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 . 2بوترعة عبد الرزاق  ،*،    1كريدر شريف  
(،  اجلزائر ) مليانة جامعة اجلياليل بونعامة مخيس 1

abderrezak16@yahoo.fr 
(،  اجلزائر)جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة   2

krider_64if@yahoo.fr 
 2022/النشر: /..  اتريخ        2022/  /القبول:  اتريخ       20/09/2021االستالم:  اتريخ   

 مقدمة 

ثورة التحريرية اجلزائرية اجمليدة من أعظم ثورات العامل خالل القرن املاضي.ثورة قهرت  تعد ال  
التاريخ و أجماده ،   القياصرة وقصمت ظهور األكاسرة . صنعت  اجلبابرة ، قصرت آمال 
هبرت العامل وغريت جمرى األحداث.أعطت لشعوب العامل دروسا عملية يف اجلهاد والتضحية  

واالستشهاد  اإلنسان  والثبات  اإلنسانية،حقوق  العدالة  الشعوب،  حرية  بشعار  .متمسكة 
الشعب   منها  اليت هنل  السامية  مبادئها  و  املثلى  قيمها  بفضل  ،التنمية والتقدم. فصارت 
اجلزائري األيب، مصدر إهلام للشعوب التواقة للحرية واالستقالل، صانعة بذلك صورة المنطية  

، مصدرا متجددا لشىت الدروس و العرب من خالل  يف ارقي أشكاهلا.صورة ،ستظل بال شك
و   األمة  تستمر خدمة حلاضر  إن  اليت البد  البحثية  و  العلمية  االستقراءات  و  التأمالت 
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مستقبلها.فشباب ما بعد االستقالل حباجة ماسة إىل تعلقه مببادئ وأبعاد ثورة أجداده و  
قد متكنه من الثبات أمام تيارات  آابئه عن طريق إفادته بصورة حقيقية ذات دالالت مؤثرة ،  

الثقافية واإليديولوجية و اإلعالمية اجلارفة و منه احملافظة على رسالة الشهداء  و   العوملة 
مكاسب الثورة. فطمس اهلوية وتدمري املنظومة القيمية وحىت التشكيك يف االنتماء احلضاري  

فتا  تتخذ من اإلعالم سالحا  السلبية لعوملة  كا.عوملة قويت شوكتها  هي بعض األهداف 
وتعاظمت آاثرها مع التقدم املذهل يف وسائل اإلعالم و االتصال و التكنولوجيات اجلديدة  
املتعلقة هبا.و يف هذا السياق ، حاول اإلعالم اجلماهريي بكل أشكاله و أنواعه أن يربز  

أن تلعبه  وما ميكن     الذهنية  عظمة الثورة اجلزائرية  ويروج ملبادئها و قيمها مركزا على الصورة  
من دور يف نقل املعارف وتوصيل األفكار، حيث ميكن للصورة التعبري املوضوعي عن رؤية   
اجلماهري واجتاهاهتا وهنا يتجلى دور اإلعالم عموما واالذاعة بصفة خاصة يف رسم هذه  

املبادئ  االجتاهات وتعزيزها ويف الوقت نفسه نقل وتصوير خمتلف اإلحداث التارخيية وتفعيل   
من قيم التقدم والتنمية والعدالة    يف واقع الناس  الثورية يف عملية إحداث التغيريات الالزمة

االجتماعية و حقوق اإلنسان و املواطنة وتصحيح اآلراء املغلوطة  وإعادة كشف القضااي  
 التارخيية بصدق و أمانة وموضوعية حفاظا على ذاكرة األمة و اترخيها. 

 :   املنهجية للدراسةاحلدود   1 ✓

 إشكالية الدراسة 

الصورة سواء كانت مسعية أو بصرية  وأتثريها البالغ يف  من اجل إدراك دالالت           
اجلمهور البد من ربطها بسياق احلدث املتصلة به ضمن وسائل االتصال اجلماهريي .ف  
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لقد آن األوان للصورة إن تنقل من  الدعاية و اإلشهار إىل إنتاج القيم اإلنسانية السامية  
ا ال ريب فيه أن لوسائل اإلعالم  دور  من فضيلة وعدل و مساواة و حرية واستقالل. ومم

ابلغ األمهية ، ليس يف مرافقة كتابة التاريخ فقط، بل يف إعالء و تثمني صورة مبادئ أول  
نوفمرب اخلالدة أيضا .ففي هذا الشأن ، حيظى اإلعالم احمللي، ممثال يف اإلذاعة احمللية، حبكم  

مضاعفة إنتاج ونقل صور مسعية    مميزاهتا و خصائصها و أهدافها، بفرصة ساحنة من اجل
معربة عن نبل و قدسية كفاح شعب ضحى ابلنفس و النفيس من اجل حريته. فكل انحية  
بليغة األثر ألبناء   أو منطقة أو والية من اجلزائر تعج أبحداث ثورية وجب نقلها بصورة 

 .  اجملتمع احمللي بغية االستلهام من قيم و مبادئ الشهداء و اجملاهدين املخلصني 

هذه الدراسة تسعى إىل الوقوف على طبيعة نشاط و مسامهة اإلعالم احمللي املسموع،         
عرب شبكاهتا  كأحد روافد اإلعالم احمللي ممثال يف إذاعات بعض والايت الوسط اجلزائري ، 

يف استحضار وقائع الثورة التحريرية  وكذلك على الصورة السمعية املنقولة إىل    الرباجمية ، 
هان مستمعيها و ما ميكن أن ختلفه من انطباعات و مواقف إزاء ما حتمله من قيم ومبادئ  أذ

بعد االستقالل الذي أضحى معرضا لشىت أنواع   تستحق االلتزام هبا خاصة لدى جيل ما 
الغزو يف منظومته القيمية و الثقافية و احلضارية كنتيجة من نتائج العوملة الثقافية التغريبية  

قد جتلى  تشكك اجليل الصاعد يف اترخيه وحضارته وبطوالت وأجماد أسالفه و اليت أضحت 
يف نقص االعتزاز والفخر هبذا التاريخ وضعف الروح الوطنية وممارسات املواطنة لدى    ذلك 

هذا اجليل الذي أصبح من عزيز اهتماماته ممارسة اجلري وراء "احلرقة" و"الفيزا" عند الذين  
 خيهم وحضارهتم . ساهم أجدادان يف صنع اتر 
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: كيف تساهم اإلذاعة احمللية يف تعزيز صورة   ومما سبق، نطرح اإلشكالية التالية   
   الثورة اجلزائرية مبا خيدم قيم املواطنة لدى اجملتمع اجلزائري ؟ 

 أمهية الدراسة 

يحــظى مفهوم الصورة الذهنية بحضور واسع يف حقـول معرفية عدة وهو ما جعل        
ينطلـق منـه ويستعمله.  منـه مفهوم الـذي  املعرفـي  ـا متعدد اخلطابات على وفق احلقـل 

ويندر أن نرى أي تفصيل ألهداف اإلعالم اجلماهريي ووظائفه  يخلو من إشـارة واضحـة  
ففي    . االيجابية  الصورة  لبناء  السعي  باب  الغالب تحت  الذهنية، ويف  الصورة  ملفهوم 

االتصا عاملية  ظاهرة  تطرحه  ما  و  سياق  احمللية  على  احلرص  ضرورة  من  يقابلها  وما  ل 
املتصدي   ثقافته ،  املتفاعل مع قضااي جمتمعه و  تتجلى أمهية اإلعالم احمللي  اخلصوصية، 

 لطمس هويته أو مسخ انتمائه احلضاري . 

إن المركزية االتصال و تفاعل و مشاركة مجهور اإلذاعة احمللية و درجة فاعلية القائم ابالتصال  
التحريرية و ما   النبيلة عن الثورة  هبا ، من شانه أن يرسم مجلة من االنطباعات واملشاعر 

السامية    املبادئ  هذه  الثورية.  للمواضيع  تناوهلا  إنسانية حني  قيم  من  التضحية  كخلفته 
تآخي والتكافل االجتماعي واإلخالص للوطن...، اليت دعا إليها بيان أول نوفمرب وحتلى  وال

، إبمكان اإلعالم احمللي املسموع إن يساهم يف ترسيخها لدى جيل   هبا جيل الثورة اجمليدة
 .   ألجل بناء مواطنة اجيابية و تفعيل قيمهاما بعد االستقالل ليستلهم منها ،  

   منهج الدراسة       
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املسحي لوصف    نهجالوصفية ،ومت استخدام امل الدراسات ضمن  الدراسة  هذه تندرج     
وحتليل مضمون الشبكة الرباجمية لعينة من اإلذاعات احمللية ابلوسط اجلزائري و املتضمنة مجلة  
احلصص املتعلقة بقضااي الثورة و أحداثها و كذا خطط الطريق اخلاصة إبحياء املناسبات و  

ى  كرالذ ،    1962جويلية  5، عيد االستقالل    1954األعياد الوطنية مثل غرة أول نوفمرب 
، ذكرى  أوت )يوم اجملاهد(    20املزدوجة للهجوم على الشمال القسنطيين و مؤمتر الصومام   

 فيفري. وقد مت قصداي اختيار اذاعات تيبازا،عني الدفلى و البليدة.  18يوم الشهيد

ويهدف املنهج الوصفي اىل وصف و توثيق األوضاع أو االجتاهات احلالية، أي انه يشرح  
ل يف اللحظة الراهنة. او يهدف إىل احلصول على احلقائق و املعلومات  ما هو قائم ابلفع 

 . (1) اليت تساعد على فهم الظاهرة، لكنه ال حيل املشكلة
 : اجلانب النطري للدراسة:  2 ✓

   أمهية الصورة الذهنية من منظور اتصايل   -  1
 تعريف الصورة الذهنية  1-1

يقول الدكتورعلي عجوة أن:" الصورة الذهنية هي الناتج النهائي لالنطباعات        
الذاتية اليت تتكون عند األفراد أواجلماعات إزاء شخص معني أو نظام ما أو شعب أو  
جنس بعينه أومنشاة أومؤسسة أو منظمة حملية أو دولية أو مهنة معينة أو شيء آخر  

 

 -مزاهرة، بحوث اإلعالم : األسس و المبادئ ،دار كنوز المعرفة العلمية، عمانمنال هالل  ( 1)

 140،  ص 2010األردن ، 
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حيا أتثريعلى  له  يكون  أن  من خالل  ميكن  االنطباعات  هذه  وتتكون   ، اإلنسان  ة 
واجتاهاهتم   األفراد  بعواطف  التجارب  هذه  ترتبط  و  املباشرة  وغري  املباشرة  التجارب 

 . 2وعقائدهم  

اما الدكتور السيد امحد كردي، فيقول:" الصورة الذهنية تعين صورة الشيء يف الذهن"  
ود مصطلح الصورة الذهنية يف  او بتعبري أدق "حضور صورة الشيء يف الذهن". و يع

  ( ،"حياكي" أو "ميثل" imitariاملتصلة ابلفعل ) ( imageاصله الالتيين إىل كلمة )
للصورة الذهنية يدل على احملاكاة و التمثيل إال أن  وعلى الرغم من ان املعىن اللغوي 

 .  3معناها الفيزايئي" االنعكاس" 
 أنواع الصورة الذهنية  1-2

 كينز( مخسة أنواع للصورة الذهنية، كما يلي: عد )جيف           

 الصورة املرآة :  وهي اليت تعكس صورة املؤسسة لنفسها.   - • 

 الصورة احلالية :  وهي صورة املؤسسة يف ذهن اجملتمع.   - • 

 الصورة املرغوبة : وهي اليت تود املؤسسة أن تكوهنا لنفسها يف أذهان اجلماهري.   - • 

 ل صورة ميكن أن تتحقق. الصورة املثلى :  وهي أمث   - • 

 

 09، ص 2003،، القاهرة ، 2علي عجوة، العالقات العامة و الصورة الذهنية، ط  2  

احمد كردي، العالقات العامة و تكريس الصورة الذهنية للمنظمة، عبر الرابط االلكتروني:     3

  .http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/264288     03تاريخ التصفح   

   22:55على  09/2015 /

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/264288
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 : وحتدث عندما يعطي كل مسؤول انطباًعا خمتلًفا عن املؤسسة.   الصورة املتعددة   - • 

وتركز غالبية املؤسسات وكذلك األفراد على تفعيل الصورة املرغوبة وترسيخها بني   
 4مجهورها أو يف اجملتمع. 

 الصورة الذهنية أمهية   1-3

الرأي           مركز حبوث  عن  قام  بدراسة  األمريكية  املتحدة  ابلوالايت  برنستون  العام يف 
م كتب  1959الصورة املؤسسة واحتماالت تطورها أو التغريات اليت تطرأ عليها، ويف عام

قائلني  الدراسة  هذه  عن  ابرلو(  و)ووالرت  روبنسون(   :)كلود 
 " املنشأة  صورة  دراسة   "  corporate image"إن  يف  يفيدان كثرياً  جديد  مفهوم 

اتصاالت أي منشأة وأن هذا املفهوم سوف ينمو ويتطور، و سوف يصبح شائعاً يف لغة  
االتصال، وإذا كانت الكلمة بصفة عامة وسيلة لنقل املعىن أو التعبري عن العواطف، و إذا  

س جناح الكلمة يف  كان هذا املعىن الذي حتمله الكلمة عرضة للتغري أو التطور، فإن مقيا
نقل املعىن يتمثل يف مدى قدرهتا على تصوير ما تشري إليه من هذا العامل يف داخل العقل  
العامل   البشري . و مبعىن شديد اإلجياز فإن جناح الكلمة يتوقف على قدرهتا على تصور 

 .5ذهنياً"   

 

 . 358،ص2،2012 -1امينة كلفاح،مجلة الصورة و االتصال،العددان    4

5 http://eli3lami-q6r.blogspot.com/2006/blog.post_04.html visité le 

05/09/2015 à 20:50 

http://eli3lami-q6r.blogspot.com/2006/blog.post_04.html%20visité%20le%2005/09/2015
http://eli3lami-q6r.blogspot.com/2006/blog.post_04.html%20visité%20le%2005/09/2015
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الذهنية وأن    ويؤكد )بولدنج( أن الكيفية اليت يتصرف هبا اإلنسان تعتمد على الصورة
أي تغيري يصيب الصورة يستتبع ابلضرورة تغيرياً يف السلوك ولذلك يرى)بولدنج(أن طبيعة  
هذه الصورة و كيفية تشكيلها والتغيري الذي يطرأ عليها يعترب من األمور اهلامة اليت جيب أن  

 .   6يهتم هبا هؤالء الذين مهمتهم التأثري يف الرأي العام أو قياس اجتاهات اجلماهري

 توزيع  او بنشر املعلومات  األدوار اخلاصة  تتسّيد  اصبحت االعالم  وسائل  ان  شك ال   
 يعتمدون  اجملتمع يف  األفراد  فان عرض احلقائق،لذا جمال يف وسيادهتا دورها وتعاظم  املعرفة 
الوقت،   ومرور  واإلذاعة  النشر  يف  الرتاكم أتثري  احلقائق،ومع هلذه  الصور الذهنّية  رسم  يف  عليها 
 حوهلا  اجتماعية جيتمع حقائق  إىل تتحول اإلعالم وسائل تنشرها اليت احلقائق هذه فان

   .ومعانيها  رموزها على  ويتفقون  اجملتمع  يف األفراد

 اإلذاعة احمللية : مفهومها،خصائصها و وظائفها           -1-4

 مفهوم االذاعة احمللية   1- 2

لقد وردت عدة تعاريف  لإلذاعة احمللية، نذكر منها:"إن اإلذاعة احمللية جهاز إعالمي  
براجمها خماطبة جمتمعا خاصا حمدود   تبث  احمللية  ان االذاعة  خيدم جمتمعا حمليا، مبعىن 
العيش فوق ارض حمدودة املساحة، ختاطب جمتمعا متناسقا من الناحية االقتصادية و  

ة،حبيث يشكل هذا اجملتمع بيئة متجانسة. و هي تتفاعل مع هذا  االجتماعية و الثقافي

 

الشرمان،وسائل االعالم و الصورة الذهنية لرجل الشرطة، ورقة بحث مقدمة في اطار  عديل احمد  6

 تكويني،على الرابط االلكتروني: 

http://ww.policemc.gov.bh/.../634377078376819158.pdf 
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اجملتمع أتخذ منه و تعطيه،تقدم له اخلدمات املختلفة.فاجلمهور املستهدف  لكل إذاعة  
 .7حملية هم أفراد هذا اجملتمع احمللي" 

  و تشري موسوعة اجملالس القومية املتخصصة إىل أن األمناط اإلذاعية املعروفة يف العامل، 
 مبا يف  ذلك املنطقة العربية ال خترج عن واحد من النظم التالية: 

: يغطي إرساهلا الدولة أبكملها او جزءا كبريا منها وقد ميتد إىل خارج  إذاعات مركزية •
 حدودها. 

: تغطي رقعة جغرافية معينة و ترتبط يف تقدمي خدمتها يف اطار هذه  إذاعات إقليمية •
 الرقعة ابالذاعة املركزية او ال ترتبط.  

خيدم كل منها مجهورا حمليا متناسقا من الناحية اجلغرافية و االجتماعية و    : إذاعة حملية •
 تقدم له نتيجة قرهبا منه براجما تليب احتياجاته اخلاصة و املتميزة. 

: تضم كل منها عددا من االذاعات احمللية اململوكة للشبكة او املشاركة  ذاعية شبكات ا •
 . 8فيها او املتعاونة معها 

   خصائص االذاعة احمللية    2-2

 

سيد احمد الخليفي، االعالم المحلي في عصر المعلومات،دار النهضة العربية، بيروت  طارق   7

 77لبنان،ص

 150،ص 1989،القاهرة ، 1988/1989تحاد االذاعة و التلفزيون، الكتاب السنوي ا 8
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ميكن التاكيد ان لالذاعة مكانة خاصة  اجلمهور املستمع و املتتبع لفقراهتا براجمها ،  
التلفزيون اخذ حصة كبرية من   ان  مازالت حتظى  ابلرغم من  اإلذاعة  أن  إال  اجلمهور 

 و منها:   ابلقبول واالهتمام الدائم نظرا للخصائص اليت متيزها

 جهاز  إىل  اإلرسال جهاز  من اإلذاعة  هبا  تنقل  اليت الفائقة والسرعة اإلنتشار  سعة   - 

 متنع اليت  العقبات  مجيع تتخطى  أن  تستطيع اإلذاعة موجات  أن كما ،  اإلستقبال      
 .بوظيفتها القيام من األخرى  وسائل اإلتصال

من   مباشرة تصل اإلذاعية الرسالة و وسيط إىل حيتاج ال اإلذاعة طريق عن اإلتصال    - 
 .  املستمعني جانب  من  جمهود أي  إىل  الراديو حيتاج ال و  ،  املستمع إىل  املذيع

 .إجتماعي  و  ثقايف بزاد  اجلماهري بتزويد  تقوم    - 

تفسريها   و  املعارف  تقدمي  طريق عن  للمجتمع  احلضارية  املالمح  تشكيل  يف  املسامهة    - 
 .عليها  التعليق و

األمية    حواجز تتخطى هي بذلك و الرجل و املرأة و الطفل و األمي و املتعلم ختاطب  -    
    املكان.  و الزمان  حواجز و

 .  احمللي ابجملتمع ترتبط اليت  احمللية  القضااي  مبعاجلة احمللية اإلذاعة  ختتص    -

                                                                            الصحفيون  يتنقل حبيث ، الديناميكية  أي  النشاط و ابحلركة  احمللية اإلذاعة  تتميز   -  
 .لتغطيته    احلدث مكان إىل  العاملون هبا بسرعة 
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 منها  أكثر جهوية  جتعلها  حبيث ، الوالايت  من  العديد لتغطية  احمللية احلدود  جتاوز    -

  9 .حملية     

 :  احمللية  اإلذاعة وظائف   2-3   

 الوطين  املستوى  على أ تطر الىت  األحداث  كافة تغطية على  الوطنية  اإلذاعة  لعجز  نظرا    
 لزاما كان الوطن،  مناطق من منطقة  كل  يف  اللهجات و  الشعبية  الثقافات  نظرا لتعدد  و

 أتدية  يف املركزية اإلذاعة تساعد حملية و جهوية إذاعية حمطات تنشأ أن الوزارة الوطنية على
 يلي:  ما  احمللية  لإلذاعة املوكلة الوظائف أهم لعل من  و وظائفها  

 و التعليم  و  الرتبية  وظيفة    -التثقيفية   الوظيفة    -اإلخبارية   و  اإلعالمية  الوظيفة    -
  - اخلدماتية   الوظيفة  - مرافقة التنمية احمللية الشاملة وظيفة   -االجتماعي   اإلصالح

 .  10الرتفيهية   الوظيفة  - الرتاث االجتماعي  نقل وظيفة 

 :دور األعالم احمللي يف تعزيز بعث الروح الوطنية وجتسيد املواطنة : 3- 3 ❖

إذا كان من مسارات تطبيق املواطنة يف مفهومها املعاصر حتقيق بعض األبعاد املادية واملعنوية  
سالفة الذكر ، وبعث قيم : الوالء للوطن واألّمة  ، االعتزاز والفخر ابالنتماء ، احلق يف  

ئل  املشاركة أببعادها السياسية و االجتماعية ، مث الدفاع عن هذه املكتسبات الوطنية ابلوسا

 

  8ص ،   1997،  للكتاب العامة المصرية الهيئة اإلذاعي،  اإلعالم في الثقافية لبرامج،ا جاد سمير 9

 رسالة ،  الجامعي الطالب لدى الصحي الوعي نشر في المحلية اإلذاعة دور،   شعباني مالك 10

 2006 - 2005 قسنطينة،  منثوري،  ،جامعة التنمية إجتماع علم  في علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة

 . 88 ،ص
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واملمارسات املادية والفكرية والبذل والعطاء ، فإّن أهم دور لإلعالم يف هذا اخلضم القيام  
بدوره التحسيسي واإلعالمي والتعليمي يف التعريف ابلتاريخ املشرتك والتضحيات اجلسام  
والبطوالت اليت بذهلا األسالف حلفظ هذا الوطن بكل مقوماته الّلغوية والّدينية والعرقية ،  

ليت تتقاطع مع مكوانت اهلّوية : األرض ، اإلنسان ، الذاكرة .حىت يتواصل ويتواتر هذا  ا
الدور التحسيسي والتعليمي الضارب يف معاين وقيم األصالة ورد االعتبار ملن قدموا الغايل  
والنفيس حفظا لألمانة ونبذا للخيانة ، وجب على وسائل اإلعالم واإلذاعة جزء منها أن  

أرشيف حافظ وذاكرة وطنية لألحداث والتاريخ ، يعمل القائمون عليها على    تكون مبثابة 
الوطنية   املناسبات  تعّودان على  ذلك كما  يقتصر  وأالّ   ، والتعريف والتذكري هبا  التنويه هبا 
ثورتنا   مبادئ  من  مستلهمة  يوميا  املقدمة  والربامج  األعمال  تكون  أن  بل   ، والتارخيية 

، و  التارخيية  ، ووفق األهداف  وتضحياتنا  الّصومام  ، ومؤمتر  نوفمرب  أول  ثورة  مبادئ  من 
والكرامة   العزّة  و  احلرّية  ووطن  االستقالل  لدولة  ومسطّرة  مصّورة  اليت كانت  والتطلعات 
املنشودة .واليت كانت حتث على استقالل بلد مع احلفاظ على املوروث الثقايف واملكوانت  

،وا العرق   ، اللغة   ، الدين   ( مع  القومية   ، األصعدة  مجيع  على  التنمية  وحتقيق   ) لوطن 
اإلستفادة من الثقافات األخرى فيما خيدم الوطن وال يتقاطع مع مقوماتنا وهويتنا الوطنية ،  
للدولة   احلديثة  التطّورات  اليت فرضتها  اليومية  املواطنة  ممارسات  ماميكن جتسيده يف  ووفق 

 املعاصرة . 

إعالم يستند إىل املعلومة املوثقة ومعاجلتها ، وابلتحليل املبين  يف الوقت نفسه إنّنا نتطّلع إىل  
على الفهم الصحيح ، ابلصورة اليت جتعلها يف خدمة املواطن وقيم املواطنة املشرتكة حبكم  
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الذاكرة والتاريخ املشرتك وحبكم الوطن والقانون واهلوية واملقومات املشرتكة ،ال يف خدمة  
ت معنوية أوطبيعية ، بكل موضوعية ومصداقية ألننا  أجندات أشخاص أو عصب وتكتال

ببساطة حباجة إىل تقوية إعالمنا الداخلي حىت ال ينتظر مجهوران معلومة من هنا أو هناك  
ن رمبا تساعد يف إاثرة الفنت والبالبل،عوض خدمة الروح الوطنية واملسامهة يف جتسيد قيم  

اإلعالم تكمن يف تفجري الوعي وتقدمي الرأي  املواطنة يف صورها اليومية املتعددة ألن قيمة  
املواطن   بتكامل  تسمح  البّناء  للنقد  يعطي مساحة  أنّه  املفروض  من  الذي  اآلخر  والرأي 
اطار   له يف  اليت أعطيت  اليومية  املمارسات  وتقومي صورته يف  املواطن احملكوم  مع  احلاكم 

ة واستقاللية اليت متّكن من  السلطات الثالث ، لذلك وجب توفري الشروط املطلوبة من حري 
 االعرتاف ابإلعالم سلطة رابعة مكّملة لباقي السلطات ،للتمّكن من االرتقاء ابحلاكمية.  

الرباجمية إلذاعة عني    3 ✓ للشبكة  النقدي  التحليل   : امليدانية  :الدراسة 
 الدفلى  احمللية  : 

اإلعالمي احمل الواقع  استقراء  الدراسة على  من  اجلزء  وواقعه من حيث   عمدان يف هذا  لي 
احمللي   اإلعالم  يف  اجلزائرية  الثورة  صورة  على  للوقوف  والثورية  التارخيية  واألعمال  الربامج 
املسموع ودوره يف جتسيد قيم املواطنة ،الذي هو موضوع حبثنا الذي يندرج ضمن حمور:  

وق الواسعة وقد  اإلعالم  لوسائل  والتارخيية  الثقافية  الربامج  الثورة يف  اختياران هلذا  صورة  ع 
 العمل على حتليل الشبكة الرباجمية إلذاعة عني الدفلى احمللية. 

لعني   احمللية  االذاعة  عينة  قصدية هي  الدراسة  للدراسة : مشلت  الزماين واملكاين  االطار 
الدفلى احمللية الواقعة بوسط البالد ، واليت تعد من أهم اإلذاعات احمللية احملورية ابلوالية الرابعة  
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اترخييا أثناء الثورة التحريرية ملا هلا من صلة وارتباط مبوضوع امللتقى وحمور البحث ،وملا هلا  
 من صدى وأتثري لدى ساكنة منطقة الوسط. 

إىل منتصف شهر سبتمرب    2015أما فرتة الدراسة فقد امتدت من شهر )جويلية( متوز  
للربامج واألعمال التارخيية  ، وقد حاولنا خالهلا القيام بدراسة مسحية    2015)أيلول (  

اليت هلا عالقة أبحداث الثورة اجلزائرية ملعرفة صورة الثورة يف اإلعالم احمللي اجلزائري ، حيث  
، ابالضافة اىل    2014/2015تعرضنا اىل حتليل نقدي للشبكة الرباجمية العادية للموسم  

( هلذه اإلذاعة   feuille de routeحتليل نقدي لربانمج البث اليومي ) ورقة الطريق  
احمللية خالل املناسبات واألعياد الوطنية ، وقداخرتان منها نظرا لكثرهتا وتعددها أهم هذه  
املناسبات التارخيية كعينة قصدية : ذكرى  اندالع الثورة التحريرية املوافق لتاريخ الفاتح من  

ستقالل الوطين  من شهر فيفري ، ذكرى عيد اإل18نوفمرب ، ذكرى يوم الشهيد املوافق ل  
لـ لـ    05املوافق  املوافق  املخلدة للذكرى    20جويلية ، ذكرى يوم الشهيد  من شهر أوت 

 املزدوجة النعقاد مؤمتر الصومام واهلجوم على الشمال القسنطيين  . 

وقد اعتمدان يف حتليلنا هلذه الشبكات وبراجمها على مؤشرات حتليلية  نعتمدها كمفاتيح  
ة يف شكل جدول تفصيلي ، مع قراءة حتليلية هلذه املؤشرات الدالة  دالة للتحليل ، موضح

، ابستثناء مؤشر نسبة الربامج التارخيية يف الشبكة الذي يتم ايضاحه وقراءته يف شكل خمطط  
 بياين  ، وفيما يلي داللة كل مؤشر: 
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التارخيية من ضمن   ▪ الربامج  نسبة  نقدية يف  قراءة  التارخيية:  الربامج  نسبة  مؤشر 
امج األخرى يف الشبكة من خالل خمطط بياين، ومنه قراءة وزهنا وأمهيتها يف  بر 

 الشبكة ابملقارنة مع ابقي الربامج . 
مؤشر املدة الزمنية : قراءة نقدية يف احلجم الزمين لبث الربانمج ومدى مالءمته   ▪

 لتوقيت الشبكة واحتياجات اجلمهور املتعرض. 
نق ▪ قراءة   : البث  وتكرار  الدورية  ،  مؤشر  :يومي  الربانمج  بث  دورية  يف  دية 

وترسيخ   املتلقي  اجلمهور  على كثافة  ذلك  وأتثري  بثه  وتكرار  أسبوعي...، 
 املعلومات . 

مؤشر توقيت البث : من حيث مدى تزامنه مع أوقات الذروة ، ومدى مالءمته   ▪
 لطبيعة الربانمج. 

الربانمج من حيث    مؤشر كيفية اجناز وتقدمي الربانمج : قراءة نقدية يف كيفية تقدمي ▪
دورية أو ثبوت القائم على إعداده وطريقة تقدميه فردي أو مع الضيوف، سردي  
إبرام   ومدى   ، ابملوضوع  متعلقة  وشهادات  وحتقيقات  بريبوراتجات  منوع  أو 

 اتفاقيات تعاون مع هيئات متخصصة يف اجملال التارخيي الجناز احلصص. . 
قراءة  ▪  : الربانمج  ومقدمي  معدي  ومقدمي    مؤشر صفة  معدي  نقدية يف صفة 

الربانمج ، من حيث رتبهم املهنية )صحفيون متخصصون ، أو صحفيون  أو  
وانتساهبم   العلمية  ودرجاهتم   ، ابإلذاعة  للموظفني  ابلنسبة  عاديون(  منشطون 
ملديرايت ومراكز حبث وتوثيق أو مراكز أرشيف أو مؤسسات جامعية وأكادميية  

 عداد . ، ابلنسبة للمتعاونني يف اإل
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مؤشر طريقة العرض والبث:  قراءة نقدية يف كيفية عرض الربانمج ،مسجل أو   ▪
بفضل   االستماع  إعادة  إمكانية  وااتحة  اجلمهور،  مع  تفاعليته  ومدى  مباشر 

 تكنولوجيا رقمنة اإلذاعة .  
سبق   ▪ اليت  للمناسبات  الطريق  ورقات  مقارنة يف  نقدية  قراءة   : السادس  املؤشر 

رى  اندالع الثورة التحريرية املوافق لتاريخ الفاتح من نوفمرب ،  األشارة اليها )ذك
من شهر فيفري ، ذكرى عيد اإلستقالل الوطين  18ذكرى يوم الشهيد املوافق ل  

من شهر أوت املخلدة    20جويلية ، ذكرى يوم الشهيد املوافق لـ    05املوافق لـ
الشم الصومام واهلجوم على  مؤمتر  املزدوجة النعقاد  القسنطيين( يف  للذكرى  ال 

 شكل مقارنة حتليلية يف كيفية تغطية هذه املناسبات يف اإلذاعة حمل الدراسة  . 

 نتائج وتوصيات الدراسة :   

الرباجمية لإلذاعة   الشبكة  املتوفرة عن  للمعطيات  الدراسة ووفقا  على ضوء هذه 
 نستخلص مايلي : احمللية لعني الدفلى ، وتبعا للمؤشرات املعتمدة يف حتليلها  

  05أظهرت نتائج التحليل تبعا ملؤشر نسبة الربامج يف  الشبكة الرباجمية وجود   -
حصة ضمن الشبكة هتتم مبجال اتريخ الثورة التحريرية    51حصص من ضمن  
% من جمموع احلصص يف شىت اجملاالت يف توزيع الشبكة  10وهذا ميثل ما نسبته  

 .  حتسني وتطوير السنوي . وهي نسبة حتتاج إىل 
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ساعة يف اإلذاعة احمللية لعني الدفلى ،فإن    13ابعتبار أن مدة البث اليومية هي  -
%  3.1د أي ما يعادل  156احلجم الساعي األسبوعي للربامج التارخيية ال يفوق  

 من توقيت بث األسبوع ، وهذا احلجم حيتاج إىل إعادة رسم وختطيط . 
عي مع عدم تكرار البث يف أغلبها، وهذا  كل الربامج التارخيية ذات طابع أسبو  -

يستدعي اعادة النظر يف تنويع الربامج من اليومي اىل اسبوعي اىل الشهري ونصف  
 الشهري، واعطاء امكانية تكراربث احلصة  لتصل اكرب قدر من املستمعني. 

أوقات   - تبث خارج  الشبكة  الثورة يف  الربامج  ابقي  فإن  تواصل  ابستثناء حصة 
عة اليت تتزامن مع أوقات الذهاب وكذا اإلايب من العمل ،مما يتطلب  الذروة لإلذا

 اعادة النظر يف توقيت البث وتوزيعه بطريقة عادلة . 
أغلب الربامج التارخيية دورية االجناز من طرف كل أفراد الطاقم الصحفي، وال   -

تسند اىل متخصصني، كما ال توجد اي اتفاقية مع هيئات متخصصة يف اجملال   
حسن  للتع مع  يتماشى  مبا  ذلك  يف  النظر  اعادة  يتطلب  مما  االجناز،  يف  اون 

 استغالل الطاقات والكفاءات واإلمكانيات املتوفرة . 
يالحظ أن أغلب  الربامج التارخيية يتداول على إعدادها وتقدميها طاقم صحفي   -

ابحثني   أو  التاريخ  يف  متخصصني  صحفيني  اىل  تسند  وال  ابإلذاعة  موظف 
ا قد خيل ابالحرتافية يف نوعية الربامج املقدمة وحتقيق أثرها املطلوب  متخصصني،مم

 . 
تبث مسجلة وتفتقر  - الثورية  الربامج  يوجد   أغلب  أنه  .إال  إىل تفاعلية اجلمهور 

 إمكانية إعادة االستماع عرب النت . 
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 خامتة:  

ية  حاولت الدراسة الوصول إىل معرفة مدى ثراء الشبكات الرباجمية لإلذاعات احملل
ابألحداث واحملطات التارخيية للثورة التحريرية وارتباطها بواقع الناس اليومي من خالل  
وخصائص   مميزات  ظل  يف  اجمليدة  التحريرية  الثورة  مقدسات  و  مببادئ  االعتزاز 
ووظائف اإلعالم احملّلي. فاإلذاعة احمللية كأحد أهم روافده لديها هامشا أوسع لربط  

الثقايف واحلضاري املعرض حملاوالت تغريبه حتت طائل العوملة    اجملتمع احمللي مبوروثه 
 اإلعالمية . 

أن   الثورية من شانه  املستهدف وتفاعله مع مضامني احلصص  فمشاركة اجلمهور 
يعمل على تثبيت القيم السامية أو تعديلها أو حىت جتديدها خدمة ألبعاد اجتماعية  

فيا وجتسيدها يف املمارسات اليومية  تصب يف إطار تنمية الروح الوطنية فكراي وعاط
 ملعاين املواطنة الكاملة يف واقع الناس اليومي.  

والنتائج املتوصل اليها يف حدود الدراسة تبني أنّه اليزال هناك بعد نسيب حمسوس  
احمللي   اإلعالم  دور  تفعيل  اىل  للوصول  التحريرية   الثورة  برامج  وتقدمي  اعداد  يف 

اجيايب لتشكيل الصورة الذهنية املنشودة ابلشكل الذي    املسموع يف التأثري بشكل 
 حيقق قيم ومبادئ املواطنة مبعانيها السامية .  

 مراجع ومصادر الدراسة: 



 2022السنة: جانفي الشهر:  01العدد:                   "تواصل للدراسات اإلعالمية واالتصالية  

 صورة الثورة اجلزائرية يف اإلعالم احمللي اجلزائري املسموع وأثرها على قيم املواطنة  :عنوان املقال

 

 -مليانةمخيس -امعة اجلياليل بونعامة جبخمرب االعالم والرأي وصناعة القيم  

ISSN                   /   EISSN  

19 

منال هالل مزاهرة، حبوث اإلعالم : األسس و املبادئ ،دار كنوز املعرفة العلمية،   .1
 140،  ص 2010األردن ، -عمان

 املرأة اجلزائرية لدى املواطنة  ثقافة نشر  يف احمللية اإلذاعة  دور  كنزة عيشور ؛ .2
          واالتصال غري        اإلعالم يف ماجستري مذكرة  العاملة،

 94 . ص 2012  بسكرة، منشورة،جامعة 

، ص  2003،، القاهرة ، 2علي عجوة، العالقات العامة و الصورة الذهنية، ط .3
09. 

ورة الذهنية للمنظمة، عرب الرابط  امحد كردي، العالقات العامة و تكريس الص .4
االلكرتوين:   

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/2
   22:55على  09/2015/     03اتريخ التصفح     64288.  

 .358،ص2،2012 -1االتصال،العددان امينة كلفاح،جملة الصورة و  .5

6. -http://eli3lami
q6r.blogspot.com/2006/blog.post_04.html visité le 

05/09/2015 à 20:50 

الم و الصورة الذهنية لرجل الشرطة، ورقة حبث  عديل امحد الشرمان،وسائل االع .7
 مقدمة يف اطار تكويين،على الرابط االلكرتوين: 

http://ww.policemc.gov.bh/.../634377078376819158.p
df   

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/264288
http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/264288
http://eli3lami-q6r.blogspot.com/2006/blog.post_04.html%20visité%20le%2005/09/2015%20à%2020:50
http://eli3lami-q6r.blogspot.com/2006/blog.post_04.html%20visité%20le%2005/09/2015%20à%2020:50
http://eli3lami-q6r.blogspot.com/2006/blog.post_04.html%20visité%20le%2005/09/2015%20à%2020:50
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صورة اململكة العربية السعودية يف العامل،املنتدى االعالمي    . عبد العزيز تركستاين، 8
 13  -12،ص2004السنوي الثاين،

 14جع نفسه،ص. املر 9

   15. مرجع سابق،ص10

. طارق سيد امحد اخلليفي، االعالم احمللي يف عصر املعلومات،دار النهضة العربية،  11
 77بريوت لبنان،ص

،القاهرة  1988/1989. احتاد االذاعة و التلفزيون، الكتاب السنوي 12
 150،ص1989،

 ،  للكتاب  العامة  املصرية  اهليئة  اإلذاعي، اإلعالم  يف  الثقافية جاد ،الربامج . مسري 13
 8 ص ، 1997

 اجلامعي الطالب  لدى الصحي  الوعي نشر يف احمللية اإلذاعة  ، دور شعباين  . مالك 14
،جامعة منثوري،   التنمية  إجتماع علم يف  علوم دكتوراه شهادة  لنيل  مقدمة رسالة ،

 . 88 ،ص 2006 - 2005 قسنطينة، 

 .   218. عبد الرزاق حممد الديلمي ،مرجع سابق ، ص15

. بن عودة العريب ، اسهام وسائل االعالم يف ترقية اجملتمع ، مذكرة ماجستري يف علوم  16
 .  88، ص2006االعالم واالتصال ن جامعة وهران ،كلية العلوم السياسية واالعالم ،

رأي العام ،مذكرة ماسرت يف العلوم  . دور وسائل اإلعالم يف تفعيل قيم املواطنة لدى ال17
 .2013/2014السياسية والعالقات الدولية، جامعة حممد خيضر ،اجلزائر ،

 . 89. بن عودة العريفي ،ص18
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 2010،  7. حسن فرجية: املواطنة تطورها ومقوماهتا ، جملة املنتدى القانوين ، عدد 19
 .   19، ص

دوره يف تفعيل قيم املواطنة واالنتماء  . أمساء بن تركي ، النظام السياسي اجلزائري و 20
لدى الشباب ، رسالة دكتوراه غري منشورة ، كلية العلوم االجتماعية واالنسانية ،جامعة  

 .  172،ص2013بسكرة، 

. قايد دايب ، املواطتة والعوملة :تسؤل الزمن الصعب ، مصر ،مركز القاهرة لدراسات  21
 .  43،ص   2007حقوق اإلنسان، 

عني  ذاعة ،إل 2015/  2014شبكة الرباجمية العادية   ال" :  1. امللحق رقم "22
 .  2015،املصدر :االذاعة اجلزائرية ،اجلهوية الدفلى 

" : أوراق الطريق اخلاصة بربانمج البث للمناسبات املذكورة يف منت  2. ملحق رقم "23
 الدراسة ، املصدر : اإلذاعة اجلزائرية 
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 موقع احلتمية القيمية يف اإلعالم ضمن اخلارطة املعرفية للدراسات االتصالية 
 

 ،* 1 كرمية   ند. بومدي
 . (اجلزائر جامعة اجلياليل بونعامة مخيس مليانة - قسم االعالم واالتصال  1

karima1440@live.fr 

 2022/النشر: /..  اتريخ        2022/  /القبول:  اتريخ       20/09/2021االستالم:  اتريخ  

 : مقدمة   

الظاهرة      معامل  لنا  تتضح  أسسها  فهم  من خالل  اليت  األساسية  القاعدة  االتصال  نظرايت  متثل 
االتصالية وأبعادها املختلفة، وإن فهم "نظرية" النظرايت على النحو الذي وضحه الدكتور "عزي عبد  

يتم من    الرمحن" يؤدي إىل التطبيق العلمي واملنهجي السليم هلذه النظرايت، خاصة وأن الكثري مما
أحباث يف اجملال يف املنطقة العربية واإلسالمية ال خيلو من "التسطيح"، أو ما ميكن تسميته ابلسهولة  
البحثية النامجة عن فقر فكري و"تسيب" أدوايت خيل بصرامة التقاليد اجلامعية وأخالقياهتا، وتنعكس  

ت اإلعالمية اجلزئية الغربية، فأكثر  هذه "السهولة" حىت عند حماولة االستناد "اآليل" إىل بعض النظراي 
النظرايت استخداما يف هذه "احملاوالت" نظرية االستخدامات واالشباعات، ونظرية حتديد األولوايت،  
علما أن من تلك النظرايت ال ميس األسس اجلوهرية يف اجملال الثقايف واحلضاري يف املنطقة العربية  

ايت الغربية متاما، وإمنا الدعوة إىل استخدام أدواهتا املنهجية،  واإلسالمية، ولكن هذا ال يعين رفض النظر 
واستكماهلا ابلعقلية العربية واإلسالمية، اِبعتبار القيمة هي تعبري عن التميز الثقايف واحلضاري، وأن  
القيمة هي املستهدف عند دراسة وتفسري الظاهرة االتصالية، وهبذا أردان يف هذا الفصل طرح أسس  

mailto:karima1440@live.fr
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ال  نظرية  بعض من  من جهة، ومقارنتها مع  عليها  للتعرف  الغربية، يف حماولة  املقارابت  أو  نظرايت 
احلتمية القيمية يف اإلعالم من جهة أخرى اِبعتبارها خلفية دراستنا، أو بتعبري آخر معرفة موقع نظرية  

العربية اإلسالمية مع بعض من نظرايت ذات مرجع القيمية يف اإلعالم ذات األصول  يات  احلتمية 
 اجتماعية غري مباشرة.  

هذا املنحى سنحاول يف مداخلتنا أن نربز مكانة نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، و إسهاماهتا    و يف 
يف فهم سريورة التواصل اإلنساين، و تداخلها وانفصاهلا عن ابقي النظرايت واملقارابت اإلتصالية،  

تشمل  إبستيمولوجية  مقارنة  إجراء  طريق  اال عن  ترتيب  نظرية  البوابة،  حارس  ولوايت،  نظرية 
 االستخدامات واالشباعات، احلتمية التكنولوجية.  

نظرية احلتمية القيمية اإلعالمية ، مقارنة إبستيمولوجية، اإلنفصال و التجاوز،    الكلمات الدالة :
 القيمة . 

 أمهية نظرية احلتمية القيمية يف حقل علوم اإلعالم واالتصال والبنية القيمية.  أوال: 

ية القيمة تقوم على أساس أن االتصال انبع من األبعاد الثقافية واحلضارية اليت ينتمي  ركائز نظرية احلتم    
السمعية   الشفهية،  املكتوبة،  فيها  مبا  االتصال  وسائل  مجيع  يشمل  تكامليا  االتصال  يكون  وأن  إليها، 

لروحية اليت تدفع والبصرية، وأن يكون قائما على مشاركة واعية من اجلمهور، حامال دائما للقيم الثقافية وا
والسمو.  لالرتقاء  واجملتمع                                                                                            1ابإلنسان 

 

،  2005اجلزائر، دار اهلدى للنشر والطباعة،  نصري بوعلي، اإلعالم والقيم: قراءة يف نظرية املفكر اجلزائري عبد الرمحن عزي،    -1
.30ص   
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فهي نظرية تقوم على أساس اعتبار القيمة حتمية عند دراسة القائم ابالتصال، وعامل القيمة حتمية عند 
اإلعالمية، وإن التنمية احلقيقية يف نظر املفكر "عزي عبد الرمحن" تستدعي يف دمج الوسيلة  دراسة الرسالة  

)التقنية( يف املنظور الثقايف القيمي للمجتمع، وهو يضيف أنه من الضروري معرفة كيف تتجسد عندما  
ت أبية قيمة أو  تقرتن مبحتوايت وسائل اإلعالم، وكيف يكون التأثري سلبيا عندما ال تتقيد هذه احملتواي

 2تتناقض مع القيمة. 

وتكمن أمهية نظرية احلتمية القيمة من خالل ما قدمه الدكتور "عزي عبد الرمحن" من دراسات وأحباث     
يف الفكر االجتماعي املعاصر يف الظاهرة اإلعالمية املعاصرة يشكل سياقا لنزعة حضارية مفعمة ابلفكر  

إن ما يكتبه صاحب النظرية هو "اإلنسان" بدمه وحلمه وشحمه، هو  والتصورات املتعالية )الراقية(، و 
اإلنسان غري املشوه حضاراي، وحضور اإلنسان يف عالقته مع حميطه االجتماعي والتارخيي واحلضاري،  
فإذا كان مصدر قوة نظرايت االتصال الغربية"املرجعية االجتماعية"، فإن ثقل نظرية احلتمية القيمة يكمن  

ية القيمة" غري املباشرة، أي أهنا ترتكز كل مكوانت اإلعالم على األصول التارخيية واحلضارية  يف "املرجع
للمجتمع الذي تتواجد فيه، ويكون بصفة غري مباشرة، وهذا التوجه هو ضرورة حتمية لإلعالم الذي  

 حيافظ على التوازن االجتماعي. 

دارسا وأستاذا جعلته   1985 -1977ا ما بني فاملدة اليت عاشها املفكر عزي عبد الرمحن يف أمريك   
يستنبط هذه النظرية، وذلك بعودته إىل بيئته الدينية احملافظة وبقراءته املتأنية للنظرايت االتصالية السائدة  

 

،  2010حوارات أكادميية حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، اجلزائر، دار الورسم،  ،  رقية بوسنان، حممد هاشم الكرمي   -2
  .58ص
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فإحتكاك الثقافة العربية واإلسالمية مع العامل الغريب )األوريب، األمريكي( قدميا وحديثا، قام     3آنذاك،
اببني، ابب "الرتاث" قدميا، وابب "األزمة املرجعية" حديثا، واليت أنتجت بدورها عندان يف  بفتح وتوليد  

العامل العريب واإلسالمي  ما يسمى مبرحلة "الوعي ابلذات"، وإن ما يريده "عزي عبد الرمحن" هنا هو  
جمال الظاهرة  التخلص أو "التحرر" من ثقل الوعي ابملشكلة "الوعي ابلذات" والتحول واالنتقال إىل  

اإلعالمية كما تبدو على الواقع )كما هي(، ولقد أشار األستاذ "نصري بوعلي" يف كتابه "اإلعالم والقيم":  
قراءة يف نظرية املفكر اجلزائري "عزي عبد الرمحن" أن كتاابته وأحباثه عبارة عن سلسلة مرتابطة احللقات،  

يف الصحافة، يف جمال وسائل اإلعالم اجلماهريية ويف  دراسة( وتنوعها )  60فأحباثه مع كثرهتا )أزيد من  
العالقات العامة، يف جمال تكنولوجيا االتصال، يف جمال التكوين اإلعالمي، يف جمال نظرايت االتصال...(  

املتعالية.  احلضارية  والتصورات  ابلفكر  مفعمة  حضارية  لنزعة  سياقا                                                                       4تشكل 
فقد كتب عن اإلعالم بوصفه ظاهرة قيمية معياراي بقوله "إن دور اإلعالم واالتصال إضفاء قيما إضافية  

حوله".                                        وملن  لذاته  االرتقاء  فيتحقق  عليه،  هو  مما  قيمة  أكثر  يصبح  حبيث  )اجملتمع(،  اآلخر                                              على 
وكتب عن فعل السمع والبصر وخسوف املعىن يف الصورة، فهذا العامل حبد ذاته اضعف العديد من  
الفضاءات الثقافية والقيمة املرتبطة مبا هو رمزي أو جمرد يف اجملتمع، فقد حتولت الثقافة إىل صورة تلغي  

 5البعد التأملي يف إدراك احلقائق. 

 

 -  نصري  بوعلي، املرجع السابق، ص33.  3 

 -  رقية بوسنان،  حممد هاشم الكرمي، املرجع  السابق، ص  ص41،  50. 4 

ورقة مقدمة اىل املؤمتر الدويل " االعالم املعاصر يف الرؤية احلضارية"،  عزي عبد الرمحن، احلتمية القيمية واإلعالم املعاصر،    - 1
. ،31، ص ص  2014جوان  12وهران،     
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اإلعالم وتفكك البنيات القيمة يف الرواسب الثقافية، والذي خيص بناء تفصيليا على ستة معامل  وكتابه     
مساه الدكتور "عزي عبد الرمحن" ابلرواسب الثقافية حبكم أهنا تراكمية ومازالت آاثر املاضي عالقة يف  

كظاهرة مشوشة  العديد من عناصرها، كما أهنا اهتزت بشكل مشوه إىل حد كبري بفعل تدخل اإلعالم  
أحياان وحاملة لدالئل اخرتاقية تلمس البنيات القيمية أحياان أخرى، وهو حياول من خالل هذا املؤلف  
إعادة تشكيل املشهد الثقايف القيمي مبا يبعد العناصر الرتاثية الدالة وعلى رأس سلم هذه األخرية "القيمة"،  

 6ل، واخلوف، وبيولوجية التفكري. وتشمل هذه العناصر: الزمن، املكان والعنف والرأمسا

سي اليت ختص القيم ومواثيق الشرف والقذف  من منظور النور   إضافة إىل دراسة يف أخالقيات اإلعالم   
 7واخلصوصية الفردية وحقوق امللكية والعنف واالبتزاز االفرتاضي. 

إن هناك من يرفض االعرتاف بنظرية احلتمية القيمية إبعتبار أن أفكارها جمردة بعيدة عن التجسيد،      
وتعترب الدين أساسا هلا الذي يطرح إشكاالت كبرية ومعقدة، وأنه ال ميكن اإلفتاء فيها، وأن تطبيقها يعترب  

النظر  الردود وغريها من ردود رافضي  ية، واليت تؤكد على عدم اطالعهم خماطرة ابستمولوجية، وإن هذه 
أبسلوبه   الدراية  وعدم  اجملال،  هذا  الرمحن" يف  عبد  "عزي  الدكتور  أو جل كتاابت  معظم  على  الكامل 

خاصة                                                                                                     الفكري.               
دة يف كتاابته حتمل تراكما معرفيا، وتوحي بدالالت كثرية، كما يتسم أسلوبه ابلسياقية  وأن اجلملة الواح

 

للنشر،    املتوسطية، تونس، الدار 1طعزي عبد الرمحن، اإلعالم وتفكك البنيات القيمة: قراءة يف الرواسب الثقافية،    - 
 2009، ص9. 6 

. 7عزي عبد الرمحن، احلتمية القيمة واإلعالم املعاصر، املرجع السابق، ص    - 3  

  



 2022السنة: جانفي الشهر:  01العدد:                   "تواصل للدراسات اإلعالمية واالتصالية  

 موقع احلتمية القيمية يف اإلعالم ضمن اخلارطة املعرفية للدراسات االتصالية   :عنوان املقال

 

 -مليانةمخيس -امعة اجلياليل بونعامة جبخمرب االعالم والرأي وصناعة القيم  

ISSN   /   EISSN   

6 

وعمق الفكرة، وإن عباراهتم توحي الكثري من اجلهل بدون الوقوع يف قبضة الشك الغريب حديثا، وهي  
ألان ابآلخر،  تذكران بقبضة قدمية الزالت يف الرتاث العريب اإلسالمي هي جدلية العقل أو النقل، وعالقة ا

تسمى "جدلية النصوص القطعية"، فدراسة الظاهرة كما هي يف الواقع دون وجود أتثريات تعين حترر الذات  
من قبضة النصوص القبلية )الرتاث( وقبضة النصوص الغربية )احلداثة(، فنحن ننظر إىل واقعنا من خالل  

وتزاي العقل حمدودة،  تدخل  إمكانية  وإن  مكتوبة،  تراثية  يبقى  نصوص  أن  وهذا خطأ  النقل،  د مساحة 
اإلنسان يف حدود النقل، وهذا ال يعين رفضا للرتاث، وإمنا حماولة ألن يوجد هذا اإلنسان بنفسه ويستخدم  
عقله، إضافة إىل هذا فمن بني أفكار "عزي" هو أنه ال ميكن فهم أي نظرية مبعزل عن سياق النظرايت  

ياق النظرايت األخرى، وهذا له عالقة ابجملال املنهجي واألدوات  األخرى، أو ما يسمى بوضع النظرية يف س
اليت يتحرك يف إطارها أو يوظفها األستاذ "عزي" يف مقاربة الظاهرة اإلعالمية، فهو ينطلق من البنيوية اليت  
  تستخدم أداة "التضاد الثنائي" يف دراسة اللغة كمؤسسة مستقلة، وترى أن اللفظ يفهم يف مقابلته مع لفظ 
آخر يغايره يف املعىن وليس املبىن، وهو يستخدم هذه األداة يف مقاربة النظرايت االتصالية واملقارنة بينها،  

   8فنظرية احلتمية القيمية تفهم بشكل جيد عند مقاربتها ابحلتمية التقنية ملارشال ماك لوهان. 

عليها الدكتور "عزي عبد الرمحن"   لقد وجهت انتقادات لنظرية احلتمية القيمية يف االعالم، وقد أجاب   
 واليت صنفت إىل نوعني: 

)من خارج النظرية(:  وهو من صنف "من جهل شيئا عداه" أي نقد ليس مبنيا على    :  النقد من اخلارجأ
قراءة تذكر لنصوص النظرية كالقول أن هذه ليست نظرية أو أن هذا الطرح غري مقبول أو غري جمدي أو  

 

. 52،  50رقية بوسنان، حممد هاشم الكرمي، املرجع السابق، ص ص  - 1  
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وع  غري مالئم أو ال أرغب فيه أو أكرهه وما شابه، وهذا النقد ال حيتاج إىل الرد ألن صاحبه جيهل املوض
أو قد حيمل سوء نية مسبقة قائمة على الرفض من أجل الرفض أو عدم التسامح مع من حيمل أفكارا  

 مغايرة أو قد يكون بدوافع أيديولوجية أو تكون  من حالة نفسية مرضية )بفتح الراء( وما شابه، اخل.  

ن يف العالقة مع فكرة حمددة ومن املعروف أكادمييا أن النقد ابملطلق ليس له قيمة معرفية وإمنا النقد يكو 
عندان   ويف السياق الذي وردت فيه بناء على قراءة متأنية ونزيهة.  واحلاصل أن قيم النقد وأدب احلوار

 ليست متطورة وشروطه غري متوفرة كثريا ومنها: أن يكون النقد أخالقيا. 

ت هلم  ينة أو أغلبها و تبنصوص النظري  )من داخل النظرية(: وهو من الذين قرؤوا   : النقد من الداخل ب
جوانب قاصرة  أو غري بينة يف النظرية فكانت إسهاماهتم وتساؤالهتم متميزة  ومن زاوية أكادميية بنائية إن  
صح هذا التعبري. ويدخل يف ذلك مالحظات "شفوية" أو "مكتوبة" من طرف ابحثني وكتاب أمثال د.  

د. حممود قالندر، د. أمحد عبديل د. علي قسايسية،   السعيد بومعيزة، د. نصري بوعلي، د. زهري إحدادن، 
 د. رقية بوسنان وأ. حممد عبد الكرمي وأ. ابديس لونيس وآخرين، ونذكر من هذه االنتقادات: 

أن تسمية "احلتمية" جربية وتقلل من حرية تناول املواضيع بكيفيات "مغايرة." وقد أجاب د.   ✓
ك أيضا أ. عبد هللا قاسم. وميكن أن نضيف ابلقول أن  نصري بوعلي إبسهاب على هذه النقطة ووضح ذل 

احلتمية تعين اعتبار القيمة احملرك األساس يف فهم الظاهرة اإلعالمية مبكوانهتا )املرسل، الرسالة، الوسيلة،  
املتلقي( وأتثرياهتا على البنيات االجتماعية والثقافية يف سياق حضاري معني. فاملرسل حيتاج إىل "خلفية  

قيمي أخالقي" حىت تكون ممارسته اإلعالمية قيمية أخالقية، فكل قرار يتخذه املرسل أو املؤسسة   وتكوين 
اإلعالمية يف مقاربة الواقع يف أصله قرار ذو طبيعة قيمية أخالقية. أما الرسالة فأصلها كلمة قيمة: "أمل تر  

  – ء." واملتلقي يتفاعل نظراي كيف ضرب هللا مثال كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها اثبت وفرعها يف السما
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ويكون أتثري االعالم على املكون االجتماعي    - بناء على مرجعية قيمية أخالقية-وعندما يكون واقعه سواي  
 الثقايف بناء على أثر تلك الوسائل على النظام األخالقي واحلضاري ككل.  

أبن العلم "يدرس الواقع دون  أن النظرية معيارية بينما "العلم" يدرس الواقع دون غريه. إن القول   ✓
فلو    االعتبارات القيمية واألخالقية" موقف معياري بدوره وليس موقف "حمايد" على ما يبدو يف الظاهر.

قلنا أنه على مهندس "القنابل املتفجرة" أن يركز على إنتاج تلك األدوات )الواقع( دون االعتبارات "القيمية  
ذي ستحدثه تلك األدوات على اإلنسان، فإن هذا املوقف يعد معياراي،  األخالقية"  املرتتبة على الدمار ال

أي يستثين البعد اإلنساين األخالقي يف إنتاج تلك األدوات. واترخييا، فإن الفلسفة والدين والعلم والنظرايت  
نفسية  جماالت معيارية ابلدرجة األوىل. فاإلنسان كائن أخالقي ابلدرجة األوىل ولكن سلوكياته ذات أبعاد  

 واجتماعية واقتصادية وسياسية، اخل. ومن مث أمكن القول أن القيم واألخالق أساس أي علم. 

أن الواقع معقد ويصعب معاجلته مبتغري واحد. ميكن القول أن الواقع ليس معقدا وإمنا مركبا، فهناك   ✓
)املل بدأان ابجلزء  استقرائيا  اختذان منهجا  فلو  التحليل ألي ظاهرة،  من  موس واحملسوس( وهو  مستوايت 

االفرتاض األساس يف املنهج اإلمربيقي )الذي فقد الكثري من املصداقية يف العلوم اإلنسانية(، مث أييت املستوى  
القيمى   اجملال  أي  املرجعية،  القيمة  مستوى  أييت  وأخريا  واملقارنة  والتحليل  التفسري  يف  )العقل(  العقلي 

هذه احلالة. ويكون هذا املستوى األخري املتغري األساس والثقيل.  األخالقي والروحي املستمد من الدين يف 
ولو اختذان منهجا استنباطيا بقينا يف نفس الطرح وقلبنا املعادلة فقط. فالقيمة تعلو يف تفسري الظواهر )وال  

عقد،  يعلى عليها(. وأتيت املتغريات األخرى مكملة واتبعة وظرفية ومؤقتة إىل حني. ولو فرضنا أن الواقع م
فإن القيمة سبقت الواقع فتصبح املرجع يف تفسري هذا التعقد. وهذا املعىن نقرأه يف اآلية الكرمية "وال يكونوا  
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أنفسهم   قلوهبم من  أن قساوة  قلوهبم."  أي  الكتاب من قبل فطال عليهم األمد فقست  أوتوا  كالذين 
 9وتعقدها، إمنا من ابتعادهم عن القيمة وليس ملتغريات أخرى. 

هذه بعض االنتقادات اليت وجهت لنظرية احلتمية القيمية، واليت إن دلت على شيء إمنا تدل على االهتمام  
 الكبري هبا، وحماولة لفهم أكثر ألفكار هذه النظرية.  

 وميكن أن نلخص أفكار النظرية اليت تعرب عن آراء الدكتور عزي عبد الرمحن بقوله: 
 ندرس نظرية النظرايت. حنن يف مناهجنا ندرس النظرايت وال  •

بدون   • حد كبري  إىل  يتحرك  بل  النصوص  إىل  حييل  ال  احلايل  واقعنا 
 نصوص. 

إن األدوات يف البحث أشبه ما تكون مبفاتيح تدلك على املسلك األكثر امتدادا   •
 وعمقا يف الوصول إىل احلقيقة. 

وفق  الباحث يف علوم اإلعالم ال يقوم ابلتفسري بقدر ما يقدم قراءة خاصة   •
 الظرف واحلالة املستجدة. 

 النص القرآين مصدر اهلداية للمتقني ونوره ميتد إىل كل جمال.  •

 

على   2014- 10  - 12نظرية احلتمية القيمية يف االعالم" بتاريخ  اطلع على موقع الدكتور عزي عبد الرمحن "  - 1
.15:40الساعة     
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التجربة   • وحي  من  واالقتباس  العلم،  يف  الراسخني  اختصاص  من  التأويل  إن 
 املتعددة يف الزمان واملكان. 

القيم،   • وابن  الغزايل،  مثل  ثقيلة  شخصيات  من  تنهل  أصبحت  األخرية  دراسايت 
 10والورتالين.   والنورسي،

الغربية،      النظرايت  مع ابقي  للمقارنة  رأينا ال ميكن وضعها حىت جماال  القيمية حسب  احلتمية  فنظرية 
فكيف لنا أن نقارن نظرية مرجعيتها "القيمة" اليت مصدرها الدين مع نظرية كنظرية التنفيس والتطهري اليت  

نقص لديه الرغبة يف العنف واجلنس...، وكيف لنا أن  ترى أن متابعة املشاهد لربامج العنف واجلنس مثال ت 
معرفية   أصول  من  واملنبثقة  لإلنسان،  والروحية  واحلضارية  التارخيية  املرجعية  على  تستند  نظرية  نقارن 

     ابستمولوجية بنظرية كنظرية االستخدامات واالشباعات تستند على أسس امربيقية حبته...                                   

وهنا ميكن القول ما الفائدة من االعرتاف مبنتج هو لنا بعد أن يعرتف به الغرب، وملاذا أصبحت الثقافة     
الغربية هي اإلطار املرجعي الذي على أساسه تصدر كل أحكامنا، فال يصبح اإلنسان مدافعا عن العدالة  

نية إال إذا كان ديكارتيا، وال يستطيع أن  االجتماعية إال إذا كان ماركسيا، وال يستطيع أن يدافع عن العقال 
الوقوع يف قبضة الشك على حد قول عزي  هو  يتكلم يف حتليل الشعور إال إذا كان هوسراليا ظاهراتيا، وهذا  

 11عبد الرمحن. 

 

  28.10  - 11رقية بوسنان، حممد هاشم الكرمي، نفس املرجع السابق، ص ص    -

. 51بوسنان، حممد هاشم الكرمي، املرجع نفسه، ص    رقية    - 3  

. 51رقية بوسنان، حممد هاشم الكرمي، املرجع نفسه، ص  -1  
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    نظرية حارس البوابة: نظرية احلتمية القيمية و : اثنيا

إن القائم ابالتصال يف ظل نظرية حارس البوابة، حياول تربير عدم قدرته على التحكم ابملادة اإلعالمية      
أبن العامل قرية كونية ميكن للجمهور املشاركة بصناعة املادة اإلعالمية، واملشاركة الفاعلة برسم خريطة املشهد 

ابلشكل اهلادف أفقد القائم ابالتصال دوره   اإلعالمي، ولكن عدم الرتكيز على صناعة الرسالة اإلعالمية 
ابلتحكم ابملادة اإلعالمية، وهذا ما أفسح اجملال لنظرية حارس البوابة ابالهنيار السريع يف اإلعالم الغريب،  

 كما يراه البعض، والسبب يف ذلك يعود إىل أن أتثري القائم ابالتصال ال يتعدى املادة اإلعالمية.  

ن الدراسات اليت اهتمت بدراسة األدوار اليت يقوم هبا حارس البوابة، أن عملية  توضح العديد م  كما    
انتقاء املعلومات ترتبط بقواعد العمل واملهنة والقواعد التنظيمية أكثر من ارتباطها بتفضيالت شخصية،  

األوىل، كذلك    فاألدوار اليت يقوم هبا حارس البوابة إمنا تركز على التأثري على املادة اإلعالمية ابلدرجة
 اكتساب التشجيع من الزمالء والرؤساء داخل املؤسسة اإلعالمية. 

نظرية    أهنا  إىل  املادة    إضافة  على  األخري  هذا  أتثري  أن  أي  ابلقائم ابالتصال،  احمليطة  ابملرجعيات  هتتم 
، واليت بدورها متارس  اإلعالمية أتثري من السياقات املهنية والتنظيمية والبريوقراطية داخل املؤسسة اإلعالمية

 التأثري على اختاذ حارس البوابة خلياراته اليت تتعلق ابملادة اإلعالمية. 

أن سياسة الناشر أو املؤسسة اإلعالمية هي اليت تطبق يف العادة يف أي وسيلة   Breadلقد ذكر بريد      
بتأثر أفراد اجملتمع ابلرسائل  إعالمية، ويف احلقيقة هي أن حارس البوابة ميارس هذا الدور من خالل شعوره  

السلبية، ولذلك فإنه اليقوم هبذا الدور من أجل محاية اجلمهور من التأثريات اإلعالمية هلذه الرسائل، وإمنا  
يقوم هبذا الدور محاية للمؤسسة اإلعالمية من غضب اجلمهور على املؤسسة ورسائلها اإلعالمية، وهبذا فإن  

إىل   تسعى  البوابة  أهدافها محاية  نظرية حارس  أهم  من  وليس  األوىل،  ابلدرجة  اإلعالمية  املؤسسة  محاية 
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اجلمهور، وإمنا تقدم مظهر من مظاهر املوضوعية يف اختيار األخبار، ابإلضافة إىل ذلك فاجلزاء الذي يناله  
العاملني معه  يعدوه عمالؤه، وإمنا مصدره زمالؤه من  الذي  ليس اجلمهور  الوسيلة مصدره    اإلعالمي يف 
له أكرب   قيمه، حبيث حتقق  الوسيلة اإلعالمية حتديد وتشكيل  القائم ابالتصال يف  لذلك يعيد  ورؤساءه، 

 منفعة، أي أن هدفه برغمايت ابلدرجة األوىل.  

يقول الدكتور أمحد املنزالوي أن نظرية حارس البوابة هي نظرية يف علوم اإلعالم تعين أن العاملني به      
جملتمع وتقاليده، ولكن ماهو يف الواقع عكس ذلك حيث أن الدور الرئيسي للقائم يقفون حراس على قيم ا

القيم،   ينظر إىل  قبل أن  املؤسسة اإلعالمية  النظرية هي أن حيافظ على كيان  ابالتصال وفق معايري هذه 
البوابة    وبذلك فنظرية حارس   12وبذلك فهو حيمي املؤسسة اإلعالمية من االنتقادات قبل محاية قيم اجملتمع، 

تتعامل مع القيم كمتغري اثنوي اتبع، وليس عنصر رئيسي مستقل تقوم على أساسه الرسالة اإلعالمية املوجهة  
 إىل اجلمهور.   

ابملرجعيات احلضارية والتارخيية الروحية اخلاصة ابلقائم ابالتصال، وإمنا هي نظرية إعالمية    الهتتم  فهي   وهبذا    
عن   واختالفها  تنافيها  درجة  مهما كانت  اإلعالمية  للوسيلة  اإلعالمية  السياسة  أساس خدمة  على  تقوم 

 مرجعية القائم ابالتصال.                        

وسيلة اإلعالمية ابلدرجة األوىل دون مراعاة أمهية الرسالة، هذه األخرية اليت  نظرية حارس البوابة هتتم ابلف   
يعتربها الدكتور "عزي عبد الرمحن" هي أساس العملية االتصالية بقوله "الرسالة هي الوسيلة " احلاملة للقيم 

 

دور القائم ابالتصال يف ضوء نظرية الشخص الثالث، كلية الدعوة واإلعالم قسم  انمي املطريي،  عبد الرمحن بن -1

.6، 5،، ص ص 2009افريل   6 -7اإلعالم، جامعة البحرين،    
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اقرت  إجيابيا كلما  التأثري  يكون  حيث  اإلنسان،  سلوك  يف  تتجسد  واليت  الدين،  مصدرها  احملتوى  اليت  ب 
 13اإلعالمي من القيم، ويكون التأثري سلبيا كلما ابتعدت أو تنافت مع القيم. 

ويف األخري ميكن القول أن نظرية حارس البوابة أتخذ العديد من األبعاد خاصة يف ظل التطورات التقنية     
ن خالل قدرهتم على  اجلديدة، اليت مسحت للعديد من األفراد أبن يكونوا حراس بواابت إعالمية، وذلك م

التأثري على املضمون اإلعالمي، هذا األمر أضعف الدور الذي يقوم به حراس البوابة يف املؤسسات اإلعالمية،  
ولكنه مل يلغيه ابلشكل التام، ومع ذلك يبقى أتثري حراس البوابة اإلعالمية واضحا بشكل كبري ابملضمون  

 14اإلعالمي. 

 نظرية وضع االجندة: نظرية احلتمية القيمية و : اثلثا

السببية       يعين  ال  وسائل  Correlation is not cousationاإلرتباط  أن  من  الرغم  فعلى   ،
اإلعالم حسب النظرية املنوط هبا حتديد األجندة اإلعالمية للجمهور الذي يتبناها فتصبح أجندته، إال أنه  

فإنه من احملتمل أن تكون التغطية اإلخبارية للصحف والتلفزيون قد عكست االهتمام    Vivianحسب  
الفعلي لدى اجلمهور هبذه القضااي وليس العكس، وهذا ما يعلي من شأن وقوة اجلمهور لدرجة أن دوره 

اال األفراد ذوي  ميل  لقلة  املؤيدة  األدلة  بعض  هناك  أن  ذاهتا، كما  اإلعالم  قوة وسائل  يفوق  خنراط  قد 
البعض إىل عدم    Politically Involvedالسياسي   العتناق أجندة وسائل اإلعالم، حيث يشري 

احتياج النخبة املنخرطة سياسيا لإلعتماد على وسائل اإلعالم اإلخبارية يف احلصول على املعلومات، إذ  
 

 - عزي عبد الرمحن، منهجية احلتمية القيمية، تونس، الدار املتوسطية، 2013، ص 31. 13 

.7، ص  مرجع سابق، ن بن انمي املطرييعبد الرمح -3   



 2022السنة: جانفي الشهر:  01العدد:                   "تواصل للدراسات اإلعالمية واالتصالية  

 موقع احلتمية القيمية يف اإلعالم ضمن اخلارطة املعرفية للدراسات االتصالية   :عنوان املقال

 

 -مليانةمخيس -امعة اجلياليل بونعامة جبخمرب االعالم والرأي وصناعة القيم  

ISSN   /   EISSN   

14 

اإلعالم كمجرد مصدر   استخدام وسائل  إىل  السياسية  االخنراط واالهتمامات  واحد من ضمن  يدفعهم 
 15املصادر األخرى املتاحة أمامهم للمعلومات . 

هذا ابالضافة اىل أن نظرية وضع االجندة ابملقابل مع املنظور القيمي توصف على  
 أهنا:  

ما    ➢ املتلقي هلا، ولكن  أولوايهتا مهمة لدى اجلمهور  ترتيب األولوايت هتتم بوضع  نظرية 
جلمهور كمتلقي واعي واجيايب وليس كمتلقي  يالحظ على هذه النظرية أهنا أغفلت دور ا

للوسيلة   وفقا  وترتيبها  أمهيتها  ليس حسب  املواضيع  أو  ابلقضااي  يهتم  أنه  حيث  سليب، 
اإلعالمية، بل حسب ما يتناسب ويتوافق مع قيمه الدينية والثقافية والسياسية، وخلفيته  

ارة واملكانة يف األجندة  احلضارية والتارخيية...حىت وإن كانت تلك األولوايت تشغل الصد
 اإلعالمية. 

ابألثر املباشر واإلجيايب من خالل بروز قضية ما يف وسائل اإلعالم وبروزها   ة نظريال اهتمت  ➢
يف عقول اجلمهور، والرتكيز على قضااي معينة وإغفال قضااي أخرى، لكنها أمهلت كوهنا  

ة تربط احملتوايت ابلقيم، فإن  نظرية أتثريية أبن دراسة أتثري اإلعالم ال يتم من دون مرجعي 
كان استخدام وسائل اإلعالم ذا صلة أو قريب أو غري متناقض مع القيم كان التأثري إجيابيا  

 

 15. 235،  234ص ص  القاهرة،  ،نظرايت االعالم وتطبيقاهتا العربية ى عاطف العبد،  عاطف عديل العبد، هن -
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تكمن يف حسن   بل  ذاهتا،  اإلعالم  هنا ال ختص وسائل  املسألة  فإن  والعكس، وابلتايل 
 16استخدامها أو سوءه لقوله تعاىل: "قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها" 

إن نظرية ترتيب األولوايت تقوم على أساس مفاده الرأي العام، الذي تتصوره وسائل اإلعالم   ➢
هو ما جيب أن يكون، وذلك من خالل إتباع اإلعالميني ألسلوب املشكلة األكثر أمهية،  

يقابله   العام الذي  عندان ابملخيال    "عزي عبد الرمحن"ولكن يف حقيقة األمر إن الرأي 
ظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم والذي "يتضمن املشاعر النفسية االجتماعية  اإلعالمي يف ن 

وسائل   حمتوايت  من  عامة  واإلسالمي  العريب  اجلمهور  له  يتعرض  ما  بفعل  تتكون  اليت 
من جهة   تراثي وأسطوري  اجلمهور من خمزون  ما حيمله هذا  وبفعل  االتصال من جهة، 

ال  17أخرى"،  املخيال  هذا  فإن  مبحتوايهتا  وابلتايل  االجتماعية  الذاكرة  فيه  تتداخل  ذي 
 املعتمدة على إرث استعماري يؤثر يف عملية التلقي حملتوايت وسائل اإلعالم. 

وعموما ما ميكن قوله عن نظرية ترتيب األولوايت أو وضع األجندة، أن أمهية هذه النظرية تكمن يف     
آلن، فإن كانت قوة الرأي العام من األمور املعرتف هبا  كوهنا أحد مناهج دراسة الدميقراطية يف اجملتمعات ا

منذ منتصف القرن الثامن عشر، فتبقى أمهية معرفة الكيفية اليت ميكن أن يؤثر هبا اإلعالم يف الرأي العام،  
وذلك من خالل ترتيب أولوايت القضااي املختلفة لديه، كما تكمن قوهتا يف اهتمام عدد كبري من العلماء  

ا اجملال، كل حسب ختصصه، فقد اهتم هبا كل من ابحثي اإلعالم، و علم النفس، والسياسة  بدراسة هذ

 

  16. 31احلتمية القيمة، مرجع سبق ذكره، ص  عزي عبد الرمحن، منهجية    - 

  17. 22عزي عبد الرمحن، منهجية احلتمية القيمية يف اإلعالم، املرجع نفسه، ص   -
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وعلم االجتماع السياسي، سعيا وراء تكوين فهم دقيق عن كيفية التعامل مع الرأي العام والتأثري عليه وإعادة 
 18صياغة اجتاهاته وطرق تفكريه. 

 امات واالشباعات: نظرية االستخدو  نظرية احلتمية القيمية  رابعا: 

تعترب نظرية االستخدامات واالشباعات هي أوىل النظرايت اليت استخدمت مفهوم "اجلمهور النشط"،     
بعدما كان يعرب عنه يف النظرايت السابقة بـ "اجلمهور السليب" الذي يتلقى دون وجود "رجع صدى"، فعلى  

وابملقابل مع  ال، إال أنه  وضوعية يف هذا اجملالرغم من تطور أساليب البحث واالستقصاءات املنهجية وامل
 : نظرية احلتمية القيمية فإن 

بشكل مطلق، ألن دوافع التعرض ختتلف طبقا    صعوبة تعميم مدخل االستخدامات واالشباعات (1
والعادات...، والذكاء  واالقتصادي،  االجتماعي  والوضع  التعلم،  ودرجة  والنوع،   19للسن، 

فاجلمهور وإن كان يشرتك يف بعض مسات الفريق املرجعي، إال أن هناك فروق فردية كالتنشئة  
ية  ملافع االستخدام... وغريها جتعل عودو العائلية واجملتمعية وطبيعة الشخصية والتجربة الذاتية، 

 التعميم صعبة. 

اإلعالم، ومدى   (2 اجلمهور من وسائل  استفادة  بكيفية  هتتم  واالشباعات  االستخدام  نظرية  إن 
اإلشباع الذي حيققه، فهي نظرية منفعة هتمل فرضية هامة تتمثل يف أن الفرد يتأثر بثقافة جمتمعه،  

 

 -   عاطف عديل العبد، هنى عاطف العبد، نفس املرجع السابق، ص  240. 18 

االستهالكية للشباب الفلسطيين، رسالة دكتوراه،  دور إعالانت االنرتنت يف تشكيل الثقافة  ،  هر خليل حممد نصارشا  - 1
. 70، ص  2012جامعة الدول العربية، قسم البحوث والدراسات االجتماعية، القاهرة،     
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التع يف  ازدواجية  نظرة  حتمل  التبين  واليت  والتخوف،  الرغبة  عامة:  والتكنولوجيا  اإلعالمي  امل 
والرفض، احلب والكراهية، اإلاثرة والتخوف، وذلك ما جيعل الفرد يندفع يف اجتاه استخدام هذه  

 20الوسائل من جهة، واإلحساس ابلذنب من جهة أخرى. 

درجة االجيابية يف السلوك االتصايل ألفراد اجلمهور،    مل تشرح نظرية االستخدامات واالشباعات  (3
أو مفهوم اجلمهور النشط بوضوح، حيث أنه ميكن أن يقصد به االنتقائية قبل املشاهدة أو أثناء  

 املشاهدة، أو عقب املشاهدة، فهذه التفاصيل مل حتددها النظرية بدقة. 

نها اجلمهور، واالشباعات اليت حتققت  مل تركز النظرية على التفرقة بني االشباعات اليت يبحث ع (4
ابلفعل، رغم أمهية توضيح الفرق مبا يربز مبدأ انتقائية اجلمهور للمضامني اإلعالمية اليت يتعرض  

هذا من جهة، ومن جهة أخرى مل حتدد أيضا الفرق بني االستخدام واالستعمال والذي    21هلا، 
" ابإلشارة إىل  Joȅlle le Marecمن خالل ما يشرحه "عزي عبد الرمحن  يوضحه الدكتور  

أن الفرد هو مستعمل لنظام ما أوال، وكلما استعمل هذه التقنية بصفة مستقلة إال واحتاج إىل  
تعبئة بعض املهارات اإلدراكية والتقنية، والتحكم يف اجلهاز التقين يسمح مبنحه مرتبة املستخدم،  

ء ليست آنية وال هي مسلم هبا، وعليه،  ولكن اكتساب املعارف وحسن التدبري اليت يتطلبها الشي

 

  20. 31  ،30ص    عزي عبد الرمحن، منهجية احلتمية القيمية يف اإلعالم، نفس املرجع السابق، ص  - 

  46.21،  45شاهر خليل حممد نصار، املرجع السابق، ص ص    -
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فإن االستخدامات هي املمارسة االجتماعية اليت جيعلها التقادم أو التكرار عادية يف ثقافة ما،  
 22واستعمال شيء طبيعي أو رمزي، ألغراض خاصة. 

مل تفرق النظرية بني حجم االستخدام، ونوع االستخدام )املضمون(، فهل املبالغة يف االستخدام   (5
وتؤثر على  إ "الغين"،  احمليط  آاثر سلبية كالعزلة، وتضييق  مثال هو من حيدث  اإلدمان  ىل حد 

الصحة النفسية...أم أن التعرض ملضمون وسائل اإلعالم الذي خيل بقيم اجملتمع هو من حيدث  
تلك اآلاثر، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هل حجم االستخدام هو الذي حيدث اإلشباع،  

ومن                                                                                   دام..                أم نوع االستخ
جانب آخر، إن تطبيق نظرية االستخدامات واالشباعات يطرح تساؤال حول قياس االستخدام،  

تشري كثافة    فهل يكفي الوقت الذي يقضيه الفرد يف التعرض إىل وسائل اإلعالم وحمتواها؟ وهل 
التعرض على قوة الدافع، أم أن عامل االنتباه أثناء املشاهدة جيب أن يؤخذ بعني االعتبار، مما  

 يتطلب عزال كامال لكافة العوامل األخرى املؤثرة على كثافة التعرض. 

، إال أن أمهية هذه النظرية تتمثل فيما  ابلرغم من االنتقادات املوجهة لنظرية االستخدامات واالشباعات      
"،  Fischerيتعلق بدراسة تكنولوجيا االتصال احلديثة كالقنوات الفضائية واالنرتنت، كما يؤكد "فيتشر  

حيث يفرتض أن املستخدمني لديهم أهدافا معينة يريدون حتقيقها من استخدامهم لتكنولوجيا قد تكون  

 

نطقة العربية واالسالمية،  عزي عبد الرمحن، سعيد بومعيزة، اإلعالم واجملتمع: رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات على امل  - 4
  .335، ص  2010اجلزائر، دار الورسم،  
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تك وابلتايل  التكلفة،  ومرتفعة  ابلظروف معقدة  مرهونة  عليها  املرتتبة  واالشباعات  االستخدامات  ون 
 23االجتماعية والثقافية واالقتصادية ألفراد اجلمهور. 

تنامي دراسات االستخدامات       الرقمية قد ساهم يف  التقنيات  انتشار احلاسوب اآليل وتطور  أن  كما 
" فردنة  بظاهرة  و Individualisationواالهتمام  االتصال،  وسائط  الوسائط  "  هذه  استخدام  اعترب 

كعامل حمفز للمبادرة الشخصية واحلرية الفردية، وكوسيلة للتخفيف من وطأة وسائل اإلعالم اجلماهريية،  
والتخلص من سلطة التلفزيون، ألن الفرق بني وسائل االتصال التقليدية ووسائط االتصال اجلديدة من  

ة لألوىل )التقليدية(، ولكنه يتمتع ابستقاللية كبري ابلنسبة  زاوية املستخدم هو أنه غري مستقل متاما ابلنسب
 24للثانية )وسائط جديدة(. 

عزي عبد  ولكن تبقى أسس نظرية االستخدامات واالشباعات "امربيقية حبتة"، وهي حسب الربوفسور     
لوجية( واترخيية  إذا أدخلنا عنصر "االبستمولوجية" يف تفسريها، جند افرتاضات معرفية )ولرمبا أيديو  الرمحن

حاضرة بشكل غري مباشر، ذلك أن فلسفة التنوير يف أورواب قد أوكلت مهمة معرفة احلقيقة إىل الفرد الذي  
يتعامل مع سوق "مفتوح" من األفكار، فاألمر إذا مرتوك لآلخر يف اختيار ما يعتربونه أفضل أو أحسن ما  

ع إىل الفكر التجاري، واعترب أن "مبدأ العرض والطلب"  ميثل "احلقيقة"، وقد محل الفكر الليربايل هذا الطاب
سيد املوقف يف السوق، وهذا الفكر الغريب، ال ميكن تطبيقه على  جمتمع عريب وإسالمي، ذلك انه حسب  

 

  72.23، ص  السابق شاهر خليل حممد نصار، املرجع    - 

  24. 336عزي عبد الرمحن، السعيد بومعيزة، املرجع السابق، ص   -
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حنن يف مناهجنا ندرس النظرايت وال ندرس "نظرية النظرايت"، أي األسس    عزي عبد الرمحن الدكتور  
     25ثر مما يهم االكادميني الغربيني حبكم أن تلك النظرايت من نتاج فكرهم وثقافتهم. املعرفية، واألمر يهمنا أك

 نظرية احلتمية القيمية ونظرية احلتمية التكنولوجية: : خامسا

يعترب الباحث "ريتشارد دبالك" من أكثر الباحثني انتقادا هلذه النظرية، حيث يعترب أن مصطلح     
ماك لوهان" وجودها مل يعد هلا وجود حقيقي يف اجملتمع املعاصر، ويف هذا  القرية "العاملية" اليت زعم "

الصدد يقول "بالك" إن التطور الذي استند إليه "ماك لوهان" عند وصفه للقرية العاملية استمر يف  
مزيد من التطور، حبيث أدى إىل حتطيم هذه القرية العاملية وحتويلها إىل شظااي، فالعامل اآلن أقرب ما  

ون إىل البناية اليت تضم عشرات الشقق السكنية اليت يقيم فيها أانس كثريون، ولكن لكل فرد منهم  يك
وما يسميه "ماك لوهان"    26يعيش يف عزلة وال يدري شيئا عن جريانه الذين يقيمون معه يف البناية، 

جن حيث  موجود،  غري  هو  قرية كونية  إىل  العامل  بتحول  الشعوب  بني  الثقايف  أنفسنا  ابالندماج  د 
إىل آالف املقاطعات املنعزلة يستخدم كل فرد وسيلته اخلاصة، ويطور اللغة    Polarizdمستقطبني  

أمة   يف  والدمج  التماسك  ترسيخ  من  بدال  األفراد  بني  والتمايز  الفروق  تزداد  وابلتايل  تناسبه،  اليت 
املشاركة"       27واحدة. "تلفزيون  يسمى  ما  خلق  أنه  املعاصر،  التلفزيون  مميزات  بني  من 

Television Interactive    نظرية التغيري سيقلب موازين  فهذا  املشاهد،  لتنمية مشاركة   ،

 

  . 11،  9الكرمي، مرجع سبق ذكره، ص ص  مد هاشم  رقية بوسنان، حم   -   3

  26. 162ص    ،2010، عمان، االردن،  1طة، نظرايت االتصال،  بسام عبد الرمحن املشاقب  - 

القاهرة، الدار املصرية اللبنانية،    ة،  االتصال ونظرايته املعاصر   حسن عماد املكاوي، ليلى حسني السيد،  - 
  27. 279، ص  2008



 2022السنة: جانفي الشهر:  01العدد:                   "تواصل للدراسات اإلعالمية واالتصالية  

 موقع احلتمية القيمية يف اإلعالم ضمن اخلارطة املعرفية للدراسات االتصالية   :عنوان املقال

 

 -مليانةمخيس -امعة اجلياليل بونعامة جبخمرب االعالم والرأي وصناعة القيم  

ISSN   /   EISSN   

21 

"ماك لوهان"، من حيث تصنيفه لوسائل اإلعالم، إىل وسائل ابردة وأخرى ساخنة، ووضع التلفزيون  
دة اليت ال تقتضي ما يسمى مبشاركة املستقبل يف صنع الرسالة اإلعالمية، ومن  ضمن الوسائل البار 

وضعية   من  املشاهدين  حولت  إذ  الكندية،  الشركات  إحدى  إليه  توصلت  ما  ذلك  على  األمثلة 
االستقبال السليب إىل مشارك أو "خمرج إضايف"، إذ إبمكانه أن خيتار وضعية الكامريا أو الزوااي اليت  

الصورة، وإمكانية إعادة اللقطات اليت يريدها وخاصة يف املقابالت الرايضية، أو منازالت    تلتقط منها
 28املالكمة. 

إضافة إىل هذه االنتقادات جند نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم قد جاءت كنقد لنظرية احلتمية      
التكنولوجية لـ"مارشال ماك لوهان"، حيث أن الدكتور "عزي عبد الرمحن" ال يتفق مع تقدميات "ماك  

والبصر كوحدة    لوهان" على مستوى كل من عملية ربط التطور التارخيي بشكل االتصال ودمج السمع
يف مقابل النص املطبوع، فالتطور التارخيي يف نظر املفكر اجلزائري "عزي عبد الرمحن" يرتبط ابلتحوالت  
أو القطائع على مستوى البىن املعرفية أو املعاين، وليس ابالكتشافات التقنية يف جمال اإلتصال، وإن  

دة يف التاريخ قامت على أساس التحوالت  كانت هذه األخرية تسرع يف عملية التحول، فالعهود اجلدي
فمثال    29الذهنية، اليت غريت نظرة اإلنسان إىل نفسه وعامله قبل أن تغري يف وسائل نشر هذه النظرة، 

 

اجلزائر، دار الكتاب احلديث،    - احملتوى واجلمهور–حممد شطاح، اإلعالم التلفزيوين، نشرات األخبار    - 
  28. 24، ص  2007

،  34عدد،  1سلسلة املستقبل العريب، طلوجيا االتصال،  عزي عبد الرمحن، قراءة ابستمولوجية يف تكنو   - 
  14.29، ص  2004بريوت،  
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قد   املعرفة  فهذه  هذا،  هو عكس  السائد  بعدما كان  اثبتة  والشمس  تدور  األرض  أن  كإكتشاف 
 أحدثت حتوال كبريا على مستوى التفكري البشري. 

ومن جانب آخر، فكال من السمع والبصر له مستوى من التحليل، وال ميثل وحدة  مندجمة على      
  30الرغم من العالقة القائمة بني خمتلف احلواس. 

كما أن نظرية احلتمية القيمية للدكتور "عزي عبد الرمحن" تقع يف االجتاه املعاكس من نظرية احلتمية     
 مستوى: التكنولوجية، وذلك على أكثر من  

املستوى األول: تتخذ نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم مبدأ أولية الرسالة )القيمة(، يف مقابل   •
 "الوسيلة هي الرسالة". 

املستوى الثاين: تعترب نظرية احلتمية القيمية أن احلواس مثل السمع والبصر فعل قيمي، وليست   •
 مسائل فنية فحسب يف العالقة مع وسائل اإلعالم. 

البعد  املس • القيمة هي األصل يف اختاذ  القيمية يف اإلعالم أن  الثالث: ترى نظرية احلتمية  توى 
 31اإلنساين العاملي، بينما "القرية العاملية" املقرتحة واملهيمنة من صنع وسائل إعالم مهيمنة. 

اكتشاف  وابلتايل ما ميكن قوله يف األخري أن فكر "مارشال ماك لوهان" يعكس زمانه أو اترخيه )   
الراديو، والتلفزيون والكمبيوتر، األقمار الصناعية(، واليت تشري إىل بداية التطور التكنولوجي ومدخل إىل  

 

  30. 14عزي عبد الرمحن، قراءة ابستمولوجية يف تكنولوجيا االتصال، املرجع نفسه، ص    - 

، 69، ص ص  2011عزي عبد الرمحن، نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، تونس، الدار املتوسطية،    - 
70 .31  
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االتصايل                               .                                                                                                          Société Communicationnelleاجملتمع 
وابلعكس، إن فكر "عزي عبد الرمحن" يعكس تطور األفكار واحلضارات وصراع القيم حنو الوسائل،  
ابحلتمية   مرتبط  لوهان"  ماك  "مارشال  لـ  السياقي  النموذج  أن  يتنب  بوعلي"  "نصري  الدكتور  فحسب 

القرن العشرين يف اجملتمع  التكنولوجية )الوسيلة( يف سنوات اخلمسينيات والستينيات وال سبعينيات من 
الغريب، أما الدكتور "عزي عبد الرمحن" مرتبط أبهلية القيم وروحانية الرسالة خالل العقدين األخريين من  

 32القرن العشرين، وذلك يف كل اجملتمعات )اإلسالمي وغريه(. 

 خامتة 

ما ميكن أن خنتم به يف هذا املقام، تبقى نظرية احلتمية القيمية ذات املرجعية القيمية متثل أفضل مقاربة  
يف دراسة الظاهرة اإلعالمية على أسس قيمية وأكادميية بينة، وهي ليست نقد للنظرايت السابقة املذكورة 

ت، أي فهم األسس املعرفية للنظرايت  أعاله، وإمنا هي نظرية حتاول أن تدفع ابلباحث لفهم نظرية النظراي
على غرار نظرية حراس البوابة، ونظرية االستخدامات واالشباعات، ونظرية ترتيب األولوايت، ونظرية  
احلتمية التكنولوجية...، وهي تعبري عن الذات والتميز الثقايف واحلضاري، وأن نظرية احلتمية القيمية يف  

 بعض األسس املنطقية والواقعية، ولكن تنفصل عنها من حيث  اإلعالم تتعايش مع هذه النظرايت يف
 أهنا تعترب "القيمة" هي مبثابة الطاقة املعنوية الروحية الدافعة.   

 

32 - Nacir Boali, L’information entre Marchal Mac Luhan et Azzi  
Abderrahman de la Technologie à la compétence moral,1éreEd, Algie, Dar El 
Fajr,2007, p 2.  
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 راجع: ملقائمة ا

 2010، عمان، االردن، 1بسام عبد الرمحن املشاقبة، نظرايت االتصال، ط -1

اجلزائر، دار   -احملتوى واجلمهور–األخبار حممد شطاح، اإلعالم التلفزيوين، نشرات  -2
 2007الكتاب احلديث، 

نصري بوعلي، اإلعالم والقيم: قراءة يف نظرية املفكر اجلزائري عبد الرمحن عزي،  -3
  .2005اجلزائر، دار اهلدى للنشر والطباعة، 

حوارات أكادميية حول نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، اجلزائر،  ، رقية بوسنان، حممد هاشم الكرمي   -4
 2010دار الورسم، 

حسن عماد املكاوي، ليلى حسني السيد، االتصال ونظرايته املعاصرة،  القاهرة، الدار املصرية   -5
 2008اللبنانية، 

 القاهرة. عاطف عديل العبد، هنى عاطف العبد، نظرايت االعالم وتطبيقاهتا العربية،  -6

، تونس،  1عزي عبد الرمحن، اإلعالم وتفكك البنيات القيمة: قراءة يف الرواسب الثقافية، ط -7 
  .2009للنشر،  املتوسطية الدار 

  . 2013عزي عبد الرمحن، منهجية احلتمية القيمية، تونس، الدار املتوسطية،  -8
                                                                 عزي عبد الرمحن، سعيد بومعيزة، اإلعالم واجملتمع: رؤية سوسيولوجية مع تطبيقات  - 9            

 . 2010ة، اجلزائر، دار الورسم، لى املنطقة العربية واالسالميع

               عزي عبد الرمحن، قراءة ابستمولوجية يف تكنولوجيا االتصال، سلسلة املستقبل العريب،  -10          
  . 2004، بريوت، 34، عدد1ط
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عزي عبد الرمحن، نظرية احلتمية القيمية يف اإلعالم، تونس، الدار املتوسطية،   -11
2011 

 امللتقيات واملؤمترات: 

               عزي عبد الرمحن، احلتمية القيمية واإلعالم املعاصر، ورقة مقدمة اىل املؤمتر  -12                
 .2014جوان 12لدويل " االعالم املعاصر يف الرؤية احلضارية"، وهران، 

ية الشخص الثالث، كلية  عبد الرمحن بن انمي املطريي، دور القائم ابالتصال يف ضوء نظر  -13
 2009افريل  6 -7الدعوة واإلعالم قسم اإلعالم، جامعة البحرين، 

 االطروحات و الرسائل: 

دور إعالانت االنرتنت يف تشكيل الثقافة االستهالكية للشباب  شاهر خليل حممد نصار، -14
تماعية، القاهرة،  الفلسطيين، رسالة دكتوراه، جامعة الدول العربية، قسم البحوث والدراسات االج

2012 

 املراجع ابللغة االجنبية: 
1-Nacir Boali, L’information entre Marchal Mac Luhan et  

Azzi  Abderrahman de la Technologie à la compétence 
Ed, Algie, Dar El Fajr,2007, p 2. éremoral,1 

 مواقع االنرتنت: 

 2014-10 -12نظرية احلتمية القيمية يف االعالم" بتاريخ موقع الدكتور عزي عبد الرمحن "  -
 . 
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 توظيف العالقات العامة يف اجملال السياحي  

 
 ،* 1 د.مسري دمحان 

(،  اجلزائر ) مليانة جامعة اجلياليل بونعامة مخيس 1
samirdahmani@yahoo.com 

 2022/النشر: /..  اتريخ        2020/  /القبول:  اتريخ       20/09/2021االستالم:  اتريخ  

 مقدمة 
 

الدول على      العيش  تعمل  استمراريتها وضمان  تنويع مصادر دخلها ، وهذا من أجل 
السياحة من   الكرمي والرفاهية ملواطنيها، ومن أجل ضمان سيادهتا وقراراهتا، ويعترب قطاع 
القطاعات اإلسرتاتيجية اليت تضمن مداخيل هامة، وقد تفطنت عديد الدول إىل ذلك،  

مال على االستثمار يف ذلك، لدرجة  فأخذت تنشط يف جمال السياحة، وحتث رجال االع
أّن السياحة تعّد املورد املايل الرئيس لبعض الدول، كما أّن الدول اليت على مداخيل النفط  
أدركت أنه حان األوان لتنويع اقتصادها فوضعت إسرتاتيجية مستقبلية وفق بعد زمين لذلك،  

عربية بعيدا عن الغربية  وجعلت السياحة ضمن أولوايت االستثمار، واحلديث هنا عن دول  
 اليت أدركت منذ زمن ذلك. 

واجلزائر واحدة من بني الدول اليت متتلك كل مقومات النهوض بقطاع السياحة، مقومات  
طبيعية وأخرى ختص املنتجات السياحية وغريها، لذا كان لزاما عليها أن تعمل من أجل  

 تنويع مصادرها بعيدا عن مداخيل النفط. 



 2022السنة: جانفي الشهر:  01العدد:                   "تواصل للدراسات اإلعالمية واالتصالية  

 . ي توظيف العالقات العامة يف اجملال السياح  :عنوان املقال

 

 -مليانةمخيس -امعة اجلياليل بونعامة جبخمرب االعالم والرأي وصناعة القيم  

ISSN   /   EISSN  

2 

ن البد من إتباع عدة أساليب وطرق لتنشيط قطاع السياحة يف اجلزائر  من أجل ذلك كا   
األمر الذي يتطّلب تكاتف اجلهود، خاصة وأّن اجلزائر تعترب وجهة غري مرغوب فيها لعدة  
أسباب منها ما هو أمين وقانوين وسياسي، ومنها ما يعود للعقلية اليت متّيز الفرد اجلزائري  

يت ختص السياحة أو الفرد الذي يقوم ابلسياحة وخيص ذلك  سواء كمستثمر يف اخلدمات ال 
ثقافة السياحة، ومن أجل تغيري هذه الذهنيات لضمان اجلذب السياحي سواء السائح يف  
الداخل أو السائح األجنيب كان البد من توظيف العالقات العامة يف ذلك، وهذا من خالل  

والتنفيذ،   األهداف  املوارد، ووضع  وتوظيف  السمعة  التخطيط  ذلك ضمان  من  واهلدف 
احلسنة والعالقة الطيبة وخلق صورة ذهنية إجيابية بداية عن اجلزائر ككل كبلد سياحي، مث  
عن كل مؤسسة تستثمر يف قطاع السياحة، وهي عملية تلقى على عاتق احلكومة وخمتلف  

تنويع كل العمومية أو اخلاصة، والعمل على  أنواع    املنظمات واملؤسسات السياحية سواء 
من   والسائح  الداخل  يف  السائح  وترفيهية وغريها، وجذب  سياحة عالجية  من  السياحة 

 اخلارج، وكل ذلك من املمكن أن يتحقق من خالل أنشطة العالقات العامة. 

 قراءة للعالقات العامة: 

تعترب العالقات العامة نشاط اتصايل إنساين مرتبطة بوجود اإلنسان، ويف العصر احلديث     
مطلع القرن العشرين أصبح ينظر إليها كعلم له مبادئه وأسسه، ونشاط إداري ميارس    ومع

"    Ivy Leeيف خمتلف أنواع املنظمات، وهذا منذ احملاوالت األوىل لكل من "إيفي يل"
 من أجل وضع أسس ومبادئ العالقات العامة.   Bernarzو"إدوارد برينز" 

"مساعدة اإلدارة على حتديد األهداف الرامية إىل زايدة  تَعرف العالقات العامة على أهنا  
وخططها   املنظمة  ملنتجات  اجلماهري  هذه  وقبول  ومجاهريها  املنظمة  بني  والوفاق  التفاهم 

   1وسياساهتا واألفراد العاملني هبا. 
 

 .24، عامل الكتب، القاهرة، د س ن، ص  3العجوة: االسس العلمية للعالقات العامة، طعلي    -   1
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وأيضا جند تعريف "املعهد الربيطاين للعالقات العامة أبهنا جهود خمططة يقصد من ورائها  
 2التفاهم املستمر بني املنظمة ومجاهريها". إقامة 

وعرفت "العالقات العامة أبهنا العلم الذي يدرس سلوك األفراد واجلماعات دراسة علمية   
 3موضوعية بغية تنظيم العالقات اإلنسانية على أسس من التعاون واحملبة والوعي" 

خمطط ومستمر هتدف من  وينظر إىل العالقات العامة "على أهنا وظيفة إدارية ذات طابع  
خالهلا املنظمات واهليئات العامة واخلاصة إىل كسب واحملافظة على تفهم وتعاطف وأتييد  
أولئك الذين هتتم هبم، وذلك عن طريق تقييم الرأي العام املتعلق هبا من أجل ربط سياستها  

بدرجة أكفأ عن  وإجراءاهتا قدر اإلمكان، ولتحقيق تعاون مثمر أكرب ومقابلة املصاحل العامة  
   4طريق املعلومات املخططة ونشرها". 

وهذا   العامة،  للعالقات  عليه  متفق  واحد  تعريف  عند  الوقوف  ميكن  ال  أنه  يالحظ  ما 
الختالف التخصصات العلمية واختالف نظرة أصحاهبا، حيث تتعلق ابملدخل التسويقي  

ما ميكن الوقوف عنده  واملدخل اإلداري وكذلك املدخل االجتماعي واملدخل االتصايل، و 
كذلك هو التداخل يف تناول العالقات العامة وبعض األنشطة االتصالية األخرى كالدعاية  
واالعالن مثال، هلذا جند من يقيم مقارنة بينها وبني األنشطة األخرى ليبني نقاط االختالف  

قات العامة  واالتفاق، وهناك من يعتربها أدوات توظف يف العالقات العامة ، وعليه فالعال 
 هي:  

 
، دار الفكر  3عاطف عديل العبد: مدخل اىل االتصال الرأي العام، االسس النظرية واإلسهامات العربية، ط  -   2

 24،  1999العريب، القاهرة،  
، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة،  1احلديثة، طحممد منري حجاب: العالقات العام يف املؤسسات    -   3

 . 32، ص  2007
 .17، ص  2009، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر،  1حممد عبده حافظ: العالقات العامة، ط   -   4
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 عملية اتصالية مستمرة بني املنظمة ومجاهريها.  
 عملية إدارية حتتاج للتخطيط والتنفيذ. 
 هي ضمان القبول لدى مجهور املنظمة.  
 هي نشاط وعلم وفن.  
 تعمل على حتقيق التفاهم والرتابط والسمعة الطبيعة للمنظمة مع مجاهريها.  
 الصراحة والوضوح جتاه اجملتمع واجلمهور.  

اتصايل، وهذه   نشاط  أهنا  اعتبار  العامة وتتكون من عناصر على  العالقات  كما حتتوي 
يتعلق   والذي  الصدى  ورجع  واملتلقي،  والوسيلة  والرسالة  املرسل  من  ختص كل  العناصر 

 ابلتغذية املرتدة وهناك من يذكر التأثري بدل ذلك. 

 5  تتكون العالقات العامة من عناصر وهي:

 وهو نوعان:  اجلمهور: / 1

أ/ اجلمهور الداخلي: ونعين به مجيع منسيب املنظمة والذين ميكن تصنيفهم حسب طبيعة  
 مسؤولياهتم اإلدارية ووظائفهم

واجلمعيات وقنوات   اجملتمع  وقادة  واملسامهني  الزابئن  املتكون من  اخلارجي:  اجلمهور  ب/ 
 االتصال واحلكومة واإلنسان العادي. 

وهدف العالقات العامة يتسم بتعزيز مسعة املنظمة عند مجهورها    هدف: / عمليات ذات  2
 والتعرف على آراء هذا اجلمهور. 

 
، ص  2011، دار املسرية للنشر، االردن،  1حممد صاحب سلطان: العالقات العامة ووسائل االتصال، ط  -   5

   40،41ص
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 وتتم هذه العملية ابستمراريتها ملساعدة اإلدارة يف تطبيق أهداف املنظمة.   / عملية إدارية: 3

ت  وهي ذات اجتاهني، تستخدم فيها خمتلف القنوات االتصالية )قنوا   / عملية اتصالية: 4
االتصال الشخصي،قنوات االتصال اجلمعي، قنوات االتصال اجلماهريي(، ومن بني أنشطة  

 إتصالية مثل اإلعالن واملعارض والندوات واملؤمترات وإصدار املطبوعات. 

إذ تستخدم التخطيط وتستخدم منهج البحث العلمي للحصول على    / عملية علمية: 5
 جلمهور. املعلومات الدقيقة واآلراء املوثوقة من ا

 أهداف العالقات العامة: 

توظيف العالقات العامة دائما ما يكون له هدف وغاية من وراء ذلك، هذه األهداف      
 6تصب يف اهلدف العام الذي تعمل من اجله  املنظمة، ومن مجلة هذه األهداف: 

 تقدمي املعلومات اليت تنظم حركة العمل ابملؤسسات العامة واخلاصة يف الدول.  -

 العمل على توعية اجلمهور أبهداف املؤسسات احلكومية واخلاصة.  -

 تنسيق العالقة بني املؤسسات واجلمهور خلدمة املصاحل املشرتكة بينها.  -

 خلق نوع من التفاهم اإلجيايب بني املؤسسات واجلمهور هدفه استمرارية العالقة.  -

 ور جتاه املؤسسات. حتقيق أفضل درجات االنطباع أو الصور الذهنية لدى اجلمه -

 دعم العالقة املشرتكة بني املؤسسات واجلمهور إىل حد الثقة املتبادلة بينهما.  -

 تفعيل دور وسائل االتصال التقليدية واحلديثة خلدمة أهدافها.  -

 
، دار البداية، االردن،  1ين اتج السر فقري عمر: اعداد وإنتاج املواد االعالمية للعالقات العامة، طعماد الد  -   6

 25، ص2013
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 حتفيز التفاعل االجتماعي وتنمية العمل بروح الفريق بني أعضاء اجلمهور الداخلي.  -

 الوسيط الفاعل يف تنظيم العالقة بني اإلدارة وفرق عمل املؤسسات. القيام بدور  -

 التأثري اإلجيايب على الرأي العام حول أنشطة املؤسسات.  -

املنظمة مهما       أمهيتها يف  العامة على مدى  العالقات  اليت ختص  االهداف  تدل هذه 
 اختلف نوعها ونشاطها وملكيتها. 

 امة فيما يلي:  وقد حدد بعضهم أهداف العالقات الع

 رفع مكانة املؤسسة وما ينتج عن ذلك من فوائد. -

 ترويج السلع وخدمات املؤسسة ومبيعاهتا. -

 احلصول على ثقة املواطنني. -

 التمتع بعالقات حسنة مع اجملتمع احمللي. -

 كسب ثقة املسامهني. -

 توطيد العالقة اجليدة مع املوردين. -

 اجلديد منهم. كسب ثقة الوكالء واجتذاب -

 جتنب وحل املشكالت العاملية. -

 القدرة على اجتذاب أفضل العناصر للعمل ابملنشأة. -

 حتقيق عالقات طيبة مع العمالء واملستهلكني. -

 تنمية عالقات سليمة مع املؤسسات واملنشآت املماثلة ذات العالقة معها. -

 عالقات حسنة مع األجهزة االدارية احلكومية. -
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 ورغبات واجتاهات فئات اجلمهور حنو املؤسسة واملنشأة. معرفة ميول -

 مساعدة املؤسسة او املنشأة يف تكوين سياساهتا املختلفة عن طريقة تقدمي االستشارة. -

 العالقات العامة وتفعيل األنشطة السياحية: 

السياحة كنشاط تقوم على عدة أسس ومرتكزات منها ما يتعلق بوجود إرادة سياسية      
هبذا القطاع، إضافة ايل وجود اهلياكل اليت تتوفر على املرافق السياحية أيضا وسائل  للنهوض  

النقل والقدرة على التنقل، وتوفري عقلية خدمة اآلخر، إذ يستفيد مل االطراف املوجودة يف  
اجملتمع من السياحة وليس شرط أن يكون مستمرا يف هذا القطاع، لقد عملت العديد من  

بقطاع السياحة، بتنويع خدماهتا ومناطق السياحة، وتنويع االغراءات    الدول على النهوض 
من خالل   السياحية  االنشطة  وتفعيل  اخلارج،  السائح يف  أو  الداخل  السائح يف  جلذب 
اعتماد العالقات العامة، اي بذل اجلهود خللق صورة حسنة ومسعة طيبة ترتسح يف ذهن  

احلقائ اعتماد  من خالل  ابلسياحة،  ذلك،  املهتمني  يف  والصراحة  الصادقة  واملعلومات  ق 
الثقة والعمل على استمرارية ذلك، مبعىن مهما اختلف القطاع الذي تنشط فيه   لكسب 
العالقات العامة يبقى املبدأ واحد، واهلدف العام مشرتك وواحد، وهو حتسني الصورة الذهنية  

منظمة   بكل  اخلاصة  األهداف  يف  اختالف  مع  احلسنة،  السمعة  حسب  وكسب  وهذا 
 األنشطة اليت تقوم هبا. 

واحلقيقة أن عمل العالقات العامة ينطلق من الداخل إىل اخلارج وهذا يتعلق ابلسياحة أيضا  
على مستوى خمتلف املنظمات واملؤسسات السياحية وكل املهتمني واملنتفعني هبا، سواء وزارة  

تستثمر يف السياحة،  خاصة بذلك أو مرافق سياحية عمومية، او مؤسسات سياحية خاصة  
والداخل واخلارج يعين اجلمهور الداخلي للمنظمة، واجلمهور اخلارجي، وميكن اسقاط ذلك  
على اجلزائر ككل حيث يعترب الداخل مجهور داخلي، وما يقع خارج حدود البلد من دول  

 ومنظمات، وشعوب خمتلفة يهتمون ابلسياحة الداخلية ميثلون اجلمهور اخلارجي. 
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 القات العامة على مستوى السياحي: وظائف الع 

ختص الوظائف التالية العالقات العامة يف خمتلف أنواع املنظمات، ولكن ميكن اسقاطها      
 7على جمال تنشيط السياحة او على كل منظمة تنشط يف هذا اجملال، هذه الوظائف: 

مبعرفة اجتاهات وراء اجلمهور  وظيفة البحث: تتمثل هذه الوظيفة يف كافة اجلهود املتعلقة  -1
حيث   اجلهود  هذه  وختتلف  مؤسسة،  أو  فردا  سواء كان  العامة  العالقات  ممارسة  وحول 
تستخدم يف املمارسة احلديثة للعالقات العامة كافة السبل املتاحة لقياس معرفة آراء اجلمهور  

 ورغباته. 

معي-2 ألهنا  األهم  هي  بل  الوظائف  أهم  من  وتعد  التخطيط:  التصور  وظيفة  بوضع  نة 
الربامج   تلك  من  املرجوة  االهداف  وحتديد  وبراجمها،  العامة  العالقات  األنشطة  املتكامل 

 واألنشطة مع اقرتاح األدوات والوسائل لتنفيذها يف حدود اإلمكاانت املتاحة. 

وظيفة التنسيق: واليت تكمن يف مدى قدرة العالقات العامة على التقريب بني مكوانت  -3
قات اخلاصة ابملنشأة على املستويني الداخلي واخلارجي، كذلك تفعيل العالقة  شبكة العال

 بني  مكوانت شبكة العالقات ألجل خدمة أهداف املنشأة. 

وظيفة اإلدارة: وتقوم العالقات العامة فيها بدور الداعم ملختلف اإلدارات واألقسام يف  -4
امله وختتلف  مهامها،  أداء  على  هلا  واملعاون  العامة حبسب  املؤسسة  للعالقات  اإلدارية  ام 

 اختالف األدوار لتلك األقسام. 

وظيفة اإلنتاج: وهي عملية اعداد وهتيئة املوارد والربامج اإلعالمية املختلفة اليت تكون  -5
احلديثة   التكنولوجيا  أاتحت  وقد  املؤسسة،  اجتاه  للجمهور  الذهنية  صورة  حتسني  هدفها 

 هداف العالقات العامة. العديد من اجملاالت اليت ختدم أ

 
 . 27عماد الدين اتج السر فقري عمر: مرجع سبق ذكره، ص   7
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تعترب الوظائف املذكورة نشاط اإلداري تقوم به املؤسسات اليت هلا عالقة بقطاع السياحي  
تستفيد منه، ولكن حيب تنبيه إىل جتربة العالقات العامة يف اجلزائر، حيث الزالت يف بدايتها  

ليه البد من تدارك  وتطبيق العالقات العامة كنشاط إداري ال هتتم به غالبية املنظمات، وع
ذلك، هذا األمر له عالقة ابالستثمار وكذا التنوع والتشابه واملنافسة بني خمتلف املؤسسات  
مما جيعلها تعتمد على األسلوب العالقات العامة يف ذلك وغريها من األسباب األخرى اليت  

 حتول دون االهتمام ابلعالقات العامة. 

 يف اجملال السياحي: اسرتاتيجية التخطيط للعالقات العامة 

يعترب التخطيط "عملية عقلية للمواءمة بني املوارد واالحتياجات، واختيار أفضل مسار      
للفعل من بني املسارات بديلة، ووضع ذلك يف شكل خطة وميزانية للتحقيق أهداف حمددة  

 8يف  املستقبل" 

" عملية مجع املعلومات    وعملية التخطيط تسبق مراحل أخرى كمرحلة التنفيذ مثال، كما أهنا 
وحتديد األهداف والسياسات وإقرار االسرتاتيجيات اليت جيب أن يتبعها املشروع ومن مث  
للحظة   طبقا  األهداف  حتقيق  يضمن  لكي  ويراقب  ويوزع  ويشكل  ينظم  املدير  فإن 

 9املوضوعية. 

عشوائية غري مدروسة مل  واعتمادا العالقات العامة يف جمال التنشيط السياحي ال يتم بطريقة  
يتم التفكري هلا، بل هي يف األصل ختطيط ملا جيب عمله وكيف يتم ذلك، مما يساعد على  

 االرشاد والتوجيه حنو األفضل ويضمن العمل أبرحيية وأمان. 

 
، اجملموعة العربية للتدريب والنشر،  1مدحت حممد أبو النصر: مقومات التخطيط االسرتاتيجي املتميز، ط   8
 20، ص2001صر،  م
 50حممد عبد احلافظ: مرجع سبق ذكره، ص    9
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 10يضمن التخطيط للعالقات العامة ما يلي: 

 وضوح  الرؤية  وحتديد األهداف.  -

 يات. استخدام أمثل للموارد وامكان -

 .حتقيق التكامل والتنسيق -

 حتديد األوليات مبا يتفق مع االحتياجات   -

 السيطرة على مشاكل التنفيذ.  -

 ختفيض املخاطر.  -

 مبادئ التخطيط للعالقات العامة: 

ميكن إسقاط هذه املبادئ على جمال تنشيط السياحة كقطاع حيتاج لذلك،  ومتثل هذه     
 املبادئ يف: 

وهذا يعين أننا عندما خنطط لشيء جيب أن نوجه    دف املراد  حتقيقه: الرتكيز على اهل- 1
كافة طاقتنا يف التنبؤ على ذلك الشيء هبدف حتقيقه وعدم االنشغال أبمور جانبية ال أتثري  

 أو صلة هلا ابهلدف الذي خنطط له. 

املتعلقة  جيب أن يشمل التخطيط كافة األنشطة والوسائل واألساليب  مشولية التخطيط:  - 2
 ابهلدف الذي خنطط له، وأن نوفر كافة اإلمكانيات الضرورية لذلك دوان نقص. 

 
أنظر حول ذلك: طارق السويدان، حممد أكرم العدلوين: كيف تكتب خطة استارتيجية، قرطبة للنشر     10

 20ه، ص1425والتوزيع، الرايض،  
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وهذا يعين أننا يف سعينا للوصول إىل غاية    أولية وأسبقية التخطيط يف تنفيذ اهلدف: - 3
أو هدف ما جيب أن نعتمد أوال التخطيط قبل أي وظيفة إدارية أخرى، ألهنا هي اليت حتدد  

 سارات واإلمكانيات املؤدية إىل الغاية أو اهلدف. لنا األنشطة وامل

وهذا يعين أن يكون التخطيط قابل للتطبيق وخيدم اهلدف    فعالية وكفاية التخطيط:-4
لتحقيق   الضرورية  واإلمكانيات  واألساليب  والوسائل  األنشطة  ويغطي كافة  فعال  بشكل 

 الغاية أو اهلدف. 

ر املستقبلي ذا أطياف واسعة ميكن التحرك  وهذا يعين أن يكون التصو   مرونة التخطيط:- 5
التغريات املستقبلية من خالل بدائل حمتملة وليس حصر   من خالهلا بسهولة يف مواجهة 

 التخطيط يف إطار متحجر ال يستوعب إمكانيات التغيري املستقبلية. 

 العالقات العامة ووظيفة االتصال يف جمال السياحي: 

يف األصل، ويف اجملال السياحي فإهنا حتاول الوصول إىل    تعد العالقات العامة نشاط اتصايل 
اجلمهور الداخلي واجلمهور اخلارجي للمنظمة وهذا يف إطار أتديتها ألنشطتها، وتتوضح  

 األبعاد االتصالية للعالقات العامة يف: 

 وجود رسالة ذات مضامني معية بني الطريف االتصال.  -
يتم عن طريق وسيلة أو وسائل اتصالية  نقل وتبادل املعلومات بني طريف االتصال،   -

 خمتلفة، ابستخدام طرق خمتلفة للتعبري. 
االتصاالت هتدف إىل توفري معلومات واضحة من قبل املرسل يستوعبها ويتقبلها   -

 بطابع التأثري بغرض توجيه الفكر وحتقيق االتفاق حول املفاهيم.  املتلقي، تتسم
االتصال بني الطرفني، مما يسهل  هناك أهداف مبتغاه، تتحقق من خالل عملية   -

 التفاهم املتبادل بينهما كمدخل لإلقناع املشرتك. 
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اإلطار املوقفي بكل ما يتضمنه من معان، يشكل امهية جناح االتصال لكي حيقق   -
القناعة   ما جيري وعلى حتقيق  تفسري  االتصال  على  يساعد طريف  اذ  اهدافه، 

 املشرتكة بينهما. 

االتصالية هي املنظمة واجلمهور واملتمثل يف الداخلي واخلارجي، ومن أجل  وطرفني العملية  
عناصر   من  االتصال كعنصر  وسائل  توظيف  من  البد  اجلماهري كان  هذه  إىل  الوصول 
العملية، وهي كثرية ومتنوعة، يتم إختيارها حسب احلاجة واهلدف، وحسب خصائص وقوة  

التصال املختار، وحسب نوعية اجلماهري  كل وسيلة ابملقارنة مع األخرى وحسب أسلوب ا
 والفئات اليت تتعامل معها املنظمة وتتوجه اليها برسائلها. 

 ومن هذه الوسائل كاآليت: 

اللفظية:    - غري  االتصال  وتعبريات  وسائل  حركات  من  اجلسد  لغة  تعتمد  اليت  وهي 
 واالمياءات، واملتعلقة أيضا بنوع اللباس، وابستعمال الصور واجملسمات والرسوم...اخل.   

واليت ميكن تقسيمها إىل مباشرة مثل اعتماد اهلاتف والربيد    قنوات االتصال الشخصي:  -
عن املباشرة فهي ختص املقابالت    االلكرتوين وغريها، واخلطاابت ولوحة اإلعالانت، وأما 

 والزايرات، واالجتماعات 

واليت تتعلق ابملشاركة يف األنشطة االجتماعية واحلفالت    وسائل اإلتصال غري مباشرة:   -
 اخلريية، والتربعات. 

حيث تتعدد هذه الوسائل بني املكتوبة كالصحف واإلذاعة    وسائل االتصال اجلماهريي:   -
 تتميز خبصائصها عن األخرى. والتلفزيون، وكل وسيلة  

 كما ميكن تقسيمها إىل: 

 جرائد، كتب، ملصقات، مطوايت، صحف.  وسائل مقروءة:  •
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 تتمثل يف اإلذاعة واألسطواانت السمعية وسائل مسعية:  •

 تتمثل يف الصور وامللصقات   وسائل مرئية: •

 تتعلق ابلتلفزيون، أفالم عن املؤسسة، السنما.  وسائل مسعية بصرية:  •

فإن أن حتتوي    وعليه  العامة، حيث من املمكن  العالقات  أقسام  يندرج ضمن  كل ذلك 
 على:  

 يقوم إبجراء البحوث عن اجلمهور وحتديد رغباته وحاجاته.  قسم البحوث: 

 يرتبط بكل ما يتعلق بوسائل اإلعالم املختلفة قسم اإلعالم:  

 يرتبط مبؤسسات اجملتمع املدين وغريها   قسم الشؤون العامة:  

اليت ختص املواظفني داخل املنظمة وترتبط ابخلدمات    طة االجتماعية قسم األنش 
 االجتماعية كالعطل والتنزه وغريها. 

 صعوبة تطبيق العالقات العامة يف امليدان السياحي: 

العامة يف القطاع السياحي من تفعيل    هناك عدة صعوابت حتول دون تطبيق العالقات 
 وتنشيط هذا القطاع، ونذكر منها: 

النمط اإلداري املوجود ابملنظمة واخلاص بنمط اختاذ القرارات والتسيري واملتمثل   
 يف املركزي و الالمركزي، ونوع القيادة هل هي قيادة دميقراطية أو استبدادية. 

 قص العنصر  البشري املتخصص يف العالقات العامة. ن 
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املنظمات ابجلمهور اخلارجي، حيث ال تعمل على معرفة    اهتمام خمتلف  عدم 
 وحتديد اجتاهاته ورغباته من خالل البحوث العلمية. 

 غياب روح املنافسة بني املؤسسات مع عدم وجود تنوع وتعدد يؤدي إىل ذلك.  

خبرجي    واملتعلق  العامة  العالقات  مستوى  على  األكادميي  التكوين  ضعف 
 اجلامعات.  

 غياب اإلرادة للنهوض بقطاع السياحة.  

عدم الربط بني املؤسسات االقتصادية واخلدماتية وبني مراكز البحث واجلامعات   
 وعدم االهتمام مبنتوجها العلمي. 

 العقلية املقاومة لكل تغيري إجيايب.  

 اف بقطاع السياحة كقطاع اسرتاجتي البد من االستثمار فيه عدم االعرت  

عدم السماح للشركات األجنبية لالستثمار يف قطاع السياحة، األمر الذي ًيكن   
 من االحتكاك واالستفادة من خرباهتا. 

ميكن القول أن عدم األستغال ميدان السياحة يف اجلزائر هو خسارة هلا، إذ يعترب مورد        
يضمن االستمرارية والبقاء، وخيرج البلد من دائرة االعتماد على مداخيل النفط،  مايل هام  

اذ ال تعترب هذا االخري خيار اسرتاتيجي على املستوى البعيد، وتوظيف العالقات العامة  
للنهوض بقطاع السياحة وتنشيطه يعترب مطلبا آين، بعيدا عن اعتبار ان قطاع السياحة يف  

وال يتوفر على املرافق واخلدمات والؤسسات االسرتاتيجية الكربى وحىت    اجلزائر مل يبدأ بعد،
الصغري منها واليت تنشط يف هذا امليدان، فالبد  من النظر وفق إسرتاتيجية بعيدة املدى،  
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فاجلزائر متتلك كل املقومات السياحية الطبيعية واملادية والبشرية لكي تكون وجهه سياحية  
 السائح األجنيب وتبقى اإلرادة هي الفاصل يف ذلك.  سواء لسائح يف الداخل أو 

  قائمة املراجع: 

 ، عامل الكتب، القاهرة، د س ن. 3علي العجوة: االسس العلمية للعالقات العامة، ط -

واإلسهامات    - النظرية  االسس  العام،  الرأي  االتصال  اىل  مدخل  العبد:  عديل  عاطف 
 . 1999، دار الفكر العريب، القاهرة، 3العربية، ط

احلديثة، ط  - املؤسسات  يف  العام  العالقات  منري حجاب:  للنشر  1حممد  الفجر  دار   ،
 . 2007والتوزيع، القاهرة، 

 . 2009، دار الفجر للنشر والتوزيع، مصر، 1حممد عبده حافظ: العالقات العامة، ط -

العامة ووسائل االتصال، ط  - للنشر،  1حممد صاحب سلطان: العالقات  ، دار املسرية 
   40،41، ص ص2011ردن، اال

،  1عماد الدين اتج السر فقري عمر: اعداد وإنتاج املواد االعالمية للعالقات العامة، ط  -
 .2013دار البداية، االردن، 

، اجملموعة العربية  1مدحت حممد أبو النصر: مقومات التخطيط االسرتاتيجي املتميز، ط  -
 . 2001للتدريب والنشر، مصر، 

السويدان،    - للنشر  طارق  قرطبة  استارتيجية،  تكتب خطة  العدلوين: كيف  أكرم  حممد 
 ه. 1425والتوزيع، الرايض، 

العامة، ط  - العالقات  ادراة  اجلرايدة:  الرمحان  عبد  والتوزيع،  1بسام  للنشر  اسامة  دار   ،
 . 2013االردن، 
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االنساين،االصدار الثاين، دار الشروق  صاحل خليل ابو اصبع: العالقات العامة واالتصال    -
 . 2004للنشر، االردن، 

حممد عبد الغين، حسن هالل: مهارات التفكري والتخطيط االسرتاتيجي، كيف تربط بني    -
 . 2007،2008احلاضر واملستقبل، مركز تطور االداء والتنمية، مصر، 

ترمجة عبد احلكم امحد اخلزامي،  اليسون فيكر: دليل العالقات العامة مرجع علمي شامل،    -
 . 2004، دار الفكر للنشر والتوزيع، القاهرة، 1ط

النظرية    - العامة بني  الناصر امحد جرادات، لبنان هاتف الشامي: اسس العالقات  عبد 
 2009والتطبيق، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، االردن، 
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   دور اإلعالم اجلديد يف تشكيل الرأي العام
 

 ،* 1 أيوب دهقان د.
 . ( اجلزائر تيسمسيلتجامعة  -معهد احلقوق والعلوم السياسية  1

tgrock@hotmail.fr 
 2022/النشر: /..  اتريخ        2022/    /  القبول:  اتريخ       20/09/2021االستالم:  اتريخ  

 مقدمة 
حيتل موضوع الرأي العام وصناعة القرار أمهية ابلغة يف حقل العلوم اإلجتماعية عامة      

والعلوم السياسية خاصة، اليت تنظر يف عملية التحول الدميقراطي واملشاركة السياسية، وكذلك  
األدبيات املتعلقة بصنع القرار السياسي والنظم السياسية، وقد تزايد اإلهتمام ابلرأي العام  
يف الدراسات املعاصرة نتيجة لثورة املعلومات وتقنيات اإلتصال اليت متنح أفقا أوسع للرأي  
العام يف احلياة السياسية، وعلى األخص عالقته بصنع القرار، فاملشاركة احلقيقية للرأي العام  
يف صنع القرار تعرب عن أحد أهم خمرجات املمارسة الدميقراطية، لذا جند أن معظم األنظمة  

 .1السياسية حتتكم إىل الرأي العام يف صناعتها للقرارات ووضعها للسياسات العامة 
من جهة أخرى جند أن هناك ترابط وثيق بني الرأي العام والنظام السياسي، هذا األخري  
تستخدمه   التفويض  من  نوع  فهو  العام،  الرأي  وأتييد  دعم  من  مشروعيته  يستمد  الذي 

ارساهتا، فكلما كانت هناك مكانة للرأي العام يف اجملتمع، كلما  السلطة لتربير سياساهتا ومم
زاد ذلك من شرعية النظام السياسي، وقد عرب "ديفيد إسنت" عرب إقرتابه النسقي عن عالقة  

 
بسيوين إبراهيم محادة، الرأي العام وأمهيته يف صنع القرار، مركز اإلمارات للدراسات والبحوث   1

 . 03، ص. 2002، 1، ط.- 57 -اإلسرتاتيجية، سلسلة حماضرات 
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النظام السياسي مع بيئته الداخلية وكيف يهتم ابملطالب ويعاجلها ويستجيب للرأي العام،  
ريا لدراسة الرأي العام يف إطار الثقافة السياسية اليت  كما أن غابريل أملوند خصص حيزا كب

تعكس طبيعة النظام السياسي وأداءه من خالل الدور الذي يلعبه الرأي العام، أي أن هناك  
عالقة تكامل بني ثالثة متغريات هي الرأي العام، الثقافة السياسية والنظام السياسي. فكلما  

اركية واعية هتتم برفع املطالب وتناقش خمرجات  كان هناك رأي عام له ثقافة سياسية تش
 النظام السياسي، كلما كان هناك أداء ورد إجيايب تفاعلي هلذا النظام. 

 مشكلة الدراسة:  
تناقش هذه الورقة قضية دور الرأي العام يف عملية صنع القرار السياسي عرب خمتلف القنوات  

تمع املدين وغري الرمسية كوسائل اإلعالم  سواءا  الرمسية كاألحزاب والنقاابت ومجعيات اجمل
التقليدية أو الوسائط اجلديدة مثل شبكات التواصل اإلجتماعي اليت أصبح هلا دور مميز يف  
التعبئة السياسية ومجع التأييد والتأثري على توجه الرأي العام، وفق ملاسبق ذكر ميكن التساؤل  

 ار السياسي عرب املشاركة السياسية ؟ هل ميكن للرأي العام أن يؤثر يف عملية صنع القر 
 األسئلة الفرعية: 

 ماهو الرأي العام وماهي الثقافة السياسية ؟  -
 هل لإلعالم اجلديد القدرة على مجع التأييد والتعبئة السياسية للرأي العام ؟  -
 هل ميكن للرأي العام عرب الوسائط اجلديدة أن يؤثر يف عملية صنع القرار السياسي ؟  -

 الدراسة:   أمهية 
إنعكاسات   من  صاحبها  وما  واإلتصاالت  املعلومات  نظم  يف  احلاصل  للتطور  لقد كان 
إسرتاتيجية على قطاعات عديدة كان أبرزها اإلعالم واإلتصال، العامل األهم يف التغريات  
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، بل ساهم هذا الواقع يف جعل بعض اجملتمعات  السياسية واإلقتصادية واإلجتماعية للدول 
أزمات سياسية وأمنية، مثل ما حدث يف العامل العريب، وجعل دول أخرى تشهد  تعيش يف  

ثورة إجتماعية وإقتصادية حقيقية مثل ما شهدته دول كالربازيل واألرجنتني واهلند وغريها،  
وقد كان لإلعالم اجلديد الدور األبرز يف تشكيل الرأي العام وتوجيهه حنو املشاركة السياسية  

 له فاعل أساسي يف عملية صنع القرار السياسي. بطرق خمتلفة ماجع 
 

 احملور األول: الرأي العام والثقافة السياسية رؤية يف املفاهيم والدالالت
 تعريف الرأي العام:  - 1
اليت كان   الرأي العام هو مصطلح غريب مت استخدامه من قبل األنظمة السياسية الغربية    

لديها ولع كبري ابلتحدث عن الرأي العام لتؤكد أن حكوماهتا معربة عن رأي الناس العن  

 

   يف كتابه سوسيولوجيا اإلنرتنت يؤكد الدكتور ندمي منصوري أن تقنية املعلومات وأدواهتا الرقمية
أحدثت »تغيريا جوهراي يف طبيعة اآلليات اإلعالمية اليت ميارسها اإلنسان، بعد أن منحته فرصة مجع كم 

ة، وإعادة تشكيل مادهتا  هائل من البياانت يف بيئة رقمية توفر له فرصة حتليلها إىل عناصرها األولي
 ابلطريقة اليت يريد، مع توفر فرصة زج الوسائط املتعددة املفعمة ابملؤثرات السمعية والبصرية. 

   يعود مفهوم الرأي العام إىل الثورة الفرنسية حني استخدم السياسيون الفرنسيون هذا املفهوم للتعبري
اعات خالل مرحلة ما بعد الثورة، وقد تبلور هذا عن اجتاهات وآراء ومصاحل كبار التجار وأصحاب الصن

وعلى الرغم من شعبية مفهوم الرأي العام، فإنَّه   .املفهوم بشكل أكرب بعد احلرب العاملية األوىل والثانية
كغريه من مفاهيم العلوم االجتماعية مل يتم االتفاق على تعريف واحد جامع له، خاصة مع تداخله مع  

 .لعادات والتقاليد واالعتقاد والقناعة واالجتاه واحلكم والسلوكاملفاهيم ُأخرى مثل ا
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رأيها هي وهذا األمر استعادته مجيع األنظمة حىت األنظمة االستبدادية أخذت تتحدث عن  
 . 2الرأي العام 

وتعريفات   السابع عشر  القرن  فمنذ  العام،  للرأي  واحد  تعريف  إجياد  الصعب  كثرية  ومن 
شكل على الدوام جماال خصبا للبحث. ومن   يقدمها الباحثون هلذا املفهوم الشائك الذي 

لوبون"،   "لغوستاف  اجلماهري  املفهوم كتاب سيكولوجية  اهتمت هبذا  اليت  البارزة  الكتب 
يف ما تعربر عنه النخبة، حتورل املفهوم    - بعد الثورة الفرنسية-فبعد أن كان الرأي العام حمصورا  

إىل اجلمهور، وصارت قوة هذا األخري كبرية لدرجة أنه ميكن أن يؤثر    - عند لوبون-ريا  كث
أو   إىل األسوأ  أن حيررك ويدفع اجلميع سواء  إذ ميكن للجمهور  املثقف،  الفرد  حىت على 

 .3األفضل 
 ميكن إدراج أهم احملاوالت لضبط مفهو الرأي العام  
العام هوما   الرأي  ميل  أى  فقد عرف جون ستيورت  منه"  السائد  اجلزء  أو  اجملتمع  يريده 

أن   أما هارولد تشايلدر"فريى . مايتبناه اجملتمع أو الغالبية ىف اجملتمع من أراء ووجهات النظر
الرأي العام هو جمموعة من اآلراء الفردية، أو هو حاصل مجع اآلراء الفردية"، أى أن الرأى  

 .4العام هو جمرد جتميع لألراء الفردية فقط 

 

مالحظات أساسية، صحيفة احلوار املتمدن،  -التكوين -حواس حممود، الرأي العام، املفهوم  2
 (2005نوفمرب  22) 1386ع.

r.org/debat/show.art.asp?aid=51145&r=0http://www.ahewa 
 (2016مارس,  29إمساعيل عزام، الرأي العام يف قبضة األنرتنت، شبكة اجلزيرة، جملة الصحافة، )  3

https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/239 
فيفري  24املركز الدميقراطي العريب، ) الرأى العام والسياسة اخلارجية، اتمر عبداحلميد حممد مرتضى، 4

2016)https://democraticac.de/?p=28190  
 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51145&r=0
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/239
https://democraticac.de/?p=28190
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"أن الرأي العام اصطالح يستخدم للتعبري   الذي يرى : ناك تعريف أخر جليمس يزايسوه
عن جمموع اآلراء اليت يتوصل إليهاالناس إزاء املسائل اليت تؤثر يف مصاحلهم العامة واخلاصة   
أى أن الرأى العام هو تعبري الناس عن قضية هتمهم فقط، فاالفراد اليبدون أرائهم إال ىف  

كما عرف أمحد أبو زيد الرأي العام وجهة نظر أغلب    .  تتعلق مبصاحلهم فقط القضااي الىت
اجلماعة اليت ال يفوقه أو حيجبه رأأيخر وذلك يف وقت معني و إزاء مسألة تعين اجلماعة  

 تدور حوهلا املناقشة صراحة أو ضمنا يف إطار هذه اجلماعة. 
عام ميثل سلوكا اجتماعيا أو استجابة  وفقا هلذه التعريفات املقدمة ميكن القول أن الرأي ال

مليزات اجتماعية، وحىت يظهر هذا السلوك أو هذه االستجابة ويكون رأاي عاما البد أن مير  
مبراحل متعددة تكون يف النهاية عناصر أساسية يف تشكيل الرأي العام وهذه العناصر هي  

عة صغرية فاعلة وقد تكون  : القضية العامة، فالقضية قد تكون بسيطة حمددة الهتم إال مجا
اثنيا جند عنصر اجلماعة واجلماعة قد تكون قليلة  . القضية كبرية هتم األمة أبمجعها، اجلماعة

العدد ولكنها فاعلة وقد تكون كثرية العدد، أما العنصر الثالث فيتمثل يف روح املناقشة واليت  
العام، فاملناقشة متر خبطوتني  قد تكون عامة وعلنية وىف هنايتها تتكون اآلراء ويظهر الرأي  

نشأة   أمهها:  مبراحل  مرورا  النظر  تقارب وجهات  والثانية  النظر  اختالف وجهات  األوىل 
املشكلة أو املوضوع  إدراك املشكلة، االستطالع ابملناقشة، بروز املقرتحات حلل املشكلة،  

 . 5اجلماعيصراع اآلراء، تبلور اآلراء تقارب اآلراء، االتفاق اجلماعي، والسلوك 
فإذا كان الرأي العام يف الدول النامية يتسم ابلسطحية نتيجة اجلهل واخلوف فان الرأي العام  
التعددية   ويقبل  وعقالين  واع  فهو  عمقاً  أكثر  أخرى  املتقدمة أيخذ خصائص  الدول  يف 

 
فيفري   21، )23اهلادي علي جربيل، الرأي العام كيف يتكون وكيف يقاس؟، جملة املسلح، ع.  5

2009)106-6-vol-https://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/141  
 

https://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/141-vol-6-106
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 وحيرتمها وأيخذ بعني االعتبار القانون االخالقى يف اجملتمع اى ال ميارس اى عنف فكرى 
. 
 العوامل املؤثرة يف تشكيل وتوجيه الرأي العام:   

 هناك جمموعة من العناصر اليت تؤثر ريف تشكيل الرأي العام ميكن حصرها يف النقاط التالية: 
فالنظام السياسي يؤدى دورا مهماً يف تكوين الرأي العام فاملواطن    النظام السياسي:   - 1

يتأثر اباليدولوجية السائدة يف النظام السياسي فنظام احلكم يبغى من خالل وسائل اإلعالم  
أن يؤثر ويغري مواقف املواطنني وأرائهم على حنو يتوخى منه حتقيق أهداف اخلط السياسي  

تمع يف حتقيق قضية اإلنسان األساسية الكربى وهى احلرية  والفكري للوصول إىل أهداف اجمل
مع االحتفاظ لإلنسان بكرامته وأدبه وحتفظ للدولة كذلك حقوقها ومبادئها وذلك يف إطار  

 حرية مسئولة عن طريق وسائل األعالم املختلفة. 
لوسائل اإلعالم دور حموري يف تشكيل وتوجيه الرأي العام فهي األداة    وسائل األعالم:  - 2

األكثر إنتشارا بني خمتلف فئات اجملتمع وتصل إىل كل الطبقات، كما أن التطور يف وسائل  
لذا فان اغلب   اإلعالم أدى إىل وجود عالقة متبادلة بني النظام السياسي والرأي العام،  

 .6األعالم إىل الرقابة املباشرة أو غري املباشرة األنظمة السياسية ختضع وسائل
تقوم النخب مبختلف تشكيالهتا وتوجهاهتا بدور مهم يف حياة  النخب السياسية:    -3

الناس وآرائهم وخاصة يف الدول النامية الذي يشكل فيها احد العوامل األساسية يف تكوين  
كرين وعلماء الدين هلم مكانة خاصة  الرأي العام فالقادة السياسيني وأحزاب املعارضة واملف

لدى أفراد جمتمعاهتم ويظهر هذا التأثري يف التأييد والقدرة على التعبئة للرأي العام من قبل  
 هذه النخب. 

 
،  1، ع.6عبد هللا، دور اإلعالم يف تشكيل الرأي العام، جملة حوليات جامعة اجلزائر، م. بوجالل  6

 . 70(، ص.1991)ديسمرب 
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تعمل كل من األحزاب السياسية واجلمعيات األهلية ابإلضافة  التنظيمات الشعبية:    - 4
ضروراي لكوين وتوجيه الرأي العام حول    إىل النقاابت والتشكيالت الشعبية واإلجتماعية دور 

القضااي واملشاكل اليت تواجه فئات معينة أو املطالب اإلجتماعية والسياسية العامة اليت يدور  
النقاش.   حوهلا 

تؤدى األسرة والعقيدة الدينية دوراً هاماً يف حتديد أراء الناس ، فاألسرة هي    األسرة:  -5
 كثرياً من أمناط السلوك كاحملبة والتسامح كذلك.   احملطة األوىل اليت تغرس يف الطفل

يشكل الدين أداة هامة يف غرس املفاهيم واالجتاهات ، فالفرد يتأثر    العقيدة الدينية:   - 6
آبراء اجلماعة اليت ينتمي إليها فاالنتماء الطائفي أو العشائري يشكل يف الدول النامية عامالً  

  .7هاماً يف تكوين الرأي العام 
تتفاوت يف أمهيتها ودورها يف  وهذه   العوامل هي متشابكة ومتداخلة يف ما بينها ولكنها 

 تكوين الرأي العام من جمتمع إىل آخر. 
 مفهوم الثقافة السياسية: 

الثقافة   هناك  العام  الرأي  تشكيل  يف  املؤثرة  العوامل  حول  ذكره  سلف  ما  إىل  ابإلضافة 
ص اجملتمع،  به  يتشبع  أو  حيمله  الذي  اإلجتماعية  السياسية  والعوامل  اإلعالم،  أن  حيح 

واإلقتصادية تعترب ضمن حمددات تشكيل الرأي العام، لكن الثقافة السياسية لدى اجملتمع  
تعترب املعيار أو املؤشر الذي يقيس به األفراد األفكار واملعلومات ومن مثة تتشكل القضية  

تساهم الدعاية حول موضوع ما  وتنتشر وأتخذا حيزا فئواي أو وطنيا ليصبح رأاي عام، فقد 
يف جعله رأاي عاما رغم عدم أمهيته، وقد تساهم احملددات التارخيية أو عرقية يف ظهور قضااي  
كاذبة أو مواضيع تسعى لتقسيم اجملتمع أو إلاثرة الفنت، خلدمة خمططات فئوية أو سلطوية،  

مل اجملتمع مع مثل هذه  هنا تقكون الثقافة السياسية مبثابة املقياس الذي من خالله يتعا

 
 اهلادي علي جربيل، مرجع سبق ذكره.  7
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نشر   سهل  اإلجتماعية  والشبكات  اإللكرتونية  الوسائط  إنتشار  وأن  خاصة  القضااي، 
 .8املعلومات ووضع مثل هذه القضااي أما الرأي العام دون قيود 

الثقافة السياسية أبهنا ”توجهات واجتاهات الغالبية العظمى من   جابرييل أملوند  وقد عرف
ال  اجملتمع صوب  النظام  أفراد  لدوره يف  الفرد  رؤية  السياسي يف كلياته وجزئياته وكذا  نظام 

 . “السياسي
املتعلق ابلثقافة السياسية، ثالثة مناذج خمتلفة للثقافة السياسية    يف إقرتابه هذا وقد وضع أملوند

 . 9املوجودة يف اجملتمعات وكيف تؤثر هذه النماذج على تشكيل الرأي العام وتوجيهه 
الرعوية:  الثقافة  أو    منوذج  السياسية  ابلقضااي  يهتم  ال  اجملتمع  أن  جند  النموذج  هذا  يف 

اتبعا   املطروحة، وجنده  فيه بشكل  اإلجتماعية  تؤثر  اليت  السياسية،  السلطة  وراء  ومنساقا 
وسهل، وهذا راجع لعدم وجود تنشأة إجتماعية سليمة، كما أن هذا النوع من    10مباشر 

أوسياسيا   النقاابت،  أو  املدنية  امجعيات  مثل  إجتماعيا  سواءا  مؤطرا  جنده  ال  اجملتمعات 
ملك لنظام  خاضعا  النوع  هذا  يكون  ما  وغالبا  مجهوري  كاألحزاب،  نظام  أو  مطلق  ي 

 دكتاتوري. 
هي هذا النوع من الثقافة السياسية جند أن اجملتمع ال  منوذج الثقافة السياسية اهلامشية:  

مييل إىل املواضيع والقضااي الكربى اليت ميكن أن يتشكل وفقها رأي عام سواءا كان يهم  
عة الرباغماتية واملصلحية  اجملتمع وفئة من فئاته، يف مقابل ذلك حتضى املواضيع ذات الطبي

 

محودي مسرية، الثقافة السياسية لدى الطلبة اجلامعيني جامعة تلمسان منوذجا مذكرة ماجستري ختصص   8
 .22-21. ص ص.2015/2016ديين، جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان علم اإلجتماع السياسي وال 

 
كمال املنويف، مفهوم الثقافة السياسية دراسة نظرية أتصيلية، املركز الدويل للدراسات املستقبلية    9

 .23، ص.2008سنة  1واإلسرتاتيجية، ط. 
  10. 23نفس املرجع، ص، 
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كاإلقتصاد والشغل وغريها، أي اليت هلا عالقة مباشرة مبصلحة األفراد الظرفية، وجند هذا  
 النوع من الثقافة لدى اجملتمعات الليربالية. 

يوجد هذا النموذج من الثقافة السياسية عند الدول    منوذج الثقافة السياسية التشاركية:
في يلعب  اليت  والنخب  الدميقراطية  السياسية  واألحزاب  والنقاابت  املدنية  التنظيمات  ها 

وخمتلف الفعاليات املوجودة يف اجملتمع الدور البارز يف تشكيل وتوجيه الرأي العام، كما جند  
أن األفراد مييلون وفق هذه الثقافة إىل املشاركة الفعالة وروح املبادرة، والعمل على توجيه  

اي واملسائل اهلامة يف اجملتمع، ولعب دور يف صناعة القرارات  الرأي العام يف خمتلف القضا 
 .11السياسية 

 العام  ابلرأي وعالقتها االلكرتونية  احملور الثان: الوسائط 
 القصرية والرسائل  والسكايب، املدوانت، مثل رمسية غري قنوات  اإللكرتونية  الوسائط  تعترب  

وغريها، اهلاتفية، واالتصاالت  واملعلومات  األفكار وتبادل للتعارف  تستعمل واليوتوب 
رأي   صناعة  يف االلكرتونية، اجلماهري تعبئة يف  السياسي اجملال استعملت يف  كما املختلفة

 .عام الكرتوين 
تستخدم فهي  االجتماعية الشبكات  أما  والصور  املعلومات  وتبادل  للتعارف  مواقع 

 من عدد متكن جمموعة الشبكات، أعضاء ينشره أن ميكن ما كل على والتعليق والفيديو

 

، 11تنميتها، جملة الباحث اإلجتماعي، ع. سليم بوسقيعة، الثقافة السياسية ودور اإلعالم يف 11
 . 126(، ص.2015)مارس 

 
  خمصصة االنرتنت شبكة على صفحات الكرتونية هي االلكرتونية االجتماعية التواصل شبكات 

 األفكار تبادل يتيح النقاش، على مطروح مصور أو مكتوب على موضوع بناءا االجتماعي للتفاعل
 املتفاعلني، حمصورة بني ليست التواصل امكانية العامل، من مكان  أي ومن  وقت كل واآلراء يف
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 من واألكثر  تضمهم،  واحدة جمموعة  أن يكونوا  الرأي املشرتك أصحاب  السيما  أعضائها 
وجها الواقع  يف اللقاء  ذلك   العالقة الشبكات  تلك  وطدت  أن  بعد لوجه  واحلديث 

 . 12الفكري فلكهم  إىل  وضمهم  اآلخرين إقناع والعمل على  بينهم،  االجتماعية 
 اهلامة  يف املواضيع إبستخدامها إزداد االهتمام  كلما  العام  ابلرأي  االلكرتونية  الوسائط  ترتبط 
 الرأي   .رأي عام صناعة يف  احلاسم  تكون العامل وفعاليتها  اجملتمع،أو فئة من فئاته  ختص 
 همعلى رأي، من خالل تقاطع أفكار  اجملتمع أو اجلماعة جتسيد إلتفاق إال هو ما العام 

مشكلة يبحث   أو هتمه معني أو قضية ملوضوع ابلنسبة معني وقت  يف واجتاهاهتم ومعتقداهتم
 .13عن حل هلا 

من جهة أخرى مل تعد الوسائط وحىت الصحافة اإللكرتونية يف عالقتها ابلرأي العام، صندوقا  
وصار يتبادل  أسود يتوجه إىل املتلقني دون معرفة آرائهم، بل صار رأي املتلقي مهما جدا،  

األفكار حول ما نشرته جريدة دون أخرى، كما صار البعض يهوى مراقبة الصحف واجملالت  
 .14اإللكرتونية حبثا عن هفوات ينشرها

العام   الرأي تكوين  دورا ابرزا يف االلكرتونية اإلعالمية  فعال سبيل املثال فقد لعبت الوسائط
للفضائح  العربية االنتفاضات  اندالع قبل نشرها   ويكيليكس موقع اليت كشفها  عرب 

 املدوانت  يف ساخنة كمواضيع شبكة األنرتنت، وتناوهلا متصفحي بني السريع وانتشارها
 يؤكدون  الناس  جعلت اليت الواسعة البوابة مبثابة االجتماعي كان التواصل شبكات وعلى

 

 أو وصفحات املدوانت االلكرتونية البشر ووسائطها بني العالقات لتعزز االجتماعية الصفة واكتسبت
 .استعماهلا على متواصل تواكب يف البشرية واالعداد والتويرت، بوك، واليوتوب الفايس جمموعات

القانونية،   والبحوث الدراسات  جملة العام الرأي تشكيل يف اإللكرتونية الوسائط دور يوسف، بن نبيلة 12
 .218(، ص. 2017، )جوان 03، ع. 2م.
 .221-220نبيلة بن يوسف، مرجع سبق ذكره، ص ص.   13
  14إمساعيل عزام، مرجع سبق ذكره 
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واستغالهلم فضاعة  بطرق   العامة  واألموال  تاملمتلكا  على  لالستحواذ  ملناصبهم احلكام 
 االنتقادات وتسعت دائرة  .يعيش املواطن يف حالة الفقر والتهميش حني يف  وقذرة، ملتوية 
اليت تلك على واملعلقني  املتصفحني  عدد وتزايد   املعلقون تنشر، وكان كانت  الفضائح 

وهذا   والدليل،  ابلربهان وحكامهم أنظمتهم ظلم شهادهتم على خالل  من  أتكيدا يزيدوهنا
األوضاع   على  واإلحتجاج  للتظاهر  األالف  مئات  وخروج  لإلنفجار  الوضع  هيئ  ما 

 . 15السائدة
 احملور الثالث: الرأي العام اإللكرتون وصناعة القرار السياسي 

أاتحت وسائل التواصل االجتماعي دخول فاعلني جدد يف املشهد اإلعالمي اليوم، بعد أن  
ذ أصبح هؤالء قادرين على التأثري يف الرأي العام وخماطبة اجلماهري  كان حمصورا يف النخب، إ

كما أن  أهم االسرتاتيجيات املستخدمة يف صناعة الرأي العام عرب شبكات    .بلغة قريبة إليهم
املنتج   بلورة  وكيفية  املستهدفة  الفئات  معرفة حاجة  على  الرتكيز  هو  االجتماعي  التواصل 

ل لتقدميه  فيه،  والفكرة، وصياغته  آراءهم  ويقدمون  معه  يتفاعلون  بطريقة جتعلهم  لجمهور 
حبيث تكون ورش عمل مفتوحة لصناعة الرأي تتيح للجهات والشركات واملؤسسات معرفة  
اجتاهات اجملتمع وآرائه ومالحظاته على املنتج أو الفكرة املقدمة، وهي هبذا تقدم خدمة  

لتفاعل معه يف شكل آين وحلظي أكثر  جمانية للجهات، للوقوف من قرب ومتابعة احلدث وا
 .16من أي وقت مضى 

ويعترب الرأي العام من العوامل اهلامة يف عملية صنع القرار، فمن املعروف أن أتسيس العالقة  
بني الرأي العام وصناع القرار يؤدي إىل خلق التفاعل االجيايب البناء و اآلمن ؛ األمر الذي  

 
 .229، ص. نبيلة بن يوسف، مرجع سبق ذكره  15
  01انصر اهلزاين، شبكات التواصل االجتماعي وصناعة الرأي العام، جريدة احلياة السعودية، )  16

  /http://www.alhayat.com/article/847105(2017نوفمرب 

http://www.alhayat.com/article/847105/
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يضمن احلفاظ على االستقرار السياسي واالجتماعي .فال يستطيع أحد أن ينكر العالقة  
دة بني الرأي العام وصنع القرار يف خمتلف اجملتمعات واألنظمة السياسية، وكيف أن  الوطي

الرأي العام يعد من أهم العوامل اليت يضعها صانع القرار يف حسبانه مهما كان شكل النظام  
السياسي الذي يسيطر على مقاليد احلكم. ففي النظم الدميوقراطية يهتم صناع القرار ابلرأي  

ظور املشاركة يف صنع القرار، أما يف النظم غري الدميقراطية فيهتم صناع القرار  العام من من
 .17ابلرأي العام إما للسيطرة عليه أو توجيهه أو حىت قمعه 

أهم   أحد  اإللكرتونية  الوسائط  عرب  إفرتاضيا  يتشكل  الذي  اإللكرتوين  العام  الرأي  ويعد 
اسي، إذ أيخذ بعني اإلعتبار املطالب  املصادر اليت أصبح يعتمد عليها صانع القرار السي

عرب   العام  الرأي  نبض  جس  حياول  أنه  الوسائط، كما  هذه  عرب  املطروحة  واإلنشغاالت 
إستخدام هذه الوسائط ملعرفة ردود األفعال، ابإلضافة إىل هذا أصبحت العديد من أجهزة  

تشكيل وتوجيه  ومؤسسات الدولة تشارك الرأي العام ابستخدامها هلذه الوسائط لتؤثر يف  
الرأي العام، أي أن األدوات التقليدية اليت كان ميارس هبا النظام السياسي الدعاية جلمع  
 التأييد والتعبئة السياسية تراجعت مقابل اإلستخدام الواسع لشبكات التواصل اإلجتماعي. 

 إستنتاجات: 
قرار، فمن املعروف  يعد الرأي العام من أحد العوامل املهمة بل واملشاركة يف عملية صنع ال 

أن تقنني العالقة بني الرأي العام وصانعي القرارات يؤدي إىل خلق التفاعل الطبيعي بني  
اهتمامات وقضااي الرأي العام وقرارات السلطة السياسية، األمر الذي يضمن احلفاظ على  

ة من  االستقرار السياسي واالجتماعي من انحية وإحداث التغيريات اجملتمعية بطريقة سليم

 

ثريات، موقع حركة جمتمع السلم،  صناعة القرار السياسي والرأي العام اخللفيات و التأفتحي دامي،   17
(2015)20151229-http://hmsalgeria.net/ar/editor/3335  
 

http://hmsalgeria.net/ar/editor/3335-20151229
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ففي النظم الدميوقراطية يهتم صناع القرار ابلرأي العام من منظور املشاركة يف    .انحية أخرى 
صنع القرار، أما يف النظم الديكتاتورية فيهتم صناع القرار ابلرأي العام إما للسيطرة عليه أو  

 .توجيهه أو حىت قمعه 
أصبحت مبثابة فضاء    من جهة أخرى سامهت التكنولوجيا الرقمية يف خلق وسائط جديدة

جيمع خمتلف شرائح اجملتمع لطرح النقاش وعرض املطالب واإلنشغاالت بصورة إفرتاضية، ما  
املطالب   هذه  وأخذ  اإللكرتوين  لإلعالم  ابلغة  أمهية  إعطاء  القرار  صانع  على  فرض 

ابة  واإلنشغاالت بعني اإلعتبار اإلستجابة هلا، كما أصبح يشارك يف إعالم الرأي العام واإلج
 على إنشغاالته عرب هذه الوسائط. 

 قائمة املراجع: 
اإلمارات   .1 مركز  القرار،  صنع  يف  وأمهيته  العام  الرأي  محادة،  إبراهيم  بسيوين 

 ، 2002،  1، ط.-57  -للدراسات والبحوث اإلسرتاتيجية، سلسلة حماضرات  
املفهوم .2 العام،  الرأي  حممود،  أساسية، صحيفة    -التكوين  -حواس  مالحظات 

ع.احلوار    (2005نوفمرب    22)  1386املتمدن، 
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=5

1145&r=0 
الصحافة،   .3 جملة  اجلزيرة،  شبكة  األنرتنت،  قبضة  العام يف  الرأي  عزام،  إمساعيل 

 (2016مارس,   29)
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/239 

املركز الدميقراطي    الرأى العام والسياسة اخلارجية،   اتمر عبداحلميد حممد مرتضى،  .4
(  (2016فيفري    24العريب، 

https://democraticac.de/?p=28190 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51145&r=0
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=51145&r=0
https://institute.aljazeera.net/ar/ajr/article/239
https://democraticac.de/?p=28190
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املسلح،   .5 جملة  يقاس؟،  وكيف  يتكون  العام كيف  الرأي  جربيل،  علي  اهلادي 
)23ع.  (2009فيفري    21، 
-vol-llh.ly/ar/stratigystud/141https://www.almusa

106-6 
جملة حوليات جامعة   .6 العام،  الرأي  تشكيل  اإلعالم يف  دور  عبد هللا،  بوجالل 

 .  70(، ص.1991، )ديسمرب 1، ع.6اجلزائر، م.
الدويل   .7 املركز  أتصيلية،  نظرية  دراسة  السياسية  الثقافة  مفهوم  املنويف،  كمال 

 . 23، ص.2008سنة  1 للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية، ط. 
الباحث   .8 جملة  تنميتها،  يف  اإلعالم  ودور  السياسية  الثقافة  بوسقيعة،  سليم 

 . 126(، ص.2015، )مارس 11اإلجتماعي، ع.
 الدراسات جملة  العام  الرأي  تشكيل  يف اإللكرتونية الوسائط دور   يوسف،  بن  نبيلة  .9

 . 218(، ص. 2017، )جوان 03، ع. 2القانونية، م. والبحوث 
انصر اهلزاين، شبكات التواصل االجتماعي وصناعة الرأي العام، جريدة احلياة   .10

(  (2017نوفمرب    01السعودية، 
http://www.alhayat.com/article/847105/ 

التأثريا فتحي دامي،   .11 العام اخللفيات و  القرار السياسي والرأي  ت، موقع  صناعة 
( السلم،  جمتمع   (2015حركة 

20151229-http://hmsalgeria.net/ar/editor/3335 
السياسية لدى الطلبة اجلامعيني جامعة تلمسان منوذجا   .12 الثقافة  محودي مسرية، 

والد السياسي  اإلجتماع  علم  ختصص  ماجستري  بلقايد  مذكرة  أبوبكر  جامعة  يين، 
 . 2015/2016تلمسان 

 

https://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/141-vol-6-106
https://www.almusallh.ly/ar/stratigystud/141-vol-6-106
http://www.alhayat.com/article/847105/
http://hmsalgeria.net/ar/editor/3335-20151229
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 مصداقية املعلومة الدينية على مواقع التواصل االجتماعي
 

 ،* 1  امسهان فأ. شار 
 . ( اجلزائراجلياليل بونعامة مخيس مليانةجامعة   - قسم االعالم واالتصال  1

prof.charef@gmail.com  
 2022/النشر: /..  اتريخ        2022/    / القبول:  اتريخ       20/09/2021االستالم:  اتريخ  

 مقدمة 

وريسدددددد ا ري  ي  ن حا يندددددد  ري ا  ادددددد    سددددددا     إل رت دددددد ال أحدددددد  النتددددددك ريال   دددددد   ري ت دددددد   
    ريصدددددر و  دددددك وي تددددد  ريبح   ددددد ائ  اددددد  أصددددد     ددددد  ري  سددددد  ر ري ح باددددد   ددددد  حادددددد  

  ادددددد    500ري  دددددديث  صحادددددد  وصددددددر  دددددد    ثدددددد ا    ريال رت دددددد  ن ري حدددددد   أ  ددددددك  دددددد  
 ثدددددددد ا رصون      أ  ريلسدددددددددقر  سددددددددد      باددددددددد  ئ تددددددددد    دددددددددكا ري ت ددددددددد   ددددددددد  ريب ري ددددددددد  

ريسدددددد عر ري دددددد   ع    دددددد  ري دددددد   ا  و ري دددددد   ع  وري حاددددددر ريلسددددددق  ص  ن ددددددك  ريال ترتو ادددددد
ري ددددف ي  كلددددد  ري  دددد ت  ري حنت  ياددددد  لالعددددد و  سدددد    ريلسدددددقر ويح  اادددد  وريسددددد ا    أال ددددد  
   عدددددد ف با  دددددد  ري  دددددد   ا وري   الادددددد  ري دددددد ف  دددددد  ريلسددددددقر وريبثدددددد ا ئ ولدددددد ري  دددددد  

  دددددد  جح  دددددد   عدددددد  ري   ادددددد   دددددد   عدددددد    ريبح   دددددد ا ري  النادددددد  ص و تدددددد   عدددددد  ري ن ددددددك 
  ددددددد  نددددددد ت  ريال رت ددددددد  و  ددددددد    ري ددددددد      ددددددد ز ريبكري ددددددد  وريبوسثددددددد ا ري  الناددددددد  وري ددددددد   ع

ري   ريصدددددر ريالج اددددد     ا نددددد  أصددددد  ن   قحددددد  يددددد ريوو ري ت ددددد   ددددد  ريبح   ددددد ا  ددددد  لددددد   
ري  ددددد ت ا و تددددد   ددددد   عددددد    أودددددكص  ددددد   ددددد  ألدددددر ري ح ددددد  وريالو عددددد  ئ أالددددد  الددددد   
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أحاددددددد   و حيددددددد  وسددددددد  ا    دددددددكل  ويددددددد ريوع  و  ددددددد        ددددددد  ريب دددددددرت   وري دددددددف يتددددددد   
و  عددددد ص وأحاددددد   ي ددددد   ت نددددد  وجددددد ريال وين  ددددد  ن ري وددددد  ن دددددكو   ددددد    ري  ري ددددد ري  

ص ولدددددد ري  دددددد  حددددددك  ري  ثدددددد تالا حدددددد و  دددددد ص   دددددد   ريبح   دددددد ا ريب جدددددد  ع   دددددد   وريبن   دددددد
ندددد ت ا ري   ريصددددر ريالج ادددد    نبعدددد ري ا  وي ت  ادددد  ري  ثدددد    ا دددد ئ ولددددر  ددددر  دددد  الن ددددك 

 ك؟   ث      وال الت ر ري  

 مصداقية املعلومات ومرجعيتها يف االنرتنت:    -1

 تددددددد  أ ص ريال عرددددددد   ريبحدددددددكن وريبح   ددددددد ا ي  صدددددددح    حعدددددددك  وين دددددددا          
ريل  دددددد   ريبحددددددكن و ريبح   دددددد كئ وسدددددد    ريال رت دددددد    ددددددتر   دددددد  ن   ددددددك ئ  
  ددددددكري  حدددددد ر ري تدددددد  ع   دددددد  ا الدددددد     ادددددد  وح احدددددد  ريبح   دددددد ا ريب جدددددد  ع   دددددد   

 ري   ت    وال ي  ك ريآل ا  ريبن س     ن اا  ص  

  ندددددد ت  ريال رت دددددد  أ ددددددك سدددددد ر   ع الدددددد  وال ال   دددددد   ي    ددددددك ريبح   دددددد ا   دددددد
  دددددد  ريا   دددددد ع و دددددد  ك  ا ادددددد  ي   عدددددد  ويدددددد ريوع ئ وأحادددددد   الدددددد   حدددددد      دددددد   
  ددددددد  ري  ددددددد ت  ولددددددد ري تددددددد و  و   ددددددد  ين    ددددددد  ري  ي ددددددد   ددددددد  صددددددد    صو ت   
لنددددددد د ري ح الددددددد   ددددددد  ري  دددددددك  وريبحددددددد ال  ريبثددددددد ا        الددددددد  لددددددد   ريبعددددددد ري ا   

 :1نت  يا      ان  و كجحا  ريبح    ا     ري   ت  ري ح
 

علي بن سعد العلي، مقال تحت عنوان :"مصداقية المعلومات ومرجعيتها على شبكة االنترنت"،   -1

 ظهر على الموقع االكتروني 

https://www.alriyadh.com/26698  :تاريخ التصفح:    2020/ 10/12،تاريخ النشر ،

10/12 /2020 . 

https://www.alriyadh.com/26698
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والتعددددددد  عددددددد  ريبكجددددددد  أو ريبعددددددد    عثددددددد     مرجعيةةةةةةةة مصةةةةةةةدر املعلومةةةةةةةات:  -أ
ري ددددددد ف ي جددددددد   اددددددد  ريبح   ددددددد ائ ولددددددد  ن لددددددد   ري   ددددددد     ددددددد    ددددددد  ندددددددد ت   
ريال رت ددددددد ئ  ح انددددددد  ري ن دددددددك ي ري  ددددددد   ددددددد   لددددددد ري ري وددددددد  الن اددددددد  ي  ج ددددددد   ريا  

 ري  دددددد    كجحادددددد  أو نل تدددددد   ري  حددددددكه   ا دددددد  وا الدددددد  ل ال   ص دددددد  ك ري ن ددددددك ي
أو                  ( Gov دددددددددددد   لدددددددددددد ري ريب  دددددددددددد   حتدددددددددددد    الن  دددددددددددد  ن ك دددددددددددد   

( أو  org( ريو  ن ادددددددددد ا  دددددددددد    ادددددددددد   com( ريو جتدددددددددد  ف  eduيح اادددددددددد   
 Top Lavel دددد    ددددك  دددد  ري ك دددد   أو  دددد  ال  دددد                   ا دددد   

Domains). 

 ددددددددد  ك ري ن دددددددددك ري ري  ددددددددد   ريب  ددددددددد  التددددددددد ر  ح   ددددددددد ا  ددددددددد  ريبعددددددددد   و اعاددددددددد   
ريو أ  دددددددد ر ريع رييدددددددد  و  لدددددددد  ص أو    رياليعدددددددد و  دددددددد   حندددددددد وال  ري  الدددددددد  ريال تددددددددرتوي

ري ن ددددددك أال ددددددد  ي ري  دددددد   ريب  ددددددد  تاددددددر ريب عدددددددع  ري   عدددددد    أو   ري ددددددد  أودددددددكص  
يحدددد    دددد  لدددد    دددد ري ك  دددد ال   ولددددر التدددد ر ريبعدددد     تدددد    دددد ري    كجحادددد   ادددد   

 ميت  ري كج ع ي ا      ي      ص   ريبح    ا ريبت            ص

ي  ريالحددددددددقع   دددددددد  ريبح   دددددددد ا   دددددددد  ندددددددد ت     مرجعيةةةةةةةةةة املعلومةةةةةةةةةات:  -ب
ريال رت دددددد  ال   دددددد   ندددددد  ري ع ندددددد  وري دددددد   واتددددددا  ري حتددددددر وريبن دددددد    وري    دددددد   
 ددددددكو  ري نتدددددد  وري    اددددددر ئ   ددددددا   ددددددر  دددددد  الن ددددددك صدددددد ا  و  ادددددد  ص ون لدددددد    
ري   دددددددد  ملدددددددد    دددددددد  ريب عددددددددع  ريل حدددددددد   ن ريبح   دددددددد ا ريبت  دددددددد  وري ن ددددددددك ري ري  

 ددددددددد  لددددددددد    حددددددددد  ه   اددددددددد  و  ددددددددد ري ك  ددددددددد   عددددددددد          ددددددددد  ي حددددددددد     ددددددددد   
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 ح   دددددددددد ا   ثتدددددددددد  و ريا  عدددددددددد ري ا  ص و دددددددددد  ك ال دددددددددد   دددددددددد  ري  ح  ددددددددددر  دددددددددد   
ريبح   ددددددد ا   ردددددددك   اثددددددد  ا  أ  تتددددددد    ا ددددددد  ي ري  ددددددد     ددددددد  اادددددددر وج ددددددد   

   ك    ا ع أو    حم ال ع و  ات ص

 ثدددد ا   بدددد  سدددد   أ  حكالدددد  ري ن ددددك   دددد  ندددد ت  ريال رت دددد   و ري تدددد  ريع  ددددر  
ري عدددددد ا   وريبع  حدددددد   ري ددددددف   عددددددع    ال   دددددد   ندددددد  ري ا دددددد      دددددد  ريبح   دددددد ا

ن ري  ح  دددددر  ح ددددد  واتدددددا  ري حتدددددر وريبن ددددد  و ت     ددددد   حددددد ع  عددددد    و كريجددددد   
    ت    ا   ص

 أشكال املعلومة الدينية على شبكة االنرتنت:  -2

  ري دددددف يحدددددك  عددددد  ريبح   ددددد  ري  الناددددد    تعددددد  عددددد  ري ت ري ددددد  أو ري سددددد  ا          
  سددددددد ا ر ري ددددددد   ع  ولددددددد    الددددددد ع و  ن  ددددددد   نددددددد   ردددددددك ري ددددددد   ع ريلسدددددددق ا ئ  

ري    دددددددددد  وري كسدددددددددد  ر وري  هددددددددددكريا و  لدددددددددد صو ت   دددددددددد    دددددددددد   ريال رت دددددددددد     
ريالسدددددددد ع  ع  دددددددد  يتنا يدددددددد  وأصدددددددد    و دددددددد    تددددددددر ي ددددددددك ري سدددددددد  ا  يتدددددددد ر  

وأحثددددددددد       حكهددددددددد   ويمح  ددددددددد  ري   ثددددددددد ا  ا    ثدددددددددك   و تدددددددددر سددددددددد    ص
ري ددددد      ع ري  ددددد كف  ددددد   أسددددد  ا  ري ددددد   ع   ددددد  ريال رت ددددد  لددددد  ري  دددددك  ري دددددف  
تثددددددن   ري دددددد   ع والكي دددددد     عثدددددد   وال دددددد      ا دددددد     تادددددد  لدددددد      دددددد   
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ئ وصددددددنع   حثدددددد   دددددد   2ري دددددد   ع ي    يحدددددد    دددددد  وددددددقو ندددددد ت  ريال رت دددددد 
 ال  :

: ولددددددد     حددددددد   الكتيبةةةةةةةةات واملقةةةةةةةةاالت  والرسةةةةةةةةائل النصةةةةةةةةية الدعويةةةةةةةةة  -أ
 ري دددددددد  يثددددددددا    ا عددددددددع  ين الددددددددر   ا دددددددد ا   دددددددد  ج دددددددد   ري ادددددددد و وري    دددددددد   

ريعددددد ي ئ ولددددد   ددددد   ت عددددد  و عح ددددد    دددددا ص أ ددددد  ري كسددددد  ر وريبتددددد الا  ددددداات   
  دددددكل    ددددد    ري ددددد  يسدددددق ا   حكو ددددد  ص ولددددد ري ال ن سددددد   ددددد  ري ددددد   ع ريب ااددددد ال   

 ري  ال  الن كول        ري ح   ري  اعا  ريو ريب ري   ري    ال  ري ح   ص

أندددددد ك و سدددددد  ر   ددددددك ري دددددد   ع ئ وري ددددددف يتدددددد       دددددد      دددددد   احملاضةةةةةةرات:  -ب
ن ريبثدددددد ج  ريو    دددددد ا ري  هددددددكريا  والدددددد   يثددددددرا    صدددددد م وصدددددد  ع و  ددددددكل   
  دددددد  ندددددد ت  ريال رت دددددد     نددددددكع ريو  دددددد     نددددددكعص ي دددددد   دددددد   ندددددد ريا أو   ري دددددد   
  ددددد     ريب عددددد ا   دددددر ري ا ياددددد   ئ أو  ددددد  ودددددقو ريب ري ددددد  ري  اعدددددا    ددددد   ع  

 ري ف الحكه    ا     وس  ص

مس دددددد  ريال رت دددددد    اثددددد ا     دددددد  حددددددك     الفتةةةةةةاوت واالستشةةةةةةارات:  -ج
ري  دددددع الي  وأسدددددي     وريالسدددددد ع  ع  ددددد    دددددد وص ري  دددددا   وري دددددد   ع  ددددد  وددددددقو  
  ري ددددد  ناعدددددا  عددددد ئ ريو  ددددد  ودددددقو   ري ددددد    رددددد   ريو لايددددد ا ري ع ددددد ص  ريا  

 

عبد الرحمن بن معاضة الشهري،مقال تحت عنوان:"الدعوة الى هللا عبر االنترنت:أساليبها   - 2

 ووسائلها"،طهر على الموقع االلكتروني:

library.com/books/ar_Call_to_God_through.pdf-https://muslim   تاريخ،

 10/12/2020،تاريخ التصفح  14/03/2016النشر:

https://muslim-library.com/books/ar_Call_to_God_through.pdf
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صدددددا   دددددكب و ددددد ب   ثددددد   ثتددددد  ري نددددد   وريو عدددددكا   ددددد  ري ثددددد     و ددددد   
 ريلج    ص

وريبتعدددددددددد   عدددددددددد ري ري سدددددددددد    حمدددددددددد و ع    احلةةةةةةةةةةةوار الب:ةةةةةةةةةةة  واملناضةةةةةةةةةةةر :  -د
ريباددددددددد  ع    دددددددددكأف  ددددددددد  نددددددددد ت  ريال رت ددددددددد  ئ و ددددددددد  التددددددددد       ددددددددد   اددددددددد  ن  
ريبن دددددددد يا ري  ري الدددددددد  أو صدددددددد م  تدددددددد   ادددددددد  ن  ددددددددكه ري دددددددد   ا ئ أو جتادددددددد   
 ان ادددددد   ادددددد  ن ري  دددددد    د أو صدددددد م وصدددددد  ع  ادددددد  ن    دددددد  ري ثددددددت ال ص وعدددددد   

ري دددددد   ع حادددددد  الثدددددد عا   ن دددددد   ري دددددد   ع ن ري دددددد ري ريا      ري دددددد    دددددد ع ن  ادددددد ري  
ريبع  حددددددد  وب  سددددددد  ري نت نددددددد ا وريالسددددددد  الالا ري ح ااددددددد  ئ و  حك ددددددد   ثددددددد  ص  
وددددددددد ريا و حددددددددد  ه ريب دددددددددرت   حددددددددد و ريلسدددددددددقر ويعددددددددد ا  ري ددددددددد ح   ن ددددددددد    

 وين الكل  أب     الن   و  ا ل  ص

 تدددددددد   دددددددد   السدددددددد ا رير ري دددددددد   ع عدددددددد   ري سدددددددد  ا  وري نددددددددت و و دددددددد            
ب   دددددد    ددددددك ويمحدددددد  ريبح   دددددد ا ري  النادددددد    دددددد  ندددددد ت  ريال رت دددددد  ئ بدددددد   ريملدددددد 

سددددد ر يددددد ريوع  وي ددددد       ددددد  ري  ددددد ت  ري حنت  ياددددد  و أهددددد    عددددد  ريبعددددد ري ا   
وري  تددددد   و صددددد    ددددد    ري ددددد  ري   ريصدددددر ريالج اددددد    ص     ددددد    ري اددددد ر  ري ددددد ال   
أصدددددددد    لدددددددد   ريب ري دددددددد   عدددددددد     دددددددد   دددددددد   عدددددددد     ح   دددددددد ي  ن  ت  ددددددددر  

 ري  ك  ري  ت ا ال     ح   واعار ريبحك   صري  ح  ل     

والتفاعةةةةةةةةةةل و  واقةةةةةةةةةةع التواصةةةةةةةةةةل االجتمةةةةةةةةةةاعي: سةةةةةةةةةةهولة التواصةةةةةةةةةةل    -3
 علوماتاحلصول على امل
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ي تدددددد    ري دددددد  ري   ريصددددددر ريالج ادددددد     وريجدددددد    دددددد ري  دددددد ص  ثدددددد ا               
نددددددددد ت  ريال رت ددددددددد  بددددددددد  يددددددددد  ك   ددددددددد  ي ت  اددددددددد  ري   ريصدددددددددر ويتددددددددد ال     ددددددددد ا  

ري  تددددددد    وي  ع ري ددددددد ري  وري نتددددددد   وري  حدددددددكه   ددددددد   ري صددددددد     وي ددددددد  و ريآل ري  و 
ري حدددددد  ريا وري  ت  دددددد ا ريبا  عدددددد    ا ادددددد   دددددد  ك ري دددددد و   ري   نادددددد  و ري عكري ادددددد   
 ددددد و      ددددد  أو حددددد و ص ا  يح ددددد   ددددد  ج ددددد  أودددددكص  عددددد  ري   اددددد    و ددددد    

 وريبح    ا ويت ال  ريبح  ه ن      ريجمل الاص 

  ري ددددددددد  ريال رت ددددددددد  ري دددددددددف ميتددددددددد   :"  هنددددددددد أ  ددددددددد     يحدددددددددكه نددددددددد ت ا ري   ريصدددددددددرو 
  اثدددددددددددددد ا    ريب دددددددددددددد     وريبثدددددددددددددد    ن ي  دددددددددددددد   أو يهدددددددددددددد    صددددددددددددددع  ي   

ريسدددددد ا رير     اتدددددد ا ريال رت دددددد     ص  ادددددد  يحددددددكه أال دددددد    دددددد  أهندددددد "3 ثدددددد    "
 ن   ددددد   أ ددددد    ري ددددد  ري   ريصدددددر ريالج اددددد      ددددد   ئ      ريصدددددر ورياليعددددد و ن عددددد   

 ا ددددددد  ي  ددددددد       ددددددد  ري  ددددددد ت ا ريال ترتو اددددددد   ددددددد  ريال رت ددددددد ئ ي دددددددا    ا دددددددرتد
   دددددددد  ودددددددد    دددددددد ئ ع    دددددددد   دددددددد  وددددددددقو   دددددددد ر ريج ادددددددد    ي تددددددددرتوي  دددددددد   

 4أ      وكال    ال    ع  ريالل ا   ا وريع رييا"ص

 

3 -Karjaluoto,Eric,A Primer in Social Media, A.smashl AB White 
Paper,USA,2008. 

ليلى احمد جبر،الفيسبوك والشباب العربي ، مكتبة الفالح للنشر والتوزيع،عمان،   - 4

 . 37،ص1،2012ط
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و  دددددددد  أندددددددد ك   ري دددددددد  ري   ريصددددددددر ريالج ادددددددد       دددددددد  ري عاثدددددددد  د وري ا يادددددددد    
وري  دددددد الرت وريبدددددد و ا و  لدددددد    دددددد ئ حادددددد   ددددددن  لدددددد   ريب ري دددددد   ا  دددددد   دددددد   

 ع  الدددددددد  وري كسدددددددد  ر ري  صدددددددد  وري  دددددددد وال  و ري عادددددددد ال   ري دددددددد   ا   ددددددددر ري   ثدددددددد  ري
 و       ريب ع ا  تر س     وسك  ص 

 :5و   وع  ع      ال  

 ددددددددددد  ودددددددددددقو ريبثددددددددددد   ا و  و  ري عحدددددددددددر  ددددددددددد  ري ندددددددددددا      املشةةةةةةةةةةةةار ة:*  
ريب  ادددددددد  ئ حادددددددد  أهندددددددد  ي ادددددددد  ري دددددددد  ري ع صددددددددر  دددددددد  وسدددددددد  ر ريل ددددددددقر و  

 ري ا   ص

  حددددددد   دددددددك و  ري عحدددددددر  ال  تددددددد   ددددددد  ودددددددقو يتددددددد   وددددددد   ا  ع  *االنفتةةةةةةةةا :
وريب ددددددد    ئ أو ريل  ددددددد   وري  حددددددد الر   ددددددد  ري عدددددددع  ا ئ حاددددددد  أهنددددددد  ي دددددددر   
ري  عددددد ال  وري  ح اتددددد ا وي ددددد  و ريبح   ددددد ائ  دددددر    ري  ددددد  ي جددددد  حددددد ريج  أ ددددد ر  

 ري  ص و وريالس ع  ع    ري   صص

 

5:  In,2002,p7.  rossing IC,,What is Social Media ,  Mayfield,Antony-  

االجتماعية وأبعادها التقنية    خالد غسان يوسف المقدادي، ثورة الشبكات
،االجتماعية،االقتصادية،،الدينية، السياسية على الوطن العربي،دار النفائس للنشر والتوزيع،االردن،  

 . 26، ص1،2010ط
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حاددددددددد  ي ااددددددددد    ري ددددددددد  ري   ريصدددددددددر ريالج اددددددددد     ددددددددد  ري  سددددددددد  ر    * احملادثةةةةةةةةةةة:
ري  ت ا الددددد   ددددد  ودددددقو يمح  ددددد    ا   ثددددد  ن ريجتددددد ل  أف ريب ددددد     وري  ع  دددددر  

    ري  ث أو ري   ريو ريبح     ريبحكوه ص

:يثددددددددددددا    ار احدددددددددددد ا ري  ادددددددددددد     ددددددددددددتار    Communityاجملتمةةةةةةةةةةةةةع  *
ي دددددددك      ري ح ددددددد  ري  صددددددد   ثدددددددك   وري   ريصدددددددر   دددددددتر  حددددددد وئ و ددددددد   ددددددد  يدددددددك  

ريجمل احددددددد ا ن ري حددددددد   أ ددددددد  حددددددد و  عددددددد   أو ريل ا  ددددددد ا   رت  صصصوالعددددددد    
 ري ح    كال  صع ع ا ف   اح  ري ترتو ا    ت  نص

: ي اادددددددددد    ري دددددددددد  ري   ريصددددددددددر ريالج ادددددددددد       Connectednessالةةةةةةةةةةرتاب   *
أبهنددددد    ددددد  ع  ددددد  نددددد ت  ريج ا  اددددد   رتري  ددددد   ددددد   ح ددددد   ري ددددد ح  و  دددددك  ددددد   

 كلددددددد  صدددددددع  ا ي دددددددك ريب ري ددددددد  وري دددددددف يك  ددددددددك  ري  صدددددددقا وري دددددددكوري   ري دددددددف ي  
 مب ري   أوكص     ريصر ريالج ا    أال  ص

ري    دددددددددددر لددددددددددد   ري عددددددددددد    ري دددددددددددف ي ااددددددددددد  عددددددددددد    ري ددددددددددد  ري   ريصدددددددددددر           
ريالج ادددددد    سدددددد    ن ري   دددددد  ل  وريسدددددد ا ري      ددددددتر   دددددد  حدددددد  أصدددددد    
ندددددد    ري ادددددد ر ال ميتددددددن   ريالسدددددد عن    ن دددددد  و   دددددد   ح دددددد    كح دددددد  ريال  دددددد    

 ري  ددددد  جح  ددددد   نددددد ري بددددد  ال  نددددد   ددددد  ئ حاددددد  الثددددد ا     ريال دددددكري     ا ددددد ص ولددددد
 ن ددددددك أ تدددددد  ل  و دددددد ري ع   و  دددددد  ك  ال  ثدددددد   ريبحدددددد  ه وريبح   دددددد ا  ادددددد   
ي ددددا  عددددد    ددددد  ج ددددد  أودددددكص  كصددددد  يددددد ريوع  و ت  ددددد  و  ددددد        ددددد  ريالودددددكال   

  و   كري    أو ي  ا ص  
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 مصدر مهم للمعلومة الدينية:  شبكات التواصل االجتماعي  -4

ي حدددددد   ريب ري دددددد  ري  النادددددد  وريلسددددددق ا    دددددد  ندددددد ت  ريال رت دددددد  وري ددددددف يدددددد ه ري   
ري  حكالدددددد    حدددددد  ا  ري دددددد ال  ريلسددددددق   و ري ددددددف ي اادددددد    ندددددد ع  عدددددد   ل  ويحدددددد    
ري  عدددددددددد ا ري ددددددددددف ال  ددددددددددك عدددددددددد  حم  ريلدددددددددد ص  وين دددددددددد  أ ادددددددددد  ريسدددددددددد ا رير ري  سدددددددددد  ر  
ري  تن   جاددددددد  ري  ال ددددددد  ن   دددددددك ري ددددددد   ع ريلسدددددددق ا  ويحددددددد  ا  ري ددددددد ال  ري ناددددددد   

 ريالس    ري    ا :   

 * ريل ا ر    ريبث ا    س  ر رياليع و ري  ال  ص

* حكالدددددد  ري ن ددددددك وري عدددددد و   دددددد  ريبح   دددددد ا ئ  ددددددق حدددددد و    نادددددد  أو  ت  ادددددد    
 وال    ا  أو جنثا  نله    ري  س     ريس ا ري   ص

* ري  ي  ريسدددددددددددد ا رير وريل ادددددددددددد ر ري  ددددددددددددكري  عدددددددددددد   ري  تن   جادددددددددددد ا ن حادددددددددددد ي   
ويح ت ددددددددد  عددددددددد  ئ وري  اددددددددد  ل    ا ددددددددد   اعددددددددد     اح   ددددددددد ا  حددددددددد   ري ا  اددددددددد   

 وس  ر ريل قر ري  ت ا ال ص

 سددددددد  ر( ولددددددد   ددددددد   - اددددددد ال - ك ددددددد -* ريوددددددد قه أ  ري  ددددددد  وأندددددددت ع   صددددددد ك
الدددددد    أ ا  دددددد ص حادددددد  ميتدددددد  ريسدددددد ا رير ري ح الدددددد  أسدددددد  ا  ري دددددد   ع  ن    دددددد   

 وريح  ريو ي  ا   ح ص

تددددددددد  ري  ري اددددددددد   ددددددددد   *  يعدددددددددر ري  ريبقالددددددددد   ددددددددد  ريبثددددددددد ا    ولددددددددد   ددددددددد  مي
 ري  ص و ري  ري ن    ث     و  و  ي اات اص
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و تددددددددد  ريسددددددددد ع  ا ري ددددددددد   ع ري  الناددددددددد   ددددددددد  ري  تن   جاددددددددد ا ري  ال ددددددددد  ئ حاددددددددد   
الن ددددد  ري ت دددددد   دددددد  ري دددددد   ع   هتدددددد  ندددددد ت  ريال رت دددددد     دددددد    دددددد ي  واتادددددد   
ألددددد ريه  سددددد      وو صددددد    ددددد  نددددد ت ا ري   ريصدددددر ريالج اددددد     ددددد  يت  ددددد   

   و ري ثدددددددددك   ن ريلج  ددددددددد    دددددددددد    ددددددددد  وعددددددددد        ع  دددددددددر  ددددددددد  ريب دددددددددرت 
 ري  ث تالا  و  ل  ص

: الددددد  ري  ريسددددد ا رير ري عاثددددد  د ال  ددددد   حددددد  الددددد ر حاددددد    ددددد   ددددد    الفيسةةةةةبو   -أ
سددددد ع  ا ري ددددد   ع ري  الناددددد   ددددد   وري    اددددد   نددددد كي  2أ  دددددك  ددددد     ريبثددددد اا   ددددد 

  ددددددكا   هتدددددد  ري عاثدددددد  د صددددددع  ا ناعددددددا    دددددد   ع    لدددددد   ري  تنادددددد  حادددددد 
 دددددد   ع  ريوددددددر ري حدددددد   ري حددددددكب و و  جدددددد ص  با ح دددددد   دددددد ل ل  و  ددددددك ري دددددد ال  وري

والثدددددد ا      دددددد  ريجددددددر   ددددددك ري عادددددد ل ا ريب  نددددددكع أو ريبثددددددر   ئ والن ددددددكو   
حم هددددددددكريي  و  وسدددددددد  ئ و دددددددد  ك ال ن   دددددددد    دددددددد  ريب ددددددددرت    ح دددددددد  وال دددددددد و   
ري نعددددد  وريل نددددد   عددددد  والتددددد     ري ع ددددد ص ريبن سددددد   عددددد   تدددددر سددددد     ون  دددددرتع  

   نا   ع ع تع        ريلج   ص  

ج دددددددددد  أوددددددددددكص أصدددددددددد    ثدددددددددد ا    ري عاثدددددددددد  د  دددددددددد   دددددددددد  ري دددددددددد   ع  و دددددددددد   
وريبا عدددددد  الن ددددددكو  وال  دددددد      ريبح   دددددد ا ري  النادددددد  ن   ري دددددد    عددددددكع  دددددد ح   

 يصددددددددد    ددددددددد   ري ع  ددددددددد ع   ددددددددد  ري ااددددددددد  ريو  ددددددددد  أجدددددددددر حعددددددددد   ري ثدددددددددن ا ئ  
ري  سدددددددد  ر ري ثدددددددد    وري ثددددددددكالح  ن ري عدددددددد و   دددددددد  ريبح   دددددددد ا و ندددددددد   ثتدددددددد       

 صري  النا 
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 ت  مب دددددد     وري   دددددد ه  دددددد  ري تدددددد ث ريآل ئ  : يثددددددا  لدددددد   ري  ددددددتةةةةةةويرت-ب
 What’s Rappenig ولددددد  ري ثدددددوريو ري ددددد ف ال دددددك  ن ري  ريج ددددد   

?  Now    ص6وملحر ريلج    ين  ك ري  ريبقال     ري ح       ري ع 

لددددددد  أال ددددددد  وسدددددددا    ن ددددددددك ري  حددددددد  ا  وري تدددددددا  ري  النادددددددد   ددددددد  ودددددددقو حثدددددددد نا  
 عدددددددا  ال ي الددددددد   ددددددد     اعدددددددا ا  الناددددددد   حكو ددددددد   ددددددد  يددددددد والن ا ويعكالددددددد ريا  

حدددددكهص والح اددددد ل  أ  دددددك ري  اعدددددا ا ري  الناددددد  ريبحكو ددددد   ك اددددد  و  بادددددد     140
 وري  ال  الح و   ا        ري    ن      ريب ري  ص

لددددددد     ددددددد  بتددددددد ح  ري عاددددددد ال  ال دددددددا  ي ت  اددددددد  ري   اادددددددر   اددددددد   اليوتيةةةةةةةوب:-ج
و نددددد   حددددد   ل  ددددددر  ددددد   تددددد ح  ري عادددددد ال ئ ولنددددد د  ددددد     دددددد   ددددد  ريب ددددددرت    

  .7  ريبقال  ال  ا  ا  وال و  

والثدددددددا  ري ا يادددددددد    تددددددددر  ثدددددددد ا ر    دددددددد   ري عددددددددع   ري  صدددددددد   دددددددد  وري ددددددددف  
ي دددددددددار يع ددددددددداقي   ددددددددد   تددددددددد ح  ري عاددددددددد ال  ري  ج  ددددددددد  ريبتددددددددد ح  ري دددددددددف  ددددددددد ر  
 ن ددددددكل ئ نلهدددددد    ري  ي ت  ادددددد  ري   ريصددددددر  دددددد  ريبثدددددد ا    ريآلوددددددكال  ئ  ادددددد   

 

6 -Teffrey Bellin,Ffacebook Twitter and the incertain futur lqz Review of 
present sense impressions,University of bensylvania  ,vol160,2012,p331. 

عبد القادر أحمد العبيد الطيب، فاعلية مواقع التواصل االجتماعي في توجيه الرأي العام،دار  - 7

 60، ص2017،،  1البداية ناشرون موزعون، عمان،ط
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ري  ريسددددد   لددددد ري  ص   و  دددددكري ال   ددددد     8الثددددد ل  ن ثدددددكري   ددددد لكع ري  ددددد وال  ن عاددددد ال 
 دددد  نددددر  ري دددد   ع   دددد  ريسدددد عقو با رييدددد  وري  ادددد    ن   ددددك  تددددكل  و  دددد ي    
و  ددددددك  دددددد  وددددددقو  ددددددك   ادددددد ال ل ا   نعدددددد  وريل ندددددد   وري دددددد   عئ وأال دددددد   
 ددددد  ودددددقو  اددددد ال ل ا حمرت ددددد  وو  اددددد   ددددد  ري  ددددد ص ريباددددد    ب ددددد    ري ددددد ال   

 ريلسق  

 الت:ري عن مصداقية املعلومة الدينية :   -5

  ددددددددددددكا  ددددددددددددك ريف  ن دددددددددددد  ريا ريو  ادددددددددددد ال ل ا ريو صدددددددددددد   ااددددددددددددر    ري ري        
 ح   ددددد ا  النادددددد   ال دددددد   دددددد  ري   ددددددكف  ددددد   دددددد ص  عدددددد ري ا     و  ددددددك ني دددددد   

   ع و  ريا :

ال دددددددددد   دددددددددد   حك دددددددددد   عدددددددددد   ريبح   دددددددددد ا  ريف ريب  دددددددددد  ري دددددددددد ف   ددددددددددكا  ادددددددددد   
ريبح   ددددددددد ا ري  الناددددددددد  ئ  ق ددددددددد  أ  الن اددددددددد  ري   كري ددددددددد  ريو  نددددددددد ا أو لايددددددددد ا  

ئ وال ددددددد  أال ددددددد   ددددددد  ري   دددددددكف  ن ددددددد  و ددددددد     عددددددد   و  ثددددددد  يسدددددددق ا   حكو ددددددد   
ريبح   دددددد ا ري ري   يتددددددد  يحك  دددددد   ددددددد    دددددددر ئ  ادددددد  ملددددددد  ري   دددددد   ددددددد  ل الددددددد   
 دددددددددد يو ريبتدددددددددد الا ريو  تدددددددددد    ري عادددددددددد ال ل ا أو ريف نددددددددددتر  دددددددددد  أنددددددددددت و  
 دددددك  ي دددددك ريبح   ددددد ا ئ و ددددد   ددددد  ري تددددد    ا ددددد  ري ري    ددددد   عددددد   ثتددددد  أر  

تدددددددد   أو ري   دددددددد  ري دددددددد ف  الص وري ري أ تدددددددد  ري عدددددددد و   دددددددد   ح   دددددددد ا حدددددددد و  

 

خالد جمال عبده ، االعالم البديل على االنترنت:فلسفة جديدة في االعالم واالتصال،المكتب   - 8

 . 37،ص1،2016لمعارف،القاهرة، ط العربي ل
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 ددددددد  حكالددددددد   الن اددددددد  ي اددددددد  ريب  ددددددد ئ و ددددددد ص ي ت  اددددددد  رياليعددددددد و  ددددددد  ل يعاددددددد  أو  
ئ ددددددد  ري  ددددددد     ددددددد  ريبعددددددد   لددددددد  يالدددددددكري  ريو ري حدددددددكري  أو  و  ل   ري  الدددددد  ريال تدددددددرتوي

 عدددددك أو أ ع  ثددددد     ارددددد    ددددد  ريب عدددددع  ري وددددد   حددددد  ريال   ددددد   أ  يحددددد    
س  ددددددد  ع  ددددددد   ريبددددددد ريل  وريوددددددد قه ري ع ددددددد وف  ددددددد    ددددددد  ري   ودددددددك ئ و  اددددددد  ري

 الن ا   ري    ل  ص

 اددددد    ددددد  ري  أ  ري  ريح دددددد ري  ريبعددددد     ددددد   كريجدددددد  وريبعددددد    ري دددددف الثدددددد ت   
 ن دددددد   ح    يددددددد  ري  النادددددد  ال الددددددد   ددددددد   عدددددد ري ا   وال    ددددددد ث لندددددد   تددددددد   ددددددد   

ص ددددددر حدددددد  ري عادددددد ال ل ا ري ددددددف     ريبعددددد    ريبت   دددددد   تدددددد  أو ريب ري دددددد  ريال ترتو اددددد
    ددددد  لددددد   ريب ري ددددد  ئ  ددددد  ري  يتددددد ر حم هدددددكريا ريو و ددددد نا ريو أح  الددددد   الناددددد

   ا  مبكريج  و  كا ريبع    ري ف ريس ح   ع   ثا ال      ع ري ا  ص

 ددددددددد  ج ددددددددد  أودددددددددكص   ددددددددد  ريب عدددددددددع    اح   ددددددددد ا ري  الناددددددددد    ددددددددد  نددددددددد ت ا  
ري   ريصددددددر ريالج ادددددد    أ  ال ي دددددد   دددددد  صدددددد     والح ادددددد    ددددددك   دددددد  ثت   دددددد   
   وسدددددح  ريحق دددددد  و دددددد   ددددد  لدددددد    حدددددد  ه   اددددد  ئ  اثددددددح  ري  ا ا  دددددد  واتددددددا

ري حتددددددددر  وريبن دددددددد  وري تدددددددد    ا دددددددد     ادددددددد  ميتندددددددد  ري دددددددد  ع ري   دددددددد   ن دددددددد  ن  
حمك دددددددددد ا ري   دددددددددد  ريبا  عدددددددددد  وري ددددددددددف ي وددددددددددك  تدددددددددد  ل  ددددددددددر  دددددددددد  ريبح   دددددددددد ا  
ري عددددد ا   وري   اتددددد  وري دددددف ين اددددد    ددددد ا  الناددددد    اععددددد  و حكو ددددد   و اددددد ص  
ولندددددد    ادددددد  أال دددددد  أ  الدددددد اح  مب هدددددد  ا  و تددددددر جتددددددك  حدددددد  الثدددددد  ا  ري تدددددد   

 ار وج     ك    ا ع أو  ح     و  ا ص  ا   ي ري      ا
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 :خامتة

ي ددددددددددا  ندددددددددد ت  ريال رت دددددددددد  وندددددددددد ت ا ري   ريصددددددددددر ريالج ادددددددددد    ري عكصدددددددددد          
  رااددددددد   ن دددددددك أ تددددددد  ل  وريجت لددددددد ي  ري عتكالددددددد  وري  الناددددددد  ريبا  عددددددد  لددددددد ري  ددددددد   
ج دددددد  ئ و دددددد  ج دددددد  أوددددددكص ي ددددددا  عدددددد   كصدددددد  يدددددد ريوع  و ت  دددددد   و   كري  دددددد  أو  
يدددددددددد  ا   ولدددددددددد ري  دددددددددد  ملحددددددددددر ي ددددددددددك ريبح   دددددددددد ا ن  حدددددددددد  ري حادددددددددد   ين ددددددددددك  

أو   دددددد ل  أو    دددددد  ع  دددددد  سددددددا     ص   ن ددددددك  يا     ح   دددددد ا  النادددددد    عدددددد 
 ك  ادددددددد  وأح  الدددددددد   النادددددددد   و حيدددددددد ئ و ح   دددددددد ا م  ادددددددد    دددددددد ل  و ع  حدددددددد   
حددددد  يثددددد      حددددد  ري حق ددددد  أب ددددد   ري ددددد ال     ددددد ور ويعددددد ا   ن ح  ددددد   
 ددددددد  يحكهددددددد ري عددددددد  وري   دددددددع ل ص و تددددددد   لنددددددد د حدددددددك      ح  دددددددر  ددددددد  ريبح   ددددددد   

 نددددد  يعدددددع      ددددد  نددددد ت ا  ري  الناددددد    ددددد  حدددددكه  ددددد  ألدددددر ريالو عددددد    
ري   ريصدددددر ريالج اددددد    ولددددد  ريالحدددددقع   ددددد   ددددد ص  عددددد ري ا  ريبعددددد   و ددددد ص  
 عددددددد ري ا  ريبح   ددددددد ا مبحك ددددددد  يع صدددددددار يهددددددد  ا   ددددددد  ل الددددددد  ري ن ندددددددك وريبكريجددددددد   

 ري ف الح ا ل  واتا  ري حتر وريبن   وريس    ع ألر ريالو ع  ص

 قائمة املراجع:
:" ع ري ا  ريبح    ا و كجحا        ن ت          سح  ري ح  ئ  ت و ا   ن ري    -1

 ريال رت  "ئ   ك     ريب    ريال رتوي
https://www.alriyadh.com/26698  :تاريخ التصفح:    2020/ 10/12،تاريخ النشر ،

10/12 /2020 . 

https://www.alriyadh.com/26698
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 ع ري            ري كمح      ح ه  ري   كفئ ت و ا   ن ري :"ري    -2
 ريال رت  :أس  ا    ووس     "ئح ك     ريب    ريال ترتوي: 

-https://muslim

library.com/books/ar_Call_to_God_through.pdf      تاااااااااااااااااااااا،

 .10/12/2020،ت     التصفح 14/03/2016النشر:
3-Karjaluoto,Eric,A Primer in Social Media, A.smashl 

AB White Paper,USA,2008. 

 ا   ريمح  ج ئري عاث  د وري      ري حكب ئ  ت    ري عق    ن ك وري    ال ئ ا  ئ   -4
 ص 37ئ 2012ئ1ز

 5-ayfield,Antony ,What is Social Media , IC, rossing 
,2002,p7. In :  

ريالج ا  ا  وأ ح  ل  ري  تنا     ريبت ري فئ ث  ع ري   ت ا و     ث   ال س  
ئريالج ا  ا ئريال  ع  ال ئئري  النا ئ ري ثا سا      ري  ح  ري حكبئ ري  ري نع      ن ك  

 ص26ئ   2010ئ1وري    ال ئريال   ئ ز
6-Teffrey Bellin,Ffacebook Twitter and the incertain 
futur lqz Review of present sense 
impressions,University of bensylvania  
,vol160,2012,p331. 

    ري ت    أمح  ري ح ا  ري  ا ئ     ا    ري   ري   ريصر ريالج ا    ن ي جا  ري كأف   -7
 60ئ  2017ئئ 1ري ح رئ ري  ري   ريال   نكو        ئ  ا  ئز

https://muslim-library.com/books/ar_Call_to_God_through.pdf
https://muslim-library.com/books/ar_Call_to_God_through.pdf
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و      و      ئ ريال قر ري   الر     ريال رت  :  ثع  ج ال ع ن ريال قر    -8
 ص 37ئ 2016ئ1يع وئريبت   ري حكب   اح  هئري ت لكعئ زوريال

 

 

 

     

 


