبمو، وحرية التأييد أو االحتجاج عمى قضية أو موقف أو 
 سياسة ما وحرية المشاركة في االنتخابات ذات الطابع االجتماعي والسياسي.

                              
 .71سامح فوزي، المواطنة، مرجع نفسو، ص  -1
سيامياقيم المواطنة لدى الشباب عبد اهلل بن سعيد بن محمد آل عبود،  -2 ، جامعة نايف في تعزيز األمن الوقائي وا 

 .80، ص2011الرياض،  العربية لمعموم األمنية،
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، والتي أكدتيا كافة األديان اإلنسانيقيم األساسية في المجتمع تعد قيمة المساواة من القيمة المساواة: 
السماوية دون استثناء، وتتمثل قيم المساواة في حق التعميم، العمل، الجنسية، والمعاممة المتساوية أمام 

 لىإواألحكام والدساتير الوضعية الداعية  اإلنسانالقانون، خاصة وأن كافة المواثيق الدولية المقررة لحقوق 
الديمقراطية أكدت عمى قيمة المساواة ألنيا روح الديمقراطية وجوىرىا، مبدأ المساواة تتفرع عنو مجاالت 

، المساواة في المواقف العامة، المساواة أمام المنافع االجتماعية، والمساواة عديدة مثل المساواة أمام القانون
 1ركائز المواطنة.في تولي المناصب العامة، والتي تعتبر في حد ذاتيا من 

والتي تمثل البنية التحتية ليذا المفيوم في أي مجتمع، ومنيا يمكن أن يستمد قوتو وحيويتو، 
وتحرص المجتمعات التي تشد المواطنة الحقيقية ألفرادىا عمى تأسيس ىذه المبادئ والمحافظة عمييا 

 ومتابعتيا عمى الدوام ومن ىذه المبادئ والركائز كما قمنا نذكر:

يقصد بيا المماثمة في الحقوق والواجبات بين األفراد وفق الدين والقانون، العادات والتقاليد مساواة: ال
منذ القدم، ونصت عمييا جميع الشرائع السماوية والفمسفات  اإلنسانوالمساواة من المبادئ التي نادى بيا 

واستخدمتيا الدساتير الحديثة لمتعبير عن مفيوم مؤداه أن األفراد متساوون أمام القانون في اكتساب 
 وال يمكن التمييز بينيم ألي سبب كان. وأدائياالحقوق وممارستيا، وااللتزام بالواجبات 

أمام مختمف  والمقصود ىنا ىو فسح المجالفي الرأي واتخاذ القرار،  الديمقراطية بمعنى المشاركة
 الرأي والمشاركة السياسية الداخمية لمدولة والمجتمع. إلبداءأفراد المجتمع 

عميق لحقوق المواطنة وواجباتيا،  إدراكفمشاركة األفراد في الحياة السياسية االجتماعية تنبع من 
فالمواطن فرد فاعل ومشارك في مختمف أبعاد وجوانب الحياة ويوصف ىذا الفرد المشارك بالمواطن 

 2والفاعل االيجابي، في حين يوصف الفرد المنعزل والعزوف بالمواطن السمبي. النشء

                              
 .15-14، ص ص2008، اإلسكندرية، االزرابطة، مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيقنسرين عبد الحميد بنية،  -1
، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، التنمية السياسية البنية واألىدافعبد الحميم الزيات،  -2

 .86، ص2002، اإلسكندرية
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وألفراده بكل انتماءاتيم الفرعية، فيو من لكل فئات المجتمع وطبقاتو  المواطنةيتسع مفيوم  التعدد والتنوع:
ىمالالسعة بحيث يستوعب المجتمع، وال يقتصر عمى فئة دون األخرى أو جماعة واحدة  الجماعات  وا 

 األخرى ويحترم خصائص كل فئة وما تتميز بو.

، األسوياء وغير األسوياء، المتعممين وغير واإلناثىي مفيوم يتضمن الصغار والكبار، الذكور 
متعممين، الصناعيين والزراعيين وكل أرباب الميم، وكل أفراد المجتمع ميما تعددت وتنوعت فئاتيم، ال

خصائص ومميزات كل جماعة والحذر من وقوع التصادم، والسعي  إلىوىذا األمر يتطمب لفت االنتباه 
الخصائص المختمفة التوازن الذي يجعل الجماعات المتعددة تجمعيم اليوية االجتماعية الكبرى، ف إليجاد

 واالختبلفات الجزئية يجب أن تكون جزئيات يجمعيما أفق المواطنة الكبير الذي يتسع لمجميع.

والتأكيد عمى تييئة الفرص ال يتوقف عندما يخص الذكور فقط، بل يجب أن يشمل النساء، وكل 
عطائيافئات المجتمع المختمفة، فالمرأة مثبل تمثل نصف المجتمع  في الحياة  اإلسيامالفرص يمكنيا من  وا 

خبلصالعامة وأداء دورىا الذي ينتظره المجتمع منيا بفعالية   .وا 

والقدرات لدى أفراد المجتمع لتمكينيم من  اإلمكانياتولتفعيل المواطنة الحقيقة ال بد من توفر كل 
ومؤسسات الخدمات وعناصرىا الوفاء بما تتطمبو الفرص التي يييئيا المجتمع ليم، كالمؤسسات التعميمية 

لتوفير المزيد من فرص العمل لممواطنين،  اإلنتاجالمختمفة، كما قد يتطمب األمر تطوير مختمف قطاعات 
 إن تكافؤ الفرص في التعميم أو العمل أو الخدمات يجب أن يشمل كل قطاعات المجتمع وفئاتو المختمفة.

محمودة أم  ،نت أم مكتسبة ذات آثار في السموك: الخمق صفة مستقرة في النفس، فطرية كااألخالق
 1مذمومة، ويقاس الخمق عن طريق قياس آثار السموك.

عمى استحسانو يسمى  عموما، فكل سموك فردي أو اجتماعي تمتقي النفوس البشرية واألخبلق نسبية
التي تربط بين  وكل سموك فردي أو اجتماعي تمتقي النفوس البشرية وتأنس بيا وىي الرابطةخمقا محمودا، 

 أفراد تمك المجتمعات ولن يكونوا سعداء متفاىمين بدون تمك األخبلق.

                              
، 1992، دمشق، األولى، دار القمم لمنشر والتوزيع، الطبعة أسسيا اإلسالميةاألخالق د الرحمن حسن حنبكة، عب -1

 .10ص
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 1.تعد من المفاىيم األساسية التي تمثل جوىر الواحدالشورى: 

أساس الدول في األديان، وعمى الحكام مراعاتو، مفيوم العدالة لو ارتباط وثيق بمفيوم الحرية  العدل:
مرتبطة بالقانون، وعدالة اجتماعية مرتبطة بممارسات المجتمع مدى  ئيةإجراوالعدالة ونوعان عدالة 

 2عدالتيا.

االيجابية في األداء  إلىوىو مطمب ضروري ينشده كل أفراد المجتمع ومؤسساتو تجاه األفراد يؤدي 
والمشاركة الفاعمة، والى الترابط االجتماعي القوي بين جزيئات المجتمع، والعدالة المدعومة بسمطة القانون 

وتجعل المجتمع يعمل ككيان واحد قوي متماسك، فمن تييئ الفرص لمتواصل الجيد بين أفراد المجتمع 
أبناءه حتى يكونوا أكثر اطمئنانا عمى حقوقيم األىمية أن يحرص المجتمع عمى توفير العدالة لكل 

احترام حقوق المواطنة في عبلقاتيم مع بعضيم البعض أو مع  إلىوممتمكاتيم وأنفسيم، وتدفع بيم 
الوطني، والعدالة الناجعة ألفراد المجتمع ىي تمك  باالنتماءمؤسسات المجتمع، وتعمق لدييم الشعور 

 ن تتناسب مع مقتضى العصر وال تكمف الفرد ماديا.أنظمة وقواني إلىالعدالة المستمدة 

تييئة الفرص المتساوية أمام المواطنين في المجاالت المتعددة التعميمية والعممية  إن تكافؤ الفرص:
من قبل المواطنين، ويدفع  إخبلصالعطاء والمشاركة بكل  إمكانياتوالترفييية والخدماتية وغيرىا، يزيد من 

 بذل الجيود لدفع حركة التقدم والتطور في المجتمع. إلىذلك 

دعامة أساسية لتفعيل المواطنة، ضمنتيا األديان وغيرىا من الشرائع، ومنيا  وتعتبر المساواة
المساواة ضد التمييز بين أفراد المجتمع في المعاممة وفقا لخصائص األفراد وطوائفيم، فبل بد أن يكونوا 

وعمى األفراد أيضا أن يتجاوزوا وىم يتعاممون مع بعضيم البعض، كمواطنين سواسية تحت ظل القانون، 
حدود االنتماءات الطبقية الخاصة، األسرية أو المينية أو العرقية أو غيرىا، وأن يكون رابط التعامل بينيم 

لحقوق مساواتيم كمواطنين لذلك المجتمع، والمساواة في ارتباطيا بمفيوم المواطنة تعني المساواة في ا

                              
تشرين الثاني،  11، الموافق ل1431ذو الحجة4شبكة النبأ المعموماتية،  ،العالم العربي ودولة المواطنةمحفوظ محمد،  -1

 .124، ص 2010
، كمية التربية، المممكة دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنةب، المالكي عطية بن حامد بن ذيا -2

 .25، ص1423العربية السعودية، 
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والواجبات بين كافة المواطنين، وبيذا المعنى فإن المواطنة المتساوية ىي المحدد الوحيد لمعبلقات 
االجتماعية بين األفراد مع بعضيم البعض أو بينيم وبين الدولة وبيذا تحديد االنتماءات األخرى، 

االستقرار االجتماعي، والمجتمع الذي يطبق قاعدة المساواة بين مواطنيو يضمن فعالية المشاركة و 
عامل أساسي وفعال آخر ىو عبلقة المواطن بنظرائو المواطنين والذي يمكن أن يحافظ  إلى باإلضافة

عمى تماسك الدولة والمجتمع لحظات األزمات التي تطرأ عميو، وتصاحب ضعف أو غياب الدولة في 
 شكل مؤسساتيا الرسمية.

سياسي في المجتمعات العربية، ىو وليد المواطنة بكل وىذا لمحفاظ عمى االستقرار االجتماعي وال
وأن أي مجتمع عربي ال يفي بمقتضيات ىذه المواطنة، فإن حمولتيا القانونية والحقوقية والسياسية، 

تباينات واقعو تنفجر، ويستعمل كل طرف لبلحتماء بانتمائو التقميدي والتاريخي ما يضع الخواطر النفسية 
 ة والسياسية في المجتمع.واالجتماعية والثقافي

 :عناصر المواطنة -0

إن المنطمق أو الرؤية الشاممة لمفيوم المواطنة قد تتسع لتشمل مجريات الحياة بأكمميا، لمفرد 
 األعمالقرار بمعرفة أو بغير معرفة فإنيم يعممون كمواطنين، وىذه  يتخذونواألفراد، في ىذه الحالة عندما 

فردي أو جماعي أو باىتمام أو بغير اىتمام مجمعيا تسمى أعمال وتصرفات ا بشكل سواء كان لمقيام بي
مواطنين في عائبلتيم، مواطنون في مؤسساتيم ومواطنون في أماكن عمميم ومواطنون في مدارسيم 

 وغيرىا.

وتشمل المواطنة عمى العديد من القيم والتقاليد والميارات واألفعال المرتبطة ومن أىم عناصرىا 
 نذكر:

 :االنتماء -0-1

خبلصوطن معين، فيعمل بحماس  إلىشعور داخمي لدى الفرد بأنو ينسب يمثل  لبلرتقاء بوطنو  وا 
الفرد والمجتمع، فاالنتماء تحكمو  إحساسوالدفاع عنو ومن مقتضياتو أن يفتخر الفرد بوطنو فاالنتماء ىو 

الشروط العقبلنية والتفكير المستنير، وبذلك فيو ال يتعارض مع مصالح الفرد والجماعة ذلك أن الفرد 
 والجماعة ممزمين وفق العقد االجتماعي والقانوني والعقائدي الذي اتفقت عميو الجماعة.
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تمثل المستوى األعمق لموالء من  اإلنسانى ويعتبر االنتماء لموطن حاجة نفسية اجتماعية عامة لد
الناحية السيكولوجية واالنتماء مفيوم أضيق في معناه من الوالء، والوالء في مفيومو الواسع يتضمن 

كان ىناك ما يربطو بو،  إذان ويعمل عمى نصرتو والتضحية من أجمو إال طيحب الفرد الو االنتماء فمن 
وطن معين ولكن يحجم عن العطاء  إلىالوالء، فقد ينتمي الفرد أما االنتماء فبل يتضمن بالضرورة 

 أجمو.والتضحية من 

واالنتماء ىو عبارة عن الروابط العاطفية والنفسية والذىنية التي تجذب فرد أو مجموعة من األفراد 
معتقد أو فكرة أو مذىب أو مؤسسة بدرجة من القوة تجعل المنتمي الحقيقي ىو ذلك الذي يكون عمى  إلى

دراكوعي تام  باألوضاع السائدة في مجتمعو من قضايا ومشكبلت، ويتجاوز بوعيو مشكبلتو الخاصة  وا 
جتمعية لصالح المشكبلت المجتمعية ويرفض استغبلل الطبقية المسيطرة ويحاول تحقيق األىداف الم إلى

عدال وممكيتو جماعية ويشبع حاجات األفراد األساسية الحقيقية واالنتماء  أكثراألغمبية ويشارك في مجتمع 
يعتبر أيضا ايجابية الفرد وشعوره بالمسؤولية اتجاه مشكبلت الوطن وقضاياه وتفضيل المصمحة العامة، 

حية في سبيمو، والغيرة عميو واالعتزاز بو وحب أىمو حبو وتقديره والوفاء لو، واالرتباط بو والتض إلىإضافة 
 والتواصل معيم.

 ويتألف مفيوم االنتماء من األبعاد التالية:

 .توطيدىا إلى: وتتمثل في وجود الفرد وسعيو اليوية -

: وتشتمل عمى تعاون وتكافل وتماسك األفراد في المجتمع الواحد وىي بذلك تعزز ميل األفراد الجماعية -
 لمحبة والتفاعل المتبادل.ا إلى

 ىو جوىر االلتزام ويدعم اليوية الذاتية من جية ويقوي الجماعة بين األفراد من جية أخرى.الوالء:  -

 بالنظم والمعايير االجتماعية بما فييا االلتزام بمعايير الجماعة وتجنب النزاع. يتضمن التمسكااللتزام:  -

 الفرد بعناصر ثبلثة وىي: إيمانتمثل أساليب التفكير والقيادة وتعبر عن الديمقراطية:  -

  مكانياتوتقدير قدرات الفرد  .وا 

  التفاىم والتعاون مع اآلخرين. إلىحاجة الفرد 
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 األسموب العممي في التفكير. إتباع 

 :الوالء -0-0

إن الوالء لموطن من أىم موجيات السموك االجتماعي وىو الذي يحدد اتجاه الفرد نحو مجتمعو، 
تقانوما يدور فيو من أحداث كماي توقف عميو قيام الفرد بأدواره المتوقعة منو اتجاه وطنو وأمتو بتفان   وا 

خبلص  إلىمن الميل  في المواقف والظروف واألوضاع المختمفة وتندرج عبلقات الفرد باآلخرين وا 
 العبلقة باآلخرين. إلىالجاذبية 

الحميمة كما أن الوالء يمثل ضرورة لدى كل من الفرد والمجتمع،  اإلنسانيةوالوالء يمثل العبلقات 
ويزيد من صبلبتو ومناعتو في مواجية االختراق والغزو وعوامل االنييار، فيو الذي يدعم الترابط ويقوي 

د واآلخرين والوالء موجو داخمي لمسموك تحركو عوامل متعددة معرفية العبلقات والصبلت بين الفر 
وشخصية تجاه موضوعات أو قضايا أو مجاالت سموكية عامة وىو يمثل حجر الزاوية في تنظيم السموك 

 االجتماعي لؤلفراد نحو مجتمعيم.

والوالء أوسع وأشمل من االنتماء، ويتضمن الوالء في مفيومو الواسع االنتماء، لكن االنتماء ال 
يتضمن بالضرورة الوالء، وقد يمتزج الوالء واالنتماء مع بعض حتى يصعب الفصل بينيما، والوالء ىو 

نما، اإلنسانذلك الصدق في االنتماء، وال يولد مع  والتربوية من المجتمع  يكتسبو بالتنشئة االجتماعية وا 
 الذي يعيش فيو ولموالء أنواع وأشكال متعددة أىميا:

ىو جممة المشاعر واألحاسيس والسموكيات االيجابية التي يحمميا الفرد اتجاه وطنو  الوالء الوطني: -
 والتضحية من أجل نصرة الوطن ورفعتو.والتي تتجسد في الحب والمسؤولية البذل والعطاء 

ىي الدرجة التي تحدد مركز وطنية الفرد في المجتمع عن طريق حبو لموطن والنظام  ياسي:الوالء الس -
 الحميدة بالنسبة لممسممين. اإلسبلميةوالبيئة والقيم 

ويمكن التعرف عمييا عن  اإلنسانىو الدرجة التي تعكس اىتمامات الفرد بأخيو الوالء االجتماعي:  -
طريق المحافظة عمى المرافق العامة والتضحية والبذل العطاء من أجل بناء المجتمع والمساىمة في بنائو 

 وحل مشكبلتو.
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ىو الدرجة التي تعكس حرص الفرض عمى المصالح العامة والخاصة ويمكن الوالء االقتصادي:  -
خبلصوالفرد  إنتاجيةالتعرف عمييا عن طريق  في العمل والترشيد في االستيبلك والمحافظة عمى المال  وا 

 العام ونحو ذلك.

 :ومن المظاىر العامة لمسموك الدال عمى الوالء الوطني

  كيات السوية والتيارات االيجابيةتدعيم السمو. 

 االنجازات العممية والتكنولوجية حب الوطن والتفاني في خدمتو، والمشاركة في. 

  واالشتراك في المشروعات الوطنية بأمانةالقيام بالواجبات. 

 ية، والمحافظة عمى التراث الوطنيالمشاركة في المناسبات واألعياد الوطن. 

 ة المحافظة عمييا وحسن استخدامياالعمل عمى رعاية الممتمكات العام. 

 الميذبة في التعامل بين  تطبيق األنماط والسموكيات التي ترشد االستيبلك وااللتزام بالسموكيات
 .األفراد

 جتماعية، والتياون بين المواطنينتقوية روح التآلف اال. 

 تمعاحترام العادات والتقاليد السائدة في المج. 

 بالوحدة الوطنية والتحرر من كافة أشكال التعصب. اإليمان 

غيرات االجتماعية أن الوالء لموطن يرتبط ويتأثر كثيرا بعدد من العوامل أو المت إلىباإلضافة 
الحاجات، الشعور باألمن والعدالة  إشباعوالسياسية والثقافية واالقتصادية والتعميمية يتأثر بعوامل: 

 والخدمات، الرعاية الصحية واالجتماعية، انخفاض الدخل وارتفاع األسعار وأزمات المواصبلت والسكن.
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 :الديمقراطية -0-3

المواطنة مفتاح لفيم الديمقراطية، ولقد أكد بعض الباحثين عمى المدخل الديمقراطي لممواطنة  تعتبر
من خبلل احترام حقوق اآلخرين والدفاع عن حقوقيم وحقوق اآلخرين، وأن يمارس اآلخرين حقوقيم 

 بحرية.

ية تؤكد عمى مبدأ وبالمقابل نجد أن الديمقراطية ىي الخبلصة األولى لمبدأ المواطنة، فإن الديمقراط
المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين بصرف النظر عن الدين أو العرف والمذىب أو الجنس، 
فالمواطنة ليست مفاىيم مطمقة ولكنيا تتشكل بحسب قيم الحضارات وعقائد المجتمعات وتجارب الدول في 

لديمقراطية والمواطنة، بشرط ال تختل التطبيق وىو ما يعني مرونة المفاىيم المعبرة عن المتغيرات ا
الشروط األساسية لكل من الديمقراطية ومن ثم المواطنة، ولكي تكون المواطنة فعالة فإنو من الضروري 

بحيث الحصول عل المعمومات من مصادرىا المختمفة  إمكانية إلى المستندأن يتوفر ليا قدر من الوعي 
لمقدرة عمى تحمل المسؤولية، كما أنيا تشكل أساس القدرة عمى تصبح ىذه المعرفة أو المعمومات قاعدة 

 المشاركة.

ذلك فإن ىناك ما يسمى بالمواطنة المفتوحة وىي التي ال تستبعد أحدا من المشاركة  إلىباإلضافة 
الكاممة في التفاعبلت الحادثة في المجتمع، وىذا يعني أن المواطنة المفتوحة تشكل قمة التطور الذي 

 تبمغو المواطنة. يمكن أن

وتعد الديمقراطية من بين أىم المفاىيم التي تدخل ضمن الحق الداللي لمفيوم المواطنة، كما أن 
تحديد العبلقة بينيما مسألة ميمة، بل ضرورية لكل دراسة تستيدف الوقوف عمى واقع المواطنة في الدول 

 الديمقراطية، والدول المتحولة نحو الديمقراطية.

 إلىال توجد ىناك ديمقراطية بدون مواطنين أو مواطنة "فالممارسة الديمقراطية تحتاج  والغالب أنو
فاعمين ومشاركين يمثمون المواطنين في المجتمع، وبتراجع المشاركة والحس والفعل المواطني في مجتمع 

 ة.الديمقراطي إلنقاذالمواطنة  إحياء إلىما تصبح الديمقراطية فيو خطر، مما يستدعي الدعوة 
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وتفعيل المواطنة وتجسيدىا في شكل برامج تنفيذية تترتب عميو ممارسات فعمية لجميع الحقوق 
 1دعم الديمقراطية وتعزيزىا. إلىوالحريات ذات الصمة بالمواطنة والتي تعتبر الطريق 

 :الحقوق -0-4

إن مفيوم المواطنة يتضمن حقوقا يتمتع بيا جميع المواطنين وىي نفس الوقت واجبات عمى الدولة 
والمجتمع، وممارسة مبدأ المواطنة عمى أرض الواقع يتطمب توفير حد أدنى من الحقوق لممواطن حتى 

ع مواطنيو نتيجة ووالئو لوطنو وتفاعمو االيجابي ميكون لممواطنة معنى ويتحقق بموجبيا انتماء المواطن 
وارتفاع الروح الوطنية لديو عند أداء واجباتو والدفاع عن  باإلنصافالقدرة عمى المشاركة الفعمية والشعور 

، وعميو مفيوم المواطنة يتضمن حقوقا اإلنسانيةوطنو، ودفع الضرائب، والمساىمة في صنع الحضارة 
عمى  فراد آخرين مسؤولون أمام المجتمع العاميتمتع بيا جميع المواطنين وىي في نفس الوقت واجبات أل

 2احترام وصيانة مبادئيا.

 :الواجبات -0-5

يرى بعض الباحثين أن المواطنة ما ىي إال المشاركة النشطة في جماعة أو عدد من الجماعات، 
باالرتباط والوالء لمفيوم الدولة أو النظام وتقوم عمى فكرة االنتماء والقيم المشتركة،  اإلحساسوتتضمن 

من الحقوق وكثير من الواجبات  إطاروىو ما يعني أن المواطنة ىي عضوية نشطة في مجتمع ضمن 
والمسؤوليات التي يحددىا المجتمع والقانون، وتختمف الدول عن بعضيا في الواجبات المترتبة عن 
المواطن باختبلف الفمسفة التي تقوم عمييا الدولة، فبعض الدول ترى أن المشاركة السياسية في الدولة ىي 
مجمل الواجبات وأعبلىا درجة، بينما يرى البعض اآلخر أن الواجبات ال تقف عند ىذا فقط بل تشمل 

                              
، الفكر الشرطي، مركز بحوث شرطة المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز )منظور قانوني(جاد منصور أحمد،  -1

 .120، ص2011، 20ظبي، العدد الشارقة، أبو
 .39، صالمواطنة والديمقراطية في البمدان العربيةعمي خميفة الكواري،  -2
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ن الوطن، احترام النظام، السموك الحضاري وعدم خيانة الوطن والحفاظ عمى الممتمكات العامة، الدفاع ع
مكانياتوكل مواطن حسب قدراتو وىذه الواجبات يجب أن يمتزم بيا   1.وا 

تفرضيا الدولة والثاني قسمين: األول مسؤوليات  إلىويقسم الباحثون مسؤوليات وواجبات المواطن 
 مسؤوليات يقوم بيا المواطنون طواعية وىي:

التي تفرضيا الدولة عمى المواطنين وىي الضرائب والخدمة وىي المسؤوليات : اإللزاميةالمسؤوليات  -
 نيا ممثمو الشعب في البرلمان.كفي القوات المسمحة وااللتزام بالقوانين التي تفرضيا الدولة ويس

أما بالنسبة لممسؤوليات التي يقوم بيا المواطنون طواعية دون فرض التزامات المسؤوليات الطواعية:  -
المشاركة في تحسين الحياة السياسية، النقد البناء لمحياة السياسية، العمل عمى تضييق عمييم شأنيا فيي: 

 2الفجوة ما بين الواقع الذي نعيشو والغايات واآلمال الديمقراطية التي نرجوىا.

 

 

 

 

 

 

 

 
                              

، 2000، مكتبية العبيكان لمنشر والتوزيع، الرياض، االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنةالحبيب،  إبراىيمفيد  -1
 .75ص

، 2008لمنشر والتوزيع، القاىرة،  ، الييئة المصرية العامة لمكتابالموسوعة العربية لممجتمع المدنيأماني قنديل،  -2
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 : نموذج يبين حقوق المواطنة وواجباتيا24الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مركز دراسات الوحدة العربية، المواطنة والديمقراطية في البمدان العربيةعمى خميفة الكواري، المصدر: 
 .15، ص2004لبنان، 

 

 المواطنة

 االعتقادات والمشاعر المواقف والسموك والواجباتالوضع القانوني لمحقوق 

المناقب الحضارية 
 المواطن الصالح

 الحقوق المدنية  الحقوق السياسية الحقوق االجتماعية اليوية الجنسية واالنتماء

 الحقوق الواجبات القانونية الوالء واالنتماءات

 حقوق المواطنة مسؤوليات المواطنة

 المواطنة
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 المواطنة وحقوق اإلنسانتاسعا: 

اإلنسان انطبلقا من مصدر قانوني وتشريعي واحد ىو اإلعبلن ارتبط مفيوم المواطنة بمفيوم حقوق 
 21ومن خبلل الدستور الفرنسي الصادر يوم  1789 تأو  26العالمي لحقوق اإلنسان والمواطن بتاريخ 

، أول نص يتبين الحقوق والواجبات السياسية لممواطن وبالتالي ىذا أن المصدران ىما من 1791سبتمبر 
 1الجديد. شرعا لممواطنة بشكميا

تستمد فكرة حقوق اإلنسان أصوليا من المذاىب الفمسفية التي ظيرت في القرنين السابع عشر 
والثامن حول الفرد المستقل وعن حقوقو الطبيعية، وىي حقوق ليست مستمدة من النظم السياسية ولكنيا 

 2قائمة عمى حقوق طبيعية أسبق من سيادة الدولة بل وأسمى منيا.

الموجود بين المفيومين إال أن ىناك فرق بينيما، فالحق اإلنساني بالمعنى الدقيق لمكممة، رغم التبلزم  -
يدل عمى أن كل إنسان في أي مكان وزمان يمتمك ىذا الحق وذلك بغض النظر عن جنسو أو لونو أو 
طبقتو أو دينو أو وظيفتو ومنو حقوق اإلنسان في مجمميا ىي حقوق عامة وعالمية ومن ذلك جاء 

 إلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان.ا

في الحقيقة أن العبلقة كبيرة ومتداخمة رغم الفرق الواضح من حيث المعنى ألن قضية المواطن  -
واإلنسان قد يجتمعان في شخص واحد من خبلل قيم مشتركة فالبيئة الديمقراطية ىي التي تجمع بين 

والوضعية، والفردانية زعة اإلنسانية والعقبلنية، نلحقوق اإلنسان، فال المفيومين إذ تعتبر األساس الفمسفي
دأ تعتبر بمثابة األرضية الفكرية التي ازدىرت عمى بساطيا مقوالت الحق الطبيعي والعقد االجتماعي، ومب

 المساواة والحريات األساسية.

أما حقوق المواطن ىي حقوق سياسية بالدرجة األول جاءت كنتاج لمفكر السياسي والممارسات 
ضالية في أرويا خبلل ثبلثة قرون، بحيث ال يمكن ألي أحد ينكر الدور الثوري الذي لعبتو الحقوق الن

                              
1- Sophie Hesquenoph, initiation à la citoyenneté de l’antiquité a nos jours,  

، مركز دراسات الوحدة العربية، حقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية في حقوق اإلنسان العربيمحمد فائق،  -2
 .199، ص 1999بيروت، 
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فرنسا، حيث تم التأكيد عمى حق المساواة والحرية والعدالة إلى  أمريكاإلى  السياسية والمدنية من بريطانيا
 1.والممكية

والمؤسسات التي تؤسس حقوق اإلنسان ىي عمى المستوى الظاىر تشكل مجموع من النصوص 
نظمن مجموعة من القيم والمبادئ الموجية لمسموكيات اإلنسانية، لكنيا في الوقت ذاتو تتضمن  الثقافة

الرقي بكرامة اإلنسان، التي ىي إلى  صورة معينة عن اإلنسان والمجتمع والسياسة، حقوق اإلنسان تسعى
بل خاصية إنسانية خالصة، لكن من ناحية أخرى طبيعية فيو ال ترتبط بنظام سياسي أو بثقافة أو بجنس 

كل الحقوق السياسية الثقافية واالقتصادية والتربوية واالجتماعية واألمنية وغيرىا، تصب في نياية المطاف 
 2في إطار دعم الكرامة البشرية.

ي أن نبمعميزة أساسية لحقوق اإلنسان في الدولة الديمقراطية وىي الفاعمية إلى  يمكننا اإلشارة كذلك
 الدولة ليا حرص كبير عمى تحويل المثل والمبادئ.

واقع ممموس يحس بو الناس في حياتيم اليومية، وتشجع كل السمطات إلى  النظرية لحقوق اإلنسان
الدولة عمى الحفاظ عمييا وعدم السماح بانتياكيا، وذلك عكس الدول غير الديمقراطية التي تكتفي بتزين 

 3 شعارات تنص عمى أسمى مفاىيم حقوق اإلنسان دول تفعيل حقيقي ليا.دساتيرىا وقوانينيا ب

إذا من خبلل تحميل مفيوم المواطنة نعتقد ونبلحظ أنيا مرتبطة بعدة مفاىيم أخرى كما رأينا 
األدوار التي تمعبيا عمى المستوى االجتماعي خصوصا أنيا إلى  الديمقراطية وحقوق اإلنسان، باإلضافة

، فالعيش المشترك داخل المجتمعات التي تقوم عمى مبدأ المواطنة ال يقوم عمى تماعيةاالجأساس الرابط 
 رابط ديني أو عراقي.. بل الرابط ىو سياسي أي أن تكون مواطنا في جماعة سياسية.

                              
م، 1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان في الوطن العربيسعيد زيداني،  -1

 .184ص
 .298، مجمة عالم التربية، صالتربية عمى حقوق اإلنسان بين المرجعية والعوائقرقية اغيغة،  -2
 والتوزيع، لمنشر األلوكة شبكة ،المصادر التطبيقات -الخصائص المفيوم اإلنسان حقوق حسونة، عبده محمد نسرين -3

 .11ص  م،2015د،ب، 
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وىذا ما يؤسس الشرعية التي يرتكز عمييا المواطنون ومن يمثميم، في الرابط السياسي ىو من يوحد 
، فالرابط السياسي ليس (1)ىو من يؤسس االجتماعيالسياسي ل المجتمعات الديمقراطية ففي كاألفراد، 

نما ىو الفعل المؤسس لمحمة التي  ممارسة التضامن والتعاطف بين األفراد المكونين لجماعة مودة، وا 
 تجمع بين ىؤالء األفراد.

، تجعميم يتجاوزن داوتيم الخاصة فموضوع الرابطة السياسية الحقيقة ىو أن تكون قربة نوعية بينيم
وقرابتيم الجزئية والطبيعة الموروثة، مما يجعميم يندمجون في وحدة نسمييا الجماعة الوطنية أو األمة، ال 

 2.عقبلنية الفعل السياسي وجعمو فعبل واعيا مقصودا قاببل لمدراسة العمميةبليحصل ذلك ال

 يوضح حقوق اإلنسان  :25شكل رقم 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 شخصي. إعدادلمصدر: ا

                              
1- Dominique schnapper  la cmmunaute des citoyens gallinard 2003  ، p 25. 

 .144، مرجع سبق ذكره، ص نقد السياسة )الدولة والدين(برىان غميون،  -2

 كونية
غير قابمة  طبيعية

 لمتجزئة

 مالية ليا القيمة

 

 شخصية

غير قابمة 
 لمتقادم

 شمولية

 حقوق اإلنسان  مترابطة
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 :وتنمية حقوق اإلنسان في الجامعة المواطنة -1

الجامعة في رفع مستوى الوعي الفكري والقانوني عبر تطوير العممية التربوية والتعميمية  تساىم
عداد الكوادر المتخصصة التي تتطمبيا احتياجات التنمية في  وخاصة تطوير مناىج التعميم العالي وا 

 المجتمع وفق خطة عممية مدروسة ومتناسقة، عبر وضع خطط البحوث واإلشراف المستمر.

ىم الجامعة في نشر الثقافة والمعرفة وجعل مؤسساتيا في خدمة المجتمع وتشجيع ودعم كما تسا -
التأليف والبحوث العممية ونشرىا والخاصة بتطوير المواطنة وعبلقتيا بموضوع حقوق اإلنسان،  باعتبار 

لبشرية بالكرامة المتأصمة في جميع أعضاء األسرة ا أن جوىر المواطنة ىو اإلنسان من خبلل االعتراف
 بحقوقيم المتساوية الثالثة التي تتركز عمى أساس الحرية والعدل والسبلم في العالم.

دراكا من المجتمع العربي بأىمية فكرة المواطنة وتعميم حقوق اآلن فقد بذلت أجيزة األمم المتحدة  - وا 
 1ا المجال.ووكاالتيا المتخصصة ال سميا اليونسكو جيود كبيرة من أجل تشجيع دور الجامعة في ىذ

حيث تركز ميمة الجامعة في تعزيز مفاىيم المواطنة وتنمية حقوق اإلنسان عبر إذا كان الوعي بأىمية  -
حقوق اإلنسان من خبلل مجاالت مختمفة لتكوين أجيال مستقبمية تحترم حقوق اإلنسان، بإدراج مقاييس 

يس الصكوك الدولية التي نصت خاصة بتدريس حقوق اآلن، وتشر ثقافة احترام الحقوق والوجبات، بتدر 
مباشر، وترقية دور مؤسسات التعميم العالي والبحث العممي  عمى فكرة المواطنة بشكل مباشر أو غير

سواء تعمق بالشرعية الدولية لحقوق اإلنسان أو النصوص األخرى والتي تشمل اإلعبلن العالمي لحقوق 
 1948.2 اإلنسان

 م.1966ادية واالجتماعية والثقافية العيد الدولي الخاص بالحقوق االقتص -

 م.1966العيد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  -

                              
، دار العمم 1م لعربي، طالتدريس وأساليب في العال، منياج 4، مجمدحقوق اإلنسان: وآخرونمحمود شريف بسيوبي  -1

 .161م، ص1989، لبنان، ينلممبلي
( 3-ألف )د217اإلعبلن العالمي لحقوق اإلنسان إعتمد ونشر عمى المؤل بموجب قرار الجمعية العامة لؤلمم المتحدة  -2
 م،1948ديسمبر  1كانون  10ؤرخ في م
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اإلعبلن المتعمق بحق ومسؤولية األفراد والجماعات وىيئات المجتمع في تعزيز وحماية اآلن الحريات  -
 .1998األساسية المعترف بيا عالميا 

حددت ىذه الصكوك وغيرىا المفاىيم األساسية لممواطنة والتي تساىم المؤسسات الجامعية في  وقد -
 نشرىا وتعميميا من خبلل تدريس حقوق اإلنسان:

نشر فكرة الحرية باعتبار أن جميع الناس ولدوا أحررا متساوين في الكرامة والحقوق وقد وىبوا عقبل  -
 ح اإلخاء.وضميرا وعمييم أن يعامل بعضيم بعضا برو 

أن لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق و الحريات دون أي تمييز  رباعتبانشر فكرة منع التمييز  -
كالتمييز سبب العنصر والمون والجنس والمغة والدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو األصل 

 أو أي وضع آخر، دون أي تفرقة بين الرجال والنساء. دبليالم أوالوطني واالجتماعي أو الثروة 

 نشر فكرة األمن، باعتبار أن لكل فرد الحق في الحياة والحورية وسبلمة شخصية. -

نشر فكرة المساواة أمام القانون: باعتبار أن كل الناس سواسية أمام القانون وليم الحق في التمتع  -
وضد أي  جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييزبحماية متكافئة عنو دون أية تفرقة، كما ليم 

 1.تحريض  عمى تمييز كيذا

 دور المؤسسة الجامعية في رفع مستوى التوعية بأىمية المواطنة: -1-1

 يتم من خبلل تدريس حقوق اإلنسان عبر مجموعة من األغراض تجمع بين: -

بحقوق اإلنسان وخمق جيل من رجال اإلسيام من خبلل البحث العممي في تأصيل المواطنة وعبلقتيا  -
 القانون يؤمن بيذه الحقوق ويعمل عمى تكريسيا قي الواقع.

نشر الوعي بيذه الحقوق عن طريق عقد المؤتمرات والندوات والممتقيات الوطنية والدولية لتعزيز دور  -
 الجامعة في نشر الوعي بفكرة المواطنة وتقريب الجامعة من المجتمع.

                              
 . سابق ذكره الحقوق اإلنسان، مرجعاإلعبلن العالمي  -1



 المواطنة ماىية                                                                        الرابع:  الفصل

 

 
 

- 223 - 

 1ين المراكز والييئات الوطنية واألجنبية مع تعزيز المواطنة.التعاون العممي ب -

كما وجب عمى مؤسسات التعميم الجامعي تجسيد قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان في كافة أطرافيا  -
وأقساميا وان تجعل من ذلك سموك منتيج في كافة تعامميا المرتبطين بيا من ىيئة تدريس وكادر إداري 

 ومجتمع.وطمبة 

القرار في مؤسسات التعميم العالي ومن بين ذلك الطمبة وىيئة  ذاتخااركة المجتمع في مجالس حق مش -
 .الطبلبية( التدريس )التنظيمات

 إشاعة الشفافية والمساءلة وضمان حق المجتمع في الحصول عمى المعمومات. -

الشرعية مثل االتحادات  يةطالديمقراتشجيع الطبلب عمى ممارسة حقوقيم الدستورية  ودعم مؤسساتيم  -
 الطبلبية وغيرىا.

 حسن تمثيل مفردات الخطاب الوطني عمى مسؤوليات الدور الوظيفي لمطمبة وواجباتيم. -

ني وضوح عوالمدني في سياسة المجتمع بما ي االجتماعيإستحبلء المؤشرات الدولة عمى معالم البعد  -
 .المجتمعالرؤية الوطنية حول مكانة الطمبة في 

المشروع الوطني  عنصرا أساسيا فيباعتبارىم ي في النسيج المجتمعي مكانة لشباب الجامعتأكيد  -
 .2لمنيضة العممية والتنمية الوطنية

 

 

 

                              
، دار العمم 4، مجمد3، طحقوق اإلنسان، مناىج التدريس وأساليبو في العالم العربي، وآخروني نمحمد شريف بسيو  -1

 .81ص 80م، ص 1989لمبليين، لبنان، 
، نشر في األيام الجزائرية، 1، دور المنظومة التعميمية في تنمية قيم المواطنة والتفوق العممي، جزء ثامر كامل محمد -2

 :http://www.djazairess.com/elayem/43097، عمى الموقع: 18/08/2009
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 :االجتماعي االندماجدور المواطنة في تحقيق  -1-0

تعتبر من القضايا التي تزكي الصراعات وتعزز الخبلفات ثقافتو،  واحترامإن عدم تقبل الرأي األخر 
التي تصبو في مصمحة العنف، ومن منا تتطمب قيم المواطنة أن نحتكم إلى مبدأ العقل لتعزيز التسامح، 

 من خبلل العبلقة المتفاعمة مع قضايا جوىرية كاألمن و االندماج االجتماعي. 

كونيا تمك العبلقة بين الفرد والدولة وفق ما يحدده سبق وتحدثنا عن المواطنة في الفصل األول، 
 " فإن لو أبعاد عديدة ودالالت متباينة. Tntegrationالقانون، أما االندماج "

فالمعاني المعجمية ليا تبين المفظتين متعددة، والفعل الثبلثي دمج، مدموجا في الشيء  دخل فيو 
أو فعل ما  الشيءي الثوب، وتدمج القوم عمى فعل واستحكم، والفعل المزيد ىو: أدمج، يدمج الشيء ف

 يمكن فعمو، أي تعاونوا عميو.

أما من الناحية المغوية فإن أدمج عمى وزن أفعل يفيد التعددية، أي أن الدمج وقع عميو فعل 
الفاعل، أما االندماج، ىو موقف تجاه عمل خارجي، وىو من حسن العمل األصمي، طويتو فإن نطوى 

 يتخذ معنى السيرورة  تماعيةمجتو فأندمج بفعل ىو في نفسو ومفيوم االندماج اإلجودفعتو، أو د
processns  التي تمكن األفراد من االنييار في مجتمعاتيم أفقيا، يتمثل قيميا وعاداتيا، وأنماط عيشيا

 وعموما باكتساب ىوية سياسية تعزز انتسابيم لمؤسسة الدولة وتوطد األىم ليا.

أىمية ودور الدولة ومؤسساتيا في إنجاح ىذه السيرورة وأعاقتيا، وتشدد عمى القيمة تبين لنا ىنا 
اإلستراتجية لمتنشئة والتربية عمى المواطنة، ونشر ثقافة المشاركة السياسية والديمقراطية في تحقيق 

 االندماج، ىذا يعني أن سبل المواطنة عبارة عن طريق سالك لتجاوز االندماج المعاق.

فشميا أو  ندماج أحد الوسائل الميمة لعممتين بناء الدولة وبناء األمة، إذ يتوقف نجاحيا،يعد اال
، فبل يمكن بناء قدرة مؤسساتية لمدولة عمى المدى الطويل بدون أن يكون ىناك حد االندماجعمى عممية 

ندماج بين أدنى عمى األقل من االندماج بين مكونات المجتمع ومن جية أخرى فإن ارتفاع مستوى اال
مكونات المجتمع يمنح النظام السياسي قدرة أكبر عمى التغمغل في المجتمع بعبارة أخرى أكثر وضوحا 
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يشير االندماج إلى عممية تحقيق التجانس واالنسجام داخل الجسد السياسي واالجتماعي وتخطي الوالءات 
يجاد إحساس مشترك  1بالتضامن واليوية الموحدة. الضيقة وغرس الشعور بالوالء واالنتماء لمدولة وا 

يختمف مفيوم االندماج االجتماعي عن االندماج الوطني ذلك أن األخير عبارة عن مفيوم مركب 
ومعقد األوجو، فيو يعكس مجموعة من األبعاد السياسية واالجتماعية والدينية وحتى االقتصادية، فيو 

العرقية والقومية والمغوية وحتى الدينية والمذىبية يعبر عن حالة اندماج كافة القوى والشرائح االجتماعية و 
في كافة المناطق عمى مستوى الدولة داخل بنى وىياكل سمطات الدولة وأجيزتيا عمى تعددىا دون تجاىل 

  أو تغافل لحقيقة تنوع األفراد والجماعات في المجتمع.

والتيميش وذلك قصد تكافؤ أما االندماج االجتماعي فيستيدف فقط الفئات التي تعاني الحرمان 
ثبلث أنواع رئيسية لبلندماج إلى  المواد والثروات، وىنا يشير البعضإلى  الفرص والمساواة في الوصول

 ".Social Intégrationاالجتماعي "

 ": االتساق بين المعايير الثقافية.Cultural Intégrationاالندماج الثقافي "

 ": االتساق بين المعايير الثقافية وسموك األفراد.Normative Intégrationاالندماج المعياري "

": يعني مدى االعتماد المتبادل بين وحدات النظام Fonctionnel Intégrationاالندماج الوظيفي "
  والتقييم الوظيفي.

وقد نادى "جوك لوك" بضرورة التسامح المتبادل واالعتراف بالحق في االختبلف واالعتقاد ألنو 
التعايش واالندماج وأشار "حميم بركات" أن ما يرسخ االنقسامات بين مكونات المجتمع الذي إلى  يؤدي

إلى  يتميز بالتنوع ىو موجود فروقات سياسية واقتصادية ومدنية، وفي المكانة االجتماعية باإلضافة
إلنصاف، بحيث الفروقات في اليوية، لذلك يرى "ويل كيممكا" أن جوىر االندماج يكمن في العدالة وا

يتحقق فييا التكامل ما بين شتى أصناف الجماعات الثقافية عن طريق االعتراف بحقوق األقمية وتقوية 
إخفاء وضعية األقمية واألكثرية ليكون واقع قائم إلى  عبلقاتيم االجتماعية، والذي يؤدي مع مرور الزمن

                              
م،   2014، مصر، 1، مركز العقد االجتماعي لمنشر والتوزيع، طالتعميم والمواطنة واالندماج الوطنيرضوى عمار،  -1

 .10ص 
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تتمكن المجتمعات من اكتساب المعرفة  عمى أساس اليوية المشتركة التي تعبر عن جميع مكوناتيا حتى
  المناسبة والخبرات العممية البلزمة لتعميم قيم المواطنة الصالحة وغرسيا في نفوس المواطنين.

من خبلل ما سبق يتبين أن أىمية المواطنة القائمة عمى ثقافة الحوار في تحقيق االندماج 
العنف والقضاء عمى التمييز، حيث تعتمد االجتماعي لكافو شرائح المجتمع عن طريق تفويض ثقافة 

منظومة إلى  المواطنة عمى ثبلثة ركائز أساسية ىي: العدل والحرية والمساواة، والتي تستند في عمقيا
 1 الحقوق والواجبات والتي تعد أساسية وىدف لتحقيق االندماج االجتماعي.

 :الفاعمة المواطنةفي تحقيق  السياسية األحزابدور  -1-3

التي  األدواتابرز  إحدى أنظمتياشكل الحزب السياسي في كل دول العالم عمى اختبلف  لقد
 تعكس نشاط المجتمع.

 2 وااللتزام بفكر معين. اإليمانيجمعيم  األفرادمجموعو من  بأنوويمكن تعريف الحزب السياسي 

 3سياسي معين.: مجموعو جماعو من الناس ليا اتجاه بأنو" Bengamin Constontكما عرفو " 

 سياسية رؤيةتحمل  األفرادالحزب السياسي ىو ذلك التنظيم الذي يضم مجموعو من  أنىذا يعني  
 فييا. والتأثير سمطةالإلى  الوصولإلى  تيدف

 سياسةفي العصر الحديث فكما تعبر  السياسية التنمية أدوات إحدى السياسية األحزابوتعد  
في العصر  السياسية التنميةوالنظام الحزبي عن درجو  األحزابتعبر  االقتصادية التنميةالتضييع مضمون 

والنظام الحزبي عن  األحزابتعبر  االقتصادية التنميةتضييع المضمون  سياسةالحديث فكما تعبر الحزب 
بالرغم من  أىميتيا أىمى السياسية عم األحزابفي النظام السياسي وقد حافظت  السياسية التنميةدرجو 

سسات المجتمع المدني التي اكتسبت بعضيا مركزا مرموقا عمى الصعيد الخارجي من خبلل تطور مؤ 

                              
 .10رضوى عمار، مرجع سابق ذكره، ص  -1
 .13م، ص 2009، الجزائر، 1، شركة دار األمة لمنشر والتوزيع، طاألحزاب السياسيةنور الدين حاروش،  -2
، األحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي اإلسالمي )دراسة مقارنة(عامر حمدي عطية مصطفى،  -3

 .27م، ص 2014دار الفكر الجامعي لمنشر والتوزيع، 
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في عمميو التداول  األحزاب وظيفتوتؤدي  أنولكن تمك المؤسسات لم تستطع  القوميةالتحالفات عابره 
  في المجتمع. األخرىوظائفيا إلى  ةإضاف سمطةالسممي لم

 فيما يمي: إجماليافيمكن  المواطنةفي تحقيق  السياسية األحزابأما عن دور 

 في العمل السياسي. المشاركة بضرورةطير المواطنين وتوعيتيم أفي ت تساىم -

 التدريبيةطيرىم عبر الندوات والدوريات أفي تنظيم المواطنين وتمثيميم وت السياسية األحزابتساىم  -
 والتثقيف الجماىيري. التعبئةغيرىا من وسائل و  السمميةوالدراسات والبحوث والمظاىرات والتجمعات 

والتناوب  التعددية أساسعمى  السمطةفي ممارسو  المشاركةالناخبين و  ةإرادتساىم في التعبير عن  -
  .الدستوريةوفي نطاق المؤسسات  الديمقراطيةبالوسائل 

المواطنين  أن إالفييا ىدفا ليا  المشاركةو  سمطةتتخذ ممارسو ال السياسية األحزاب أنوالمعروف 
ىدفا ومطمعا  سمطةتكون ال أنالعام دون  الشأنفي  المشاركةلممارسو وظيفتيم و  أخرىاوجد مؤسسات 

 1 لعمميم ذاك.

 في الجزائر والديمقراطية السياسية المشاركةو  المواطنةعاشرا: 

من حيث التطور  المتبلزمة الديمقراطيةن أفي الغرب ب الحديثة السياسيةتفيدنا تجارب النظم 
 الثقافةوتوطينيا في  الديمقراطية ةترسيخ فكر  ةمع سيرور  متكاممة المواطنةبناء  ةن عمميأوالمآل، وب
لقيام المجتمع الديمقراطي الذي  ةمن الضرورات الحيوي المواطنة مبدأمن ذلك يعد  أكثربل  السياسية

بعد من ذلك أ" Alan Turingتورين " أالنوقد ذىب  والدولةبين المواطن  ةتعاقدي عبلقةينعكس في 
االنتقال الديمقراطي  ةيا لنجاح عمميفيي شرط ال غنى عن الديمقراطيةوجود  أساس ةعندما اعتبر المواطن

 الديمقراطية بعد ذلك. الممارسةولترسيخ  أوال

                              
، مكتبة الوفاء القانونية لمنشر دور األحزاب السياسية في دعم التحول الديمقراطي في الدول المغاربيةأمين البار،  -1

 .22م، ص 2014، اإلسكندرية، 1والتوزيع، ط
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إلى  ياأىم ةمحوريقيم  أربعمن الحقوق والواجبات ترتكز عمى  ةسمسم المواطنةويترتب عن التمتع ب
التي تتضمن العديد من الحقوق  المشاركة ةقيم ةاالجتماعي ةوالمسؤولي ةوالحري ةمساوا ةجانب قيم

 أو ةالسياسي األحزاباالشتراك في  أو والتأسيس أشكاليا ةبكاف ةكالتصويت والترشح في االنتخابات العام
نستشفو من  أنوىو ما سنحاول  أفرادهبعد  أوالمجتمع  ةتعمل لخدم أخرىتنظيمات  أي أوالجمعيات 

 :التاليةخبلل النقاط 

  :في الجزائر المواطنة  مبدأ -1

 والتأثيرالعام  الشأنفي  المشاركةمن فرص  لؤلفرادبما تتيحو  الديمقراطيةجوىر  المواطنةشكمت 
وىو ما دفع بالعديد من الباحثين  ةالديمقراطي العمميةالقرار وشرط ال غنى عنو لنجاح  ةفي صناع

 أفرادلدى  المواطنةوبين التطور الديمقراطي وماذا تعمق حس  السياسية المشاركةوالميتمين بالربط بين 
يكمن في مشاركو ىيئو المواطنين في صنع القرارات  الديمقراطيةقمب  أن أساسالمجتمع في بمد ما عمى 

 .عماليمأعمى  الحكومة مسئوليحاسبو وروحيا تكمل في مقدرتيم عمى م الحكومية

 عبلقةىي  المواطنةو  الديمقراطيةبين  العبلقة أنوذىبت بعد الدراسات ابعد من ذلك حينما اعتبرت 
حق  أساسوعمى  ةاألساسيوحقوقو  باإلنساناالعتراف  أساستكون عمى  الديمقراطية أنكون  ةتوأم

  .الفعالة الصالحة المواطنةاتيا مكونات وصنع القرار وىي ذ المشاركةالمواطن في التعبير و 

باعتباره مفيوم متعدد  الحديثة الدولةفي  المواطنةولكن ساىم التطور الذي عرفو مفيوم الوطن 
بصفو عامو في  المشاركةو  لؤلحزابيرتبط فيو الجانب السياسي بالحق في االنتخاب واالنضمام  األبعاد

نماجانبي انو لم يعد مفيوما قانونيا فحسب إلى  شؤون الببلد ةإدار   بالممارسة أساسالو شق حركي يتعمق  وا 
 .العبلقةعمى محوريو تمك  التأكيدفي 

انتزاع جممو من الحقوق التي تشكل جوىر  أنوفي ىذا الصدد اعتبرت العديد من الدراسات 
الستنبات  ةالمبلئم ةاألرضييشكل  معاش في الواقع سياسية ثقافةإلى  وممارستيا فعميا وتحويميا المواطنة
 وتثبيت ركائزىا. ةالديمقراطي

ذا وشرط ال غنى عنو لنجاح عمميو االنتقال  الديمقراطيةتشكل بالفعل جوىر  المواطنةكانت  وا 
في الحكم  المشاركةا ىم المواطنة يرتكز عمى معيارين ميميندولو ولما كان جوىر  أيالديمقراطي في 
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ودالالتو في  المواطنةبين جميع المواطن في الحقوق والواجبات كان ضروري ا التطرق لمفيوم  والمساواة
 المصاحبةالذي تشيده الببلد وفي ظل التغيرات  الديمقراطيضمن سياق االنتقال  الجزائرية التجربة

 بالربيع العربي.  في ما اصطمح عمى تسميتو ةالعربي المنطقةالتي تشيد ىا  واالجتماعية السياسيةلمتحوالت 

 :ةاجتماعي أمفي الجزائر فكره قانونيو  المواطنة -1-1

تثبيت  أىميامن  ةواحد العميقةالكثير من التحوالت إلى  نظام ديمقراطي في الجزائر اإلرساءيحتاج 
المجتمع وكمفيوم وسموك بما يساعد عمى قيام مجتمع ديمقراطي يمكن  ألفرادبكل دالالتيا تحكم  المواطنة

محاولو تغييبو  أو المبدأوفي المقابل فان غياب ىذا  السياسية العمميةفي  أفرادهيتشارك  أنمن خبللو 
 استقرارا. أكثرلبناء نظام ديمقراطي  ةمحاول أيسوف ينعكس سمبا عمى 

تحميل  أنالنظام الحاكم في الجزائر باعتباري  بطبيعةومن تم ال يمكن فيم كل ذلك دون ربطو 
في الواقع السياسي  المبدأماذا تعثر استنبات ىذا  أو المواطنة مبدأالجزء المتنطل المتمثل في مدى ترسيخ 
وحدد  أنجبوالكل المتمدرس في النظام الحاكم الذي  طبيعة إدراكواالجتماعي الجزائري سوف يساىم في 

النظام الحاكم محددات  طبيعةالحديث عن إلى  العودةوابط سموكو وىو ما يحتاج مبلمحو صورتو وض
رثائو كحجر ا  و  ةنالمواط مبدأفي بروز  والدولةسموكو والتساؤل بعد ذلك عن مدى مساىمو ىذا النظام 

في  الشعوبيةذات نزع  ةالنظام الريعي طبيعة تأثيرمشروع بناء ديمقراطي والبحث في مدى  ألي زاوية
في الفضاء االجتماعي والسياسي وانعكاس ذلك عمى قيام نظام ديمقراطي  المبدأعسر استنبات ىذا 

 مستقر.

 :في الجزائر بعد االستقالل لممواطنة المتأزم الواقعة -1-0

آنذاك أي موقف معاذ في  الحاكمة سمطةتبنت الجزائر نظام الحزب الواحد ومع ذلك لم تبد ال
ديمقراطيو شعبيو ذات محتوى اجتماعي تحاول  ةإقامإلى  بل دعت ةكأطروح الديمقراطيةتعامميا مع 

 التحرير الوطني. جبيةيوجييا الحزب الحاكم الواحد آنذاك ىو حزب  االجتماعية والعدالة المساواةتحقيق 
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نفسو الحكم فبل الحاكم اعتبر  ةإدار ظمت مستبعدا من  المواطنةروح  أنىي  المؤكدة الحقيقةلكن 
مواطنيو والتزم معيم بتاريخ محدد لتقديم الحساب وال تم اعتبار المواطن جوىره  أماممواطنا مسؤوال 

 1 غير الموجو. والتريوعدم تشريع الحكم من خبلل التصويت الحر  أوالتشريع 

ثبلث عقود من الزمن وكانت فييا االنتخابات التي  طيمةحاكمو الحزب الواحد  النخبةفظمت نفس 
 لممواطنةلممواطنين وتجديد  السياسيةو  المدنيةتشكل تفعيل لمجموعو من الحقوق  أنيامن المفروض 

 اقرب المشاركةاقرب لبلستفتاء منيا االنتخاب الذي يعكس حق الترشح والتصويت وظل مفيوم  السياسية
 بالمعنى الصحيح. المشاركةمنو لمفيوم  التعبئةمفيوم إلى 

 سمطةلمحاكم ال بالنسبةالحكم  ةإدار وظل مستبعدا من  المواطنةولم يكن ىناك استيعاب لروح 
بعد االستقبلل والمواطن الذي تم اختزال دوره في االستفتاء بدل االنتخاب  األمورالتي تولت زمام  الحاكمة

عمى حد  آنذاكالحزب الحاكم  رأسياوعمى  ةولالد ةأجيز من طرف  ةتعبوي ةتعبئ ةالحر عن طريق عممي
 2 .ةفكره قانونيو ولكنيا ليست اجتماعي المواطنةظمت فكره  أنإلى  أدىسواء وىو ما 

وفي ىذا  لممواطنةالنظام الحاكم في الجزائر من ترسيخ ىذا المفيوم القانوني  ةولقد ساىم الطبيع
 األبوينظام الحكم في العالم العربي والذي يصفو بالنظام  ةىشام شرابي لطبيع األستاذالصدد يفيد تفكيك 
التي تتعامل  ةعموما وتفسير بنيو العبلقات االجتماعي العربيةتخمف المجتمعات  تأثيراتفي التعرف عمى 

 3 .ةبطرق سمطويو وغير ديمقراطي سمطةبال ةغير الممسك ةمع الشرائح االجتماعي

 

                              
، مطافات التحول وحقيقة طية نظريا والمشاركة سياسيادولة الحق والقانون في الوطن العربي الديمقراأحمد جزولي،  -1

، 2الرىان في عمي خميفة الكواري وآخرون، المسألة الديمقراطية في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط
 .184م، ص 2002بيروت، 

، مؤسسة عبد اإلصالح المنشودالتحوالت الديمقراطية في الوطن العربي "العالم العربي ومعضالتو و عمي الدين ىبلل،  -2
 .68م، ص 2011، األردن، 1الحميد شومان لمنشر، ط

، مجمة دفاتر السياسة جودة أداء المؤسسة التشريعية من خالل تمكين المرأة سياسيا حالة الجزائرعصام بن الشيخ،  -3
 .36، ص 2015، جانفي 12والقانون، العدد 
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العاكس بشكل غير  ةمجتمع موازي يكون بمثاب إلنتاجنفسيا واستعد دائم  إنتاج ةإعادوىذا في سبيل 
بناء نظام من القيم والعبلقات يعتمدىا ىذا النظام من إلى  ةباإلضافتطور المجتمع  لطبيعةدقيق حقيقي 

التي يتجسد فييا وحسب شرابي دائما يفرد  االجتماعية ةتغيير في البني أياجل الحفاظ عمى نفسو ومنع 
 المجتمع في تقريره. ألعضاءا النظام الحاكم نظام فكر وقيم ال دور ىذ

من ثبلث عقود من الزمن عمى الوضع السياسي  ألكثرىذا النظام الذي مسيطر  طبيعةوانعكست 
في ذلك العقد الذي مرحمو ما بعد االستقبلل حيث تنازل بموجبو  المواطنةلمببلد وتم اختزال مفيوم 

مقابل تمتعو ببعض الحقوق  السياسية المشاركةحق  رأسياوعمى  السياسيةالمواطن الجزائري عن حقوقو 
 .االقتصاديةو  االجتماعية

ماعي في الجزائر مواطنو بمحتوى اقتصادي اجت الجماعية المواطنةما يسميو البعض  أمام وأصبحنا
فرديو تمت محاربتيا والتقميل من  سياسيةبيا مقابل مواطنو  المطالبةعند  الشرعيةتتمتع بالكثير من 

  1.نياأش

وما  السياسية التعددية مبدأ كراها  و االحاد  ةوحتى بعد تحول النظام السياسي الجزائري عن خط
 1989فيفري  23عبير وتجمع بموجب دستور  رأي حريةيترتب عنيا من تعدديو حزبيو ارتبطوا بيا من 

في الجزائر وظمت  المواطنةلم يتغير واقع  الجديدة ةالسياسي ةومس تتبعو من قوانين عضويو لتنظيم الحيا
وفي ىذا الصدد تفيدنا  ةنظام حكم ديمقراطي ةإلقاممفيوما قانونيا فقط بعيدا عن تفعيمو كمدخل ميم 

في الجزائر في فيم الواقع الجزائري حسبو يختمف ىذا  المواطنةعن  ةكيالتي قام بيا منير مبار  ةالدراس
يمنح الدستور  أنع يحصل فيو قوا ةكما يختمف عنو في الدول االستبدادي ةالواقع عنو في الدول الديمقراطي

 نيةتكون  أنفقط دون  ةقانوني ةمواطن أيوالقانون الكثير من الحقوق لممواطنين ولكنيا تبكى عمى الورق 
 ةاإلنساني التنميةتقرير  إليورض الواقع، وىو يتوافق مع ما خمص ألتجسيد تمك الحقوق عمى  ةمؤكد

عمى ورق  حرية بأنياعموما بما فييا الجزائر  العربيةفي الدول  الحريةعندما وصف  2004لسنو  العربية

                              
شكالية التخمف المجتمع العربي النظامىشام شرابي،  -1 م، 1992، بيروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، طاألبوي وا 

 .23ص 
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ائري وكثير ما تقبميا التشريعات والدستور الجز  العربيةوىو يتكمم عن الكثير من الحريات تمنحيا الدساتير 
 المتشددة. التنظيمية

تقييد إلى  التشريع العادي بتنظيم الحقوق والحريات الذي غالبا ما يجنحإلى  تحيل العربيةفالدساتير 
إلى  تحت ستار تنظيمو وبيذا يفقد النص الدستوري كثيرا من جدواه ليتحول أحياناالحق، بل مصادراتو 
 1 المجتمع الدولي. أمام الدولةتفاخر بيا مجرد واجيو دستوريو 
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 خالصة الفصل:

من خبلل ما تم عرضو في ىذا الفصل يمكن القول أن التكوين وتنمية المواطنة سياسيا واجتماعيا 
عبلوة عمى كونو من أىم المجاالت التنمية ، أصبح من أىم مجاالت البحث والدراسة في عمم االجتماع

وتتزايد أىميتو في مجتمعاتنا العربية التي تتصف بضعف ، مجتمع من المجتمعات والتحديث في أي
مقابل تزايد فاعمية البنى التقميدية والوعي الذي بشكل تفيض لموعي الوطني والحداثي ، مستويات التحديث

 ويضعف اإلنتماء المشترك إلى الوطن الواحد.

نية بتركيز عمى الماضي والحاضر مع انسداد آفاق ـــــ فالمجتمع الجزائري والعربي تتصف بنيتو الذى
إلجتماعية )التقميدية /الحديثة( عمى توظيف السياسي اوفي ىذا الواقع تعمل القوى السياسية و ، المستقبل

لتنظيم مصالحيا الخاصة ولنجاحيا في ذلك تعتمد أسموب اإلقصاء  آليةلمعصبيات التقميدية بتحويميا غمى 
 والعنف مع غياب الحوار والتسامح.

ــــــ وىو األمر الذي تطمب من إبراز أىمية المثقفين الممتزمين بقضايا مجتمعيم أن يسيموا في رسم 
ومن ثم ، المحيطة بنا تنموية تخاطب حاضرنا ومستقبمنا وفي استقراء حركية األمم والشعوب إستراتيجية

لتثبت الوجود اإلجتماعي والحضاري ضمن مسار التطور العالمي  البلزمةتحديد أىم الطرق واألساليب 
 إنطبلقا من التربية عمى سموك المواطنة وتجاوز مشكبلتيا. 

راد أو النقل يتم النظر إلى المواطنة عمى أنيا سمعة لمتصدير واإلستي ـــــ وفق ىذا التطور السوسيو ثقافي ال
أو تحويل وال حتى إعتبارىا أنيا مجرد منيج أو آلية تقنية ذات طابع شمولي أو ذاتي محايد لتوزيع 

نما يجب النظر إلييا عمى أنيا "ثقافية "، والختبلفوتدبير مقتضيات التعدد ، السمطة أي نسق قيمي ، وا 
 Citoyennetéي بناء مواطنة إجتماعي داعم نظريا واإلخبلف والتعدد وكل ما يمكن أن يساىم ف

 ومنخرطة في سيرورة مثاقفة كونية وحوارية.، وعمى اآلخر في آن واحد، ومتفتحة عمى الذات
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 تمهيد:

تعد مفاىيـ اليوية والشخصية والسموؾ والثقافة والحداثة مف المفاىيـ المتداخمة والصعبة الحصر 
االتجاىات، والتحديد والتي ال يمكف تحميؿ أبعادىا ومناقشتيا ومف ثـ فيميا إال مف خالؿ مقاربة متعددة 

ورؤيا تتسـ بالطابع التكاممي ال االختزالي، لذلؾ فإف الحديث عف قضايا الشباب فيما يتعمؽ بتنمية روح 
وسموؾ المواطنة التي تعتبر مقـو لمروابط االجتماعية التي تربط بيف أفراد المجتمع وال يتـ معالجتيا بمعزؿ 

وكات والتفاعالت االجتماعية مف عدمو، وتحديد عف طبيعة المعايير االجتماعية التي تحدد سواء السم
طبيعة المنظومة االجتماعية والثقافية التي تحفظ لممجتمع ىويتو وضوابطو وقوانينو وأعرافو...إلخ التي ال 

نما عنصرا ىاما في بناء وتشكيؿ ىوية أفراده كذلؾ.  يستند عمييا في سموكو وحسب وا 

عمؽ بسموؾ المواطنة وتنميتيا كرابط جوىري يربط بيف وليذا فإف التطرؽ لقضايا الشباب فيما يت
والمجتمع الذي ينتمي إليو وكأحد المعايير الدالة عمى رقي اإلنساف وىي الدولة التي يعيش في إطار  الفرد

معرفة  إلىنظاميا، وتعتبر في نفس الوقت معيارا لمدي تقدمو يقتضي في إحدى جوانبو الميمة التطرؽ 
اآلليات والظروؼ النفسية واالجتماعية التي يعيشيا الشباب في واقعيـ المحفوؼ المصادر والمكامف و 

بالمتغيرات التي وضعت الشاب في كثير مف مناحي الحياة ومواقفيا أماـ اختيارات مختمفة بؿ وحتى 
متناقضة يصعب عميو اختيار الوضع السوي أو األنسب ليا ويضعو تحف وطأة الضغوط والتوترات والقمؽ 

تعتبر في كثير مف األحياف دوافع مباشرة وراء تبني الشباب لسموكات غير سوية وغير عقالنية في  التي
األدبيات النظرية واألبحاث  إلىمواقفيـ التفاعمية، وعمى ىذا األساس سنناقش في ىذا الفصؿ وباالستناد 

ي في ظؿ الواقع الراىف التي أجريت في مجاؿ ىوية المنظومة والشخصية الجزائرية مكمف الشباب الجزائر 
 بيف أزمة المواطنة ولممواطنة مف أجؿ تحديد محؾ تشخيصي ينطمؽ مف معالجة قضايا الشباب الجزائري.
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 سموك المواطنةأوال: 

ف أكثر الموضوعات أىمية السموؾ خاصية أولية وأساسية مف خصائص الكائف الحي، وىو م 
ثارة ال اليومية المختمفة، ويشكؿ نقطة تقاطع العديد مف المعارؼ كما ىتماـ الناس في مجاالت حياتيـ وا 

 يعتبر السموؾ اإلنساني محصمة ديناميكية مستمرة لمعوامؿ الذاتية والموقفية.

ف وجدت ىاتاف المجموعتاف  مف العوامؿ في كؿ األقطار واألزمنة فإف مضمونييما وتأثيرىما  وا 
 آلخر وحتى في نفس المجتمع، مف فترة تاريخية ألخرى.يختمفاف بدرجات متفاوتة مف مجتمع  االجتماعي

النفسية الوجدانية لألشخاص  االستعدادات، االجتماعيةتختمؼ بدرجات متفاوتة وحسب األوضاع  
 1والشروط اإلجتماعية التي يجب أف يراعوىا أثناء سموكيـ ومعامالتيـ اإلجتماعية.

توحاة مف المنظومة الثقافية واإلجتماعية لذلؾ فالتطرؽ إلى ىوية ىذه الشروط والظروؼ المس 
لممجتمع )أفراد وجماعات( يقودنا إلى الحديث عف ىوية الشخصية الجزائرية، وكيفية سموكيا وتعامميا 
وتعاطييا وتفاعميا...في مختمؼ المواقؼ اإلجتماعية والعكس صحيح، إذ أف كال مف ىذه الجوانب يؤثر 

جتماعي الشخصي واإل –الفردي  اليوية ببعدىا السيكموجيفي اآلخر، ويتأثر بو، وضمف ىذا فإف 
المعياري( ليا أبعاد مف الناحية السيكولوجية تبدأ اليوية بالنمو والتطور خالؿ التاريخ  –)الثقافي 

شباع المنظومة الثقافية لتحديدات المغة  الشخصي بما يتوافر لو مف "تدريبات أساسية لضبط السموؾ" وا 
واألدوار في إطار المنظومة الثقافية لممجتمع، وىذه اإللتزامات تفرضيا المؤسسات  عادات والمعاييروال

 2إيجابية.اإلجتماعية عمى الفرد وعميو إيجاد حموؿ ليا بطريقة 

ا: ىوية األنا ويقوؿ إيركسوف أف اليوية المجموع الكمي لخبرات الفرد وتتكوف مف عنصريف ىم 
تحقيؽ اإللتزاـ في بعض النواحي كالعمؿ والقيـ اإليديولوجية ىوية األنا إلى  وىوية الذات، وترجع

                              
، منشورات ثالة، عمم النفس اإلجتماعي )نظرية المواجهة النفسية اإلجتماعية مصدر المجابهة(سميماف مظير،  -1

 .39، ص2010األبيار، الجزائر، 
األساسية المكونة لها لدى عينة من مستويات تشكل الهوية وعالقتها بالمجاالت فلاير حمود، إشراؼ عيسى الشماس،  -2

مة مف مدينة دمشؽ، مجمة جامعة دمشؽ، كمية ، دراسة ميدانية في مدارس الثانوي العاطمبة األولى ثانوي من الجنسين
 .564ـ، ص  2011، سوريا، 27التربية، مجمد 
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إلى اإلدراؾ الشخصي لألدوار اإلجتماعية، والسياسية والديف وفمسفة الفرد لحياتو، أما ىوية الذات فترجع 
 1ويذكر كذلؾ أف ليا بعداف ىما: البعد اإليديولجي والبعد اإلجتماعي.

يصعب فصمو ىما ىو اجتماعي، بؿ إف ىذا ع سيكولوجي نستنتج مف ىذا أف سموؾ المواطنة كواق 
الفصؿ في الواقع سموؾ وشخصية الفرد ومعاشو النفسي ىو مؤشر ىاـ عمى انعداـ التناسؽ وداللة عمى 

 وجود خمؿ في التوازف النفسي والتكيؼ االجتماعي.

الخاصة، والمصمحة ويشير سموؾ المواطنة إلى التوازف بيف الحرية والمسؤولية أو بيف المصمحة 
العامة أو بيف الحقوؽ والواجبات أو بيف العمؿ واآلخر، أو بيف الريؼ والحضر أو بيف الرجؿ والمرأة، أو 

 بيف الخصوصية والعالمية، وىكذا بالنسبة لمقيـ األخرى التي تنتيض عمييا المواطنة.

إنما ىي نسؽ مف قيـ ويشير د/حامد عمار إلى سموكات المواطنة اإليجابية في الفكر والعمؿ 
قتداء وىي قيـ العدؿ اإلجتماعي، والمشاركة الفعالة لتحقيؽ كرامة  إنسانية عميا تتيح ليا مجاؿ النمو وا 

، حيث أف سموؾ المواطنة ىو المدخؿ الحقيقي لفيـ ماىية الديمقراطيةاإلنساف والتغيير الحر البناء، وقيـ 
مظير  الديمقراطيةخصائص وخصوصيات معينة وىذه  وكيفية ممارستيا وكيفية إكسابيا الديمقراطية

سيامات واسعة في معرفة  سياسي لمسموؾ والنشاط فيي مظير اليوية واإلنتماء ولذلؾ لمتربية دور كبير وا 
الميارات والميوؿ التي تمكف المواطف مف المشاركة الفعالة في حدود دوره ومسؤولياتو ولذلؾ ينبغي أف 

  يستند سموؾ المواطنة عمى:

 الوعي الذاتي واإلستقالؿ. -

 التبصير وتكويف اليوية. -

 األدوار اإلجتماعية والسياسية. -

 الكفاية والميارات والميوؿ. -

  ويكمف إكتساب سموؾ المواطنة مف خالؿ: -

                              
 2007مسوس، الجزائر، ، بني 3، منشورات الحبر، الجزء بحوث ودراسات متخصصة في عمم النفسبشير معمرية،  -1

 .152ـ، ص 
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 وضوح الرؤية السياسية حوؿ مكانة الفرد في مجتمعو. -

 الشرعية لعالقات بمؤسسات الدولة ونظاميا. والقنواتوعي الفرد بالدستور والقانوف  -

تركز عمى وحدة الحركة المجتمعية مع األىداؼ العميا لمدولة فاألىداؼ التي تتضمنيا دروس التاريخ  -
 العظمة والمجد القومي الذي يكوف لدى الناشئيف رابطة اإلنتماء والوالء باليوية القومية.

 ارية عمى شكؿ أنشطة إجتماعية مختمفة ناجحة والتشبث بالقيـ التيختيالمشاركة التطوعية والتمقائية واإل -
 ليا قابمية لدى الجميع.

حياة الفردية واإلجتماعية وتوجيو وتكييؼ السموؾ حسب المعايير الوطنية والعالمية التي تؤثر في ال -
 1لحس الرفيع.السموؾ األخالقي والشعور باليوية والبحث عف الحقيقة  وقوؿ الحؽ والتحضر واكتساب ا

ىذا توصمنا مف قرائتنا وبحثنا عف سموؾ المواطنة اإليجابي لخصنا أنيا تستند عمى مف خالؿ  
وديمقراطية أساسيا حفظ كرامة اإلنساف وحقوقو والعمؿ عمى تنمية روح المسؤولية أسس فمسفية 

حقيؽ فكر و اإلجتماعية لدى الطالب الجامعي، وتكويف إتجاىات إيجابية نحو مجتمعو وتأصيؿ روح 
مؤسسات المواطنة لديو، وتمعب دورا فعاال ومؤثرا في تحقيؽ التنمية اإلجتماعية في ىذا الصدد يبرز دور 

يجابية، في إكساب الطالب قيـ وأفكار ومباداإلجتماعية  الخدمة تسمى ئ وسموكات بصورة مباشرة وا 
بالمواطنة اإليجابية، أما بالنسبة لممواطنة السمبية أو "الالمواطنة" وكما يطمؽ الفيمسوؼ وعالـ اإلجتماع 

اعية السائدة في مجتمع ما مف " عمى الحالة التي تفقد المعايير اإلجتمE.Darkleinالفرنسي "دور كايـ" "
ماعي ؽ القدر المطموب مف التوافؽ اإلجتسموكيـ لتحقي وتنظيـفاعميتيا في ضبط سموؾ أفرادىا 

 ".Anomieبالالمعيارية "

جتماعية تتسـ بألـ نفسي ناتج   إف حالة الالمعيارية السموكية ىذه تحدث كنتيجة لعوامؿ نفسية وا 
يجعؿ الفرد عرضة لمشعور باإلغتراب النفسي والثقافي معا، ىذه الخبرة عف فقداف قيمي واقعي أو ذىني، 

النفسية المؤلمة تشكؿ كما أثبتتو العديد مف الدراسات جوا خصبا لتفاقـ الالمعيارية بأشكاليا ودرجاتيا 
 المختمفة.

                              
 .152، مرجع سابؽ ذكره، ص بحوث ودراسات في عمم النفسبشير معمرية،  -1
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دراسة  ففي مداخمة نادية لعيشور حوؿ، نمط اإلستيالؾ واإلغتراب الثقافي في العالـ التابع، أجرت 
ميدانية لإلجابة عمى التساؤؿ: إلى حد يعيش الطالب الجامعي في الجامعة الجزائرية إغترابا ثقافيا؟ وما 
ىي أبرز مظاىر ىذا اإلغتراب؟ بإعتبار الشباب ىـ الفئة األكثر عرضة لمتأثير والتأثير لمكونات الثقافة 

النفسي لدى الشباب والتي ربطتيا كنتيجة  المستوردة، وحددت في دراستيا أربعة أبعاد لحاالت اإلغتراب
 لمنمط اإلستيالكي السائد وىي مبينة في التالي.

 الجزائري:أبعاد اإلغتراب اإلجتماعي والثقافي عمى الشباب الجامعي  -1

غياب منظومة أو نسؽ قيمي منسجـ ومتكامؿ نتيجة لتعدد المؤسسات وتناقض  الالمعيارية: -أ
المفاىيـ والمعاني الرمزية التي تمررىا عبر خطاباتيا والتي تتسـ باإلختالؼ إلى درجة التناقض، فيصعب 

، مف الالمنطقي والالمعقوؿ، أي السيئإدراؾ الصواب مف الخطأ والقبوؿ مف الالقبوؿ، والحسف مف 
 اإلجتماعي غير الرسمي. الضبطمقاييس اإلستحساف واإلستيجاف كمقومات لعممية تضارب 

عمى تحديد أىداؼ القدرة في ضوء التناقض السابؽ في منظومة الضبط يفقد المرء  هدفية:الال -ب
تخدـ مصالحو وتتوافؽ مع المصالح العامة، مما يعرقؿ الطموح لديو ويكبح حركيتو، ويحد مف  طموحو

 ، والنضاؿ مف أجؿ تحقيؽ وتجسيد مضاميف ىذا الطموح.حماسو إزاء تصور المستقبؿ

ذا عجز عف إدراؾ ما إذا فقد  الالمعنى: -ج يجب أف المرء الرؤية الواضحة لما يجب أف يكوف، وا 
والحسرة  الشعور بالضياع يغذييايقو مف أىداؼ، صارت حياتو كميا بدوف معنى وال مدلوؿ يسعى إلى تحق

يحمالف المعنى ذاتو ولعمنا نجد مف خالؿ ىذا الطرح تفسيرا النتشار والرغبة في مفارقة الدنيا والموت 
 ظاىرة اإلنتحار في أوساط الشباب الجزائري ال سيما في السنوات األخيرة.

يمكف  دؼالذي يجب فعمو، عدـ امتالؾ حؽ الحمـ ألنو ما مف ىعدـ معرفة الفرد ما  حرية:الال -ح
بغير فائدة ترجى مف الوجود، تجعؿ المرء المغترب وتحقيقو، ثـ فقداف الحياة معناىا وقيمتيا الشعور رسمو 
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تستخدـ فريسة لمخضوع والتبعية لمغير أي فقداف الحرية وعدـ اإلحساس بيا ومف ثمة تحولو إلى أداة 
 1لتحقيؽ غايات وأىداؼ اآلخريف.

 مواصفات المواطن الصالحثانيا: 

الشرائع  ***المواطف الصالح ىو الشخص الذي يؤمف بحرية الفرد وبالمساواة بيف الجميع والتي 
 والقوانيف واألنظمة التي يعيش في ظميا المجتمع.

التي تمكنو مف العمؿ بفعالية  المواطف الصالح ىو الشخص الذي يصدر األحكاـ واآلراء البناءة
 .2ونشاط في العالـ المتغير الذي يعيش فيو

ويقدسيا، ويقبؿ تحمؿ المسؤولية لإلشتراؾ في عممية  الديمقراطيةىو الفرد الذي يحتـر النظـ 
صنع القرارات العامة عف طريؽ التمثيؿ الشعبي السميـ، ويسمـ قيادة األمر لمقانوف، وىو يعمـ أف في ذلؾ 

 .3الذي وجد فيو الديمقراطيتدعيـ لنظاـ العمؿ 

قدمو الشعوب األخرى في ىو الذي يفتخر بإنتمائو ألمتو ووطنو ويقدر في الوقت نفسو ما قدمتو وت
 .4سبيؿ صنع الحضارة اإلنسانية

الذي يؤمف بأف لو حقوقا ينبغي الحصوؿ عمييا وعميو واجبات  الشخصالمواطف الصالح ىو 
 .5ينبغي عميو القياـ بيا

                              
، مخبر عمـ اإلجتماع اإلتصاؿ لمبحث والترجمة، العولمة والهوية الثقافية )سمسمة أعمال الممتقيات(فضيؿ دليو،  -1

 .288و 287ـ، ص ص  2010جامعة قسنطينة، الجزائر، 
ـ، 2006والتوزيع، المشرؽ الثقافي، عماف، األردف،  لمنشر، دار أسامة معجم عمم اإلجتماععدناف أبو مصمح،  -2

 .465ص
، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية، إتجاهات جديدة في المناهج وطرق التدريسفابز مراد دندش،  -3

 .89ـ، ص2003
 .201، ص1984، دار العمـ المالييف، بيروت، اإلجتماعيةمناهج الدراسات جودة أحمد سعادة،  -4
، تقرير وضع إستراتيجية لتطوير التربية والتعميـ في البالد إستراتيجية التربية العربيةمحمد أحمد الشريؼ وآخروف،  -5

، تونس،   .271، ص1979العربية، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
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 1.ىو الذي يعرؼ مكانة وطنو مف العالـ، ومركزه مف التيارات العالمية والتكتالت الدولية

 2وأخيرا المواطف الصالح ىو الذي يعي المشكالت والقيـ السائدة في المجتمع المعاصر.

ينو أساسا عمى عنصري: اإلنتماء و تكأىـ التعريفات الخاصة بالمواطف الصالح والذي يرتكز تمؾ 
، وما يتطمب الممارسة الفعمية في المؤسسة التعميمية الديمقراطيوالمشاركة اإليجابية في المجتمع 

التنظيمات إجتماع  عمى Molitorعمى آليات التدريب وتمقيف المواطنة، وفي ىذا اإلطار يؤكد باإلرتكاز 
Sociologie des Organisations  عمى ضرورة مشاركة الطالب في المدرسة كأساس لممواطنة

يقوؿ: إذا لمسموكات حيث  L’auto socio constructionالذاتي  االجتماعيالفعالة عف طريؽ البناء 
كنا نجيز البحث )العمؿ( التجريبي مف أجؿ الوصوؿ إلى التصورات المنشودة يجب أيضا أف نضع في 

 مف خالؿ: اإلجتماعية الشباب السموكاتلتمقيف  Constructivisteمكانة طريقة منيجية بنائية فعالة 

 حرية الطالب، وعدـ احتجاز الطالب في إطار األحكاـ. احتراـ -1

استقباؿ الطالب ومجموعة القسـ كما ىـ، وتسييؿ مشاركة كؿ واحد منيـ ومساعدة المجموعة عمى  -2
 3التطور والتحسيف باتجاه: التسيير الذاتي لممعارؼ.

ىا السمطة االصفة التي تر وال شؾ أننا إذا أردنا أف نحدد صفة المواطف العربي المراد تربيتو وأما  
في المواطنيف، نكاد نجـز أف المواطف في الوطف العربي لـ يحصؿ عمى صفة المواطف فيو تابع وليس 

يقرعوف بالعصا حتى يمتزموا الطاعة، مواطف، ولذلؾ فتربية الرعية تختمؼ عف تربية المواطنيف، الرعية 
ولذلؾ ىذه المكانة التي وضع فييا اإلنساف  4إقناعيـ بينما المواطنيف يحاورف ويقنعوف أو يقتنعوف مف يريد

العربي، أو وضع فييا قيرا ىي العامؿ الرئيسي في النكسات المتتالية في الوطف العربي، وما لـ يخرج 
اإلنساف العربي مف تمؾ الدائرة فسوؼ لف يحصؿ مف السمطات السياسية إال عمى مزيدا مف القمع وانتياؾ 

 الحقوؽ.

                              
 .386، ص 2004، األردف، 1، مكتبة الرائد العممية، طربية، الوعي اإلنسانيأصول التإبراىيـ ناصر،  -1

2- www. Google. Fr. Molitor : Sociologie des Organisation – L’éducation à la Citoyenneté. 
 .14ـ، ص  2000، مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج، د ب، مدرسة المستقبلعبد العزيز واعر،  -3
 .14عبد العزيز أكر، مرجع سابؽ ذكره، ص  -4
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ذا كاف  "جوف ديوي" يصر عمى أف التربية ىي الحياة وليس مجرد إعداد ليا، فإف ذلؾ ينطبؽ في وا 
أوضح صوره عمى التربية إلى المواطنة، فيذه التربية يتضمنيا التربية الشخصية والتربية األخالقية والقيمية 

ا دعـ المواطنة الفعالة ودمجيا لممكونات المعرفية والوجدانية والسموكية، واستيدافي اإلجتماعية، والتنشئة
مكف اعتبارىا مجرد استعداد أكاديمي لمحياة ، ال يإلنخراط المجتمعي والنزوع الطوعيوالمشاركة السياسية وا

تعنى فحسب بإكساب الطالب المفاىيـ والمبادئ والقيـ األساسية  أنياأو انتظارا لممارسة فيما بعد، 
نما ىي تربية تعني الفعالة وتترؾ الجانب  الديمقراطيةلممواطنة  السموكي المياري لما بعد المدرسة، وا 

وضعيـ في في حياة مجتمعو وليس  النشءبالتنمية المتكاممة المتوازنة لمشخصية، تربية تقـو عمى غرس 
أبراج عاجبة تعزليـ عف المجتمع ومشاكمو وىمومو، تربية تقدـ الفرص الختيار المفاىيـ والمبادئ 

عنايتيا بالجوانب المعرفية والتحصيمية لكؿ ىذا  اقع، تربية تعني بالممارسة قدراألكاديمية عمى أرض الو 
  .جانب كونيا مفاىيميةإلى  Experientialيؤكد بارير أف التربية عمى المواطنة يجب أف تكوف خبراتية 

 تتطمب المشاركة والعمؿ وخدمة المجتمع، جنبااإلجتماعية  حيث أف المواطنة الفعالة والمسؤولية
إلى جنب مع المعرفة ولذلؾ فإف مشكالت التربية إلى المواطنة في عالمنا العربي بشكؿ عاـ والجزائر 

المنياج  عمى وجو التحديد إضافة إلى عدـ اىتمامنا بالمنيج الشكمي بشكؿ فعاؿ "الذي يعني بمحتويات
الذي يعني حكـ الطالب  Informal Curiculوالكتب المدرسية' ال تيتـ كذلؾ بالمنيج غير الشكمي 

، كاتحادات Cocurriular Activatesلمجتمع المدرسة والعالقات داخمو واألنشطة المصاحبة لممنيج 
 Legislativeالطالب، وجماعات النشاط، والمحاكمات الصورية، وجمسات اإلستماع البرلمانية 

Hearings نشطة خدمة المجتمع .... إلخ والمقاءات مع مسؤولي الحكومة والمجتمع المدني والمحمي، وأ
وخارج المدرسة الدراسات أف المدارس التي تعطي لمطالب مياـ مف المسؤولية والمشاركة داخؿ وتؤكد 

نجازا أعمى وجنوحا أقؿ مف جانب طالب وعالوة عمى ذلؾ كمو يتوحدوف مع  كانت تحقؽ سموكا أفضؿ وا 
 1األىداؼ التعميمية.

 

 

                              
 .14عبد العزيز الحر، مرجع سابؽ ذكره، ص  -1
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 المواطنة لدى الشباب الجامعيموك أهمية تكوين سثالثا: 

مف حيث أنيا عممية متواصمة لتعميؽ الحس الشعوري بالواجب أىمية تكويف سموؾ المواطنة تأتي  
تجاه المجتمع وتنمية الشعور باإلنتماء لموطف واإلعتزاز بو وغرس حب النظاـ واإلتجاىات الوطنية 

ـ والتعميمات وتعريؼ الناشئة بمؤسسات وطنيـ واألخوة والتفاىـ والتعاوف بيف المواطنيف واحتراـ النظ
دراجيا في ومنظماتو الحضارية وواجبيـ نحوىا كما أف أىداؼ تربية المواطنة ال تحقؽ بمجرد سيطرتيا  وا 

 بؿ يتطمب ذلؾ ترجمتيا إلى إجراءات عممية وتتمثؿ أىميتيا في أنيا:الوثائؽ الرسمية 

 تدعـ وجود الدولة الحديثة والدستور. -

 تنمي القيـ في الحفاظ عمى استقرار المجتمع. -

 تسيـ في الحفاظ عمى استقرار المجتمع. -

 1تنمي ميارات اتخاذ القرار والحوار واحتراـ القانوف. -

بالنسبة لألىداؼ المتعمقة بالمواطنة في مراحؿ التعميـ العالي تتمثؿ في إعداد المواطنيف الصالحيف  أما -
 متمسكيف بعقيدتيـ اإلسالمية الصحيحة.

 تنمية روح الوالء لمكياف عند الطالب وتعريفيـ بكفاح الرواد مف األئمة والمموؾ الموحد لمبالد. -

غالء شأنو.غرس حب الوطف في نفوس الناشئة وال -  شباب واعتزاز بو مع العمؿ مف أجؿ تقدمو وا 

 تعريؼ الناشئة والشباب أف بالدىـ ميد العروبة واإلسالـ وأرض البطوالت. -

تدريب رجاؿ الغد عمى كيفية التصدي لمشكالت مجتمعاتيـ ليتعرفوا مف ناحية عمى طبيعة ىذه  -
 المشكالت وأساليب البحث.

 نوعو في نفوس الناشئة والشباب ليس ألىميتو في نيضة األمـ. غرس حب العمؿ أيا كاف -

                              
، دار الكتاب الحديث لمنشر والتوزيع، د ط، القاىرة، مناهج البحث في المواطنة وقيم المجتمعحسيف حسف موسى،  -1

 .130ـ، ص  1998
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تنشئة الطالب عمى العادات الصحيحة وقواعد األماف والسالمة العامة وحب الرياضة واأللعاب البدنية  -
 المناسبة.

 .غرس حب النظاـ واحتراـ القانوف في نفوس الناشئة والشباب -

 المواطنة لدى الشباب الجامعي:في ضوء ىذا توجد اعتبارات لتنمية سموؾ  

ضرورة مراعاة الروابط والصالة والحقوؽ والواجبات التي تجمع بيف األخصائييف االجتماعييف  -
 والمواطنة.

مـو بكيفية تحسيف قدرة المواطف بصفة عامة والشباب بصفة خاصة عمى أف تيتـ عمى وجو الع -
 المشاركة اإليجابية والمنتظمة في أمور مجتمعة.

الترويج لحقوؽ األفراد في اإلختيار والخصوصية والسرية والحماية في الوقت عف المعوقات التي تحد  -
 مف األخذ بيذه الحقوؽ.

تحديد وتحميؿ واتخاذ التدابير الالزمة لمحد مف صور وأشكاؿ التمييز ضد األفراد أيا كاف سبب  -
 1التمييز.

 أهداف تكوين سموك المواطنةرابعا: 

  :التربية من أجل معرفة الحقوق والواجبات -أ

يغطي ىذا البد الجوانب التشريعية التي تنظـ عالقة المواطف مع الحكومة وعالقتو مع مؤسساتيا، 
جتماعية وثقافية، وبناء رؤية واضحة  قتصادية وا  والحقوؽ التي يحصؿ عمييا وىي حقوؽ متعددة سياسية وا 

ار عمى فيـ طبيعة الدولة المدنية التي تقـو عمى أساس المساواة عف ىذا البعد يساعد المواطنيف الصغ
بيف المواطنيف في الحصوؿ عمى الحقوؽ واإلمتيازات دوف تمييز ينطمؽ مف نظرة مذىبية أو إجتماعية، 
مما يساعد عمى تكويف قيمة إحتراـ القانوف، فالناس سيدافعوف عف القانوف طالما كاف عادال بالنسبة إلييـ، 

                              
، بحث منشور في المؤتمر العالمي وواجبات المواطنةتصورات الشباب الجامع حول حقوق أحمد عبد الفتاح ناجي،  -1

، ص ص   .181 – 180الخامس عشر، كمية الخدمة اإلجتماعية، جامعة فيـو
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بناء عالقة سميمة بيف الفرد والسمطة تعريؼ الفرد بحقوقو كاممة حتى يحظى الجميع بحقوقيـ  ويتطمب
دراكيـ ألىمية ىذه الحقوؽ في حياتيـ وأثرىا  كافة، ويمارسوىا في إطار قائـ عمى الوعي والمسؤولية، وا 

 في إستقرار مجتمعيـ.

 : التربية من أجل فهم الهوية الوطنية -ب

الوطنية التي تتكوف مف مجموعة متعددة مف العناصر المادية والمعنوية، وتبرز فمكؿ مجتمع ىويتو 
ىذه العناصر العادات والتقاليد وآليات التفاعؿ بيف الناس والقيـ التي تحكـ ىذا التفاعؿ، وبالتالي يحتاج 

اظ عمييا ودور مف واجبيـ الحفاألفراد إلى دراسة كيفية تطور ىذه اليوية الوطنية ومميزاتيا وقيميا التي 
 الحكومة في الحفاظ عمى اليوية، ودورىـ كمواطنيف في الحفاظ عمى ىذه اليوية.

 التربية من أجل تعزيز اإلنتماء:  -ج

يتميز أي مجتمع بتعدد انتماءات أفراده، فالفرد متعدد اإلنتماءات بطبعو، وىذا شيء طبيعي في 
الوطني، ويكوف ىذا الحياة البشريةػ ويكمف دور الدولة في نقؿ الفرد مف اإلنتماءات الفرعية إلى اإلنتماء 

ىذه  تماء الوطني في قمةعندما تقـو عالقة الدولة بمواطنييا عمى المساواة والعدالة، وأف يكوف اإلن
اإلنتماءات، ودور المؤسسات التعميمية  ىو توضيح أىمية اإلنتماء الوطني واألسس التي يقـو عمييا دور 

ءاتيـ، وتوضيح اآلثار السمبية التي تمحؽ الدولة في الحفاظ عمى حؽ المواطنيف في اإلحتفاظ بانتما
 1ذه اإلنتماءات عمى اإلنتماء الوطني.بالتنمية واإلستقرار والوحدة الوطنية عند تغميب ى

 التربية من أجل تعزيز المشاركة:  -د

المواطنة الميمة، وىي صورة أخرى لواجبات المواطف ألف مشاركة وتعتبر المشاركة مف عناصر 
القرارات المتعمقة عمى حقوقيـ، وتعطييـ أدوارا في صناعة سياسية والمدنية تسيـ في الحفاظ المواطنيف ال

بحاضرىـ ومستقبميـ، وبالتالي يصبحوا مواطنيف فاعميف في النيوض ببمدىـ، ويكمف دور مؤسسات 

                              
، ورقة بحثية مقدمة إلى الحمقة النقاشية، تعزيز قيـ المواطنة في نفوس المواطنة في سمطنة عمانسيؼ المعمري،  -1

 .14 ـ، ص 2012النشئ، مجمس الدولة، سمطنة عماف، 
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التي التنشئة ومؤسسات التمكيف في تعريؼ المواطنيف بأنواع المشاركة السياسية خالليا والشروط 
 1تحكميا.

عي الممارس لحقوقو وواجباتو، فالغاية إذف مف ىذه التربية ىي تكويف اإلنساف المواطف الوا
وبالتالي يتطمب التربية عمى ثقافة المواطنة بكؿ ما تحممو مف قيـ وتحتاجو مف ميارات، فيي تتطمب عقؿ 
اإلنساف المواطف لتمده بالمعارؼ الالزمة عف تاريخ بمده وحضارتو وبالمعمومات الضرورية عف حقوقو 

يعرؼ مبادئ المواطنة ومعناىا الحقيقي وما يترتب عنيا مف حقوؽ  أفوواجباتو، فال يكفي لممواطف 
وواجبات بؿ عميو بممارستيا عمى أرض الواقع بشكؿ جماعي، فيذا المواطف تكونت لديو معرفة بماىية 
المواطنة لكنو لـ يتكوف لديو عنصر اإلنتماء الوطني ليدفعو لممطالبة بحقوقو وأداء إلتزاماتو إتجاه دولتو، 

ليذه التربية وظيفة فعمية  بتربية المواطنة وعمى ىذا األساسالي فتحقيؽ ىذا الشعور ىو ما يسمى وبالت
 :وىي تقـو عمى أساسيف ىما

" أف الديمقراطيةتحقيؽ المعرفة لدى الفرد المتعمـ، حيث يقوؿ د/رجاء بيموؿ في كتابو "التربية و  األول:
المعارؼ حسبو ىي "مجموعة المفاىيـ والمعتقدات التي المضموف التربوي يتكوف أساسا مف معارؼ وقيـ، ف

يحاوؿ الناس مف خالليا فيـ أنفسيـ والعالـ المحيط بيـ، وتشتمؿ عمى النظريات العممية والمعتقدات 
الدينية والفمسفية" وبالتالي فإف ما يميز المعارؼ عف القيـ ىو كوف  المعارؼ ال يرافقيا مشاركة عاطفية 

تعتبر مف المعارؼ وكنتيجة  الديمقراطيةقيقيا عكس القيـ، كما أنو يرى أف النظرية وتعتبر ضرورية لتح
منطقية تكوف المواطنة مف ىذا التصنيؼ كونيا المبدأ األساسي ليذه النظرية، مف ىنا يرى أنو ال تكفي 

 ور.وصوؿ المعارؼ والقيـ لممتعمـ مف تحقيؽ التربية عمى المواطنة، وبالتالي البد مف وجود الشع

يتكوف لدى الفرد المتعمـ ليتكوف لديو اإلنتماء الوطني وىو المعنى الحقيقي لممواطنة وىذا الذي  
 الشعور ىو األساس الذي تقـو عميو الوظيفية الفعمية لمتربية.

                              
، مجمة الجامعة اإلسالمية، العدد في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طمبتهادور الجامعة اإلسالمية فؤاد العاجز،  -1

 .399، ص 2006، 15
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خمؽ الرغبة في نفس الفرد المتعمـ، يعتبر ىذا األساس أف روح الوظيفة التربوية ىي التي تقوـ  الثاني:
ما تمقاه مف الجانب المعرفي وكميا بخمؽ ىذا الشعور في نفس الفرد المتعمـ، الذي زرع بداخمو مف خالؿ 

 تؤدي إلى تحقيؽ الوظيفة الفعمية لمتربية وبالتالي يتحقؽ اإلنتماء.

 اإلنتماء الوطني               تحقيؽ المواطنة الحقيقية           عرفة + الشعور الم

 تكويف سموؾ المواطنة                     

سموؾ المواطنة عمى أرض الواقع في ظؿ نظاـ وبالتالي فالتربية ميمة في تحقيؽ مفيـو  
ديمقراطي، وىي ما تسمى بالتربية عمى سموؾ المواطنة مف خالؿ إيصاؿ المعرفة لألفراد حوؿ مفيوـ 
المواطنة ومعناىا الحقيقي وما يترتب عمييا مف حقوؽ وواجبات لألفراد ولمدولة، وذلؾ بغرسيا الشعور في 

قادرة عمى و عنصر اإلنتماء الوطني وىكذا تحقيؽ مواطنة فعالة بداخم داخؿ نفس الفرد المتعمـ مما يشكؿ
ف مف يحدد أىداؼ ىذه التربية ىو طبيعة النظاـ السياسي  تعزيز الثقافة الديمقراطية في المجتمع، وا 

 1والثقافة المجتمعية السائدة فيو، فالنظاـ الديمقراطي ذو ثقافة ديمقراطية يضمف خمؽ مواطنة ناجعة.

 المواطنة سموكوأهميتها في إكتساب  الديمقراطيةمراحل تشكيل الثقافة  خامسا:

مف خالؿ ما سبؽ، تبيف لنا أف التنشئة السياسية ىي عممية مستمرة ومتطورة بمراحؿ النمو  
اعتمادا عمى خبرات التنشئة التي يكتسبيا في .اإلنساني مف أجؿ اكتساب الفرد سموكا سياسيا معينا، 

"أف النمو اإلنساني عممية مستمرة ومتدرجة حيث يسير في كؿ مظير مف مظاىره في مراحؿ نموه ذلؾ 
، 2خطوات متتالية متتابعة تعتمد كؿ خطوة عمى سابقتيا وتميد الطريؽ إلى ظيور الخطوة الموالية ليا"
وعيو فيي تبدأ في سف مبكرة مف طفولة الفرد وتستمر طوؿ حياتو، إذ تتراكـ خبراتو عبر الزمف لتزيد مف 

بالبيئة التي يعيش فييا ومف نموه السياسي حتى يصبح لو سموكو السياسي وموقفو الخاص عند 
وعمى الرغـ مف كؿ اإلختالفات حوؿ مراحؿ تطورىا، إال أف ىناؾ اتفاقا عمى أف ىذه العممية تمر 3نضجو

 سجـ مع مراحؿ نمو اإلنساف وىي كالتالي:نبمراحؿ ت

                              
 .399، مرجع سابؽ ذكره، ص دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجهة نظر طمبتهافؤاد العاجز،  -1
 .17، ب س، صالقاىرة، مكتبة مصر لمنشر والتوزيع، الطفولة والمراهقةسيكولوجية مصطفى فيمي،  -2
 .28ـ، ص2008، باتنة ،لطمبة السنة األولى والثانية عمـو سياسية ،دور الجامعة في التنشئة السياسيةكريمة حوامد،  -3
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 مرحمة الطفولة "األسرة": -أ

يعتبر األطفاؿ جزءا مف المجتمع السياسي يتوجب عمى النظاـ السياسي اإلىتماـ بيـ وتربيتيـ  
ليصبحوا مواطنيف قادريف عمى القياـ بأدوار سياسية معينة في المستقبؿ، ألف سموؾ الفرد الناضج ىو 

 .1عبارة مردود لعمميات التنشئة في مرحمتيف الطفولة والمراىقة

وىي تمتد مف السنوات األولى لمعمر حتى سف الثالثة أو الرابعة، ويعمؽ الكثير مف الدارسيف  
أىمية كبيرة ليا ولذلؾ فقد اتجو عمماء السياسة في كافة المجاالت بيذه المرحمة، ففييا يبدأ تكويف الطفؿ 

دئ وتكويف نظرة أولية اتجاه االتجاىات السياسية، واكتسابو بعض القيـ والمباخاصة مف جانب الشخصية 
عمى المحيط الذي حولو، باإلضافة إلى أف عمؽ ىذه التنشئة يتوقؼ بالدرجة األولى عمى مدى الدور 

كاألسرة والمدرسة وغيرىا، وتمتد ىذه العممية إلى المراحؿ اإلجتماعية  الذي تمعبو بعض المؤسسات
 الالحقة.

 :مرحمة المراهقة "الشارع" جماعة الرفة -ب

حمة التي تتوسط بيف مرحمتي الطفولة والشباب، وتعتبر حرجة في تكويف اإلتجاىات ىي المر 
كتساب القي وفي قبوؿ أو رفض ما ىو قائـ فيي إذف مرحمة أو فترة يشيد فييا الفرد تغييرا رئيسيا  وا 

الثامنة  ما أنيا تمتد مف سف الثالثة عشر إلىك 2وتطورا ىاما مف النواحي الجسمانية والنفسية واإلجتماعية
عشر، مف أىـ خصائصيا أنيا تبدأ بزيادة إمكانيات النمو الجسدي ونمو القدرات العقمية ونضجيا 
كالتفكير والتخيؿ والتذكر والتعمـ، فالفرد في ىذه المرحمة يميؿ إلى تقمص شخصية البطؿ، ومف ىنا تبرز 

يف، وعموما تتمخص عممية التنشئة أىمية تعميـ الفرد تاريخ وطنو وخمؽ وعي لديو مف خالؿ أبطالو الوطني
 :3السياسية خالؿ ىذه المرحمة ببروز متغيرات لعؿ أبرزىا

                              
، مصر، 1لمجامعات، ط، دار النشر التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التمفزيونمحمود حسيف إسماعيؿ،  -1

 .31ـ، ص1997
، دراسة تحميمية ترجمة عبد ا أبو القاسـ خشيـ، محمد زاىي التنشئة السياسيةريتشارد دوكاؿ داوسف وكينيت برويت،  -2

 .83، ص1998، 2يشير المغيربي، جامعة قارينوس، ط
 .33، مرجع سابؽ، صالتنشئة اإلجتماعيةمحمود حسف إسماعيؿ،  -3
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 تطور القدرات اإلدراكية: مثؿ القدرة عمى تبرير الخيارات السياسية. -

دائرة "األنا الضيقة" إلى "األنا األوسع" أي إستيعاب  اإلنتقاؿ مفنمو اإلحساس بروح الجماعة، بمعنى  -
قتناعو بأف التصرؼ الجماعي سبيؿ لحؿ المشكالت السياسية. ىيكؿ وعمؿ  النظاـ اإلجتماعي الكمي وا 

ف كانت األفكار في ىذه المرحمة متقطعة  - تبمور األطر الفكرية بمعنى تحوؿ المشاعر إلى أفكار، وا 
بالوضوح الكافي وغير متبمورة في صورة مبادئ عامة ويمكف أف تكوف متناقضة  وغير ثابتة وال تتصؼ
 مع بعضيا البعض.

ونستخمص أنو في ىذه المرحمة يبدأ الفرد بتحمؿ ميمات )واجبات( كالتصويت في اإلنتخابات،  
الي تمثؿ لو الخدمة العسكرية وغيرىا ىذا مف جية أخرى يتعمـ أثناءىا قيميا وأفكارا سياسية جديدة، وبالت

بصفة عامة، وتميد لو الطريؽ لمرحمة أكثر اإلجتماعية  رؤية أكثر وضوحا عف النظاـ السياسي، والمحيط
 استقاللية ىي مرحمة الشباب.

 :مرحمة الشباب )المؤسسات، النوادي( -ج

 لقد عرفت ىذه المرحمة تباينا في تحديد فترتيا الزمنية، فيناؾ مف يقصرىا عمى الفترة الزمنية
ع والعشريف سنة بالممتدة ما بيف نياية المراىقة ونياية الدراسة الجامعية، أي ما بيف السابع عشر والرا

وسطيا، وىناؾ مف يوسع إطارىا، لكف إجماال وبصفة عامة يمكف القوؿ أنيا الفترة الواقعة بيف نياية 
لمرجعية األولية )كاألسرة( المراىقة وبموغ مرحمة النضج، وفييا يبرز إستقالؿ الفرد عف الجماعات ا

نخراطو في جماعات أوسع تنبني عمى المصمحة، فيي  إذف التحوؿ مف التركيز عمى األشخاص إلى  وا 
التركيز عمى المؤسسات وعمى وظائؼ النظاـ السياسي ىذا مف جية، ومف جية أخرى يتـ التحوؿ مف 

مدى تحقيؽ مصالحو الذاتية ومصالح المفاىيـ المجردة والقيـ ذات الصفة العامة كأسس لمتقييـ إلى 
 1.الجماعات التي ينتمي إلييا

                              
، 1، دار سعاد الصباح لمنشر والتوزيع، مركز ابف خمدوف لمدراسات اإلنمائية، طالتربية والسياسةعبد المنعـ المشاط،  -1

 .91، ص1992
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مراحؿ التنشئة السياسية وفييا يتـ تكويف توجيات وميوالت األفراد مف خالؿ ما  أىـىي تعد مف و 
تـ إكتسابو مف المراحؿ السابقة، وأىميتيا تكمف بالدرجة األولى في العالقة بيف الشباب والنظاـ السياسي، 

النظـ السياسية عقب الحرب الثانية تيتـ بيذه الفئة خاصة في دوؿ الحزب الواحد، أيف نتج  أيف أصبحت
 الميبراليةعف تنشئتيـ سياسيا إلى حد تعبئتيـ لمقياـ بالثورة الثقافية في الصيف الشعبية وبعض األنظمة 

 والعديد مف دوؿ العالـ الثالث.

كما انتشرت في أواخر الستينات ظاىرة تمرد وسخط مف قبؿ الشباب عمى سياسات النظاـ مثمما 
ـ ومؤخرا الثورات العربية التي  1988حدث في فرنسا والواليات المتحدة األمريكية، وكذا مصر والجزائر 

، 2011جانفي  14، والثورة التونسية 2011يناير  25كانت شبابية بالدرجة األولى كالثورة المصرية 
ويرجع السبب في ذلؾ إلى عدـ قدرة النظاـ السياسي عمى تعبئة الشباب واستقطابيـ نحوه ونحو سياستو 

ت وما تتبعو مف سياسات مف االسياسي وما يتخذه مف قرار وعدـ الرضا، بما يقـو بو النظاـ مف ناحية، 
السياسي والتنشئة سائؿ التثقيؼ ىذا الصداـ بإمكاف النظاـ السياسي تسخير و  ناحية أخرى، ولتجاوز
واإلعالـ، كما الشباب وخاصة تأثير وسائؿ اإلتصاؿ  في تحقيؽ اإلستقرار واحتواءالسياسية لخدمة أىدافو 

مثؿ أجيزة األمف والشرطة في فرض رقابة عمى ىذه الفئة اإلجتماعية  يمكنو أف يمجأ إلى وسائؿ الضبط
 مف المواطنيف.

 :السياسية( األحزابالنضج )منظمات المجتمع المدني،  مرحمة -د

رتباط ذلؾ بسف األربعيف،  ال تعني ىذه المرحمة إكتماؿ القدرات العقمية والذىنية والسموكية لمفرد، وا 
نما المقصود بالنضج السياسي  ختيار السياسي مف بيف البدائؿ المتاحة ىو القدرة عمى تقدير األمور واإلوا 

أكبر مف الرشادة وبيذا المعنى قد يصير المرء ناضجا سياسيا قبؿ بموغ ىذه السف، وعميو  والممكنة بدرجة
فيذه المرحمة تتميز بسمة اإلستقرار في المواقؼ السياسية، كما يطمؽ عمييا أيضا مرحمة اإلعتداؿ 

إكتماؿ  السياسي وفييا "يقؿ إلى حد كبير ميؿ الفرد الناضج إلى المعارضة وتحدي أمور الواقع نتيجة
زدياد حجـ المسؤوليات اإلجتماعية الممقاة عمى عاتقو سواء كرب أسرة عميو أف يرعى  بنائو اإلجتماعي وا 
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 َبَمغَ  ِإَذا َحتَّى َشْيًرا َثاَلُثوفَ  َوِفَصاُلوُ  ...﴿، فيذه تعالى: 1أبناءه أو كمواطف مشارؾ أو كمواطف مسؤوؿ"
 2﴾...َسَنةً  َأْرَبِعيفَ  َوَبَمغَ  َأُشدَّهُ 

نالحظ ىنا بأف اإلسالـ أشار إلى ىذه المسؤوليات التي تمقى عمى الفرد ببموغو سف الرشد، ويبيف  
الذىني وسموكو، لقولو صمى ا لو مسؤولياتو بمجرد وصولو إلى ىذه السف التي فييا يكتمؿ نموه العقمي و 

ي المناصب السياسية وكذلؾ عميو وسمـ "كمكـ راع وكمكـ مسؤوؿ عف رعيتو" فينا أيضا يبدأ الفرد في تول
أو إنزوائو وعدـ المباالة بو، وىذا طبعا يتحدد بطبيعة النظاـ السياسي إقبالو لممشاركة في النظاـ السياسي 

الديكتاتوري، وبالتالي فيذه الميوالت بيف المشاركة فيناؾ نظاـ مفتوح يسمح لقدر مف المشاركة كالنظاـ 
وعميو فيذه األخيرة ىي التي تدفع الفرد إلى المشاركة، لكف حددت في المراحؿ السابقة، واإلنزواء، قد 

 وعمى الرغـ مف ىذا، فإف األفراد في ىذه المرحمة يميموف إلى اإلعتداؿ وعدـ تحدي النظاـ السياسي.

مما سبؽ، أف ليذه المراحؿ أثر بميغ في تنشئة الفرد واكتسابو لصفة المواطنة نستخمص  
أىمية تالفيا، وليذا يجب عمى النظاـ السياسي لكؿ يحافظ عمى بقائو وكيانو اإلىتماـ بذلؾ لما ليا مف باخ

لدى ىذه النظـ، فغالبا ما تشكؿ فئة مرحمتي المراىقة والشباب أصبحت محطة اىتماـ كبير  خاصة وأف
أىمية ىيري باإلضافة إلى اىتماـ كافة وسائؿ التنشئة السياسية خاصة وسائؿ اإلتصاؿ الجما الشباب بؤرة

 .مرحمة النضج ودورىا في كسب التأييد السياسي لألفراد

أما قنوات الثقافة الديمقراطية فيقصد بيا تمؾ األدوات الرسمية أو غير الرسمية التي يرتبط بيا  
القيـ الفرد ويتعرض مف خالليا العديد مف الخبرات الثقافية التي تقدميا لو، والتي تستخدـ في غرس 

واإلتجاىات والمعتقدات في نفس الفرد، وىي وسائط لكونيا قد توظؼ مف جانب النظاـ السياسي لخمؽ 
 3بعض اإلتجاىات المرغوبة فييا.

 

 
                              

 .104-102، مرجع سابؽ، ص ص التربية والسياسةعبد المنعـ المشاط،  -1
 .15سورة األحقاؼ، اآلية  -2
 .48-46ـ، ص ص 1990، دبي، 1، دار القراءة لمجميع، طفي اإلسالموالتعميم  أساليب التربيةاألميف عوض ا،  -3
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 دور الشراكة المجتمعية )المجتمع المدني( في تشكيل سموك المواطنةسادسا: 

يف أو أكثر لمقياـ بعمؿ يعني مفيـو الشراكة المجتمعية في اإلصالح أكثر مف عقد بيف إثن 
مشترؾ، فالشراكة تعني تضافر جيود الحكومة مع القطاع الخاص، واألىمي، والقطاع الخيري عمى 
المستوى القومي أو اإلقميمي في مواجية أي مشكمة مف خالؿ إتصاؿ فعاؿ لموصوؿ إلى إتفاؽ، مع تعاوف 

تعاوف  أور ممزما بعقد مشاركة رسمية، لموصوؿ إلى صياغة مقبولة ليذه الشراكة، سواء أكاف ىذا األم
ممـز بقيـ )شراكة غير رسمية(، وتأتي الشراكة في الموارد وتقوية أدوار جميع األطراؼ المشاركة مف خالؿ 
التنسيؽ، وصوال إلى المشاركة الفعالة في التنفيذ الفعمي إلعداد، وتنفيذ ومتابعة الخطة والسياسات، 

ىتماـ بتبادؿ األفكار وصوال إلى بناء واألىداؼ، والبرامج والمشروعات ، واألنشطة...تعني تعاوف وا 
عالقات تعاونية متضمنة محادثات تأممية يشارؾ فييا الشركاء في مواجية المشكالت وتحديث الخبرات 
وتطويرىا، والمساعدة وتعزيز الثقة والقناعة والحفز والممارسات التعاونية والمتبادلة بيف الشركاء، تعويضا 

انب القصور بيف ىؤالء الشركاء إلى جانب اإلسيامات المتبادلة التي تسمح بالتجديد والتحديث في لجو 
 1اإلعداد والتخطيط لدعـ البرامج وتنفيذىا.

عالمية قديمة وحديثة في الوقت ذاتو ألف التعاوف أمر طبيعي تعد الشراكة المجتمعية ظاىرة  
التي ال يقدر  بعض الظروؼ والمواقؼمتأصؿ في فطرة اإلنساف وىذا بحكـ أنو عاجز وضعيؼ أماـ 

بطاقاتو الذاتية أف يواجييا، ومف ثـ يمجأ إلى مساعد الغير اآلخر وطمب تقديـ يد العوف، ىذا األمر ال 
أىداؼ التكتؿ وأساليب التعاوف ىي التي عرفت ف أر كؿ األزماف واألمصار، غير يزاؿ ظاىرة شائعة عب

ولذلؾ يعجز أفراد وجماعات المجتمع المتخمؼ الواحد، عف تغيرات وتنميطات عبر مختمؼ ىذه المراحؿ 
وحاالت  تحقيؽ مآربيـ في ضوء معطيات الواقع الحاضر، وال يمكف الخروج مف مزالؽ الفقر والتيميش

اط واإلغتراب وغياب الجيؿ والضالؿ، إال بتعاضد جيود األىالي مع الحكومات، واستخداـ كافة اإلحب
وسائؿ وأساليب الضغط في سبيؿ تحقيؽ المجتمع المدني، كما يمكف تصور فعالية ىذه الشراكة المجتمعية 

مف المفيد جدا يمكف أيضا تصورىا عمى المستوى التكتؿ الدولي، إذ  عمى مستوى المجتمع الواحد، فإنو
مشتركة تشكؿ العروة الوثقى، قوؿ يمكف إسقاطو عمى واقع العالـ اإلسالمي اإللتحاـ حوؿ أىداؼ 

                              
، دار الفجر التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاهيم إلى التطبيق حاإلصالعي محروس سميـ، محمد األصم -1

 .38ـ، ص2005لمنشر والتوزيع، القاىرة، 
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والعربي...فيو يتمتع أكثر مف غيره بآليات اإللتحاـ والتماسؾ اإلجتماعي، مما قد يجعؿ مف ميمة الخروج 
اآلجاؿ...غير أف المسألة قد تتحوؿ  مف مأزؽ عدـ اإلستقرار السياسي واإلقتصادي أمرا ممكنا في أقرب

في ظؿ المجتمع المدني الحديث،  الديمقراطيةإلى مجرد حمـ، ما لـ تتخطى عقبات في طريؽ الممارسة 
 وعميو فإف عممية الشراكة ىذه ال تقـو ليا قائمة إال بوجود مشاركة سياسية فعمية في الواقع.

"المساىمة اإليجابية في إدارة األمور المتعمقة بشؤوف ومفيـو "المشاركة السياسية": يشير إلى 
الحكـ وتنظيـ األعباء السياسية، وأف تمؾ المساىمة قد تتوزع وفؽ نموذج يتخذ ىيئات مختمفة، يطمؽ 
عمييا البعض الشكؿ اليرمي بقاعدتو التي تمثؿ جميور الناخبيف، وقيمتو التي تمثؿ رأس النظاـ السياسي، 

ويات المشاركة المختمفة، والبعض اآلخر يطرحو عمى ىيئة متصؿ يبدأ مف الذيف ليس وما بينيما تقع مست
وفي عبارة أخرى تكوف المشاركة السياسية ىي مرادؼ ذلؾ  ليـ أي نشاط، وينتيي بالنشاط سياسيا...

شاط  ثير في عممية صنع القرار الحكومي سواء كاف النالنشاط الذي يقوـ بو المواطنوف العاديوف بقصد التأ
متواصال أو متقطعا، سمميا أـ عنيفا، شرعيا أـ غير شرعب، فعاال أـ فرديا  أـ جماعيا منظما أـ عفويا 

وبما أف المجتمع الحديث أىـ ما يميزه وجود مجتمع سياسي ومجتمع مدني، وأف التفاعؿ  1غير فعاؿ"
ة وثيقة بيف المشاركة السياسية بينيما يحتاج إلى تقنيف القنوات الموصمة فإف ىناؾ مف يعتقد "أف العالق

ف شرؼ المواطنة أف المواطنة مقرونة ومشروطة بقياـ الفرد ومفيـو المواطنة، حيث  بدور سياسي، وا 
يقـو بواجباتو السياسية، ومف ثـ فإف المشاركة السياسية مسألة إجبارية، وليست اختيارية،  يستحقو مف

ممارسة المواطف لحقو اإلنتخابي واإلدالء بصورتو في اإلنتخابات، ومشاركتو في األنشطة السياسية شرط 
جد أف عممية إسقاطو ناه في سياقو التاريخي قد نالمواطنة" غير أف مفيـو المواطنة إذا ما عالجمف شروط 

مراجعة،  تأممواالحديثة يحتاج إلى وقفة  الديمقراطيةوكسموؾ  يميز المجتمعات رتو كنموذج أو مجرد استعا
بالتربية النتماء الفرد في حيز ما،  العربي فرحاتي مف حيث ىي تركيز الدكتورفالمواطنة كما يقوؿ 

 .اليوية )النحف الوجودية(جغرافي، أو فكري أو عقدي أو طبقي .... الخ ىي خطاب 

بوصفيا شكال مف أشكاؿ  الديمقراطيةبالدرجة األولى )...(، وىو ما يجعميا بالضرورة في عالقة ب
العالقة اإلجتماعية، التي طورىا الغربي خاصة منذ العيد اليوناني، تقـو عمى مبادئ أخالقية كالتسامح، 

                              
في المشاركة السياسية  0222لعضوية مجمس الشعب لعام رأي المرشحات استطالع ىبة ماؿ الديف العابديف،  -1

 .2ـ، ص  2005، قسـ البحوث وقياسات الرأي العاـ، القاىرة، 1والجنائية، ط ، المركز القومي لمبحوث اإلجتماعيةلممرأة
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وتكافؤ الفرص في المشاركة اإلجتماعية )النحف المدنية( والتعاوف ومبادئ وجودية كالحرية في اإلختيار 
كما يجعميا في عالقة بالعولمة بوصفيا المجاؿ األوسع، لمييمنة واإلندماج في اإلنتماء لمنحف العممية 
األوحادية، والثقافية المنتصرة، وىو إنتماء يصطدـ ويتضاد بالضرورة باليوية والخصوصيات الثقافية في 

 .1ت التمركز الدوغماتي في المسألة الوطنية والقومية في مشاريعيا التربوية اإلجتماعيةكؿ السياسات ذا

بمكاف، إدراؾ قيمة تمؾ الشراكة بيف حمقات ثالثة ىي  األىميةمف ىنا يترآى لنا أنو مف 
 ، العولمة وسموؾ المواطنة.الديمقراطية

 مقتضيات في طريق التغيير نحو تمثل سموك المواطنةسابعا: 

يجاد األساسيات مف الشروط والفعؿ  تضافريحتاج تغيير المجتمعات، إلى   العديد مف العوامؿ وا 
المغير، بوصفو ربما حكما رشيدا في شقو اإليجابي، ينبثؽ مف الفيـ المعمؽ لشبكة العالئؽ، التي تفرزىا 

د يختمؼ مع مف تمؾ العوامؿ في ظؿ توافر تمؾ الشروط، إذف المسألة معقدة عمى مستويات عديدة، وق
يظف أنو مجرد تشخيص األسباب المباشرة، والوقوؼ عمييا مف شأنو أف يقضي بصورة مدىشة عمى 

إلى أىمية إدراؾ العالقة بيف  3لقد أشار جي روشي ،2النتائج ومجمؿ اآلثار وبالتالي تصحيح اإلعوجاج
مى دعميا عممية التنشئة أربعة أنظمة، أو أنساؽ إجتماعية، أو سياسية لمحياة اإلنسانية، تعمؿ ع

 اإلجتماعية لممجتمع ىي:

 بإعتبارىا نظاـ يستند إلى مقاييس أو قوالب مف القيـ الموروثة واألفكار. الثقافة:

 المجتمع: بإعتباره نظاـ ىو اآلخر متمثال لتمؾ القيـ والرموز الثقافية، متفاعال في إطار وحدتو.

                              
الممتقى الدولي  ، أعماؿ(العولمة )المنظومة التربوية الجزائرية نموذجا -الديموقراطية-المواطنةالعربي فرحاتي، تربية  -1

الثاني حوؿ العولمة والنظاـ التربوي في الجزائر وباقي الدوؿ العربية، مف تنظيـ مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظؿ 
 .44-43ـ، ص ص 2005التعديات الراىنة، العدد األوؿ، ديسمبر 

أشكاؿ الممتقى الدولي األوؿ حوؿ الحكـ ، العقالنية الرشيدة في ضوء الشراكة المجتمعية المعاصرةنادية عيشور،  -2
شكالية التقدـ في العالـ النامي، الجزء الثاني، مطبعة اقرأ ، قسنطينة،       7ص ،ـ2007الرشيد وا 

3- Guy Rocher, Introduction a la Sociologie generale, l’action sociale, edition hmh,Paris, 
1968, P P 131-137. 
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اطات الثقافية واإلجتماعية السابقة المفرزة مف حقؿ وىي فضاء أو وعاء لمجمؿ تمؾ اإلسق الشخصية:
 لتمؾ الثقافة والمجسدة في كياف الفرد بوصفو مكونا ذريا لمنسؽ العاـ. الثقافة والمجتمع المتمثؿ

وىناؾ أيضا عنصرا رابعا، يشغمو الجانب الفيزيولوجي لممكوف الذري، كعضو طبعو المجتمع  
كيميائيا مميزا عف بقية الكائنات البيوالكيميائية اإلنسانية األخرى كما -ببصماتو الثقافية فجعمتو كائنا بيو

كفعؿ تاريخي اإلجتماعية  العالقة بيف وكالء أو فاعمي التغييرتمت اإلشارة كذلؾ إلى حتمية إدراؾ  
المعبر عنو  Action Socialإجتماع  كفعؿ عفوي، وفعؿ Action Historiqueبالمفيـو السوسيولوجي 

في التحديث أو التنمية "تغيير"، إف العالقة  بيف المتغيريف تبدو واضحة، اإلجتماعية  باإلرادة الجماعية
السمطة التغيير، تعبيرا صارخا عف إرادة القمة أو  مختمفة في إحداث تؤكد بجالء فعالية أقطاب في مراكز

رادة الشعب أو القاعدة   أالفعمى حد تعبير إجتماع  كمميةبتبنييا فعؿ التحديث بتبنييا التنمية السياسية، وا 
 1ثوراف.

، فإف الحديث عف واقع العالقة الثقافة بالمجتمع وبالشخصية )ببعدىا وعميو وفي ضوء ما تقدـ 
الفيزيائي والروحي النفسي(  التي يفرزانيا معا، مف المنطقي أف يسبؽ أي حديث عف ضرورة إيجاد حكـ 

أىداؼ التنمية المستدامة والشاممة والتطور المنشود، بؿ حتى أنو يسبؽ أصال، أي رشيد يحقؽ بثبات 
المشابو، وبالرجوع إلى  حديث عف تجارب اآلخر، شرقي أو غربي في العالـ األوؿ أو الثاني أو الثالث

لعاـ والمحرؾ عممية التنشئة اإلجتماعية، وبتناوؿ أىـ إفرازاتيا وىي القيادات الفاعمة في التغيير المجتمع ا
األساس ألنظمتو المختمفة، فإنو يتعيف عمينا بداية التعرؼ عمى دور الثقافة في إنتاج وكالء أو فاعمي 

إلى دور وكالء عممية التغيير 2التغيير اإلجتماعية ينوه "جي روشي" في كتابو التغيير اإلجتماعية
ية، إضافة إلى جماعات اإلعالـ، حيث اإلجتماعية وفي موقدمتيـ النخب، والشركات، والحركات اإلجتماع

تساىـ النخبة في تحقيؽ توازف النظاـ اإلجتماعية، في إطار حركية إرتقاء أفضؿ لإلبداعات، حيث أي 
دور النخب عمى الصعيد اإلجتماعية يجر مف ورائو وبصفة غير مباشرة دور مماثؿ عمى صعيد إرتقاء 

بداع في مستوى األفكار   .وا 

                              
1- Alain Touraine, qu’est-ce que le développementn Syros, Paris, 1989, P 48. 
2- Guy Rocher, Optct, P P 155-150. 
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المنافسة السممية وغير السممية بيف مختمؼ النخب في قطاعات شتى، السياسي كما أف الصراع أو 
والتربوي واإلجتماعي والثقافي...وأيضا فيما بيف األجياؿ المتالحقة تولد حركية تدفع بشكؿ مرف إلى 
حدوث التغيير اإلجتماعي صوب ما ىو إيجابي، ووقؼ ما نراه صالحا ومفيدا لمصمحة المجتمع، ىذه 

مى إختالؼ ألوانيا، وبواسطة قيميا المثالية ورموزىا الحية تؤثر بدجة كبيرة عمى مجرى التاريخ، النخب ع
دوف أف تتجاىؿ أمرا ميما، وىو أف الدور الريادي لمختمؼ النخب، يعزي إلى عامؿ آخر جد ميـ يسمح 

تيا نحو األماـ واإلتصاالت، التي تدفع بعجال بالتعجيؿ بعممية التأثير ىذه، ىو سرعة وسائؿ النقؿ
الحديث عف سموؾ المواطنة في أي شراكة مجتمعية، وبالتالي جماعات اإلعالـ، إف إمكانية حدوث 

بيف حمقات ثالثة: الثقافة، المجتمع، والفرد وما تفرزه مجتمع كاف بدوف المرور عمى محطة العالقة الوثيقة 
مف ضروب التجاىؿ األعمى الذي سوؼ مف وكالء أو وسائط بشرية أو مؤسساتية لمتغيير، يعتبر ضربا 

 لف يؤثر إيجابيا في معالجة الظاىرة.

النماذج المجتمعية التي يمكف أف تعكس ىذه الرؤية بجالء نجد المجتمع الذي تجسد فيو أبرز 
 1المشاركة. ديمقراطية

والجماعة، إذ تشجع تدخؿ المواطنيف في السياسية اليومية مف خالؿ ضبط عقود اتفاؽ بيف الفرد 
في اإلجتماعية  واإلندماجاإلجتماعية  التنشئةىا ز عز وبيف الجماعات والمجتمع اإلجمالي كعممية دينامية ت

مف النقد أسموبا لمشاركة األقمية ودعـ المساواة بيف المواطنيف في مجاؿ ، حيث تتخذ الديمقراطيالمجتمع 
فالبعض يستخدـ مفيـو الشبكة بطريقة مجازية لإلشارة  2دراسات التحميؿ البنائي لشبكة السياسات الشعبية.

ليذه التي ىي رىانات إلى اعتبار السياسة كنتيجة لعممية جماعية، تتـ بيف فاعميف يراقبوف المصادر 
 العمميات، والتي تترجـ تبعا لذلؾ عالقات القوة السمطة بيف الفاعميف المعنييف.

                              
1- Michel bassand et Vincent kaufmann et dominique Joye, Enjeux de la Sociologie Urbaine, 
la première édition, presse polytechniques et Universitaires Romands, Paris, 2001 ; P 200.  
2- Unicent Lemieux et Mathieu Ouinet, L’analyse Dtrurale des réseaux Sociaux, méthodes 
en Sciences humaines, imprimé au Canada, bibliothèque nationale, Paris, Bruxelles, 2004, 
P 89. 
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ينتمي إلييا فيو مواطف حينما يسجؿ حضوره الدائـ  تجسد المواطنة دور العضو في الجماعة التي
بحسب طبيعة  -في عممية المشاركة الواسعة، في تصور إستراتيجية لمتغيير ورسـ األىداؼ المرغوبة

وأيضا المساىمة الفعمية في تحقيؽ مساعي تمؾ األىداؼ وتحويميا  -النظاـ اإليديولوجي والسياسي المنتيج
قتصادية وثقافية مف مجرد حبر مف أوراؽ إلى  مجسمات حقيقية في مجاالت مختمفة تربوية وا 

وتكنموجية...وىكذا، ىذا عبر مجموعة القنوات أو المعايير المشروعة، التي تحقؽ لو المشاركة سواء 
 -مثال-بإنتخاب ممثميف كوكالء لمتغيير أو اإلنخراط مباشرة في ىيئات المجتمع المدني كاألحزاب

 تسعى شخصيا إلحداث ىذا التغيير.كمؤسسات سياسية رسمية 

 نمية مستوى الوعي بسموك المواطنةدور وسائل اإلعالم في تثامنا: 

يقصد بوسائؿ اإلعالـ تمؾ الوسائؿ التي يتـ مف خالليا نقؿ األفكار واآلراء والمعمومات  
 المجتمع.اإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية والعممية والثقافية إلى عدد كبير مف األفراد في 

تتشكؿ وسائؿ اإلعالـ حسب نوعية اإلتصاؿ حيث تكوف مباشرة وغير مباشرة ذات طابع إتصالي  
شخصي )مواجيي( أو جماىيري وتشمؿ الوسائؿ الشخصية )اإلتصاؿ الشفيي( والوسائؿ المقروءة ونيي 

الكمبيوتر(، كما تتمثؿ )الصحؼ، األنثرنت(، والوسائؿ السمعية البصرية ىي )التمفزيوف، السينما، الفيديو، 
وسائؿ اإلعالـ في مجموعة مف األشكاؿ واألساليب اإلتصالية، ومف أىـ تمؾ األشكاؿ واألساليب ىي 

 المؤتمرات، الندوات، المحاضرات، المعارض، الممصقات، الزيارات.

ى عم الشخصية كالبرد اإللكتروني ومواقع التواصؿ اإلجتماعي... التكنولوجياوقد ساعدت أدوات  
إعادة الوسائؿ الشخصية الشفيية في نقؿ األخبار والمعمومات التي يراىا مناسبة أو تحقيؽ لو ىدفا، 

فزيوف أكثر الوسائؿ التي يعتمد عمييا في تحقيؽ أىداؼ المجتمع السياسية اليامة في خدمة مويعتبر الت
 المجتمع.
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وتنمية اإلنتماء الوطني فيي اإلجتماعية  وتمعب وسائؿ اإلعالـ دورا كبيرا في التربية والتنشئة 
تساعد األسرة والمدرسة في تنفيذ عممية التنشئة، وتعزيز اإلنتماء الوطني، كما تعد وسائؿ اإلعالـ مركزيا 

 1في المواطنة.

 عوامل تنمية الوعي بسموك المواطنة في وسائل اإلعالم: -1-1

العديد مف العوامؿ ووسائؿ اإلعالـ ألف يكوف ليا دورا في تنمية الوعي بسموؾ المواطنة  تساعد 
 مف أبرزىا:

إمتالؾ وسائؿ اإلعالـ القدرة عمى اإلستيالء عمى عقوؿ الناس والتأثير الكبير في آراءىـ إزاء القضايا  -
 الميمة وذلؾ بحكـ قوة وتأثير الصورة والصوت.

ستخداـ إستخداـ وسائؿ المختم - فة لساعات طويمة وبخاصة مشاىدة التمفزيوف أو اإلستماع إلى الراديو، وا 
 األنثرنت.

وسائؿ اإلعالـ في التنشئة  أىـتعاظـ الدور الذي يقـو بو التمفزيوف حيث يعتقد الباحثوف بأنو مف  -
 .2لسياسيةالسياسية، ويعتبرونو في مقدمة وسائؿ اإلعالـ التي تزود أفراد المجتمع بالمعمومات ا

لقد تعاظـ دور اإلعالف في اآلونة األخيرة بعد إلغاء الحواجز الجغرافية وتقريب المسافات وتحويؿ  -
العالـ إلى قرية كونية وقدرتيا عمى توظيؼ برامجيا لمتأثير عمى فئات المجتمع المختمفة وبالتالي أصبحت 

دور اإلعالف في المستقبؿ في ظؿ  مف أىـ مصادر الغزو الثقافي وتفتيت الدولة الوطنية وسيزداد
اإلنفجار المعرفي ونظاـ العولمة، األمر الذي يستعدي تنشيط وسائؿ اإلعالـ المتصمة بالمواطف مف اجؿ 

 تعزيز وتنمية مستوى الوعي بالمواطنة.

                              
1- Burroghs, Susie et al « Media Literacy, Acentral component of democratic citizenhip In 
educational forum, 02/04/2009, PP 154-167. 

نة والديمقراطية في البرامج الحوارية بالقنوات الفضائية وعالقتها طمعالجة قضايا المواحسف محمد عمي الجميؿ،  -2
، 2010، يوليو ديسمبر 36اإلعالـ، جامعة القاىرة، العدد  ، مجمة مصرية لبحوث اإلعالـ، كميةبإدراك المراهقين لها

 .223ص
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كما تعتبر وسائؿ اإلعالـ مف المؤسسات المجتمعية الميمة التي تؤدي دورا في إعداد الفرد 
في مجتمعو ومعرفة حقوقو وواجباتو، فيي تعمؿ وشكؿ فعاؿ عمى التأثير في الفرد مف كمواطف صالح 

ت عتبر يي ذجاىات وميوؿ نحو أنماط السموؾ الخالؿ الوسائؿ اإلعالمية المختمفة عمى تكويف وتنمية قيـ وا 
دراملممواطنة، كما تقـو ب اأساسي  مكانتو وموقع مجتمعو. ؾ ساعدة المواطف لممارسة حياتو وا 

التنظيمات  وانتقادتسعى وسائؿ اإلعالـ إلى تدعيـ فكرة المواطنة، وتيتـ تقديـ وشرح وتفسير 
دارتياالحكومية المختمفة في الدولة  وىو ما يساعد عمى فيـ أفراد المجتمع لإلطار اإلجتماعي الذيف  وا 

يعيشوف فيو، وحدوده وأبعاده وقضاياه ومشكالتو ومؤسساتو اإلجتماعية واإلقتصادية، ودور كؿ منيا في 
حياة المجتمع، وىنا بدوره يساىـ في خمؽ المواطف الصالح الممـ بمجتمعو، وظروفو ومؤسساتو ودوره 

 1و نحو دولتو وواجبات الدولة نحوه لتحقيؽ مبدأ المواطنة الجيدةتجاىيا وواجبات

 إلتصال )اإلعالم( وسموك المواطنةوسائل اتاسعا: 

تعد وسائؿ اإلعالـ مف أىـ مصادر الفكر والمعرفة في المجتمع، حيث يؤكد الباحثوف أف أي  
تي تعد مف الوسائؿ الميمة تغيير في المجتمع ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف إستخداـ وسائؿ اإلعالـ، ال

والرئيسية لشرح ونقؿ تمؾ التغيرات الجديدة التي ستحدث في المجتمع، وفي بنيانو ووظائفو وتعبئة الرأي 
 العاـ مف خالؿ التأثير عمى قيمة بشكؿ إيجابي أو سمبي.

طبيعة تأثير وسائؿ اإلعالـ عمى سموؾ المواطنة، وقصد بياف العالقة بيف المتغيريف فإنو  ولتحديد 
 يتوجب عمينا توضيح ىذه العالقة مف خال المخطط التالي:

 

 

 

                              
فيهم،دراسة حالة معهد البحوث  وتأثيراتهاإستخدامات الشباب العربي لمقنوات الفضائية منى سعيد الحديدي وآخروف،  -1

، القاىرة، والدراسات العربية  .16-15ـ، ص ص 2006، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو
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 : تأثير وسائل اإلعالم عمى سموك المواطنة20 شكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إنطالقا مف المالحظة الدقيقة لمشكؿ المبيف أعاله، يتضح أنو مف المفاىيـ األساسية في المخطط 
ىي التغذية العكسية حيث تحتؿ مكانة بارزة بوصفيا الشبكة التي تنتج الفعؿ في إستجابتيا لمرسائؿ 

 اإلعالمية التي تقـو وسائؿ اإلعالـ بإرساليا لممجتمع.

التغذية اإلسترجاعية اإليجابية )المواطنة(: تشير إلى رد فعؿ مف المجتمع إلى وسائؿ اإلعالـ  
بشأف المادة اإلعالمية بشأف المادة اإلعالمية المقدمة مف طرفيا والتأثير اإليجابي ليذه الوسائؿ اإلعالمية 

 عمى قيـ المجتمع خاصة قيـ المواطنة والوالء، واإلنتماء لديو.

اإلسترجاعية السمبية: )الالمواطنة( وتشير رد فعؿ في إتجاه سمبي مف المجتمع )الرأي  التغذية 
العاـ( بإتجاه وسائؿ اإلعالـ، تعبيرا عف الرسائؿ التحوالت السياسية والصراع مما ينعكس سمبا عمى قيـ 

 اإلعالـ  وسائؿ

تعميؽ اكسر الشعوري باإلنتماء 
 لموطف واإلعتزاز بو

التحريض عمى العنؼ ونشر 
 اإلشاعات عبر شبكة األنترنت

تكوف عكس أىداؼ السيطرة اإلستجابة 
 في استعماؿ وسائؿ اإلتصاؿ

 أخبار -برامج  –رسائؿ  –المعمومات 

 مثل

 مثل

 مثل

 إيجابية

 تتبع تغيير اليدؼ

 سمبية

 المجتمع

 قيـ وسموكات المواطنة
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ـ األىداؼ المواطنة لدى المجتمع التغذية اإلسترجاعية تتبع تغيير اليدؼ: حيث تحدد وسائؿ اإلعال
الواجب بموغيا مف خالؿ رد فعؿ األفراد عف المعمومات، فتسعى إلى إنتياج أساليب جديدة لتحقيؽ 

 1األىداؼ الجديدة وتجديد طاقات الزمة لذلؾ...

 :إتجاه يرى التأثير اإليجابي لإلعالم الجديد عمى سموك المواطنة -أ

الفضاء اإللكتروني وتعزيز المواطنة يميؿ أصحاب ىذا اإلتجاه إلى الربط بيف االنخراط في 
والديمقراطية وقد يصح ذلؾ عند األخذ في اإلعتبار الجانب السياسي في الدوؿ غير الديمقراطية ألف 
الوصوؿ إلى المعمومات بحرية ودوف رقابة يعني أف المواطنيف تتكوف لدييـ معرفة ويستطيعوف المطالبة 

كات اإلجتماعية سرعة اإلستجابة لألحداث السياسة والرد السريع بحقوؽ المواطنة، إذ توفر المدونات والشب
عمييما، كما أنيا توفر حوار إلكترونيا في فضاء يتميز بخاصية التفاعمية، ألف المواطف ليس مجرد 
مستقبؿ لمرسائؿ ولكف مرسؿ ليا أيضا، ىذا كمو يساعد في عممية التنشئة االجتماعية والسياسية مف أجؿ 

 واطنة.نشر ثقافة الم

إذ اإلعالـ الحديث بكؿ مخرجاتو ووسائمو ىو مجرد أداة، ومف ثـ فإف تأثيره عمى المواطنة يعتمد 
عمى مدى قدرة النشطاء والفاعميف السياسييف واالجتماعييف داخؿ النظاـ أو المجاؿ العاـ الداخمي 

 خصوصا..

 المواطنة فيما يمي: ويمكف تمخيص التأثيرات اإليجابية لوسائؿ اإلعالـ الحديثة عمى قيـ

إمتالؾ وسائؿ اإلعالـ القدرة عمى اإلستيالء عمى عقوؿ الناس، والتأثير الكبير في أرائيـ إزاء 
 القضايا الميمة وذلؾ بحكـ قوة وتأثير الصورة والصوت.

إنتشار وسائؿ اإلعالـ يعد ثورة اإلتصاالت التي وسعت مف نطاؽ استخداميا، وقصرت المسافات 
 الواحدة وبيف الدوؿ المختمفة وتدفؽ المعمومات عمى مدار الساعة وخالؿ زمف قصير جدا.داخؿ الدولة 

                              
في اإلعالـ  ماجستيرمذكرة  إسهام وسائل اإلعالم في ترقية المجتمع )دراسة التجربة الجزائرية(،العربي بف العودة،  -1

 .139ـ، ص2006واإلتصاؿ، كمية العمـو السياسية اإلعالـ، قسـ عمـو اإلعالـ واإلتصاؿ، جامعة وىراف، 
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إستخداـ وسائؿ اإلعالـ المختمفة لساعات طويمة وخاصة مشاىدة التمفزيوف أو االستماع إلى الراديو 
 .1أو إستخداـ األنترنت

 إتجاه يرى التأثير السمبي لإلعالم الجديد عمى المواطنة: -ب

نصار ىذا االتجاه في أف األنترنت يمكف أف ترسخ مفيـو المواطنة وتدعمو، ويرى أنصار يشكؾ أ
ىذه الرؤية أف الحديث عف المواطنة الرقمية) أوف اليف( يجب أف يسبقيا الحديث عف حقوؽ األفراد ىـ 

حيد يشكؿ الفضاء اإلجتماعي والسياسي الو  في مواضع خارج التغطية، كما أف القضاء اإللكتروني ال
تتعامؿ مع نسؽ قومي مغمؽ محدد األبعاد وواضح  الذي يتحرؾ فيو الفرد، فالمجتمعات اإلفتراضية ال

 المعالـ، بؿ يؤكد الفضاء اإللكتروني عمى تفتيت النسؽ القومي وتخطى حدود الوطف الفعمي.

قاييس ويعيد إطار اإلعالـ الجديد المنتشر اليـو صياغة معنى المواطنة الفاعمة، وتضمحؿ الم
جتماعيا  المعيارية لممشاركة مف التصويت و المشاركة في اإلجتماعات وفي المجموعات الناشطة سياسيا وا 
عادة  في ظؿ المناصرة اإللكترونية واإلحتجاجات اإلجتماعية واإلعجاب بمواضع أو صور والتقاسـ وا 

ربات جديدة ومبتكرة عف المزج اإللكتروني، وتفتح مجاالت المشاركة الجديدة ىذه فرصا واسعة لمقا
اإلعالـ الجديدة والكفاءات األساسية لممواطنة الفاعمة  توتكنولوجياالمشاركة السياسية في إطار منصات 

 في ديمقراطية تشاركية.

يسمى بظاىرة  وقد أصبحت مشاركة المتمقي العادي في العممية اإلعالمية ميسرة بفضؿ ما
وظائؼ اإلعالـ والديمقراطية في المجتمعات وىو ما ساعد في ، وكاف مف نتاج ذلؾ تعزيز االندماج

توسيع دائرة شؤوف البالد، كما أف نشر المعمومات وتبادؿ األفكار والحوار حوؿ القضايا الميمة مف شأنو 
 أف يثير حماس الناس لممشاركة في الحياة العامة وأف يدفعيـ لمتفكير في الحموؿ السميمة لمشاكميـ العامة.

ىو مطموب منو في سبيؿ تعزيز مبادئ المواطنة  اإلعالـ الجديد عبر شبكاتو المختمفة كؿ ماويقدـ 
ينحاز لروئ السمطة ومواقفيا وتبريراتيا لمسموكيات التي تناؿ مف  وشروطيا، فيو في أغمب األحياف ال

راطية، تراعي حقوؽ المواطنيف، وذلؾ في ظؿ حضور سياسة إعالمية متحررة مف القيود السياسية والبيروق

                              
ـ، 2015، مجمة كمية الفنوف واإلعالـ، العدد األوؿ، نوفمبرالمواطنةدور اإلعالم الجديد في تعزيز قيم خالد منصر،  - 1

 .135-134ص ص 
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نسياب  قميميا ودوليا، وتؤمف بالحرية في التعبير وتدفؽ المعمومات وا  التحوالت التي يشيدىا الناس محميا وا 
 والصعاب وتطويع معطيات العمـ لخدمة اإلعالـ الحر. تاألفكار بعد زواؿ الكثير مف العقبا

ويمكف لوسائؿ اإلعالـ الجديدة ترسيخ قيـ المواطنة مف خالؿ تحديد طبيعة العالقة بيف الدولة ووسائؿ  -
ىي المسؤولة عف خمؽ روح اإلنتماء والوالء بيف  والتنفيذيةاإلعالـ، فالدولة بكافة أجيزتيا التشريعية 

وفيما يتعمؽ باإلعالـ فإف القضية  -مواطنييا وتعميؽ إحساسيـ باليوية الوطنية وتمتعيـ بحقوؽ المواطنة
 .1التي تطرح نفسيا ىي قضية الحرية وحدود ممارستيا بيف إعالـ السمطة وسمطة اإلعالـ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              
، الدار الجامعية اإلعالم الجديد )تطور األداء والوسيمة والوظيفة(عبد الرزاؽ إنتصار إبراىيـ، والساموؾ صفد حساـ،   1

 .57ـ، ص2011، بغداد، 1لمنشر والتوزيع، ط
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تويات الوعي بالديمقراطية لدى : العالقة بين وسائل اإلتصال ومس20شكل توضيحي رقم 
 الرأي العام
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 مشاركة السياسيةال -

 

مستويات 
التفاعمية مع 
اإلعالـ 
 الجديد
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 ل:فصخالصة ال

  ، مف خالؿ ما سبؽ يمكف القوؿ أف تنمية سموؾ المواطنة، بعيدا عف كؿ إستخداـ نفعي لممفيـو
رشاده  فيي تعني ىنا مساعدة الشاب عمى النضج والرشد وتعريفو بحقوقو وواجباتيا وكيفية المطالبة بيا، وا 

بواجباتو وترغيبو في إتقانيا والقياـ بيا عمى أكمؿ وجو، مف شأف ىذا أف ينمي سموؾ المواطنة  لالضطالع
 في المجتمع ويدفع بعجمة التنمية المستدامة والتقدـ نحو األماـ.

كما أف بث وتنمية روح سموؾ المواطنة عند الشباب عممية تربوية، ووظيفة إجتماعية في الوقت  
جتمعات، كونيا ضرورة وتتطمب جيدا كبيرا ووقت طويؿ، وتختمؼ األمـ فيما نفسو تضطمع بيا كؿ الم

بينيا في درجة نجاحيا في ىذه العممية، وىو الذي يحدد مستوى تحضرىا وتطورىا مستقبال، والنجاح في 
ترسيخ قيـ المواطنة لدى الشباب يعني أف ىذا األخير قد بمغ سف الرشد يعد راشدا، بؿ إف ىناؾ كثيرا مف 

نما يطغى ب مغوا ىذا السف لكنيـ ال يزالوف صغارا وذلؾ ألف مسعاىـ في الحياة ال يتبنى سبيؿ الرشد، وا 
عميو مبدأ المذة، فال ييتـ الفرد بالمنيج السميـ بقدر ما ييتـ بالوصوؿ إلى اليدؼ أو النتيجة بكؿ الوسائؿ، 

لطريؽ المنتيج في نظرنا يمثؿ الرشد نتيجة الطموح والسعي الدؤوب وراء تحقيؽ النتائج بغض النظر عف ا
ألنو يعمـ أف طريؽ الرشد ال و  مسعى حياتي ال ييتـ صاحبو بالنتائج بقدر ما ييتـ فيو الطريؽ نفسو،

يوصؿ إلى نتائج باىرة، ولذلؾ فإف مف يتبع الرشد فيو في مراقبة مستمرة لمدى أصالة طريقة النتائج 
ف لـ يتحقؽ عمى يديو ، فإف سموؾ المواطنة يشكؿ مفيوما قائما عمى مجموعة مف تكوف مضمونة، حتى وا 

العالقات التي تحكـ الفرد والمجتمع، حتى ولو كاف ذلؾ في طابع سطحي أحيانا بغية مساعدة الشباب 
تنمية روح المواطنة وىو أمر حقا يؤىميـ لتحمؿ المسؤولية والدفاع عف الحرية وحماية اإلستقالؿ بتقوية 

وصا في المياديف األساسية في الحياة التي تواجييـ وتيدد سموؾ المواطنة عندىـ اإلنتاج وتنويعو خص
 وتبدد الثروة وتبني اإلنتيازية والفساد كمسعى نجاح شخصي خادع عمى حساب تنمية إجتماعية حقيقية.
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 تمهيد: 

يعتبر اإلطار المنيجي من أحد الجوانب الميمة في عممية البحث العممي عمى افتراض أن ىذا  
نما بجيد يبذلو الباحث أثناء عممية التفتيش والتنقيب والنقد والمقارنة حتى تكون  األخير ال يقوم اعتباطا، وا 

عمى إتباع منيج عممي  النتائج التي سيتحصل عمييا تكتسي طابع المصداقية والدقة، ويتوقف ىذا كذلك
جراءات وأساليب موضوعية في معالجتو لموضوع دراستو، ومقارنتيا بما ىو موجود وجمعيا وتفريغيا  وا 

 وتحميميا ومعالجتيا إحصائيا بطريقة عممية. 

وفي ىذا الفصل سنتطرق لمجاالت الدراسة والمتمثمة في المجال المكاني والمجال الزمني والمجال 
لمجتمع البحث وطريقة اختيار العينة، كذلك المنيج المستخدم في ىذه الدراسة، األدوات  البشري، والتطرق

التقنية الخاصة بجمع المعمومات والبيانات، وكذا األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل بيانات 
  الدراسة. 
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 أوال: مجاالت الدراسة

منيجية واألساسية في البناء المنيجي نظرا ألنو يعد تحديد مجاالت الدراسة من أىم الخطوات ال
يساعد عمى قياس مدى تطبيق المعارف النظرية في الميدان ولقد اتفق الكثير من الميتمين بمناىج البحث 
االجتماعي عمى أنو لكل دراسة مجاالت ثالثة رئيسية وىي المجال المكاني، المجال الزمني، والمجال 

 جاالت الدراسة كاآلتي: البشري، ومن ىنا تم تحديد م

 المجال المكاني:  -1

ىو اإلطار المكاني الذي يطبق فيو البحث وقد يكون مجتمعا مفتوحا )مدينة، قرية، حي...(، وىو 
المجتمع المعتمد في بحوث عمم االجتماع واألنثروبولوجيا، وقد يكون المجتمع أحد مجاالت الرعاية 

بما فييا المدارس، كما قد يكون المجال المكاني مؤسسة  االجتماعية بما يتضمنو من مؤسسات عامة
 1واحدة.

وقد أجريت الدراسة الميدانية في كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة جيجل، فقد تم تأسيس 
ىذه الجامعة في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تتمتع بالكيان القانوني واالستقالل المالي وذلك 

، حيث شممت أربع كميات ىي 2003جويمية  22المؤرخ في  03/258رقم  المرسوم الرئاسيطبقا إلحكام 
 كاآلتي: كمية العموم، كمية اليندسة، كمية الحقوق، كمية عموم التسيير.

المؤرخ في  98/ 221بعد أن كانت مركزا جامعيا وذلك تطبيقا لممرسوم التنفيذي رقم 
معيد التكنولوجيا، اإلعالم اآللي، البيولوجيا والعموم الدقيقة، ، حيث شمل المعاىد التالية: 27/07/1998

المعدل والمتمم لممرسوم التنفيذي رقم  2009فيفري  17المؤرخ في  09/92واستنادا لممرسوم التنفيذي رقم 
 تم تعديل وتحديد عدد الكميات التي تتكون منيا جامعة جيجل واختصاصاتيا كما اآلتي:  03/258

 بيعة والحياة.كمية عموم الط -

 كمية العموم الدقيقة. -

                              
 .257ص دس، ،1، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، ط)المناهج، اإلحصاء(البجث االجتماعي سماح سالم سالم:  -1
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 كمية الحقوق والعموم السياسية. -

 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير. -

 كمية اآلداب والمغات. -

 كمية العموم اإلنسانية والعموم االجتماعية. -

 تتوزع جامعة جيجل حاليا عمى قطبين: 

 قطب جامعي مركزي بمدينة جيجل. -

 بتاسوست.جامعي قطب  -

 القطب الجامعي المركزي بمدينة جيجل:

ويشمل عمى ميادين التكوين المتعمقة بالعموم التكنولوجية، العموم الدقيقة وعموم الطبيعة والحياة، 
 تتوزع عمى ثالث كميات ىي كاآلتي: 

 كمية عموم الطبيعة والحياة. -

 كمية العموم والتكنولوجيا. -

 ي.كمية العموم الدقيقة واإلعالم اآلل -

 القطب الجامعي تاسوست:

ىكتار يحده من  39،5والذي يقع من الناحية الشرقية لمدينة جيجل، حيث تتربع عمى مساحة قدرىا 
الجية الشرقية المنطقة العمرانية تاسوست ومن الجية الشمالية كل من السكة الحديدة والطريق الوطني رقم 

 لجنوبية فتحده مقبرة تاسوست.، ومن الجية الغربية مدينة جيجل أما من الجية ا43

 ويضم أربع كميات ىي كاآلتي:

 كمية الحقوق والعموم السياسية. -
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 كمية العموم االقتصادية والتجارية وعموم التسيير. -

 كمية اآلداب والمغات. -

  وأخيرا كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية وىي مكان إجراء الدراسة الميدانية المتعمقة بموضوع بحثنا. -

 تقديم الكمية:   

 08المؤرخ في  12/362أنشأت كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بناءا عمى المرسوم التنفيذي رقم 
المتضمن إنشاء  2003جويمية  22المؤرخ في  03/258المعدل والمتمم لممرسوم رقم  2012أكتوبر 

 919والمتمم بالقرار رقم  2013مارس  24المؤرخ في  215جامعة جيجل وبناءا عمى القرار الوزاري رقم 
 المتضمن إنشاء األقسام المكونة لمكمية وىي: 2013نوفمبر  26المؤرخ في 

 قسم التعميم األساسي لمعموم االجتماعية. -

 قسم التعميم األساسي لمعموم اإلنسانية. -

 قسم عمم النفس وعموم التربية واألرطوفونيا. -

 قسم اإلعالم واالتصال. -

 قسم عمم االجتماع. -

 قسم عموم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية. -

 المجال البشري:  -2

يتمثل المجال البشري في تحديد المجتمع األصمي الذي تستخدم فيو مجموعة من الوسائل لجمع 
البيانات والمعمومات بكل موضوعية، حيث يمكن القول أن المجال البشري ىو جميع العناصر البشرية 

ينة التي التي اعتمد عمييا الباحث في جمع البيانات، فالمجال البشري لمبحث ال يقتصر عمى أفراد الع
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يعتمد عمييا الباحث في جمع البيانات بل يتضمن كال من )المبحوثين، العينة( والمختصين الذين يتم 
  1الرجوع إلييم الستكمال البيانات.

ولكي تكون دراستنا عممية وعممية، ولكي نصل إلى النتائج التي نصبو إلييا البد من تحديد 
 في المجتمع وىم الطمبة الجامعيين.المجتمع البشري والذي يتمثل في فئة ميمة 

ومن خالل ىذه الدراسة نسعى إلى معرفة دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى 
لدى مجتمع البحث الذي يعرف بأنو الشامل لكل وجميع عناصر الطمبة الجامعيين ودورىا في التنمية 

 ومفردات المشكمة أو الظاىرة قيد الدراسة.

أن يكون مجتمع دراستنا وفق المتغيرات المقترحة المتمثمة في طمبة الجامعة، حيث  وليذا ارتأينا
مثمت الجامعة مستوى فكريا يحمل في طياتو العديد من المتغيرات العممية والتكنولوجية واالجتماعية، فيو 

كما أن يحرص عمى إمداد الطمبة بجميع المستويات العممية والثقافية واالجتماعية بمختمف طبوعيا، 
الجامعة ىي ميدان لمدراسة كونيا تتمتع بوجود العديد من الكفاءات ومزيج من الطمبة من مختمف البيئات 
الثقافية والطبقات االجتماعية والمستويات الفكرية والعممية، كما أن اختيار ىذه العينة سيل عمينا االتصال 

 الوطن) وباء كورونا(. بأفراد العينة حاليا في ظل الفترة العصيبة التي يمر بيا

في  ويتمثل المجال البشري في عدد أفراد الطمبة المسجمين في كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية
  طالبا. 211عمى مختمف التخصصات والذي قدر عددىم  طور الماستر األول موزعين

 المجال الزمني: -3

الميداني،  إعداد الدراسة بشقييا النظري وفي وىو الوقت أو المدة  الزمنية التي يستغرقيا الباحث 
 انقسمت دراستنا الحالية إلى المراحل الزمنية التالية: حيث 

                              
، دار صفاء لمنشر والتوزيع، أساليب البحث العممي )النظرية والتطبيق(ربحي مصطفى عميان، عثمان محمد غنيم:  -1
 .154، ص 2013، عمان، 5ط
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النظري لمدراسة وىي مرحمة القيام بمختمف القراءات حول الموضوع من أجل بناء اإلطار  المرحمة األولى:
، الحصول عمى المراجع ت جزء كبير من الزمن بسبب صعوبةأخذ نماأي ،وجمع المصادر والمعمومات

 .2020امتدت من شير جانفي إلى شير فيفري  الدراسة وأزمة الوباء، وقد ننقطاع عواال

وىي مرحمة بناء اإلطار الميداني لمدراسة، حيث تمت خالل ىذه الفترة جمع المعمومات  المرحمة الثانية:
 .2020وث راسة في شير أعن ميدان الد بغرض الحصول عمى الوثائق الرسمية

ستمارة وعرضيا عمى المشرف، وعرضيا عمى مجموعة من شممت ىذه المرحمة إعداد اال المرحمة الثالثة:
 .بنصائحيم وتوزيعيا في شكميا النيائي األخذو المحكمين لتحكيميا وضبطيا 

وتحميميا العممي أين تم جمع البيانات وتعريفيا وىي المرحمة األخيرة في عممية البحث  المرحمة الرابعة:
مقترحات لمدراسة في شكميا ناقشتيا من أجل الخروج بتوصيات و وتفسيرىا، ووضع نتائج الدراسة وم

 .النيائي

 ثانيا: منهج الدراسة

يعتبر المنيج من بين الركائز األساسية في أي بحث عممي، واالختيار الدقيق لممنيج يتم وفق 
مرموقة حول موضوع الدراسة لذلك يعرفو محجوب قواعد يضعيا الباحث قصد الوصول إلى نتائج عممية 

عطية الفائدي بأنو: "األسموب أو الطريقة أو الوسيمة التي يستعمميا الباحث بيدف الوصول إلى 
 1معمومات التي يريد الوصول إلييا بطرق عممية وموضوعية مناسبة."ال

يقصد بو: "الطرق واألساليب التي تستعين بيا فروع العمم المختمفة في عممية جمع البيانات  كما
 2واكتساب المعرفة من الميدان.

                              
، منشورات بيقات عمى المجتمع الريفيالبحث العممي في البحوث االجتماعية مع بعض التطمحجوب عطية الفائدي:  -1

 .29، ص 1994، ليبيا، 1جامعة عمر المختار لمنشر والتوزيع، ط
 ,182، ص 1982، القاىرة، 1، مكتبة نيضة الشرق لمنشر والتوزيع، طمعجم عمم االجتماععبد اليادي الجوىري:  -2
، 2012، القاىرة، 1الفجر لمنشر والتوزيع، ط، دار أصول مناهج البحث في التربية وعمم النفسحسان محمد مازن:  -3

 .260ص 
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وبما أن موضوع دراستنا يتمحور حول "دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة 
: "طريقة لوصف الظاىرة المدروسة الجامعيين."فقد قمنا باختيار المنيج الوصفي الذي يعرف بأنو

خضاعيا لمدراسة الدقيقة."  3وتصورىا كميا عن طريق جمع معمومات عن المشكمة وتصنيفيا وتحميميا وا 

فوظيفة المنيج الوصفي تتمثل في جمع البيانات وتصنيفيا ومحاولة تفسيرىا وتحميميا من أجل 
 1 الظاىر محل الدراسة في المستقبل. قياس ومعرفة أثر وتأثير العوامل وأيضا التنبؤ بالسموك

وقد اخترنا ىذا المنيج لعدة اعتبارات منيا: أنو يخدم بصورة كبيرة موضوع دراستنا في وصف 
طبيعة الدراسة موضع البحث وتحميل بنيتيا لتبيان العالقات بين مكوناتيا في إطار المعمومات والبيانات 

الوسائل االتصالية في تكوين سموك المواطنة لمطمبة التي تم جمعيا عن واقع الدور الذي تقوم بو 
 الجامعيين.

 ثالثا: أدوات جمع البيانات

مجموعة الوسائل والطرق واألساليب واإلجراءات يقصد بأدوات جمع البيانات في البحث العممي 
المختمفة التي يعتمد عمييا في جمع المعمومات الخاصة بالبحث العممي، وطريقة اختيار التقنية المناسبة 
نما مرىونة بطبيعة الموضوع وخصوصيتو، والتساؤالت والفروض التي يطرحيا  لمبحث ال تتم اعتباطيا وا 

 حصول عمييا. الباحث والبيانات المراد ال

 

 

 
                              

 .247، ص 2005، األردن، 1، دار وائل لمنشر والتوزيع، طمناهج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن:  -1
، 1980، مصر، اإلسكندرية، دار المعرفة لمنشر والتوزيع، تصميم وتنفيذ البحث االجتماعيمحمد سيد أحمد غريب:  -2

 .151ص 
 .187، ص 1999، منشورات قسنطينة، الجزائر، أسس المنهجية في العموم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون:  -3
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 المالحظة: -1

ومصدرا أساسيا لمحصول عمى  العممي،حدى التقنيات المنيجية المتبعة في البحث إتعد المالحظة 
المشاىدة الحقيقية  ...» البيانات والمعمومات الالزمة من الميدان, و يمكن تعريف المالحظة عمى أنيا

   2 .«لظاىرة ما، لمبحث والدراسة التي تتالءم مع طبيعة الظاىرة

عمى ميارة الباحث و قدرتو عمى  ألنيا تعتمدمن أكثر التعميقات صعوبة » ويعرفيا البعض بأنيا  -
اكتشاف راستيا ، حيث تمكن الباحث من جتماعي المراد دت االجتماعية ، وأنماط السموك االتحميل العالقا

مالحظتيا جتماعية التي ال يمكن فيميا إال من خالل  لعناصر الموجودة بين العالقات االرتباطات و ااال
مركب يصعب و جتماعية عبارة عن بناء معقد يتم بسيولة حتى تكون العالقات اال نمعايشتيا، وىذا لو 

 3.جزئياتتحميميا إلى عناصر و 

 أجل الحصول عمى بعض المالحظات ىي:عتمدنا عمى المالحظة البسيطة من وقد ا -

التصرفات التي تعكس بعض الممارسات المعبرة مومات المتعمقة ببعض السموكيات و الحصول عمى المع -
 عن اليوية الثقافية.

 التعرف عمى أىمية استخدام الوسائل االتصالية. -

 التعرف عمى الوسائل األكثر استعماال. -

 :االستمارة -2

لموضوع   المالئمة المناسبة و االستمارة تقنية أو وسيمة ىامة في جمع المعمومات والبيانات  تعتبر
لى ما تحققو من اختصار في ويرجع ىذا إشيوعا في البحوث،  األكثر دواتىي من ضمن األالدراسة، و 

نموذج يضم »  التكمفة، كذلك سيولة معالجة بياناتيا بالطرق اإلحصائية. حيث تعرف بأنياو  الجيد والوقت
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ف، توجو إلى األفراد من أجل الحصول عمى المعمومات حول موضوع أو مشكمة أو موق مجموعة أسئمة
 1«ترسل إلى المبحوثين عن طريق البريد. ارة إما عن طريق المقابمة أو أن يتم تنفيذ االستمو 

مجموعة من األسئمة المرتبة حول موضوع معين، ترسل لألشخاص المعنيين عن » أيضا  تعرفو 
 تمييدا لمحصول عمى أجوبة عن الموضوع والتأكد من طريق البريد اإللكتروني أو يجرى تسميميا باليد

  2.مدعمة بحقائقلكنيا غير متعارف عمييا  معمومات

جراءات   منيجية وىي:وقد مر تصميم اإلستمارة وفق خطوات وا 

تحديد أبعاد ىذا الموضوع،وما يتفق : تحديد الموضوع أو المجال المطموب لمدراسة،ومن ثم اإلجراء األول
 مع مشكمة البحث وأىدافو وتساؤالتو.

 :ىي كالتاليسؤال الموزعة في ثالث محاور و  27سئمة اإلستمارة المكونة من : إعداد أاإلجراء الثاني

 .5إلى السؤال  1الذي يتضمن البيانات الشخصية لممبحوثين من السؤال  ول:المحور األ 

يتضمن أسئمة حول برامج القنوات الفضائية المساىمة في تعزيز روح اإلنتماء لموطن من  المحور الثاني:
 .16إلى السؤال  5السؤال 

 ب عمى العنف.المساىمة في تحريض الطال الذي يتضمن أسئمة حول شبكة االنترنت :المحور الثالث

    ساتذة لجامعة محمد الصديق بن يحيمجموعة من األ ستمارة لمتحكيم عمىإخضاع اال اإلجراء الثالث:
جراء التعديالت المطستفادة وست المتخصصين في المجال بغرض االتاس  -جيجل- موبة في من آرائيم وا 

 بطريقة متوازنة. مؤشرات الدراسةدقتيا  ترتيبيا بشكل يسمح لنا تغطية تركيب أسئمة االستمارة و 

                              
، القاىرة، مصر، 1، دار المعرفة الجامعية لمنشر و التوزيع، طعمم االجتماع والمنهج العمميمحمد عمي محمد:  -1

 .339، ص 1980
، ديوان المطبوعات الجامعية لمنشر، الجزائر، ق إعداد البحثمناهج البحث وطرعمار بوخوش ومحمد محمود: -2

 .56، ص 1995
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ى ستمارة في شكميا النيائي عمى طمبة السنة األوليالت ثم توزيع االاإلجراء الرابع: بعض إجراء التعد
 جتماعية.االماستر بكمية العموم اإلنسانية و 

 السجالت:الوثائق و  -3

قيامو ببحثو، وقد  ي باحث عندي جمع البيانات التي يستعين بيا أىي من بين األدوات اليامة ف
ستمارة والمالحظة والتي ليا أىمية في إثراء موضوع الاستخدمناىا لمحصول عمى البيانات التكميمية ل

 الدراسة التي تساعد عمى توفير الجيد و الوقت، ومن أىم ىاتو الوثائق التي تحصمنا عمييا:

 تتضمن: -جيجل-بن يحي بطاقة تعريفية لجامعة محمد الصديق -

 الجامعة. نشأة -

 االجتماعية.لتعريف بكمية العموم اإلنسانية و ا-

 االجتماعية.التكوين بكمية العموم اإلنسانية و عروض -

 االجتماعية.ميدان العموم اإلنسانية و  -

 الييكل التنظيمي لمديرية الجامعة. -

 االجتماعية. تنظيمي لكمية العموم اإلنسانية و الييكل ال -

 رابعا: عينة الدراسة 

 مجتمع الدراسة:  -أ

ىو المجتمع األكبر أو مجموع المفردات التي يستيدف الباحث دراستيا لتحقيق نتائج الدراسة، 
ويمثل ىذا المجتمع الكل أو المجموع األكبر لممجتمع المستيدف، الذي ييدف الباحث إلى دراستو، ويتم 

بضخامتو،  تعميم نتائج الدراسة عمى كل مفرداتو إلى أن يصعب الوصول إلى ىذا المجتمع المستيدف
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فيتم التركيز عمى المجتمع المتاح أو الممكن الوصول إليو واالقتراب منو لجمع البيانات والذي يعتبر عادة 
 1جزءا ممثال لممجتمع المستيدف، ويمبي حاجات الدراسة وأىدافيا وتختار منو عينة البحث...

، دراسة لطمبة الجامعيينوفي دراستنا ىذه "دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى ا
-تاسوست–ميدانية بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، ويعتبر طمبة جامعة محمد الصديق بن يحي 

جيجل المجتمع المستيدف، وطمبة سنة أولى ماستر عمم االجتماع بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية ىم 
 سة من بين مجموع مفرداتو.المجتمع المتاح دراستو، وعميو تم اختيار عينة الدرا

 طرقة اختيار العينة: -ب

نظرا لصعوبة القيام بدراسة شاممة لجميع مفردات مجتمع البحث، قمنا باختيار أسموب العينة 
مجموعة جزئية من مجتمع البحث و ممثمة لعناصر المجتمع أفضل تمثيل، بحيث يمكن تعميم نتائج »وىي

 2« الالت حول معالم المجتمع...استد نة عمى المجتمع بأكممو و عملتمك العي

 2« مجموعة فرعية من عناصر مجتمع بحث معين...»تعرف العينة أنيا و 

-لجامعة محمد الصديق بن يحي 1وبما أن مفردات عينة دراستنا من طمبة عمم االجتماع ماستر 
والتي »الطبقية عمى العينة العشوائية  الموزعين عمى عدة تخصصات فقد وقع اختيارنا -جيجل–تاسوست 

صمي إلى فئات أو طبقات متجانسة، من حيث طبيعة المعمومات والبيانات تعني تقسيم المجتمع األ
الباحث أعدادىا المدروسة ، ويشترط في استخداميا أن تكون مفردات المجتمع األصمي معروفة ليضبط 

و الطبقات المطموبة في في قوائم محددة، حيث يتسنى لو تقسيم ىذا المجتمع األصمي إلى الفئات أ
 3سموب العشوائي ـ ستوى كل فئة أو طبقة باستخدام األالدراسة، ثم يقوم بإجراء عممية السحب عمى م

                              
 ، 2010، القاىرة، 1، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، طالبحث العممي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد:  -1

 .130ص 
دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ، مدخل إلى مناهج التربية وعمم النفسمحمد خميل عباس، محمد بكر نوفل وآخرون:  -1
 .218، ص 2011، األردن، 3ط
 .135، مرجع سابق، ص الدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في عمم االجتماعسعيد سبعون:  -2
  ، 2005، الجزائر، 2امعية، ط، ديوان المطبوعات الجمناهج البحث في عموم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسمي:  -3

 .188ص 
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 قد قمنا باختيار عينة طمبة السنة أولى ماستر بالتحديد العتبارات نذكرىا كالتالي:  -

ألنيا تخدم أىداف الدراسة والتي نحاول من خالليا معرفة الدور تمعبو الوسائل االتصالية في تكوين  -1
سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين، ىذا من جية والتركيز عمى المفردات التي تتابع برامج القنوات 

لدييا فكرة حول األساليب والتركيز كذلك عمى المفردات التي الفضائية المعززة لروح االنتماء لموطن 
والطرق التي تجعل من الطالب الجامعي يستخدم شبكة االنترنت في التحريض عمى العنف والفوضى 

 جراء استخداميم الفايسبوك والمدونات وىذا من خالل تكوين مواقع خاصة بو.

نا لياتو العينة طمبة الماستر ىم فئة أكثر وعيا ونضجا مقارنة مع الطمبة الجدد ليذا كان استيداف -2
مقصودا حتى يسيل لنا معرفة الدوافع وراء استخدام ىاتو الوسائل والغايات المحققة من جراء ىذا التعرض 

 من الناحية االيجابية والسمبية.

طمبة الماستر لدييم خبرة ومعرفة بأمور الجامعة والتعامل معيم سيل لنا عممية المقارنة مع الطمبة  -3
 ودخوليم لمجامعة متخوفين وحذرين كونيا مرحمة اكتشاف لبيئة جديدة وأشخاص جدد.الجدد وقمة خبرتيم 

مثميم مثل باقي الطمبة طمبة الماستر ىم طمبة جامعيين استمرت دراستيم ألكثر ألربع سنوات  -4
المتواجدين بمجتمع البحث سواءا من ناحية الدراسة أو السمات الشخصية واالجتماعية، غير أن ما يميزىم 

  مراحميا المتقدمة جدا...ىي المدة المستغرقة لمتكوين، مما شكل لدييم ثقافة فرعية منفتحة في 

كذلك من خالل المالحظة التي أجريت عمى الطمبة في ىاتو الفترة الوجيزة، طمبة الماستر متشبعين  -5
ىذا راجع لزيادة رغبتيم بأنماط استيالكية جديدة انعكست مباشرة عمى سموكياتيم مقارنة مع الطمبة الجدد، 

الشديدة في تجربة واكتشاف أمور جديدة متعمقة باستخدام الوسائل االتصالية من بينيا مواقع التواصل 
 .االجتماعي وبرامج القنوات الفضائية وىذه المتغيرات تخدم دراستنا

وعميو فقد أحصينا عدد طمبة عمم االجتماع سنة أولى ماستر قسمناىم حسب التخصص إلى ثالث 
فئات )عمم التنظيم والعمل، عمم اجتماع التربية، عمم اجتماع االتصال(، ثم قمنا بعد ذلك بأخذ نسبة 

ن عمييا، مفردة، وتوزيع استمارات االستبيا 100% من المجتمع المتاح كعينة البحث وىو ما يمثل 10
   .ويوضح الجدول التالي كيفية اختيارنا لمفردات العينة من كل طبقة وفق طريقة الحصص المتناسبة
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 عدد الطمبة التخصص
 87 عمم اجتماع التنظيم والعمل

 62 عمم اجتماع التربية
 62 عمم اجتماع االتصال

 211 المجموع

 خامسا: أساليب التحميل

االجتماع تتأسس في منطمقاتيا التحميمية عمى مدخمين كمي  من المعروف أن البحوث في عمم
وكيفي، عمى اعتبارىا خطوة يقوم بيا الباحث عند تفريغ البيانات واألدوات البحثية المستخدمة في جمع 

معمومات، ليذا تعتمد الدراسات الوصفية التي تقترن بالدراسات الميدانية عمى أساليب تحميل معطياتيا ال
لى أرقام ذات داللة معرفية وعممية وسوسيولوجية وقد اعتمدنا في تحميمنا لمبيانات عمى التي تترجم إ

 أسموبين: 

  أسموب التحميل الكمي: -1

شممت عممية تحميل البيانات المتحصل عمييا من خالل أداة الدراسة واألساليب اإلحصائية المناسبة 
لطبيعة الموضوع وأىداف الدراسة التي تكسب الباحث السوسيولوجي استقاللية في تعاممو معيا بشكل 

حصائو وتحميميا والحكم عمى الدراسة وتقديم تفسيرات لجداول وأرقام ونسب مئ  وية من خالل: رقمي وا 

القيام بعممية تفريغ المعطيات الخام التي تم الحصول عمييا بواسطة أداة االستمارة وتفريغيا في  -
جداول وتحويميا إلى نسب مئوية وأرقام لمكشف عن صحة الفرضيات، وىي تقنية تبحث عن جممة 

دليل عمى وجودىا العالقات بين المتغيرات بشكل يمكن من تشكيل صورة أكثر وضوحا لمواقع، والت
 إحصائيا والخروج بنتائج.

 ت والنسب المئوية وثم حسابيا وفق المعادلة التالية:القيام بحساب تكرارا -

النسبة المئوية  
مجموع التكرارا( )
عدد أفراد العينة( )
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 : أسموب التحميل الكيفي -2

بتفسير المعطيات التي تم  يعتبر أسموب التحميل الكيفي مكمال ألسموب التحميل الكمي، كونو يقوم
التوصل إلييا من خالل أداة االستمارة وربطيا بما تم جمعو بيدف نفي أو إثبات الفرضيات التي تمت 
صياغتيا من طرف الباحث والوصول إلى جممة من النتائج العامة والتعبير عنيا بمفاىيم وكممات تعتمد 

 سموكو الذي حدث فيو الفعل. أساسا عمى مواقف وتصورات الفاعل االجتماعي ومالحظة
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 خالصة الفصل:

من خالل ىذا الفصل تم تحديد اإلجراءات المنيجية التي تم االعتماد عمييا في دراسة موضوع  
"دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين"، حيث تم اختيار جامعة محمد 

كمجال لمدراسة، وذلك بإتباع المنيج المالئم لمدراسة، وكذلك  جيجل -تاسوست -الصديق بن يحي
األدوات المعتمدة في جمع البيانات المرىونة بطبيعة الموضوع وتساؤالتو وفروضو التي يضعيا الباحث 
من أجل التحقق من صدقيا وثباتيا وىذا بتحديد العينة المناسبة وتوضيح أىم األساليب اإلحصائية 

 تنا من معالجة تساؤالت البحث التي سيتم عرضيا وتحميميا في الفصل الموالي.المعتمدة التي مكن

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  سابعال الفصل

 الدراسة بيانات وتفسير وتحميل عرض

 تمييد

 الدراسة أوال: عرض وتحميل بيانات

 ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة

 ثالثا: مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة

 رابعا: النتائج العامة لمدراسة
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 : تمييد

إلى اإلطار المنيجي الذي وضعنا من خاللو الجوانب المنيجية بكل تفاصيميا عن موضوع  ابعد ما تطرقن
الدراسة، والجانب النظري الذي حاولنا من خاللو اإللمام بكل المعمومات والبيانات المتعمقة بموضوع بحثنا، 

طروحة والوقوف سنتطرق في ىذا الفصل إلى اإلطار التطبيقي أو الميداني لإلجابة عمى التساؤالت الم
عمى مدى تحقيق فرضيات البحث، ومن ثم الحكم عميو بالقبول أو الرفض، وباعتبار الدراسة الميدانية ىي 
أساس أي بحث ومعيارا حقيقيا لموضوعية وعممية أي دراسة، إنطالقا من إعداد إستمارة التي يتم توزيعيا 

لنتائج في ضوء الفرضيات والدراسات السابقة، عمى أفراد العينة بغية تحميل وتفسير البيانات ومناقشة ا
 واستخالص النتائج في ضوء الفرضيات والدراسات السابقة، واستخالص النتائج العامة لمدراسة.
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 الدراسة عرض وتحميل بيانات: أوال

 البيانات الشخصية: المحور األول

 يوضح متغير الجنس ألفراد العينة: (1) الجدول رقم

 الجنس التكرار المئويةالنسبة 
 ذكر 40 40
 أنثى 60 60
 المجموع 100 100

مفردة  60من خالل الجدول أعاله يتضح أن أغمبية المبحوثين ىم من اإلناث حيث قدر عددىم ب
 .%40مفردة أي بنسبة  %4، فيما قدرت فئة الذكور ب%60أي بنسبة 

طابع المجتمع الجزائري الذي يغمب عميو جنس اإلناث أكثر من جنس الرجال  إلىويرجع ذلك 
 وخروج المرأة من المنزل ومساواتيا مع الرجال.

 يوضح متغير السن ألفراد العينة: (2) الجدول رقم

 النسبة المئوية التكرار السن
 48 48 سنة24أقل من –سنة 21من 

 35 35 26أقل من -42
 9 9 29أقل من -27
 7 7 فما فوق30

 100 100 المجموع

سنة  24سنة إلى أقل من  21من خالل الجدول الموضح في األعمى نرى بأن فئة المبحوثين من 
سنة  26أقل من  إلىسنة  24، تمييا فئة %48مفردة أي بنسبة  48ىي الفئة الغالبة حيث قدر عددىم ب

 9ـ والمقدر عددىم ب 29سنة إلى أقل من  27، ثم تأتي فئة % 35مفردة أي بنسبة  35ـ والمقدر عددىم ب
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مفردات  7ـ سنة والمقدر عددىم ب 30، وفي األخير فئة المبحوثين الذين يفوقون %9مفردات أي بنسبة 
 .%7أي بنسبة 

امعة تضم الشباب أكثر من كبار السن كونيم نشطين وفي قمة التركيز ويرجع ىذا الفارق كون الج
كثر من كبار السن الذين لدييم أعمال أخرى خارج الجامعة مثل موظف في قطاع ما أو مع الدراسة أ
 مين أخرى.

 ألفراد العينة التخصصيوضح متغير : (3الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 50 50 تنظيم وعمل

 28 28 اتصال

 22 22 تربية

 100 100 المجموع

نرى بأن تخصص التنظيم وعمل ىو الغالب عمى باقي  األعمىمن خالل الجدول الموضح في 
، ثم تمييا تخصص االتصال %50مفردة أي بنسبة  50ـ التخصصات من المبحوثين والمقدر عددىم ب

مفردة أي  22تخصص التربية والمقدر عددىم ب وأخيرا، %28مفردة أي بنسبة  28ـ والمقدر عددىم ب
 .%22بنسبة 

وأغمب  األخرىم وعمل يضم طمبة أكثر من التخصصات أن تخصص التنظي إلىويرجع ذلك 
 دراسة ىذا التخصص أكثر من تخصص االتصال والتربية.الطمبة يفضمون 

 

 

 



 عرض وتحميل وتفسير بيانات الدراسة:                                                  بعالفصل السا
 

 
 

- 287 - 

 ألفراد العينة اإلقامةمكان يوضح : (4الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار اإلقامةمكان 
 32 32 داخل الحي الجامعي
 68 68 خارج الحي الجامعي

 100 100 المجموع

نالحظ من خالل الجدول الموضح في األعمى أن أغمبية المبحوثين من خارج الحي الجامعي حيث 
، مقابل المبحوثين الذين لدييم إقامة داخل الحي الجامعي %68مفردة أي بنسبة  68قدر عددىم ب

 .%32مفردة أي بنسبة  32والمقدر عددىم ب

ذلك إلى أن معظم الطمبة يقطنون بأماكن قرب الجامعة أو المسافة بين منازليم وبين  ويرجع
الجامعة ليست بالمسافة البعيدة وال يحتاجون إلقامة داخل الحي الجماعي، في حين يتحتم األمر عمى 

 بعض المبحوثين اإلقامة داخل الحي الجامعي لبعد المسافة أو غياب النقل.

 المستوى المعيشي ألفراد العينةيوضح : (5الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار المستوى المعيشي
 30 30 جيد 

 54 54 متوسط
 16 16 ضعيف
 100 100 المجموع

أن المستوى المعيشي ألغمبية المبحوثين ىو متوسط  األعمىنالحظ من خالل الجدول الموضح في 
مفردة أي بنسبة  30ويأتي المستوى المعيشي الجيد ل، %54مفردة أي بنسبة  54حيث يقدر عددىم ب

مفردة أي بنسبة  16، وفي األخير يأتي المستوى المعيشي الضعيف والمقدر عدد مفرداتو ب30%
16%. 
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ويرجع الفارق في المستوى المعيشي لطابع المجتمع الجزائري الذي يغمب عميو الطبقة المتوسطة أو 
دخل مجتمع الجزائري ذا مستوى معيشي متوسط مقارنة مع ذوي الالدخل المتوسط لذلك نجد أغمبية ال

ذوي الدخل الضعيف، والذي ينعكس عمى المبحوثين ومستوى تفكيرىم والحفاظ عمى ىويتيم  أوالعالي 
 وعاداتيم وتقاليدىم.

 تدعيم روح المسؤولية االجتماعية أكثر البرامج التمفزيونية مساىمة فييوضح : (6الجدول رقم)

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 12 12 البرامج الدينية

 42 42 البرامج االجتماعية
 22 22 البرامج السياسية 
 16 16 البرامج الثقافية

 8 8 البرامج التاريخية
 100 100 المجموع

من خالل الجدول أعاله يتبين أن البرامج االجتماعية ىي األكثر مقارنة بباقي البرامج والتي قدرت 
 %22بنسبة  22، وتمييا البرامج السياسية التي قدر عدد مفرداتيا % 42مفردة بنسبة  42عدد مفرداتيا 

ألخير البرامج التاريخية ، وتمييا في ا%16مفردة بنسبة  16في أن البرامج الثقافية قدرت عدد مفرداتيا 
 . %8مفردات بنسبة  8وقدرت عدد مفرداتيا 

النتائج إلى أن أكثر البرامج المساىمة في تدعيم روح المسؤولية االجتماعية،  ويمكن تفسير ىاتو
وتأتي في المقام األول البرامج االجتماعية كون ىذه البرامج االجتماعية تتناول الواقع االجتماعي لممجتمع 

التي  الجزائري، إضافة إلى أنيا تسمط أحيانا الضوء عمى مختمف الشرائح االجتماعية وفقا لمظروف
تعيشيا ىذه الشريحة، باإلضافة لذلك تزامن دراستيا مع الحركية غير المسبوقة التي شيدتيا الجزائر في 
اآلونة األخيرة عمى الساحة السياسية التي امتازت بتسارع لألحداث والتطورات من خالل برامج سياسية 

ستشرافية تعينيم عمى معرفة ما عمقت قموب وعقول الجزائريين في البحث عن تحميالت دقيقة وقراءات ا
يدور حوليم، ويكسبيم ثقافة سياسية لفيم ما آلت إليو األمور، ويالحظ ىنا أن القيم ىي العنصر الفاعل 
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في تدعيم السموك بمؤثرات تكون وفق نمط واحدا، يحترم العادات والتقاليد واألعراف التي قد ترسخ مفيوم 
أن البرامج الدينية القت اختالفا في االىتمامات الفردية لكال الجنسين، اليوية الثقافية بأبعادىا، إضافة إلى 

وغياب إقبال الشباب عمى متابعة البرامج التاريخية قد يرجع لمطالبة تييئة كل الظروف والمتطمبات التي 
مى ال تتوافق مع القيم السياسية التي ترشدىم في التعرف عمى المبادئ األخالقية التي تسعى لممحافظة ع

 وحدة وسالمة الوطن.

تنمية التشاركية في شؤون البرامج التمفزيونية التي تساىم في تشكيل و يوضح : (7الجدول رقم)
 المجتمع

 االحتماالت التكرار النسبة
 
79 

43  
79 

 دائما التعرف عمى واقع المجتمع 43
 تعزيز المسؤولية االجتماعية 16 16
 القيام بحمالت توعوية 20 20

 أحيانا 7 7
 أبدا 14 14
 المجموع 100 100

 79بدائما قدرت عدد مفرداتيا ب أجابواأعاله يتبين أن أغمبية المبحوثين الذين من خالل الجدول 
والتي انقسمت بدورىا إلى خيارات حيث كانت إجابات العض أن البرامج ، %79بنسبة  أيمفردة 

عمى التعرف عمى  اإلجابةفي شؤون المجتمع من خالل  التمفزيونية تساىم في تشكيل وتنمية التشاركية
وتمييا القيام بحمالت توعوية بمغ عدد ، %43أي بنسبة  43واقع المجتمع والتي بمغ عدد مفرداتيا 

، في حين تأتي تعزيز المسؤولية االجتماعية بعدد مفرداتيا الذي قدر %20مفردة أي بنسبة  20مفرداتيا 
مفردة  14التي قدرت مفرداتيا ب بأبدا ي حين تأتي إجابات المبحوثين، ف%16مفردة أي بنسبة  16ب

 .%7مفردات أي بنسبة  7بأحيانا فقد قدرت عدد مفرداتيا ب بينما إجابات المبحوثين، %14أي بنسبة 

بصفتيم مواطنون  يمكن تفسير ىاتو النتائج أن ىذا راجع لنوعية التفكير التي يمتمكيا الشباب
وما يمتمكونو من آفاق تجعميم يستفيدون من ىاتو البرامج التي تنمي ليم عمميات  ينتمون إلى المجتمع،
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( بما 6كما أشرنا سابقا في الجدول رقم ) التفكير االيجابي لممارسة أدوار تدعم روح المسؤولية االجتماعية
ا يعترض حياتو من مشكالت، بعيدا عن أنماط تجعمو يعمل عمى التحميل المنطقي لما يدور حولو وم

ذات التفكير الخرافية المعرقمة لتعرفو عمى واقع مجتمعو المحفزة عمى قيامو بحمالت توعوية تجعمو 
مسؤولية بغض النظر عن األخطاء التي يقع فييا واعترافو بذلك من أجل تصحيح ىاتو السموكيات تجعمو 

في نمط التفكير، ومثل ىاتو السموكيات ليا دور في التنشئة  يتقبل اآلخرين بالرغم من اإلختالفات
االجتماعية السوية، بينما انعداميا يفسر غياب اإلبداع والتميز واإلصرار عمى المشاركة في شتى 

 المجاالت.

في المجتمع  وعميو يتضح من ىذا وبالبرغم من اإلختالفات في النسب ومجموع تشكيل التشاركية
إال أن ىذا النوع من القيم أمر إيجابي يؤكد عمى بناء شخصية الشباب المدرك لذاتو ووجوده في ظل 

ثقتو بنفسو وبمجتمعو تغرس فيو روح الشجاعة في التجربة لممارسة أدوار اجتماعية تزيد برامج اجتماعية 
 بالشكل المناسب.

التمفزيون من مواضيع تساىم في تعزيز التعاون والتكافل ما يعرض عبر برامج يوضح : (8الجدول رقم)
 جتمعاالجتماعي داخل الم

 االحتماالت التكرار النسبة
 
 
51 

18  
 
51 

 دائما مساعدة المحتاجين  18
 التقدير والدعم المادي 7 7
مساندة الجيود الوطنية  17 17

 األزماتالمبذولة لمواجية 
الممتمكات المحافظة عمى  9 9 

 العامة
 أحيانا 28 28
 أبدا 21 21
 المجموع 100 100
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من خالل الجدول أعاله يتبين أن أغمبية إجابات المبحوثين الذين أجابوا ب دائما قدرت عدد 
مفردة أي بنسبة  28تمييا اإلجابات بأحيانا وعدد مفرداتيا ىو ، %51مفردة أي بنسبة  51مفرداتيا 

تساىم أبدا في تعزيز التعاون والتكافل االجتماعي داخل المجتمع وعدد مفرداتيا ىو ، وتمييا أنيا ال 28%
، تمييا مساندة الجيود %18مفردة أي بنسبة  18، ثم مساعدة المحتاجين ب%21مفردة أي بنسبة  21

 9الممتمكات الخاصة بالحفاظ عمى و ، %17مفردة أي بنسبة  17لمواجية األزمات ب المبذولةالوطنية 
 .%7مفردات أي بنسبة  7خير التقدير والدعم المادي ب، وفي األ%9مفردات أي بنسبة 

ويمكن تفسير ىاتو النتائج أن برامج التمفزيون أو القنوات الفضائية الخاصة تساىم في تعزيز 
بين المواطنين، ضف عمى ىذا أن المشاىد الجزائري أصبح يكن احتراما  التعاون والتكافل االجتماعي

استطاعت في ىاتو المرحمة وخاصة أن دراستنا الحالية تزامنت و وىذا دال عمى أن القنوات الجزائرية ألخي
لمواجية األزمة والنظر من مختمف األبعاد لفتح مع وباء فيروس كورونا الذي جعميا تكثف جيودىا 

االجتماعية نرتقي  المجال أمام المواطنين وخاصة فئة الشباب تقدير الدعم المادي من أجل تجسيد القيم
 ( والمساىمة في تحقيق الترابط داخل المجتمع.7بيا نحو األفضل كما أشرنا في الجدول رقم )

تعزيز حب االنتماء برامج التمفزيون الخاصة )الشروق وغيرىا( تساىم في يوضح : (9الجدول رقم)
 والوالء لموطن

 االحتماالت التكرار النسبة
 
 
76 

31  
 
76 

 أبدا برامجيا سطحية  31
 ىدفيا ربحي بحت 22 22
 التحريض عمى العنف 19 19
 ذات أجندة مسبقة 4 9

 أحيانا 19 28
 دائما 5 21
 المجموع 100 100

والتي قدرت عدد مفرداتيا بابدا من خالل الجدول أعاله يتبين أن أغمبية إجابات المبحوثين كانت 
مفردة اي بنسبة  31، وتمييا نسبة أن برامجيا سطحية بمفردات قدر عددىا %76مفردة بنسبة  76
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في حين كانت متقاربة بين التحريض  %22مفردة أي بنسبة  22وىدفيا ربحي بمفردات عددىا  31%"
، وتمييا نسبة ذات أجندة %19مفردة أي بنسبة  19عمى العنف، وتساىم أحيانا بمفردات قدر عددىا 

وتمييا في األخير إجابات المبحوثين التي ال تساىم أبدا والتي  %4بنسبة  4ر عددىا مسبقة بمفردات قد
 .%5أي بنسبة  5قدر عدد مفرداتيا 

يمكن تفسير ىاتو النتائج أن الشاب الجامعي يحمل مستوى معرفي ووجداني لمفيوم االنتماء رغم 
( التي قد 09ثين في الجدول رقم )عدم قناعتو بجدوى مشاركتو والتي كانت متناقضة مع إجابات المبحو 

تظير في تقبل العنف والفساد، جراء الغزو الثقافي وىي كميا عالمات قد تحيل بضعف سياق التفرد وقمة 
 النجاح في تشكيل سموك المواطنة.

تنمي العور برامج التمفزيون الجزائري ذات الطابع الخيري والتطوعي التي يوضح : (11الجدول رقم)
 تجاه الوطنبااللتزام 

 االحتماالت التكرار النسبة
 
 
61 

43  
 
61 

 دائما المشاركة في االنتخابات  20
الحفاظ عمى الممتمكات  12 16

 العامة والخاصة
 الحفاظ عمى العمل 9 20
 احترام قوانين الدستور 20 20

 أحيانا 28 28
 أبدا 11 11
 المجموع 100 100

أكدت عمى أنيا تساىم في تنمية من خالل الجدول أعاله يتضح أن إجابات المبحوثين ب دائما 
 أنياحيث تمييا  ،%68مفردة أي بنسبة  68الشعور بااللتزام اتجاه الوطن والتي قدرت عدد مفرداتيا ب

وثم ، %28بنسبة مفردة أي  28تساىم أحيانا في تنمية الشعور بااللتزام تجاه الوطن بعدد مفردات قدر ب
، متقاربة مع احترام قوانين الدستور والحفاظ عمى %20مفردة أي بنسبة  20المشاركة في االنتخابات ب
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في حين تأتي إجابات انيا ال تساىم أبدا في ، %19مفردة أي بنسبة  19الممتمكات العامة والخاصة ب
مفردات أي  9الحفاظ عمى العمل ب، و %11مفردة أي بنسبة  11تنمية الشعور بااللتزام تجاه الوطن ب

 .%9ب

في  يمكن تفسير ىاتو النتائج أن برامج التمفزيون الجزائري ذات الطابع الخيري والتطوعي تساىم
تنمية الشعور بااللتزام اتجاه الوطن وىذا راجع الحتالل القضايا المعروضة المعبرة عن حاالت الشعب 

يا بشكل واقعي تجعل المواطنين يركزون اىتماماتيم في وطريقة عيشيم أىمية بالغة مكنتيا من بمورت
المساواة وتعديل دستور ينص تكثيف الجيود في تحسين األوضاع من خالل نظام حكم قائم عمى مبدأ 

 عمى حقوق المواطن والتزاما تجاه الوطن.

نبذ العنف  برامج القنوات الفضائية ذات الطابع الخيري والتطوعي مساىمة فييوضح : (11الجدول رقم)
 ية االحتياجات الخاصة بالمواطنينوالتمييز العنصري وتمب

 

 

من خالل الجدول أعاله يتبين أن أفراد العينة كانت أغمبية إجاباتيم ب دائما يعني أن برامج 
الفضائية ذات الطابع الخيري والتطوعي ساىمت في نبذ العنف والتمييز العنصري وتمبية القنوات 

في حين كانت ، %52مفردة أي بنسبة  52االحتياجات الخاصة بالمواطنين حيث قدر عدد مفرداتيا ب
بمفردات قدر إجاباتيم بأنيا تساىم أحيانا في نبذ العنف والتمييز العنصري وتمبية االحتياجات لممواطنين 

مفردة أي  13وتمييا أنيا ال تساىم أبدا بمفردات قدر عددىا ب ، %35مفردة أي بنسبة  35عددىا ب
 .%13بنسبة 

يمكن تفسير ىاتو النتائج أن برامج القنوات الفضائية ذات الطابع الخيري والتطوعي تساىم في نبذ 
اجع كن ىاتو البرامج وسيمة ىادفة من اجل العنف والتمييز العنصري وتمبية احتياجات المواطنين وىذا ر 

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 52 52 دائما 
 35 35 أحيانا
 13/ 13 أبدا

 100 49 المجموع
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كية تخمق حاالت المالئمة والتكيف مع مختمف أفراد المجتمع معالجة مختمف القضايا من منظورات سمو 
وفق مقتضيات ىذا التطور من جية وتنمية الشعور بأن ثقافة مجتمعيم وانتمائيم تجعميم ضمن منظومة 

 (.10نا في الجدول رقم )قيمية قائمة عمى مبدأ المساواة كما أشر 

برامج التمفزيون الميتمة بعرض القضايا واالنشغاالت التي تنمي رغبة يوضح : (12الجدول رقم)
 لشباب في المشاركة في االنتخاباتا

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 65 65 دائما

 22 22 أحيانا 
 13 13 أبدا

 100 49 المجموع

يتبين أن أغمبية أفراد العينة كانت إجاباتيم ب دائما بمعنى أن برامج من خالل الجدول أعاله 
التمفزيون الميتمة بعرض القضايا واالنشغاالت التي تنمي رغبة الشباب في المشاركة في االنتخابات التي 

مفردة أي بنسبة  22، وتمييا أحيانا بمفردات عددىا %65مفردة أي بنسبة  65قدر عدد مفرداتيا ب 
كذلك أن برامج التمفزيون ليست ميتمة أبدا بعرض القضايا واالنشغاالت التي  إجاباتيميث كانت ، ح22%

 .%13مفردة أي بنسبة  13تنمي رغبة الشباب في المشاركة في االنتخابات بمفردات قدر عددىا ب 

ساىم في ويمكن تفسير ىاتو النتائج أن برامج التمفزيون الميتمة بعرض القضايا واالنشغاالت التي ت
راجع لكون فئة الشباب في مستوى عالي من الطموح يزداد  تنمية رغبة الشباب المشاركة في االنتخابات

بزيادة اطالعيم عمى ما يحدث من أمور في كافة المجاالت وما يتوافق مع مؤىالتيم وكذا مصالحيم 
مى ثقافة مسؤولة تعمل عمى القائمة عمى التنمية االجتماعية المتوازنة والموضوعية لبناء وعي قائم ع

 تشجيع المصداقية في سيرورة العممية االنتخابية من جية واكتسابو حق باعتباره مواطن جزائري.
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يمة تعمل عمى تشكيل وتنمية الوعي بأىمية انيا وسيبرامج التمفزيون يوضح : (13الجدول رقم)
 الحصول عمى الحقوق وااللتزام بالواجبات تجاه الوطن

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 57 57 دائما
 33 33 أحيانا
 10 10 أبدا

 100 100 المجموع

من خالل الجدول أعاله يتبين أن الشباب ميتمين بالبرامج التمفزيونية التي تعمل عمى تشكيل 
بدائما والتي قدر عدد  إجاباتيموتنمية الوعي بأىمية الحقوق وااللتزام بالواجبات تجاه الوطن وكانت أغمبية 

، في حين ىناك من يرون برامج التمفزيون تعمل أحيانا عمى تشكيل %57مفردة أي بنسبة  57مفرداتيا 
مفردة أي  33وتنمية الحصول عمى الحقوق وااللتزام بالواجبات اتجاه الوطن والتي بمغ عدد مفرداتيا 

، وتمييا في األخير أنيا ال تعمل عمى تشكيل وتنمية الوعي بأىمية الحصول عمى الحقوق %33بنسبة 
 .%10مفردات أي بنسبة  10اتجاه الوطن والذي قدر عددىا بوااللتزام بالواجبات 

النتائج أن برامج التمفزيون وسيمة تعمل عمى تشكيل وتنمية الوعي بأىمية  يمكن تفسير ىاتو
الحصول عمى الحقوق وااللتزام بالواجبات تجاه الوطن، وىذا متعمق بالوالءات التي ييتم بيا الطالب في 

د متشبع بالروح الوطنية وتعمقو بالبع نقاشاتو، حيث استحوذ متغير الوطن عمى اىتمام نسبة كبيرة لكنو
األصمي لكونو واع ومتعمم مدرك لمستقبمو الذي ال يكون إال بوطنو الذي يفرض عميو بناءه والمساىمة في 

تطمب األمر، وكما قمنا أن الطالب الجامعي بحكم تعممو واحتكاكو وتفتحو عمى البنية  إذاتشييده وحمايتو 
بمية والقومية التي تضيق أفاق االجتماعية تخولو لحصولو عمى حقوقو والخروج من فكرة العرقية والق

 في منح الفرص لمتعبير عن أفكارىم واثبات جدارتيم. والمساواةالمبنية عمى أساس العدل  التفكير لديو

ومنو نستنتج أن الطالب الجامعي الجزائري لديو استعدادات لخدمة وطنو ما إذا توفرت لو البيئة 
 السياسية المناسبة لحقو كمواطن ينتمي لوطنو.



 عرض وتحميل وتفسير بيانات الدراسة:                                                  بعالفصل السا
 

 
 

- 296 - 

البرامج التمفزيونية المساىمة في تدعيم المبادئ األخالقية من أجل المحافظة يوضح : (14جدول رقم)ال
 عمى وحدة الوطن وسالمتو

 

 

 

 

 

المبحوثين أنيا تساىم أحيانا والتي قدر عدد من خالل الجدول أعاله يتبين أنو من خالل إجابات 
في حين أنيا  %32مفردة أي بنسبة  32وتمييا ال تساىم أبدا ب  %42مفردة أي بنسبة  42مفرداتيا 

 مفردة. 18تساىم بشكل دائم ب 

يمكن تفسير ىذا أن الشباب قد يتبنون أحيانا العدالة االجتماعية والمساواة أمام الجميع بدون 
عطاء وتمتع الشباب  استثناء أمام القانون في تحقيق التنمية المتوازية بين كافة المناطق )تجنب الجيوية( وا 

( وىي 13يو في الجدول رقم )بحقوقو مقابل أداء الواجبات المطموبة منو تأديتيا وىذا حسب ما أشرنا إل
من إحدى واجبات الدولة اتجاه المواطن لتبني سموك المواطنة في ظل التحديات المعاصرة عمى أرض 

 الواقع التي تراعي القيم األخالقية والعممية.

عمى اليوية  ظيوضح برامج التمفزيون الجزائري ذات الطابع الثقافي ليا دور في الحفا: 15الجدول رقم 
 فية لممجتمع الثقا

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 18 18 دائما
 42 42 أحيانا

 32 32 دائما
 100 100 المجموع

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 61 61 دائما
 21 21 أحيانا
 11 11 أبدا

 100 100 المجموع
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مفردة أي بنسبة  61من خالل جدول أعاله يتبين أنيا تساىم بشكل دائم والتي قدر عدد مفرداتيا 
وتمييا إجابات  %21مفردة أي بنسبة  21في حين تأتي أنيا تساىم أحيانا بمفردات قدر عددىا ب  61%

 .%11مفردة أي بنسبة  11المبحوثين أنيا ال تساىم أبدا بمفردات قدر عددىا 

ويمكن تفسير ذلك انتشار الوساطة والعالقات الشخصية بالحصول عمى ميزة أو وظيفة وانتشار 
منطقة والقبيمة عمى حساب المصمحة العامة، وغياب المساءلة عن محاسبة المواطن في ثقافة التحيز بال

الحفاظ عمى اليوية الثقافية التي تعمل عمى إضعاف روح االنتماء والوالء لموطن كما أشرنا في الجدول 
 (.09رقم)

الشباب عمى وعميو يتضح أنو رغم الجيود الكبيرة المبذولة من طرف المجتمع في سبيل مساعدة 
 بناء دواتيم إال أنيا قد تبقى دون مستوى عندما يعاني الشباب بثغرات في بناء الذات.

ادرة والمشاركة في شؤون يوضح مستوى تقييم البرامج االجتماعية المدعمة لروح المب: 16الجدول رقم 
 المجتمع

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 19 19 جيد

 24 24 متوسط
  13 التكوين والتدريب في مجاالت تخص الشباب ضعيف

 
57 

13  
 
57 

 17 17 وضع برامج متنوعة حول قضايا الشباب
التنافس في عرض األشكال التمفزيونية 

 الميتمة بتنمية شخصية الشباب
20 20 

 7 7 انتقاء األفكار العامة من تناوليم لممواضيع
 100   100  المجموع

والمشاركة في روح المبادرة ج االجتماعية المدعمة لييم البرامقيتبين ان مستوى ت أعالهمن خالل الجدول 
 األشكالالتنافس في عرض حيث قدرت نسبيا عمى التوالي  %57شؤون المجتمع كانت ضعيفة ب

وتمييا وضع %20مفردة أي بنسبة  20 مفرداتياالتمفزيونية الميتمة بتنمية شخصية الشباب الذي بمغ عدد 
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، والتكوين والتدريب في  %17أي بنسبة  17برامج متنوعة حول قضايا الشباب والذي بمغ عدد مفراداتيا 
، وتمييا في االخير انتقاء االفكار العامة من  % 13مفردة أي بنسبة 130مجاالت تخص الشباب ب

 %7مفردات أي بنسبة  7تناوليم لممواضيع ب

نسبة مستوى تقييم البرامج االجتماعية المدعمة لروح المبادرة والمشاركة  يمكن تفسير ىذه النتائج أن
في شؤون مجتمع ضعيف، وىذا راجع لتبني الشباب لقيم خاصة بيم واتخاذىم لنظام وقائي في انتقاء 
البرامج المدعمة والمساىمة في تعزيز روح المبادرة والمشاركة الخاصة بيم من خالل تجنب سموكيات 

نيا نوع من المشاركة غبر المباشرة تجعمو يتقيد ويتعاون مع األجيزة األمنية لقناعتو التامة بأن منحرفة أل
األمن والسالمة مسؤولية الجميع، واحترام القوانين عالمات في الشعوب وتطورىا، إال أن ىذا ورغم 

 معرفتيم لمستوى البرامج االجتماعية ضعيف إلى تدعيم روح المبادرة.

اضيع عمى يوضح متابعة الصفحات والمجموعات عمى الفايسبوك تعنى بنشر مو : 17الجدول رقم 
 اليوية الثقافية لمشباب

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 8 8 دائما
 30 30 أحيانا
 62 62 أبدا

 100 100 المجموع

التي  يس بوك الصفحات والمجموعات عمى الفمن خالل الجدول أعاله الذي يمثل عدد متابعي 
وية الثقافية لمشباب حيث كانت أغمبية إجابات المبحوثين أنيم ال يتابعون يتعنى بنشر مواضيع عن ال

التي تعنى بنشر مواضيع عن اليوية الثقافية وبمغ عدد مفرداتيا  يس بوك الصفحات والمجموعات عمى الف
التي تعنى بنشر  س بوك يالصفحات والمجموعات عمى الفوتمييا عدد متابعي  % 62مفردة بنسبة  62

في حين تأتي إجابات  %30مفردة بنسبة  30مواضيع حول اليوية الثقافية والتي بمغ عدد مفرداتيا 
المبحوثين أن الصفحات والمجموعات التي تعني بنشر مواضيع عن اليوية الثقافية لمشباب والتي قدر عدد 

 .%8مفردات أي بنسبة  8مفرداتيا ب
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تفسر ىذه النتائج أن أغمبية المبحوثين ال يتابعون الصفحات والمجموعات عبر الفايسبوك التي 
تعنى بنشر مواضيع عن اليوية الثقافية وىذا راجع إلى انتشار ثقافة الموضة واألزياء وتقميد العالم الغربي 

م المحمية وتبنييم بعدما كانت المجتمعات العربية تعرف نمط واحد التي غيرت نظرتيم في تقاليدى
سموكيات جديدة منافية لعاداتنا، وىذا بدافع التحضر واالنفتاح عمى ثقافة اآلخرين التي قد تضعيم أمام 

 حتمية التخمي عن ىويتيم األصمية السائدة في مجتمعيم.

وعميو يتضح أنيم ال يتابعون الصفحات والمجموعات عبر الفايسبوك التي تعنى بنشر مواضيع عن 
 الثقافية. اليوية

تعمل عمى إضعاف  يمثل منشورات الفايسوك عبر الصفحات والمجموعات التي: (18الجدول رقم )
 اليوية الثقافية

 االحتماالت التكرار النسبة
 
 
56 

17  
 
56 

 دائما االنقسام العرقي  17
االنقسام المغوي تعدد  30 30

 الميجات
9 9 

 
 التشكيك في رموز الثورة

 أحيانا 19 19
 أبدا 25 25
 المجموع 100 100

من خالل الجدول أعاله يتضح أن أغمبية إجابات المبحوثين يرون أن منشورات الفيس بوك عبر 
مفردة أي  56الصفحات والمجموعات تعمل عمى إضعاف اليوية الثقافية دائما والتي بمغ عدد مفرداتيا 

وتمييا  %30أي بنسبة  30والذي بمغ عدد مفرداتو  المغوي تعدد الميجات ، في حين اإلنقسام%56بنسبة 
 25المبحوثين في أنيا ال تعمل أبدا عمى إضعاف اليوية الثقافية والتي بمغ عدد مفرداتيا  إجاباتنسبة 

بوك عبر الصفحات  ، في حين بمغت نسبة إجابات المبحوثين أن منشورات الفايس%25أي بنسبة 
، %19أي بنسبة  19مل عمى إضعاف اليوية الثقافية أحيانا التي قدر عدد مفرداتيا والمجموعات تع
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 9وتمييا في األخير التشكيك في رموز الثورة ب %19مفردة بنسبة  17وتأتي نسبة اإلنقسام العرقي ب
 .%9مفردات أي بنسبة 

ل دائما عمى يمكن تفسير ىذه النتائج أن منشورات الفايس بوك عبر الصفحات والمجموعات تعم
إضعاف اليوية الثقافية، وىذا راجع الختيار المبحوثين لمصفحات والمجموعات لتحقيق مساعي أخرى 
تغير بعض المواقف والسموكيات، وقد يبدو أن ىذا األمر متوقع يفتح مجاال أكبر لمتعبير عن آرائيم 

تغير المعتقدات وأفكارىم في صناعة مضامين خاصة بيم، أو من خالل وضع أطر مرجعية ليا 
والسموكيات التي يعتبرىا أنيا السبيل الذي يتضمن التغيير اإليجابي، خاصة في ظل الحراك المجتمعي 

( الذي قد يحتاج إلعادة ضبط 23الذي يشيده المجتمع الجزائري والذي ىو موضح في الجدول رقم )
سميمة تنشر بطريقة يجدونيا أنيا منطقية تساىم في خدمة المصالح  أسسالتركيبة المجتمعية وفق 

 الخاصة.

بوك التي ليا در في تغيير اليوية الشخصية  يوضح المجموعات عمى الفايس: (19الجدول رقم )
 لمشباب

 النسبة التكرار االحتماالت
 49 49 جيد

 35 35 متوسط
 16 16 ضعيف
 100 100 المجموع

من خالل الجدول أعاله يتبين أن غالبية إجابات المبحوثين يرون أن المجموعات عمى الفايسبوك 
في حين يرون أن  %49مفردة أي بنسبة  49ليا دور في تغيير اليوية الشخصية لمشباب بشكل جيد ب

ثين ، وتمييا نسبة إجابات المبحو %35مفردة أي بنسبة  35المجموعات عمى الفايسبوك بشكل متوسط ب
 .%16مفردة أي بنسبة  16بشكل ضعيف في تغيير اليوية الشخصية لمشباب والذي بمغ عدد مفرداتيا 

ويمكن تفسير ىاتو النتائج أن المجموعات عمى الفايسبوك ليا دور في تغيير اليوية لمشباب في 
ناث، يوافقون أن ىاتو الوسائط االتصالية الجديدة تساعدىم عمى بتصرفا وسموكيات  تأغمبية ذكور وا 
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لكونيم متابعين لمحتويات ومضامين ىاتو الوسائط التي تبثيا تجعميم متأثرين بيا لتغيير قناعاتيم 
 واتجاىاتيم نحو األفضل وتوفير بدائل أخرى وفق ميوالتيم الشخصية.

يمثل الرسائل المجيولة المصدر عمى صفحات الفيس بوك تساىم في زعزعة األمن : (21الجدول رقم )
 ة الشبابف في نفسيوالخو 

 النسبة التكرار االحتماالت
 48 48 جيد

 30 30 متوسط
 22 22 ضعيف
 100 100 المجموع

تساىم في  من خالل الجدول أعاله يتبين أن الرسائل المجيولة المصدر عمى صفحات الفايس بوك
زعزعة األمن والخوف في نفسية الشباب وكانت أغمبية إجابات المبحوثين أنيا تساىم بشكل جيد حيث 

، في حين تأتي أنيا ساىمت في زعزعة األمن والخوف %48مفردة أي بنسبة  48قدرت عدد مفرداتيا ب 
، وتمييا أنيا ساىمت %30مفردة أي بنسبة  30في نفسية الشباب بشكل متوسط والتي بمغ عدد مفرداتيا 

 .%22مفردة أي بنسبة  22بشكل ضعيف بمفردات قدرت ب

واالتصال أدى إلى  اإلعالمويمكن تفسير ىاتو النتائج أن التطور السريع في مجال تكنولوجيا 
إحداث زعزعة في شخصية ونفسية الشباب باعتبارىا أكثر المراحل العمرية األكثر استيالكا لياتو 

مختمفة، التي غالبا ما تكون مخالفة لما  إعالميةذلك من خالل ما تقدمو من تطور في مواد التكنولوجيا، و 
(، أصبحت المعمومة تتدفق 18ىو سائد في المجتمع من عادات وتقاليد وقيم كما أشرنا في الجدول رقم )

في ظل  في كل االتجاىات أصبح يصعب عمى الشباب مراقبتيا واختيار األحسن منيا والدفاع عن قيمو
الليا الشباب ضعيف لما تقدمو صفحات الفايس بوك وتأثره بالعالم خالقيم الغربية الوافدة، فأصبح من 

موقف  اتخاذاالفتراضي الذي في حد ذاتو موقعا مبني عمى ىوية افتراضية غير صادقة تحمل الفرد عمى 
وىذا راجع لعدة  اإلناثالكذب لخوف المستخدمين عن كشف ىويتيم الحقيقية ونجدىا خاصة عند فئة 

موقف  يتخذونأسباب كونيا تخمقا نوعا من المضايقات أو التجسس واختراق الخصوصية وغيرىا، تجعميم 
 الكذب لتجنب بعض المواقف من جية، وتحقيق غايات من جية ثانية.
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ىرة الصور والفيديوىات المعروضة عبر صفحات الفيس بوك تزيد من ظا يمثل: (21الجدول رقم )
 لعنف الفظي في نفسية الشبابا

 النسبة التكرار االحتماالت
 54 54 جيد

 30 30 متوسط
 16 16 ضعيف
 100 100 المجموع

من خالل الجدول أعاله يتبين أن غالبية أفراد العينة كانت إجاباتيم أن الصور والفيديوىات 
تزيد من ظاىرة العنف المفظي في نفسية الشباب بشكل جيد حيث  المعروضة عبر صفحات الفيس بوك

مفردة أي  30، وتمييا بشكل متوسط عدد مفردات قدر ب%54مفردة أي بنسبة  54بمغ عدد مفرداتيا 
 .%16مفردة أي بنسبة  16، ثم بشكل ضعيف ب%30بنسبة 

ي مجاالت محددة يمكن تفسير ىاتو النتائج أنيم يستخدمون الفيس بوك بشكل غير عقالني ف
الشباب عمى موقع الفايس بوك يحول الفرد غير مستقر نفسيا مما  إدمانوالميل لمتعصب خاصة وأن 

يستخدمونو بشكل غير ايجابي ويتصرفون بشكل الالمباالة ومن خالل التفاعل بشكل كبير ودائم مع 
موك يستعمل العنف المحتوى المعروض الذي سيطر عمى تفكيرىم ويجعل الفرد في بعض األحيان بس
لرغباتو وحاجاتو  إشباعالمفظي في وقتو اليومي والذي يختمف عن ما ىو موجود في العالم االفتراضي من 

النفسية، حيث جاءت دراسة الغريب زاىر إسماعيل حول دور شبكات التواصل في تعزيز قيم المواطنة 
يف شبكات التواصل االجتماعي في وتشكيل الرأي العام لدى منتسبي الجامعات التي توصمت إلى توظ

اء ة وتفيم مفاىيم الوالء واالنتمتعزيز قيم المواطنة أو توجو سموكيم وأفكارىم نحو األفكار السميمة والجيد
 لموطن 
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ب في القيام يمثل المنشورات عبر الفايس بوك تنمي الرغبة في نفسية الشبا: (22الجدول رقم )
 بإضرابات في المجتمع

 النسبة التكرار االحتماالت
 50 50 جيد

 32 32 متوسط
 18 18 ضعيف
 100 100 المجموع

من خالل الجدول أعاله يتبين أن أغمبية أفراد العينة كانت إجاباتيم بأن المنشورات عمى الفايسبوك 
مفردة  54في المجتمع بشكل جيد حيث بمغ عدد مفرداتيا  بإضراباتتنمي الرغبة في نفسية الشباب لمقيام 

، في حين كانت المنشورات عمى الفايسبوك تنمي الرغبة في نفسية الشباب لمقيام %50أي بنسبة 
، وتمييا في األخير بشكل ضعيف بمفردات عددىا %32أي بنسبة  32بشكل معقول ما يعادل  بإضرابات

 .%18مفردة أي بنسبة  18

ىاتو النتائج أن أغمب أفراد العينة كانت إجاباتيم أن المنشورات عبر الفايسبوك تنمي  يمكن تفسير
في المجتمع وىذا راجع لممنشورات المرفقة عمى صفحات  بإضراباتالرغبة في نفسية الشباب القيام 

ة الثقافية الفايسبوك التي تأتي بصورتيا المتعددة األشكال واألكثر تضمينا بما يتعمق بمواضيع تخص اليوي
إلى التفاعل واالستجابة مع مؤثرات تستيدف بالدرجة األولى ميوالتيم  اإلنسانيةلمشباب وميل الذات 

الشخصية من جية والجانب السموكي والمعرفي الستمرار الجميور المستيدف من مشاىدة ومتابعة ىاتو 
 المنشورات بشكل واسع ومؤثر يسعى لصياغة واقع خاص. 

 

 

م الحراك يوضح المقاالت السياسية عبر المدونات االلكترونية ليا دور في تعمي: (23الجدول رقم )
 الشباب أوساطالشعبي في 
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 النسبة التكرار االحتماالت
 39 39 جيد

 36 36 متوسط
 25 25 ضعيف
 100 100 المجموع

عدد مفرداتيا من خالل الجدول أعاله يتبين أن المبحوثين أجابوا بأنيا تساىم بشكل جيد حيث بمغ 
، في حين تمييا أنيا ساىمت بشكل معقول أو متوسط التي قدر عدد مفرداتيا %39مفردة أي بنسبة  39
مفردة  25، في حين تأتي أنيا ساىمت بشكل ضعيف وقدر عدد مفرداتيا ب%36مفردة أي بنسبة  36ب

 .%25أي بنسبة 

ات االلكترونية ليا دور في تعميم يمكن تفسير ىاتو النتائج أن المقاالت السياسية عبر المدون
 إمكانيةالحراك الشعبي في أوساط الشباب كونيا ميزة ينفرد بيا الشباب في تفاعميم مع األحداث حول 

إعطاء آراء بكل حرية حول القضية المطروحة بأدق تفاصيميا من أجل متابعة كل تطور وكل ما ىو 
و الفترة قد القت حركية غير مسبوقة عمى الساحة جديد حول ىذه القضية، خاصة وأن الجزائر خالل ىات

السياسية، وتسارع في مجريات أحداثيا غير المتوقعة عمقت قموب وآمال الشعب الجزائري لمبحث عن 
تحميالت دقيقة إستشرافية تعينيم عمى فيم ما يدور حوليم من خالل المقاالت والفيديوىات المتاحة في 

التقميدية، وىذا نظرا لمالمستيا المواضيع  اإلعالممنافسة لوسائل  حتأصبالموقع، وىذا مؤشر عمى أنيا 
 التي تيم شؤون المجتمع وتغيير إدراكو لمواقع عمى غرار الحراك الشعبي.

من خالل ىذا يتضح أن ىناك عالقة تكاممية بين المقاالت السياسية عبر المدونات االلكترونية في 
في فتح منصات تفاعمية مع المستخدمين والتي نجحت إلى حد  تعميم الحراك الشعبي كونيا عنصر فعال

 خاصة في ىذه المرحمة الحرجة. ديمقراطيةما في تحقيق أىم أىدافيا في تنمية معارفيم واكتساب ثقافة 

 

ر في تشكيل ونشر يوضح اآلراء المعروضة عمى المدونات االلكترونية ليا دو : (24الجدول رقم )
 الفوضى والعدوان
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 االحتماالت التكرار النسبة
 
 
57 

43  
 
57 

 جيد رفض نظام الحكم  43
 ثورات الربيع العربي 4 4
10 10 

 
 الحراك الشعبي

 متوسط 34 34
 ضعيف 9 9

 المجموع 100 100

من خالل الجدول أعاله يتبين أن اآلراء المعروضة عمى المدونات االلكترونية ليا دور في تشكيل 
حيث كانت أغمبية إجابات المبحوثين بأنيا تساىم بشكل جيد والتي بمغ عدد مفرداتيا الفوضى والعدوان 

مفردة  34، في حين أتت أنيا تساىم بشكل متوسط والتي بمغ عدد مفرداتيا %57مفردة أي بنسبة  57
، في حين كانت إجاباتيم حول الحراك الشعبي ليا دور في نشر الفوضى والعدوان التي %34أي بنسبة 

، في حين كانت متقاربة بين أنيا تساىم بشكل ضعيف %10مفردات أي بنسبة  10غ عدد مفرداتيا بم
 .%4مفردات أي بنسبة  4وثورات الربيع العربي حيث بمغت عدد مفرداتيا ب

يمكن تفسير ىاتو النتائج أن اآلراء المعروضة عمى المدونات االلكترونية ليا دور في تشكيل ونشر 
مع الحراك الشعبي لعام  23حيث تزامنت دراستنا التطبيقية كما أشرنا في الجدول رقم الفوضى والعدوان 

الذي لقي اىتماما بالغا في تغطية مستمرة ألحداثو وتطوراتو ورفضيم لنظام الحكم واعتمادىم  2019
تيم عمييا كون اآلراء المعروضة تعمل عمى تكوين معرفة سياسية حقة حول ثورات الربيع العربي ومتابع

وجعميا  اإليديولوجيةلمقاالت تترسخ في أذىانيم وتؤطرىم لتكوين موقف معين تخدم مصالحيم وتوجياتيم 
 يتخذسمعة مستيمكة ووجودىا مألوف عاجز عن إقناع المتابع من االنتقاء بالشكل المناسب الذي يجعمو 

 موقف التأييد أو الرفض لبعض التوجيات السياسية ألشخاص أو أحزاب.

 

يمثل المقاالت المعروضة من قبل األشخاص ذوي الخبرة الناقصة تزيد من سيولة : (25الجدول رقم )
 المغموطة عن مشروعية االنتخابات نشر األفكار
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 النسبة التكرار االحتماالت
 61 61 جيد

 34 34 متوسط
 5 5 ضعيف
 100 100 المجموع

من قبل األشخاص ذوي الخبرة الناقصة تزيد  من خالل الجدول أعاله يتبين أن المقاالت المعروضة
من سيولة نشر األفكار المغموطة عن مشروعية االنتخابات، حيث كانت إجابات أغمب المبحوثين أنيا 

مفردة  61تزيد من نشر األفكار المغموطة عن مشروعية االنتخابات بشكل جيد حيث بمغت عدد مفرداتيا 
، وتمييا في %34مفردة أي بنسبة  34بمغت عدد مفرداتو  ، وتأتي بشكل متوسط والذي%61أي بنسبة 

األخير التي تزيد من سيولة نشر األفكار المغموطة بشكل ضعيف عن مشروعية اإلنتخابات والذي بمغ 
 .%5مفردات أي بنسبة  5عدد مفرداتو 

دد رئيسي ويمكن تفسير ىاتو النتائج بأن أكثر األشخاص المتابعين لياتو المقاالت يرونيا بأنيا مح
لخيارىم االنتخابي لوجود عدة عوامل تتحكم في ىذا الخيار إما لمصمحة شخصية أو النتماء قبمي 
والرتباطات عائمية، انطالقا من انفتاح القوى السياسية عبر المقاالت المعروضة المنشغمة في العمل عمى 

الشخصيات المؤىمة إما انطباعات خاصة حول  وأخذسيولة توضيح الرؤى حول مشروعية االنتخابات 
بالرفض أو التقبل ومعظم المدونين سواء كانوا رؤساء أو أشخاص لدييم طموحات سياسية في التعبير عن 
توجياتيم واىتماماتيم بطرح الموضوعات المتعمقة بكيفية سيرورة العممية االنتخابية وحرصيا عمى 

المستجدات التي توفر ليم احتياجات  استضافة الفاعمين والمؤثرين من ذوي الصمة في االطالع عمى
 أي موقف قبل الموعد االنتخابي المقبل. اتخاذتظير تمتعيم بدرجة من الوعي في 

عن نظام  اإلشاعاتر في نشر يوضح المقاالت االلكترونية عبر المدونات ليا دو : (26الجدول رقم )
 الحكم

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 57 57 جيد
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 32 32 متوسط
 11 11 ضعيف
 100 100 المجموع

 اإلشاعاتمن خالل الجدول أعاله يتبين أن المقاالت االلكترونية عبر المدونات ليا دور في نشر 
مفردة أي بنسبة  57بشكل جيد والذي قدرت مفرداتو ب اإلجاباتعن نظام الحكم حيث كانت غالبية 

 إجابات، في حين كانت %32مفردة أي بنسبة  32، وتمييا بشكل متوسط التي قدرت مفرداتيا ب57%
مفردة أي بنسبة  11عن نظام الحكم بمغت مفرداتو ب اإلشاعاتالمبحوثين بشكل ضعيف حول نشر 

11%. 

ويمكن تفسير ىاتو النتائج أن المقاالت االلكترونية عبر المدونات االلكترونية ليا دور في نشر 
الطمبة ال يزالون يشككون في مصداقية المحتويات عن نظام الحكم، كون أكثر من نصف  اإلشاعات
عبر المقاالت االلكترونية، كونيا تفتقد إلى الشفافية ومشروعية االنتخابات كما أشرنا إليو في  اإلعالمية

القانونية التي ال تحمل صفة الرسمية، وىي  اإلعالمية( إضافة إلى غياب الضوابط 25الجدول رقم )
صدر، وبالمقابل نجد أن الكثير من الطمبة يرون أنيا تشكل بديال حقيقيا لمنشاط أغمب األحيان مجيولة الم

مواقع التواصل االجتماعي وغير  السياسي، وىذا راجع لمحرية التي يمكن أن يجدىا النشاط السياسي عبر
كوينو متاحة ميدانيا وقدرتيا عمى تأثيرىا في الخصائص الفكرية والثقافية والفردية لكل طالب وطبيعة ت

األكاديمي ودرجة وعيو بالصفحات التي يتعرض ليا، والتي تمنحو المعمومات وكل ىاتو السمات تمعب 
دور أساسي في بمورة اآلراء والتوجيات حول مختمف مضامين نظام الحكم وتغطية النقص الذي تعاني 

 منو الصحف في الحصول عمى المعمومات من المصادر الرسمية.

 إعطاءضح حرية الصحافة االلكترونية )صحافة المواطن( كان ليا دور في يو : (27الجدول رقم )
 رف لمتعبير عن رفضيم لنظام الحكمالفرص ألصحاب الفكر المتط

 النسبة المئوية التكرار االحتماالت
 57 57 جيد

 28 28 متوسط
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 15 15 ضعيف
 100 100 المجموع

من خالل الجدول أعاله يتبين أن أغمبية إجابات أفراد العينة حول حرية الصحافة االلكترونية 
الفرص ألصحاب الفكر المتطرف التعبير عن رفضيم لنظام  إعطاء)صحافة المواطن( كان ليا دور في 

ي بمغ ، ثم تمييا بشكل متوسط الذ%57مفردة أي بنسبة  57الحكم بشكل جيد الذي بمغ عدد مفرداتيا 
بعض المبحوثين حول أنيا تساىم  إجابات، وفي األخير كانت %28مفردة أي بنسبة  28عدد مفرداتو 

الفرص ألصحاب الفكر المتطرف لمتعبير عن رفضيم لنظام الحكم كان بشكل ضعيف والذي  إعطاءفي 
 .%15مفردة أي بنسبة  15قدر عدد مفرداتو 

النتائج أن حرية الصحافة االلكترونية )صحافة المواطن( كان ليا دور في إعطاء  يمكن تفسير ىاتو
الفرص ألصحاب الفكر المتطرف لمتعبير عن رفضيم لنظام الحكم، ويرجع ىذا كون )صحافة المواطن( 
تنقل الخبر من موقعو والتفصيل فيو فتكون األخبار آنية تكون بين يدي المتصفح وتعطي الخبر جانبا 

لفتح  واإلحالةا من التحميل لمختمف الخبراء والمختصين إلبداء آرائيم حول ىذه األخبار بكل حرية كبير 
حوارات ونقاشات لتكوين قضية رأي عام وعمية يتضح من خالل ىذا أن حرية الصحافة االلكترونية 

ظام )صحافة المواطن( ليا دور في إعطاء الفرص ألصحاب الفكر المتطرف لمتعبير عن رفضيم لن
 الحكم.

 

 ثانيا: مناقشة نتائج الدراسة

 : مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات -1

من خالل ما تم عرضو من تحميل وتفسير لمبيانات خمصنا إلى مجموعة من النتائج، بناءا عمييا 
  سيتم الحكم عمى مدى صحة فرضيات الدراسة، والحكم عمييا في ضوء النتائج المتوصل إلييا.

 : طبيعة مجتمع البحث -1-1

 : أوضحت مناقشة الخصائص العامة لمجتمع الدراسة النتائج التالية
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  من المبحوثين إناث. 60% -

  سنة. 24 –سنة  21من المبحوثين تتراوح أعمارىم من  48% -

 من المبحوثين تخصصيم تنظيم وعمل . 50% -

  من المبحوثين مكان إقامتيم خارج الحي الجامعي. 68% -

  من المبحوثين مستواىم المعيشي متوسط. 54% -

سنة  21ن أغمبية المبحوثين إناث وأعمارىم بين أيمكن أن نحدد الخصائص العامة لعينة البحث، ب
سنة، وأغمبيتيم ضمن تخصص تنظيم وعمل، ومكان إقامتيم خارج الحي الجامعي ومستواىم  24و

  المعيشي متوسط.

 : مناقشة الفرضية الجزئية األولى -1-2

لبرامج القنوات والتي مفادىا " األولىالفرضية الجزئية  جداولمن خالل تحميمنا لمنتائج الخاصة من 
 : أن إلى" توصمنا دور في تعزيز روح االنتماء لموطنالفضائية 

البرامج التمفزيونية المساىمة في تدعيم روح المسؤولية االجتماعية ىي البرامج  أكثر أنيؤكدون  42% -
، وىذا كونيا تتناول بعض المواضيع الخاصة بمختمف 06يتبين في الجدول رقم  االجتماعية وىذا ما

  شرائح المجتمع الجزائري.

في شؤون المجتمع بشكل  البرامج التمفزيونية تساىم في تشكيل وتنمية التشاركية أنيؤكدون  79% -
المعززة لروح المسؤولية  (06رقم )دائم، وىذا من خالل التعرف عمى واقع المجتمع كما اشرنا في الجدول 

االجتماعية المحفزة كذلك عمى القيام بحمالت توعوية تجعمو ذا مسؤولية اجتماعية، لممارسة ادوار 
  اجتماعية تزيد تعمقو بمجتمعو بالشكل المالئم.

يؤكدون أن ما يعرض عبر برامج التمفزيون من مواضيع تساىم في تعزيز التعاون والتكافل  51% -
بشكل دائم المتمثمة في مساعدة المحتاجين  (08رقم )االجتماعي داخل المجتمع، وىذا ما يثبتو الجدول 

مى الممتمكات والتقدير، والدعم المادي ومساندة الجيود الوطنية المبذولة لمواجية األزمات والحفاظ ع



 عرض وتحميل وتفسير بيانات الدراسة:                                                  بعالفصل السا
 

 
 

- 310 - 

الخاصة، وىذا لتجسيد قيم اجتماعية المساىمة في تحقيق الترابط داخل المجتمع وىذا حسبما أشرنا إليو 
 .(07رقم )في الجدول 

 اىم في تعزيز حب االنتماء لموطن يؤكدون ان برامج التمفزيون الخاصة ) الشروق وغيرىا ( التس% 76 -

 ة الشعور بااللتزام اتجاه الوطن بشكل دائم . يؤكدون عمى انيا تساىم في تنمي % 68 -

يؤكدون ان برامج القنوات الفضائية ذات الطابع الخيري والتطوعي تساىم في نبذ العنف والتمييز % 52 -
 العنصري في تمبية االحتياجات الخاصة بالمواطنين . 

برامج التمفزيون ميتمة بعرض االنشغاالت التي تنمي رغبة الشباب في المشاركة في  يؤكدون ان 65% -
 االنتخابات . 

عمى الحقوق وااللتزام يؤكدون انيا وسيمة تعمل عمى تشكيل وتنمية الوعي باىمية الحصول  57%-
 بالواجبات نحو الوطن . 

من اجل المحافظة عمى وحدة الوطن  يؤكدون انيا تساىم احيانا في تدعيم المبادئ االخالقية 42% -
 وسالمتو . 

يؤكدون ان برامج التمفزيون الجزائري ذات الطابع الثقافي ليا دور في الحفاظ عمى اليوية الثقافية % 61 -
 لممجتمع بشكل دائم . 

يؤكدون ان مستوى تقييم البرامج االجتماعية المدعمة لروح المبادرة والمشاركة في شؤون  57% -
 كانت بشكل ضعيف.  المجتمع

 : مناقشة الفرضية الجزئية الثانية -1-3

من خالل تحميمنا لمنتائج المستخمصة من جداول الفرضية الثانية والتي مفادىا الشبكة األنثرنث دور 
يؤكدون عمى أنيم ال يتابعون الصفحات  %62في تحريض الطالب عمى العنف توصمنا إلى أن 

تعني بنشر مواضيع عن اليوية الثقافية كما يتبين في الجدول رقم  التي والمجموعات عمى الفيس بوك
أن  (18( وىذا راجع لتعدد وتنوع الثقافات المنافية لمعادات والتقاليد وىذا ما أثبتو الجدول رقم )17)
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% بشكل 56منشورات الفيس بوك عبر الصفحات والمجموعات تعمل عمى إضعاف اليوية الثقافية بنسبة 
 دائم.

كما أكد المبحوثين أن المجموعات عمى الفيس بوك ليا دور في تغيير اليوية الشخصية لمشباب بنسبة  -
الشخصية ما  % من كال شكل جيد الجنسين وىذا راجع لرغبتيم في توفير بدائل أخرى وفق ميوالتيم49

 (19أثبتو ) الجدول رقم 

تساىم في  الفيس بوك صفحات( الرسائل المجيولة المصدر عمى 20كما جاءت نسبة )الجدول  -
( 19% بشكل جيد وىدا ما أثبتو نتائج الجدول رقم )48زعزعة األمن والخوف في نفسية الشباب بنسبة

لتغيير قناعاتيم يام سموكيات تجعميم متأثرين بيا تجاوبيم مع ىاتو الصفحات تساعدىم عمى الق
 واتجاىاتيم.

في القيام  في تنمية الرغبة في نفسية الشباب عبر الفيس بوك تساىم كما جاءت منشورات الصفحات -
( وىذا راجع 21% بشكل جيد كما يتبين في الجدول رقم)54 نسبةببإضرابات في المجتمع وىذا 

لممنشورات المرفقة عمى صفحات الفيس بوك التي تأتي بصورتيا المتعددة األشكال واألكثر تضمينات بيا 
  .(18( و)17ائج الجدول )يتعمق باليوية الثقافية حسب ما أثبتو نت

كما جاءت نسبة الصور والفيديوىات المعروضة عبر صفحات الفيس بوك تزيد من ظاىرة العنف  -
( وىذا مرتبط 22% بشكل جيد وىذا ما أثبتو نتائج الجدول رقم )54المفظي في نفسية الشباب بنسبة 

والذي يختمف عن ما ىو موجود في الواقع في حين أكد  باستخداميم غير العقالني لموقع الفيس بوك
عبر المدونات اإللكترونية ليا دور في تعميم الحراك الشعبي في أوساط  المبحوثين أن المقاالت السياسية

% بشكل جيد كونيا ميزة تمكنيم من معرفة ما ىو جديد تساعدىم عمى توضيح الرؤى 39الشباب بنسبة 
 .(23تيم شؤون المجتمع وىذا ما تبين في الجدول )رقم حول ما يدور حوليم التي 

في حين جاءت اآلراء المعروضة عمى المدونات اإللكترونية ليا دور في تشكيل ونشر الفوضى  -
(، وىذا راجع لطبيعة نظام الحكم 24% بشكل جيد وىذا ما يثبتو نتائج الجدول رقم )57والعدوان بنسبة 

 كتساب معرفة سياسية حقو.السائد تؤىميم لالنتقاء الجيد وا
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المقاالت المعروضة من قبل األشخاص ذوي الخبرة الناقصة تزيد من  في حين أكد لنا المبحوثين أن -
% بشكل جيد حسب )الجدول رقم 61سيولة نشر األفكار المغموطة عن مشروعية االنتخابات بنسبة 

حول مشروعين االنتخابات  يح الرؤى(، وىذا بيدف إقناع المستخدمين بامتيازات التي تحققيا في توض25
 (.24وأخذ انطباعات خاصة حول األشخاص المؤىمين لقيام نظام عادل حسب ما وضحو الجدول رقم )

في نشر اإلشاعات عن نظام  ليا دورفي حين أكد المبحوثين أن المقاالت اإللكترونية عبر المدونات  -
كونا تفتقد إلى الشفافية في مشروعية  (26% بشكل جيد المبين في الجدول )رقم 57الحكم بنسبة

 (.25االنتخابات كما أشرنا إليو في نتائج الجدول )رقم 

( أن حرية الصحافة اإللكترونية )صحافة المواطنة( كان ليا دور في 27كما أكدت نتائج الجدول )رقم  -
جيد،  % بشكل57إعطاء الفرص األصحاب الفكر المتطرف لمتعبير عن رفضيم لنظام الحكم بنسبة 

بداء اآلراء حول قضية تنظم الحكم كما تبين في نتائج الجدول رقم )  (.26كونيا تعطي فرصة لمتحميل وا 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضية العامة:  -1-4

من خالل عرضنا لنتائج الدراسة يتبين أن الطمبة الجامعيين يعتمدون عمى وسائل االتصال في 
تكوين سموك المواطنة لدييم، من خالل االعتماد عمى كافة وسائل االتصال المختمفة من سمعية، مرئية 

اعتماد القنوات وتفاعمية، والتي لعبت دورا في إيصال كافة المعمومات حول تشكيل سموك المواطنة، وكذا 
الفضائية عمى برامج ونشاطات بعدة أشكال من بينيا االجتماعية والثقافية والتطوعية التي تيدف بتعريف 
الشباب بكيفية اكتسابيم الوعي بأىمية الحصول عمى الحقوق وأداء الواجبات، باإلضافة إلى اعتمادىم 

معايير وأخالقيات النشر االلكتروني المرتكزة  عمى شبكة االنترنت في خمق الرغبة في إقناع الشباب بتناول
عمى نشر كل أشكال التطرف والتحريض لمضاعفة عقوبة الترويج لنشر الشائعات عبر شبكات التواصل 

 االجتماعي. 

 مناقشة نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة:  -2

صال في تكوين سموك بعدما تم عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع "دور وسائل االت
المواطنة لدى الطمبة الجامعيين" وكما ذكرنا سابقا لم نعثر عمى أية دراسة مطابقة لموضوع الدراسة، 
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النتائج  أىمإلبراز  إلييادراسات مشابية، وقد تم التطرق  ىي إال والدراسات التي تم االعتماد عمييا ما
 حالية. في الدراسة ال إليياومقارنتيا مع النتائج المتوصل 

 اتجاىات الشبابوالمتمثمة في دراسة" " فوزي مييوبي وسعد الدين بوطبالحيث كانت دراسة "
مجموعة من النتائج تتفق مع  إلى" التي قد توصمت من خالليا  الجامعي نحو المواطنة في الجزائر

بين اتجاىات الشباب نحو االلتزام بالواجبات  ىي وجود عالقة ارتباطية أساسيةدراستنا في نقطة 
 الواجبات.  أداءمن  أولىوالحصول عمى الحقوق وان الحصول عمى الحقوق 

" مع الدراسة الحالية يكمن في فوزي مييوبي وسعد الدين بوطبالاالختالف بين دراسة " أوجو أما
الدراسة، المتمثمة في مقياس لجمع البيانات عن موضوع  األدواتاعتماد الباحثان عمى مجموعة من 

االتجاىات لمشباب الجامعي نحو المواطنة وىو مقياس لكرت الخماسي، وكذلك حجم مجتمع الدراسة 
 مختمف عن الدراسة الحالية. 

دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم " ـالموسومة ببوشالغم حنان" دراسة "حيث كانت 
مجموعة من النتائج تتفق مع دراستنا،  إلىتي قد توصمت من خالليا الالمواطنة لدى الطالب الجامعي " 

دور شبكات التوصل االجتماعي مرتبط بتأثيرىا عمى تشكيل ىوية الشباب الوطنية، من خالل اكبر  إن
الترويجية والفكرية الثقافية، والتعميمية  أبعادىاالمتفاعمين من شبكات التواصل االجتماعي الفيس بوك في 

تمثل  وأنياعية والتحفيزية، وان الفيس بوك يمعب دورا حيويا في عممية التنشئة السياسية خاصة، والتشري
الدراسة، والمنيج المستخدم ،وحجم مجتمع  إجراءالمباشرة لمطالب، كما تتفق في مكان  األولىالخبرة 

طالب، وقد تم استخدام االستبيان كأداة رئيسية لتحقق من صدق  100الدراسة كذلك التي اختيرت عمى 
 الفرضيات. 

دور القنوات الفضائية الميبية في تنمية " ـ" الموسومة ب جمال عيسى ميمود عبد اهللودراسة " 
مجموعة  إلىوالتي قد توصمت مستوى الوعي بحقوق وواجبات المواطنة لدى الشباب الجامعي الميبي " 

الشباب عينة الدراسة في دور القنوات الفضائية في تنمية مستوى  أراء أنمن النتائج تتفق مع دراستنا في 
 ث جاءت بحسب ما أحرزتو من تكرارات. الوعي بحقوق وواجبات المواطنة، حي
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" والدراسة الحالية في المنيج المستخدم جمال عيسى ميمود عبد اهللاالختالف بين دراسة " أوجو أما
حيث تم االعتماد في ىذه الدراسة عمى منيج المسح الشامل عكس الدراسة الحالية المرتكزة عمى المنيج 

 بإعدادلجمع المعمومات عن موضوع الدراسة، حيث قام  اتاألدو الوصفي، كما اعتمد عمى مجموعة من 
صحيفة استقصاء بالمقابمة عمى عينة من جميور الشباب الجامعي الميبي في المنطقة الشرقية من دولة 

 مفردة وتم سحب العينة بنظام التوزيع المتساوي بين الكميات.  200يا، وطبقيا عمى عينة قواميا بلي

دور شبكات التواصل االجتماعي في تعزيز قيم "ـ " الموسومة بماعيلإسودراسة "الغريب زاىر 
 أنمجموعة من النتائج  إلىوالتي قد توصمت العام لدى منتسبي الجامعات"  الرأيالمواطنة وتشكيل 

 شبكات التواصل االجتماعي من حيث كل النواحي بنسب متفاوتة.  إسيام

االستمارة لتقييم اثر استخدام  أداةوالمعمومات وىي  األدواتوقد اعتمد في دراستو عمى مجموعة من 
العام لدى طالب الجامعة،  الرأيشبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تعزيز قيم المواطنة وتشكيل 

حيث اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية من حيث المنيج المستخدم لتحميل الدراسات ذات الصمة 
 سيم محاور االستمارة. بموضوع الدراسة وكذلك في تق

دور وسائل االتصال في تكوين " ـما تم عرضو عن ىذا الموضوع الموسوم ب أنمما سبق يتضح 
قيمة من قيم  أوكان ييدف التعرف عمى العالقة بين ظاىرة سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين" 

تماعيا ألفراد المجتمع عمى القيمة تمثل صفة وسموكا اج تمك أن، عمى اعتبار أخرىالمجتمع بظاىرة 
مختمف شرائحيم وعمى وجو الخصوص الشباب باعتبارىم شريحة واسعة ومنفتحة، ترتبط بالمتغيرات 

 ظاىرة العولمة واالنفتاح الثقافي، وسموك المواطنة لدييم بشكل مباشر.  إلىالمعاصرة التي ترجع باألساس 

راسة الحالية يمتقي من حيث توضيح الصورة وتناول ىذه الدراسات السابقة المشابية لموضوع الد
 قيمة معينة ومحددة.  أوحول التعريف بالمصطمحات المتعددة الواردة في ىذه الدراسة لوصف جانب 

 النتائج العامة لمدراسةثالثا: 

وفي ضوء  من خالل الدراسة الميدانية التي اجريت عمى مجتمع البحث وتحميل النتائج االحصائية
الدراسة النظرية لدور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين توصمنا من خالل 

 دراستنا لمجموعة من النتائج تتمثل فيما يمي: 
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 لوسائل االتصال دور في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين.  -

 روح االنتماء لموطن. برامج القنوات الفضائية ليا دور في تعزيز  -

 إن أكثر البرامج التمفزيونية التي تساىم في تدعيم روح المسؤولية االجتماعية ىي البرامج االجتماعية.  -

تساىم البرامج التمفزيونية ذات الطابع االجتماعي في تشكيل وتنمية التشاركية في شؤون المجتمع، وىذا  -
ز المسؤولية االجتماعية والتحفيز عمى القيام بحمالت من خالل التعرف عمى واقع المجتمع في تعزي

 توعوية. 

 تساىم برامج التمفزيون الجزائري ذات الطابع الخيري والتطوعي في تنمية الشعور بااللتزام تجاه الوطن.  -

 تساىم برامج التمفزيون الجزائري ذات الطابع الثقافي في الحفاظ عمى اليوية الثقافية.  -

 نث دور في تحريض الطالب عمى العنف لشبكة االنتر  -

منشورات الفيس بوك عبر الصفحات والمجموعات تعمل عمى إضعاف اليوية الثقافية لمشباب وتغيير  -
 اليوية الشخصية لمشباب.

 الصور والفيديوىات عبر صفحات الفيس بوك تزيد من ظاىرة العنف المفظي.  -

 لكترونية في تعميم الحراك الشعبي. تساىم المقاالت السياسية عبر المدونات اال -

 تساىم المقاالت االلكترونية عبر المدونات في نشر الشائعات عن نظام الحكم.  -

 

 

 رابعا: مقترحات وتوصيات لمدراسة

في كمية العموم اإلنسانية  من خالل المراجعة لمدراسات والبحوث السابقة والدراسة الميدانية التي قمنا بيا
واالجتماعية، ارتأينا إلى ضرورة تقديم بعض االقتراحات التي نرجو أن يكون ليا صدى في تفعيل وتشكيل 

 سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين وتتمثل في: 
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من تطوير برامج القنوات الفضائية التي تسيم في تعزيز التواصل الفعال بين أفراد المجتمع وتزيد  -
 تماسكيم لتنمية االتجاه االيجابي لسموك المواطنة. 

تخصيص برامج تعمل عمى تفعيل مشاركة الشباب بشكل مباشر في بناء الشخصيات القيادية القادرة  -
عمى تحمل المسؤولية، والتواصل والتخطيط الفعال واحترام الرأي اآلخر في تعزيز التعاون والمشاركة 

 ات. الجماعية في اتخاذ القرار 

تخصيص برامج خاصة باألعمال التطوعية تجاه القضايا المجتمعية التي توحد الجيود الوطنية، كأوجو  -
لممبادرات التي تسيم في اتساق المعرفة لدى الطالب المتعمم من الجانبين النظري والعممي، كونيا وسيمة 

دروس نظرية داخل مؤسسات تعميمية تطبيقية تطبق عمى ارض الواقع، وتثبت ما يتمقاه الطالب من 
 التنشئة االجتماعية والسياسية والتي من أبرزىا تثمين تكوين سموك المواطنة. 

نبذ السموك السمبي )الالمواطنة( عبر شبكات التواصل االجتماعي من خالل توفير برنامج متكامل  -
 لكيفية توظيف ىاتو الشبكات في محاربة نشر الشائعات. 

دام شبكات التواصل االجتماعي والعمل عمى حظر كل ما ينشر ويخالف فرض رقابة عمى استخ -
 توجيات الوطن. 

توضيح معايير وأخالقيات النشر االلكتروني بيدف الرقي بمضمون شبكة االنترنث الرقمية، والعمل  -
شكال عمى إيجاد ثقافة النشر االلكتروني التي ترتكز عمى المصداقية والموضوعية في الحوار، بعيدا عن أ

التطرف والتحريض بيدف تحقيق مواطنة الكترونية تدعم الدولة في توجياتيا والتنويع في مصادر المعرفة 
 والمعمومات، ومضاعفة عقوبة ترويج الشائعات.

 

 : الفصل خالصة

من خالل دراستنا التي تضمنت موضوع الدراسة "دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة 
لدى الطمبة الجامعيين "قمنا بتفريغ بيانات االستمارة في جداول، وتحميميا وتفسرىا ،وفي محاولة منا لتحقق 

ج أن الفرضية الجزئية من صحة الفرضيات التي تم بناءىا في دراستنا والتي توصمنا من خالليا إلى نتائ
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األولى القائمة بان "لبرامج القنوات الفضائية دور في تعزيز حب االنتماء لموطن قد تحققت،وكما إن 
الفرضية الجزئية الثانية القائمة "لشبكة األنترنت دور في تحريض الطالب عمى العنف" تحققت، والتي 

ضية العامة القائمة "لوسائل االتصال دور في يمكن القول من خالل ىاتو الفرضيتين الجزئيتين إن الفر 
 تكوين سموك المواطنة" قد تحققت.
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" دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة من خالل ىذه الدراسة الموسومة بـ
والتي تضمنت جانبين: جانب نظري، وجانب تطبيقي، حاولنا من خالليا التعرف عمى الجامعيين "
نشيده اآلن من تطورات  الوسائل في تكوين سموك المواطنة لمطمبة الجامعيين، خصوصا ما مساىمة ىاتو

في تكنولوجيا االتصال والمعمومات، الذي جعمنا نتجو في اتجاه واحد لتسميط الضوء عمى العالقة 
مى الموجودة لتنمية التشاركية في العممية اإلنتاجية داخل المجتمع الواحد من كال الجنسين سوءا ع

المستوى الداخمي أو الخارجي، وتنمية ىذا يكون من خالل توضيح أىم المفاىيم والمحددات التي قد 
 تساىم في تعزيز روح االنتماء لموطن ونبذ التحريض عمى العنف. 

ويمكن القول من خالل التساؤالت التي صيغت في شكل فرضيات، والتي حاولنا من خالليا إتباع 
ض الدراسات السابقة المشابية لموضوع الدراسة، وكذا المادة النظرية والنزول خطوات منيجية في ظل عر 

لمميدان بغية اختبار فروض الدراسة، قد خمصنا إلى مجموعة من النتائج التي تبين صدق أو نفي ىذه 
الفرضيات، وىذا من خال تسميط الضوء عمى دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة 

تاسوست،  -بن يحي جيجل-معيين، بكمية العموم اإلنسانية واالجتماعية بجامعة محمد الصديق الجا
توصمنا أنيا تساىم بالفعل في تكوين سموك المواطنة لدييم من خالل االعتماد عمى وسائل االتصال أما 

لبرامج المسموعة "القنوات الفضائية" وىذا من خالل عرض البرامج والنشاطات التي يتم عرضيا كا
االجتماعية التي تيدف إلى تكوين صورة حول واقع المجتمع الجزائري، المحفزة عمى القيام بحمالت 
توعوية تجعمو ذا مسؤولية والمرتبطة بتعريف الشباب بيويتيم وانتمائيم من جية أخرى، بغض النظر عن 

ج، ونجد كذلك شبكة االنثرنت األخطاء التي يقع فييا لتقبمو لياتو السموكيات المعروضة في ىاتو البرام
التي تأتي بصورىا المتعددة عبر مواقع شبكات التواصل االجتماعي، األكثر تضمينا لما يخص اليوية 
الثقافية والمشاركة في تغيير نظام الحكم والمشاركة في االنتخابات، التي تستيدف بدورىا ميوالتيم حول 

المعرفي، أو الستمرار الجميور المستيدف لممتابعة عمى  ىاتو المؤثرات أما من خالل الجانب السموكي أو
 أىم المستجدات لتشكيل واقع خاص بيم.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المراجع
 
 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 321 - 

 المراجع: قائمة

 المراجع بالمغة العربية: -أ

 قواميس والمعاجمأوال: ال

 .، بيروت، لبنان، د س15، الجزء 4، دار صاد، طلسان العربابن منظور أبي الفضل،  -1

 .ه1414، بيروت، 3، دار صادر، طلسان العربابن منظور األنصاري:  -2

 .1983، لبنان، 1، دار الجيل، طالمصطمحات في العموم االجتماعيةأحمد بدوي:  -3

 .5665البخاري، الجامع الصحيح، حديث رقم  -4

، بيروت، 1، مكتبة لبنان لمنشر والتوزيع، طمعجم المصطمحات العموم االجتماعيةبدوي أحمد زكي،  -5
 م.1992

 .2008، 1الجامعية، ط، دار المعرفة معجم مصطمحات اإلعالمطارق سيد أحمد الخميفي،  -6

، دار المعرفة االجتماعية لمنشر والتوزيع، اإلسكندرية، قاموس عمم االجتماع الحديثعاطف غيث،  -7
2014. 

، القاىرة، 1، مكتبة نيضة الشرق لمنشر والتوزيع، طمعجم عمم االجتماععبد اليادي الجوىري:  -8
1982. 

والتوزيع، المشرق الثقافي، عمان، األردن، ، دار أسامة لمنشر معجم عمم اإلجتماععدنان أبو مصمح،  -9
 م.2006

 .2003، دار مدني، دط، دب، مصطمحات عمم االجتماعفاروق مداس،  -10

 .1996، دار الشروق، عمان، األردن، مصطمحات عمم االجتماعفاروق مقداس:  -11

 .2013، 1، نشريات دار أيوب، طعربي -منجد عربيقاموس الوسيط الحديث:  -12

 .، دار كنوزمصطمحات التربية والتعميممعجم محمد حمدان:  -13



 المراجع قائمة

 

 
 

- 322 - 

، 1، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، طمعجم مصطمحات ومفاىيم التعميم والتعمممحمد عزيز إبراىيم،  -14
 م.2009القاىرة، 

 .1981، دار العمم الماليين، بيروت، لبنان، قاموس التربيةمحمد عمي الخولي:  -15

، دار واالتصال المشروع العربي لتوحيد المصطمحاتالمعجم في المفاىيم الحديثة مي عبد اهلل:  -16
 .2014، لبنان، 1النيضة العربية، ط

، 1، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، طمعجم مصطمحات التربية والتعميمميشال جرجس،  -17
 .م2005لبنان، 

 ثانيا: الكتب

 لبنان، العربية، الوحدة دراسات مركز ،العربية البمدان في والديمقراطية المواطنة الكواري، خميفة عمى -1
2004. 

، دار الكتاب الحديث تكنولوجيا االتصال الحديثة وتأثيراتيا االجتماعية والثقافيةإبراىيم بعزيز،  -2
 .2012لمنشر والتوزيع، د ط، القاىرة، 

، نيضة الشرق، القاىرة، وسائل اإلعالم والسياسة، دراسة في ترتيب األولوياتإبراىيم حمادة،  -3
 .م1997

التشريعات اإلعالمية، قراءة نقدية لألسس الدستورية والقانونية التي إبراىيم عبد اهلل المسممي،  -4
 م.2004، القاىرة، 1، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، طتحكم أداء وسائل اإلعالم

 .2004، األردن، 1، مكتبة الرائد العممية، طأصول التربية، الوعي اإلنسانيإبراىيم ناصر،  -5

 .2005ن، ، األرد1، دار وائل لمنشر والتوزيع، طمناىج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن:  -6

، الييئة المصرية العامة منيجية عمم االجتماع بين الماركسية والوظيفة والبنيويةأحمد القصير،  -7
 .1985لمكتاب، القاىرة، 

 ، دار المطبوعات، الكويت.االتصال بالجماىير ما بين اإلعالم والدعاية والتنميةأحمد بدر،  -8



 المراجع قائمة

 

 
 

- 323 - 

، 2، ديوان المطبوعات الجامعية، طمناىج البحث في عموم اإلعالم واالتصالأحمد بن مرسمي:  -9
 .2005الجزائر، 

، دولة الحق والقانون في الوطن العربي الديمقراطية نظريا والمشاركة سياسياأحمد جزولي،  -10
وآخرون، المسألة الديمقراطية في الوطن  مطافات التحول وحقيقة الرىان في عمي خميفة الكواري

 م.2002، بيروت، 2العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، ط

، المكتبة نظريات اإلعالم )مدخل الىتمامات وسائل اإلعالم وجميورىا(أحمد زكريا أحمد،  -11
 م.2009العصرية لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

، مركز يافا واإلسالميةمسممون ومسيحيون في الحضارة العربية أحمد صدقي الدجاني،  -12
 .1999لمدراسات واألبحاث، القاىرة، 

 .2007، الدار الجامعية، مصر، إدارة الموارد البشريةأحمد ماىر:  -13

الصراعات العراقية واستقرار العالم المعاصر لدراسة في األقميات والجماعات أحمد وىبان،  -14
 م.2007، اإلسكندرية، 5، دار أليكس لتكنولوجيا المعمومات لمنشر والتوزيع، طوالحركات العرقية

، مكتبة تربية المواطنة بين النظرية والتطبيقأماني طو محمد وفاروق جعفر عبد الحكيم،  -15
 م.2013، القاىرة، 1األنجمو المصرية لمنشر والتوزيع، ط

، مكتبة مقراطي في الدول المغاربيةدور األحزاب السياسية في دعم التحول الديأمين البار،  -16
 م.2014، اإلسكندرية، 1الوفاء القانونية لمنشر والتوزيع، ط

، دبي، 1القراءة لمجميع، ط ، داروالتعميم في اإلسالم أساليب التربيةاألمين عوض اهلل،  -17
 .م1990

القانونية لمنشر ، دار الكتب المواطنة ودورىا في تكامل المجتمعات التعدديةأمين فرج شريف،  -18
 والتوزيع، مصر، دس.

، ترجمة محمد حسين غموم، عالم النظرية االجتماعية من بارسونز إلى ىابرماسإيان كريب،  -19
 م.1999، الكويت، 244المعرفة، عدد 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 324 - 

ي، الدار البيضاء، المغرب، ، مطبعة المركز الثقافنقذ السياسة )الدولة والدين(برىان عميون،  -20
2004. 

 .2009، دار أسامة لمنشر والتوزيع، مناىج البحث اإلعالمي وتحميل الخطاب بسام المشاقبة، -21

 .2011، األردن، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طنظريات اإلعالمبسام عبد الرحمن المشاقبة،  -22

، 18العدد  ،لباحث اإلعالمي، ادور مواقع التواصل اإلجتماعي في التغييربشرى جميل الراوي،  -23
 .م2013

دارة العالقات العامةالعالق، بشير  -24 ، األردن، 1ازوري لمنشر والتوزيع، طي، دار التنظيم وا 
 م.2009

، ترجمة أحمد النكالوي وعواطف االتجاىات األساسية في عمم االجتماعبول ف الزرسفيمد،  -25
 .1980فيصل بياري، مكتبة نيضة الشرق، القاىرة، 

، درويش الحموجي مترجم، دار كندن لمدراسات التمفزيون وآليات التالعب بالعقولبيار بورديو،  -26
 .2004 ،1والنشر والخدمات اإلعالمية، ط

 م.2017، القاىرة، 1، دار السحاب لمنشر والتوزيع، طالمواطنة الرقميةتامر المالح المفاوي،  -27

، دار اليدى، قسنطينة، مفاىيم أساسية في عمم النفس االجتماعيجابر الدين ولوكيا الياشمي:  -28
2006. 

 م.2007، منظمة اليونيسكو، القاىرة، جوار الحضارات والثقافاتجابر عصفور،  -29

، الفكر الشرطي، المواطنة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز )منظور قانوني(جاد منصور أحمد،  -30
 .2011، 20ظبي، العدد مركز بحوث شرطة الشارقة، أبو

، دار الجامعة، النظرية والقضايا(نظريات االتصال واإلعالم )المفاىيم والمداخل جما أبو شنب:  -31
 . 2012مصر، 

، 1، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، طاالتصال واإلعالم والمجتمعجمال أبو شنب،  -32
 .2005سكندرية، مصر، اإل



 المراجع قائمة

 

 
 

- 325 - 

، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، نظريات االتصال واإلعالمجمال محمد أبو شنب،  -33
 م.2003

 .1984، دار العمم الماليين، بيروت، اىج الدراسات اإلجتماعيةمنجودة أحمد سعادة،  -34

 م.2010، دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، األردن، اإلعالم الحربي والعسكريحازم الحمداني،  -35

، دار الفجر لمنشر والتوزيع، أصول مناىج البحث في التربية وعمم النفسحسان محمد مازن:  -36
 .2012، القاىرة، 1ط

، الدار المصرية المبنانية لمنشر أخالقيات العمل اإلعالمي )دراسة مقارنة(حسن عماد مكاوي،  -37
 م.2002، القاىرة، 2والتوزيع، ط

عربية لمنشر والتوزيع، مصر، ، دار النيضة الاالتصال ونظرياتو المعاصرةحسن عماد مكاوي،  -38
2008. 

، الدار العربية لمنشر والمعمومات تكنولوجيا اإلتصالحسن عماد مكاوي، محمود عمم الدين،  -39
 م.2009، القاىرةـ 1ط والتوزيع،

شر ، دار الكتاب الحديث لمنمناىج البحث في المواطنة وقيم المجتمعحسين حسن موسى،  -40
 م.1998والتوزيع، د ط، القاىرة، 

، دار الكتاب الحديث لمنشر منيج البحث في المواطنة وقيم المجتمعحسين حسن موسى،  -41
 .م2011القاىرة،  والتوزيع،

، دار اليدى لمنشر قضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا واإليديولوجياحمد شطتح،  -42
 م.2006والتوزيع، دط، الجزائر، 

، عمان، األردن، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طالسموك العدواني عند الطفلخالد عز الدين،  -43
 م.2010

، لبنان، 1، طوالتوزيع، دار الحامد لمنشر تكنولوجيا المعموماتإدارة خضر مصاح الطيطي،  -44
 م.2012



 المراجع قائمة

 

 
 

- 326 - 

، مكتبة األنجمو مصرية وسائل االتصال نشأتيا وتطوراتياخميل صابات، جمال عبد العظيم،  -45
 . 2001، القاىرة، 9لمنشر والتوزيع، ط

، دار أساليب البحث العممي )النظرية والتطبيق(ربحي مصطفى عميان، عثمان محمد غنيم:  -46
 .2013، عمان، 5صفاء لمنشر والتوزيع، ط

، 1، دار الصفا لمنشر والتوزيع، طوسائل اإلتصال وتكنولوجيا التعميمربيحي مصطفى عميان،  -47
 م.2003عمان، 

مدخل إلى اإلعالم واالتصال المفاىيم األساسية والوظائف الجديدة في عصر رحيمة عيساني،  -48
 .م1007، باتنة، الجزائر، 1، مطبوعات الكتاب والحكمة لمنشر والتوزيع، طالعولمة اإلعالمية

، نماذج وميارات ممارسة طريقة تنظيم المجتمع والخدمة االجتماعيةرشاد أحمد عبد المطيف،  -49
 .1999دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، 

دار جسور لمنشر ، تصال نشأتيا وتطورىا(مدخل إلى وسائل اإلعالم واال )رضوان بمخيري،  -50
 .2014والتوزيع، الجزائر، 

، 1، مركز العقد االجتماعي لمنشر والتوزيع، طالتعميم والمواطنة واالندماج الوطنيرضوى عمار،  -51
 م.2014مصر، 

، دراسة تحميمية ترجمة عبد اهلل أبو التنشئة السياسيةريتشارد دوكال داوسن وكينيت برويت،  -52
 .1998، 2غيربي، جامعة قارينوس، طالقاسم خشيم، محمد زاىي يشير الم

 .م2005توزيع، القاىرة، ، مكتبة األسرة لمنشر والأساسيات التسويقسارة وايت،  -53

 ، القاىرة،1، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان لمنشر والتوزيع، طالمواطنةسامح فوزي،  -54
 .م2007

، دار العموم العربية لمطباعة الفكر االجتماعي )نشأتو واتجاىاتو وقضاياه(سامية محمد الجابر،  -55
 م.1989والنشر، بيروت، 

، مركز دراسات الوحدة الديمقراطية وحماية حقوق اإلنسان في الوطن العربيسعيد زيداني،  -56
 م.1994العربية، بيروت، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 327 - 

، دار الدليل المنيجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في عمم االجتماعسعيد سبعون:  -57
 .2012الجزائر، ، 2القصبة، ط

، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، البجث االجتماعي )المناىج، اإلحصاء(سماح سالم سالم:  -58
  ......،1ط

، 1، دار أسامة لمنشر والتوزيع، طاإلعالم والرأي العام العربي والعالميسناء محمد الجبور،  -59
 .2008عمان، األردن، 

 .1997، القاىرة، أجيزة الممارسة المينية تنظيم المجتمع،سويس عثمان، عبد الخالق عفيفي،  -60

شكاليةالدولة سيدي محمد ولديب،  -61 ، دار كنوز المواطنة قراءة في مفيوم المواطنة العربية وا 
 .2010لممعرفة والنشر، عمان، 

شكالية المواطنة، )قراءة في مفيوم المواطنة العربية(سيدي محمد ولديب،  -62 ، دار كنوز الدولة وا 
 .2012منشر والتوزيع، عمان، األردن، المعرفة العممية ل

، الدار المصرية (اإلنسانالتربية المدنية )التعميم والمواطنة وحقوق شبل بدران، حامد عمار،  -63
 .2009المبنانية لمنشر والتوزيع، الطبعة األولى، القاىرة، 

لمنشر  ، دار مجدالوياإلتصال واإلعالم في المجتمعات المعاصرةصالح خميل أبو أصبع:  -64
 .3م2004والتوزيع، األردن، عمان، 

، دار الكتب إدارة الموارد البشرية من الناحية العممية والعمميةصالح الدين محمد عبد الباقي:  -65
 .2000الجامعية، مصر 

األحزاب السياسية في النظام السياسي والقانون الوضعي عامر حمدي عطية مصطفى،  -66
 م.2014الجامعي لمنشر والتوزيع، ، دار الفكر اإلسالمي )دراسة مقارنة(

، دار العربي لمنشر والتوزيع، وسائل الحديثة من الجريدة إلى الفيسبوكعامر فتحي حسين،  -67
 م.2011، القاىرة، 1ط

، الدار البيضاء، إفريقيا الشرق، مفيوم المواطنة في الفكر العربي اإلسالميعبد الجميل أبو مجد:  -68
2010. 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 328 - 

، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، السياسية البنية واألىداف التنميةعبد الحميم الزيات،  -69
  .2002، اإلسكندريةالطبعة الثانية، 

 م.1998، القاىرة، 1، عالم الكتب لمنشر ولتوزيع، طوسائل اإلعالم والتعميمعبد الحميم فتح،  -70

، دار العربيةحرية التعبير الصحفي في ظل األنظمة السياسية عبد الحميم موسى يعقوب،  -71
 م.2003، عمان، 1مجدالوي لمنشر والتوزيع، ط

، األولى، دار القمم لمنشر والتوزيع، الطبعة أسسيا اإلسالميةاألخالق عبد الرحمن حسن حنبكة،  -72
 .1992دمشق، 

االتصال واإلعالم )النشأة التطورية واالتجاىات  سوسيولوجياعبد الرحمن عبد اهلل محمد،  -73
 .2005، دن، اإلسكندرية، مصر، الحديثة والدراسات الميدانية(

، سمسمة كتب المستقبل، دراسات في نظرية االتصال نحو فكر إعالمي متميزعبد الرحمن عزي:  -74
 ..................، بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط

اإلعالم الجديد )تطور األداء والوسيمة تصار إبراىيم، والساموك صفد حسام، عبد الرزاق إن -75
 م.2011، بغداد، 1، الدار الجامعية لمنشر والتوزيع، طوالوظيفة(

 ............... ،االتصال والعالقات العامة في المجتمع المعاصرعبد السميع غريب،  -76

 .2014، دار يافا لمنشر والتوزيع، اإللكترونياإلعالم عبد العزيز الشريف،  -77

 م.2000، مكتب التربية العربي لدول الخميج، د ب، مدرسة المستقبلعبد العزيز واعر،  -78

، مكتبة اآلداب لمنشر اإلتصال السياسي والتحويل الديمقراطيعبد الغفار رشاد القصبي،  -79
 م.2007والتوزيع، القاىرة، 

، معيد البحرين لمتنمية السياسية لمنشر والتنمية السياسية اإلتصالعبد الغفار رشاد القصبي،  -80
 م.2008والتوزيع، البحرين، 

، ديوان المطبوعات الجامعية، التكوين االستراتيجي لتنمية الموارد البشريةعبد الكريم بوحفص:  -81
2010. 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 329 - 

سيامياقيم المواطنة لدى الشباب عبد اهلل بن سعيد بن محمد آل عبود،  -82 في تعزيز األمن  وا 
 .2011، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، الرياض، الوقائي

، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، الطبعة تطور الفكر االجتماعيعبد اهلل عبد الرحمن،  -83
 .1999األولى، بيروت 

 .1978، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، عمم اجتماع التنظيمعبد اهلل عبد الرحمن،  -84

 .2001، دار المعرف الجامعية، اإلسكندرية، عمم اجتماع المدرسةعبد اهلل محمد عبد الرحمن،  -85

، 1، دار الفجر لمنشر والتوزيع، طالوظيفة اإلعالمية لشبكة األنترانتعبد المالك ردمان الدناني،  -86
 م.2002القاىرة، 

والتوزيع، مركز ابن خمدون  ، دار سعاد الصباح لمنشرالتربية والسياسةعبد المنعم المشاط،  -87
 .1992، 1لمدراسات اإلنمائية، ط

، معيد البحرين لمتنمية السياسية لمنشر والتوزيع، التعددية والتسامحعبد النبي سممان أحمد،  -88
 م.2008مممكة البحرين، 

، جامعة 1، الدار العالمية لمنشر والتوزيع، طفمسفة ونظريات اإلعالمعبد النبي عبد اهلل الطيب،  -89
 .2013اد النيل، و 

ثورة وسائل االتصال وانعكاساتيا عمى مراحل تطور اإلعالم العربي عصام سميمان موسى:  -90
 .2004، بيروت، 1، مركز دراسات الوحدة العربية، ط34، سمسمة كتاب المستقبل القومي

واإلصالح التحوالت الديمقراطية في الوطن العربي "العالم العربي ومعضالتو عمي الدين ىالل،  -91
 م.2011، األردن، 1، مؤسسة عبد الحميد شومان لمنشر، طالمنشود

، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، عمم اجتماع التربية المعاصرعمي السيد محمد الشخيبي،  -92
 .م2002، مصر، 1ط

 .المواطنة والديمقراطية في البمدان العربيةعمي خميفة الكواري،  -93

، دار البحث العممي االجتماعي ) لغتو ومداخمو وطرائقو( عمي عبد الرزاق جمبي وآخرون: -94
 .2003المعرفة الجامعية، األزاريطة، اإلسكندرية، مصر، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 330 - 

المصرية  ، مكتبة األنجموالمجتمع المدني العربي وقضايا المواطنة وحقوق اإلنسانعمي ليمة،  -95
 .2013، مصر، 2لمنشر والتوزيع، ط

لمنشر  العربية الوحدة دراسات مركز ،إجتماعية-التكنو والمنظومة األنترنتعمي محمد مرحومة،  -96
 م.2012، بيروت، 1والتوزيع، ط

، دار المعارف الحكومية المواطنون بين المواطنة الدينية والمواطنة السياسيةعمي يوسف،  -97
 .2013لمنشر والتوزيع، بيروت، 

المطبوعات الجامعية ، ديوان مناىج البحث وطرق إعداد البحثعمار بوخوش ومحمد محمود:  -98
 .1995لمنشر، الجزائر، 

، دراسة المضمون تأثير حرية الصحافة في مصر عمى الممارسة المينيةعمر حسين جمعة،  -99
(، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القاىرة، كمية 2004/2005القائم باالتصال خالل عام )

 .2005اإلعالم، قسم الصحافة، 

، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، بيروت، والتغير االجتماعياالتصال عودة محمود،  -100
 .م1977

، دار الصفاء لمنشر خدمات المستفيدين من المكتبات ومركز المعموماتغالب عرض النواسية،  -101
 م.2000د، ط، عمان،  والتوزيع،

الطباعة والنشر، ، دار الوفاء لدنيا إتجاىات جديدة في المناىج وطرق التدريسفابز مراد دندش،  -102
 م.2003اإلسكندرية، 

 .1997، مركز اإلسكندرية لمكتاب، مصر، عمم االجتماع التربويفادية عمر الجوالني،  -103

، دار العربي لمنشر وسائل االتصال الحديثة من الجريدة إلى الفيس بوكفتحي حسين عامر،  -104
 م.2011، القاىرة، 1والتوزيع، ط

 م.2002، دار الفكر المعاصر، دمشق، ات الرقميةعموم االتصال والمجتمعفلاير مينا،  -105

، دراسة ميدانية، شركة المطبوعات لمنشر فعالية المدرسة في التربية المواطنيةفريحة نمر،  -106
  .2004والتوزيع، الطبعة األولى، بيروت، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 331 - 

، دار مكتبة اليالل، وسائل اإلعالم السعودية والعالمية )النشأة والتطور(فريد محمود غرت،  -107
 م.2008بيروت 

منشورات قسنطينة، الجزائر،  ،أسس المنيجية في العموم االجتماعيةفضيل دليو وآخرون:  -108
1999. 

 .2003، دار الفجر، االتصال )مفاىيمو، نظرياتو، ووسائمو(فضيل دليو:  -109

، القاىرة، 1، دار الفجر لمنشر والتوزيع، طوسائمو(-نظرياتو-االتصال )مفاىيموفضيل دليو،  -110
2003. 

، مخبر عمم اإلجتماع اإلتصال العولمة واليوية الثقافية )سمسمة أعمال الممتقيات(فضيل دليو،  -111
 م.2010ة، جامعة قسنطينة، الجزائر، لمبحث والترجم

، مكتبية العبيكان لمنشر والتوزيع، االتجاىات المعاصرة في تربية المواطنةالحبيب،  إبراىيمفيد  -112
 .2000الرياض، 

، المركز العربي لألبحاث ودراسة المغوي والتعديل الدستوري في المغرب النقاشفؤاد بوعمي،  -113
 م. 2012السياسات، الدوحة، 

 .2007، القاىرة، مصر، 1، مركز القاىرة لدراسات حقوق اإلنسان، طالمواطنةفوزي سامح:  -114

 .2011، األردن، 1، دار المسيرة، طاالتصال الجماىيري واإلعالمكامل خورشيد مراد،  -115

 .2018، دار أسامة، عمان، االتصال الخطابي وفن اإلقناعأحسن شعبان:  كريمة -116

، القاىرة، مكتبة األنجمو 1، طالمجتمع المدني قضايا المواطنة وحقوق اإلنسانلية عمي،  -117
 .م2008المصرية لمنشر والتوزيع، 

لمنشر والتوزيع،  ، دار مجدالويعمم االجتماع الموضوع والمنيجمجد الدين عمر خيري خمش،  -118
 .1999األردن، 

البحث العممي في البحوث االجتماعية مع بعض التطبيقات عمى محجوب عطية الفائدي:  -119
 .1994 ، ليبيا،1ختار لمنشر والتوزيع، ط، منشورات جامعة عمر المالمجتمع الريفي



 المراجع قائمة

 

 
 

- 332 - 

، 1431الحجةذو  4شبكة النبأ المعموماتية،  ،العالم العربي ودولة المواطنةمحفوظ محمد،  -120
 .2010تشرين الثاني،  11الموافق ل

اإلصالح التربوي والشراكة المجتمعية المعاصرة من المفاىيم محمد األصمعي محروس سميم،  -121
 م.2005، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، إلى التطبيق

 .1997، دار المعرفة الجامعية، القاىرة، طرق البحث االجتماعيمحمد الجوىري وآخرون:  -122

، ديوان المطبوعات الجامعية، المسألة الثقافية وقضايا المسان واليويةمحمد العربي ولد خميفة،  -123
 م.2003الجزائر، 

، مؤسسة تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة )االستخدام والتأثير(محمد الفاتح حمدي وآخرون:  -124
 .2011، الجزائر، 1كنوز الحكمة، ط

دار اإلشعار لمنشر، مصر،  غيل نظم المعمومات،تصميم وتشمحمد القيومي، أحمد حسين،  -125
 .م2008

 م.1998، الرياض، 1، مكتبة العبيكان، طمقدمة في االتصال السياسيمحمد بن سعود البشر،  -126

، مركز الممك قواعد ومبادئ الحوار الفعالمحمد بن عبد المع الشويعر، عبد بن عمر الصقيان،  -127
 .2010الرياض، عبد العزيز لمحوار الوطني، 

 .م2001، دار المناىج لمنشر والتوزيع، األردن، سموك المستيمكمحمد جاسم الصميدعي،  -128

 .2010، دار الفجر لمنشر والتوزيع، نظريات االتصالمحمد حجاب،  -129

، 1، دار الوفاء لمطباعة والنشر، طالقنوات التمفزيونية وفمسفة اإلقتاعمحمد حميد كاظم الطائي،  -130
 م.2007اإلسكندرية، 

، دار مدخل إلى مناىج التربية وعمم النفسمحمد خميل عباس، محمد بكر نوفل وآخرون:  -131
 .2011، األردن، 3المسيرة لمنشر والتوزيع، ط

، مركز تطوير الدراسات العميا والبحوث، جامعة القاىرة، ميارات اإلتصالمحمد سالم عزة،  -132
 م.2007القاىرة، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 333 - 

، دار المعرفة لمنشر والتوزيع، البحث االجتماعي تصميم وتنفيذمحمد سيد أحمد غريب:  -133
 .1980اإلسكندرية، مصر، 

، حقوق اإلنسان، مناىج التدريس وأساليبو في العالم العربي، وآخروني نمحمد شريف بسيو  -134
 م.1989، دار العمم لماليين، لبنان، 4، مجمد3ط

المسيرة لمنشر  ، داروسائل اإلعالم واالتصال في النشأـة والتطورمحمد صاحب سمطان،  -135
 .2012، األردن، 1والتوزيع، ط

، مركز دراسات الوحدة العربية لمنشر والتوزيع، قضايا في الفكر المعاصرمحمد عابد الجبري،  -136
 م.1997بيروت، 

، 1نشر والتوزيع، ط، عالم الكتب لمالبحث العممي في الدراسات اإلعالميةمحمد عبد الحميد:  -137
 .2010القاىرة، 

 م.2008، عالم الكتب، القاىرة، االتصال واإلعالم عمى شبكة األنترنتمحمد عبد الحميد،  -138

، القاىرة، مصر، 1، عالم الكتب، طاالتصال واإلعالم عمى شبكة األنترنثمحمد عبد الحميد،  -139
 .م2007

ىرة، ، القا1، عالم الكتب لمنشر والتوزيع، طنظريات اإلعالم واتجاىات التأثيرمحمد عبد الحميد،  -140
 .م1995مصر، 

ر الجميورية لمنشر والتوزيع، ، داالجريمة المعموماتية وكيفية التصدي ليامحمد عمي سكيسكر،  -141
 .2010، القاىرة، ب ط

، 1، دار المعرفة الجامعية لمنشر والتوزيع، طعمم االجتماع والمنيج العمميمحمد عمي محمد:  -142
 .1980القاىرة، مصر، 

، دار المعرفة الجامعية، االجتماع الرواد واالتجاىات المعاصرةتاريخ عمم محمد عمي محمد،  -143
 .1983القاىرة، 

، دار الفكر العربي لمنشر والتوزيع، المدخل إلى فنون العمل التمفزيونيمحمد عوض،  -144
 .1990القاىرة، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 334 - 

 ، مركزحقوق اإلنسان بين الخصوصية والعالمية في حقوق اإلنسان العربيمحمد فائق،  -145
 .1999دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

 .م1974 ،1ط، دار الكتب الجامعية، السموك اإلنسانيمحمد فرغمي، عبد الستار إبراىيم،  -146

، الشركة السعودية لألبحاث، التكنولوجيا الحديثة واالتصال الدولي واألنترنثمحمد لي شيو،  -147
 .م1999، جدة، 1ط

 .م1982، دار المعارف لمنشر والتوزيع، القاىرة، دراسة عمم االجتماعمحمد محمود الجوىري،  -148

الدار العالمية لمنشر والتوزيع،  ،مبادئ عمم االتصال ونظريات التأثيرمحمود حسن إسماعيل،  -149
 م.2003، القاىرة، 1ط

، دار النشر التنشئة السياسية دراسة في دور أخبار التمفزيونمحمود حسين إسماعيل،  -150
 م.1997، مصر، 1لمجامعات، ط

، منياج التدريس وأساليب في العالم 4، مجمدحقوق اإلنسان: وآخرونمود شريف بسيوبي مح -151
 م.1989، لبنان، ين، دار العمم لممالي1لعربي، ط

، دار (01قضايا المجتمع العربي في عصر المعمومات )المؤتمر السنوي مختار عبد الجواد،  -152
 .م2002الفكر العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، 

، القاىرة، 3شر والتوزيع ط، دار الفكر العربي لمندليمك إلى شبكة األنترنتمصطفى السيد،  -153
2000. 

، ديوان (0691-0691التنمية االجتماعية ونظام التعميم الرسمي في الجزائر )مصطفى زايد،  -154
 .1986المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

 .لمنشر والتوزيع، القاىرة، ب س ر، مكتبة مصسيكولوجية الطفولة والمراىقةمصطفى فيمي،  -155

، األردن، 1، دار حامد لمنشر والتوزيع، طالرأي العام ونظرية االتصالمصطفى يوسف الكافي،  -156
2015. 

، عمان، األردن، 1، دار الحامد لمنشر والتوزيع، طوسائل اإلعالم والطفلمصطفى يوسف كافي،  -157
 م.2015



 المراجع قائمة

 

 
 

- 335 - 

، أشغال الممتقى الدولي، في بيئة إعالمية متغيرة شبكات التواصل اإلجتماعيمعز بن مسعود،  -158
 م.2015، تونس، 1ط

 .2012، دار المسيرة لمنشر والتوزيع، عمان، نظريات االتصالمنال مزاىرة،  -159

، ترجمة: أسعد االتجاىات الرئيسية لمبحث في العموم االجتماعية واإلنسانيةمنظمة اليونيسكو،  -160
 .1976، القسم األول، المجمد األول، دمشق، عربي درقاوي وآخرون، مطبعة جامعة دمشق

 وتأثيراتياإستخدامات الشباب العربي لمقنوات الفضائية منى سعيد الحديدي وآخرون،  -161
، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، القاىرة، فييم،دراسة حالة معيد البحوث والدراسات العربية

 م.2006

، الدولة الديمقراطية المعاصرة وحالة المواطنة في الجزائرمفيوم المواطنة في منير مباركية،  -162
 .2013مركز الدراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، 

، ترجمة بوزيد منيجية البحث العممي في العموم اإلنسانية )تدريبات عممية(موريس أنجرس:  -163
 .2004صحراوي وآخرون، دار القصبة، الجزائر، 

 م.2006، دار النيضة العربية، دط، لبنان، نظريات االتصالمي عبد اهلل،  -164

، دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع، نظريات االتصالميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد،  -165
 م.2006القاىرة، 

دور شبكات التواصل اإلجتماعي في تنمية الوعي السياسي واإلجتماعي لدى نادية بن ورقمة،  -166
 .2011الجزائر، ، جامعة الجمفة، الشباب العربي

، دراسة سوسيولوجية في حقبة االنتماء االجتماعي لمشباب المصرينجالء عبد الحميد راتب:  -167
 .1999االنفتاح، مركز المحروسة، القاىرة، مصر، 

، شركة النشر والطبع واألىمية، الطبعة األولى، بغداد، الوجيز في الفكر السياسينزار الطبقجمي،  -168
1969. 

 .2008، اإلسكندرية، االزرابطة، مبدأ المواطنة بين الجدل والتطبيقنسرين عبد الحميد بنية،  -169

 .2008لمكتاب، مصر،  اإلسكندرية، مركز مبدأ المواطنةالحميد بنيو،  نسرين عبد -170



 المراجع قائمة

 

 
 

- 336 - 

 شبكة ،المصادر التطبيقات -الخصائص المفيوم اإلنسان حقوق حسونة، عبده محمد نسرين -171
 م.2015د،ب،  والتوزيع، لمنشر األلوكة

، المكتب والتكنولوجية المعاصرة اإلنسانيةاالتصال بين الجوانب نصيف فيمي منقريوس،  -172
 م.2010، اإلسكندرية، 1الجامعي الحديث لمنشر والتوزيع، ط 

 م.2009، الجزائر، 1، شركة دار األمة لمنشر والتوزيع، طاألحزاب السياسيةنور الدين حاروش،  -173

، القاىرة، 1دار المعارف، ط ،، ترجمة محمود عودة وآخروننظرية عمم االجتماع، نيقوال تيماشيف -174
1983. 

، ترجمة وتقديم السيد الحسيني وآخرون، البعد االجتماعي )نظرة تاريخية عالمية(ىانير موسى،  -175
 .1970، 1، ط36سمسمة عمم االجتماع المعاصر، الكتاب 

شكالية التخمف ىشام شرابي،  -176 ، مركز دراسات الوحدة العربية، المجتمع العربيالنظام األبوي وا 
 م.1992، بيروت، 1ط

، مدونة شمس النيضة لمنشر أثر الفيس بوك عمى المجتمعوائل مبارك خضر فضل اهلل،  -177
 .م2010، السودان، 1والتوزيع، ط

، المركز العربي نظرية الشبكات اإلجتماعية من اإليديولوجيا إلى الميثولوجياوليد رشاد زكي،  -178
 .2012ألبحاث الفضاء اإللكتروني، سمسمة قضايا إستراتيجية، مارس 

  م.2011، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن، اإلعالم الرياضيياسين فضل ياسين،  -179

 ثالثا: المذكرات والرسائل الجامعية

 المصري العام الرأي تكوين في الحديثة اإلتصال وسائل إستخدام أثر فيمي، سعد محمد إيناس -1
 الصحافة، قسم اإلعالم، كمية القاىرة، جامعة منشورة، غير ريستماج رسالة ،الدولية القضايا تجاه

 م.2007

"، مذكرة ماجستير، قسم عموم اإلعالم جميور الطمبة الجزائريين واألنترنثباديس لونيس، " -2
 .م2008واالتصال، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قسنطينة، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 337 - 

دور وسائل اإلعالم في تفعيل قيم المواطنة لدى الرأي العام حالة الثورات وقيم حنان،  تيتي -3
، مذكرة ماستر في العموم السياسية، تخصص سياسة مقارنة وحوكمة، اإلنتماء لدى الشعوب العربية

 م.2014جامعة بسكرة، 

م واإلتصال، كمية ، مذكرة ماجستير في عموم اإلعالاإلعالم الثقافي في الجزائرحسان فيغولي،  -4
 م.2007العموم السياسية واإلعالم، جامعة الجزائر، 

نسق القيم االجتماعية وعالقتو باتجاىات السعوديين نحو شبكات التواصل خالد حمد البدر،  -5
، كمية الدراسات العميا، قسم ماجستير، )دراسة مسحية  عمى جيمي األبناء واآلباء(، رسالة االجتماعي

 العموم االجتماعية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.

المعالجة الصحفية لشؤون األقميات المسممة في الصحافة العربية، دراسة رضا محمود عكاشة،  -6
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة األزىر، كمية تحميمية عمى نماذج الصحافة المصرية والسعودية

 م.1999لمغة العربية، قسم الصحافة واإلعالم، ا

غير منشورة، جامعة  ماجستير، رسالة اإلستثمارات اإلقناعية في اإلعالن المتمفزسعيدة إبرادتشة،  -7
 م.2009منتوري، قسنطينة،

ير ت، مذكرة لنيل شيادة الماجسأداء اإلدارة الجزائرية في ظل ثورة المعموماتيةسميرة طراد خوجة،  -8
 .2004/2005جامعة قسنطينة،  تماعيةاالجتماع  تنمية الموارد البشرية، قسم عمم االجفي عمم 

، رسالة ماجستير، جامعة األمير عبد البرامج الدينية في إذاعة الصومام الجزائريةسميرة ىواري،  -9
 .2004/2005القادر، قسنطينة، كمية أصول الدين والشريعة، 

سياميا في تعزيز األمن عبد اهلل بن سعيد آل عبود القحطاني:  -10 قيم المواطنة لدى الشباب وا 
، أطروحة دكتوراه في العموم األمنية، جامعة نايف العربية لمعموم األمنية، كمية الدراسات العميا، الوقائي

 .2010قسم العموم الشرطية، الرياض، السعودية، 

التغيير السياسي في تونس دور شبكات التواصل االجتماعي في عبد اهلل ممدوح مبارك الرعود،  -11
 .م2012م /2011، كمية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، ماجستير، رسالة ومصر



 المراجع قائمة

 

 
 

- 338 - 

مذكرة  إسيام وسائل اإلعالم في ترقية المجتمع )دراسة التجربة الجزائرية(،العربي بن العودة،  -12
واإلتصال، جامعة  في اإلعالم واإلتصال، كمية العموم السياسية اإلعالم، قسم عموم اإلعالم ماجستير
 م.2006وىران، 

، مذكرة لنيل شيادة صورة القنوات الجزائرية الخاصة لدى جميورىاعالء الدين قاسي وآخرون،  -13
 .2017،/2016الماستر، جامعة قالمة، كمية العموم اإلنسانية واالجتماعية، 

، رسالة ماجستير دور البرامج التكوينية في إحداث التغيير عمى السموك التنظيميفوزية شيباني:  -14
 .2008-2007غير منشورة، جامعة قسنطينة، الجزائر، 

ر في عمم اإلجتماع غير ي، رسالة ماجستاألبعاد اإلجتماعية والثقافية لممعمومتيةمازن مرسول،  -15
 م.2003منشورة، جامعة بغداد، كمية األداب، 

، رسالة ماجستير في تأثير شبكات التواصل اإلجتماعي عمى جميور المتمقينمحمد المنصور،  -16
 م.2012ة العربية في الدنمارك، صال، األكاديمياإلعالم واإلت

العالقة بين االعتماد عمى القنوات التمفزيونية الفضائية محمد عبد الوىاب الفقيو كافي،  -17
، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة ومستويات المعرفة بالموضوعات اإلخبارية في المجتمع اليمني

 م.2002كمية اإلعالم،  القاىرة،

، ماجستير، رسالة تأثير شبكات التواصل االجتماعي عمى جميور المتمقينمحمد منصور،  -18
 .2012، الدانمركاألكاديمية العربية، 

تقويم أثر منيج الدراسات االجتماعية بالصف األول اإلعدادي في محمود جمال الدين إبراىيم،  -19
 م.1998منشورة، جامعة عين شمس، كمية البنات، ، رسالة ماجستير تنمية المواطنة

، دراسة في عادات المشاىد وأنماطيا والتأثيرات عمى البارابول والجميور في الجزائرنصير بوعمي:  -20
، 34قيم المجتمع، رسالة ماجستير، معيد عموم اإلعالم واالتصال العربي القومي، سمسمة كتاب المستقبل

 .2004، بيروت، 1مركز دراسات الوحدة العربية، ط

، مذكرة لنيل التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال االستخدامات واإلشباعاتنور الدين ىادف،  -21
 .2007/2008شيادة الماجستير، جامعة يوسف بن خدة، الجزائر، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 339 - 

، رسالة دكتوراه غير إستخدامات الجميور المصري لمقنوات الفضائية العربيةىبة أحمد شاىين،  -22
 .2001جامعة القاىرة، كمية اإلعالم، قسم اإلذاعة والتمفزيون، منشورة، 

، مذكرة لنيل شيادة واقع تكوين طمبة الدراسات العميا في الجامعات الجزائريةياسمينة خدنة،  -23
 .2008الماجستير في عمم االجتماع، جامعة منتوري، الجزائر، 

 رابعا: المجالت

الثقافية وتأثيرىا عمى ىوية الشباب والمراىقين العولمة آمنة ياسين، بمقاسمي محمد مزيان،  -1
 م.2012، جوان 8، مجمة العموم اإلنسانية واإلجتماعية، العددالجزائريين

العولمة الثقافية وتأثيرىا عمى ىوية الشباب والمراىقين آمنة ياسين، بمقاسمي محمد مزيان،  -2
 م.2012 ، جوان8، مجمة العموم اإلنسانية واإلجتماعية، العددالجزائريين

في رسم  االجتماعيأثر الثورة الرقمية واإلستخدام المكثف لشبكات التواصل بشير جيدور حاج،  -3
، مجمة دفاتر السياسة ن العادي إلى المواطن الرقميطالصورة الجديدة لمفيوم المواطنة من الموا

 م.2016، جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، الجزائر، 15والقانون، العدد

دور المؤسسة التعميمية في تكوين روح المواطنة لدى تالميذ المدرسة االكمالية بوزيان راضية:  -4
، 31، العدد 4، دراسة ميدانية لبعض اكماليات والية عنابة، الجزائر، مجمة العموم اإلنسانية، السنة نموذجا

 .ISSN 1875-0303، 2006نوفمبر 2ىولندا تش

، مجمة بحوث وتطبيقاتو وقضاياه الحالية( تحميل اإلنماء )مفيومو ومنيجوحسن عماد مكاوي،  -5
 .1993، ديسمبر 10االتصال، كمية اإلعالم واالتصال، جامعة القاىرة، العدد 

نة والديمقراطية في البرامج الحوارية بالقنوات طمعالجة قضايا المواحسن محمد عمي الجميل،  -6
م، كمية اإلعالم، جامعة القاىرة، ، مجمة مصرية لبحوث اإلعالالفضائية وعالقتيا بإدراك المراىقين ليا

 .2010، يوليو ديسمبر 36العدد 

، دمشق، اتحاد 25، مجمة الفكر السياسي، المجمد األول، العددالوطن والمواطنةحسين جمعة،  -7
 .2006الكتاب العرب، 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 340 - 

، مجمة كمية الفنون واإلعالم، العدد دور اإلعالم الجديد في تعزيز قيم المواطنةخالد منصر،  -8
 م.2015األول، نوفمبر

 ، مجمة عالم التربية.التربية عمى حقوق اإلنسان بين المرجعية والعوائقرقية اغيغة،  -9

، مجمة التربية، ب ط، استخدامات مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربيزاىر راضي،  -10
 .2003عمان، 

اإلجتماعية واإلنسانية، عدد ، مجمة العموم تمظيرات أزمة اليوية لدى الشبابسمطان بمغيث،  -11
 م.2011خاص، 

الشعور باإلغتراب اإلجتماعي لدى الشباب مستخدم سمية بن عمارة وبن الزاىي منصور،  -12
، مجمة دراسات نفسية وتربوية، جامعة ورقمة، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية، العدد األنترنت

 .م2010، جوان 10

، المجمة األردنية في اء والوالء الوطني في الكتاب والسنة النبويةاالنتمسميح الكراسنة وآخرون،  -13
 .2010ه، 1431، 2الدراسات اإلسالمية، العدد 

، مجمة الدراسات والبحوث االجتماعية، العدد المواطنة )مفيوم وتاريخ(شرف الدين بن دوبة،  -14
 الثاني، جامعة سعيدة.

البرامج الكرتونية تؤدي إلى سموك إجرامي وموجات التمفاز عبدة األسمري، نادية فواز،  -15
 م.1999، مقال منشور في مجمة الدراسات اإلجتماعية، العدد الثاني، بغداد، الكيرومغناطيسيية

، جودة أداء المؤسسة التشريعية من خالل تمكين المرأة سياسيا حالة الجزائرعصام بن الشيخ،  -16
 .2015، جانفي 12عدد مجمة دفاتر السياسة والقانون، ال

 .49، مجمة شؤون اجتماعية، العدد موقف الشباب من وسائل اإلعالمعمي وطفة،  -17

، مجمة جامعة دمشق، المجمد تأثير الفضائيات التمفزيونية األجنبية في الشبابعيسى الشماس،  -18
 م.2005، 2، العدد21

، الساعة  2019مارس  28، الجزائر، صحيفة المساء اإللكترونيةفايسبوك وحراك الجزائر،  -19
11:45. 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 341 - 

مستويات تشكل اليوية وعالقتيا بالمجاالت األساسية فلاير حمود، إشراف عيسى الشماس،  -20
، دراسة ميدانية في مدارس الثانوي العامة المكونة ليا لدى عينة من طمبة األولى ثانوي من الجنسين

 م. 2011ا، ، سوري27من مدينة دمشق، مجمة جامعة دمشق، كمية التربية، مجمد 

، مجمة الجامعة دور الجامعة اإلسالمية في تنمية بعض القيم من وجية نظر طمبتيافؤاد العاجز،  -21
 .2006، 15اإلسالمية، العدد 

، مجمة اتجاىات الشباب الجامعي نحو المواطنة في الجزائرفوزي مييوبي، سعد الدين بوطبال،  -22
 .2014، مارس14واالجتماعية، العدد  اإلنسانيةالعموم 

 .م1997، السعودية، 1559، العددشاممة إسالميةمجمة الدعوة أسبوعية  -23
، المجمة العربية لمعموم اإلنسانية، قصور النظرية في الدراسات اإلعالميةمحمد بن سعود البشر،  -24
 م.2003، جامعة الكويت، 83عدد 

مجمة مستقبل اإلسيامات المتوقعة لمتعميم الجامعي في تنمية قيم المواطنة، مكروم عبد الودود،  -25
 .2004، 33، العدد 10، المركز العربي لمتعميم والتنمية، مجمد التربية العربية

، قسم التحرير، الجزائر، صحيفة النصر اإللكترونيةمواقع التواصل اإلجتماعي والحراك الشعبي،  -26
 . 13:25، الساعة 2019مارس  20

، مجمة البحوث العقيدة اإلسالمية وعالقتيا بالوطنية وحقوق المواطنةموسى عمي بن حسين،  -27
 م.2005، 31األمنية، كمية الممك فيد األمنية، العدد 

، مجمة جيل البحث العممي، استخدامات الطمبة الجامعيين لمواقع التواصل االجتماعينوال وسار،  -28
 .2014العدد الرابع، الجزائر، 

، مجمة دراسات عربية في دور المؤسسة التربيوية في غرس قيم المواطنة الرقميةىالة الجزار،  -29
 م.2014، رابطة التربويين العرب، القاىرة، 56التربية وعمم النفس، العدد 

 –، مجمة اجتماعية التأثيرات االجتماعية المحتممة لمتمفزيون عمى الشبابياسين خيضر البياتي،  -30
 .90العدد



 المراجع قائمة

 

 
 

- 342 - 

 

 

 

 خامسا: البحوث والممتقيات

، بحث منشور في تصورات الشباب الجامع حول حقوق وواجبات المواطنةأحمد عبد الفتاح ناجي،  -1
 المؤتمر العالمي الخامس عشر، كمية الخدمة اإلجتماعية، جامعة فيوم.

ونشر عمى المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان إعتمد -2
 .م1948ديسمبر  1كانون  10( مؤرخ في 3-ألف )د217

، بحث مقدم لندوة تصفح عمى شبكة االنترنت في المممكة العربية السعوديةحمزة بيت المال،  -3
تجاىات المستقبل، المنتدى اإلعالمي األول،  م.2003مارس  اإلعالم السعودي، سمات الواقع وا 

، ورقة بحثية مقدمة إلى الحمقة النقاشية، تعزيز قيم المواطنة في سمطنة عمانسيف المعمري،  -4
 م.2012المواطنة في نفوس النشئ، مجمس الدولة، سمطنة عمان، 

، ورقة بحث مقدمة لمقاء صناعة الموطنة في عالم متغير رؤية إجتماعيةالشريدة خالد عبد العزيز،  -5
 م.2005التربوي، دن، قادة العمل 

نعكاساتيا السمبيةصبري مصطفى البياتي،  -6 ، بحث منشور في مجمة المستقبل العربي، المعموماتية وا 
 م.2004، بيروت، 308مركز دراسات الوحدة العربي، العدد 

، ورقة بحث مقدمة في ممتقى مبادرات التواصل مفيوم المواطنة وحقوق المواطنعبد العزيز قريش،  -7
والتوثيق فاس المنتدى المتوسطي الدولي الثاني لجمعيات المجتمع المدني المنظم تحت شعار  واإلعالم
 .2008 جويمية 6و 5و 4"، فاس، اإلنسانىي الرأسمال األساسي لوجود  اإلنسانية"الكرامة 

 ورقة ،المواطنة حقوق من كحق التعبير وحرية السياسية المدونات كدواني، شيرين توفيق، شرييان -8
 الثقافي والبناء اإلعالم" أسيوط جامعة اآلداب بكمية اإلعالم لقسم األول العممي لممؤتمر مقدمة بحثية
 .م2008 فبراير 20و 19 يومي" المواطنة لحقوق



 المراجع قائمة

 

 
 

- 343 - 

، (العولمة )المنظومة التربوية الجزائرية نموذجا -الديموقراطية-المواطنةالعربي فرحاتي، تربية  -9
العولمة والنظام التربوي في الجزائر وباقي الدول العربية، من تنظيم أعمال الممتقى الدولي الثاني حول 

 م.2005مخبر المسألة التربوية في الجزائر في ظل التعديات الراىنة، العدد األول، ديسمبر 

، بحث مقدم لممؤتمر العممي السنوي السابع المواطنة وحق المعرفة والتعبيرفاروق عبد البر،  -10
 م.2005، القاىرة، 01مركز البحوث والدراسات السياسية، المجمد عشر لمبحوث السياسية، 

، أشكال الممتقى الدولي العقالنية الرشيدة في ضوء الشراكة المجتمعية المعاصرةنادية عيشور،  -11
شكالية التقدم في العالم ا  .م2007، قسنطينة، لنامي، الجزء الثاني، مطبعة اقرأاألول حول الحكم الرشيد وا 

 بالمغة األجنبية:المراجع  -ب

1- Alain Touraine, qu’est-ce que le développementn Syros, Paris, 1989. 

2- Burroghs, Susie et al « Media Literacy, Acentral component of democratic 
citizenhip In educational forum, 02/04/2009. 

3- Casaneuve Jean, Sociologie de la radio-télévision, Paris, 1962. 

4- Christian lemke, «citizenship and european intégration, world affaires, 
1998. 

5- Denis McQuail’S,’ Mass Communication Theory’ sage publications, 
London, 2005. 

6- Dominique schnapper  la cmmunaute des citoyens gallinard 2003. 

7- E.A Griffin, A First look at Communication Theory, Mc Graw Hill, New York, 
1994. 

8- Graham Murdoch, Peter Golding, Capitalism Communication and Social 
Relations, in James Curra, et al (eds) : Mass Communication, 1979. 

9- Gudick Hazer, sociologie de la communication de mass, Paris. 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 344 - 

10- Guy Rocher, Introduction a la Sociologie generale, l’action sociale, edition 
hmh,Paris, 1968. 

11- Heater derek, citizenship, the civie ideal in world historre, politics and 
education, longman, london, 1990. 

12- J rawals, justice et democratie, seuil, paris, 1993. 

13- J.crouley, ethnicte, nation et contrat social, Jn G, delannoi (ed), théories 
su nationalisme, kine, paris, 1991. 

14- James Curran, Media and Power, London, 2002. 

15- Jean leca, individualisme et éitoynneté, in sur l’individualism, paris, 1986. 

16- Matellart Armand et Matellart, Histoire des théories de la communication, 
Paris, 1997. 

17- Mattelart Michèle, Histoire de théories de la communication, Paris, éd La 
Découverte, 2004. 

18- Michel bassand et Vincent kaufmann et dominique Joye, Enjeux de la 
Sociologie Urbaine, la première édition, presse polytechniques et Universitaires 
Romands, Paris, 2001.  

19- Raymond Boudon, Philippe, Mohamed charkaoui, Bernard pierre, 
l’écuyer ; Larousse dictionnaire de sociologie, France loisirs, paris, 2001. 

20- Robert Merton, Manifest and Latent Function –On Theorical Sociology- 
Five Essays, Old and New, The Free Press, 3 ED, New York, 1967. 

21- Roye Macrids, Mark L Hulling, Contompory Political Ideology, Harper 
Hollins Publisher, New York, 1996. 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 345 - 

22- Sophie Hesquenoph, initiation à la citoyenneté de l’antiquité a nos 
jours,......... 

23- Unicent Lemieux et Mathieu Ouinet, L’analyse Dtrurale des réseaux 
Sociaux, méthodes en Sciences humaines, imprimé au Canada, bibliothèque 
nationale, Paris, Bruxelles, 2004. 

24- Willem Schinkel , " the virtualization of citizenship  "  critical sociology, 
2010. 

 

 المواقع االلكترونية: -ج

1- damvel w.drezner ils Henry Carrel, thé power of blogs, paper présentes at 
thé 2004 American political science association, August 2004, available, at: 
http://scholer.googel.com. 

2- www. Google. Fr. Molitor : Sociologie des Organisation – L’éducation à la 
Citoyenneté. 

، نشر 1، جزء العممي دور المنظومة التعميمية في تنمية قيم المواطنة والتفوق، ثامر كامل محمد -3
، عمى الموقع: 18/08/2009في األيام الجزائرية، 

http://www.djazairess.com/elayem/43097 

 12:56، 2019مارس 17خالد قرواتي: االتجاىات المعاصرة لمتربية عمى المواطنة،  -4
http//www.qou.edn/arabic. 

 ن،4العدد العراق، جورنال األنترنت، عمى اإللكترونية المدونات صحافة الوردي، حسين زكي -5
 http://journal-iraq-com/lejjons_détails,aspscعمى متاح م،2008جويمية9

bock=18articleid=16. 



 المراجع قائمة

 

 
 

- 346 - 

 إشارة مع لممعمومات مصدرا العنكبوتية الشبكة عمى المصرية المدونات عباس، إسماعيل شيماء -6
م، المتاحة عمى 2008 جويمية cybarians journal13 المكتبيين ومدونات المكتبات لمدونات خاصة
 .http://www.cybarians.info/no13/blogs/htm  الموقع:

 ،24/03/2010محمد قيراط، اإلعالن واإلغتراب واليوية الوطنية، الشروق اليومي،  -7
https://www.echoroukonline.com//ara/articles/42718/html,    تم اإلطالع بتاريخ

28/04/2016 

ولوجيا المعمومات واالتصاالت كدعامة لمميزة التنافسية وكأداة  لمتأقمم ننصر الدين بوريش، تك -8
 www.univ.chlef.dz(2008/01/23)المؤسسة االقتصادية مع تحوالت المحيط الجديد مثال الجزائر 

 التعبير، وحرية اإلعالمية التعددية في ودورىا تطورىا)السعودية  في المدونات الحضيف، ىديل -9
 .http://hdeel.ws/pic/Oman/opning.Jpg عمى متاح السعودية العربية المممكة

 

، ديوان 2الكتاب، دار محاضرات في المنيج والبحث العمميسالطنية بمقاسم، حسان الجيالني:  -1
 .2009المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

، محاضرات جامعية، جامعة الحاج لخضر، تكنولوجيا اإلتصال الحديثةرحيمة الطيب عيساني،  -2
 .م2009باتنة، 

محاضرات جامعية في عمم االجتماع المعاصر من الجذور إلى الحرب عبد العزيز خواجة،  -3
 م.2007، دار نزىة األلباب، غرداية، الجزائر، العالمية الثانية

، المجالس القومية وسائل اإلعالم والحق في المعرفةموسوعة المجالس القومية المتخصصة،  -4
 م.2009-م2008المتخصصة، المجمد الثالث والثالثون، القاىرة، 

دط، عمان، ، دار زىران لمنشر والتوزيع، موسوعة الخدمة االجتماعية المعاصرةصالح الصقور،  -5
 م.2009

 .2003، 2، دار الفجر، مجمدالموسوعة اإلعالميةمحمد منير حجاب:  -6

 .2006، عالم الكتب، القاىرة، موسوعة المعارف التربويةإبراىيم مجدي عزيز:  -7



 المراجع قائمة

 

 
 

- 347 - 

، المجمد دور اإلعالم في تفعيل المشاركة السياسيةموسوعة المجالس القومية المتخصصة،  -8
 م.2007-م2006القومية المتخصصة، القاىرة، الثاني والثالثون، المجالس 

، الييئة المصرية العامة لمكتاب لمنشر والتوزيع، الموسوعة العربية لممجتمع المدنيأماني قنديل،  -9
 .2008القاىرة، 

 7(، المؤرخ في 56-85رئاسة الحكومة، الجريدة الرسمية لمجميورية الجزائرية، المرسوم التنفيذي رقم )
 م.1984جوان 

وثائق إدارية سممت من طرف مصالح المجنة بوزارة البريد والمواصالت عنوانيا، توصيات لجنة األنترنيت، 
 .2001ديسمبر  13الجزائر 

برنامج مقترح في الدراسات االجتماعية لتنمية مفيوم المواطنة لدى تالميذ عادل رسمي النجدي، 
 م.0120، جامعة البحرين، كمية التربية، المرحمة اإلعدادية

، كمية دور تدريس مادة التربية الوطنية في تنمية قيم المواطنةالمالكي عطية بن حامد بن ذياب، 
 .1423التربية، المممكة العربية السعودية، 

باتنة،  ،لطمبة السنة األولى والثانية عموم سياسية ،دور الجامعة في التنشئة السياسيةكريمة حوامد، 
 م.2008

، عمم النفس اإلجتماعي )نظرية المواجية النفسية اإلجتماعية مصدر المجابية(سميمان مظير، 
 .2010منشورات ثالة، األبيار، الجزائر، 

، بني مسوس، 3جزء ، منشورات الحبر، البحوث ودراسات متخصصة في عمم النفسبشير معمرية، 
 م.2007الجزائر، 

، تقرير وضع إستراتيجية لتطوير التربية والتعميم ةإستراتيجية التربية العربيمحمد أحمد الشريف وآخرون، 
 .1979في البالد العربية، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم، تونس، 

في المشاركة  1111استطالع رأي المرشحات لعضوية مجمس الشعب لعام ىبة مال الدين العابدين، 
، قسم البحوث وقياسات الرأي العام، 1والجنائية، ط ، المركز القومي لمبحوث اإلجتماعيةالسياسية لممرأة

 م. 2005القاىرة، 



 الممخص: 

 دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة" إبراز إلىىدفت الدراسة بشكل عام 
طمبة  ذخأوالتي تم من خالليا اتخاذ " برامج القنوات الفضائية وشبكة األنترنت نموذجا، مع  لجامعيينا

واالجتماعية كعينة تعتمد عمى ىاتو الوسائل  اإلنسانيةبكمية العموم  -قسم عمم االجتماع -ماستر أولىسنة 
 : التساؤل الرئيسي التالي لتكوين سموك المواطنة لدييم ، وعميو انطمقت مشكمة دراستنا ىذه

 ما ىو دور وسائل االتصال في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين؟  -
 :وقد اندرج تحت ىذا التساؤل الرئيسي تساؤالت فرعية وىي كالتالي

 ما ىو دور برامج القنوات الفضائية في تعزيز روح االنتماء لموطن؟  -
 دور شبكة األنترنت في تحريض الطالب عمى العنف؟  ما ىو -

 عمى ىاتو التساؤالت تم صياغة الفرضية الرئيسية التي مفادىا:  ولإلجابة
 لوسائل االتصال دور في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين.  -

 عنيا الفرضيات الجزئية التالية: وتفرعت 
 لبرامج القنوات الفضائية دور في تعزيز روح االنتماء لموطن. -
 لشبكة االنثرنت دور في تحريض الطالب عمى العنف. -

الدراسة واختبار فرضياتيا في الميدان قمنا باالعتماد عمى المنيج الوصفي،  أىداف إلىولموصول 
ممكن من البيانات الالزمة بغرض  تحميميا وتفسيرىا لمعرفة الواقع، وقد  الذي يكفل لنا جمع اكبر قدر

المالحظة واالستمارة التي تم توزيعيا عمى العينة الغير العشوائية الطبقية، حيث وجيت  أداةاعتمدنا عمى 
 جل جمع اكبر عدد ممكن من المعمومات ميدانيا.أمفردة، وكذا الوثائق والسجالت من  011ـ ل

ت لنا المعطيات التي تحصمنا عمييا من ميدان الدراسة بعد معالجتيا وتحميميا تم التوصل وقد سمح
القنوات الفضائية ليا دور في تعزيز روح االنتماء لموطن، وان شبكة االنثرنت ليا دور في  أننتيجة  إلى

عبر وسائل تحريض الطالب عمى العنف، وىذا من خالل االطالع المستمر عمى المعمومات والمستجدات 
 االتصال.

 

 



Summary: 

The study aimed in general at highlighting "the role of means of 

communication in forming citizenship behavior among university students, 

through which the programs of satellite channels and the Internet were taken as 

a model, with first-year students taking a master's - Department of Sociology - 

College of Humanities and Social Sciences as a sample based on these means." 

To form their citizenship behavior, and accordingly, the problem of our study 

launched the following main question: 

- What is the role of means of communication in shaping citizenship behavior 

among university students? 

Under this main question there are sub-questions, which are as follows: 

- What is the role of satellite TV programs in promoting the spirit of belonging 

to the homeland? 

- What is the role of the Internet in inciting students to violence? 

In order to answer these questions, the main hypothesis has been formulated 

that: 

- The means of communication have a role in shaping the citizenship behavior 

of university students. 

From it branched out the following partial hypotheses: 

- The satellite TV programs have a role in promoting the spirit of belonging to 

the homeland. 

- The Internet has a role in inciting students to violence. 

In order to reach the goals of the study and test its hypotheses in the field, 

we relied on the descriptive approach, which ensures that we collect the largest 

possible amount of data necessary for the purpose of analyzing and interpreting 



it to know the reality. As well as documents and records in order to collect the 

largest possible number of information in the field. 

The data we got from the field of study allowed us after being processed 

and analyzed. The conclusion was reached that satellite channels have a role in 

promoting the spirit of belonging to the homeland, and that the Ethernet has a 

role in inciting students to violence, and this is through continuous access to 

information and developments through the means of communication.  



 

 

 المالحق
 



 التعميم العالي والبحث العممي ارةوز :                    10الممحق رقم 

 جامعة محمد الصديق بن يحي

 ـــ القطب الجامعي ـــ تاسوست

 كمية العموم االنسانية واالجتماعية

 قسم عمم االجتماع

 استمارة بحث بعنوان

 

 

 

 

 

 لنيل شهادة الماستر في عمم االجتماع  مذكرة                                 

  عمم االجتماع االتصال تخصص:ــــ                                      

عممية ويمكن االجابة عمى اكثر من  ألغراضنحيطكم أن المعمومات الواردة في االستمارة سرية االستخدام اال  

 خيار

 : األستاذةاعداد الطالبة :                                                                       اشراف 

 ــــــ بمغول أمينة                                        ــــــ بن قوح رحمة                              

 

 

 9109/9191السنة الجامعية                                  

  في تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيينفي تكوين سموك المواطنة لدى الطمبة الجامعيين  االتصالاالتصالدور وسائل دور وسائل 
  --بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية بكمية العموم اإلنسانية واإلجتماعية دراسة ميدانية دراسة ميدانية   ––

  ––ل ل ــــــــــــــــــــــــــــامعة جيجامعة جيجــــــــــــــــــــــــــــــجج--
 



 المحور االول : البيانات الشخصية )خصائص العينة (

 الجنس :    دكر                أنثى ـــ 0

 [ 12ــ  12[                         ]  12ـــ  12السن  :  ]  ــ 9

 فما فوق [ 03[                         ] من  12ــ  12]               

 تنظيم وعمل                 تربية                  عمم االجتماع االتصال    التخصص:ــ 3

 الجامعة                 داخل الجامعة                          مكان االقامة :    خارج ــ 4

 جيد                        متوسط                        ضعيف   المعيشي:المستوى  ــ 5

 

 لبرامج القنوات الفضائية دور في تعزيز روح االنتماء لموطن  الثاني:المحور 

 ؟ماىي أكثر البرامج التمفزيونية المساىمة في تدعيم روح المسؤولية االجتماعية  ــ 6

 ــــــ  البرامج الدينية                          ــــ  البرامج الثقافية           

 التاريخيةـــــ  البرامج االجتماعية                      ـــ  البرامج           

 السياسية  ــــ البرامج  

 أخرى تدكر ............................................................

 التي تساىم في تشكيل وتنمية التشاركية في المجتمع ؟ اجتماعيىل تشاىد برامج تميفزيونية دات طابع  ــــ 7

 ـــ دائما           

 ـــ احيانا           

 ــ ابدا          

 " دائما "  فيما تتمثل ىاتو السموكيات ؟  ادا كانت االجابة 

 ـــ التعرف عمى واقع المجتمع           

 

 



 االجتماعية  المسؤوليةــــ تعزيز         

 ـــ القيام بحمالت توعوية         

 أخرى تدكر .................................................

 عبر برامج التمفزيون من مواضيع يساىم في تعزيز التعاون والتكافل االجتماعي ما يعرضىل ترى أن  ــ 8

 داخل المجتمع ؟ 

 أبدا    ا                      أحيانا             دائم      

 ـــــ في حالة االجابة " دائما " فيما تتمثل ىاتو المساىمة ؟

 ــــ مساعدة المحتاجين      

 ـــــ التقدير والدعم المادي      

 لمواجية االزمات  المبذولةــــ مساندة الجيود الوطنية      

 ــــ المحافظة عمى الممتمكات الخاصة      

 لموطن ؟ الوالءىل ترى ان برامج التمفزيون الخاصة ) الشروق وغيرىا ( تساىم في تعزيز حب االنتماء و  ـــ 9

      أبدا           دائما                             أحيانا       

 " ابدا " يرجع السبب الى :  اإلجابةــــــــ في حالة 

 ــــ برامجيا سطحية      

 ـــ ىدفيا ربحي بحث      

 ـــ التحريض عمى العنف      

 ـــ خدمة اطراف معينة      

 ات اجندة مسبقة ـــ ذ     

 



 ىل ترى أن برامج التميفزيون الجزائري دات الطابع الخيري والتطوعي تنمى الشعور بااللتزام اتجاه الوطن ؟  ــــ01

 أبداأحيانا                    دائما                       

 ــــ ادا كانت االجابة ب " دائما " فيما تتمثل ىده االلتزامات ؟ 

 ـــ المشاركة في االنتخابات     

 العامة والخاصةـــ الحفاظ عمى الممتمكات     

 ــ الحفاظ عمى العمل     

 ـــ احترام قوانين الدستور     

 .......................اخرى تدكر ...........

نبد العنف والتمييز ىل ترى أن برامج القنوات الفضائية دات الطابع الخيري والتطوعي ساىمت في  ـــ 00

 العنصري وتمبية االحتياجات الخاصة بالمواطنين ؟

 أبدا  أحيانا                    ئما                          دا   

ىل ترى أن برامج التمفزيون تيتم بعرض القضايا واالنشغاالت التي تنمي رغبة الشباب في المشاركة في  ــــ09

 االنتخابات ؟

 أحيانا                     أبدا    ائما                       د   

ىل ترى أن برامج التمفزيون الجزائري وسيمة تعمل عمى تشكيل وتنمية الوعي بأىمية الحصول عمى  ـــ 03

 بالواجبات اتجاه الوطن ؟ وااللتزامالحقوق 

      أبدا        أحيانا                ا                         دائم   

ىل ترى ان ىاتو البرامج التمفزيونية ساىمت في تدعيم مبادئ االخالقية لدى الشباب من أجل المحافظة   ـــ04

 عمى وحدة الوطن وسالمتو ؟

          أبدا                        أحيانا                        دائما   



 دات الطابع الثقافي ليا دور في الحفاظ عمى اليوية الثقافية  لممجتمع  الجزائريىل ترى أن برامج التمفزيون  ـــ05

                أبدا                  أحيانا    ائما                    د   

 ماىو مستوى تقييمك لمبرامج االجتماعية التي تدعم روح المبادرة والمشاركة في شوون المجتمع ؟  ـــ06

 جيد       توسط             معيف                    ض   

ـــــ في حالة االجابة  "بضعيف" ماىي أفضل الطرق المنتيجة لتحسين مستوى البرامج المقدمة عبر شاشة 

 التمفزيون الجزائري ؟ 

 ــــ التكوين و التدريب في مجاالت تخص الشباب   

 بابــــ وضع برامج ومتنوعة حول قضايا الش  

 ـــ التنافس في عرض األشكال التمفزيونية الميتمة بتنمية شخصية الشباب   

 ة من تناوليم لممواضيع ـــ انتماء األفكار العام  

 اخرى تدكر ...............................

 شبكة االنترنيت دور في تحريض الطالب عمى العنف الثالث:المحور 

 أنت متابع لصفحات ومجموعات عمى الفيس بوك تعني بنشر مواضيع عن اليوية الثقافية لمشباب ؟ ـــ 07

 أبدا  احيانا                          ا                   دائم    

 عبر الصفحات والمجموعات تعمل عمى اضعاف اليوية الثقافية لشباب ؟ ىل ترى ان منشورات الفاسبوكــ 08

 أحيانا                         أبدا                      دائما    

 في حالة االجابة ب"دائما" ىل يكون من خالل : 

 ــــ االنقسام العرقي      

 ـــ االنقسام المغوي ) تعدد الميجات (      

 ـــ التشكيك في رموز الثورة      



 ..................... اذكرىااخرى 

 ىل ترى ان المجموعات عمى الفيس بوك ليا دور في تغيير اليوية الشخصية لمشباب بشكل ؟  ـــ 09

 كبير   متوسط                        ضعيف                   

تساىم في زعزعة األمن والخوف في  لة المصدر عمى الصفحات الفاسبوك ىل ترى أن الرسائل المجيو  ـــ 91

 نفسية الشباب بشكل ؟ 

 كبير       ضعيف                    متوسط                   

ىل ترى ان الرسائل مجيولة المصدر عمى الصفحات الفيس بوك تساىم في زعزعة األمن والخوف في  ـــ 90

 نفسية الشباب بشكل ؟ 

 كبير    متوسط                        ضعيف                 

عبر الفاسبوك تنمي تنمي الرغبة في نفسية الشباب القيام باإلضرابات في نشورات الم ىل ترى ان  ـــ 99

 المجتمع بشكل 

 كبير                 متوسط           ضعيف                   

ية عبر المدونات االلكترونية ليا دور في تعميم الحراك الشرعيفي اوساط اسيىل تعتقد ان المقاالت الس ـــ 93

 الشباب بشكل ؟ 

 كبير                  متوسط       ضعيف                    

ىل ترى أن اآلراء المعروضة عير المدونات االلكترونية ليا دور في تشكيل ونشر الفوضى والعدوات  ـــ 94

 بشكل ؟ 

 كبير     متوسط                        ضعيف               

 ــــ في حالة االجابة ب "كبير" يرجع سبب دلك في : 

 ـــــ رفض نظام الحكم    



 ـــ ثروات الربيع العربي   

 ــــ الحراك الشعبي   

  ...............اخرى تدكر .....................

ت المعروضة من قبل األشخاص ذوى خبرة الناقصة تزيد من سيولة نشر األفكار ىل ترى أن المقاال ــــ 95

 المخموطة عن مشروعية االنتخابات بشكل؟ 

 كبير  وسط                  مت     عيف                ض   

الحكم في  ىل ترى أن ىاتو المقاالت االلكترونية عبر المدونات ليا دور في نشر الشائعات عن نظام ـــ 96

 المجتمع  بشكل ؟ 

 كبير            متوسط           ف                      ضعي   

االلكترونية ) صحافة المواطن ( كان ليا دور في اعطاء الفرص  حسب اعتقادك ىل أن حرية الصحافة ـــ 97

 االصحاب الفكر المتطرف لمتعبير عن رفضيم لنظام الحكم بشكل ؟ 

   كبيرعيف                      متوسط                      ض  

 

 

 

 

 

 

 

 






