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  :مقدمة
تعتبر عملية تشكƃل القيم وتكونها داخل المجتمع من أعقد العمليات التـي تقـوم بهـا    
مؤسسات التنشئة االجتماعيةÝ من حيث طبيعة المصدر األساƩ لهذه القيمÝ ومن حيث محاولة 

  .حصرها وضبطها وتصنيفها
المعتقـد  وتبدو القين هنا ƹير قابلة للضبط والتصحيحÝ لكنها ƹير ذلكÝ فهي مرتبطة ب

الدينيÝ الذي يستوعبها عبر الزمان والمكان، ويقدمها في نموذج صـحيح، يكـون السـلوك    
اإلنساني داخل المجتمع سويا بهÝ وبهذا السلوك يتولد المرجع النظري لتصنيف القيم حسـب  

القيم السياسية، والقيم االجتماعية، والقـيم الدينيـة، والقـيم    : الموضوع الخاص بهاÝ فنقول
  .وبوجود هذا التصنيف تتدخل وسائل نقل هذه القيم داخل المجتمع.. ة، والقيم الجمالية الوطني

لنقل القيم، وتشـكيلها  ...) كاألسرة، والمدرسة، والمسجد (فƎذا كانت الوسائل التقليدية 
أخـرىÝ منافسـة لهـذه    لدى أفراد المجتمعÝ ال تزال تمارƩ عملها هذاÝ فƎن هناك وسائل 

  .ةÝ ليƩ فقط في نقل القيم وتشكيلها، بل حتǏ في تحطيمهاالوسائل التقليدي
ومن بين هذه الوسائلÝ نجد التلفزيون الذي يعتبر وسيلة هامة في نقل وتشكيل عـالم  
القيمة لدى الجمهور المتلقيÝ من حيث كونه وسيلة تمتلك عناصر الجذب لمضامينهاÝ ومـن  

ة، وبناء علǏ هذا فقد تناولنا موضوع كون هذه المضامين ذات أبعاد قيمية، وإيديولوجيحيث 
انتقال الجماليات التلفزيونية إلǏ الشبابÝ من خالل دور التلفزيون في تشكيل القيم الجماليـة  

  .لدى الشباب الجامعي
  .وعلǏ ضوء ما سبق، تم تقسيم الدراسة إلǏ سبعة فصول، وخاتمة، وملحق

بـين إشـكالية الدراسـة     يحيث تناول الفصل األولÝ اإلطار المنهجي للدراسة، الذ
ومفاهيمها، والمقصود منها، وأتبعت المفاهيم بأهمية الدراسة وأهدافها، ثم أردفت بفرضـيات  
الدراسة وتساؤالتها، وجاءت بعد ذلك الدراسات السابقة، ثم لحقها منهج الدراسـة المعتمـد،   

وأخيرا وضعت حدود . وات جمع وتحليل وتفسير البياناتبأدومجتمع الدراسة وعينته، وأتبعا 
  .الدراسة الزمنية والبشرية

وفي القسم النظري للدراسة، تناول الباحث في الفصل الثاني الجوانب النظرية الفكرية 
إلǏ عناصـر القـيم   للقيم الجمالية، حيث قدم مفهوما مختصرا للقيمة، وعلم الجمال، ثم ولج 

  .الجمالية



 

من جاء الفصل النظري الثالث، مبينا إمكانية احتواء التلفزيون لعلم الجمال، وبعد هذا، 
وإمكانية احتواء التلفزيـون  خالل التطرق للجماليات التلفزيونية وجماليات التلقي التلفزيوني، 

  .لبعض القيم الجمالية
 وبعد ذلك، جاءت الدراسة الميدانية، فتناول الفصل الرابع منها توزيع عينـة البحـث  

حسب الجنƩ، والتخصص الدراسي، ومكان اإلقامة، ثم تعرض إلǏ عادات وأنماط المشاهدة 
  .وعادة تعرض عينة البحث لوسائل االتصال األخرىالتلفزيونية، 

وتناول الفصل الخامƩ مفهوم القيم الجمالية لدى عينة البحث والخصائص والصـفات  
  .التي تعجب المبحوثين في بعض الفنون

فصل السادƩ من الدراسة الميدانية دور البرامج التلفزيونية في تشـكيل  كما تناول ال
القيم الجمالية لدى عينة البحث، وداللة الفروق في تشكيل البرامج التلفزيونيـة لهـذه القـيم    

  .والخصائص والصفات المتعلقة بها
 وتناول الفصل السابع، عملية إدراك األلوان عبر البرامج التلفزيونيـة، ثـم السـلوك   

الجمالي لعينة البحث، وتناول كذلك عملية تشكيل البرامج التلفزيونية للجماليات لـدى عينـة   
  .الشخصيات التلفزيونية جماليا لدى أفراد عينة البحثالبحث، وعملية تفضيل 

وأخيرا جاءت خاتمة البحث جامعة لما تركز حوله موضوع الدراسة، طارحة بعـض  
  .ن تكون مشاريع أبحاث مستقبليةالتصورات النظرية لمواضيع صالحة أل

وأحتوى الملحق علǏ قائمة بأسماء الشخصيات التلفزيونية التي انجذب إليها مبحوثـو  
   .هذه الدراسة من الناحية الجمالية، إضافة إلǏ نموذج لالستمارة الموزعة علǏ عينة الدراسة



  

  

  الفصل اɉول

  اإلطار اƫنهǲي للدراسة
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  :إشكالية الدراسة -  1
ال ينطلق عمل التلفزيون داخل كل مجتمع من فراÝƷ وإنما هناك قوى روحية، وثقافيـة،  

م إعالما تتحكم في هذا العملÝ وكل قوة من هذه القوى تعمل مع مثيالتها لتقدŇ ..وقيمية، وسياسية
  .تلفزيونيا يحضǏ باالهتمام والقبول والتذوق لدى الجمهور

ذي أصبح يستقبل ƈالف البرامج المتعددة المضامينÝ المختلفـة الثقافـة،   هذا الجمهور ال
لم يعد يعيـر اهتمامـا   ) خصوصا مع ظهور البث المباشر عبر األقمار الصناعية... (والقيم، 

 Ýبـذلك   ) بالمنظور التقليدي(لسلطة الوسيلة اإلعالمية Ǐوأضـح Ýسواء كانت محلية أم وطنية
   .التي يريدها) وطنية وأجنبية(امج التلفزيونية مشاركا في عملية اختيار البر

Ňوأس Ɵمجموعة من اإلشكاالت الثقافية، إن هذا التحول الهائل لصالح الجمهور، قد طر Ʃ
والقيمية، والحضارية، والدينيةÝ فأصبحت بذلك الثقافة األصلية للجمهور مهددة إمـا بـالزوال،   

للتبديل والتحريف أيضاÝ وأمسǏ بـذلك   وإما بالتحريفÝ وأضحت بذلك القيم والحضارة عرضة
. وجود هذا الجمهور في المجتمع معرضا لعدم االمتثال واالنسجام مع الجماعة التي يحيا معهـا 

داخل هذا التحول الهائل من أحادية البرامج التلفزيونية ومركزيتها، إلǏ تعدديتها وانتشارهاÝ نجد 
بالعائلـة،  ) برامج محلية وأجنبيـة (لتلفزيون كذلك مجموعة من اإلشكاالت فيما يتعلق بعالقة ا

أن هـذا   –تأسيسا علـǏ بعـض الدراسـات     –إذ نجد .. واألصدقاء، والمدرسة، والجامعة، 
. التلفزيون يتدخل في عمل هذه العناصرÝ مما أدى إلǏ تراجع طفيف في دورها وعملها لصالحه

كالمسرƟ، السينما، الشـعر،  واألمر نفسه يطرƟ حينما نتحدث عن نظرية الفنون بصفة عامة، 
 ،Ǐهذا )برامج محلية وأجنبية(في عالقتها مع التلفزيون .. الرسم، النحت، الموسيق Ǐإذ أضح Ý

ـ  –حسب بعض الدراسات  –األخير منافسا قويا لهذه األجناƩ الفنيةÝ وأمسǏ بذلك  ƃفن  Ýا ثامنـا
الفنيـة والجماليـة    فبƎمكان الجمهور المتلقي مشاهدة مسرحية علǏ المباشـرÝ بالخصوصـيات  

وبƎمكـان هـذا الجمهـور    .. للتلفزيون، كطريقة التصوير، وكيفية استعمال الضوء، واأللوان 
مشاهدة ما هو سينمائي في بيته دون التنقل إلǏ قاعات العرضÝ واألمر نفسه حينما يحجم هـذا  

Ňألنه رأى ما يعو Ýضه عن ذلـك فـي التلفز  الجمهور عن قراءة أو سماع قصيدة شعرية  Ýيـون
  Ǐة وشعرية الصورة الشعرية إلـƹة وشعرية الصورة التلفزيونية الحالية قد قلصتا من بالƹفبال

Ňوتكون هذه األحـداث   حد Ýالمباشر Ǐحينما يتعلق األمر بنقل التلفزيون لبعض األحداث عل Ýما
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Ý وهذا ما يعتبر تراجعا للصورة الشـعرية لصـالح الصـورة    *نفسها موضوع قصيدة شعرية
  .يونيةالتلفز

  :إن هذا الطرƟ يؤسƩ لمجموعة من المقوالت  
  .أن التلفزيون يشارك هذه الفنون في صياƹة وتشكيل ما هو جمالي فني لدى الجمهور: أولها
  .أصبح التلفزيون يحتوي علǏ ما هو جمالي طبيعي، وما هو جمالي فني: ثانيها
ا علـǏ  سق لدى الجمهورÝ تأسيمكنت خاصية التلفزيون الحالي من تداخل وتنوع األذوا: ثالثها

  .بعض دراسات الجمهور
  .أدى تنوع األذواق لدى الجمهور إلǏ تنوع التجارب والحاجات الجمالية: رابعها
ا جعلته فنƃ) تدخل عامل التكنولوجيا(إن التحوالت التي طرأت علǏ التلفزيون التقليدي : خامسها
  .ثامنا

علǏ مستوى البنية القيمية الجمالية للجمهور  إننا نعتقد أن هناك تداخال كبيرا ƹير منظم،  
  :المتلقي لبرامج التلفزيونÝ وذلك من خالل 

في حكمه علǏ الجماليات التلفزيونيةÝ الالمتجانسة ثقافيا وقيميا، داخل البـرامج الملتقطـة   : أوال
ي محلية وأجنبية من خالل االستقبال العادي، وأجنبية ƹربية، وعربية عن طريق البث الفضائ(

  ...).المباشر 
في اعتناقه لبعض هذه الجماليات التلفزيونيةÝ وتأثره بها، وبروزها في شكل قيم جماليـة  : ثانيا

في سلوكه اليوميÝ وهذا تأسيسا علǏ مـا  ...) جميل، قبيح، جليل، مأساوي، هزلي، درامي، (
القيميـة التـي    Ý باعتبار المنظومـة **ليه دراسات تأثير التلفزيون علǏ القيم والسلوكإتوصلت 

Ċقيمـة     يفرزها هذا األخير داخل كل مجتمع، كل Ǐقيمة ما، قد يقـع علـ Ǐفما يقع عل Ýمتداخل
  .أخرى
  .في حكمه علǏ الجميل، داخل المحيط العام للمجتمع: ثالثا

أن يقدم جمالياتهÝ بصفته ) برامج وطنية وأجنبية(يستطيع التلفزيون : من هنا يمكن القول  
تأسيسـا   –إلǏ الجمهور المتلقيÝ كما يستطيع أيضا  –رار السينما كفن سابع علƹ Ǐ –فنا ثامنا 

ن مجموعة من القيم الجماليـة لـدى   ل ويكوŇأن يشكƃ –علǏ دراسات التأثير علǏ القيم والسلوك 
                                                 

Ý إذ تعتبر هذه الصورة ذات بالƹة وشعرية أكثر من صورة "محمد الدرة "المثال هنا هو صورة الطفل الفلسطيني  -*
  .شعرية صورت مصرع هذا الطفل

  .أنظر الدراسات السابقة - **
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وقـد   –كما ساهم في تشكيل وتكوين بعض القيم األخرى لدى هذا الجمهور  –الجمهور المتلقي 
عالم واقعـي مـن خـالل    : عالمية إلǏ أن التلفزيون يخلق عالمينتوصلت بعض الدراسات اإل

من خالل إدخـال الخيـال   " افتراضي"وعالم خيالي ... البرامج اإلخبارية، والثقافية، والتعليمية
  ...التلفزيوني في البرامج المقدمة، كاألفالم والمسلسالت 

اليات التلفزيونية، تتأسƩ دراستنا هذه علǏ محاولة معرفة الجم Ýوانطالقا من هذا  
ودورها في صياƹة وتشكيل القيم الجمالية لدى جمهور الشباب الجامعي الجزائريÝ من خالل 

ما طبيعة الدور الذي يلعبه التلفزيون في تشكيل وصياƹة القيم الجمالية : طرƟ اإلشكالية التالية
 Þ لدى فئة الشباب الجامعي الجزائري  

  
  ø مفاهيم الدراسة  2

ة تحديد المفاهيم عملية مهمة وأساسية في ضبط التصور والمسار البحثيين، تعتبر عملي
  . حتǏ يكون الدارƩ علǏ بينة من أمره وهو يحاول اإلجابة عن إشكالية بحثه

  : ومن هنا تتضمن دراستنا هذه بعض المفاهيم نحددها كاǓتي
ن مرتكزا علǏ نالحظ أن هناك تعاريف عدة قدمت للتلفزيون، منها ما كا: ø التلفزيون

  .الجوانب التقنية، ومنها ما كان مرتكزا علǏ الجوانب الفكرية النظرية
  :التعاريƹ المرتكزة علǍ الجوانب التقنية –أ 

عبارة عن وسيلة لبث واستقبال الصور واألصوات ".. ترى أن التلفزيون : ø النưرة القديمة
  .1"وسيلة لنشر وإذاعة المعلومات عبر مسافات طويلة، وإلǏ عدد ƹير محدود من األمكنة، إنه

وسيلة نقل الصورة والصوت في وقت واحد بطريق الدفع الكهربائي، وهي ".. كما يعرف بأنه 
  .2"أهم الوسائل السمعية البصرية لالتصال بالجماهير عن طريق بث برامج معينة 

ن اإلعالم وهي النظرة التي تعتمد التطور التكنولوجي الحاصل في ميدا :النưرة الجديدة -
..) ثورة المعلومات، التكنولوجيا الرقمية، ظهور نوعية جديدة من أجهزة التلفزيون(واالتصال 

خاصة بعد ..لتقديم تعريفها للتلفزيون، من خالل إعادة االعتبار لقوة التلفزيون علǏ خلق اǓنية 
 .  2001سبتمبر  11

                                                 
  ..38، ص 1990بناية الصحافة،  :دمشق، 1ط .ترجمة أديب خضور .الصحافة التلفزيونية .بوريتسكي. ـ أ 1
دار الكتاب اللبناني،  :بيروتدار الكتاب المصري،  :القاهرة، 1ط Ûمعجم مصطلحات اإلعǘم .ـ زكي بدوي 2

  .65، ص 1985
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  :التعاريƹ المرتكزة علǍ الجوانب الفكرية النưرية –ب 
ø م األخرىǘل اإلعƏومزايا التلفزيون مقارنة بوسا ƫƏخصا Ǎالتي تستند إل ƹالتعاري:   

وهو (يجمع المسموع إلǏ المنظور، أو يستغل الصوت والصورة ".. ترى أن التلفزيون     
قد حول الناƩ من الحركة إلǏ السكون ألنه ينتزع الصورة والصوت، ويوزعها علǏ ) بذلك

  .1"الناƩ في بيئة متسعة
 :التعاريƹ المعتمدة رƊى نقدية -

  .2وترى أن التلفزيون قد تحول وتطور مع مرور الزمن، ليصبح بعد ذلك فنƃا ثامنا    
إننا في دراستنا هذه سنأخذ التلفزيون كجهاز بما تحتويه القناة الوطنية الرئيسية من     

، وبما تحتويه القنوات برامج محلية وأجنبية، وكذلك ما تحتويه القناتان الفضائيتان الجزائريتان
  .عن طريق البث الفضائي المباشر) ƹربية وعربية(األجنبية من برامج 

فدور التلفزيون في هذه الدراسة، عبارة عن تلك العملية اإلعالمية التي تتعرض لها عينة     
  .الدراسة من الشباب الجامعي الجزائري

 :التشكيل -

. تصور: وتشكل. الشبه، والمثل: الشكل ):ƫ ك ل( جاء في القاموƩ المحيط، في مادة     
  .3صوره: وشكله تشكيال 

تستعمل هذه الدراسة وتوظف، التشكيل كعملية فيها التأثير، بما يؤدي إلǏ عملية التكوين     
والتقديم، والتشكيل للقيم الجمالية جراء عمليات التعرض للبرامج المتنوعة، من قيم وأفكار، 

  ..حل زمنية مختلفة، داخل مجتمع واحدخالل مرحلة أو مرا.. وسلوكيات
  :ø القيم الجمالية

لقد اختلف الباحثون والدارسون في تفسير منبع الجمال، فرأى بعضهم أن منبعه هو     
إن الجمال : الذات اإلنسانية، ورأى البعض اǓخر، أنه يكمن في الموضوع، وجاء بعضهم وقال

                                                 
  .35، ص 1987، الهيئة المصرية العامة للكتاب، فن التحرير اإلعǘمي .ـ عبد العزيز شرف 1

2 ـ    Jerome Bourdon, Jean –Michel Frodon. L’œil critique ; le journaliste critique de 
télévision. 1er Edition , Bruxelles: Editions de Breek Université, 2003 , p. 83.                                

، 1980، 2الدار العربية للكتاب، ج، 3 طترتيب الطاهر أحمد الزاوي،  .القاموس المحيط .ـ الفيروز أيادي 3
  .576ص
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يهتم Esthétique* Û رسين أن علم الجمالوقد رأى فريق من الدا. نابع من الذات والموضوع
بدراسة الجمال الفني فقط دون دراسة الجمال الطبيعي، ألن األول أسمǏ من الثاني، بفضل ملكة 

أما الفريق اǓخر فوفƃق بين الجمال الفني والجمال الطبيعي، ورأى ضرورة . **العقل والفكر
  . ***دراستهما معا وفق قواعد وأسƩ وقيم جمالية

نطالقا من هذا، حدث اختالف في تعريف القيم الجمالية طبقا الختالف نظرة كل وا    
  .دارƩ وباحث إلǏ الجميل

اهتمام الفرد وميوله إلǏ ما هو "فهناك من يرى أن القيم الجمالية في مفهومها العام تعني     
ير له من جميل، من ناحية الشكل أو التوافق، وهو بذلك ينظر إلǏ العالم المحيط به نظرة تقد

ناحية التكوين والتنسيق والتوافق الشكلي، وال يعني هذا أن الذين يمتازون بهذه القيم يكونون 
  .1.."فنانين مبتكرين، بل أن بعضهم ال يستطيع اإلبداع الفني، وإن كان يتذوق نتائجه 

     Ʃد وأساليب، وقواعد تحد".. وهناك من يرى أن هذه القيم الجمالية هي عبارة عن مقايي
الغايات أو الوسائل التي يتعين علǏ الفنان أو المدرسة الفنية أن تلتزم بها، فهي كموجه للتعبير 

، ومن الدارسين أيضا من جعل أحكام القيمة الجمالية تمتد حتǏ إلǏ دراسة القبيح 2"الفني
  .3بوصفه مجاال من مجاالت الدراسات الجمالية

لية باعتبارها الخصائص والسمات واألسƩ ومن هنا ستوظف هذه الدراسة القيم الجما    
والمعايير الجمالية، التي يكتسبها الشباب الجامعي الجزائري عن طريق عملية التعرض لبرامج 

وطني، بما يبثه من برامج وطنية وأجنبية، والبث الفضائي المباشر بما يحمله من (التلفزيون 
  ..).برامج ƹربية وعربية

  

                                                 
* Ǐبومغارتن  ـ يرجع الفضل إلBoumgarten  سنتطرق لهذا المفهوم في الفصل النظري (في تقديم هذا المفهوم

  ).الالحق
  .ـ الفيلسوف هيغل من أنصار هذا الفريق **

  .ـ شارل اللو من أنصار هذا الفريق ***
النهضة العربية دار ، 2ط  .القيم والعادات اǗجتماعيةÛ مع بحث ميداني لبعض العادات اǗجتماعية .ـ فوزية ذياب 1

  .75، ص 1980للطباعة والنشر، 
  .13، ص 1996مؤسسة شباب الجامعة،  :اإلسكندرية .الجمالية وتطور الفن .ـ محمد عزيز نظمي سالم 2

3 ـ   Etienne Sauriau. Vocabulaire d’Esthétique.  Paris: Presses Universitaires de France,  
1990, P. 490. 
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  :ø الجماليات التلفزيونية
لكل فن من الفنون جمالياته، فجماليات الشعر تهتم باإليقاع الموسيقي، والصور الشعرية      

Ǐوجماليات الرسم تهتم بالتناسق ومدى استخدام األلوان ..وجزالة اللفظ، وتناسبه مع المعن ،
، وجماليات المسرƟ تهتم بطريقة اإلخراج، )تبعا لكل مؤسسة فنية(وتركيبها وعدم استعمالها، 

وأما جماليات السينما، .. والوحدة الفنية، والحبكة القصصية.. لديكور، والمشاهد المسرحيةوا
فتهتم بدراسة طريقة اإلخراج، وتناسق اللقطات، ومدى توافقها للجو النفسي الموجود داخل 

الجمالية للشخصيات، من حيث اللباƩ، والتزيين،  ، كما تهتم بدراسة الجوانبيالعمل السينمائ
أما الجماليات التلفزيونية فتهتم بالعناصر األساسية للصورة التلفزيونية، .. ة العالقات بينهاوطبيع

كالضوء، واللون، والصوت، ومدى تحقق درجة االنسجام والالانسجام بين هذه العناصر 
  .وƹيرها

     Ʃهذا، تستعمل هذه الدراسة الجماليات التلفزيونية، بصفتها العناصر واألس Ǐوبناء عل
لمواد الجمالية التي تبرز في التلفزيون من خالل البرامج الواقعية، والخيالية، وتركز هذه وا

الدراسة علǏ كيفية انتقال هذه الجماليات التلفزيونية بكل تركيباتها إلǏ جمهور الشباب الجامعي 
  .الجزائري أثناء فترة الدراسة الميدانية

  :ø الشباب الجامعي
أن الشباب يعني الفتǏ، كالشبيبة، والشباب ) ƫ ب ب(في مادة جاء في القاموƩ المحيط     

  .بالكسر ـ النشاط –
فمن المعنǏ اللغوي نستنتج أن مرحلة الشباب نقيض مرحلة الهرم، لما لها من خصائص نفسية 

  .1..إضافة إلǏ خاصية النشاط .. وسلوكية ومزاجية
) سنة 25إلǏ  15(ة السن من ويرى علماء االجتماع أن الشباب هم كل من يدخل في فئ"    

ويبنون رأيهم علǏ أساƩ أن أولئك قد تم نموهم الفسيولوجي أو العضوي، بينما لم يكتمل نموهم 
  .2"النفسي والعقلي اكتماال تاما بعد، وبالتالي فهم في مرحلة وسط بين الطفولة والرجولة الكاملة 

  :، ويقسمها إلǏ)سنة تقريبا 30لǏ إ 18(وهناك من يرى أن مرحلة الشباب أو الرشد تبدأ من 

                                                 
  .663، ص 2مرجع سبق ذكره، ج  .ـ الفيروز أيادي 1
القنوات الفƮاƏية وتƉثيراتها علǍ القيم اǗجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب  .ـ عبد اŸ بوجالل وƈخرون 2

منشورات فرق البحث، كلية أصول الدين والشريعة  ،دار الهدى :عين مليلة .الجزاƏرÛǎ دراسة نưرية وميدانية
  . 148والحضارة اإلسالمية، ص 
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 Ǐ18من (ـ مرحلة الشباب األول  Ǐوهي تقارب مرحلة التعليم العالي) سنة تقريبا 24إل.  
    .1)سنة تقريبا 30إلǏ  24من (ـ مرحلة الشباب الثانية 

أال يقتصر هذا المفهوم علǏ النظر للشباب كفئة ".. ومن الدارسين من يرى وجوب     
ية لها خصائصها النفسية والسلوكية المميزة، ولكن باعتبار الشباب جزء من عمرية أو اجتماع

  .2..كلĊ، أو باعتبارهم عنصرا هاما في بناء النسق االجتماعي للمجتمع
وانطالقا ممŇا سبق، يتحكم كل باحث في أية مرحلة عمرية من مراحل الشباب يريد     

ودراسة الشباب ). 30إلǏ  15من (عمرية دراستها، فدراسة الشباب عامة، تركز علǏ الفئات ال
، ودراسة الشباب الجامعي تركز )سنة 30إلǏ  15(في التعليم الثانوي تركز علǏ المرحلة من 

  ).سنة 30إلǏ  18(علǏ المرحلة من 
وبهذا، ينبغي أن نشير إلǏ أن هذه الدراسة ستحدد مرحلة الشباب تحديدا إجرائيا بين سن   

اعتبار أننا سندرƩ الشباب الجامعي الجزائري، إضافة إلǏ أننا ، علǏ )سنة 30سنة و  18(
  .سنستثني الشباب الجامعي الوافد من بلدان أخرى للدراسة بالجزائر

  
  :أهمية الدراسة – 3

تنبع أهمية هذه الدراسة من حيث تناولها موضوعا لم يأخذ المجال األوسع في الدراسات     
كتأثير التلفزيون علǏ القيم االجتماعية والثقافية اإلعالمية، علǏ عكƩ المواضيع األخرى 

فƎذا كانت بعض الدراسات قد تناولت جماليات السينما والتلفزيون، وحاولت . إلƣ... والسلوكية 
من حيث التركيز علǏ تحليل .. تحليل البنية الجمالية لبعض البرامج، كاألفالم، والمسلسالت

عملية استعمال األلوان، والضوء، وتحليل الشخصيات اللقطات في ترابطها وانسجامها، وتحليل 
ذات الصلة بالبث المباشر ) الحديثة(ومن حيث تحليل الصور التلفزيونية .. في بنائها الدرامي

لǖخبار واألحداث التي جرت وتجري في العالم، في إطار التطور التكنولوجي الهائل الذي 
دراسة عنصر  –حسب علمنا  –عالمية قد أƹفلت فƎنها، أي الدراسات اإل. يشهده عالمنا اليوم

الجمهور المستقبل لهذه الجماليات، في إطار تفاعله معها وتأثره بها، إذ ال قيمة لمعرفة البنية 
الجمالية للصورة التلفزيونية ودراستها، إن لم تكن هناك عملية معرفة ودراسة مدى انتقال هذه 

Ǐالجمهور عامة والشباب خاصة البنية الجمالية للصورة التلفزيونية إل.  
                                                 

  .86، ص 1969 – 1968دار الكتاب الجامعية،  .سيكولوجية النمو والدافعية .ـ محمود محمد الزيني 1
  .105، ص 1984دار الثقافة للنشر والتوزيع،  :القاهرة .الشباب والمشاركة السياسية .ـ سعد إبراهيم جمعة 2



 اإلطار المنهجي للدراسة........................................................ ..............................................................................................................................................الفصل األول 

 - 9 -

4  øالدراسة ƹأهدا:  
  .معرفة طبيعة عادات وأنماط المشاهدة التلفزيونية لدى أفراد عينة البحث - 1

  .معرفة دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى عينة البحث – 2

  .ثمعرفة دور التلفزيون في تشكيل خصائص وصفات القيم الجمالية لدى عينة البح – 3

معرفة طبيعة العالقة بين األلوان الموجودة في البرامج التلفزيونية، وتفضيالت، وانجذاب  – 4
  .عينة البحث لهذه األلوان

  .معرفة الجماليات التي تشكلها البرامج التلفزيونية لدى عينة البحث – 5

  .معرفة الشخصيات التلفزيونية التي تنجذب إليها عينة البحث – 6

  .تحقيق البرامج التلفزيونية للمتعة والحاجة الجماليتين لعينة البحث معرفة مدى – 7
  

5  øتǗƊيات والتساƮالفر:  
  :أø الفرƮيات

هناك فروق دالة بين دور التلفزيون في تشكيل القيم الجماليـة لـدى الشـباب الجـامعي      – 1
Ʃالمدرو.  

م الجماليـة لـدى   هناك فروق دالة بين دور التلفزيون في تشكيل خصائص وصفات القـي  – 2
Ʃالشباب الجامعي المدرو.  

توجد عالقة قوية بين األلوان الموجودة في البرامج التلفزيونيـة وتفضـيالت وانجـذاب     – 3
  .الشباب الجامعي لهذه األلوان

4 – Ʃهناك فروق دالة بين دور التلفزيون في تشكيل الجماليات لدى الشباب الجامعي المدرو.  

الفكاهيةÝ والدينيـة، بينمـا   Ý وال الشخصيات التلفزيونيةÝ الرياضيةينجذب الذكور إلǏ جم – 5
 Ýجمال الشخصيات الدرامية Ǐوالدينيةوتنجذب اإلناث إل Ýالفكاهية.  
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  :ø التساǗƊت ب

ـ ما هي عادات وأنماط مشاهدة الشباب الجامعي المدروƩ للتلفزيون وتعرضه لوسائل 1
Þ االتصال األخرى  

ت التي تعجب المبحوثين الشباب في بعض الفنون التي تعرض في ما هي العناصر والصفا – 2
Þ التلفزيون  

3 – Þ ما هي مفاهيم المبحوثين الشباب للقيم الجمالية المقترحة عليهم  

  Þالشباب المدروƩهل هناك فروق دالة بين دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى  – 4

ن في تشكيل خصائص وصفات القيم الجمالية لدى هل هناك فروق دالة بين دور التلفزيو – 5
Ʃالشباب المدروÞ  

هل توجد عالقة قوية بين األلوان الموجودة في البرامج التلفزيونية وتفضيالت وانجذاب  – 6
 Ʃالشباب المدروÞلهذه األلوان  

  Þالشباب المدروƩهل هناك فروق دالة بين دور التلفزيون في تشكيل الجماليات لدى  – 7

  هناك اتفاق بين الذكور واإلناث في انجذابهم إلǏ جمال الشخصيات التلفزيونية Þ هل – 8

9 – Þ ما هي العناصر التي يراها المبحوثون الشباب تزيد من جمال الممثلين  

هل هناك فروق دالة بين تحقيق البرامج التلفزيونية للحاجة والمتعة الجماليتين لدى الذكور  –10
Þ واإلناث  
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  :ات السابقةالدراس – 6
  :ø الدراسات اإلعǘمية 1 – 6

  :ø وساƏل اإلعǘم والمنưومة القيمية والثقافية
تعتبر الرسالة اإلعالمية وعاء لتجميع المعلومات والحقائق واألفكار والقيم والثقافات     

  .والرموز، وكانت بذلك أهم الركائز التي بنيت عليها الدراسات اإلعالمية
التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي الجزائري، وفي دراستنا لدور     

نعتقد أنه ال يمكن الحديث عن انتقال مجموعة من القيم، أو الرموز، أو الثقافة، أو سلوكات 
معينة إلǏ الجمهور المتلقي، إن لم يكن لهذه القيم والرموز، وتلك الثقافة والسلوكات مرجعية في 

  .الرسالة اإلعالمية
محاولة كشف واستخراج ) الدراسات الثقافية(وبناء علǏ هذا فقد جاءت بعض الدراسات     

المنظومة القيمية التي تحتويها الرسالة اإلعالمية، مستعملة مناهج بحثية مختلفة، تستعين أساسا 
  ).الكمي والكيفي(بأداة تحليل المضمون 

  :ويمكن حصر هاته الدراسات في اتجاهين    
في سياقها االجتماعي  –حاول دراسة الرسالة اإلعالمية باعتبارها منتجة  :ولø اǗتجاǇ األ
لمجموعة من القيم تختص بما هو إعالمي اتصالي، سميت القيم اإلخبارية  –الحضاري 

NEWS VALUES – م ترابطها مع القيمي داخل المجتمعƹر.    
 –ن القيم اإلخبارية مجموعة م Galtung And Ruge" جالتونج وروج "فقد طور كل من  

  : 1أهمها –انطالقا من علم نفƩ اإلدراك 
                       Fréquency :التردد – 1
                     The Shold: ـ االستهاللية2
     Unambiquity:جالء الحدث وبساطته  – 3
         Meaningfulness: المعنǏ الهادف – 4
      Relavance: وثاقة الصلة – 5

  Cultural proximity :التقارب الثقافي – 6
                                                 

رسالة  .لعربيةÛ دراسة تحليلية لǔخبار الداخليةالقيم اإلخبارية في الصحافة العمومية المكتوبة با .لعرجسمير ـ  1
  :وما بعدها، عن 86، ص 1995ماجستير، جامعة الجزائر، معهد علوم اإلعالم واالتصال، 

Cohen, Stangy and young, Jack. Manufacture of news : Social problemes, devience, and 
the mass Media. London : constable .1993,p. 66. 
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   Negativeness And Positiveness :اإليجابية والسلبية – 7
   Unpredictability: الالتوقعية – 8
      The élite nation:نخبة األمم  – 9

  The élite people :نخبة الشعب  – 10
  The élite persons : ـ  نخبة األشخاص 11

في الجزائر،  1"القيم اإلخبارية في الصحافة العمومية"راسة أخرى حول ولقد توصلت د    
  :إلǏ أن عينة الصحافة المدروسة، قد ركزت علǏ مجموعة من القيم اإلخبارية نوردها كما يلي

  .. التركيز علǏ قيم السلبية والصراع، والتشخص  -
 ).الصراع، والمصلحية، واالستقرار(أتضح أن هناك عالقة بين قيم  -

ا كشفت نتائج تحليل المضمون أن األخبار المنشورة بالجرائد المدروسة قد ركزت علǏ كم -
القيم اإلخبارية بدرجات متفاوتة، إذ اقترنت قيمة التشخص باألخبار السياسية الرسمية والحزبية، 

كما اقترنت قيمة السلبية باألخبار والحوادث األمنية ). التركيز علǏ األشخاص أكثر من الواقعة(
 .التي شهدتها فترة الدراسة

، إلǏ أن القيم اإلخبارية التي عكستها 2وتوصلت دراسة أخرى عن التلفزيون الجزائري      
قيمة اإليجابية، والنخبوية، والتعبوية، والتنموية، : الجريدة المصورة أثناء فترة الدراسة هي

  .الحذف، الحذف الذاتي
والمسؤولية االجتماعية في  *لنظرية السلطويةتلتقي نتائج هاتين الدراستين مع مضمون ا      

  .اإلعالم، إضافة إلǏ أنها قدمتا مجموعة من القيم اإلعالمية
  :ø اǗتجاǇ الثاني

القيم االجتماعية، الثقافية الحضارية، صورة اǓخر كبنية (حاول دراسة الظاهرة القيمية       
خالل انعكاسها في مضمون وسائل  ، كما نعرفها وندركها في المجتمع، من..)قيمية إيديولوجية

صورة العرب في الصحافة "في دراسته عن " حلمي خضر ساري"اإلعالم، فقد توصل 

                                                 
  .11، صذكرهمرجع سبق  .لعرجسمير ـ  1
المجلة الجزائرية لالتصال، معهد علوم اإلعالم  .عملية إنتاƚ األخبار في التلفزيون الجزاƏرǎ. سعيد بومعيزةالـ  2

  .1992، 7ـ6ديوان المطبوعات الجامعية، العددان  :واالتصال، بن عكنون
  .كنولوجي في ميدان اإلعالم واالتصالـ تخلخل وتراجع مضمون هذه النظرية مع التطور الت *
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وضمت  قد عكست The Morning Star أن الجرائد المدروسة باستثناء جريدة 1"البريطانية
ط كمحرك تحيزا ثقافيا استعالئيا عرقيا في نشرها ألخبار وأحداث الوطن العربي، كما ظهر النف

فيما يتعلق بالمصالح االقتصادية الغربية والبريطانية، وهذا ما أسماه الباحث، المصالح ) قيمة(
الذاتية واالقتراب الثقافي في القيم اإلخبارية، كما أتضح من خالل رسومات الكاريكاتير أن 

ƣأنف طويل، هناك قيما وصفات، يقدم بها اإلنسان العربي، فغالبا ما يرسم العربي ببطن منتف ،
  ).ƹير متمكن(عباءة وقميص، بدوي 

نالحظ بهذا أن المضمون اإلعالمي ƹير محايد، فهو حامل للقيم والثقافات علǏ حسب ما       
  .يريد من يمتلك ويسيطر علǏ وسائل اإلعالم خدمة لمصالحه وأهدافه، وطروحاته

في  2ب الجزائريأثر البث التلفزيوني المباشر علǏ الشبا"ولقد توصلت دراسة عن       
) M6 , F2 , TF1لفرنسية تحليل مضمون بعض األفالم في بعض القنوات ا(جانبها التحليلي 

قد ، 1997ديسمبر  30جويلية إلǏ  1فيلما خالل الفترة من ) 36(إلǏ أن عينة األفالم المدروسة 
ة، الشجاعة، عكست مجموعة من القيم اإليجابية، والسلبية، فالقيم اإليجابية تمثلت في األمان

التسامح، حب السلم، حب الخير، حب الوطن، التضحية، الكفاƟ ألجل هدف سامي، التعقل 
  .واالتزان، العلم والمعرفة، االنضباط ، النظام العام، اإليمان باŸ، احترام األسرة، الصدق

ثارة أما القيم السلبية فتمثلت في الغƫ، الجبن، التعصب، حب الحرب، حب الشر، الخيانة، اإل
والجنƩ، الكذب، الغاية تبرر الوسيلة، العنف والعدوان، التواكل، السرقة، االختطاف، مخالفة 

  ..القانون، االنتهازية 
في عينة  %37.2علǏ القيم اإليجابية بنسبة  %62.8ولقد تأكد للباحث ƹلبة القيم السلبية بنسبة 

  .األفالم المدروسة
من أن السمة " جالتونج وروج"اسة التي أجراها كل من وبهذا يلتقي الباحث مع نتائج الدر      

البارزة لǖخبار في الغرب هي السلبية، كما تلتقي نتائج الدراسة التحليلية لعينة األفالم المدروسة 
، )والتطور(من أن الدول الغربية تتوقع حدوث التقدم " كالوƩ شوينباƢ"مع ما توصل إليه 

                                                 
 :ترجمة عطا عبد الوهاب، الطبعة األولǏ، بيروت .ةصورة العرب في الصحافة البريطاني .ـ حلمي خضر ساري 1

  .1988مركز دراسات الوحدة العربية، 
 .دانيةأثر البث التلفزيوني الفƮاƏي المباشر علǍ الشباب الجزاƏرÛǎ دراسة تحليلية ومي .ـ نصير بوعلي 2

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم 
  .وما بعدها 103، ص 2003علوم اإلعالم واالتصال، 
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، وينبغي اإلشارة هنا 1.."ديم إخباريا ألنه خروج عن المألوفجدير بالتق) السلبي(ولذلك فالفشل 
إلǏ أن هذه الدراسة حينما صنفت القيم إلǏ إيجابية وسلبية من خالل عينة األفالم المدروسة، 

لمحاولة االقتراب من  *حاولت مقابل ذلك إجراء دراسة ميدانية علǏ عينة من الشباب الجزائري
من عملية التأثير علǏ القيم والعادات والتقاليد التي ) الغربية(مدى تمكن الرسالة اإلعالمية 

  .يحملها هذا الشباب
اإليجابية (ويمكن اإلشارة في سياق هذه الدراسة في جانبها التحليلي، أن القيم  ،هذا      

التي أفرزتها األفالم المدروسة، تبقǏ نسبية ومتداخلة، انطالقا من البيئة الثقافية ) والسلبية
ية والحضارية للمجتمع الذي عملت فيه ومن خالله هذه القنوات التلفزيونية الفرنسية والقيم

المدروسة، والشركات المنتجة لǖفالم، ووصوال إلǏ المجتمع، أو المجتمعات التي تتلقǏ وتشاهد 
هذا الكم الهائل من األفالم، ومن ثم التعرض لمجموع المنظومة القيمية المضمنة في تلك 

  .األفالم
فنسبية القيم وتداخلها، قد تجعالن قيمة إيجابية في مجتمع منتج لǖفالم، قيمة أقل إيجابية،       

بمعنƈ Ǐخر أن ما يعتبر قيمة عندنا، قد ال يعتبره اǓخر قيمة عنده، . أو سلبية في مجتمع ƈخر
  .واألمر نفسه حين نتحدث عن السلبية، والقيم األخرى

تدفق "توصلت دراسة حول  ،ابق لǖفالم المدروسةوفي إطار الجانب التحليلي الس      
إلǏ أن أكثر القيم السلبية ظهورا " ".. البرامج من الخارج في تلفزيون جمهورية مصر العربية

الفردية، التعصب، اإلثارة : في األفالم األجنبية التي تعرض علǏ الشاشة المصرية هي
تروج باستمرار لجوانب التفسƣ  –مريكيةال سيما األ –وأن هذه األفالم.. العاطفية، الخيانة

 Ʃير مشروعة بين الفتيان والفتيات، كما أنها تعكƹ قامة عالقات جنسيةƎواالنحالل الخلقي، ك
  . 2.."ضعف الروابط األسرية واالجتماعية علǏ حد سواء 

                                                 
عربية الطبعة ال .ترجمة علي درويƫ، مراجعة محمد رضوان .نưم اإلعǘم المقارنة .ـ جون مارتن وأنجو جروفر 1

  .46، ص 1991ار الدولية للنشر والتوزيع، الد :األولǏ، القاهرة
ـ سنعرض أهم نتائج هذه الدراسة الميدانية في العنصر الخاص بتأثير البرامج التلفزيونية علǏ قيم وسلوكات وثقافة  *

  .الشباب
تدفƼ البرامج  .سيد رضاعدلي : عن. 26مرجع سبق ذكره، ص ، أثر البث التلفزيوني الفƮاƏي .ـ نصير بوعلي 2

دراسة تحليلية لمضمون بعض البرامج األجنبية في التلفزيون ". من الخارƚ في تلفزيون جمهورية مصر العربية
  .1979المصري، رسالة ماجستير، ƹير منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 
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مية والمعالجة المنهجية التحليلية للظاهرة القيمية داخل الرسالة اإلعال ،إن الطرƟ النظري      
ذاك أن القيم التي درست كانت  Ýاالهتمام الكبير من قبل الدارسين اأخذيلم  –ـ رƹم جديتها

تتكرر بصفة عامة، في معظم البحوث والدراسات التحليلية، مقابل ذلك، وبالنظر في عمق هذه 
خاصة في الدراسات –البحوث والدراسات، ال نكاد نجد التركيز، أو دراسة بعض القيم الجمالية 

  .داخل الرسائل اإلعالمية، علǏ اعتبار أن هذه القيم جزء من الظاهرة القيمية -العربية 
Û وتƉثيراتها علǍ البنǍ الثقافية والقيمية والسلوكية )الوطنية واألجنبية(ø البرامج التلفزيونية 

  للشباب 
  :طبيعة ونوƱ البرامج التلفزيونية المقدمة –أ 
ؤشرا هاما للكشف عن طبيعة عمل المؤسسة اإلعالمية والقائم تعتبر البرامج التلفزيونية م      

وبهذا، .. باالتصال معا، كما تعتبر أيضا عامال مهما لحمل ونقل القيمة والصورة والرمز
فالبرمجة ـ عملية إعالمية ـ ليست حيادية، وإنما تتحكم فيها عدة عوامل مؤسساتية، وثقافية 

لهائل لتكنولوجيا البث واالستقبال، وتنافƈ Ʃالف البرامج وأمام التطور ا.. وقيمية وإيديولوجية
اإلعالمية، مما يعني تنافƈ Ʃالف األذواق والقيم والعادات والتقاليد للوصول إلǏ الجمهور 
المتلقي، أصبح من الضروري معرفة نوع البرامج التلفزيونية التي تبثها القنوات التلفزيونية 

  .عي المخصص لها، والحجم السا)والفضائية ةاألرضي(
، 1"البرمجة التلفزيونية في التلفزيون الجزائري"وفي هذا المجال أجريت دراسة حول       

طرحت فيها إشكالية البحث عن األسƩ والميكانيزمات التي تحكم عملية البرمجة في القناة 
احثة الوطنية للتلفزيون الجزائري، في ظل المنافسة األجنبية القوية والمتزايدة، ووضعت الب

  : مجموعة من الفرضيات هي
 Ʃنف Ǐـ عدم استقالل المبرمج في القناة الوطنية، عن القرار السياسي، قد شجع الحفاظ عل

  .السياسة في مجال البرمجة، التي سادت قبل انتشار القنوات الفضائية

                                                 
ة لشبكة برامج التلفزيون الجزاƏرǎ لموسم البرمجة التلفزيونية في محيط متƸيرÛ دراسة تحليلي .ـ نورية بوقزولة 1

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية،  .2000 – 1999
  . 2004 – 2003قسم علوم اإلعالم واالتصال، 

طريقة عشوائية منتظمة، وكان ب 2000 – 1999استعملت الباحثة المنهج المسحي، لتحليل عينة من البرامج لموسم 
  .يوما 93مجموع أيام البث التلفزيوني المحللة 



 اإلطار المنهجي للدراسة........................................................ ..............................................................................................................................................الفصل األول 

 - 16 -

الخدمة  ـ كلما كانت القناة التلفزيونية الوطنية أداة دعائية في يد السلطة، كلما تنافǏ مفهوم
  .العمومية مع عملية البرمجة فيها

ـ إن ƹياب بحوث ودراسات الجمهور، تكشف عن رƹبات المشاهد الجزائري، جعلت المبرمج 
  .في القناة الوطنية يصمم شبكة برامج قد ال تلبي رƹباته
 جعلت استخدام ،والثقافية ،واالقتصادية ،ـ خضوع البرمجة في القناة الوطنية للقيود السياسية

  .التقنيات الحديثة أمرا بعيد المنال
  : ولقد توصلت هذه الدراسة إلǏ مجموعة من النتائج أهمها      

ـ ƹياب سياسة في البرمجة، فالمخطط الحالي، الموضوع لبناء شبكة البرامج هو ذلك الذي 
سنوات، دون أن يعرف أي تطور أو تعديل باستثناء تمديد وتوسيع الشبكة ) 8(وضع منذ ثماني 

  .24/24لǏ ساعات بث ع
  .ـ تظهر الحصص وتختفي فجأة، دون إعالم الجمهور

ـ عدم احترام التلفزيون لمواعيد بث بعض البرامج في الوقت المحدد لها، حيث مثلت هذه 
  .د لليوم الواحد، في إطار العينة المدروسة 27سا و 2الظاهرة معدل 

  .يبرزها كما يتصورها الخطاب السياسيـ ال يعبر التلفزيون الجزائري عن فئات المجتمع، بل 
  .ـ لم يوافق االهتمام بالجريدة المصورة في التلفزيون الجزائري اهتمام مماثل ببقية البرامج

ـ تتمتع مديرية األخبار بكل حرية في أخذ الوقت البرامجي الذي يناسبها، بينما تعمل مديرية 
  .البرمجة علǏ تدارك وترقيع الحيز الزمني المتبقي

ترتبط التفاتة التلفزيون الجزائري إلǏ المجتمع وشرائحه بالمناسبات، كرمضان، عيد الفطر،  ـ
Ǐعيد األضح.  

  .ـ يتجاهل المبرمج في التلفزيون الجزائري أهمية عملية قياƩ المشاهدة
ـ تبين أن القناة الوطنية ليست قناة عامة، فهي قناة متخصصة حسب الظرف، فƎذا كانت الفترة 

خابات ترتسم علǏ شاشتنا مسحة سياسية في شكل تدخالت ممثلي األحزاب، أو حصص فترة انت
  .سياسية، أو إطالة مدة النشرات اإلخبارية
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دراسة حول نوع وطبيعة البرامج المقدمة  1وفي هذا اإلطار أجرت مجموعة من الباحثين      
ول العربية، ولقد في بعض التلفزيونات والفضائيات العربية، تحت إشراف إتحاد إذاعات الد

  : صاƷ هؤالء الباحثون مجموعة من التساؤالت منها
باعتبار أهميتها وفاعليتها اإلعالمية  ،والتسجيلية ،والتربوية ،ـ أي منزلة تحتلها البرامج الثقافية

 Þ االتصالية، وتأثيرها المباشر والالمباشر في تمثالت األفراد ومواقفهم  
والتربوية التي  ،رؤية واضحة للوظيفة الثقافية ،يونية العربيةـ هل تعكƩ بنية البرمجة التلفز

 Þ حددت للتلفزيون منذ انبعاثه  
  :وطرƟ هؤالء الباحثون مجموعة من األهداف منها

ـ تحديد منزلة البرامج الثقافية والتربوية والوثائقية، ضمن البرمجة العامة، من حيث عدد 
  .الساعات والدورية، والمدة، وساعات البث
  .ةوالمحاور والمواضيع السائدة، والمهمشة أو الغائب.. ـ معرفة مواقع الطرƟ وأساليب المعالجة

  .ـ معرفة الشخصيات المشاركة محليا وعربيا، إضافة إلǏ مشاركة الجمهور
اإلمارات العربية  –القناة العربية األردنية : يه قناة عربية 11ولقد شملت عينة الدراسة       

القناة الفضائية  –القناة األولǏ السعودية  –الفضائية التونسية  7قناة –1996رقة الشا –المتحدة 
القناة الفضائية  –تلفزيون لبنان –تلفزيون الجمهورية العراقية –تلفزيون سلطة عمان –السورية

Ǐبرنامجا، وذلك  589معدا للبرامج، وشملت  83و  .القناة الفضائية اليمنية –المصرية األول
  .1998مارƩ  –، فيفري 1997ديسمبر  –ة الزمنية، أكتوبرخالل المد

  : وتوصلت هذه الدراسة إلǏ مجموعة من النتائج هي
من مجموع البرامج التي تم بثها خالل  %20وقرابة  %5ـ تراوحت نسبة البرامج الثقافية بين 

  .في أقصǏ الحاالت %13و  %1.5، في حين تراوحت نسبة البرامج التربوية بين 1997
في  %3ـ أما نسبة البرامج التربوية، فكانت مهمشة نظرا لضعف المساحة الزمنية التي تقارب 

أحسن الحاالت بالنسبة للقناة العربية األردنية، والقناة األولǏ السعودية، وتنخفض النسبة إلǏ أقل 
لطنة في كل من القناة الفضائية المصرية والقناة الفضائية اليمنية، وفي تلفزيون س %02من 
  .الفضائية التونسية 7ثم إنها ƹابت تماما في القناة الفضائية السورية، وقناة . عمان

                                                 
 :تونƩ .التلفزيونÛ الثقافة والهويةÛ البرامج الثقافية والتربوية والتسجيلية مثاǗ .ـ عبد القادر بن الشيƣ وƈخرون 1

  .18، ص 1998، 43 :اتحاد إذاعات الدول العربية، سلسلة بحوث ودراسات إذاعية، العدد
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وتلفزيون سلطنة عمان  ،تبين أن كال من القناة الفضائية اليمنية Ýـ فيما يتعلق باستيراد األفالم
، بينما يرتفع حجم 1997ساعة من المضامين الفيلمية خالل سنة  150استورد سنويا قرابة 

 Ǐساعة أسبوعيا في برمجة القناة العربية األردنية، وأقر الباحثون أن كثافة  12الساعات إل
تعكƩ توجها ميدياتكيا سائدا تجسم في محورية الدراما في بنية البرمجة ".. األفالم والمسلسالت 

عمقا في الممارسات ) يضرب جذوره(التي ساهمت في صياƹة سلوك استهالكي  Ýالتلفزيونية
  .."افية الفردية والجماعية الثق
ال تحظǏ بالمنزلة التي ƹالبا ما أكد الخطاب  ،والوثائقية ،والتربوية ،إن البرامج الثقافية.. ـ 

  ..العربي أهميتها 
نسبة هامة من اللقاءات األدبية ال تتجاوز مستوى التحسيƩ، وإذا كان حضور المبدع .. ـ 

  ..تمكن ƹالبا من الحوار المعمقإيجابيا، فƎن طبيعة األسئلة المطروحة ال 
الزواج، الخالفات الزوجية، : ـ طرحت خالل فترة البحث مجموعة من القضايا األسرية

 ،Ʒالطالق، المراهقة، العالقات العاطفية بين الذكور واإلناث، االنحراف، الشباب وأوقات الفرا
  .1المخدرات، الشعوذة

لها لنوع البرامج التي بثتها القنوات العربية علǏ الرƹم من أهمية هذه الدراسة، في تحلي      
المدروسة، وإشارتها في بعض األحيان إلǏ الحرص علǏ تنمية الذوق الجمالي للجمهور إال أنها 
أƹفلت الجوانب التحليلية المعمقة للبرامج المدروسة، إضافة إلƹ Ǐياب بعض القنوات التلفزيونية 

  .العربية من عينة الدراسة
رير صادر عن منưمة اليونسكو أن نسبة البرامج التلفزيونية المستوردة في وورد في تق" 

 ƶتبل ÛرƏمن جملة البرامج المقدمة في تلفزيوناتها  %42خمس بلدان عربية من بينها الجزا
Û وبلƸت ثلث )سابقا(في تلفزيون الجزاƏر واليمن الديمقراطية  %50حيث بلƸت . الوطنية

رياÛ وتشكل البرامج المستوردة من البلدان العربية ثلث برامج تلفزيون كل من مصر وسو
وتتƮمن البرامج ".. البرامج المستوردة والثلثين الباƽيين من البلدان األجنبية Ʒير العربية 

المستوردة في معưمها أفǘما تلفزيونية وبرامج وثاƏقيةÛ وتƉتي هذǇ البرامج من الوǗيات 
منهاÛ  %13البرامج المستوردةÛ ومن فرنسا بنسبة من كل  %32المتحدة األمريكية بنسبة 

                                                 
  .23، ص مرجع سبƼ ذكرǇ .ـ عبد القادر بن الشيƣ وƈخرون 1
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وتستورد . من البرامج المستوردة %07إلǍ  05ومن بريطانيا واليابان وألمانيا بنسبة 
  .1"من ألمانيا  %09منها من بريطانيا و %12منها من فرنساÛ و %26الجزاƏر 

خاصة ما خصصت القنوات الفرنسية ال 1991أنه في سنة  2وأشارت دراسة أجنبية      
قدمت  1996من الحجم الساعي الكلي للبرامج الموجهة للشباب، وفي سنة  %71يقارب 

  .من مجموع البرامج الموجهة للشباب %54القنوات العمومية 
وفيما يتعلق بالحجم الساعي للبرامج الموجهة للشباب والصغار، فقد أشارت هذه الدراسة       

، 1996ساعة سنة  564ساعة، مقابل  597، 1991قد خصصت سنة  France 2أن قناة 
، 1991ساعة سنة  753فقد قدمت ما مجموعه   France 3، أما قناة2001ساعة سنة  565و
  .2001ساعة سنة  1273مقابل  1996ساعة سنة  1192و
ساعة  1082، 1996، فقد خصصت سنة  France 5/ la cinquièmeوبالنسبة لقناة       

ساعة  1180، فقد عرضت ما مجموعه  TF1بالنسبة لقناة، أما 2001ساعة سنة  790مقابل 
، وفيما يتعلق بقنـاة 2001ساعة سنة  1188، و1996ساعة سنة  1386، مقابل 1991سنة 

M 6   670، مقابل 1996ساعة سنة  574، و 1991ساعة سنة  379فقد قدمت ما مجموعه 
  .2001ساعة سنة 

، مقابل 1991ساعة سنة  550ما مجموعه فقد قدمت    + CANALأما فيما يتعلق بقناة       
التي قدمت فقط سنة   La Cinq، وهناك قناة2001ساعة سنة  265و  1996ساعة سنة  413

 .ساعة 1151ما مجموعه  1991

للشباب سنة ) العمومية والخاصة(وبهذا نجد أن مجموع ما عرضته القنوات الفرنسية       
1991  Ǐقدر  2001، وحجم ساعي سنة 1996نة ساعة س 5211، مقابل ساعة 4610وصل إل

  .ساعة 4751بـ 

                                                 
القنوات الفƮاƏية وتƉثيراتها علǍ القيم اǗجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب  .ـ عبد اŸ بوجالل وƈخرون 1

ǎرƏنقال عن25مرجع سبق ذكره، ص .الجزا ،:  
Rapport Unesco. La circulation internationale de l’information et émissions de T.V, 
N°100,1983,P43.                                                                                                                           
2 ـ   Sophie Jehel. Evolution de l’offre hertzienne pour le jeune public, 1991  ø 2001. In: 

dossiers de l’audiovisuel , N° 108 ,p.p. 86 111 ـ Mars – Avril 2003 , périodique bimestriel 
réalise par : INA édition et documentation , France                                                                               
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وبالتأمل في نوعية بعض هذه المضامين التي أوردتها الدراسة نجد أن البرامج       
ساعة  39، مقابل 1991سنة   France 2في قناة ساعة  59الموسيقيـة، والحصص، قد أخذت 

البرامج السابقة بما  فقد عرضت هذه France 3أما قناة . 2001ساعة سنة  21و 1996سنة 
  .2001ساعة سنة  41، مقابل 1996ساعة سنة  44و 1991ساعة سنة  56مجموعه 

ساعة  44فقد عرضت البرامج الموسيقية والحصص بمجموع  France 5وبالنسبة لقناة       
 196فقد عرضت البرامج الموسيقية والحصص بحجم ساعي قدره  TF1أما قناة . 1996سنة 

 M 6ولم تعرض قناة . 2001ساعات سنة  06و 1996ساعة سنة  184و، 1991ساعة  سنة 
 09و 1996ساعة سنة  17، إال أنها عرضت 1991أي برنامج، موسيقي أو حصص سنة 

أي برنامج من البرامج السابقة سنة   + Canalولم تعرض أيضا قناة . 2001ساعات سنة 
  .2001، وساعة واحدة سنة 1996ساعة سنة  30، بينما عرضت 1991

وبهذا يكون الحجم الساعي للبرامج الموسيقية والحصص في القنوات التلفزيونية الفرنسية       
، أما سنة 1996ساعة سنة  358، و1991ساعة سنة  381: كالتالي) العمومية والخاصة(

2001  Ǐساعة  78فهبط الحجم الساعي فيها إل..  
  France 2لموجهة للشباب، نجد أن قناةوبانتقالنا إلǏ البرامج ذات المضامين الخيالية ا      

ساعة  377، مقابل 1996ساعة سنة  275، و1991ساعة سنة  198قد عرضت ما مجموعه 
ساعة  89قد عرضت البرامج الخيالية بحجم ساعي قدره   France 3كما نجد قناة . 2001سنة 
  .2001ساعة سنة  59، مقابل 1996ساعة سنة  88، و 1991سنة 

ساعة  52، و1991ساعة سنة  173قد خصصت لتلك البرامج   France 5ن قناةونجد أيضا أ  
  . 2001سنة 

ساعة للبرامج الخيالية، مقابل  316ما حجمه  1991سنة   TF1بينما خصصت قناة      
 Ƹ2001، وانخفاض في هذا الحجم الساعي سنة 1996ساعة سنة  514ارتفاع ملحوظ بل  Ƹبل

  .ساعة 285
وارتفع الحجم الساعي . 1991ساعة سنة  108فقد عرضت ما حجمه  La cinqوبالنسبة لقناة 

، مقابل 1996ساعة سنة  344، و1991ساعة سنة  379ليصل إلM6  Ǐللبرامج الخيالية بقناة 
  .2001ساعة سنة  247

علǏ مجموع الحجم " الهيمنة األمريكية"ولقد توصلت هذه الدراسة إلǏ نتيجة مهمة وهي       
في مجموع ) الحضور األمريكي(فقد بلÝ  Ƹلخيالية الموجهة للشباب والصغارالساعي للبرامج ا
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، 1996سنة   France 2امج الخيالية المقدمة للشباب والصغار في قناةالحجم الساعي للبر
51%  Ƹ2001سنة  %78مقابل ارتفاع ملحوظ بل.  
، 1996 سنة %06فقد انخفضت نسبة هذا الحجم الساعي إلFrance 3   Ǐأما في قناة      

 Ǐ2001سنة  %71ليرتفع إل.  
 Ƹفي قناة %91وأما نسبة الحجم الساعي للبرامج الخيالية األمريكية فبل France 5  1996سنة ،

  .2001سنة  %96و
سنة  %51، مقابل 1996سنة  TF1 36%وبلغت نسبة الحجم الساعي للبرامج السابقة في قناة 

2001.  
ن البرامج الخيالية الموجهة للشباب والصغار م %74فعرضت ما نسبته  M6أما قناة       

  .2001سنة  % 66، مقابل 1996سنة 
، وهي عبارة عن عرض لوضعية 20011أخرى قدمت لليونسكو سنة  وفي دراسة      

البرامج التلفزيونية الموجهة للشباب والصغار في العالم، توصلت إلǏ مجموعة من النتائج 
  : أهمها

قناة أجنبية إلǏ أخرى، وهو يرى في أوربا نموذجا للسلم ـ ينتقل الشباب المغربي من 
  .والحرية،  وفي أمريكا نموذجا لبلد األحالم، أما بلدهم األصلي فغير مرƹوب فيه

البرامج األجنبية الموجهة للشباب والصغار في كل من الصين، والهند، وماليزيا، ـ تمثل 
  .%47ما يقارب )  1995ـ1994( والباكستان، وتايالندا 

البرامج األكثر شعبية في  ) Supermanوحلقات Pokémon(ـ تمثل الرسوم المتحركة 
  .أوساط األطفال اليابانيين

وأشارت هذه الدراسة إلǏ أن اإلنتاج الوطني للبرامج الموجهة للشباب في أوربا ما     
  .قد تقلص مقابل ارتفاع عملية استيراد هذه البرامج 1995إلǏ  1991بين سنة 
 %62من البرامج الموجهة للشباب، مقابل  %37أنتجت أوربا محليا ما يعادل  1995ة ففي سن

من هذه البرامج مستوردة من الخارج، وتسيطر أمريكا لوحدها تقريبا علǏ نصف هذه البرامج 
  ..).العنف، الخيال (المستوردة ذات المضامين السلبية 

                                                 
1  in : Cecilia Vonfeilitzen,Catharina , 23ـDossiers de l’audiovisuel , N° 108, p p 22 ـ 
Bucht, Outooks on children touth an media. the Unesco international clearinghouse on  
children , youthand media, year book, Goteborg , Nordicom, 2001, traduction Divina, Frauـ 
meigs                                                             
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من البرامج الموجهة للشباب التي بثتها قناة بأمريكا الالتينية، تمت دراسة عينة  1977وفي سنة 
تلفزيونية في الشيلي لمعرفة نوعية المضامين التي عكستها هذه البرامج المدروسة، فتوصلت 

من البرامج المفضلة كانت الرسوم المتحركة، كما الحظت هذه الدراسة وجود  %50إلǏ أن 
  .امج التلفزيونية المقدمةوالحصص التعليمية داخل البر) الومضات(العنف، واإلشهار 

، 1999وفي عملية تقييمية لمجموعة من البرامج التلفزيونية الموجهة للشباب بأمريكا سنة 
حسب المركز الذي وضع ( %37بمدينة فيالديلفيا، أخذت البرامج ذات النوعية العالية نسبة 

للبرامج  %26ابل ، مق%37كما أخذت البرامج ذات النوعية المتوسطة نسبة ) مقاييƩ التقييم
  1.ذات النوعية الضعيفة

أثر "تلتقي نتائج هذه الدراسات األجنبية مع ما توصلت إليه الدراسة الجزائرية عن     
، في جانبها التحليلي، لǖفالم 2"البث التلفزيوني الفضائي المباشر علǏ الشباب الجزائري
في عينة ) األفالم(اج األمريكي المدروسة في القنوات التلفزيونية الفرنسية، من سيطرة اإلنت

وهذا ما يؤكد قوة اإلنتاج األمريكي في مجال السمعي البصري، بهدف فرض منظومة  .الدراسة
  .قيمية وثقافية أحادية التوجه نحو إحكام السيطرة علǏ العالم

إن أشكال السيطرة اإلعǘمية : ".. قائال عبد اŶ بوجǘلوفي هذا المجال يضيف     
األمريكية منها خاصةǗ Û تقتصر في مجال التلفزيون فقطÛ بل أيƮا في مجال توزيع األجنبية و

ومما Ǘ شك فيǈ أن وساƏل اإلعǘم في البلدان النامية .. المنتجات الثقافية واإلعǘمية األخرى
التي تعتمد علǍ المواد المستوردة والمنتجة في بيƏة ثقافية واجتماعية بعيدة عن بيƏتها 

حدث Ɔثارا سلبية علǍ جمهورها وتشوǇ وعيهم بالقƮايا اǗجتماعية والسياسية وثقافتها ت
  .3.."الوطنية والدولية

  ):وطنية وأجنبية(ø عادات وأنماط مشاهدة الشباب الجزاƏرǎ للبرامج التلفزيونية 
أهمية بالغة في تحديد ) وطنية وأجنبية(تحتل عملية التعرض للبرامج التلفزيونية     

لشباب للبرامج التلفزيونية، خاصة بعد الثورة التكنولوجية الهائلة التي عرفها طبيعة تعرض ا
، وبهذا سنحاول عرض ..العالم، إذ أصبح الجمهور عامة والشباب خاصة يتنقل بين القنوات

                                                 
1  - Dossiers de l’audiovisuel . N° 108, op.cit. p. 24. 

   .مرجع سبق ذكره..  أثر البث التلفزيوني الفƮاƏي. نصير بوعلي - 2
  .15مرجع سبق ذكره، ص  ..القنوات الفƮاƏية وتƉثيراتها  .عبد اŸ بوجالل  وƈخرون - 3
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بعض نتائج الدراسات السابقة التي تناولت الشباب الجزائري في عالقته بالبرامج الوطنية 
  .ملتقطة عن طريق الهوائيات المقعرةوالبرامج األجنبية ال

اإلعالم والوعي االجتماعي لدى الشباب "نبدأ عرضنا هذا بدراسة مهمة أجريت عن     
، إذ تعد من أهم الدراسات اإلعالمية الجامعية الميدانية في الجزائر خالل فترة 1"الجزائري

  .الثمانينات، لدراستها دور اإلعالم في إحداث الوعي لدى الشباب
من أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة، فيما يخص عادات مشاهدة وتعرض أفراد و

  : عينة الدراسة للتلفزيون، ما يلي
  .ـ تبين أن اإلناث أكثر انتظاما في مشاهدة التلفزيون من الذكور

ـ كما تبين أن ثلثي أفراد البحث يرون أن برامج التلفزيون مقبولة، ورأى عدد ضئيل بأنها 
  .*منهم أنها رديئة %30.99جادة، بينما رأى 

  : إلǏ مجموعة من النتائج أهمها 2وتوصلت دراسة أخرى حول الشباب والتلفزيون الجزائري
  .ـ تبين أن المبحوثين يفضلون التعرض للبرامج األجنبية بشكل أكثر

الوطنية منها والمسلسالت،  ،واألفالم ،ـ تبين أن المبحوثين يتفقون علǏ أن البرامج الفنية
 ،والديني ،والثقافي ،واألجنبية، هي برامج ƹير قابلة ألن تكون انعكاسا للواقع االجتماعي

  .للمجتمع الجزائري
ـ تبين أن متغير المهنة ليƩ متغيرا رئيسا في عالقة المبحوثين، بالتلفزيون الجزائري، وإنما 

  .ل في هذه العالقةالتي تتدخ ،والثقافية ،والنفسية ،هناك الظروف االجتماعية

                                                 
اإلعǘم والوعي اǗجتماعي لدى الشباب الجزاƏرÛǎ دراسة ميدانية علǍ عينة من شباب . اللعبد اŸ بوج -1

كلية اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعالن، يناير  :رسالة دكتوراه في اإلعالم، جامعة القاهرة .الثانويات والجامعات
1989.  

نظري، والمنهج المسحي الوصفي والمنهج النسبي ـ استخدمت الدراسة المنهج التحليلي الوثائقي في القسم ال *
شابا  295شابا من بين شباب الثانويات والجامعات، منهم  425وشملت عينة الدراسة . المقارن في الجانب الميداني
تلميذا، واستخدم الباحث العينة العشوائية  190طالبا و 235ومنهم . شابا من سطيف 130من الجزائر العاصمة، و

  .ختبار مفردات العينةالمنتظمة ال
علǍ عينة من شباب الجزاƏر ) دراسة استطǘعية(التلفزيون الجزاƏرǎ وفƏة الشباب  .ـ الصغير بوحديدة 2

  .1994م واالتصال، رسالة ماجستير، معهد علوم اإلعال :جامعة الجزائر  .العاصمة
مبحوثا يمثلون أربع فئات  400شملت  اعتمدت الدراسة المنهج المسحي الوصفي، وأجريت الدراسة علǏ عينة قصدية

  .العاطلون عن العمل، العمال اليدويون، اإلداريون، الطلبة. شبانية



 اإلطار المنهجي للدراسة........................................................ ..............................................................................................................................................الفصل األول 

 - 24 -

واعتقادهم العلمي  ،ـ تبين أن المبحوثين يفضلون التعرض للبرامج التي تعكƩ اهتماماتهم
Ǐبالدرجة األولÝ  حيث أتضح أن المبحوثين ذوي المستوى الجامعي يفضلون الحصص الوثائقية

ة البرامج مشاهد) متوسط –ابتدائي (والتربوية، بينما يفضل المبحوثون ذوو المستوى التعليمي 
  .الرياضية والحصص الفنية واألفالم والمسلسالت

علǏ تكوين ثقافة اجتماعية يتفاعل معها الجمهور، مما  ،ـ التلفزيون الجزائري ƹير قادر نسبيا
جعل البرامج األجنبية التي يقدمها هذا التلفزيون، تثبت قيما دخيلة علǏ المنظومة الثقافية 

  .للمجتمع الجزائري
حاجات الجمهور الثقافية (عن تحقيق اإلشباع الجماهيري  ،فزيون الجزائري نسبياـ يعجز التل

  ...).والتربوية 
 ،ـ ال تنسجم نتائج هذه الدراسة مع النظريات الخاصة بتأثير التلفزيون علǏ األفراد

، كما تعد نظرية المحيط المتكامل ناقصة في تفسير "وليام برلسون"التي صاƹها  ،والجماعات
  .لتلفزيون في المجتمع الجزائريواقع ا
العالقة بين التلفزيون والشباب  –رƹم أهمية الموضوع المعالج–لم تفسر هذه الدراسة     

تفسيرا متكامال، إذ أƹفلت بعض الجوانب كتأثير التلفزيون علǏ قيم الشباب المدروƩ، كما 
بث الفضائي المباشر في أƹفلت الدور الذي كانت تلعبه البرامج األجنبية المتدفقة عن طريق ال

بداية التسعينات، كما أن هذه الدراسة عممت نتائجها علǏ الشباب الجزائري، في حين أنها 
  .اقتصرت علǏ عينة من الشباب العاصمي فقط

Û 1وفي اإلطار نفسه تناولت دراسة أخرى موضوعا مهما هو البارابول والجمهور في الجزائر
  :ا كالتالينستعرض أهم النتائج المتوصل إليه

في تزايد مستمر، عكƩ المشاهدة للقناة .. ـ تبين أن اإلقبال علǏ مشاهدة برامج البارابول
إذ بلغت نسبة من يشاهدون برامج البارابول مدة أطول من مشاهدتهم للقناة  ENTV(Ý(الوطنية 
 ممن يحرصون علǏ مشاهدة برامج القناة الوطنية مدة أطول %18.7مقابل ، %38.4الوطنية 

  .تفوق مشاهدتهم برامج البارابول
من عينة  %27.5تلتقط من ثالث إلǏ ست قنوات تلفزيونية أجنبية، وأن  %58.5ـ تبين أن 

  .الدراسة تلتقط علǏ األكثر ثالث قنوات إلǏ تسع قنوات
                                                 

البارابول والجمهور في الجزاƏرÛ دراسة في عادات المشاهدة وأنماطها والتƉثيرات علƽ Ǎيم  .ـ نصير بوعلي 1
ǈوما بعدها 226، ص1994عالم واالتصال، جانفيرسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد علوم اإل .المجتمع وثقافت.  

مبحوث واستخدم الباحث المنهج المسحي  200أجريت الدراسة علǏ عينة قصدية من شباب العاصمة، حجمها 
  .الوصفي، معتمدا مجموعة من الفرضيات
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ـ بلƸ المتوسط الحسابي لحجم ساعات مشاهدة برامج البارابول يوميا لدى عينة الدراسة ساعة 
  .دقائق 10و

ـ تبين أن أفراد العينة المدروسة يفضلون مشاهدة األفالم الطويلة، تليها البرامج اإلخبارية في 
المرتبة الثانية، ثم األلعاب في المرتبة الرابعة، أما المنوعات والمسلسالت والبرامج الرياضية 

طفال، فتحظǏ باهتمام ضئيل نسبيا، كما سجلت الدراسة ضعف اإلقبال علǏ مشاهدة برامج األ
  .واإلشهار

من عينة  %95.5ـ تبين أن ارتفاع معدل مشاهدة البرامج اإلخبارية بصورة ملحوظة، بلغت 
  1.لمن ال يشاهدها %4.5الدراسة، مقابل 

ما يالحظ علǏ هذه الدراسة، هي أنها جاءت في ظروف بداية انتشار الهوائيات     
بول قد أحدثت نوعا من التغيير داخل المقعرة في المجتمع الجزائري، وبالتالي فوسيلة البارا

ويبقǏ هذا التغير واردا في . عادات وأنماط مشاهدة عينة الدراسة للبرامج التلفزيونية الملتقطة
الشباب الجزاƏرǎ "في دراسة له عن  عبد اŶ بوجǘلالدراسات التي جاءت من بعد، إذ توصل 

البرامج األجنبية بنسب مختلفة، إذ  دشاهأن الشباب المبحوث  2"وبرامج التلفزيون األجنبي
، وأخذت %10.84، واألفالم المرتبة الثانية بنسبة %11.1أخذت األلعاب المرتبة األولǏ بنسبة 

، واحتلت البرامج العلمية المـرتبة %10.33المنوعات الموسيقية والغنائية المرتبة الثالثة بنسبة 
، وأخذت األخبار %9.63الخامسة بنسبة ، وأخذت المسلسالت المرتبة %10.33الرابعة بنسبة 

  .والبرامج الثقافية المرتبة السابعة %8.87المرتبة السادسة بنسبة 
وخلص الباحث إلǏ أن الشباب الجزائري يقبل علǏ البرامج الترفيهية مثل األفالم     

العلمية والمنوعات والمسلسالت، أكثر من إقبالهم علǏ البرامج المعرفية واإلعالمية مثل البرامج 
والثقافية واإلخبارية، وهذا يعني أن عينة البحث تستعمل القنوات األجنبية للترفيه والتسلية 

  .وقضاء أوقات الفراƷ، أكثر من استعمالهم إياها للتثقيف واإلعالم
     Ǐوفيما يتعلق بتفضيل الشباب للقنوات األجنبية، تبين للباحث أن القناة الفرنسية األول
TF1 بنسبة احتلت المرت Ǐيليها في المرتبة الثانية قناة  %25.60بة األولMBC  بنسبة

، وفي المرتبة الرابعة قناة %16.60بنسبة   M6ويليها في المرتبة الثالثة قناة 23.85%
Canal+  وفي المرتبة الخامسة قناة  %7.43بنسبةRTL  وقناة %7.10بنسبة ،F2  في المرتبة

  .%6.84السادسة بنسبة 
                                                 

  .227ص  Ûمرجع سبق ذكره.. البارابول والجمهور في الجزاƏر .نصير بوعلي - 1
  .1995، 3:مجلة بحوث، العدد .الشباب الجزاƏرǎ وبرامج التلفزيون األجنبيÛ دراسة ميدانية. لعبد اŸ بوجال - 2
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احث الفروق الموجودة بين تفضيالت الذكور وتفضيالت اإلناث في مشاهدة ويرجع الب    
 Ǐبات كل منهما إضافة إلƹاختالف اهتمامات وميول ور Ǐالقنوات عبر الهوائي المقعر إل
أمزجة الذكور الذين يميلون إلǏ العنف والمغامرات والخيال، مقابل أمزجة اإلناث الالئي يملن 

العاطفية والفنية الهادئة المقدمة في القناتين المصرية، وتلفزيون إلǏ المواضيع االجتماعية و
  . الشرق األوسط

وفي دراسة أخرى رائدة حول القنوات الفضائية وتأثيراتها علǏ القيم االجتماعية     
، توصل عبد اŸ بوجالل وƈخرون، فيما يتعلق 1والثقافية والسلوكية لدى الشباب الجزائري

ضمن القنوات الفضائية التي  *احتلت المرتبة األولMBC  Ǐقناةاطها، أن بعادات المشاهدة وأنم
المرتبة   M6المرتبة الثانية، كما احتلت القناة الفرنسية  TF1قناةشاهدها الشباب، واحتلت 

  .وفي المرتبة الخامسة القناة المصرية ARTالثالثة، وفي المرتبة الرابعة قناة 
ي شاهدها الشباب المدروƩ، أتضح من خالل بيانات الدراسة أن وفيما يتعلق بنوعية البرامج الت

تأخذ اهتمام الشباب أكثر من مشاهدة البرامج اإلعالمية العلمية  ،والترفيهية ،البرامج الخيالية
  .والثقافية والدينية

أثر البث التلفزيوني المباشر علǏ "وفي السياق نفسه، توصلت دراسة أخرى عن     
من  %53.3يما يخص عادات وأنماط المشاهدة لدى أفراد عينة البحث أن ف 2الشباب الجزائري

يفضلون القنوات الفضائية  %46.6الشباب المبحوث يفضلون مشاهدة القنوات العربية مقابل 

                                                 
القنوات الفƮاƏية وتƉثيراتها علǍ القيم اǗجتماعية والثقافية والسلوكية لدى الشباب  .ـ عبد اŸ بوجالل وƈخرون  1

ǎرƏمرجع سبق ذكرهالجزا ،.  
قسنطينة، المسيلة، تيزي وزو، ورقلة ووهران، خالل الفترة الواقعة : ت هيأجريت الدراسة الميدانية في خمƩ واليا

 Ʃأعمارهم بين  1196، وشملت الدراسة 1998وجوان  1997بين مار Ɵيدرسون في . سنة 25و 14شابا تتراو
جامعيا معهدا  13ثانوية ومتقنة و 11جميع الفروع العلمية بمرحلتين، الثانوية والجامعية، إذ أجريت الدراسة في 

  .وتم استخدام أسلوب العينة الحصصية في تحديد مفردات عينة البحث. وسبع مؤسسات للتعليم العالي
  .هذا راجع للمرحلة الزمنية التي أجريت فيها الدراسة، حيث لم تكن هناك قنوات عربية أخرىـ  *
  .143مرجع سبق ذكره، ص  ..أثر البث التلفزيوني الفƮاƏي .ـ نصير بوعلي 2

مفردة، تتراوƟ  500د الباحث أسلوب المسح في الجانب الميداني للدراسة، وشملت عينة الشباب المدروƩ اعتم
مفردة  250مفردة لمدينة قسنطينة و 250(سنة باستخدام طريقة العينة العشوائية البسيطة  24و 15أعمارهم بين 

، وذلك في ثانوية رضا حوحو 2001لǏ ماي ل الفترة من فبراير إوأجريت الدراسة خال). أخرى لمدينة أم البواقي
  .بقسنطينة، وأخرى بأم البواقي، وأربعة مراكز لتنشيط الشباب، عشرة نواد لǘعالم اǓلي
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من الشباب أن الدافع إلǏ تفضيل الفضائيات العربية يعود إلǏ  %34.8األجنبية، وترى نسبة 
  .ركة والعادات والتقاليدالقيم واألفكار والثقافة المشت

واحتلت قناة الجزيرة المرتبة األولǏ من بين الفضائيات العربية من بين اهتمامات الشباب، ثم 
في المرتبة الثالثة، وقناة اقرأ في المرتبة  MBCجاءت قناة المنار في المرتبة الثانية، ثم قناة 

  1.الرابعة
ب المدروƩ، ضمن الفضائيات العربية، وفيما يخص نوع البرامج التي يهتم بها الشبا    

تأتي البرامج اإلعالمية في المرتبة األولǏ، ثم األفالم العربية في المرتبة الثانية، ثم المسلسالت 
  ... التاريخية في المرتبة الثالثة، والبرامج الدينية في المرتبة الرابعة

ة واألجنبية بالشباب الحقيقة أن هذه الدراسات السابقة حول عالقة البرامج الوطني    
األفالم، المنوعات (الجزائري، قد أجمعت في أƹلب األحيان علǏ أن البرامج الترفيهية األجنبية 

كما الحظنا أن هناك نوعا من التخلي عن . تستأثر اهتمام هذا الشباب..) الغنائية، األلعاب 
ا يتعلق بالحصول علǏ القنوات األجنبية خاصة الفرنسية منها، لصالح القنوات العربية، فيم

األخبار، ويظهر هذا في الدراسة التي أجريت عن أثر البث التلفزيوني الفضائي علǏ الشباب 
الجزائري، حيث أظهرت الدراسة أن المواد اإلعالمية ضمن القنوات العربية تحتل المرتبة 

عربية، إضافة األولǏ، وهذا بفعل االحترافية والقدرة التي أصبحت تتمتع بها بعض القنوات ال
إلǏ عامل ƈخر مهم ورد في هذه الدراسة، وهو تمكن جمهور الشباب من معرفة أن القنوات 

  ..األجنبية ƹير محايدة، وال تعبر عن توجهاتهم وتطلعاتهم 
 ،واالجتماعي ،وما يمكن مالحظته علǏ هذه الدراسات، هو اختالف السياق الزمني    

حينما لم تكن قناة الجزيرة موجودة، كان المبحوثون الذي أجريت فيه كل دراسة، ف ،والدولي
يتلقون األخبار والمواد اإلعالمية بنسب أكبر من القنوات األجنبية، وخاصة الفرنسية منها، لكن 
بعد ظهور قناة الجزيرة، أصبحت النسبة الكبيرة من الشباب تتلقǏ األخبار والمعلومات من هذه 

  .القناة
علƽ Ǎيم وسلوكات وثقافة الجمهور ) وطنية وأجنبية(لفزيونية Ɔ øثار مشاهدة البرامج الت

  :عامة والشباب خاصة
تعتبر عملية نقل القيم عبر التلفزيون إحدى العمليات االجتماعية اإلعالمية المهمة في     

صياƹة الجانب القيمي للجمهور المتلقي، بحكم الخصائص التي يمتاز بها التلفزيون، كجمعه بين 
                                                 

  .143ص  ،مرجع سبق ذكره ..أثر البث التلفزيوني الفƮاƏي .نصير بوعليـ  1
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من جهة، وامتالكه ...) الدينية، الثقافية، االجتماعية، الجمالية، الفنية(لة من القيم مجموعة متداخ
الصوت، الصورة، اللون، إمكانية : وسائل تثبيت وتدعيم وتشكيل تلك القيم لدى المتلقي مثل

  .االنتقال من قناة إلǏ قناة، البث المباشر الحي لǖحداث
م الديني في تغيير بعض قيم األسرة الريفية دور اإلعال"نبدأ عرضنا هذا بدراسة عن     

، إذ حاولت الباحثة معرفة مدى دور اإلعالم الديني في تغيير بعض قيم األسرة 1"والحضرية
الريفية والحضرية، ولقد وضعت مجموعة من التساؤالت كما صاƹت مجموعة من ) المصرية(

  .الفرضيات
صر علǏ البعض منها، المتعلقة بوسيلة ولقد توصلت الباحثة إلǏ مجموعة من النتائج نقت

  .التلفزيون
ـ استطاعت البرامج التلفزيونية الدينية، أن تغير بعض قيم مجتمع البحث، سواء في المدينة أو 

  .تعدد الزوجات، الطالق، عدم عمل المرأة، عدم تعليم البنت: القرية، وهذه القيم هي
بعض القيم في األحياء الشعبية، ولم تفلح في  ـ استطاعت البرامج الدينية التلفزيونية أن تغير

  .تغييرها في األحياء الراقية
  .ـ لم يستطع اإلعالم التلفزيوني أن يغير عادة تنظيم النسل، ال في األحياء الراقية أو الشعبية

الشعوذة، األحجبة، زيادة اإلنجاب، زيارة : ـ لم يستطع الفيلم الديني تغيير بعض القيم مثل
  .بورالنساء للق

، ثم األطفال %27يليهم الشباب بنسبة  %32ـ يتأثر كبار السن بمشاهدة الفيلم الديني بنسبة 
  .%19، وأخيرا المرأة بنسبة %22بنسبة 

ـ األحياء الراقية أكثر استجابة لتأثير الفيلم الديني في تغيير القيم ثم تليها األحياء الشعبية، 
  .وأقلهم سكان القرية

 %85ـ احتلت البرامج الدينية التلفزيونية المرتبة األولǏ في ترسيƣ قيمة العمل، وذلك بنسبة 
  .%88وقيمة التعاون بنسبة 

                                                 
مكتبة نهضة  :القاهرة .والحƮريةدور اإلعǘم الديني في تƸيير بعض ƽيم األسرة الريفية  .نوال محمد عمر -1

  .430ص  ،1984الشرق، 
استعملت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، والمنهج المقارن، والمنهج اإلحصائي، كما اعتمدت الباحثة صحيفة 

فردا من الذكور واإلناث، باستخدام طريقة العينة العشوائية  396وشمل البحث . االستبيان لجمع بيانات الدراسة
  .تظمةالمن
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ـ للبرامج الدينية التلفزيونية تأثير إيجابي علǏ كافة المبحوثين، ابتداء من المشاهدين األميين، 
  .وانتهاء بمن يحملون مؤهالت عليا

أن اإلعالم عموما والتلفزيون خصوصا، يؤثران علǏ عن سة لقد كشفت هذه الدرا    
ومع التسليم بوجود التأثير ) ريفي، حضري(المنظومة القيمية لǖسرة باختالف أصلها الجغرافي 

يوجد مقابل هذا عدم التأثير، حيث تتدخل هنا ثقافة األسرة، وبعض العادات االجتماعية لمنع نقل 
وبهذا أثبتت . ذلك، وهذا ما تؤكده نظرية التأثير المحدودبعض القيم، كما الحظت الباحثة 

  .الباحثة صحة الفرضيات المصاƹة، وقبلت بها
رƹم أهمية هذه الدراسة في تناولها لدور اإلعالم الديني في تغيير بعض قيم األسرة،     

ة من إال أن الباحثة قد أƹفلت البرامج التلفزيونية ƹير الدينية، التي يمكن أن تحتوي مجموع
  .القيم، تعمل وتساهم مع نظيراتها في صياƹة وتشكيل وتغيير ما عند األسرة المدروسة من قيم
  .وعليه فقد أƹفلت الباحثة تناول القيم الجمالية، رƹم تناولها إياها في الخلفية النظرية للبحث

اتجاهات الطلبة نحو اإلشهارات التجارية في التلفزيون "وفي دراسة أخرى حول     
تناولت ƈراء واتجاهات الطلبة بكلية العلوم االجتماعية بجامعة الجزائر، نحو ما  1"جزائريال

يعرض عليهم من رسائل إشهارية تلفزيونية، ومحاولة اكتشاف العوامل التي تتدخل في تشكيل 
  .تلك اǓراء واالتجاهات

ار عينة من ولقد اعتمد الباحث في دراسته طريقة العينة العشوائية المنتظمة، فاخت    
طالبا بكلية ) 4674(طالبا من الجنسين، من مجتمع البحث األصلي الذي قدر بنحو ) 180(

كما اعتمد الباحث المنهج الوصفي، وتقنية المالحظة دون المشاركة كتقنية . العلوم االجتماعية
  .تدعيمية، وذلك بالمتابعة لمختلف الومضات اإلشهارية بالتلفزيون الجزائري

  : لت هذه الدراسة إلǏ مجموعة من النتائج أهمهاولقد توص
ـ الطلبة الريفيون هم األكثر معارضة لما يعرض عليهم من ومضات إشهارية بالقناة الداخلية 
الجزائرية، حيث حكموا علǏ اإلشهارات بالسلبية، والمحرجة، ألنها تخلق لديهم حالة من التنافر 

  .المعرفي

                                                 
رسالة ماجستير في علم . اتجاهات الطلبة نحو اإلشهارات التجارية في التلفزيون الجزاƏرǎ .ـ أيت موهوب أمحمد 1

  .2002جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم االجتماع،  .االجتماع
يدخلون الجامعة، ) 05(طالب من خمسة علǏ كل ) ملحقة بوزريعة(وزع الباحث االستمارات أمام مدخل الجامعة 

  .بشرط أن يكون الطالب من كلية العلوم االجتماعية، وكان ذلك صبيحة يوم الثالثاء كيوم يتوسط األسبوع الدراسي
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إلǏ حاالت الرفاهية،  ،ومشاهدها ،وسياقاتها ،شهاريةـ ƹالبا ما تشير طرق العروض اإل
والحياة العصرية البعيدة عن أنماط الحياة التقليدية، والحياة الواقعية، التي تميز المجتمع 

  .الجزائري، أي أنها ال تعكƩ خصوصيته الديمغرافية
المعارضة لدى  ـ وجود تأثير فعلي لمتغير الثقافة الفرعية لǖسرة في تحديد اتجاه التأييد أو

الطلبة، فكان طلبة األسر المحافظة كثيري المعارضة، وعلǏ النقيض كان أصحاب األسر 
أمام مختلف العروض  ،أو حرجهم ،العصرية أكثر تأييدا، مؤكدين ذلك من خالل عدم انزعاجهم

 بينما بلƸ الحرج مداه لدى طلبة األسر المحافظة، وينخفض ،اإلشهارية مع حضور أفراد أسرهم
  .لدى طلبة األسر االنتقالية

ـ يلعب المستوى المادي لǖسرة دورا كبيرا في تباين بلورة الطلبة التجاهاتهم نحو الومضات 
  .اإلشهارية، فكلما تواضع المستوى المادي لǖسرة كلما اتسم اتجاه الطلبة بالمعارضة والسلبية

التي يتميز بها  ،واالقتصادية ،ةوالثقافي ،واالجتماعية ،ـ ال تحترم الخصوصيات الديمغرافية
المجتمع الجزائري، في تصميم الومضات اإلشهارية بالتلفزيون الجزائري، وهذا ما يجعل هذه 
الومضات ال تؤدي الوظيفة الوجدانية لǘشهار، وبالتالي الوظيفة السلوكية، أي التوجه لالقتناء 

  1.*بعد اإلقناع
لة اإلعالنية بطبيعة البنية االجتماعية للطلبة رƹم أهمية هذه الدراسة في ربطها للرسا    

المدروسين، إال أنها اقتصرت علǏ عينة ƹير ممثلة للمجتمع الجزائري، وبالتالي فال ينبغي 
في دور الثقافة المرجعية " نوال محمد عمر"وتلتقي هذه الدراسة مع دراسة . تعميم نتائجها

  .اإلعالمية من قيمللجمهور في تقبل أو عدم تقبل ما تعكسه الرسالة 
إن قراءة متأنية في مضمون ما توصلت إليه هذه الدراسة يؤكد أن هناك حالة صراع     

  .بين القيم المحافظة والقيم ƹير المحافظة، من خالل اتجاهات الطلبة نحو اإلشهار التلفزيوني
القيم للشباب وهذا الصراع بين القيم يؤسƩ لمقولة مهمة في دراستنا لدور التلفزيون في تشكيل 

 Ǐالجامعي الجزائري، وهي أن هناك حالة صراع بين القيم الجمالية التلفزيونية التي تتماش
للشباب المدروƩ، وتلك القيم الجمالية التلفزيونية  ،والثقافية ،والقيمية ،وطبيعة الجوانب الفكرية

  .لهذا الشباب ،والثقافية ،والقيمية ،التي ال تتماشǏ مع تلك الجوانب الفكرية) البرامج األجنبية(
                                                 

ـ يبدو أن هذا راجع إلǏ طبيعة المؤسسة المعلنة والمؤسسة المصممة للومضة اإلشهارية، اللتان يهمهما الترويج  *
  .دون مراعاة الظروف القيمية واالجتماعية والثقافية للمتلقي للمنتوج والربح،

  .186، ص مرجع سبƼ ذكرƈ .Ǉيت موهوب أمحمد - 1
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 Ʒير حيادي، وإنما هناك قوى تتحكم وتصوƹ هذا ما يجعلنا نؤكد أن مضمون الرسالة اإلعالمية
  .هذا المضمون اإلعالمي بما يتماشǏ وتصوراتها وأهدافها

تسبب حرجا للطلبة المدروسين، فكيف يكون ) اإلشهار(إذا كانت برامج التلفزيون الجزائري 
  بة لمشاهدة البرامج األجنبيةÞاألمر بالنس

فقد توصلت هذه   . وƈخرون، تجيب عن هذا التساؤل 1إن الدراسة التي قام بها عبد اŸ بوجالل
ترى أن برامج البرابول تسبب لهم إحراجا  ،من أفراد عينة البحث %73.91الدراسة إلǏ أن 

اإلناث فيرين أنهن يحرجن ، أما %71.06مع أفراد األسرة، فالذكور يرون أنهم يحرجون بنسبة 
  .%76.26بنسبة 
من المقيمين في  %80.13فقد تبين أن  Ýوفيما يتعلق بعالقة اإلحراج بمنطقة اإلقامة    
من  %75.35من المقيمين في األحياء الشعبية، و %84.58يرون وجود اإلحراج مقابل  ،القرى

  .اء فوق المتوسطةفي األحي نالمقيمي من %71.26المقيمين في األحياء المتوسطة، و
وفيما يتعلق بالبرامج التي تسبب إحراجا للشباب، الحظ الباحثون أن البرامج الخليعة والحصص 

، تليها األفالم األجنبية في المرتبة الثانية بـ %27.94الفاضحة تحتل المرتبة األولǏ، بنسبة 
نات األجنبية في المرتبة ، واإلعال%10.06، واألفالم العربية في المرتبة الثالثة بنسبة 20.19%

، وفي المرتبة %6.75، والمسلسالت األجنبية في المرتبة الخامسة بنسبة %9.69الرابعة بنسبة 
  .%4.50السادسة المنوعات الغنائية والموسيقية األجنبية بنسبة 

عبد اŶ ولتجنب هذا اإلحراج الذي تسببه البرامج األجنبية للشباب مع أسرهمÝ الحظ     
من أفراد  Ý46.27% أن "الشباب الجزائري وبرامج التلفزيون األجنبي"في دراسة  بوجǘل

منهم يشاهدونها مع أفراد العائلة،  %43.12البحث يشاهدون القنوات األجنبية منفردين مقابل 
  .يشاهدونها مع الزمالء %9.3و

ن والحظ الباحث أن الذكور يشاهدون البرامج األجنبية منفردين حتǏ ال يتعرضو    
لǘحراج والخجل، حينما تقدم مشاهد تتنافǏ مع األخالق السائدة بين أفراد األسرة والقيم التي 

  .تتمسك بها
  .أما اإلناث فيشاهدن أƹلبهن البرامج األجنبية مع أفراد األسرة عكƩ الذكور

                                                 
  .165ص  .مرجع سبق ذكره. .القنوات الفƮاƏية وتƉثيراتها  .ـ عبد اŸ بوجالل وƈخرون 1
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هذا ال يعني أنهن أقل تمسكا بالقيم األخالقية والدينية واالجتماعية "ويرى الباحث أن     
لتي تحافظ عليها األسر الجزائرية، بل إن اإلناث يقبلن علǏ مشاهدة برامج القنوات العربية ا

  .الخالية من تلك المشاهد المخلة بالحياء والمحرجة ألفراد األسرة
تبين من هذه الدراسة  Ýوثقافة الشباب ،وسلوكات ،وفيما يتعلق بالتأثيرات علǏ القيم    

من الشباب ذكر  %9.64أن " لجزائري وبرامج التلفزيون األجنبيالشباب ا"المشار إليها سابقا، 
أن مشاهدة برامج القنوات األجنبية أثرت كثيرا علǏ أفكارهم وأخالقهم وتصرفاتهم، وذكر 

من عينة الدراسة  %54.97منهم أن مشاهدة هذه البرامج أثرت قليال عليهم، مقابل  31.02%
وفيما يتعلق بأنواع التأثير الحظ الباحث أن الشباب  .برامجالتي ذكرت أنها نادرا ما تتأثر بهذه ال

تأثروا سلبا بتغيير أخالقهم  %52.61المبحوث يتأثر سلبا وإيجابا ببرامج البرابول، إذ أن 
وأفكارهم وسلوكاتهم السابقة، وتبنيهم أفكار وأخالق وسلوكات برامج القنوات األجنبية، بينما 

الق والسلوكات التي يدعو إليها البرابول، وازداد تمسكهم منهم األفكار واألخ %46.47رفض 
  .باألفكار واألخالق والسلوكات السابقة عن مشاهدتهم لبرامج البرابول

القنوات الفضائية وتأثيراتها علǏ القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية "وفي دراسة     
ا يتعلق بتأثيرات البرامج األجنبية توصلت نتائج الدراسة الميدانية، فيم" لدى الشباب الجزائري

منها تتأثر بهذه البرامج في مجال األفكار والسلوك  %12.95علǏ عينة الشباب المدروƩ، أن 
  . %48.05يتأثرون بها قليال، ونادرا  %34.55كثيرا، وأن 

أتضح وفيما يتعلق بمشاهدة الشباب لبرامج البرابول التي تتعارض مع القيم األخالقية اإلسالمية، 
ال يشاهدون البرامج التي تتعارض مع القيم األخالقية اإلسالمية، بينما يشاهدها  %47.31أن 

  .يشاهدونها كثيرا %08.06، و%14.87ويشاهدها قليال  %29.74نادرا 
وأما فيما يتعلق باألهداف والغايات التي لها أهمية لدى أفراد عينة البحث، فقد توصل     

 في المرتبة األولǏ، واحترام تعاليم اإلسالم في المرتبة الثانية، رضا اŸ: الباحثون إلǏ أن
والحرية في المرتبة الثالثة، وتأمين المستقبل في المرتبة الرابعة، واالحترام االجتماعي في 

  .المرتبة الخامسة، والعالقات الجيدة في المرتبة السادسة، والحياة النشيطة في المرتبة السابعة
سة إلǏ ارتفاع مستوى وعي أفراد عينة البحث، وامتالكهم قيما وتوصلت الدرا    

اجتماعية وثقافية إيجابية، كما تبين أن المشاهدة عموما ترتبط بذلك الوعي اإليجابي لدى الشباب 
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وترتبط بحيازتهم تلك القيم االجتماعية والثقافية والسلوكية اإليجابية، رƹم وجود بعض 
  1.االختالفات في ذلك

في  ،ومتغيرات جديدة ،إن هذه الدراسة قد أضافت عوامل: يمكن القولو ،هذا    
النموذج المفضل للعالقة بين اǓباء واألبناء، (دراسات جمهور وسائل اإلعالم في الجزائر 

وجود عالقة تعارف قبل الزواج، منح المرأة حقوقها السياسية واالجتماعية كاملة، تعدد 
الطالق مثل الرجل، االلتزام بتعاليم اإلسالم في الحياة  الزوجات، منح المرأة الحق في طلب

اليومية، الصفات والخصائص التي يرى أفراد البحث ضرورة توافرها في الشخص الناجح في 
  ..).الحياة 

وإنما فعلتها بƎجراء العالقات  Ýض هذه العوامل والمتغيراترولم تكتف هذه الدراسة بع
  .عرض لبرامج البارابولاإلرتباطية بينها وبين طبيعة الت

مركز اهتمام الدارسين، إذ  ،والسلوكية للشباب ،والثقافية ،وتبقǏ القيم االجتماعية    
ـ المشار إليها  2"أثر البث التلفزيوني الفضائي المباشر علǏ الشباب الجزائري"توصلت، دراسة 

  : سابقا ـ إلǏ مجموعة من النتائج، أهمها
، زيادة %73.2، نمو ظاهرة التقليد األعمǏ بتشبع %74بتشبع ـ إدمان الشباب علǏ المشاهدة 

، التقليل من ساعات النوم والراحة بتشبع %65، إثارة الغرائز بتشبع %69العنف بتشبع 
هذه اǓثار (، %42، زرع عادات وتقاليد جديدة ودخيلة علǏ ثقافة المجتمع بتشبع 62.2%

  ).االجتماعية والسلوكية كانت سلبية
، وتعميق حرية %51.4، الزيادة في المعلومات بتشبع %51.6الذوق العام بتشبع ـ ارتفاع 

، رفع مستوى طموƟ %48.2، وتعزيز احترام الرأي اǓخر بتشبع %51.2االختيار بتشبع 
هذه اǓثار المعرفية (، %44.4، تنمية روƟ النقد لدى األفراد بتشبع %46.8األفراد بتشبع 
  ).كانت إيجابية

  : لق بنتائج تحليل العوامل فقد توصل الباحث إلǏوفيما يتع    
ـ العامل الخاص باالتجاه نحو الثقافة الغربية بين أن تفضيل الحياة والمعيشة في الدول الغربية 

، مراعاة الموضة الغربية )موافق دائما %91(، تفضيل ارتداء المالبƩ الغربية )موافق 71%(
، وجود عادات )موافق نوعا ما %59(ية الغربية ، تفضيل سماع األƹن)موافق نوعا ما 51%(

                                                 
  .213ص  .مرجع سبق ذكره..  القنوات الفƮاƏية وتƉثيراتها .عبد اŸ بوجالل - 1
  .209مرجع سبق ذكره، ص  ..أثر البث التلفزيوني المباشر . نصير بوعلي - 2
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موافق  %34(، قص الشعر كما في التلفزيون )موافق دائما %61(جيدة في المجتمعات الغربية 
  ).نوعا ما

، بين أن عاداتنا وتقاليدنا أحسن من )المحلية(ـ العامل الخاص باالتجاه نحو الثقافة الوطنية 
، )موافق %51(عدم تحبيذ العيƫ خارج أرض الوطن ، )موافق %49(عادات وتقاليد الغرب 

  ).موافق دائما %62(اعتبار األزياء الجزائرية أفضل أنواع األزياء 
وأخيرا استنتج الباحث أن القنوات الفضائية األجنبية تؤثر في القيم الثقافية للشباب     

بط بنوعية البرامج ال المدروƩ، إال أن التأثير في سلوكيات األفراد يبدو أقل بشكل واضح، ويرت
  .بعدد الساعات

بالرƹم من أن هذه الدراسة قد أشارت إلǏ مجموعة من السلوكيات واالتجاهات التي     
لها عالقة بطريقة تكوين وتشكيل القيم الجمالية، كالتقليد األعمǏ، وإثارة الغرائز، وارتفاع الذوق 

لغربية، قص الشعر كما في التلفزيون، العام، تفضيل ارتداء المالبƩ الغربية، مراعاة الموضة ا
  .الجمالية التلفزيونية وانتقالها إلǏ عينة الدراسة بالجوان إال أنها لم تشر إلǏ القيم الجمالية، أو

: طرƟ الباحث اإلشكالية التالية 1Ûوفي دراسة أخرى عن المنظومة اإلعالمية والقيم    
اجتماعية، (ؤسسات المجتمعية األخرى إلǏ أي مدى تساهم المنظومة اإلعالمية مع بقية الم

  في ترسيƣ وبناء وتحديد قيم األفراد علǏ المدى الطويلÞ) ثقافية، دينية، سياسية، مهنية
  :ولقد توصل الباحث إلǏ مجموعة من النتائج أهمها    

  :الصورة الذهنية للجزاƏر والجزاƏريين – 1
والمعتمد خاصة علǏ الفهم الخاطƐ ـ الموقف من المرأة محكوم بالقيم السائدة في المجتمع، 

  .للدين
أن وسائل اإلعالم مسؤولة عن النظرة والتصور ) أستاذا جامعيا 76(ـ ترى العينة المدروسة 

المتعلق بالفالÝƟ إذ هو ضحية التضليل السياسي الممارƩ من قبل السلطة علǏ المجتمع 
  .باستخدام وسائل اإلعالم

تسيطر عليه القيم المادية، واالستهالكيةÝ بسبب حالة األزمة ـ يرى أفراد العينة أن شباب اليوم 
  .وما تروج له وسائل اإلعالم من قيم مادية

                                                 
دراسة ميدانية في القيم علǍ عينة من الجامعيين . المنưومة اإلعǘمية وعƽǘتها بالقيم .ـ بلقاسم بن روان 1

كلية العلوم السياسية  أطروحة دكتوراه الدولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة الجزائر، .واإلعǘميين الجزاƏريين
  .2004واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، 
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  .ـ ينظر أفراد العينة إلǏ المستقبل بكثير من التشاؤم
ـ يرى أفراد العينة أن األسرة كنسق اجتماعي ال تزال تقاوم عوامل التفكك، وهي محاربة في 

  .قيمها عبر وسائل اإلعالم
  :العƽǘة بالسلطة – 2

ـ تهيمن القيم الدينية علǏ اتجاهات أفراد العينةÝ حيث يعتبرون أن قيم الوالء هي Ÿ، أما الوالء 
  .للحكام فهو مرهون بااللتزام بقيم العدالة االجتماعية، والقيم اإلنسانية واألخالقية والدينية

ن التحايل الذي تقوم به السلطة عن ـ يعتبر المبحوثون قيم الديمقراطية في الجزائر نوعا م
طريق استخدام وسائل اإلعالم، ومنظومة القيم لتوهم الرأي العام الوطني والدولي بوجود 

  .ديمقراطية فعلية
  :الجزاƏر والدول العربية واألجنبية – 3

  .ـ يعجب المبحوثون بالنموذج األوروبي، خاصة في جانبه السياسي
ائل اإلعالم الجزائرية مسؤولة بصورة عامة عن انتشار قيم ـ يرى أفراد عينة البحث أن وس

  .التقليد والمحاكاة لǔخر
4 – ƅǗيم الوƽ اختبار:  

باعتماد العينة القصدية، ) أساتذة وطلبة(طبق الباحث هذا االختبار علǏ الجامعيين فقط     
يا هواري فردا من جامعة الجزائر وجامعة البليدة، وجامعة العلوم والتكنولوج 391وشمل 

Ʃنتائج أهمها. بومدين، وجامعة بومردا Ǐوتوصل إل:  
  .ـ الوالء للذات واألنا، وليƩ للوطن
  .ـ الوالء لǖسرة قبل الوالء للوطن

  .ـ الوالء للعقيدة والدين يمر قبل الوالء للوطن
  :اختبار القيم الƸاƏية والوساƏلية – 5

ات وطنية ومصالح وزارية، طبق الباحث هذا االختبار علǏ عينة قصدية من مؤسس    
  :مفردة، وتوصل إلǏ مجموعة من النتائج 195عددها 

  :أ ø القيم الƸاƏية
  .ـ حصل إجماع كلي علǏ قيم االستقرار العائلي وقيم السالم، وقيم الصحة، قيم زيادة الدخل
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Ʃحيث فضل الذكور القيم الخم Ýـ هناك اختالف بين الذكور واإلناث في ترتيب القيم الغائية 
أما اإلناث ففضلن . التقوى، االستقرار العائلي، العدل، األمن الوطني، الحكمة: األولǏ كاǓتي

  .األمن الوطني، االستقرار العائلي، احترام الذات، الراحة النفسية، التقوى: القيم اǓتية
  :ب ø القيم الوساƏلية

قيمة : لجنƩ هيالقيم الوسائلية التي حصل حولها توافق في الترتيب حسب متغير ا    
  .التدين، قيمة األمانة، قيم الفرد الخيالي المبتكر، قيم الثقة، قيم التعاون

قيم الطاعة، : أما القيم الوسائلية التي حصل حولها تباعد في الترتيب حسب متغير الجنƩ هي
  .قيم الحب، قيم العقالنية

  :اختبار القيم – 6
  :توصل الباحث إلǏ النتائج اǓتية    

  .القيم السياسية، والقيم الدينية: لقيم حضورا هيـ أكثر ا
  .ـ حضيت القيم االجتماعية باهتمام محدود من قبل المبحوثين

  1.ـ لم تحض القيم الجمالية والقيم االقتصادية باهتمام كبير من قبل المبحوثين
تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات التي تناولت موضوع القيم في عالقته بوسائل     
عالم في الجزائر، إال أن ما نالحظه هي أنها لم تبين لنا كيف تعمل وسائل اإلعالم علǏ اإل

  .صياƹة المنظومة القيمية لدى عينة البحث
     Ɵالقيم والسلوكيات لدى الشباب"وإليضا Ǐصاحب هذا  2"أثر وسائل اإلعالم عل Ɵطر

م والسلوكيات لدى الشباب ما هو أثر وسائل اإلعالم علǏ القي: البحث إشكالية بحثه كاǓتي
Þالجزائري  

مفردةÝ  415ووضع سبع فرضيات، واعتمدت الدراسة المنهج المسحي الوصفي، كما شملت 
: من اإلناث، ولقد توصل الباحث إلǏ مجموعة من النتائج أهمها 215من الذكور، و 200

  ).نركز علǏ القيم(
  

                                                 
   .545 ، صمرجع سبƼ ذكرǇ. بلقاسم بن روان - 1
 –دراسة استطǘعية بمنطقة البليدة  –أثر وساƏل اإلعǘم علǍ القيم والسلوكيات لدى الشباب  .السعيد بومعيزة - 2

االتصال، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في اإلعالم و
  .2006اإلعالم واالتصال، 
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  1:القيم – 1
ئل اإلعالم تساعدهم علǏ االرتباط بالقيم، لكن ـ يوافق كل من الذكور واإلناث علǏ أن وسا

اإلناث أكثر اعتقادا في قدرة وسائل اإلعالم علǏ جعلهن يرتبطن أكثر بقيم الطموƟ والتقوى، 
  .وتقدير العلم والعلماء والديمقراطية والعدل

 ـ كلما كان المستوى التعليمي أدنǏ لدى الشباب، إال واعتبروا وسائل اإلعالم مصدرا لتعزيز
القيم عندهم، وكلما كان المستوى التعليمي للشباب أعلǏ إال وكان اعتقادهم أقل في قدرة وسائل 

  .اإلعالم علǏ جعلهم يرتبطون ببعض القيم أكثر
ـ يعتقد كل من الذكور واإلناث بأن وسائل اإلعالم تساعدهم علǏ االرتباط أكثر بقيم البعد 

  .النفسي
ي قدرة وسائل اإلعالم علǏ جعلهم يرتبطون بقيم البعد ـ الذكور أقل اعتقادا من اإلناث ف

االجتماعي، واإلناث أكثر اعتقادا من الذكور في قدرة وسائل اإلعالم علǏ جعلهن يرتبطن أكثر 
  .بقيم البعد االجتماعي

ـ الذكور أقل اعتقادا من اإلناث في قدرة وسائل اإلعالم علǏ جعلهم يرتبطون بقيم البعد 
  .الديني

المستوى التعليمي األدنǏ أقل اعتقادا في قدرة وسائل اإلعالم علǏ تعزيز قيم األبعاد  ـ إن ذوي
النفسية واالجتماعية، وأن ذوي المستوى التعليمي األعلǏ أقل اعتقادا في قدرة وسائل اإلعالم 

  .علǏ تعزيز القيم ذات البعدين االجتماعي والديني
الشباب يبقǏ مكمال لدور مؤسسات التنشئة  ـ إن دور وسائل اإلعالم في تعزيز القيم لدى

  .االجتماعية
  .ـ إن قيم البعد الديني أكثر تمظهرا في شخصية المبحوثين من قيم األبعاد األخرى

الطموƟ واألمن الوطني والتقوى، : ـ القيم التي نالت أهمية قصوى لدى المبحوثين هي
احترام الذات، التفتح، : المبحوثين هيوااللتزام الديني، والعدل، والقيم التي كانت مهمة عند 

  .االلتزام بالفرائض الدينية، وتقدير العلم والعلماء، والديمقراطية والمسؤولية

                                                 
ومـا   331ص  مرجع سبق ذكـره،   ..أثر وساƏل اإلعǘم علǍ القيم والسلوكيات لدى الشباب .السعيد بومعيزةـ   1

  بتصرف ـ –بعدها 
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الموقف تجاه : ـ القيم التي ال تعتبر مهمة لدى المبحوثين في تفاعلهم مع وسائل اإلعالم هي
قات مرضية مع الناƩ، وإثبات اǓخرين، والنزاهة، واألمن العائلي، والمرتبة االجتماعية، وعال

  .الذات والسلطة، واحترام الذات
إن ما توصلت إليه هذه الدراسة فيما يتعلق بأثر وسائل اإلعالم علǏ قيم الشباب قد     

كشف عن أهمية وسائل اإلعالم في تعزيز القيم بأبعادها لدى الشباب الجزائريÝ إلǏ جانب 
ذه الدراسة قد بينت وشرحت طبيعة العالقة بين مؤسسات التنشئة االجتماعية، وبهذا تكون ه
  . وسائل اإلعالم والمنظومة القيمية في الجزائر

وما يالحظ علǏ هذه الدراسة أنها قد أƹفلت القيمة في بعدها الجماليÝ وهذا ما سنحاول تبيانه 
  .في دراستنا هذه عن دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب

  :سات الجماليةø الدرا 2 – 6
لم نعثر علǏ دراسات تناولت الجوانب الجمالية لدى جمهور وسائل اإلعالم، في حين     

وجدنا أخرى تتناول هذه الجوانب الجمالية وتحللها، انطالقا من دراسة المضامين اإلعالمية 
  : ، وسنقتصر علǏ عرض األهم منها، كما يلي)السينمائية، والتلفزيونية(

 Intérêt perceptif et préférence:بعنوان Robert Francesبدراسة  نبدأ عرضنا هذا

esthétique1  التي تناولت موضوع مدى االستجابة النفسية الجمالية)Ʃلمجموعة ) اعتماد الحوا
  .من الطلبة والعمال في تعرضهم لرسومات وصور تعكƩ دالالت مختلفة

 36ا من السنة الثانية والثالثة، وطالب 36ولقد أجرى الباحث خمƩ تجارب، علǏ عينة من 
 Ʃعامال من أعمار متقاربة، ومستوى تعليمي أقل من الجامعي، معتمدا في ذلك علم النف

  .الجمالي، وعلم الجمال المقارن
  : ولقد توصل الباحث إلي مجموعة من النتائج أهمها

  .ـ هناك صعوبة في إدراك األشكال والصور والتعبير عنها جماليا
  .دراك سهل لǖشكال والصور المعروضة والتعبير عنها جمالياـ هناك إ

  .ـ يلعب المستوى التعليمي دورا فعاال في عملية اإلدراك والتفضيل الجماليين
  .ـ يفضل العمال األشكال والصور البسيطة ƹير المركبة، وƹير المعقدة

  .ـ يفضل الطلبة األشكال والصور المركبة والمعقدة

                                                 
1 ـ   Robert Frances. Intérêt perceptif et préférence esthétique, éléments d’esthétique 
formelle comparative. Paris: Centre national de la recherche scientifique (CNRS), 1977.        
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اسة عالقة ƹير مباشرة بدراستنا عن دور التلفزيون في تشكيل القيم رƹم أن لهذه الدر    
الجمالية لدى الشباب، إال أنها أمدتنا بمجموعة من العوامل الهامة، كالمستوى التعليمي، درجة 
  .وضوƟ الصور واألشكال، دور الجانب النفسي في عملية التعرف واإلدراك والتفضيل الجمالي

اإلدراكي الجمالي، أما فيما يتعلق بجمالية المضمون  هذا فيما يتعلق بالجانب    
إلǏ أن  Esthétique du film1اإلعالمي، فقد توصلت دراسة أجريت عن جمالية الفيلم 

هناك عدة عناصر وعوامل تدخل في تكوين وتشكيل جمالية الفيلم، كاإلطار، ونوع اللقطة، 
  .والمونتاج، واألصوات، وعمق الصورة

ثون أن هناك عالقة بين الكاميرا، وجمالية الصورة، إذ أن كمية كما الحظ الباح    
الضوء المسلط علǏ الموضوع، تؤدي إلǏ إحداث نوع من الوضوƟ والصفاء في الصورة، 

  .وهذا عكƩ الرسم الذي يتخذ العتمة كقيمة تعبيرية
الفيلم،  كما تطرقت الدراسة إلǏ الدور الجمالي الذي تلعبه تقنية التقريب واإلبعاد داخل    

والدور الذي يلعبه الصوت، وعلǏ النقيض من ذلك تطرقت إلǏ جمالية السينما الصامتة، 
وجمعت الدراسة بين الصوت والصورة إلحداث وتشكيل الجمالية السينمائية، من خالل العالقة 

  .التكاملية التي تجمعهما
ر واإليقاع الذي يتركه هذا كما تطرقت إلǏ جمالية المونتاج من خالل عملية تناسق وتتابع الصو

  .األخير ضمن السياق العام للفيلم، محدثا بذلك حبكة فنية
تعتبر هذه الدراسة من أهم الدراسات الجمالية اإلعالمية التي تناولت الفيلم بالتحليل،     

، التي ميزت الدراسة في التعامل مع )انتقاء األفالم المدروسة(وعلǏ الرƹم من االنتقائية 
اإلعالمي المحلل، إال أنها مهدت الطريق للباحثين بوضعها بعض األسƩ والقيم المضمون 

  .الجمالية في تحليل الفيلم السينمائي
وإذا كان هذا الفيلم في بنيته قائم علǏ ما هو خيالي، فƎن هناك الصورة التلفزيونية     

  .ل وبث الصورخاصية مهمة في عملية تشكي) البث المباشر(المعاصرة التي تتخذ من الواقع 
يوم  2ففي دراسة تناولت الجوانب الجمالية لصور انهيار البرجين األمريكيين    
، توصل الباحث إلǏ أن هناك جمال خالب اكتسبته صورة سقوط البرجين من 2001سبتمبر11

                                                 
1 ـ   Jaques Aumont et les autres. Esthétique du film. 3éme édition. Paris. Nathan . 1999.         
 Philippe Marion . Glacis d’actualité, Effet clip et design télévisuel , fragments d’une ـ 2
esthétique du petit écran. Médiation et Information .Revue internationale de   
communication  N° 16 , Université de Paris III L’Armattan , 2002, P. 11. 
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خالل كون عملية البث كانت مباشرة، اختراق الطائرة الثانية للبرج الثاني، زاد من جمالية 
 Le sublimeهذا ما أدى بالباحث إلǏ الحديث عن الجالل .. احبة الدخان األسود المنظر بمص
واإلحساƩ  ،والقلق ،والذعر ،الرعب تمن خالل ارتباطها بحاال ،تفوق الجمال ،كعملية جمالية
  .ا، قائم في ذاتناعظيم افظيع ئابأن هناك شي

طرحت الباحثة  1يةوفي دراسة أخرى تناولت الجوانب الجمالية للعمليات اإلشهار    
موضوعا مهما في حقل الجماليات اإلعالمية، وهو جمالية ما بعد الحداثة، إذ اعتبرت الباحثة 
اإلشهار كعملية اتصالية، جمالية ما بعد الحداثة، وتناولت الدراسة الصورة والزمن السردي 

  .والومضات اإلشهارية بالتحليل
للجمهور المتلقي للرسالة اإلعالمية، وبالتالي  إن هذه الدراسة الجمالية لم تعط االهتمام    

ال تعدو أن تكون مجرد انعكاƩ لǖسƩ والقيم الجمالية في  -رƹم أهميتها -بقيت نتائجها 
  .الجوانب النظرية

من حيث التأثيرات ) الشباب(ومن هنا، فƎننا نعتقد أن دراستنا هذه ستحاول تناول هذا الجمهور 
  .ون أن يفرزها ويشكل بها قيما جمالية لدى هذا الشبابالجمالية التي يمكن للتلفزي

  
  :منهج الدراسة – 7

استخدمت هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي، فيما يتعلق بالجانب النظري والميداني   
الشباب (للدراسةÝ كما اعتمدت المنهج المقارن لتقديم ومقارنة إجابات عينة مجتمع البحث 

البعض، كما استعانت هذه الدراسة بمجموع المناهج واألساليب ببعضها ) الجامعي الجزائري
البحثية المستخدمة في بعض التخصصات والدراسات األخرى، كاالستعانة بالمنهج الفني في 

األدبي، من ƈثار فنية، مل الدراسات األدبية والفنية، الذي يعتمد أساسا علǏ ما يعكسه الع
  . لدى المتلقي أيضاوجمالية، ال علǏ مستوى النص فحسب، بل 

  .2"األسƩ الجمالية في النقد العربي"حول عز الدين إسماعيل وعليه فقد استفدنا من دراسة 

                                                 
1 ـ   Marie Thérèse Brun. Le cinéma des années 80. Esthétique publicitaire " ou post 
modernisme. Une esthétique de la communication. Enquête de légitimité. Thèse de 
doctorat. Université de la sorbonenouvelle.1991                                                                                        

دار الفكر : ، القاهرة2ط .األسس الجمالية في النقد العربيÛ عرض وتفسير ومقارنة. عز الدين إسماعيل - 2
  .1968العربي، 
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، في دراسة الجماليات 1وƈخرين Jaques Aumontكما استفدنا كذلك من طريقة كل من     
الجمال،  لدراسة Fechnerالفيلمية، كما استفدنا أيضا من المناهج التي وضعها واستعملها فشنر 

  2:وهذه المناهج التجريبية هي
.) إلƣ.. كمالحظة حجوم الكتب، والبطاقات( مالحظة األشياء المستعملة، التي يفضلها الجمهور

وبناء أشكال وتحوير هيئتها حسب إرادة الشخص الموضوع موضع التجريب، ثم االختيار 
حتǏ (لجمالية التي تعد مقدما التفضيلي بين األشكال البسيطة التي توجد في اختبارات القيم ا

وتمت االستفادة ...) يمكن الحكم حكما فعليا علǏ ذوق فرد من األفراد أو علǏ الذوق الشائع 
، من حيث استعمالها لما أسماه الباحث المنهج Robert Frances3كذلك من الدراسة التي أعدها 

لمقاربة الجمالية التي استخدمها واستفدنا كذلك من ا.النفسي الجمالي، والمنهج الجمالي المقارن
Philippe Marion  ذلك أن الدراسة Ýفي الفصل الثاني من دراستنا للتلفزيون وعلم الجمال

المسحية الميدانية ينبغي أن ترتكز علǏ مجموعة من المعطيات النظرية والتحليلية للمادة 
وسيلة اإلعالمية أوال، اإلعالمية، ومن ثم تسهل صياƹة نظرة متكاملة عن عالقة الجمهور بال

وهذا كله يؤدي إلǏ سهولة صياƹة واستعمال أدوات جمع . وعالقته بالمضمون اإلعالمي ثانيا
  .البيانات

  
8 ǈمجتمع الدراسة وعينت ø:  

يعتبر الشباب الجامعي أهم شريحة شبانية داخل المجتمع الجزائري، لما لها من صفات   
ادها لتحمل المسؤوليات المهنية بعد فترة التخرج، تميزها عن باقي الشرائح األخرى، كاستعد

  .إضافة إلǏ كونها فئة قد أخذت مجموعة من الخبرات والثقافة والقيم أثناء تكوينها الجامعي
البرامج المحلية، والبرامج (وانطالقا من هذا، تريد هذه الدراسة معرفة دور التلفزيون   

ين بعض القيم الجمالية لدى مجتمع البحث، في عملية تشكيل وتكو) األجنبية ƹربية وعربية
خاصة البث (خصوصا أن الدراسات السابقة قد أكدت أن هناك تأثيرات لوسائل اإلعالم 

علǏ البنية الثقافية والقيمية والسلوكية للشباب الجزائري عامة، وبذلك فقد تم ) التلفزيوني المباشر

                                                 
ـ   1 Jaques Aumont et les autres. op.cit. p. 22. 

ترجمة مصطفǏ ماهر، مراجعة يوسف مراد، دار أحياء التراث العربي،  .مبادƍ علم الجمال .ـ شارل اللو 2
  .24، ص 1959

3                                                                                                                                 .Robert Frances. op.cit. p. 33  ـ
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ن، هي الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي اختيار فئة الشباب الجامعي في أربع مناطق من الوط
  .بلعباƩ، ورقلة

  :ø العينة
 Ýوهي العينة الحصصية Ýير االحتماليةƹ نوع من العينات Ǐاعتمدنا في دراستنا هذه عل
حيث الحظنا خالل مدة احتكاكنا بالميدان أن هذه الطريقة في تحديد العينة هي األسهلÝ من 

 Ýالمبحوثين Ǐياب اإلحصائيات الدقيقة لدى المؤسسات حيث توزيع االستمارات علƹ ومن حيث
  .الجامعية
   ،Ʃهي جامعة الجزائر، وجامعة سيدي بلعبا Ýوعليه تم اختيار أربع جامعات من الوطن

  .وجامعة ورقلة، وجامعة جيجل
ولقد أخذنا كليتين من جامعة الجزائرÝ هما كلية العلوم السياسية واإلعالم، وتضم قسمين هما 

عالم واالتصال، وقسم العلوم السياسية، وكلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وتضم قسم علوم اإل
  .خمسة أقسامÝ قسم التاريƣ، وقسم اǓثار، وقسم علم النفƩ، وقسم علم االجتماع، وقسم الفلسفة

وأخذنا كذلك كليتين من جامعة سيدي بلعباƩ، هما كلية العلوم، وتضم ثالثة أقسام هي   
جيا، وقسم اإللكترونيك، وقسم اإلعالم اǓليÝ وكلية اǓداب والعلوم اإلنسانية، وتضم قسم البيولو

  .قسم الفلسفة والتاريƣ، وقسم علم االجتماع وعلم النفƩ، وقسم اللغات األجنبية والترجمة
كما أخذنا كليتين من جامعة ورقلة، هما كلية الحقوق والعلوم اإلدارية، وتضم ثالثة أقسام   

لحقوق، وقسم االقتصاد، وقسم العلوم السياسية، وكلية اǓداب والعلوم اإلنسانية، وتضم هي قسم ا
  .قسم اللغة واألدب العربي، وقسم علم النفƩ، وقسم علم االجتماع

وأخذنا كلية واحدة من جامعة جيجل، هي كلية علوم المهندƩ، وتضم قسم اإلعالم اǓلي،   
  .وقسم االلكترونيك، وقسم الفيزياء

في المرحلة الموالية تحصلنا علǏ اإلحصائيات الخاصة بالطلبة فقمنا بƎجراء العمليات و  
وية الخاصة بكل كلية، وعلǏ ضوء هذه النسب تم تحديد ئاإلحصائية، إذ استخرجنا النسب الم

حجم العينة التي ستوزع علǏ مبحوثي كل جامعة، وتم استبعاد بعض األشخاص لعدم دقة 
  .هااإلحصائيات الخاصة ب

 700(استمارة  ةولقد حصرنا حجم االستمارات التي ستوزع علǏ المبحوثين بسبعمائ
  :Ý نقدم توزيعها علǏ الجامعات والكليات المبحوثة كاǓتي)استمارة
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  :ø جامعة الجزاƏر
  .استمارة 140 ← %20.12 ←طالبا 7537: ـ كلية العلوم السياسية واإلعالم
  .استمارة 266← %37.96 ←طالبا 14219: عيةـ كلية العلوم اإلنسانية واالجتما

  :ø جامعة جيجل
Ʃاستمارة 44 ← %6.25 ←طالبا 2344: ـ كلية علوم المهند.  

  :ø جامعة ورƽلة
  .استمارة 95 ← %13.60 ←طالبا 5096: ـ كلية الحقوق والعلوم اإلدارية
  .استمارة 58 ← %8.29 ←طالبا 3107: ـ كلية اǓداب والعلوم اإلنسانية

  :عة سيدǎ بلعباسø جام
  .استمارة 41 ← %5.77 ←طالبا 2163: ـ كلية العلوم

  .استمارة 56 ← %8 ←2963: ـ كلية اǓداب والعلوم اإلنسانية
، وبالعمل بالتمثيل النسبيÝ تم %40وبلغت نسبة الذكور %60ولقد بلغت نسبة اإلناث 

  .استمارة علǏ الذكور 280إلناثÝ وااستمارة علǏ  420توزيع  
بجامعة سيدي بلعباƩ  2005بدأنا العمل الميداني في أواخر شهر مارƩ من العام ولقد 

حيث تم توزيع االستمارات علǏ المبحوثين بالتنسيق مع الزمالء األساتذة، في المدرجات 
وقاعات الدروÝƩ وسبقت عملية التوزيعÝ كلمة الباحث التي وضح فيها للمبحوثين أهمية 

  .مل الميداني المنجزتعاونهم وتفهمهم لطبيعة الع
واستغرقت عملية توزيع االستمارات يومين لجامعة سيدي بلعباƩ، حيث وزع الباحث 

استمارة علǏ طلبة قسم اللغات األجنبية  56استمارة علǏ طلبة قسم البيولوجيا، ووزع  41
  .قةوالترجمة وقد تراوحت مدة تعامل المبحوثين مع االستمارة، ما بين العشرين والثالثين دقي

، قام الباحث بتوزيع االستمارات علǏ مبحوثي طلبة 2005وفي بداية شهر ماي من العام 
جامعة ورقلة بالتنسيق مع الزمالء األساتذة، وسبقت ذلك كلمة الباحث التوضيحية لعملية 

 95التوزيع هذهÝ ولقد استغرقت عملية توزيع هذه االستمارات يومينÝ حيث وزع الباحث 
ة كلية الحقوق والعلوم اإلداريةÝ واقتصرنا في عملية التوزيع علǏ طلبة استمارة علǏ طلب

استمارة علǏ طلبة كلية اǓداب والعلوم اإلنسانيةÝ واقتصرنا  58الحقوق واالقتصاد، كما وزعنا 
Ʃطلبة اللغة واألدب العربي وطلبة علم النف Ǐفي عملية التوزيع عل.  

لة، مع االستمارة ما بين العشرين والخمسة وتراوحت مدة تعامل المبحوثين بجامعة ورق
  .والثالثين دقيقة
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استمارة علǏ طلبة  44، وزع الباحث 2005وفي بداية األسبوع الثاني من شهر ماي 
 Ýبجامعة جيجل داخل المدرجات واستغرقت عملية التوزيع يوما واحدا ،Ʃكلية علوم المهند

  .ين ثالثين وأربعين دقيقةواستغرقت مدة تعامل المبحوثين مع االستمارة ما ب
استمارة علǏ طلبة كلية العلوم  140، وزع الباحث 2005وفي بداية شهر جوان 

 Ýودامت عملية التوزيع ثالثة أيام ،Ʃبقاعات الدرو Ýالسياسية واإلعالم بجامعة الجزائر
ة استمار 266واستغرقت مدة التعامل مع االستمارة ما بين عشرين وثالثين دقيقةÝ كما وزعت 

علǏ طلبة كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعيةÝ بجامعة الجزائر بقاعات الدروƩ ومدرجات 
ولقد حرصنا أثناء عملية  ،المحاضرات، ودامت مدة توزيع هذه االستمارات أكثر من عشرة أيام

توزيع االستمارات علǏ عينة الدراسةÝ أن يكون استرجاعها داخل القاعات والمدرجات التي 
  .اÝ حتǏ نضمن أكبر عدد منهاوزعت فيه

  :المراجعة المكتبية
بعد أن استرجعت االستمارات الموزعة علǏ المبحوثين، تم إجراء المراجعة المكتبية 

استمارة من  Ý653 حيث تم استرجاع 2005لمجموع االستماراتÝ خالل شهري جويلية وأوت 
 ،ستمارة لم تسلم للباحثا 47استمارة الموزعة علǏ المبحوثينÝ مما يعني أن  700مجموع 

 5استمارة لم تتوافر فيها شروط قبولهاÝ حيث كانت  64اتضح أن  ،وأثناء المراجعة المكتبية
  .مجموع أسئلتها عناستمارة لم يجب أصحابها  59استمارات ƹير مملوءةÝ و

استمارة  196استمارةÝ منها  589وبهذا أصبح عدد االستمارات القابلة للدراسة والتحليل 
  .%66.72استمارة لǘناثÝ بنسبة  Ý393 و%33.27ذكور نسبة لل
  
  :أدوات جمع وتحليل البيانات وتفسيرها -9
  :صحيفة اǗستبيان -أ

 ةلقد مرت عملية إعداد صحيفة االستبيان، بمراحل عدةÝ حيث كان الباحث يسجل األسئل
إشكالية  نمن حين Ǔخر وينظر في مدى صحتها ووضوحهاÝ ومدى قدرتها علǏ اإلجابة ع

  .الدراسةÝ وتساؤالتها ومدى صالحيتها لǘجابة عن أهداف الدراسة
 Ýاألستاذ المشرف Ǐولقد قام الباحث بتصميم أولي لصحيفة االستبيان، وتم عرضها عل

  .حيث قدم مالحظاته المنهجية والمعرفية حول محتواها
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لصحيفة علǏ وعدلت صحيفة االستبيان وفق هذه المالحظاتÝ ثم بعد ذلك عرضت هذه ا
Ý عدلت االستمارة وفق نÝ وبعد تلقي مالحظات هؤالء المحكمي*مجموعة من األساتذة المحكمين

لالستمارة في شكلها  Pré testالمالحظات السابقةÝ وبعد هذه المرحلة تم إجراء اختبار قبلي 
ئر وبعد المعدلÝ فوزعت علǏ سبعين طالبا وطالبةÝ بقسم علوم اإلعالم واالتصال بجامعة الجزا

استرجاع االستمارات الموزعة، تبين أن األسئلة الخاصة بدور التلفزيون في تشكيل القيم 
  .الجماليةÝ لم تكن مفهومة عند عينة االختبارÝ وتم تعديل االستمارة وفق ما طرحته هذه العينة

وبعد أسبوع عرضت هذه الصحيفة علǏ العينة نفسهاÝ فالحظنا أن االستمارة قد أصبحت 
استمارةÝ  63حة، إذ كانت نسبة االستجابة لها عالية جداÝ حيث بلغت االستمارات الصالحة صال

  .%90بنسبة 
وبناء علǏ ذلكÝ طبعت االستمارة في شكلها النهائيÝ واحتوت بذلك علǏ المحاور 

  :واألسئلة اǓتية
ن عددها أسئلة تدور حول أنماط وكيفيات التعرض لبرنامج التلفزيونÝ وكا: ـ المحور األول

  .سؤاال 16
أسئلة حول التعرض لوسائل اإلعالم واالتصال األخرىÝ في عالقاتها : ـ المحور الثاني

  .أسئلة 6بمشاهدة التلفزيونÝ وكان عددها 
أسئلة حول مدى معرفة وتذوق بعض الفنون في عالقاتها بمشاهدة التلفزيونÝ : ـ المحور الثالث

  .أسئلة 6وكان عددها 
  .سؤاال 12أسئلة حول الوعي بمفاهيم القيم الجماليةÝ وكان عددها  :ـ المحور الرابع

Ʃوكان عددها  ىأسئلة حول تشكيل التلفزيون للقيم الجمالية لد: ـ المحور الخام Ýعينة الدراسة
  .سؤاال 26

Ʃوكان : ـ المحور الساد Ýأسئلة حول مكونات البرامج التلفزيونية وعمليات الجذب الجمالي
  .أسئلة 5عددها 

أسئلة حول مدى تحقيق التلفزيون لعناصر القيم الجماليةÝ وكان عددها : ـ المحور السابع
  .سؤالن

  .أسئلة البيانات الشخصية: ـ المحور الثامن

                                                 
  ).قسنطينة(أستاذ علم االجتماع، جامعة منتوري . فضيل دليو. د . أ - *

  ).قسنطينة(اذ علوم اإلعالم واالتصال، جامعة األمير عبد القادر أست. نصير بوعلي. ـ د
  ).عنابة(أستاذ علوم اإلعالم واالتصال، جامعة باجي مختار . محمد شطاƟ. ـ د
  ).الجزائر(أستاذ علوم اإلعالم واالتصال، جامعة بن يوسف بن خدة . السعيد بومعيزة. ـ د



 اإلطار المنهجي للدراسة........................................................ ..............................................................................................................................................الفصل األول 

 - 46 -

  :تفريƶ البيانات وجدولتها -ب
اعتمدت الطريقة اليدوية في تفريƸ البيانات وجدولتهاÝ لتعذر القيام بالتفريƸ اǓليÝ وهذا 

إلǏ نهاية  2005من أكتوبر(المدة الزمنية للتفريÝƸ حيث دامت خمسة أشهر  ما أدى إلǏ طول
  .Ý واستخدمت في عملية التفريƸ الجداول المركبة)2006شهر فيفري 

وبعد االنتهاء من عملية التفريÝƸ وضع مشروع للتحليل اإلحصائي للجداول التي كان 
  .رفجدوالÝ وتم عرض هذا المشروع علǏ األستاذ المش 222عدها 

ƚ- تحليل وتفسير البيانات:  
  للداللة اإلحصائية  2استخدمت في تحليل وتفسير بيانات الدراسة النسب المئويةÝ واختبار كا

  
  

  والمتوسط الحسابي لمعرفة متوسط المشاهدة التلفزيونية لدى عينة الدراسة
  
  

  .اطية بين المتغيراتلمعرفة مدى قوة العالقة االرتب" سبيرمان"واستخدم معامل ارتباط الرتب 
  
  

  .عدد التكرارات= حيث ن 
  2مجموع مربع الفرق ف=  2مج ف

  ).2006مارƩ وأفريل (ولقد استغرقت المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة شهرين 
  

  :حدود الدراسة - 10
لهذه الدراسة حدود زمانية ومكانية، فبالنسبة للحدود الزمانيةÝ فهي واقعة في فترة ممتدة 

Ý وبالنسبة للحدود المكانية فقد أجريت بأربع جامعات 2005ري مارƩ وجوان بين شه
  .جزائريةÝ وهي جامعة الجزائرÝ جامعة جيجل، جامعة سيدي بلعباÝƩ جامعة ورقلة

وبالتالي فالنتائج المتوصل إليها ƹير قابلة لǘسقاط علǏ فترات زمنية مستقبليةÝ وƹير 
  . امةقابلة للتعميم علǏ الشباب الجزائري ع

 2)ت م  –ت و (مج  ـــــــــــ=    2كا    

 ت م 

 مج Ʃ ــــ=   م               

 ن

 Ʃ ـــــــ - 1= ر )2مج ف( 6   
)1- 2ن(ن   
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النظرية الفكرية للقيم الجمالية، من حيث ربطهـا باألصـل    الجوانبيتناول هذا الفصل، 
الفلسفي، ثم بالجوانب الفنية والنقدية والجمالية خالل مختلف العهود التي شهدت فيها النظريـة  
الجمالية اكتماال واستقرارا، وعليه سنتناول القيم الجمالية، بتقديم مفهوم مختصـر للقيمـة، ثـم    

طاء نظرة عن علم الجمال وأهم المنعطفات في تاريƣ هذا العلم، ثم الولوج إلǏ عناصر القيم إع
الجمالية بدراستها وربطها بسياقاتها التي أنتجت فيهاÝ واإلشارة إلǏ بعض الفنون التي كان لهـا  

  .الفضل علǏ بعض هذه القيم
  :مفهوم القيمة – 1

الدارسين عبر العصورÝ لما لها من دور كبير لقيت القيمة اهتماما واسعا لدى الفالسفة و
وبهذا تعتبر القيم من المفـاهيم التـي شـملت كـل     . في تحديد طبيعة عالقتنا بالواقع والوجود

المجاالتÝ إن علǏ مستوى النشاط اإلنساني العاديÝ وإن علǏ مستوى ذاك النشـاط اإلنسـاني   
د رؤى الفالسفة والدارسين الذين اهتمـوا  ولقد تعددت تعاريف القيمة تبعا لتعد.. اإلبداعي الفني

  .بهاÝ وتبعا كذلك للمجال الذي يحتوي القيمة ذاتها
 Ʃالتجربـة  ".. حين يتحدث عن القيم يقدم لنا  –مثال  –فعالم النف Ǐتعاريف مؤسسة عل

النفسية، أما عالم االجتماع فيؤكد علǏ أن القيم موجودة داخل الوعي االجتماعي، وأمـا عـالم   
  .1"د فيربط مفهوم القيمة بمدى تحقيقها وتلبيتها لحاجياتنا االقتصا

أن " في دراستها عن القيم والعادات االجتماعية،  "فوزية ذياب"وتفصيال لما سبق أوردت 
والالهوتي  lotzeلوتز "أول من استخدم لفظة القيمة بالمعنǏ الفلسفي، وعمل علǏ نشره هو 

وبهذا احتلت نظريات القيمة . Mengerمانجر "ل ، وعلماء االقتصاد أمثاRitschlريتشل "
  2."1910، وفي إنجلترا وأمريكا حوالي عام 1900المكانة األولǏ في ألمانيا حوالي عام 

، الذي C. kluckhohnومن أبرز التعاريف التي قدمت للقيم، نجد تعريف كلوكهوهن 
هـو مرƹـوب بحيـث     تصورات لما".. يرى مثلما يذكر رمضان الصباƷ أن القيم عبارة عن 

  .3"يسمح لنا باالختيار من بين األساليب المتغيرة للسلوك والوسائل واألهداف الخاصة بالفعل 
                                                 

1   - Pietro Romano. Sur la valeur esthétique et ses conditions. In: Deuxième congrès 
international d’esthétique et de science de l’art. Tome I. Paris: Librairie Felix Alcan. 1937. 
P. 104.                           

  .15، ص مرجع سبƼ ذكرǇ .فوزية ذياب - 2
3 - Ʒرمضان الصبا. Ƽǘدار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، : ، اإلسكندرية1ط . األحكام التقويمية في الجمال واألخ

  .51، ص 1998
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الذات المدركة، والموضوع، مما : لقد طرƟ هذا التعريف حدين لعملية إدراك القيمة هما
  .يدعم عملية التقويم في مجال دراسة القيمة

يجمع فيه بين الـذات   Pietro Romanoبه وفي المجال نفسه، هناك رأي ƈخر لصاح
بين روحنا ) العاطفية(ليست إال العالقة النفسية ".. والموضوع من الوجهة النفسيةÝ فالقيمة عنده 

  .1"والموضوع المدرك 
إن هذا الربط أو التفسير النفسي للقيمة له أهميته في إحداث نوع من العالقة الحميمية 

وما يمكن أن يعاب علǏ هذا التفسير، هو هذا الربط بين الذات المدركة والموضوع، 
البسيكولوجيÝ الذي يتأسƩ في أƹلب األحيان علǏ مبدأ الجنƩ أو المتعة الجنسية حسب نظرية 

، فالحب هنا، قد يفقد عملية التقويم أهميتها ومصداقيتها، فالمحبوب ذو قيمة Freudفرويد 
  .*إيجابية لدى المحب

قة القيمية بين الذات والموضوعÝ قد ركز علǏ الجانب النفسـي  إذا كان هذا الطرƟ للعال
معايير ".. يركز علǏ النسق القيمي داخل المجتمعÝ إذ تكون القيم هنا " بارسونز"العاطفيÝ فƎن 

  2.. "عامة وأساسية يشارك فيها أعضاء المجتمع، وتسهم في تحقيق التكامل 
الذي يحكم العالقات االجتماعيةÝ ويضبطها هي ذاك الرباط ) إيجابية أم سلبية(فالقيم هنا 

  .ويخرجها بما يتماشǏ وطبيعة بنية المجتمع الذي أنتجها
أن نسبية القـيم تؤسـƩ بـدورها    " بارسونز"والحقيقة التي يمكن اإلشارة إليها هنا مع 

لمنظومة أخرى من القيم، تكون فيها المجتمعات والثقافات المختلفة أرضية خصبة لبروز قيمـة  
  .أخرىÝ إذ ما يعتبر قيمة إيجابية في مجتمع ما قد يعد هو نفسه قيمة سلبية في مجتمع ƈخردون 

   Ýموجهـات وضـوابط Ǐأن عمل القيم داخل المجتمع يحتاج إل Ǐهذا، وتجدر اإلشارة إل
المبـادƏ  ".. عبارة عن " برنت روبن"فهذه القيم ال ينبغي لها أن تتصادم وتتصارع، فهي عند 

عيƫ في ظلها، مبينة لنا ما ينبغي عمله، وما ال يجب المضي فيه في عالقتنا مع األساسية التي ن
  .3.."البيئة، ومع من يعيƫ فيها من البشر 

  .وبهذا، نخلص إلǏ أن القيمة وإن كانت نسبية، فهي ضرورية للحياة في جميع أشكالها
                                                 

1  -  Pietro Romano. Op. cit. p. 104 . 
 .ة الخاصة بقيمة الجميلسنتناول العالقة بين الحب والجمال ، في الفقر -*
2 - Ʒرمضان الصبا .Ǉذكر Ƽ51، ص مرجع سب.  
معهد اإلدارة العامة، : ترجمة جماعية، مراجعة جماعية، السعودية. اǗتصال والسلوك اإلنساني. برنت روبن - 3

  .220، ص 1991
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  :Esthétiqueعلم الجمال  – 2
Ǐ تقديم وإبداع المصطلحات التي يحيونها، لقد حرص الفالسفة والمفكرون منذ القدم عل

-384(وأرسطو ) م.ق 346 –427(علǏ تفكير كل من أفالطون " المحاكاة "فلقد استحوذت 
فعندما عرف أفالطون موضوع الجمال بأنه محاكاة للجمال المثالي، عرفه أرسطو "، )م.ق 322

  .1"علǏ أنه محاكاة جميلة ألي موضوع حتǏ لو كان مؤلما ورديئا 
ورƹم ما قدمه هذان الفيلسوفان من إسهامات في مجال المعرفة، إال أنهما لم يتحدثا عن 

محاورات ".. ففي . Boumgartenعلم الجمال، أو علم للجميل كما سنراه عند بومغارتن 
، إال أننا ال نجد ما يؤكد وجود 2.."أفالطون مادة وفيرة في محاولة إدراك الجمال وفهم طبيعته 

، وفي هذا ..)دون الخير والشر(، كعلم مستقل يعنǏ بدراسة الجميل وما يرتبط به علم الجمال
لم يضع نظرية في الجمال وإنما اقتصر فقط ".. أن أرسطو " عبد الرحمن بدوي"اإلطار أورد 

  .3.."علǏ إعطاء فكرة عن الفن، وفرق كبير بين فكرة الجمال وبين نظرية الفن 
أن اإلƹريق قد عرفـوا  ".. كتبه هؤالء الفالسفة القدامǏ نقر والحق أننا حينما نتأمل فيما 

، أو The Estheticبصورة أو بأخرى، ولكنهم لم يعرفوا اإلستطيقي  The Beautifulالجميل 
  .4.."قد عرفوا لفظة الجميل ولم يعرفوا لفظة اإلستطيقي  –بعبارة أدق  -هم 

ت من بعدهم، ذلك أنهم كانوا ويبقǏ التواصل حاصال بين اإلƹريق والعصور التي جاء
..) المسرƟ، المأساة، الملهاة (قد وضعوا بعض األسƩ النظرية في مجاالت الفن خصوصا 

، والتي تعني اإلدراك الحسي، لم تكن قادرة Esthesisولعل الشيء الملفت لالنتباه هو أن لفظة 
هذه اللفظة من  علǏ تحمل معنƈ Ǐخر دون هذا في عهد اإلƹريق، لكن مع مرور الزمن خرجت

  .إلǏ معنƈ Ǐخر هو علم الجمال) اإلدراك الحسي(معناها األول 
 Boumgartenفلقد أجمع الباحثون والدارسون علǏ أن ألكسندر ƹوتليب بومغارتن

Alexander Gottlieb)1714 -1762 ( هو من جاء بمصطلحEsthétique  Ǐاستطيقا، للداللة عل

                                                 
لطباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر ل: ، األردن1ط . علم الجمال بين الفلسفة واإلبداƱ .إنصاف جميل الربضي - 1

  30، ص 1995
  .13مرجع سبق ذكره، ص ، ..األسس الجمالية .عز الدين إسماعيل -2
، مكتبة النهضة 3ط  .أرسطو خǘصة الفكر األوروبي .، نقال عن عبد الرحمن بدوي13المرجع نفسه، ص  - 3

  .269، ص 1944المصرية، 
    .14المرجع نفسه، ص  - 4
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وهذا " ،  Les médiations philosophiquesوذلك في كتابه  *1750علم الجمال عام 
أن  Armand Nivelle ، ولقد ذكر أرموند نيفال1.."المفهوم تخصص يدرƩ مدركاتنا الحسية 

، كانت عبارة عن تمهيدات لعلم 1750كل الكتب التي ألفها بومغارتن قبل 
جد أنه قد ، وبالنظر في طروحات بومغارتن حول النظرية الجمالية، نEsthétique "2الجمال

المنطق واإلستطيقا، والمنطق هو قسم المعرفة العقلية العليا، : " قسم المعرفة إلǏ قسمين
Ʃن واحد عن العاطفة واإلحساƉوكمال .. واإلستطيقا قسم المعرفة الحسية الدنيا، وهي تعبر ب

، عبارة عن علم الجمال  Esthétique، ومن هنا أصبحت3.."هذه المعرفة الحسية هو الجمال 
جورج "نجد تلميذه  Esthétiqueوفي هذا اإلطار الذي عرف به بومغارتن علم الجمال 

تشمل " ، يتبع خطوات أستاذه فيرى أن اإلستطيقا، Georg Friedrich Meirفريديريك ماير 
  .4"ملكة المدركات الحسية

هذا وهو بذلك لم يخرج عن اإلطار العام الذي جاء به بومغارتن، والحق، أن ما جاء به 
الفيلسوف كان صائبا، إال أنه لم يعط اهتماما للجانب التخييلي، بوصفه الوسيلة التي تربط بـين  

، وهذا الجمال ال يستطيع أن يخرج بنـا عـن   **مدركاتنا الحسية، وتحولها بعد ذلك إلǏ جمال
ألنه : " نطاق الطبيعة، ألن مركباته من إنتاج الخيال الثانوي أو اإلبداعي، وقديما قال ابن عربي

 ،Ʃفكل تصرف يتصـرفه فـي المعـدومات    ) يعني الخيال(ما تولد وال ظهر عينه إال من الح
والموجودات، مما له عين في الوجود، أو ال عين له فƎنه يصوره في صورة محسوƩ له عـين  
في الوجود، أو يصوره بصورة ما لها عين في الوجود، ولكن أجزاء تلك الصورة كلها أجـزاء  

  .5"وسة ال يتمكن له أن يصورها إال علǏ هذا الحدوجودية محس
                                                 

 Esthétiqueهي السنة التي استعمل فيها بومغارتن مصطلح  1735أن سنة    Charles Lalouيرى شارل اللو - *

هـي   1750للداللة علǏ علم الجمال، إال أن معظم الدارسين والفالسفة المعاصرين لبومغارتن يشيرون إلǏ أن سـنة  
  .، ولذلك اعتمدنا هذا التاريEsthétique ƣالسنة التي استعمل فيها مصطلح 

1  - Armand Nivelle . Les théories Esthétiques en Allemagne, de Baumgarten a Kant.            
Paris (VI). Société d’Edition les belles lettres. 1955. P. 18.        
2 - Armand . op .cit. P. 17. 

 .20، ص 1981-1980. المطبعة التعاونية :دمشق. علم الجمال. نايف بلوز - 3
4 - Armand . op .cit. P 7 

  .نقصد هنا بصفة أدق الجمال الفني -**
– 6، ص 1969معهد البحوث والدراسات العربية، . الخيال في مذهب محي الدين بن عربي. محمود قاسم -5

  -بتصرف 
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فƎذا كان علم الجمال يقوم علǏ المدركات الحسية فƎنه ال قيمة للخيال دون هذه المدركات، ومن 
  .ثم فال قيمة لعلم الجمال دون ذاك الخيال

فƎننا نجده يحتفظ كذلك بمدلول كلمـة  ) Kant   )1724-1804هذا وإذا انتقلنا إلǏ كانط
Esthétique  نقد ملكة (بوصفها علم المدركات الحسية، ففي دراسته وتحليله للظاهرة الجمالية

ثم يؤسƩ كانط للذوق فيرى  1.."ملكة الحكم علǏ الجميل ) بأنه(الذوق ".. نجده واصفا ) الحكم
  .2"اإلحساƩ باللذة هو من أهم األسƩ التي تشكل ملكة الذوق".. أن 

) G.W.F. HEGEL )1770 -1831ني ƈخر، وهو هيغل وبانتقالنا إلǏ فيلسوف ألما  
نجد أنه قد علق علǏ ما جاء به بومغارتن في اإلستطيقا إذ رأى في مؤلفه الضخم حول علم 

".. في الثقافات األخرى،   l’Esthétiqueأن هناك تعريفات أخرى تقابل) أربعة أجزاء(الجمال 
، 3.."أما اإلنجليز فيتحدثون عن النقد  نظرية الفنون، أو اǓداب الجميلة،: يقول الفرنسيون

أنه ال  Esthétiqueويخلص هيغل بعد عرضه لهذه التعاريف التي يمكن أن تكون بديلة عن 
، بوصفه علم المدركات Esthétiqueيعترض علǏ ما جاء به بومغارتن، نظرا ألن مصطلح 

  4.."الحسية، أو علم الجمال قد لقي مكانه بين الدارسين في المانيا 
هذا، وينبغي لنا أن نوضح نقطة أساسية في التفكير الجمالي، فلقد وسع اإلƹريق ميدان 

أما بومغارتن وكانط وهيغل، وفالسفة ƈخرون، فقد حددوا .. الجمال وربطوه بالمجرد واألخالق
ميدان البحث اإلستطيقي، وأضافوا له بعض المقوالت والقيم الجمالية، كالقبيح، والجليل، 

  ...وريوالكاريكات
لكن، ما ميز البحث الجمالي في هذه الفترات المتالحقة من منتصف القرن الثامن عشر، 

كتاب (حتǏ بداية النصف الثاني من القرن التاسع عشر ) 1750صدور كتاب بومغارتن سنة (
، هو ƹلبة البحث النظري واقتصاره علǏ )1876مدخل إلǏ علم الجمال عام Fechner فشنر

كانت موجودة طيلة هذه الفترات، كالمسرƟ، الشعر، النحت، الرسم، الرقص،  بعض الفنون التي
 Fechnerدون التوجه إلǏ تطبيق مضامين علم الجمال في الواقع، ولقد كان األلماني فشنر 

                                                 
1-  Kant Emmanuel . Critique de la faculté de Juger. Traduction par A. philo Nenko. 
Paris: Librairie philosophique 1965. p. 49.                                                                                            
2  - Ibid .p. 49.                                                                                                                               
3  - G.W.F. Hegel.  Esthétique. Traduction S. Tankelivitch.Flamarion. Paris: 1979. P.20.  
4  -  Ibid. p.20. 
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من أهم واضعي أسƩ اإلستطيقا التجريبية، إذ أجرى عدة تجارب حول ) 1887 –1807(
  : ل بذلك مصطلحين في دراساته الجمالية هماالتأثير والتفضيل الجماليين، واستعم

  L’Esthétique d’en hautعلم الجمال العلوي  -1
 L’Esthétique d’en bas1 علم الجمال السفلي -2

فأما األول فقصد به الجماليات الفلسفية القديمة ذات النظرة الميتافيزيقية، وأما الثاني فهو 
 .*بذلك يخضع اإلستطيقا للدراسة التجريبيةعبارة عن رد فعل مضاد لعلم الجمال العلوي، وهو 

ورƹم ظهور الدراسات التجريبية البسيكولوجية في ميدان اإلستطيقاÝ فƎننا نجد الفالسـفة  
والدارسين يحتفظون بالمضمون اإلستطيقي لدى كل من بومغارتن، وكانط، وهيغل، فقـد رأى  

" ستخدم لفظة اإلسـتطيقا  أن كانط قد ا) George Santyana  )1863 – 1953جورج سانتيانا
  .2.."ليدل بها علǏ نظريته في الزمان والمكان بوصفهما صورتي اإلدراك بأسره

بين مصطلحي النقد واإلستطيقا، فأقر أن اإلستطيقا أشمل وأوسع، " سانتيانا"ولقد ميز 
علم الجمال (لذلك استخدم عصرنا هذا لفظة أكثر تفقها، هي لفظة اإلستطيقا : ".. فقال

Aesthetics ( أنه إذا كانت " سانتيانا"، ورأى 3.."ومعناها نظرية اإلدراك الحسي أو التأثيرية
فƎن لفظة اإلستطيقا ذات مدلول أوسع من الالزم يشمل كل ".. النقد أضيق مما ينبغي، " كلمة"

  .4.."وشتǏ أبواب اإلدراك الحسي .. ضروب اللذة واأللم
عملية اإلدراك الحسي المزية الكبرى في معرفة إن رؤية سانتيانا للجمالية كعلم تمنح 

الجمال وتذوقه، فهو يرى أن اإلنسان هو المسؤول عن إدراك الجمال في األشياء والطبيعة، ثم 
  .بعد ذلك اإلحساƩ بلذة الجمال

                                                 
، 1959مراجعة يوسف مراد، دار أحياء التراث العربي، . ترجمة مصطفǏ ماهر. مبادƍ علم الجمال. شارل اللو -1

 –بتصرف  – 22ص 
ائة شخص أن يحددوا ما يختارون من بين مجموعة من المثلثات قائمة الزاوية من تجارب فشنر، أنه طلب إلǏ م - *

ومرسومة علǏ لوحة، فقد لوحظ أن الشكل الهندسي الواحد يحدث في المتفرج تأثيرات مختلفة، بحسب الصورة التي 
عز الدين  :أنظر. يكون عليها، فƎذا كان مرتكزا علǏ أحد أضالعه، كان ƹيره عندما يرتكز علǏ إحدى زواياه

  .23مرجع سبق ذكره، ص  Û..األسس الجمالية إسماعيل،
مراجعة زكي . ترجمة محمد مصطفǏ بدوي. تخطيط لنưرية في علم الجمال ،اإلحساس بالجمال. جورج سانتيانا 2

  .42مكتبة األنجلو المصرية، دون تاريƣ، ص : نجيب محمود، القاهرة
  .42المرجع نفسه، ص  - 3
  .42 المرجع نفسه، ص - 4
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نرى أنه قد صرƟ بأن بومغارتن، ) Croce )1866-1952وإذا انتقلنا إلǏ بندتوكروتشه 
، ذلك أن األساƩ 1"ء قديم، وهذا االسم الجديد خال من أية مادة جديدةأعطǏ اسما جديدا لشي"قد 

يتضمن محتويات ومعارف قديمة كالبالƹة، إضافة إلǏ اعتماد  Esthetiqueالنظري لهذا االسم 
  ..بومغارتن علǏ بعض الفالسفة، كأرسطو

را له، إذ ال ناك" بومغارتن"فيما يتعلق باإلستطيقا لم يكن " كروتشه"والحقيقة أن ما طرحه 
أن معنǏ اإلستطيقا كان  –كما رأينا من قبل  –يعقل أن تتم عملية ميالد علم من العدم، فصحيح 

  .موجودا لدى اإلƹريق بداللته التي تشير إلǏ اإلدراك
تحديد مجال اإلستطيقا، وقصرها علǏ مـا يكتسـب بـاإلدراك    " بومغارتن"وبهذا حاول 

، "شارل اللـو "النظرة الميتافيزيقية للجميل، أو ما يسميه  الحسي والمعرفة الحسية، دون اعتماد
  .2"ميتاإستطيقا"

نجد أن هناك تصـورات  " بومغارتن"علǏ استطيقا " كروتشه"وبرجوعنا إلǏ نتيجة تعليق 
، ثم هو الحدƩ "، وأنه علم اللغات العام"التعبير"جديدة حول الجمال، إذ عرفه كروتشه بأنه علم 

  . 3المباشر
معرفة مباشرة ال تحتاج إلǏ المعرفة المنطقية والجمال هو العبـارة  " كروتشه" والفن عند

  .الموفقة، وفي الطرف المقابل للجمال، يوجد القبح، وهو دال علǏ العبارة المخفقة
 Ǐالمعرفة "وعلم اللغات" "علم التعبير"والحقيقة أنه، حت Ʃلدى كروتشه ال يعدوان أن يعتمدا أس ،
  .بير وال تواصل لغوي دون عمليات اإلدراك المركبةاإلدراكية، فال تع

إن كل التفسيرات والمقوالت التي تناولت علم الجمال لم تخرجه عن كونه يهتم 
 4، مصطلح الحساسية الجمالية Wladimir Weidlé"والديمير ويدلي"بالمحسوسات، فلقد أورد 

، ذلك أننا ال "بومغارتن" ، اعتمادا علǏ ما جاء عندEsthétiqueللداللة علǏ علم الجمال 
ƫنستطيع أن نبني نظرية إستطيقية دون تلقي المدركات الحسية من واقعنا المعي.  

                                                 
1  - Armand . op. cit. p. 18. 

 .25، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. شارل اللو -2
  .182، ص 1963تعريب نزيه الحكيم، المطبعة الهاشمية، . علم الجمال. بنديتو كروتشه -3

4 - Wladimir Weidlé . Biologie et métaphysique de l’art. Deuxième congrès International 
d’esthétique et de sciences de l’art. Tome II. Paris. 1937. p. 159.                                             
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، الطريق أمام ما سمي )تجربة فشنر(لقد مهد علم الجمال الوضعي، أو التجريبي 
تفسير  باإلستطيقا السيكولوجية، كما ظهر ما سمي اإلستطيقا السوسيولوجية، التي حاولت

كما ظهر ما سمي بعلم الجمال المقارن .. ة الجمالية في ترابطها مع المجتمعالظاهر
l’Esthétique comparé إيتيان سوريو"، الذي عرفه الفيلسوف الفرنسي "Etienne 

Sauriau  المقارنة بين األعمال الفنية، كالرسم، والتصوير، والنحت، ".. بأنه Ʃتخصص يدر
قص، والموسيقǏ، لدى مختلف الشعوب، وفي فترات تاريخية والهندسة المعمارية، والشعر، والر

  .1.."مختلفة أو حتǏ داخل مجموعات اجتماعية متباينة 
وتبعا للتطورات التي حصلت في ميدان الفكر اإلنساني، ظهرت تخصصات أخرى أدخلت 

  :ميدان الجمال، نورد بعضها كما يلي
تخصص يدرƩ البنية الجمالية للعمل وهو :  l’Esthétique littéraireالجماليات األدبية -

  .األدبي، ومدى تعدي األثر الجمالي إلǏ القارƏ، في ضوء نظرية القراءة والتلقي
بعض الفروع الجديدة األخرى في " التفضيل الجمالي"في كتابه " شاكر عبد الحميد"ولقد أورد 

 :الدراسات الجمالية، نورد أهمها

يهتم بمحاولة فهم التأثير الخاص للبيئة   Environnemental Aesthéticsالجماليات البيئية -
في التفكير واالنفعال والسلوك، ثم محاولة فهم هذا التأثير من خالل معرفة تفضيالت األفراد 

من الناحية الجمالية، وداخل هذه الجماليات نجد جماليات المدينة، فلقد  2.."للبيئات المختلفة
كنظافة الشوارع، عدم وجود : عن شروط جمال المدينة Louis Bonnier" لويƩ بونييه"تحدث 

  .3التزاحم، تجانƩ األلوان داخل المدينة
وهذا الفرع يدرƩ عمليات التشكيل لǖفكار : Télévision Aesthéticsجماليات التلفزيون  -

الضوء، : والتجسيد لها والتعبير عنها من خالل العناصر األساسية للصورة التلفزيونية، وهي

                                                 
1 - Etienne Sauriau. La correspondance des arts. Éléments d’esthétique comparée. Paris: 
Flammarion. 1969. P.P.26.27                                                                                              

 59، ص2001سلسلة عالم المعرفة، . التفƮيل الجماليÛ دراسة في سيكولوجية التذوƼ الفني .شاكر عبد الحميد - 2
 –بتصرف  –

3 -  Louis Bonnier. L'Esthétique dans l'urbanisme. In: Deuxième congrès international       
d'Esthétique et sciences de l'art , tome II , op, cit, p 328  -  
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ويتم ذلك كله بهدف دراسة جماليات الصورة .. والصوت، والزمن، والحركة، والعمق واللون،
  .1التلفزيونية وكيفية إبداعها وطرائق تلقيها

يدرƩ هذا الفرع الجماليات التي تجذب : Marketing Aestheticsجماليات التسويق 
لتحسين المنظم الجمهور، انطالقا من عملية المحافظة علǏ ذوق المشتري أو المستهلك، با

 .لدى المستهلك 2"جماليات العرض واستثارة شهية الشراء" لجمالية السلعة تحت مبدأ 
يحاول هذا النوع من الجماليات أن يدرƩ الظواهر الشكلية، : *جماليات المظهر الخارجي  -

بصفتها مؤشرا هاما لجمال اإلنسان، في حياته، وفي عالقته بما يتجسد فيه هذا الجمال، وهو 
في السكن : يحقق لǘنسان نوعا من الشعور بحسن الحال في كل شيء" ذلك يسعǏ إلǏ أن ب

  .3"والسيارات والعناية بالجسد
تحاول تطبيق األسƩ الجمالية في المجاالت الصناعية، لتظهر بذلك : الجماليات الصناعية  -

اد األولية، اختيار المو".. المنتوجات الصناعية في صورة وشكل متقنين، إضافة إلǏ حسن 
  .لجذب حاسة الذوق لدى المشتري.. واأللوان، 

فعلم الجمال الصناعي، علم الجميل في ميدان اإلنتاج الصناعي، وهو يعمل علـǏ  "ومنه 
 .4) .."للمنتوج الصناعي(إحداث نوع من التجانƩ بين الصفة الوظيفية والمظهر الخارجي 

اعاة الجوانب النفسية والثقافية، والعمرية ويقصد بها مر: الجماليات الموجهة للطفل والشباب -
) الجمالية(أن تكون االهتمامات : "في الدراسة الجمالية، فمن ƹير المعقول كما يقول شارل اللو

  .5"إلنسان شاب، هي نفسها اهتمامات طفل ما، أو شيƣ ما
، 1.."أن للطفل حاجات جمالية مغايرة لحاجات الشـباب الجماليـة  "ويرى إيتيان سوريو 

ومن هنا ينبغي ضرورة مراعاة الفوارق العمرية والنفسية، وحتǏ االجتماعيـة فـي الدراسـة    
  .الجمالية

                                                 
 .بعدها وما 59، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. شاكر عبد الحميد - 1
  .60المرجع نفسه، ص  - 2
سم  70م 1سم هي امرأة لطيفة، وأنه ابتداء من  65م و 1أن المرأة التي يبلƸ طولها  Guvillier يرى قوفليه - *

  :أنظر. تصبح جميلة
 Etienne Souriau . Catégories Esthétiques .op . cit. P. 31. 

  -بتصرف – 66ص . مرجع سبƼ ذكرǇ. شاكر عبد الحميد - 3
4-Huisman Denis et Georges Patrix. L’esthétique industrielle. 1ere édition. Presses 
universitaires de France 1961. P.P .36.37                                                                                   
5 - Charle Lalo. Méthodes et objets de l'esthétique sociologique. In Revue internationale 
de philosophie. 3éme année. N° 7. 1949. p.9                                                                                
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 Ʃويرى روك  J. Roux  ،تحقيق كمال المظهر الخـارجي Ǐأن الشباب المراهق يلجأ إل
  .2"باأللبسة العصرية، وعمليات التزيين"
هناك جماليات أخرى، ترتبط بفن وإضافة لهذه الفروع الجمالية التي تحدثنا عنها، يوجد         

 l’esthétique( من الفنون المعروفة، إذ نجد من يتحدث عن جماليات االنفعال
émotionaliste(3  كلوريالK.S. Laurila  وهو لم يخرج عن علم الجمال التجريبي الذي ،
  .وضع أسسه فشنر

، l’esthétique des danses populaires4الشعبيكما نجد من يتحدث عن جماليات الرقص     
  .وهو لم يخرج عن فن الرقص بصفة عامة، كما تحدث عنه هيغل في كتابه علم الجمال

وبهذا، ننهي هذه النظرة حول علم الجمال، والتطورات التي صاحبت هذا المفهوم،     
عارفين أن هناك اختالفات بين الدارسين الجماليين في تفسير وفهم الظواهر الجمالية في الفن 

  .يعةوالطب
ويمكن لنا بعد هذه النظرة حول علم الجمال أن ندخل نقطة مهمة في الدراسات الجمالية،     

ك أن هناك قيما جمالية أحصاها الدارسون، إال أنها لم تلق الصمود أمام gوهي القيم الجمالية، ذ
  .التطورات في مجال وميدان الحياة العامة، والفن خاصة

ي دراسة جمالية، إن لم تفهم طبيعة القيم الجمالية وخصائصها، وعليه، ال أساƩ وال اكتمال أل
  .والتداخل الذي يمكن أن يحصل بين هذه القيم

  .وسنقتصر علǏ بعض القيم الجمالية التي أجمع الدارسون حولها    
   Les  valeurs esthétiques :القيم الجمالية – 3
الفالسفة  اهتموالحكم الجماليين، ولقد  تحتل القيم الجمالية مكانة أساسية في عملية التقويم    

، خاصة بعد النصف الثاني من *وعلماء الجمال بوضع مجموعة من مقوالت القيم الجمالية
القرن التاسع عشر، وذلك تأسيسا علǏ ما توصلت إليه الدراسات الجمالية في ميدان الفن، إذ 

ات الجمالية، كما شهدت المراحل ، إلǏ مجال الدراسla laideurشهدت هذه المرحلة إدخال القبح 
                                                                                                                                                                  
1 - Etienne Sauriau. L'évolution du besoin esthétique. Presses universitaire de France. 
1961. p. 53.   
2  - J. Roux. Le sentiment de la beauté .Paris: librairie J.B. Bailliere et fils. 1908. p.82.             
3- K.S. Larila. l'Esthétique Emotionaliste. in: Deuxième congrès international d'esthétique  
Tome I. op. cit .p.234. 
4  - Sauriau. La correspondance des arts. op.cit. P. 35.  

  :هناك من الدارسين من يستعمل القيم الجمالية، أو المقوالت الجمالية، أو التصنيفات الجمالية، أنظر - *
Etienne Souriau. Vocabulaire d'esthétique. op.cit. p.928.       
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الالحقة إدخال بعض القيم الجمالية إلǏ ميدان الدراسات اإلستطيقية خاصة في مجال جماليات 
  .السينما وجماليات التلفزيون فيما بعد

 Etienneإيتيان سوريو" وبالرجوع إلǏ القيم الجمالية، نجد أن عالم الجمال الفرنسي    
Sauriau " عددا كبيرا من القيم الجمالية احتلت ميدان الدراسات اإلستطيقيـة، قد أورد، أن هناك

"   Max DessoirديسوارماكƩ "وقبلها علماء الجمال، في حين حاولوا تقليص عددها، إذ جمعها 
 le، الدراماتيكيle tragique التراجيدي ، le sublime، الجليل le beauالجميل: "في ست قيم هي
dramatique الهزلي ،le comique الطلي ،gracieux"1.  

فجمعها في تسع مقوالت إستطيقية أساسية، هي  Charles Laloأما شارل اللو     
 ، التراجيدي le sublime، الجليلgracieux، الطلي  le Grandiose، الهائلle beauالجميل"

le tragique الدراماتيكي ،le dramatique ،الناكت le spirituel الهزلي(، الكوميكي( le 
comique الفكاهي ،humoristique "..2.  

وبعد عرض هذه القيم الجمالية، يواصل شارل اللو، في تصنيفها تحت ثالث درجات     
وتشترك هذه المقوالت "الجميل، الهائل، الطلي، : درجة االنسجام المحقق، وتشتمل علǏ: هي

في افتراض وجود التناسب السليم اإلستطيقية الثالث في افتراضها تحقق االنسجام تحقيقا فعليا، و
  .3"بين األجزاء المختلفة في كل واحد، وتشترك أيضا في افتراض وجود القدر المتزن 

    Ǐوقد حددت "الرائع، التراجيكي، الدراماتيكي، : أما درجة االنسجام المطلوب فتشتمل عل
وب مرƹوب نود وعرفت هذه القيم الجمالية الثالث حسب االنسجام أيضا، ولكنه انسجام مطل

تحققه، أي أنه لم يتحقق تماما، إنه انسجام ال يمكن أن يصنع أو يتحقق في عالمنا هذا، ولكننا 
  .4"نحسبه ممكنا أو محتمال في عالم عال، إال أننا ال نفهمه كل الفهم 

    Ǐثالث قيم "الناكت، الكوميكي، الفكاهي، وهي : وأما درجة االنسجام المنعدم فتشتمل عل
، حيث وحدة ظاهرية كاذبة نكتشف فيها تفككا خفيا حقيقيا، وأحط )المنعدم(النسجام تختص با

  .5.."درجة فيه هي التالعب باأللفاظ، الذي يعني وجود معنيين خفيين وراء لفظ واحد 
لم تخرج عن األطر  –رƹم عمقها  –) التسع(إلǏ القيم الجمالية " اللو"إن نظرة     

الƣ، وبالتالي فنتائجها هي .. نون، كالشعر، والرسم، والمسرƟ والمرجعيات النظرية لبعض الف
                                                 

1 - Sauriau. La correspondance des arts. op. cit. P. 35.  
  .103، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. شارل اللو - 2
  .108ص . المرجع نفسه - 3
  .109ص . المرجع نفسه - 4
  110ص . المرجع نفسه - 5
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رهينة البيئة الفنية الجمالية للطرƟ النقدي التطبيقي، لهذه األنواع واألجناƩ الفنية، ولقد أƹفلت 
إذ بƎمكان . هذه النظرة البنية الجمالية لبعض الفنون السمع بصرية، كالسينما والتلفزيون

Ɵفيما يخص المقوالت الجمالية" اللو" التلفزيون أن يحتوي طر*.  
وبانتقالنا إلǏ طرƈ Ɵخر للباحث الجمالي السابق الذكر، نرى أنه قد استثنǏ بعض القيم     

 lyrique، الغنائيle théâtral، المسرحي le poétiqueالشعري : الجمالية من دراسته، مثل

،  le ridicule، الهزلي le charmant، الخالبle joli، اللطيف  le pathétiqueالمؤثر
  .le plaisant  "1، المازle caricatural Ɵالكاريكاتوري

   2:أربعة وعشرين مقولة هي 24قد أورد مجموع " إتيان سوريو"ومقابل هذا، نجد     
    le beauالجميل  – 1
  le noble) النبيل(السامي  – 2
  le grandioseالهائل  – 3
  le sublimeالجليل  – 4
  le pathétique المؤثر – 5

  le lyrique الغنائي – 6

   l’héroïqueالبطولي  – 7
   le tragique التراجيكي – 8
9 –           le pyrrhique    

   le dramatiqueالدراماتيكي  – 10
   le mélodramatiqueالميلو دراماتيكي  – 11
   le caricatural الكاريكاتوري – 12
 le grotesqueالكريه، البشع  – 13

   le satiriqueالهجائي  – 14
   l'éroniqueالسخري  – 15
   le comiqueالكوميكي – 16

                                                 
  . الثالث الخاص بالتلفزيون وعلم الجمال سيتم تناول الجماليات التلفزيونية في الفصل - *
  -بتصرف  – 103ص . مرجع سبƼ ذكرǇ. شارل اللو -1
  .35المرجع نفسه، ص  - 2
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   l’humoristique الفكاهي – 17
   le fantasqueالغرائي  – 18
     le pittoresqueالتصويري – 19
  le joliاللطيف   – 20
   le gracieux الطلي  – 21
   le poétique الشعري – 22
   l’idyllique الغزلي – 23
   l’élégiaque الرثائي – 24
 M.Léon   Bopp"م بوب ليون"هذا، وبانتقالنا إلǏ بعض الدارسين الجماليين، نجد أن     

كذلك  Herner" هارنر"كما وضع  1قيمة جمالية، 66جدوال أحصǏ فيه  1954قد وضع سنة 
  .2قيمة جمالية كذلك 66جدوال فيه 

الية لها ارتباطاتها التاريخية، إذ لكل مرحلة مجموعة إن هذه األعداد الهائلة من القيم الجم    
، التي يبقǏ مدلولها ثابتا، وقابال الستيعاب التغيرات التي تطرأ علǏ *من القيم الجمالية األساسية
  ..).الجميل، الجليل، الرائع : (الموضوعات الجمالية مثل

الشعر، أو المسرƟ، ونتحدث  فحين نتحدث عن الجميل في فن من الفنون التقليدية، كالرسم، أو
عن الجميل في السينما أو التلفزيون أو األنترنت، ال ينبغي لنا أن نطابق هنا بين المضامين 

  .الجمالية، ألن لكل نوع من هذه األنواع خصائصه المميزة له
 وإذا كان حديثنا هنا عن القيم الجمالية األساسية، فƎن هناك ما يمكن تسميته بالقيم الجمالية

الروائي، المسرحي، الصوفي، : الثانوية، التي قد ال تحتفظ بمدلوالتها مع تطور الزمن مثل
 Əالهاز..  

  la laideurهذا، وتجدر اإلشارة هنا إلǏ قيمة جمالية شغلت بال الجماليين، وهي القبح    
ح إلǏ ففي مرحلة انتقال علم الجمال من المرحلة النظرية إلǏ المرحلة التطبيقية، أدخل القبي

                                                 
1  - Etienne sauriau. Catégories esthétiques. op .cit . p. 4 .                                                        
2- Ibid . p.12  

 
مكانية إدخال بعض القيم الجمالية انطالقا من البرامج التلفزيونية، إلǏ المجال اإلستطيقي، في سنتطرق إلǏ إ -*

 .الفصل النظري الثالث الخاص بالجماليات التلفزيونية
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" نشر) 1853(أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشر"مجال الدراسات اإلستطيقية، إذ في 
  .The Aesthetic of the ugly "1"إستطيقا القبح "بحثا بعنوان  Rosenkranz"روزنكرانز

، في حين *ومقابل ذلك، رأى بعض الجماليين أنه ال مجال العتبار القبح قيمة جمالية    
عن التصورات " بندتو كروتشه"رأ هذه القيم كلها من علم الجمال، ففي سياق حديث هناك من ب

نظرية التعاطف قد أدخلت في مذاهب علم الجمال سلسلة من " إن : الكاذبة في علم الجمال، قال
 Əويكفي أن نعرض لها هنا في لمحة عاجلة لنبرر اعتزامنا أن نبر ،Ʃالتصورات اعتادها النا

  . 2"عنها نظريتنا
  : أن تلك التصورات تجتمع فيما يلي "كروتشه"ورأى     
األسوان، المضحك، الهزلي، السامي، الفاجع، المؤثر، الحزين، الهزأة، الكئيب، الماجن، "

الجليل، الوقور، الالئق، األنيق، الجذاب، الالذع، الظريف، الرثائي، الرشق، العنيف، الساذج، 
  .3"القاسي، الخفر، المنفر، الكريه

     Ʒعلم " كروتشه"وانطالقا من هذا السرد صا Ǐالقيم الجمالية، وإل Ǐنظرته المتميزة إل
الجمال، فأقر أن التصورات السابقة تعتبر الجميل ما كان ذا مضمون جذاب، والقبيح ما كان 

  .منفرا، وما تبقǏ فهو درجات بين الجمال والقبح
ميز مرة بين ما هو جمالي وبين ما هو إذا كان الطرƟ النظري لمجموع القيم الجمالية قد     

ƹير ذلك، واستثنǏ مرة أخرى بعض تلك القيم، فƎن هناك طرحا ƈخر متميزا عما سبقه من 
أن جميع القيم، " "جورج سانتيانا"الطروحات النظرية، إذ اعتبر كل القيم قيما جمالية، فقد رأى 

نعطاف من الذات وميل وجداني نحو ا: "، إذا كانت القيمة هي4"قيم جمالية، بمعنǏ من المعاني
  ..، ميال إيجابيا5"شيء بعينه

إن نظرتنا إلǏ القيم الجمالية التي قدمها الدارسون الجماليون، تجعلنا نقر أن الحكم القيمي     
الجمالي، يمكن أن يتسع إلǏ مجموعات أخرى من هذه القيم، تبعا للمرحلة الزمنية، والوسيط 

                                                 
  58، مرجع سبق ذكره، ص ..األسس الجمالية . عز الدين إسماعيل -1
  .سنتعرض لهذه القيمة فيما بعد  - *
  .113ص . سبƼ ذكرǇ مرجع. بنذيتو كروتشه - 2
  -بتصرف  – 114-113المرجع نفسه، ص  -3
  .54، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. جورج سانتيانا  -4
  .21تصدير زكي نجيب محمود لترجمة كتاب سانتيانا، ص : أنظر  -5
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خصوصا بعد منتصف  –، فƎذا كانت مرحلة بداية الدراسات الجماليةالذي يحمل القيمة الجمالية
قد أعطت مجموعة من تلك القيم السابقة، تأسيسا علǏ الوسائط الفنية  –القرن الثامن عشر

قد تناولت األعمال  –في عصرنا –، فƎن الدراسات الجمالية..)الشعر، المسرƟ، الرسم، النحت،(
بالدراسة والتحليل وقدمت األسƩ  –مثال  –ا، والتلفزيون، والوسائط الفنية األخرى، كالسينم

  .الفنية والجمالية لكل فن من هذه الفنون
وبرجوعنا إلǏ القيم الجمالية ومقوالتها السابقة الذكر نجد أن كل قيمة تحمل قيمة أو     

نسجام، مجموعة من القيم المصاحبة األخرى، التي تعطيها بعدها وقوتها الجماليين، كاللون، واال
والصوت، والتناظر، والعمق، والوضوƟ، وهي قيم جمالية تختص بالموضوع، فال يكون 

  .الجميل جميال إن لم يكن حائزا علǏ قيمة أو مجموعة من القيم الجمالية المصاحبة، وƹيرها
  :وبهذا، سنتناول في دراستنا هذه القيم الجمالية كالتالي    
  .ر علǏ األهم منهاالقيم الجمالية األساسية، وسنقتص –أ 

  .القيم الجمالية المصاحبة، وسنقتصر علǏ المهم منها –ب 
  
  : القيم الجمالية األساسية –أ 
  :الجميل – 1
يقدم نظرته إلPlaton   Ǐ"أفالطون"، فهذا "الجميل"لقد انشغل الفالسفة منذ القدم بمقولة     

لجمال في المثال مطلق، مرتبط الجميل من خالل عالم المثل الذي يسمو علǏ الواقع، فرأى أن ا
" يرى أفالطون أنه " فيدون"بالخير، وأن الجمال في األشياء نسبي، وهي جميلة في ذاتها، ففي 

إذا كان هناك جمال ƈخر، خارج الجمال في ذاته، فليƩ جميال، ألي داع ƈخر، ƹير مشاركته 
  .2.."فالجميل هو إشعاع الحقيقة " ، وبالتالي 1"لذلك الجمال

هذا، فƎن كانت نسبية الجمال في األشياء محققة وواقعة، فƎن زوال هذا الجمال ممكن وب    
وإذا كان الجمال في عالم المثل مطلقا، . في الحين، مما يؤكد درجة تفاوته وتواتره في األشياء

فما هو في حقيقته إال صورة من صور الجمال المدركة في الواقع، ذاك أن كل محسوƩ ينتقل 
                                                 

  .29ص . مرجع سبƼ ذكرǇ .دني هويسمان - 1
2 - Etienne Sauriau . Catégories esthétiques. op .cit. p .10.  
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 *"أفالطون"ولعل تركيز –، إال ويترك أثره في الواقع "محاكاة "في شكل صورة  إلǏ المجرد
صفة لجميع "علǏ الجوانب المثالية جعل مفهومه للجمال يتجه نحو التجريد، إذ الجمال عنده 

الموجودات، في الكون والمجتمع، والجسد، والنفƩ، والدولة، واألخالق، ƹير أن الجمال 
  .1"الحقيقة أو عالم المثل، لدى معاينتها الحقيقي هو ما يصدر عن 

 والجمال عنده، هو" فن الشعر"وبانتقالنا إلǏ أرسطو، نجده قد تحدث عن الجميل من خالل كتابه 

، فجمالية الشيء أو الموضوع إنما هي في انتظامه وتناسبه 2.."العالقة بين النظام والعظمة"..
  .وانسجامه

كما رأينا حين تحدثنا  –ق للموضوع كانت ميتافيزيقية رƹم أن طروحات الفالسفة اإلƹري    
مادة أساسية  **إال أنها اتخذت من الطبيعة ومن االنسجام الحاصل في الكون –عن علم الجمال 

تحقق بها منظورا جماليا له خصائصه ومواصفاته، هذا المنظور الجمالي ذو المرجعية الطبيعية 
قد أبعد الشعر والشعراء من " أفالطون"فƎذا كان لدراسة الفن، " أرسطو"والكونية يتخذه 

قد رد لهم االعتبار بأن أعطǏ أهمية كبيرة للفن بصفة عامة، " أرسطو"، فƎن "جمهوريته"
  . والشعر والمسرƟ بصفة خاصة

                                                 
  :يجري أفالطون حواره كما يلي   Hippias" هيبياƩ " في محاورة   - *
  أفي الحجر الجميل جمال كذلكÞ : سقراط -
- Ʃذلك: هيبيا Ǐإذا كان في مكانه الصحيح وجب أن نوافق عل.  
  وإذا سألنا السائل عما إذا كان قبيحا عندما يكون في ƹير مكانه، أأوافقه أم الÞ: سقراط -
- Ʃأن توافقهيجب : هيبيا.  
أبلغت بك حكمتك إلǏ تقرير أن العاج والذهب يجعالن لǖشياء منظرا جميال عندما يكونان : "عندئذ سيقول: سقراط -

  :، مرجع سبق ذكره، نقال عن ..األسس الجماليةعز الدين إسماعيل، : أنظر". مناسبين للغرض وإال فهي قبيحة
- Carritt . E.F  . philosophies of beauty . (Oxford Clarendon press, 1931) p.p 6-7  

  .10، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. نايف بلوز -1
2  - Etienne Sauriau . Catégories esthétiques. op. cit. p 10                                                        

م، مترابطة األجزاء، علǏ تناسق وانسجام تامين العالم ƈية فنية رائعة الجمال، دقيقة النظا".. يرى أفالطون، أن   -**
دار صـادر،  : ، بيـروت 4ط . دراسات في تاريơ الفلسفة العربية اإلسǘمية وƆثار رجالها. عبده الشمالي: أنظر.." 

 .24، ص 1965
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الذي يهدف إلǏ تخليص النفKatharis  Ʃهي التطهير " أرسطو"فوظيفة الفن عند     
، *من االنفعاالت والهياجانات السلبية –) الجمالي(ي الفني التي تتعرض لعملية التلق –البشرية

فيه علǏ التحول من ) كقيمة جمالية(فالمأساة تتسم بوحدة الحدث وتكامله، ويقوم التناظر ".. 
  **"1..تشديد الصراع المأساوي إلǏ حله 

 ، فنالحظ أن له جذوره في)م 270-205(بعد هذا، نتناول مفهوم الجميل عند أفلوطين     
: النظرية األفالطونية، من حيث ارتباطها باألخالق والخير، فحينما يتساءل أفلوطين في اإللياذة

 " Þالخيرة Ʃذا لم تر الجمال فيك ): ويجيب(كيف يمكن رؤية جمال النفƎنفسك وانظر، ف Ǐعد إل
 فاصنع ما يصنعه المثال بتمثال ينبغي أن يكون جميال، فهو يزيل جزءا ويكشط ويهذب ويجفف

فأزل مثله الزائد وعدل المنحرف، وأجل المعتم . حتǏ يستخلص من الرخام خطوطا جميلة
ليصبح وضيئا، وال تكف عن نحت تمثالك حتǏ يستعلǏ نور الفضيلة الرباني، وحتǏ ترى 

Ʃالمقد ƫالعر Ǐ2"الفضيلة مستقرة عل.***  
ي ومطلق، ذاك إن حقيقة الجميل لدى أفلوطين، كامنة في درجة االقتراب مما هو علو    

أن الركون إلǏ المحسوسات لوحدها سيفقدها جوهر الجمال، ولهذا كان لزاما علǏ روحنا أن 
وبذلك فالتركيز علǏ بعض القيم الجمالية األخرى . تتدرب علǏ عملية التلقي والتذوق الجماليين

يلة، فالجوانب عبر قيمة الجميل، ال يكفي ألن تكون األشياء جم..) كالتناسق، التناسب(المحمولة 
ألنها ذاتها عبارة " العرƫ المقدƩ"الروحية واألخالقية، والخيرية، ƹير قابلة ألن تهبط من عالم 

  .عن جمال
فال قيمة جمالية لعالم المحسوسات، إن لم يشرق عليه نور الفضيلة الرباني، وبهذا تتحقق النزعة 

  . الصوفية الجمالية لدى أفلوطين
صور الوسطǏ، نجد أن النزعة الدينية هي المسيطرة والغالبة علǏ وإذا انتقلنا إلǏ الع    

        Saint- Augustinاألفكار الجمالية لفالسفة ذلك العصر، فقد صرƟ القديƩ أوƹسطين
                                                 

ور يحدث لدى هذا الجمه) الترفيه والفكاهة ( خالل عملية تعرض الجمهور لمضمون بعض البرامج التلفزيونية  - *
نوع من االسترخاء ، والتنفيƩ، خاصة إذا حدث نوع من التوافق بين الجمهور وما يبثه التلفزيـون، وهنـا تجـدر    

 .اإلشارة إلǏ ضرورة تقارب مضمون التلفزيون من المنظومة القيمية للجمهور
  .11، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. نايف بلوز - 1

رسطي لتدرج أحداث المأساة، كما استفاد السيناريو أيضا من استفادت كل من القصة والرواية من هذا الطرƟ األ - **
Ɵهذا الطر. 

  :، عن 40مرجع سبق ذكره، ص ، ..األسس الجمالية .عز الدين إسماعيل - 2
Charles Bernard. Esthétique et critique. Paris: Edition formes,1946, p. 23.  

*** -  Ǐهنا لما يسم Ʃالماكياج" "التزيين"أو " التجميل"كأن أفلوطين يؤس." 
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أن اŸ هو الفنان العظيم الذي يعطي الشكل والجمال ": "االعتراف"في كتابه ) م 354-430(
  ." 1اصة، إن اŸ حقيقة كل جمال بل هو أعظمهوالنظام لكل شيء، بحسب قوانينه الخ

، في تفسير وفهم )المسيحية(يرتكز هذا الطرƟ لفكرة الجمال علǏ المرجعية الدينية     
األرسطية، من  –وقد يكون أساƩ هذه النظرة الدينية راجع إلǏ األفالطونية . مصدر الجميل

ع أيضا إلǏ األفالطونية من حيث حيث أخذها بالوحدة، واالنسجام، والنظام مع العظمة، وراج
  .أخذها بالنظرة الصوفية اǓخروية
وهو الوحدة، وجمال الجسم في توافق  2.."الحقيقة المطلقة ".. والجمال عند هذا الفيلسوف هو 

وتسمǏ الصورة جميلة إذا كانت مطابقة تماما لذلك الشيء الذي هي .. األجزاء مع جمال اللون
  . *" 3صورة مساوية له

فقد قدم نظرة ) Thomas Aquaini  )1225 -1274ما القديƩ توماƩ األكوينيأ    
الكمال، : ".. مختلفة للجميل حينما أقر أن هناك ثالثة أشياء يجب أن تتوافر في هذا الجميل هي

Ɵ4"التناسب التام، والوضو.  
وبانتقالنا إلǏ عصر النهضة، نجد أن هناك بعض المحاوالت لتفسير الجميل، تفسيرا     

ونستطيع أن نلمƩ بعض األفكار التي ظهرت في ذلك العصر ".. يختلف عن العصور السابقة، 
وفيها يذهب إلǏ أن كل ما هو جميل، فهو .. األسباني، " لليو" 1535) محاورات الحب(في 

، 5"خير، ولكن ليƩ كل ما هو خيرا جميال، والجمال هو الذي يحرك الروƟ ويدفعها إلǏ الحب
قد ".. فنجده ) 1797 – 1729(اإلنجليزي  Edmond Burke" إدموند بيرك"Ǐ وإن انتقلنا إل

Ʃعلم النف Ǐبحث فلسفي في أصل (، وذلك في مؤلفه 6.."أخرج الجماليات من الميتافيزيقا إل
وينشأ الجميل عنده "، فدرƩ أحاسيسنا، ومدركاتنا، **1757، سنة )أفكارنا عن الجميل والجليل

  .7.."والجالل من ƹريزة البقاء من الغريزة االجتماعية، 
                                                 

.50، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. إنصاف جميل الربضي -  1 
2- Etienne Sauriau . Catégories .. op. cit . P .10. 

 :، عن45مرجع سبق ذكره، ص  ..األسس الجمالية  .عز الدين إسماعيل -3
Croce (B) . Aesthetic, 2 nd inpot . 2 nd ed ,vision oress and Pater owen  1953 . p 175  

  .كانت أهدافه تكييف مضمون األرسطية مع الدين المسيحي - *
  47مرجع سبق ذكره، ص  ..األسس الجمالية  .عز الدين إسماعيل 4 -

 .49المرجع نفسه، ص  - 5
6 - La grande encyclopédie des sciences des lettres et des arts. Paris: Société anonyme de 
la  grande encyclopédie. 61 rue de Renne .Tome 16 . p.406.                                                        

** -  ƣلوروده في 1756هناك من الدارسين من استعمل تاري ƣلصدور كتاب بيرك، إال أننا رجحنا هذا التاري ،
  .الموسوعة السابقة الذكر

  52ص . مرجع سبƼ ذكرǇ. دني هويسمان - 7
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بالنظام، والضƉلة والرقة، والتنوع المفرƟ، واختفاء " ".. بيرك"ويتصف الجميل عند     
.. القوة، والتدرج بين األجزاء، ونعومة المظهر، ووضوƟ اللون براقا، دون أن يكون خاطفا

ا بعيدا عن المفاجƉت، والصوت الناعم الرقيق جميل، واالنتقال في األشياء الجميلة يكون هادئ
إلǏ عمق القيمة " بيرك"، وينفذ 1"ويجلب الحب، ويبعث علǏ السرور والرضا، والفرƟ والهناء

شعور باللذة اإليجابية، يتولد منه الحب الذي يرافق "الجمالية، حين يصف الذوق الجمالي بأنه 
  .2"استرخاء عضالتنا وأعصابنا 

بتأسيسه  –لميتافيزيقا، إلǏ الواقع المحسوƩ إخراج الجمال من ا" بيرك"إن محاولة     
قد أوقعته في تعميم خصائص النفƩ البشرية علǏ  –لبعض التصورات واألفكار حول الذوق 

  .كل من يلقǏ الواقعة الجمالية
في ألمانيا، نجد نظرية جمالية متميزة عما كان يطرƟ من  Kantوبانتقالنا إلǏ كانط     

: درƩ الجميل في عالقته مع ملكتي الذوق والرƹبة، وصرƟ أن" كانط"ك أن gأفكار جمالية، ذ
، وƹيرهما من دارسي "بيرك"و" لبومغارتن"، ولقد كان 3"الذوق هو ملكة الحكم علǏ الجميل"

  .4"كانط "الجمال الفضل في وضع أرضية نظرية ينطلق منها 
، أن "كانط" إلǏ" بومغارتن" النظريات الجمالية في ألمانيا من"في كتابه " أرموند نيفال"ولقد أورد 

 la"نقد الحكم"، وهو كتاب 1790قد قدم أهم كتاب من كتبه الثالثة حول علم الجمال سنة " كانط"

critique du jugement  .." حيث تجمعت فيه األفكار الجمالية لذلك القرن، بطريقة منسجمة
أربعة  *ن خالل وضع شروطهنا إلǏ عمق تفسير وتحليل الجميل م" كانط"، إذ ينفذ 5.."كاملة 

  .للحكم علǏ الجميل
 
 
 
 

                                                 
  .وما بعدها 77، ص مرجع سبƼ ذكرǇ .إنصاف جميل الربضي -1

  .52، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. دني هويسمان2 -   
3 -Kant . op.cit.p.49 

  La Grande encycopédie. Op.cit. p.p.405-406 :أنظر للتوسع 4 -
5- Armand Nivelle .op.cit. p. 12   

تناقضية ال حل لها في المعرفة السوية لكنها قد تكون ذات حل في .. يرى اللو أن هذه العبارات األربع  - *
  102مرجع سبق ذكره، ص . اللو: أنظر. الالمعروف
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- Ǎة األولưوالنوعية: اللح ƹي وفقا للكيƽالحكم الذو:  
أن الذوق هو ملكة الحكم علǏ موضوع، أو شكل تمثيلي، "في هذه اللحظة، " كانط"يرى    

، أو عدم االرتياƟ، والجميل هنا هو موضوع )أو االرتياƟ(دون أي ƹرض، عن طريق الغبطة 
  .1"غبطةال

فالفكرة األساƩ في هذه اللحظة األولǏ، هي ضرورة ولزوم خلو أي موضوع يريد أن يكون 
  .جميال من أي عرض وƹاية بشريتين 

  :الحكم الذوƽي وفقا للحكم: اللحưة الثانية -
: " هنا، مدى شمولية األحكام الذوقية الجمالية المشتركة بين الناƩ، فيقول" كانط"يحلل     

لتي يكون كل فرد واعيا بها هي أن ما يشعر به من ارتياƟ، هو ارتياƟ منزه تماما إن الحقيقة ا
  .2"الرضا أو االرتياƟ لجميع البشر.. تتضمن أساسا" الجمالي"عن الهوى، وأن كلمة 

أحكام الذوق الجمالية لدى الفرد، من حيث ضرورة اتساعها وشمولها " كانط"ويستعرض     
يصدر حكما بالنسبة لنفسه فقط، بل هو يتحدث أيضا بلسان اǓخرين، إنه ال : ".. اǓخرين، قائال

نوعان من الحكم،  –في ميدان الحكم الذوقي –وبهذا يكون لدينا. 3"إنه يتحدث هنا عن الجمال
 Taste of reflectionوذوق التأمل، .. Taste of sensesذوق الحواƩ ".. كانط، "يسميهما 

  .4.."در عن الثاني أحكام ذات مصداقيةوتصدر عن األول أحكام خاصة، وتص
دون حاجة إلǏ وجود مفهوم ) مشترك(هو ما يمتع بشكل عام ".. فالجميل في هذه اللحظة، 
  .5"عقلي محدد خاص حوله 

  :الحكم الذوƽي من حيث اǗرتباط: اللحưة الثالثة -
ص بطبيعة تخت) أو الغرض(، هذه الغائية *علǏ أن الحكم الذوقي حكم ƹائي" كانط"يركز     

منفعة مادية، (الموضوع أو الشيء من حيث البنية الداخلية، دون االكتراث لغاية أخرى، 
صورة لغائية الشيء، مستبانة فيه دون تمثل ".. ، ويكون الجمال هنا، ..)مصلحة، مفهوم عقلي 

  .6"لغايته
                                                 

1 - Kant . op. cit. p.55 
  96، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. شاكر عبد الحميد -2

 .96المرجع نفسه، ص  3 -

  .97المرجع نفسه، ص  4-
  .97المرجع نفسه، ص  -5
  .بدأ مدرسة الفن للفننالحظ هنا تجسد م - *
  .60، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. دني هويسمان -6
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  :الحكم الذوƽي بحسب الجهة الخاصة باǗرتياƝ: اللحưة الرابعة -
فيها علǏ الحكم الذوقي، فالتعرف علǏ الجميل ال يحتاج، إلǏ المفهوم " كانط"يركز     

وبهذا يكون . العقلي، أو المعرفة العقلية، فاالرتياƟ واللذة الجماليين يتحققان دون مفهوم عقلي
  .1.."الجميل هنا، هو موضوع لǘشباع أو االرتياƟ، يتم التعرف عليه دون أي مفهوم عقلي

     Ɵعمق بنية القيمة الجمالية، 1790سنة " نقد الحكم"في " الكانطي"لقد نفذ هذا الطر Ǐإل ،
من حيث أنه حلل أجزاء الجميل ثم أعاد تركيبها، إضافة إلǏ تناوله للجليل، والتفريق بينه وبين 

  .الجميل
، فƎننا نجد نقلة نوعية أخرى في تفسير وتحليل القيمة Hegel أما فيما يخص هيغل    

، فقد وضع في الجزء األول الخطوط العريضة لدراسته )علم الجمال(تابه الجمالية، وذلك في ك
 Ʃذلك أن الجمال الفني ..دون الجمال الطبيعي.. الجمال الفني".. الجمالية، فبين أنه سيدر ،

هو ما يعبر عنه داخل " ".. هيغل"والجميل عند . 2.."أسمǏ من الجمال الطبيعي، ألنه نتاج الفكر
، فالمواضيع الجميلة هي في تنوع ال متناهي في ميدان )وبالتالي(الفكر  الفن، بصفته إبداع

  .3.."الفن
الكمال الذي "للجميل، بأنه ) Hirt )1759 -1836" هيرت"، تعريف "هيغل "ويستعرض     

  .4" يبلغه شيء مرئي، مسموع، أو متخيل
يمكننا من  ، ال)للجميل" (هيرت"إن تعريف : "قائال" هيرت"علǏ تعريف " هيغل"ويعلق     

عما هو جميل داخل الفن، وال حتǏ عن محتوى الجميل بصفة ) واضحة(تشكيل فكرة دقيقة 
  .5.."عامة، فتعريفه هذا، ليƩ إال تعريفا شكليا محضا، يحمل جزء من الحقيقة، إال أنها مجردة

، قد برŇز دور الفنون كلها عبر مرحلتها من خالل إعطاء المزية "هيغل"والحقيقة أن     
  .كبرى للجمال الفني علǏ حساب الجمال الطبيعيال

، نجد طرحا جماليا متميزا، بƎعالنه أن )1952- 1866(وبانتقالنا إلǏ بنديتو كروتشه اإليطالي 
وللقيمة الجمالية قطبين، أحدهما إيجابي .." العبارة الموفقة"الفن عبارة عن حدƩ، والجميل هو 

  .6.."فكل منها يقابله عكƩ القيمة" قيمة"منها  فƎذا كان كل.. هو اللذة، وسلبي هو األلم

                                                 
  .بتصرف – 100، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. شاكر عبد الحميد -1

2 - Hegel . op.Cit. p.p 9-10                                                                               
3- Ibid. p.11.      
4- Ibid . p.78.   
5- Ibid .p. 79.  

  .وما بعدها 102، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. بنديتوكروتشه -6
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  1:ولقد صرƟ كروتشه، بأن عملية اإلنتاج الجمالي ال تكتمل إال بمراحل أربع هي    
  .االنطباعات –أ 

  .التعبير، أو التركيب الفكري الجمالي –ب 
  .أو اللذة الجمالية.. المرافق –ج
ألصوات والنبرات، والحركات، وتراكيب كا" (فيزيقي"تحويل الواقعة الجمالية إلǏ حادث  –د 

  .واكتمال هذه المراحل يؤدي حسب كروتشه إلǏ إتمام العملية التعبيرية..). األلوان، والخطوط
والحقيقة أن هذه المراحل األربع، السابقة الذكر، خاضعة في بنيتها وتركيبها إلǏ طبيعة     

عملية التعبيرية الجمالية، قد اكتملت فƎن ، فƎذا كانت ال"كروتشه"المعرفة الحدسية التي يتبناها 
 Ǐخر في عملية إدراك هذه العملية، وهو الجمهور المتذوق أو المتلقي، ضف إلƈ هناك طرفا
 Ǐشخص، ومن ثقافة إل Ǐذلك طبيعة التجربة الشعورية الجمالية، التي تختلف من شخص إل

  .المتعددة المختلفة ثقافة، ومن حضارة إلǏ حضارة، مما يؤسƩ لمجموعة من التعبيرات
     Ǐفنجده قد انفرد بنظريته في اللذة )1953- 1863( *"جورج سانتيانا"وإذا انتقلنا إل ،

 ،Ʃعبارة عن ".. الجمالية، إذ جعل لب المشكلة الجمالية في إحساسنا بالجمال، وهذا اإلحسا
 2Û"لذة خالصة حركة عاطفية في الروƟ، وشعور بالفرƟ والطمأنينة، إنه هزة انفعالية، وحكم و

أن " سانتيانا"وبهذا المنظور تكون األشياء في الطبيعة هي التي تفسر نفسها جماليا، وبهذا يرى 
قيمة إيجابية نابعة، من طبيعة الشيء، خلعنا عليها وجودا موضوعيا، أو في لغة أقل "الجمال 

فة من شيء إلǏ ، لكن هذه اللذة مختل3"تخصصا، الجمال هو لذة نعتبرها صفة في الشيء ذاته
شيء، أو من فن إلǏ فن، ودرجة الشعور بالنشوة وبتلك اللذة، تختلفان من وسيط فني إلƈ Ǐخر، 

وطريقة تلقي الجمال .. فطريقة تلقي الجمال من الموسيقǏ، تختلف عنها في الرسم، أو النحت
  ..تختلف عنها في التلفزيون.. من المسرƟ أو الشعر

ه إذا كانت درجة الشعور باللذة تختلف من فن إلǏ فن، فƎن هذا وتجدر اإلشارة هنا، أن    
هذه الدرجة نفسها تختلف من شخص إلǏ شخص، داخل الثقافة الواحدة، ومن شخص إلƈ Ǐخر، 

                                                 
  .123، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. بنديتوكروتشه -1
    .من أنصار المدرسة الطبيعية - *
  .282، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. جورج سانتيانا - 2
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كثقافتنا . في الثقافات المتمايزة، المختلفة، فهنا قد يكون ما هو ذا قيمة جمالية لدى ثقافة معينة
  .-كالثقافة الغربية  –جمالية، لدى ثقافة أخرى  ƹير ذا قيمة –العربية اإلسالمية 

    Ǐدراك الجمالي، "جورج سانتيانا"بعد هذا، نرجع إلǘفنجده قد وضع أسسا أربعة، ل ،
  :نوجزها كالتالي

  .، فهو انعطاف من الذات وميل وجداني، نحو شيء بعينه"قيمة"إنه  – 1
2 – Ʃالشيء الحسن ا"إيجابي" وهو إحسا Ǐلماثل أمام الشخص المدرك، ألنه منصب عل.  
، أي أن يتالمƩ الشخص والشيء وأن يكونا علǏ صلة في لحظة اإلدراك "مباشر"وهو  – 3

  .ذاتها
  .1وهو إخراج للنشوة الذاتية إخراجا يدمجها في عناصر الشيء وكأنها جزء من طبيعته – 4
     Ɵين، فتعريف نجد نزعات تأثرية لدى بعض الجمالي" سانتيانا"وفي السياق نفسه لطر

يقترب من تعريف  2..."هو ما يعجب حواسنا، وفكرنا"، Mario Pilo" ماريو بيلو"الجميل عند 
الجمال بأنه عبارة عن شيء "حين يعرف " روكƩ"، كما نجد نزعة تأثرية أخرى لدى "سانتيانا"

تمال ، إذ الفهم هنا خاصية مصاحبة الك3..."مقدƩ، والمهم هو اإلحساƩ به، ثم بعد ذلك فهمه
اإلدراك الجمالي الصحيح، فال يكفي اإلحساƩ وحده دون الفهم، والتأكد من أن المدرك 

قد أدى إلǏ  –كما ذكرنا من قبل  –الجمالي، هو جميل فعال، فتنوع المدارƩ والوسائط الفنية 
تنوع الطروحات النظرية الجمالية، فما هو جميل لدى المدرسة السريالية، قد يعتبر ƹير جميل 

يكون جميال في  ، قد ال يصلح ألن)الكلمة(المدرسة الواقعية، وما هو جميل في فن الشعر  لدى
  ..، ذلك أن لكل حامل للقيمة الجمالية بنية تختص به دون ƹيره)الريشة أو الفرشاة(فن الرسم 

ليƩ الجمال : "عن خاصية الجمال المكتسبة، قائال" روكƩ"وفي طرƈ Ɵخر، يتحدث     
  .4"ط، بل هو خاصية مكتسبةموهبة وراثية فق

الكمال الخارجي في ".. أن  –حين يتحدث عن جماليات جسم اإلنسان  –" روكƩ"ويرى     
واإلحساƩ بجمالية الجسم .. جسم اإلنسان، عبارة عن دليل مرئي للكمال الداخلي لهذا الجسم 
  .5..."البشري، المحكومة بالحب، ما هي في الحقيقة إال هيجان جنسي

                                                 
  .21ص  ، للدكتور زكي نجيب محمود،"سانتيانا"تصدير كتاب : أنظر - 1

2- Mario Pilo. La psychologie du beau et de l'art. Traduit de l'Italien par Auguste  
Dietrich. Paris: Ancienne libraire  Germes Bailliere .1895.p. 5.            
3- J. Roux . op. cit .p.13 
4- Ibid . p. 259. 
5- Ibid . p.p.74 .77. 
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إن حبنا لشيء : ".. والجمال، فقال *، بين الحب George Boasجورج بواƩ"ط ولقد رب    
، ذاك أن المحبوب لدى المحب، هو 1.."ما، يدفعنا الستحسانه، ورؤيته علǏ أجمل شكل وهيئة 

  .كمال الصورة، وإن كانت ƹير كاملة، وهو الجمال بعينه، وإن كان القبح باديا عليه
     Ɵلوريال"جد نزعة انفعالية لدى ، ن"سانتيانا"وفي سياق طر "Laurila  حين يعرف

  .2.."بطريقة تثير انفعالنا.. كل ما يقدم لنا لذة مباشرة".. الجميل بأنه، 
Ǐننا نجده يقدم طرحا لقيمة الجميل من خالل تحليله لالنسجام، إذ " شارل اللو" وإذا انتقلنا إلƎف

  :يقسمه إلǏ ثالثة أنواع
  ). الجميل، الهائل، الطلي(ق، ويشمل درجة االنسجام المحق – 1
  ). الرائع أو الجليل، التراجيكي، الدراماتيكي(درجة االنسجام المطلوب،  – 2
  .3)الناكت، الكوميكي، الفكاهي(درجة االنسجام المنعدم  – 3
قيمة تلتقي مع قيمتي الهائل والطلي، ليتحقق االنسجام المتحقق، " اللو"فالجميل هنا لدى     

هو االنسجام يحƩ به العقل ويقدره الذوق، وهو الذي يبلƸ بدون مشقة "...  –أيضا  –والجميل 
  .4..."أكبر قدرا من المفعول بأقل قدر من الوسائل 

إن هذا التقسيم للجميل، لم يطرƟ جديدا، من حيث البنية، فما دام الجميل جميال، فهو     
، جميال، فهو منسجم، إن تحدثنا عن منسجم، إن تحدثنا عن خاصية االنسجام، وما دام الهائل

خاصية االنسجام أيضا، واألمر نفسه بالنسبة لقيمة الطلي، ولذلك فاالنسجام المحقق، كما تحدث 
 .، موجود قبل الحديث عنه"اللو" عنه 

وبانتقالنا إلǏ فلسفة الجمال عند العربÝ نالحظ أن أبا حامد الغزالي مثال قد أفرد حديثا 
 Ýيتصور : ".. فبدأ حديثه عن الحب قائالمطوال عن الجمال Ǘ ǈأن ÜƼي أن يتحقƸول ما ينبƉف

 ƹولذلك لم يتصور أن يتص Üǈما يعرف Ǘيحب اإلنسان إ Ǘ إذ Üبعد معرفة وإدراك Ǘإ ǈمحب
ثم المدركات في انقسامها تنقسم إلǍ ما يوافƼ . بالحب جماد بل هو من خاصية الحي المدرك

ÜǇويلذ ǈمƏǘطبع المدرك وي ǈلمƊوي Ǉوينافر ǈما ينافي Ǎلذة وراحة ...وإل ǈفكل ما في إدراك Û
فهو محبوب عند المدركÛ وما في إدراكǈ ألم فهو مبƸوض عند المدركÜ وما يخلو عن 

                                                 
1  - George Boas.  Note pour l'histoire du goût. In : 2eme congrès international d’esthétique, 
Tome 1 .op.cit. p.285. 
2 - K.S Laurila . op. Cit . p.235. 
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فƌذن كل لذيذ محبوب عند الملتذ بǈ . استعقاب ألم ولذة Ǘ يوصƹ بكونǈ محبوبا وǗ مكروها
يÛǈ ومعنǍ كونǈ مبƸوƮا أن في الطبع نفرة عنÜǈ ومعنǍ كونǈ محبوبا أن في الطبع ميǘ إل

  .1.."فالحب عبارة عن ميل الطبع إلǍ الشيƅ الملذ
وتتضح بهذا النزعة الحسية لدى أبي حامد الغزاليÝ لكنها نزعة محكوكة بالضابط 

  .الدينيÝ ومحكومة كذلك بما ال يدرك بالبصر ويدرك بالبصيرة
فƎن كل جمال محبوب : ".. اإلمام الغزالي وفي حديثه عن عالقة الحب بالجمالÝ يقول

عند مدرك الجمال، وذلك لعين الجمال، ألن إدراك الجمال فيه عين اللذة، واللذة محبوبة لذاتها 
ال لغيرها، وال تظنن أن حب الصور الجميلة ال يتصور إال ألجل قضاء الشهوةÝ فƎن قضاء 

اك نفƩ الجمال أيضا لذيذ، فيجوز أن الشهوة لذة أخرى قد تحب الصور الجميلة ألجلهاÝ وإدر
  .2.."يكون محبوبا لذاته 

عن الجميل يلتقي مع نظرة أبي حامد الغزالي للجميلÝ من " كانط"الحقيقة أن ما ذكره 
 Ýوكيف ينكر ذلك والخضرة والماء ".. حيث كون الشيء الجميل منزه عن المنفعة الشخصية

  .3.."ة، أو ينال منها سوى الرؤية الجاري محبوب، ال ليشرب الماء، وتؤكل الخضر
  :ويقسم أبو حامد الغزالي الجمال إلǏ قسمين، فيقول

وأن الجمال ينقسم إلǏ جمال الصورة الظاهرة المدركة بعين الرأƩ، وإلǏ جمال الصورة ".. 
  .4.."الباطنة المدركة بعين القلب، ونور البصيرة 

: ".. ي هذا قال أبو حامد الغزاليوالجمال الثانيÝ أسمǏ وأرقǏ من الجمال األولÝ وف
وجمال المعاني المدركة بالعقل أعظم من جمال الصور الظاهرة لǖبصار، فتكون ال محالة لذة 

  .5.."التي تجل عن أن تدركها الحواƩ أتم وأبلƸ .. القلب بما يدركه من األمور الشريفة 
لنظرية الجميلÝ وبهذا  ويبدو بهذا أن هناك ربطا بين الجمال واألخالق في طرƟ الغزالي

نعتقد أن االستطيقا الغربيةÝ أو علم الجمال كما قدمه بومغارتن علǏ أنه نظرية اإلدراك الحسي، 
يرتكز علǏ جمال الصورة الظاهرة لǖبصارÝ دون ارتكازه علǏ جمال الصورة الباطنة، أو 

                                                 
  .296ريƣ، ص دار المعرفة، دون تا: ، بيروت4ج . إحياƅ علوم الدين. أبو حامد الغزالي - 1
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ا، إال أننا نحكم أنهم الجماليات الروحية المرتبطة بما استحسناه من صور عن أناƩ لم نرهم أبد
أجمل من ƹيرهم، وفي هذا يستدل أبو حامد الغزاليÝ عن جمال الصورة الباطنة باألنبياء، 

فمن يحب رسول اŸ صلǏ اŸ عليه ".. كالرسول صلǏ اŸ عليه وسلم، وبعض الصحابة، 
لحسن  فال يحبهم إال لحسن ما ظهر له منهم، وليƩ ذلك.. وسلم، أو الصديق رضي اŸ عنه 

صورهم وال لحسن أفعالهم، بل دل حسن أفعالهم علǏ حسن الصفات التي هي مصدر األفعال، 
  .1.."إذ األفعال ƈثار صادرة عنها ودالة عليها 

في تقسيمه للجميل مع أبي حامد ) هـ 751 - هـ  691(ويلتقي ابن القيم الجوزية     
اطن، فالجمال الباطن هو المحبوب ظاهر وب: إعلم أن الجمال ينقسم قسمين: "الغزاليÝ فيقول

 Ÿلذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر ا
وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات .. من عبده، وموضع محبته 

ت روحه من تلك جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحالوة بحسب ما اكتس
  2.."الصفات

، قد أخذ معاني مختلفة عبر العصور واألزمنة، مما مهد "الجميل"وبهذا، نالحظ أن     
ولم  –كما رأينا من قبل  –الطريق أمام الدراسات الجمالية لتصنيف مجموعة من القيم الجمالية 
 –نب هذه القيمة إلǏ جا –تكتف هذه التصنيفات بما يبعث عن اإلحساƩ بالجمال، وإنما هناك 

  .قيمة الجليل، التي ال يشترط فيها وجود عناصر الجميل
  :الجليل – 2
لقد استعملت الدراسات الجمالية مضمون الجليل، في مجال القيم الجمالية، في القرن     

، ذلك أن 3.."كل شيء يرفعنا، ويجعلنا نحƩ هذه الرفعة"وأصبح بذلك الجليل . الثامن عشر
جالل يختلف عنه في تجربة الجمال، ففي األولǏ نخرج من مضمون السمو في تجربة ال

، وحالة االاستقرار ..الموضوع المدرك بفعل االنفعاالت واألحاسيƩ، والخوف، والرعب
النفسي، التي تصاحبنا، وفي الثانية ال يمكننا الخروج والتسامي فوق الموضوع الجمالي، ألن 

  .و موجود في التجربة األولǏأسƩ هذه التجربة ال ترقǏ ألن تفعل ما ه
                                                 

  .303، مرجع سبق ذكره، ص 4ج . إحياƅ علوم الدين. أبو حامد الغزالي -1
، 2000تبة العصرية، المك: ، بيروت1تحقيق سمير رباب، ط. روƮة المحبين ونزهة المشتاƽين. ابن قيم الجوزية -2

  .146ص 
3 - La grande encyclopédie . op. cit. Tome 30. p.569  - 
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أن علة الجمال الفاعلة هي، ".. ، Edmond Birke" إدموند بيرك"وبهذا المنطلق، أقر     
شعور باللذة اإليجابية، يتولد منها الحب الذي يرافق استرخاء عضالتنا وأعصابنا، بينما .. 

ور خير باأللم، يرتبط الجالل علǏ العكƩ بالتوتر العضلي والعصبي، وهو تلبية لدعوة شع
  .1"يتعلق بالفراƷ، بالمخيف، بالغياهب، باإلنفراد، بالصمت 

هذا، ويبرز لنا من خالل هذا الرأي، أن فهم الجليل ينبغي أن يستند إلǏ الحالة النفسية       
التي ترافقنا، إال أننا قد ال نخضع لشروط هاته ) التوتر العضلي، والعصبي، والخوف، واأللم(

ذنا طبيعة الثقافة والسياق االجتماعي، وكيفية معايشة تجربة الجالل، فمن يعƫ الحالة، إن أخ
  .هذه التجربة ليƩ كمن يشاهدها أو يسمعها

     Ǐ2.."قدم أول نظرية فلسفية كاملة حول الجالل"نجده قد " كانط"وبانتقالنا إلÛ  من Ɵطر
  :خاللها الفرق بين الجمال والجالل، كما يلي

يهتم بالشكل، فهو ال محالة موجود في موضوع محدود، أما الجالل فمكمنه  إذا كان الجميل" –أ 
  .3.."موضوع بال شكل وال محمود

يثير الجميل قوانا الحيوية، ويقترن بلعب الخيال، أما الجليل فيثير فينا الشعور بتوقف "..  –ب 
حو الجليل، وهو هذه القوى، ثم يتبع ذلك انطالقها، ونوع االرتياƟ أو السرور الذي نحƩ به ن

  .4"القداسة، أو اإلعجاب 
  .5"يوحي لنا الجمال الطبيعي، بنظام الطبيعة، بينما يوحي الجليل إلينا باضطرابها "..  –ج 

يقسرنا علǏ أن نعقل بشكل ذاتي، الطبيعة نفسها "..   –" كانط" حسب ما يرى -فالجالل بهذا، 
في كليتها، لتقديم شيء فوق المحسوƩ، دون أن نتمكن من تحقيق هذا التقديم بشكل 

  .6"موضوعي
علǏ معظم التفسيرات التي قدمها الدارسون فيما " كانط" ولقد سيطر تفسير الجالل لدى    

جالل يرتبط بالمطلق، فالحالة النفسية التي تنتابنا أمام منظر ، أن ال"جورج سانتيانا" بعد، إذ يرى
                                                 

  .52، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. دني هويسمان - 1
2 - La grande encyclopédie. op. cit. Tome 30. p.569 
3  - Ibid . p.568 

، دار الثقافة للنشر فة الجمالفلس. أميرة حلمي مطر: ، نقال عن111، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. إنصاف الربضي - 4
   .106، ص 1984والتوزيع، 

  111المرجع نفسه، ص  -5
  62، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. هويسمان -6



  
  
  

  الǬǾǢ الجمالǾة..................................................................... ...........................øøøøøøøøøøø....................................................................................................الفصل الƦاǱي 

-

النجوم في كثرتها تقترب من الجليل، أكثر من اقترابها من الجميل، علǏ عكƩ ذلك إن تمت 
فالنجم الواحد جميل رقيق ويمكننا أن نقارنه بأعذب األشياء وأكثرها ".. مشاهدة نجم واحد، 

  .1..."تواضعا 
إلǏ المقارنة بين الجمال والجالل، فيرى أن الجمال ينتج عن طريق     " اسانتيان" وينتقل    

أما الوحدة عن طريق االستبعاد والمعارضة، والعزل .. الوحدة الناتجة عن الجمع والشمول".. 
ولكلتيهما لذة بال شك، ولكن لذة الجمال لذة دافئة سلبية عامة، بينما .. فهي التي تعطينا الجالل

واللذة األولǏ توحد بيننا وبين العالم، علǏ حين أن اللذة الثانية . ذة باردة حادة طاƹيةلذة الجالل ل
  .2..."تسمو بنا علǏ العالم

وفي تفسير حالتي الخوف والرعب اللتين تسيطران علينا، وتمييز الجليل عن ƹير     
 Ɵفيقولتصورا يضبط به جوهر الجالل، كصفة جمالية في األشياء" سانتيانا"الجليل، طر ،     :

إن اإليحاء بالرعب يجعلنا ننكمƫ في ذواتنا، ثم ال نلبث أن نشعر بأننا في أمان، أو أن ال "
شيء سيؤثر فينا فيولد هذا فينا حركة عكسية، فنشعر باالنفصال والتحرر، وهو الشعور الذي 

  .3"يتألف منه الجالل في الحقيقة 
بين ذاتنا والموضوع الحامل لصفة  فجوهر الجالل إذا، هو ذلك االنفصال الحاصل    

حسب  –، وهذا يعد عملية انفعالية شعورية يوجهها الوعي، وƹياب هذه العناصر يسقط *الجالل
الصفة الجمالية عن الجليل، وتبقǏ حالتا الرعب والخوف، مجرد حالة عاطفية في  –سانتيانا 
  .الذات

إن : ".. القبح عن الجليل، فيقولصفة " سانتيانا"وحين مقابلة الجالل مع القبح، ينفي     
Ʃدرجات الجمال التي يوجد فيها الجمال نشوة في النف Ǐإنه لذة التأمل حينما . الجالل هو أقص

نصل إلǏ درجة من الحدة تبدأ عندها في فقدان موضوعيتها، حيث يتضح أنها كما هي في 
الحياة عن طريق نزولنا جوهرها دائما، عاطفة باطنة في الروƟ، فبينما نجد في الجمال كمال 

  .4.."وانغماسنا في الموضوع تحديا كامال

                                                 
  .129، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. جورج سانتيانا -1
  .وما بعدها 251المرجع نفسه، ص  -2
  .255المرجع نفسه، ص  -3
  .الوجدانينذكر هنا عملية التطهير لدى أرسطو، ونظرية التقمص   - *
 .259، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. سانتيانا  -4
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يعطي المزية الكبرى " كانط"الحقيقة أن الجالل هنا، يرتكز علǏ مبدأ اللذة الحسية، إال أن     
Ʃوبهذا يبدو لنا الجالل أبسط وأيسر للفهم واإلدراك أكثر من . للعقل، الذي نتجاوز به المحسو

وبهذا، . ف قائم في إدراك الجميل، لكنه ƹير ذلك في إدراك الجليلالجميل، بحكم أن االختال
لغز مطلوب حله من أعلǏ، بحل ينبغي أن يكون خارجا عنا وعن ".. أن الجليل " اللو"يرى 

  .1.."الكائنات الممثلة، بل خارجا عن الطبيعة ذاتها
وبنية الجليل، ذلك أن  وبهذا، فال ينبغي للدارسين الجماليين أن يفصلوا بين بنية الجمالي،    

لكل حد من هاتين القيمتين ارتباط باǓخر، إذ ال فهم وال إدراك للجليل إال بفهم وإدراك الجميل، 
ويمكن تقديم تعريف . داخل السياق الثقافي والحضاري الذي يحتضن هاتين القيمتين وƹيرهما

  .لمدركالجليل إحساƩ وشعور بوجود قوة عظمǏ تحكم الشيء ا: للجليل كاǓتي
3 – ƞالقبي :La laideur  
يقودنا الحديث عن الجمال، بالضرورة، إلǏ الحديث عن القبح، ذلك أن وجود الجمال في     

  .الطبيعة والفن، يقابله وجود للقبح في الطبيعة والفن كذلك
فاألشياء القبيحة في الطبيعة ƈخذة لموضعها ومكانها من حيث هي دالة علǏ قبحها،     

نا لها صفات نابعة من تجربتنا الجمالية، فنحكم عليها بأنها قبيحة، وقد يتحول هذا ويعطيها إدراك
  .القبح إلǏ صفة جمالية في ميدان الفن، دون أن يتغير جوهر الشيء

، "هيغل"ولقد لقيت قيمة القبح تأييدا ومعارضة من قبل الدارسين الجماليين، فالقبح عند     
التي تمثل الخصائص المناقضة للحيوية العامة، أو  نسبي، واألشياء القبيحة هي تلك".. 

أما بالنسبة  .2..."المناقضة كما اعتدنا أن نعده صورة واضحة أو صفة للوجود الحي خاصة بها
   3:فيرى أن القبيح يمكن أن يوجد في الفن لعدة أسباب منها" إيتيان سوريو"لعالم الجمال الفرنسي 

  ..الجمالتحررا من مقاييƩ .. يمثل القبح –أ 
  ..مرتبط بأشياء فيها شر).. في الفن(وجود القبح  –ب 
     Ɵأن لكل من القبح والجمال في الفن دورا أساسيا يقومان " لسوريو"ويتبين من هذا الطر

أن القيمة ".. ، حين يرى Feldman" فلدمان"به دون أن يقوم أحد بدور اǓخر، وهذا ما يؤيده 
صائصه الموضوعية، التي تتعارض مع الخصائص الجمالية للقبيح، هي في معرفة خ

                                                 
  -بتصرف  – 108، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. اللو -1
  .57، مرجع سبق ذكره، ص ..األسس الجمالية  .عز الدين إسماعيل -2

3 - Etienne Sauriau . Catégories esthétiques .op.cit. p. 25.     
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هي صورة أخرى لما يمكن أن  –في واقع األمر –، ذلك أن بنية القبيح 1.."الموضوعية للجميل 
قد  *، كان كروتشه"فلدمان"هذا الطرƟ الضدي، لدى . تكون عليه بنية الجميل بطرƟ ضدي

ح مقبوال حين يمكن قهره، أما القبح يكون القب: "... ناقشه حين ميز بين الجميل والقبيح قائال
الذي ال مجال لقهره، مثل ما يثير القرف والغثيان ، فيجب أن يستبعد، ثم إن مهمة القبيح، حين 

بƎنتاج سلسلة من المتضادات تجعل .. يقبل في الفن، هي أن يساعد علǏ تقوية أثر الجميل
  .2"المالئم أقوى أثرا وأخصب متعة 

طرƟ يجعلنا نستفسر عن طبيعة وصفة الوعي والموقف الجماليين، إن تأملنا في هذا ال    
قهرنا للقبيح، بمعنǏ هل نحكم علǏ شيء ما بأنه قبيح تبعا لتجربتنا الجمالية، أم تبعا "ساعة 

لتجربتنا مع القبيح، أم هما معا، الحقيقة أنه ال توجد هناك قواعد أو مبادƏ تختص بما هو قبيح، 
Ǐ القبيح عبارة عن انعكاƩ لوعينا، وموقفنا الجماليين، في شكل عملية وبالتالي يكون حكمنا عل

  .إدراكية تقوم علǏ أساƩ ما تم استحسانه من قبل
فالقبح الذي ال مجال لقهره حينما يكون كثيفا، يفترض أن يوجد ما يقابله من جمال فني،     

اإلنسان، يمكن أن فقبح المظهر الخارجي لدى . بحكم الخيال اإلبداعي" هيغل"حسب تعبير 
يصبح جميال في الفن، كما يمكن أن يتجه نحو الجميل إن اقترب من القيم الجمالية األخرى، 

فقد . وأخذ منها كما هو األمر في التراجيديا، والدراما، والهزل، والضحك، والكاريكاتوري
لقيم السالفة يصبح المظهر الخارجي القبيح لدى اإلنسان ذا قيمة جمالية إن امتزج ببعض هذه ا

فغالبا ما يستعمل كل من الكاريكاتوري والهزلي، عملية التشويه وقلب الصور، . الذكر
  .وتغييرها، وتقبيحها

وبهذا، تتداخل القيم الجمالية فيما بينها حتǏ تبدو وكأنها كتلة واحدة متكاملة، وفي هذا     
بل من ناحية .. ة القيمةأن الجمال والقبح ليسا ضدين من ناحي".. السياق، هناك من رأى، 

والتجاور الشديد بين الجميل والقبيح . فالفرق الموضوعي بينهما ال وجود له. اإلثارة والتنبيه
  .3"يؤدي إلǏ دينامية األضداد، والتي يدور عليها كل شيء

                                                 
1 -V.Feldman. Structures formelles de la laideur. In: deuxième congrès international 
d'esthétique. Tome I. op.cit. p.163.                                                               

ترى . فبينما ال ترى للجمال من درجات.. يقدم لنا الجميل وحدة في الجمال، بينما يقدم القبح كثرة: يقول كروتشه -  *
مرجع سبƼ . كروتشه: أنظر". والقبيح جدا) أي القريب من الجمال(جات تتراوƟ بين القبيح بعض القبح للقبح در

Ǉ104.، صذكر 
  .114المرجع نفسه، ص . كروتشه - 2
3  - Ʒرمضان الصبا .Ǉذكر Ƽمكاوي عبد الغفار: عن. 122، ص مرجع سب . Ǎثورة الشعر الحديث من بودلير إل

  .73، ص 1972ئة المصرية العامة للكتاب، الهي: القاهرة. العصر الحاƮر
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إن كان ما ورد من قبل، قد أعطǏ مكانة لقيمة القبيح ضمن القيم الجمالية، وجعلها محل     
" شارل اللو"الجمال، فƎن هناك من أسقط هذه القيمة من مكانتها السابقة، فقد صرƟ  اهتمام علم

 Ʃياب االنسجام فحسب، ولكنه أيضا االتجاه السلبي أو العدائي ".. بأن وجود القبح في الفن ليƹ
  .1..."حيال االنسجام 

محه بهذا، يبقǏ القبيح قبيحا دون الحاجة ألن يصبح حامال لقيمة أخرى تغير مال    
ومضمونه، وتدخله ميدانا ال يليق به، ورƹم هذا االختالف بين المؤيدين والمعارضين للقبيح، 
: فƎنه استقر كقيمة جمالية مع مثيالتها من القيم الجمالية األخرى، ويمكن تعريف القبيح كاǓتي

  .هو ما افتقد للخصائص والمواصفات التي أجمع عليها المجتمع
     Ɵن هناك قيمة وإذا كان هذا الطرƎالنظري للقبيح قد مكنه من ولوج علم الجمال، ف

أخرى، أدخلت الدراسات الجمالية رƹم أن لها امتدادها الزمني في الفن اليوناني، وهي 
  .التراجيدي

4 – ǎالتراجيد:Le Tragique   
حدوث التطهير، ".. هدفا هو " أرسطو"تمتد التراجيديا إلǏ العصر اليوناني، إذ جعل لها     

  .2..."فاألشياء تتجه في تحركها نحو صورها الكاملة، والذي يظهر حقيقة الشخصية هو فعلها
الخوف والرحمة، ".. وتقوم التراجيديا علǏ عملية الصراع التي تقود إلǏ حدوث     

كما رأى  –والشفقة، وهي بذلك تمتاز عن الملهاة التي تقوم علǏ الضحك، إضافة إلǏ أنها 
، 3"أكثر فضائل مما هم في الواقع ) وتصورهم المأساة(شر أكثر عيوبا تصور الب..  - أرسطو

أن الحياة مأساوية في جوهرها، ألن التناقض بين الحرية والطبيعة مطلق ".. ، فيؤكد "كانط"أما 
، المأساوي صفة موضوعية، ويسميه وضع العالم العام، ذا المضمون "هيغل"ويعتبر . ال حل له

و يتحدث عن التأثر االنفعالي الذي يتحول فيه الشأن االجتماعي إلǏ وه. األخالقي والسياسي
إيحاء ".. التراجيدي بأنه " شارل اللو"، ويعرف 4.."عاطفة شخصية، ويتدخل في صلب المأساة

بصراع ضد مصيبة مقدرة، وهو عراك يقوم به كائن يعتقد أنه حر ضد جبرية خارجية ال مفر 
  .5.."منها وال راد لها 

                                                 
  .120، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. اللو -1
  .31، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. إنصاف جميل الربضي -2
  .42، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. هويسمان -3
  .94، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. نايف بلوز -4
  .108، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. اللو -5
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، نجده قد أفرد تحليال ƈخر، إذ رأى نجاƟ التراجيديا "جورج سانتيانا"نتقال إلǏ وباال    
  1:مرتبطا بمدى حصول عناصر أساسية هي

  ). الذوق(الفهم  –أ 
  .  المشاركة الوجدانية –ب 
  .اإلحساƩ الجمالي –ج 
  .المتعة الجمالية –د 

  .اإلدراك والمشاركة في اǓالم التي نراها -هـ 
  .لم باإلثارةامتزاج األ –و 
  *.التخفيف من حدة الموضوع التراجيدي عن طريق االرتباطات السارة –ز 
مشاركة وجدانية، وإحساƩ جمالي، يمتزج فيه األلم : ويمكن تعريف التراجيديا بأنها    

  .باإلثارة، والشفقة والصراع بغرض إحداث متعة جمالية
سقوط البطل ) فنية جمالية(لǏ حتمية إن مضمون البنية الفنية للتراجيديا، خاضع أساسا إ    

في ƈخر األحداث، مما يؤدي وظيفة سياقية مغلقة، تكون النهاية فيها دائما معروفة، وتأسيسا 
علǏ هذه البنية الفنية السابقة، تبرز لنا قيمة جمالية أخرى، بوظيفتها الفنية الجمالية، وهي 

  .الهزلي
  Le comique: الهزلي – 5
قيمة جمالية لقيت اهتماما ومعالجة كبيرين من قبل الفالسفة ) كوميكيال(يعتبر الهزلي     

  .وعلماء الجمال
أرستو "وأعظم مؤلفي المالهي من اليونانيين هو ".. ولقد ظهرت الهزلية لدى اليونان،     

Ʃفان"ĆAristo Phanes  )450-277 ولم يكن لفن الهزلية قيمة جمالية مثل ما 2) ..."م.ق ،

                                                 
   -بتصرف  – 245-241، ص ص مرجع سبƼ ذكرǇ. جورج سانتيانا -1
نتخير القصور لمشاهدنا، ونجعل أبطالنا من العملية ذوي الجمال والفضيلة، كما نجعل "... يرى سانتيانا هنا، أننا  - *

عواطفهم ومصائرهم موسومة بالنبل وترانا علǏ وجه اإلجمال نضفي علǏ الحياة لونا من البهاء، الذي لواله لفقدت 
   .245نفسه، ص  المرجع: أنظر...". المأساة عمقها

 – 163، دون تاريƣ نشر، ص 5دار العودة ودار الثقافة، بيروت، ط . األدب المقارن. محمد ƹنيمي هالل -2
  -بتصرف 
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من تلك القيمة، ذلك أن السياق االجتماعي في ذلك الوقت كان يعطي أهمية لما كان للتراجيديا 
  . وهذا ليƩ مكمنه الهزل واالستهزاء.. هو بطولي، شجاع، ال يقهر،

ولقد تعددت اǓراء . 1"الهزلي هو القبيح بال ألم".. أن " أرسطو"وبهذا، فقد رأى     
الهزلي مبينا أن ".. بالنقد ظاهرة " كانط" ومستويات الفهم والتحليل لفن الهزلية، فقد تناول

الضحك فيما ينجم عن حل التناقض حال مفاجئا في العدم، ففي الهزلية يتم إلغاء التناقض 
، ذلك أن ولوج عالم الهزلي يفقدنا السيطرة علǏ الضحك، وعلǏ تراخي 2"بالتعالي عليه

  .ومحددا فنياعضالتنا وأعصابنا، فهدف الهزلية بهذا، يجب أن يكون مضبوطا 
إن الفن : "فقد بنǏ فكرته حول الهزلي من مبدأ الصراع والتضاد، حيث قال *"هيغل"أما     

وبين أن منشأ الهزلي يرجع إلǏ .. الهزلي يقوم علǏ مسرة الشخصية الهزلية وتفاؤلها الالنهائي
Ʃ التي يقوم بعض األس" اللو"، ولقد وضع 3.."التضاد بين الواقع الناجز، ووعي الزمان المتقدم

يفترض الكوميكي قبل كل : ".. فقال.. عليها الهزلي، مثل الضحك، التناقض، الحرية، التهكم
.. شيء في الحركة المضحكة وجود مظاهر حرية متقلبة، وال عقلية نصححها بتهكم ضحكنا، 

وهذا هو المعنǏ .. ألننا نكتشف فيها حركة ذاتية خفية قد حلت محل هذه الحرية المدعاة، 
  .4..."الدقيق، الكوميكي النحالل االنسجام

  5:، فلخص نظرته للهزلي، في النقاط التالية"جورج سانتيانا "أما     
  .كمال الكوميديا يحصل بالخيال –أ 
  .التركيز علǏ الصورة الحسنة والحلم بأنها حقيقية  -    
  .نسيان عالقة هذه الصورة الحسنة بما يجاورها   -    

  .قضات مفاجئة وناصعة الوضوƟالوقوع علǏ متنا –ب 
  .تغيرات في المنظر وتحوالت في اإلدراك الباطني –ج 
  .السمو إلǏ مرتبة التأمل الصوفي، وملؤنا إحساƩ بالجالل -    

                                                 
1 - Etienne Sauriau. Vocabulaire d'esthétique. Op.cit. p. 435. 

 .وما بعدها 97ص . مرجع سبق ذكره . نايف بلوز  -2
  .زلي، وقصر هذا علǏ السخريةاستبعد هيغل الهجاء من اله - *
 .98، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. نايف بلوز -3
  .113، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. اللو -4
  .264 – 263، ص ص مرجع سبƼ ذكرǇ. سانتيانا -5
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  .الرجوع من الخيال إلǏ عالم الواقع –د 
  .اإلدراك الفطري  -    
  .اإلحساƩ بالخجل أو الخداع  -  

  صدمة الدهشة  -هـ 
  .لفاظالتالعب باأل -    
  .الجدة والحرية -    
 .اللذة التي نشعر بها بالتزييف ، لذة ƹير كاملة -    

 .أفضل مكان للمزاƟ، حينما يأتي وسط ما هو مضحك –و 
  .ال نحƩ بالتفاهة -    

 ال وجود لعالقة كبيرة، بين عدم التناسب والحطة، وبين ما نجد في الشيء الكوميدي من –ز 
  .لذة
من كون اإلحساƩ باللذة، والمتعة، هو جوهر  –لدى سانتيانا  –يل تنطلق بنية هذا التحل    

الهزلي، في حين أنه أƹفل السياق الثقافي، واالجتماعي، والقيمي، والحضاري، الذي يجري فيه 
  .فن الهزلية، واقتصر علǏ بعض الجزئيات التي تشكله وتؤلفه

    ƈ إن ما هو هزلي في مجتمع ما، قد ال يكون هزليا في مجتمع Ʃخر، ومن هنا تتأس
  .ضرورة مراعاة خصوصية قابلية المجتمع للتفاعل مع بعض األنواع الهزلية

وبانتقالنا إلǏ بعض علماء المسلمين، نجد أن هناك ƈراء وقيم تضبط وتوجه العمليات     
في ƈفات ) هـ 505 -هـ  450" (أبو حامد الغزالي"الهزلية، ففيما يتعلق بالمزاƟ يذكر اإلمام 

  : من ربع المهلكات، اǓفة العاشرة، ما يلي اللسان
ال : مذموم منهي عنه إال قدرا يسيرا يستثنǏ منه، قال صلǏ اŸ عليه وسلم) أي المزاƟ(وأصله "

الممارات فيها إيذاء، ألن فيها تكذيبا : ، فƎن قلت)أخرجه الترميذي" (تمار أخاك وال تمازحه
Ɵوالصديق، أو تجهيال له، وأما المزا Ƣǖل Þعنه Ǐفمطايبة وفيه انبساط، وطيب قلب، فلم ينه .

فاعلم أن المنهي عنه، اإلفراط فيه أو المداومة عليه، أما المداومة فǖنه اشتغال باللعب والهزل 
فيه، واللعب مباƟ ولكن المواظبة عليه مذمومة، وأما اإلفراط فيه فƎنه يورث كثرة الضحك 

في بعض األحوال، وتسقط المهابة والوقار، فما  وكثرة الضحك تميت القلب وتورث الضغينة
إنني ألمزƟ : "يخلو عن هذه األمور فال يذم كما روي عن النبي صلǏ اŸ عليه وسلم، أنه قال

  .1"وال أقول إال حقا
                                                 

  .128دار المعرفة، دون تاريƣ، ص : ، بيروت3ج . إحياƅ علوم الدين .أبو حامد الغزالي -1
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يؤسƩ هذا الطرƟ النظري الديني لمجموع المبادƏ التي يقوم عليها المزاƟ، كجزء من     
الجتماعي وعالقات األفراد، ومن ثم فاإلبداع الفني في مجال الهزلي، في ترابطه مع النسيج ا

الهزلية، ال يقوم علǏ الحرية المطلقة، إذ ال يمكن أن نستهزƏ من الناƩ اǓخرين، ألجل 
  .الضحك، ذلك أن هذه العملية انعكاƩ ضدي نتلقاه ممن يستهزƏ بنا

يها االستهزاء والسخرية، وضعه لمجموع المبادƏ التي يقوم عل" أبو حامد الغزالي"ويواصل 
ومعنǏ السخرية االستهانة والتحقير، والتنبيه علǏ العيوب، والنقائص، علǏ وجه … : "قائال

وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول، وقد يكون باإلشارة واإليماء، وإذا كان : يضحك منه
ا يحرم في حق من يتأذى وهذا إنم... بحضرة المستهزأ به لم يسم ذلك ƹيبة وفيه معنǏ الغيبة

به، فأما من جعل نفسه مسخرة، وربما فرƟ من أن يسخر به كانت السخرية في حقه من جملة 
Ɵوذلك . وإنما الحرم استصغار يتأذى به المستهزأ به، لما فيه من التحقير والتهاون... المزا

نت مشوشة كالضحك تارة بأن يضحك علǏ كالمه إذا تخبط فيه ولم ينتظم، أو علǏ أفعاله إذا كا
علǏ خطه وƹلǏ صنعته، أو علǏ صورته وخلقته إذا كان قصيرا، أو ناقصا لعيب من العيوب، 

  . 1"فالضحك من جميع ذلك داخل في السخرية المنهǏ عنها
، في وضعه لحدود فن الهزلي، فالسخرية واالستهزاء "أبو حامد الغزالي"وبهذا، ينفرد     

يŁا "لوجه األول، محرم الخوض فيه، بمرجعية النص القرƈني في واقعها تتخذ وجهان اثنان، ا
ŁسŁع ňƅاŁسŇن ŃنŇم ŅƅاŁسŇن ŻǗŁو ŃمłهƃنŇا مńرŃيŻوا خŽونŽكŁي ŃنĆأ ǍŁسŁع źمŃوŻƽ ŃنŇم ŅمŃوŻƽ رŻخŃسŁي ŻǗ واŽنŁمƆ ŁينŮا الذŁهŊيĆأ Ǎ

ŁابŻنŻت ŻǗŁو ŃمŽكŁسŽفƃنĆوا أłزŇمƃلŻت ŻǗŁو ŉنłهƃنŇا مńرŃيŻخ ŉنŽكŁي ŃنĆأ ſانŁيمĈاإل ŁدŃعŁب ŽƼوłسŽالف łمŃسǗا ŁسĊƏſب ſابŻقƃلĆاألſوا بłز
ŁونłمĈالŻưال łمłه ŁكĈƏŻولćƉŻف ŃبŽتŁي ŃمŻل ŃنŁمŁ11: الحجرات"  و.  

  .إلƣ... والوجه الثاني مباƟ إن توافرت فيه شروط اإلباحة، كالمزاƟ بالصدق دون الكذب
 Ɵجموع القيم الجمالية، فالهزلي كقيمة أن هناك تداخال بين م" الغزالي"نالحظ من خالل طر

، إضافة إلǏ قيمة الضحك  le Satiriqueوالهجائي  l'ironiqueجمالية مرتبطة بقيمة السخري
le rire . ويمكن تعريف الهزلي بأنه حالة نفسية تغمرنا وتمتعنا جماليا حين نتعرض لما هو

  .متناقض، ومفاجƐ، ومازƟ، ومضحك

                                                 
  .132، مرجع سبق ذكره، ص 3ج  .إحياƅ علوم الدين. أبو حامد الغزالي -1
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ن القيم الجمالية، أدى إلǏ ظهور قيمة جمالية تجمع بين ما هو إن هذا التداخل الممكن بي    
، خاصة بعد ظهور التأسيسات النظرية للقيم )البكاء والضحك(مأساوي وبين ما هو مضحك 

  :ويمكن تناول هذه القيمة الجمالية كالتالي. الجمالية
6 –  ǎالتراجيكوميدTragi- Comédy :  
تحتل التفاهة والحقارة "اجيديا، والكوميديا، حيث تجمع هذه القيمة الجمالية بين التر    

والخساسة مكان الفخامة والعظمة ومكارم األخالق، ونقطة الفصل بين التراجيديا 
  .1.."الضحك وأحيانا السخرية في نهاية األمر) هو.. (والتراجيكوميدي 

اليين، إذ رأى ولقد كانت هذه القيمة الجمالية، محل اختالف بين الدارسين والباحثين الجم    
، إال أن مضمون هذه 2.."أن البكاء والضحك خصمان ال يجتمعان) "1711-1636" ( بوالو"

القيمة قد يكون قابال لحمل المضحك، المبكي، في إطار وسائط فنية وأدبية وتكنولوجية، فقد 
  .أصبح اǓن بمقدور التلفزيون، مثال، أن يعكƩ هذه القيمة السابقة

    l'Humeur:الفكاهة – 7
لقد ارتبطت الفكاهة بالضحك واالبتسام، وتميزت عن قيمتي التراجيدي، والهزلي، لكونها     

قيمة جمالية مستقلة بذاتها، فجوهرها هو االرتباط بالحالة النفسية للمتلقي، ومدى معايشته 
تعاريف الفكاهة في " إيتيان سوريو"ولقد صنف الباحث الجمالي . لتجربة الفكاهة كعملية فنية

يعرف الفكاهة من حيث كونها خاصية من خصائص الهزلي، وباعثة علǏ : األول: قسمين
  .الضحك
يعرف الفكاهة في تمايزها عن الهزلي، من حيث قدرتها علǏ جعلنا نبتسم دون أن : الثاني
   3.نضحك

بأنها عاطفية وجدلية، وحماسية، وباردة، متهاونة، ".. الفكاهة " شارل اللو"وعرف       
واقعية، وخيالية، فضة، ورقيقة، فوضوية، واجتماعية، أخالقية، وخارجة عن المجال ومازحة، 
تجاوب بين ما هو مضحك، أو ƹير ".. ، وعرفت بأنها 4.."ميتافيزيقية ومازحة.. األخالقي 

                                                 
  .81، ص 1978الدار العربية للكتاب، : تونƩ. فلسفة األدب والفن. كمال عيد -1
 .97ص . مرجع سبƼ ذكرǇ. نايف بلوز -2

3 - Etienne Sauriau. Vocabulaire d'esthétique. op.cit. p.839. 
 .114، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. شارل اللو 4 -
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 Ǐمعقول، أو ما يتميز بصفة التناقض في القول والفعل، والحركة، وبين قدرة اإلنسان العقلية عل
  1.عناصر، وتقديرها، والتعبير عنهاإدراك هذه ال

إنما تنشأ من مزيج من الدفء "..، أن الفكاهة  Glenn Wilson"جلين ويلسون"ويرى       
تمزج بين الميل إلǏ ) وهي.. (واألمن، من ناحية، والعداوة، أو الخوف من ناحية أخرى

  .2)"الضحك(وبين السيطرة ) االبتسام(االسترضاء 
السابقة، بتقديم الخصائص الظاهرية للفكاهة، باالكتفاء بعملية  لقد اكتفت التعريفات      

  .الوصف، دون تعريف يلج في جوهر وعمق القيمة الجمالية، لذلك فهي ƹير واضحة
  : 3بنظرته للفكاهة حين يضع لها مجموعة من األسƩ منها" جورج سانتيانا"وينفرد 

  .ضرورة مزج الضعف بالعاطفة -
رجل الفكاهي ناحية مضحكة، سواء كانت هذه الناحية ƹرابة ال بد أن يوجد في شخصية ال -

  .األطوار، أم سالمة الطوية
 .وجود الرجل الفكاهي في موقف متناقض -

 .*ال يمكن أن نضحك من الشخص الذي نحبه -

 .االستجابة الجمالية -

 .المشاركة الوجدانية -

، جمالية، ترويجية، وبهذا يمكن اعتبار الفكاهة، ظاهرة نفسية اجتماعية، ذات أهداف فنية    
 .خاضعة للمرجعية القيمية والثقافية للمجتمع الذي أنتجها

في عناصر ) Ziv )1984" زيف"وللفكاهة وظائف عاطفية داخل المجتمع، لخصها     
  4:هي
   –النقد االجتماعي  –تخفيف من وطأة المحرمات االجتماعية  -
  –الدفاع ضد الخوف والقلق  –ترسيƣ عضوية الجماعة  -

                                                 
  .14، ص 1962مكتبة راƩ،: ، بيروت1، ط ة عند العربالفكاه. أنيƩ فريحة 1 -

المجلƩ : محمد عناني، الكويت: شاكر عبد الحميد، مراجعة: ترجمة. سيكولوجية فنون األداƅ. جلين ويلسون -2
  .245، ص 2000الوطني للثقافة والفنون واǓداب، 

 -بتصرف  – 270، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. جورج سانتيانا -3
  .باط الفكاهة بالحب، كما ارتبطت قيمة الجمال بالحب أيضانالحظ هنا ارت - *
    -بتصرف – 249، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. جلين ويلسون -4 
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ر اإلشارة هنا، إلǏ أن للفكاهة حدودا وضوابط ينبغي أن تتقيد بها، فما يعتبر مثيرا وتجد    
. للفكاهة في مجتمع ما عبر الوسائط الفنية المختلفة، قد ال يعتبر مجاال للفكاهة في مجتمع ƈخر

حين تحدث عن " ألبي حامد الغزالي"ويقودنا هذا التمايز إلǏ إرجاع نظرنا إلǏ الطرƟ الديني 
من المركبات الجزئية لهذا الفن، ) الضحك(مباƟ والمحرم في فن الهزلي، بحكم أن الفكاهة ال

 .الفكاهة هي ما يتناول حياتنا بطريقة نقدية فكاهية ومضحكة: ويمكن تعريف الفكاهة كاǓتي

  Le Dramatique: الدرامي – 8
اعتمادها علǏ بعض تحتل الدراما مكانة بارزة بين قيمتي التراجيدي والهزلي، من حيث     

  .الخصائص الفنية للدراما، كالحوار، والعقدة، والصراع، والحل
وهي تعني أيضا إبراز األشياء من واقع الحدث ) .. الحدث(وكلمة دراما في اليونانية تعني ".. 

  .1.."وحده، بواسطة حوار يؤديه الممثلون 
ثارتنا انفعاليا، ويود علǏ الدوام ال يهدف إال إلǏ إ".. أن الدراماتيكي " شارل اللو"ويرى     

تثير فينا إحساسات حيويتنا الشخصية إزاء قلق أو    le Drameإن الدراما.. أن يكون مؤثرا 
انعطاف ضعيف، وتثير فينا كذلك التضامن االجتماعي، عن طريق مشاهدة أفراد متكيفين 

  .2"يقاسون من بيئة لم توجد لهم، وليƩ ألي منهم قدرة علǏ تعديلها
االنسجام المطلوب، وبالتالي تتحول هذه " اللو"تستند هذه الرؤية في بنيتها، إلǏ ما أسماه     

إلǏ صفة : ..القيمة الجمالية، في تالقيها بمضمون القيم الجمالية األخرى، كالجميل، والجليل
م هذا التالقي بين مضامين القيم الجمالية، ل. الوجدانية الممزوجة بأحاسيƩ الجالل والعظمة

يجعل الدرامي مقتصرا علǏ الفن المسرحي فقط، بل أدخله مجاالت عدة ذات أدوار حساسة 
وهذا ما يجعلنا نؤكد مرة أخرى النظرة التي كنا قد .. داخل المجتمع، كالسينما والتلفزيون

طرحناها في حديثنا عن القيم عامة والقيم الجمالية خاصة، من حيث أنها قابلة الستيعاب بعضها 
  .ار وسائط فنية تظهر تبعا لكل مرحلة تاريخيةفي إط

بعد تناولنا لقيمة الدرامي، سنحاول الحديث عن قيمة جمالية أخرى، تعتبر حديثة النشأة،     
  .مقارنة بالقيم الجمالية السالفة الذكر، وهي الكاريكاتوري

  
  

                                                 
  .132، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. كمال عيد -1
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9 – ǎالكاريكاتور :Le caricatural  
التها من القيم األخرى، ولقد أجمعت معظم يعتبر الكاريكاتوري، قيمة تعمل مع مثي    

  . caricatura، مقتبƩ من اإليطالية la caricatureالدراسات أن أصل كلمة كاريكاتور
رسم يظهر األشياء بطريقة فكاهية، مشوهة، ساخرة، ".. ويعرف الكاريكاتوري، بأنه 

  .2..." حية مقنعةشخصيات ) رسم(القدرة علǏ تصوير "... ، ويعرف أيضا بأنه 1..."وهازئة
يبرز لنا من خالل هذين التعريفين أن الكاريكاتوري، ال يمكنه االستقرار بذاته، كقيمة جمالية، 

 –رƹم تداخله مع بعض هذه القيم –إن لم ينفرد بخصائص تميزه عن مثيالته من القيم الجمالية 
  .كالهزلي، والفكاهي

يكاتوري، نالحظ أن هناك نقاط تالقي وبرجوعنا إلǏ مضمون التعريفين السابقين للكار    
  : بين هذه القيمة الجمالية، وقيمتي الهزلي، والفكاهي، وذلك من خالل ما يلي

  ..تلتقي هذه القيم الجمالية في اعتمادها علǏ السخرية، واالستهزاء والضحك -
يستعمل الكاريكاتوري بعض خصائص ومميزات الفكاهي، كالتركيز علǏ الجوانب  -

  .لرسمالمضحكة في ا
يستعمل الهزلي، أسلوب التشويه الموجود في الكاريكاتور، ويكون ذلك إما بالوسيط  -

 .في حين نجد الكاريكاتوري يعتمد علǏ وسيط الرسم. الكالمي، أو الوسيط الكتابي

تتداخل ƹايات وأهداف كل من الهزلي، والفكاهي، والكاريكاتوري، فالضحك، واالبتسام،  -
ت موجودة في كل منهم، إال أن درجة كل منها تختلف من قيمة والمتعة، واالسترخاء صفا

 .جمالية إلǏ أخرى

تنمحي هذه الغايات واألهداف في كل من الهزلي، والفكاهي، والكاريكاتوري، حين تلتقي  -
بالحب، بمعنǏ ال يكون الشيء المحبوب موضوعا صالحا ألية قيمة من هذه القيم الثالث، فƎن 

، فƎنه ال يمكن أن يكون موضوعا نضحك -ا تحدثنا عن ذلك من قبل كم –كان المحبوب جميال 
 ..منه ونستهزƏ به 

وبهذا ننهي حديثنا عن القيم الجمالية األساسية، مع العلم أن هناك مجموعة منها لم     
 .نتناولها إلهمال الدارسين الجماليين لها

                                                 
1 - Etienne Sauriau. Vocabulaire .. op. cit. p. 395 
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التعريفات والرؤى حول هذه  فقد رأينا أن النظرة إلǏ الجميل نظرة نسبية، أكدتها اختالفات
القيم، كما رأينا، دخول بعض القيم الجمالية ميدان الدراسات الجمالية، كالقبيح، والجليل، 

  ... والتراجيدي، والهزلي، والفكاهي
إن هذه القيم السابقة الذكر، ليست منفصلة عن بعضها، وليست منفصلة كذلك عن بعض     
القيم الجمالية األخرى، التي تعتبر مكملة لها وداخلة في  –بة ما أسميناه القيم الجمالية المصاح -

  :تكوينها، من حيث إدراكنا لها، وسنتناول المهم منها كاǓتي
  :القيم الجمالية المصاحبة  –ب 
  :اللون – 1
تفاعل يحصل بين شكل من األشكال وبين األشعة الضوئية، "... يعرف اللون علǏ أنه     

المادة الحساسة التي تشاهدها العين في شكل ذبذبات "..  عرف أيضا بأنه، وي1..."الساقطة عليه
  . 2..."اإلنسان ) مƣ(ضوئية يتم تفسيرها في وعي 

إلǏ عمق الطبيعة، باعتبارها مرجعية ) مصاحبة(ويمتد اللون باعتباره قيمة جمالية     
.. واألزهار والنباتات ، ..، والمعادن.. فاألحجار"...  اإلنسان في إدراكه ومعرفته لǖلوان، 

عناصر موجودة في الطبيعة وكل عنصر يحمل تحته مجموعة من 3.." والحيوانات.. والفواكه
أخضر زيتوني، أصفر ليموني، برتقالي، : الوحدات تعكƩ األلوان المختلفة، حتǏ أصبحنا نقول

 األصفر،: هي –حسب الدارسين –رƹم أن األلوان األساسية .. ذهبي، فضي، برونزي،
، إن وجود األلوان كقيمة  4..."ومزجها يعطي مجموع األلوان األخرى ... األحمر، واألزرق

جمالية ، لوحدها ƹير باعثة علǏ شيء، وما يجعلها نابضة بالحياة والجمال، ومشاركتها في 
هو إدراكنا لها ببصرنا، ... القيم األخرى األساسية كالقبيح، والجليل، والتراجيدي، والهزلي،

، فال يمكن تصور جمال 5..."يكون هنا المصدر األساƩ للجمال هو اللذات البصرية"... حيث 
كامل دون وجود لǖلوان المتناسقة الخاضعة للترابط السوسيو ثقافي للمجتمع الذي تجري فيه 

  .عملية التذوق اللوني الجمالي

                                                 
  .41ص . 1982، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1ط . الفن والجمال. علي شلق -1

2  -Etienne Sauriau . op . cit. p.510 
3- Jaques Aumont. Introduction à la couleur des discours aux images.  Paris. Armond 
colin 1974. P.41. 
4 - Ibid. p. 106.  
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Ɵمن حيث كيفية ... ، والجليلواالرتقاء بالقيم الجمالية األخرى كالقبيح, وتدخل األلوان في إنجا
وقوته وشدته وحرارته، في ...) أصفر، أحمر، أزرق، أخضر، بنفسجي،( استعمال نوع اللون،

الجميل، أو التجميل، (إطار فني متناƹم مع الجو النفسي للنوع الفني المراد تحقيق أƹراضه
  ...).األجواء التراجيدية والهزلية، والرسومات الكاريكاتورية

.. اهتم رجال الفن"..فسه حين تستخدم هذه األلوان بطريقة متناقضة لكنها مدروسة، فقد واألمر ن
اهتماما بالغا بعالقات األلوان المتتامة، هذه األلوان التي إذا ما استخدمت كما يجب، وجعل لكل 
 Ʃخر مضاد له، كانت النتيجة سارة للعين ومؤثرة في النفƈ الب في مساحة معينة لونƹ لون

ث القيمة الجمالية للشكل العام، التي يفرضها تعود الناƩ علǏ رؤية األجسام بألوان من حي
  .1..."مختلفة من التشبع 

فالتناقض، كمقابل للتجانƩ، والتناƹم في استخدام األلوان قد ال يكون منفرا إن أحسنت القيم 
الجمالية من شيء ملون وبهذا تتغير القيمة . الجمالية السالفة الذكر احتواءه ومعرفة استخدامه

إلǏ شيء ƈخر ƹير ملون، وهذا يرتبط بمدى الصدق العاطفي الوجداني الذي يعكسه الموضوع 
  .المدرك

2 – Ƽالتناس:  
تكمن القيمة الجمالية للتناسق، في مدى تحققه في الموضوع الجمالي المدرك، فƎن كنا قد     

لذي يعطيها جماليتها ورونقها، ولقد تنبه تحدثنا عن األلوان سابقا، فƎن تناسقها وانسجامها هو ا
في إضفاء الجمال علǏ الشيء، إذ في محاورات أفالطون،  *الفالسفة قديما لدور التناسق

  .تأكيد لذلك... وأرسطو، وأفلوطين
يضفي علǏ الموضوع كماال يكون مصدرا عاما "... أن التناسق " سانتيانا"ويرى     

كون حواسنا المتعبة قد شبعت نتيجة النغماسنا في كل ما للسرور الهادƏ، نعود إليه بعد أن ت
  2."يثيرها من لذات 

الجميل، القبيح، الجليل، (والحقيقة أن القيم الجمالية األساسية التي تحدثنا عنها     
، كلها تصبو لتحقيق االنسجام الخاص بها، فالتناسق في الجميل ...)التراجيدي، الهزلي

                                                 
معهد علوم اإلعالم . المجلة الجزائرية لالتصال. األسس النفسية والفنية للصورة اإلعǘنية. فايزة يخلف -1

  183، ص 1996، جويلية 14: واالتصال، جامعة الجزائر، عدد
  .أنظر قيمة الجميل، ورأي أفلوطين فيه - *
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ƹ ائب بالصورة التي يكون عليها في الجميل، وإما حاضر ضروري، وهو في القبيح إما
  .بالصورة التي ينبغي للقبيح أن يكون عليها

والتناسق في الجليل موجود ونابع من طبيعة العالقات التي تؤلفه، كالخوف، والتوتر العصبي 
والعضلي، واإلحساƩ بالعظمة تجاه الشيء المدرك، ويكون التناسق كذلك في التراجيدي 

  .زلي ضروريا، من حيث شدة تجانƩ وتناسق األحداث والوقائعواله
3 – Ʊاإليقا:  
ترتبط قيمة اإليقاع بقيمة التناسق، من حيث كون االنسجام داخل ضمن اإليقاع، وقد     

بأنه تنظيم متوال لعناصر متغيرة كيفيا في خط واحد،  Rythmeاإليقاع " سوريو"عرف 
  .1.."بصرف النظر عن اختالفها الصوتي 

النظام، : "أن اإليقاع يتكون من سبعة قوانين جمعها كما يلي" عز الدين إسماعيل"ويرى     
، ويبدو أن الفنون كلها تعتمد اإليقاع 2..."التغير، التساوي، التوازي، التوازن، التالزم، التكرار

Ǐيرها، فاإليقاع في الشعر ضروري، وهو في الموسيقƹ كقيمة جمالية ضرورية لتمتاز به عن 
أساسي، واألمر نفسه ينطبق علǏ الفنون المتبقية، وينطبق كذلك علǏ القيم الجمالية األساسية 

    .السالفة الذكر
4 – ǎالشعر:  
ترتبط قيمة الشعري، بالشعر كفن للكلمة، من حيث كونه يهتم بالجوانب االنفعالية     

ظم الدراسات النقدية ولقد خلصت مع. العاطفية، وصياƹتها بشكل فني يستعمل الكلمة والعبارة
األدبية إلǏ أن القصيدة الشعرية ينبغي أن تكون صادقة فنيا، وحاملة لمجموعة من الخصائص 

  .النفسية والجمالية والشعورية للموضوع الذي تحدث عنه الشاعر
     Ǐويرتبط الشعري كقيمة جمالية مصاحبة، بالصورة الشعرية التي تقوم أساسا عل ..."

وعلǏ هذا   ..تدعو إليه ضرورة نفسية، نتيجة نوع من التفكير تمليه الرƹبة) ذيال. (الرمز اختيار
" صورة "تجعل القصيدة كلها .. بكل ما يمكن استحضاره في الذهن من مرئيات"ترتبط الصورة 

، وبذلك ترمز قيمة الشعري إلǏ ما يثير فينا حاستنا الشعرية 3.."واحدة من طراز خاص
فة في لحظة تلقينا ألحد األعمال الفنية، وبهذا تستوعب القيم الجمالية النفسية، الممزوجة بالعاط

مضمون قيمة الشعري، فلكي يحقق ...) الجميل، القبيح، الجليل، التراجيدي، الهزلي(األساسية 
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، واألمر نفسه حين ..الجميل أثره لدى المتلقي ينبغي أن يكون مشحونا بالشعوري والعاطفي 
من حيث هو حالة فوق الشعورية العادية، يصاحبها اإلحساƩ بالعظمة  نتحدث عن الجليل مثال،

  . ، واألمر كذلك بالنسبة للقيم الجمالية األخرى..والقوة التي تقهرنا وتجعلنا نحƩ بالعجز
  .l'Héroïque: البطولي  – 5
ارتبطت هذه القيمة الجمالية المصاحبة، ببعض الفنون كالمسرƟ، والملحمة، والتراجيديا،     

 Ǐالشجاعة، والسماحة، واإلقدام في األمور العظام، ورباطة "... وهي في بنيتها داللة عل
  1..."الجأƫ، وصالبة العود، واحتقار الموت

وترتبط هذه القيمة، ببعض القيم الجمالية، كالتراجيدي والهزلي، أكثر من ارتباطها     
لقيمة إلǏ ميادين أخرى، كالسمعي بالقبيح مثال، أو بالجميل أحيانا، وفي حاضرنا اتجهت هذه ا

  ..بصري، من خالل، األفالم والمسلسالت
  .le rire: *الƮحك  – 6
الضحك قيمة جمالية مصاحبة، ترتبط بالفن، وحضورها ضروري في بعض القيم     

الجمالية األساسية، كالهزلي، والفكاهي، وأصل كلمة الضحك هو الالتينية، ولقد ƹرف الضحك 
اض الناتج عن إدراك شوهة، والمتبوع فورا بسرور أكبر ناتج عن تراخي قوانا االمتع"... بأنه 

، ويختلف الضحك عن االبتسام من حيث 2..."النفسية المتوترة في توجƩ إدراك يعتبر ذا أهمية
ابتسام (درجة وشدة التوتر والتراخي الناتج عن كل منهما، فقد يكون لالبتسامة في فن الرسم 

، وبهذا يختلف الضحك كذلك عن ..ة جمالية، أكثر منها في فن الهزلية، قيم)شخصية معينة
، من حيث درجة وشدة التوتر 3..."إذ تقل فيه شحنة السخرية واالستهزاء"... الساتيرية، 

والتكثيف الذي يكون عليه فن الهزلية، أو حتǏ الفكاهة، فالضحك بهذا قيمة جمالية مصاحبة لها 
  .ا الفنون ألداء مهمتها الفنية الجماليةخصائصها وصفاتها، تستعيرهم

متداخلة فيما بينها، فهي تستوعب بعضها ) أساسية، ومصاحبة(لقد رأينا أن القيم الجمالية   
 Ǐوتستفيد من القيم التي تخدمها، ويمكننا تقديم مجموعات كبيرة من القيم الجمالية تأسيسا عل

  .نتالفنون المعاصرة، كالسينما، والتلفزيون، واألنتر
  .وبهذا، سنتناول في الفصل الموالي التلفزيون وعلم الجمال  

                                                 
  .26، ص 1982بيروت، دار الكتاب اللبناني، . المعجم الفلسفي. جميل صليبيا -1
 .قيمة الهزلي أنظر - *
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 :ø الجماليات التلفزيونية
  Ʃالذي يدر Ýترتبط الجماليات التلفزيونية بما أسماه الدارسون علم الجمال السينمائي

الفيلم كنوع فني من حيث استخدام اللقطات وأنواعهاÝ ومدى تناسبها وتجانسها مع الحبكة الفنية 
  .داخل الفيلم) واألسود األبيض(والسردية ألحداث الفيلمÝ وكذلك دراسة الضوء والظل والعتمة 

.. Ý ثم اتسعت بعد سنتين1908الشكل العلمي مند عام "... ولقد أخذت هذه الدراسات 
Ý بدراسته )اإليطالي( .Cannudo Rوضمن هذه الفترة جرت األبحاث دفعة واحدةÝ لدى كانودو

هذا  ، وعلǏ ضوء2"نحن بحاجة إلǏ السينما: "حيث صرƟ قائال 1"1911-1908القيŇمة ما بين 
  1910.3سنة Septième art التصريح، نسب إليه الدارسون تسمية السينما بالفن السابع

 V. Lindsay وخالل هذه السنوات ظهرت دراسات أخرى في أمريكا علǏ يد ليندساي
، J.Epstein ، وابستاينL.Delluk ، وفي فرنسا علǏ أيدي ديللوك)فن الفليم(، بكتاب 1915سنة

 L.Moussinac "4وموسيناك 

هو أول منظر سينمائي يضع "، أن جون إبستاين، Jean Mitryولقد ذكر جون ميتري 
، 5..."1922- 1920القواعد األولǏ، لتعبير بصري مبني علǏ المونتاج واللقطة الكبيرة سنتي 

وهنا نالحظ التركيز علǏ البنية الفنية للفيلم، حيث تظهر نزعة تأثيرية بدراسة الفنون األخرى، 
  .المسرƟ والرسم كالشعر،

ظهرت أهم األبحاث، في علم الجمال السينمائي، علǏ يد اإلنجليزي  1926وفي عام 
، مؤسسة بذلك الرؤية الوظيفية، الجمالية للفيلم، في نقطة تالقيه مع J- Grierson...6جريرسون 

، )الديكور(كالرسم، والنحت، والهندسة المعمارية، من حيث تصوير المناظر "..كل الفنون، 

                                                 
 .199، ص مرجع سبƼ ذكرǇ .كمال عيد - 1

2 - Pierre Sorlin .Esthétique de l'audiovisuel. Paris: Edition Nathon. 1992, P.5. 
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يطرGance Abel  Ɵ ، هذا التالقي بين الفنون جعل أبيل ƹان1Ʃ..."وتركيب الصور، واإلضاءة 
  2..."لقد جاء عصر الصورة: "فكرة تعويض الفنون األخرى بالسينما قائال"..  1927سنة 

وبهذا انطلق النقاد في حديثهم عن السينما كفن، من تباين الخصائص الفنية، واإلبداعية، 
للفنون األخرى، وقارنوا بعد ذلك بين ما تحمله هذه الفنون وما تحمله السينما، تأسيسا  والجمالية

علǏ إمكانية احتواء السينما كفن سابع للفنون األخرى، وهذا ما سهل من إمكانية دراسة السينما 
جماليا، بحكم حصول إجماع بين الدارسين علǏ أنها فن، وبالتالي يكون الفيلم عبارة عن رسالة 

  .فنية تستحق الدراسة
 Ýف علم الجمال السينمائيŎرŃدراسة األفالم باعتبارها ".. ولقد ع Ýبأنه دراسة السينما كفن

  .3"اعتمادا علǏ علم الجمال العام، الذي يهتم بمجموع الفنون..رسائل فنية
ƈ هذا، أن تكون األفالم السينمائية، أداة لتكرار ما يوجد في الواقع بطريقة Ǐمعن Ʃلية، وإنما ولي

".. ينبغي عليها أن تكون رسالة إعالمية محملة بشحنة إبداعية فنية، ذات دالالت، يتولد منها 
  4.."انفعال مزدوج ينسينا أن ما نشاهده خياال وفي الوقت نفسه يذكرنا أنه خيال

ولقد استطاعت الدراسات الجمالية أن تحقق ƹرضها موازاة مع ممارسة النقد السينمائي 
  .تقويمية، وتقييمية لمدى النشاط اإلبداعي الموجه عن طريق الفيلم كعملية

  :وذلك باعتمادها علǏ دراسة بعض المكونات األساسية للسينما كاǓتي
ƚدراسة المونتا ø:  

اعتبرت الدراسات السينمائية عملية المونتاج عملية أساسية في إنجاƟ العمل الفني من 
وتعبيرها عن مضمون الفيلم، ومدى عالقات الصور مع  حيث مدى التوفيق في تنسيق اللقطات،

  .بعضها البعض من حيث بنائها، وترابطها، واإليقاع الذي تنتجه
بنية الصورة السينمائية من خالل اللقطات والزواياJean Mitry Ý ولقد قدم جون ميتيري 

للقطة الكبيرةÝ اللقطة اللقطة البعيدةÝ اللقطة العامةÝ اللقطة المتوسطةÝ اللقطة القريبةÝ ا" مثل
   .1..."الكبيرة جدا

                                                 
1-Etienne Fuzellier. Dictionnaire des œuvres et des thèmes du cinéma mondial. Hachette, 
1976. P. 264. 
2 - Pierre Sorlin . op. cit. P. 5.  
3- J. Aumont . et les autres. op. cit, p.7. 
4-Lotman Iouri. Semiotique et esthétique du cinéma. Traduit du Russe par Saline 
Breuillard. Paris: Editions sociale, 1977, P. 34. 
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ويبدو أن في هذا التقسيم نوعا من النقصÝ حيث ركز صاحبه علǏ ما يعكƩ الفيلم 
 Ýالفنون األخرى كالرسم Ǐفي حين كان باإلمكان االعتماد عل Ýالسينمائي من أوضاع للقطات

اتÝ ففي فن الرسم توجد Ý والنحت في تقديم بعض اللقطيوالتصوير الفوتوƹرافي والكاريكاتور
 Ýكالوضعية المستلقية والوضعية النائمة Ýوفي الكاريكاتير توجد بعض ..بعض الوضعيات

Ýكالتشويه والسخرية Ýوفي النحت توجد وضعية الصورة الجامدة ..  الطرائق في الرسم.  
نية اللقطة الكبيرة بمثابة روƟ السينما بما تثيره من إمكا Epstienولقد اعتبر إبستاين 

 La poésie du grosشعرية اللقطة الكبيرة"التالقي مع المشاهدÝ الذي ينتج ما أسماه بياربسورالن 

plan "2.  
 øيƏدراسة المكان السينما :  

الدور "..باعتباره مكانا فنيا داخل الفيلم المدروÝƩ ويتم التركيز علǏ معرفة مدى 
، من حيث درجة وضوƟ الصورة، أو 3.."الجمالي الذي تلعبه تقنية التقريب واإلبعادÝ والعمق

بين الكاميرا وكمية الضوء المسلط علǏ "... عدم وضوحها، وهذا يرتبط بالعالقة، 
 هوفي دراسة جماليات المكان السينمائي أبرز بيار سورالن، في معرض حديث 4Û.."الموضوع

، سواء La Laideurح ، أن الفيلم المدروƩ يعكƩ قيما جمالية تتسم بالقبيPasoliniعن باسوليني 
القبح الجسدي للبطل، أو تصرفاته األخالقية، أو علǏ مستوى قبح "..كان ذلك علǏ مستوى 

  .وفي هذا، إشارة إلǏ الجماليات البيئية، وجماليات المدينة ƹ"...5ير النظيفة ةالمدينة المتسخ
في إطار  ، يتموقعاإن بروز المكان السينمائي بكل أشكاله، يظل مكانا فنيا افتراضي

 Iouriهذا المكان الفني يبدع ما أسماه يوري لوتمان. الشاشة، وفي زمن اإلنتاج، والتلقي

Lotmanالفني حيث قال Ʃإن تحديد المكان الفني في إطار مادي يولد أيضا : ".. ، اإلحسا
    .6"اإلحساƩ الفني المتشعب

  : ø تحليل الصوت
لة للصورة السينمائية في كليتها، وفي اعتبر الدارسون السينمائيون الصوت ظاهرة مكم

منذ سنوات الثالثينات عن  Mukavorstyفلقد تحدث ميكافورفسكي ".. أداء وظيفتها اإلبالƹية، 
                                                                                                                                                                  
1 - Jean Mitry. Op. cit. P.94. 
2 - Pierre Sorlin. Op. cit. P. 73. 
3 - J. Aumont. et les autres… op. cit. P.22. 
4 - Ibid. P.22. 
5 - Sorlin. Op. cit. P.17. 
6 - Iouri Lotman. Op. cit. P.54. 
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... أن الصوت يعطي انطباعا متغيرا تبعا لمصدره، ) حيث الحظ... (الوظيفة المماثلة للصوت
Ǐ الجمهورÝ في حين يحدث واقترƟ بأن تظهر في الشاشة عربة مدفوعة بسرعة فائقة عل

الشريط الصوتي، صوت وقع حوافر الفرƩ، التي ال ترى علǏ الشاشة، وهنا سنشعر بأن 
  .ƹ"..1ادر مساحة الشاشة، قد اكتسب بعدا ثالثا) الصوت(المجال الفني 

ويبدو أن هذه الرؤية الجمالية للصوت قد استفادت من فن الرسم في اعتماده، وإنتاجه 
  .ما قدمت المتلقي كطرف في عملية إنتاج المعنǏ الفنيللبعد الثالث، ك

تقدم ".. كما استفاد الفيلم السينمائي من فن الموسيقǏ، من حيث طريقة التوظيف التي 
  .2"قيمة جمالية ووظيفة درامية، إن أحسن استخدامها

وإذا كانت الظاهرة الصوتية قد اكتسبت صفة الجمالية في السينما، فقد كان هناك نوع 
 Charlieحيث رفض شارلي شابلن ".. ني سينمائي هزلي، عرف باسم السينما الصامتة ف

Chaplinل جون ابستاين هذا الفصل، شريطة إرجاع الكاميرا حركتها بوق ..، السينما الناطقة
  .، لتعويض النقص الذي يتركه ƹياب الصوت3.."المفقودة

في عملية دراسة الجماليات  يبدو من خالل هذا العرض السابق، أن هناك صعوبات جمة
السينمائية، من حيث البنية الفيلمية، ومن حيث صعوبة وندرة الدراسات التي تتناول عمليات 

  .التلقي السينمائي من الناحية الجمالية
  .وعلǏ الرƹم من هذا فقد قدم الدارسون األوائل محاوالتهم في دراسة الفن السابع جماليا

دراسات الجمالية، انطلقت الدراسات الجمالية التلفزيونية، وعلǏ ضوء هذه المحاوالت وال
ولقد ارتبطت هذه الجماليات، بتاريخية الدراسات النقدية التلفزيونية، حيث كان النقد التلفزيوني 

   .وتقويم ما قدمه التلفزيون مبمثابة العملية الفنية الثانية إلعادة تقيي
ة الخمسينات هي بداية الدراسات النقدية لقد أجمع معظم الدارسين علǏ أن سنوات بداي

أول دراسة نقدية  1952في فرنسا سنة "...  Andre Bazinالتلفزيونية، فقد نشر أندريه بازان 

                                                 
1 - Iouri Lotman. Op. cit. P. 54. 
2 - Litwin mario . Le film et sa musique: création, montage. Paris: éditions Romillat, 
1992, P.14. 
3 - J. Aumont et les autres, op. cit. P.33. 
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وكانت تدور .. 1956-1955ثم أتبعها بعشرات المقاالت األخرى، ما بين سنتي  ..تلفزيونية
   1.."اهدين افتراضيين، حيث كان يتوجه فيها إلǏ مش..حول البرامج التلفزيونية

النقد التلفزيوني "..وفي منتصف الخمسينات من القرن العشرين، ظهرت دراسات حول 
، وكان النقد هنا يتمحور حول عمليات اإلنتاج للبرامج 2.."في ألمانيا علǏ يد أكبر الكتاب

يوني، وبذلك وعمليات التلقي لدى الجمهور التلفز) كالممثلين، والمخرجين، والكتاب( التلفزيونية
  .باعتباره فنا) النقدي(بدأت تتطور الرؤية الجمالية حول هذا الخطاب 

ولقد اجتهد معظم الدارسين في تبرير فنية التلفزيون، انطالقا من كون السينما فنا سابعا، 
لكن اإلشكال الذي واجه هؤالء الدارسين، كان في مدى درجة اإلبداع الفني الموجود داخل 

  .مدى تقيد وخضوع هذا التلفزيون لمبادƏ نظرية الفن التلفزيون، وفي
الحقيقة أن اإلجابة عن بعض اإلشكاالت المتعلقة بفنية التلفزيون، قد بدأت تتضح خالل 

، علǏ اعتبار أن النقد عملية تقويمية، تقييمية، )الخمسينات(الفترة الزمنية لبداية النقد التلفزيوني 
توفيقها، أو عدم توفيقها في بنائها الداخلي، ومدى االستجابات للبرامج التلفزيونية من حيث مدى 

، قد استفادت من النقد في يالتي يمكن أن تحققها لدى المشاهدين، ويبدو أن نظرية النقد التلفزيون
، لكن التطورات التي عرفها التلفزيون خاصة ..الفنون األخرى، كالسينما، والمسرƟ واألدب

 لمباشر، قد ƹيرت من مبادƏ النقد التلفزيوني التقليدي القائم علǏ دراسةفيما يتعلق ببداية البث ا

، وبدأت 3.."كاميرات التصوير، والمتلقين، وحساب المسافة الفاصلة بين المشاهد والمشهد"..
بعض معالم استقاللية التلفزيون عن السينما تظهر من خالل ظهور نوع الدراما، والتراجيديا 

  .ينالتلفزيونيين المباشر
  

  :التلفزيون كفن ثامن وعƽǘتǈ بعلم الجمال -
لقد تعرضت فنية التلفزيون إلǏ جدال حاد بين الدارسين، فمنهم من أقرŇ إمكانية قيام فنية 
التلفزيون، ومنهم من لم يŃقňرŃ بهذه اإلمكانية، فالبنسبة لمن يرى إمكانية فنية التلفزيون، فƎنه 

  :يرتكز علǏ مجموعة من الطروحات منها

                                                 
1 - Andre Bazin . Critique de télévision .in: Jérôme Bourdon .. op. cit.P. 48. 
2 - Knut Hicke Thier. La critique en Allemagne. in: Jérôme Bourdon. Op.cit. P.120. 
3 - Jérôme Broudon. La critique impossible, Positions du journalisme de télévision en 
France. In : Jérôme Broudon. op. cit. P.30. 
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، تعالج المواضيع التي يعالجها التلفزيون، "بالفن الثامن"وجود كتب ومجالت موسومة  -
  .1يكممارستها عمليات النقد الفني التلفزيون

  .2ما دامت السينما فنا سابعا، فهذا يعتبر تأسيسا للفن الثامن -
  .التفريق بين الفن في التلفزيون، وفن التلفزيون -
يون لبعض خصائص الفنون األخرى المعروفة كالسينما، األدب، الرسم، إمكانية احتواء التلفز -

Ǐالنحت، والموسيق.  
  .3..)ايزنشتاين، كلير، ساباك(التلفزيون فن وثائقي  -

تنطلق فنية التلفزيون وتتأسƩ علǏ بنية البرامج التلفزيونية المقدمة، من حيث نوع 
حينما " هيغل"نا إلǏ ما طرحه الفيلسوف ودرجة الخيال والواقع المستعملين، وهذا الطرƟ يرجع

تحدث عن وظيفة علم الجمال وحصرها في الفن، دون الطبيعة، علǏ أساƩ أن العقل أسمǏ من 
  .الطبيعة

إن خاصية التلفزيون ƹير مستقرة علǏ استعمال الخيال االبتكاري أو اإلبداعي فقط، 
  .باروإنما هي متحركة نحو استخدام الواقع كما هو من خالل اإلخ

ومن هنا نعتقد أن علم الجمال قد أخذ طريقه إلǏ التلفزيون مع بداية الدراسات النقدية 
  .للتلفزيون يالتلفزيونية، في منتصف القرن العشرين، موازاة مع التطور التقن

التفكير الجمالي حول التلفزيون قد بدأ يتطور، "... أن " بيار سورالن"وفي السياق نفسه، يرى 
من حقل التجربة إلǏ البث للجمهور العريض، ولقد استفادت هذه النظرة، من  حين انتقلنا

  .4.."البحوث النظرية حول السينما، في استعمالها مناهج التحليل
األنواع التلفزيونية " بوريتسكي"ولمحاولة إعطاء الخاصية المميزة للتلفزيونÝ قسم 

ن أي مادة مرتبط بالنوع المستخدم مضمو".. الرئيسية، إلǏ ثالثة أقسام، معتمدا نظرة أن 
  .5..."لمعالجة وتقديم أي مادة 

  :ونورد هذه األقسام كاǓتي

                                                 
1 - Marie- Claude Taranger. Un "huitième art", Formes et fonction du discours sur l'art 
télévisuel. In: Médiation et information. N° 16. op. cit.P.69. 
2 - Ibid. P.64. 

  .83، ص مرجع سبƼ ذكرǇ. بوريتسكي - 3
4 - Pierre Sorlin. op. cit.P.156. 
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تتعامل مع حقيقة "ويبدو من خالل تسميتها أنها تقدم وظيفة إخباريةÝ فهي : ø األنواƱ اإلخبارية
يعتمد ) و(... ويتحقق ذلك بواسطة عملية انتقاء، وتجميع المادة .. واحدة، أو تعالج حدثا واحدا

التلفزيون هنا علǏ صيƸ، وأشكال تقليدية، مثل القصة اإلخبارية، الفيلم اإلخباري، الروبورتاج، 
ولكن المكانة الهامة يحتلها النقل اإلخباري الحي والمباشر، الذي يعطي إحساسا بالحضور .. 

  .1"في مكان وقوع الحدث، وحتǏ بالمشاركة في الحدث 
هذه األنواع عن سابقتها من حيث أنها ال تكتفي بعملية الوصف  تختلف: ø األنواƱ الصحفية

 Ýوإنما تستعمل الفكر والخيال اإلبداعي Ýحداثǖإن التركيز في هذه األنواع يتم "... الواقعي ل
تتضمن البرامج التلفزيونية ) و... (علǏ تحليل الوقائع أكثر مما يتم علǏ انتقائها واختيارها

  .2..."ي بنيتهاالصحفية عنصرا دراميا ف
تختلف هذه األنواع عن األنواع السابقة التي تعتمد علǏ الواقعø : Ý األنواƱ الفنية أو التمثيلية

تحقق وتقوم بوظيفة فنية، ويتضمن هذا أساسا، أن الواقع الذي تم عكسه، أو "... من حيث أنها 
  .3..."تصويره بطريقة مجازية، قد أعطǏ تفسيرا جماليا 

 Ɵتريسكيبو"يقترب طر " Ʃأسا Ǐعل Ýنواع الصحفية من الفصل والتمييز بينهاǖالسابق ل
أن لكل منها وظيفتها، لكننا حين نرجع إلǏ األساƩ النظري لعلم الجمال وإلǏ خصائص 
األجناƩ الفنيةÝ ندرك أن هناك عالقة دينامية جدلية بين الواقع كمادة خام، وبين الفن كوعاء 

  .استخدام الخيال اإلبداعياحتوى الواقع وأعاد إنتاجه ب
ومن هنا فالفهم الحقيقي للجمال وعناصره، ينبغي أن يتأسƩ أوال علǏ الصورة المرجعية 

  .للطبيعةÝ ثم بعد ذلك االرتقاء به إلǏ عالم الفن واإلبداع
يبدو تجلي الجمالية في التقسيمات السابقة ناقصا بعض الشيء، رƹم أن بعض مكوناتها 

  .من المتلقي والناقد والجمالي استشرافها وتذوقها ومعايشتها موجودة ضمنياÝ تتطلب
فبالنسبة للتقسيم األولÝ الذي يتناول العملية اإلخبارية التلفزيونيةÝ يمكن لعلم الجمال 

Ý حيث يصبح الدور simultaneismاحتواءهاÝ من خالل ما يسمǏ بالتزامنية، أو التواقتية 
يتينÝ وظيفة إخبارية، ووظيفة إخبارية جماليةÝ بمعنƈ Ǐخر اإلخباري للتلفزيون ذا وظيفتين أساس

تحصل التجربة اإلخبارية لدى المشاهد عن طريق الصلة الحميمية البصريةÝ إلدراك مجريات 
                                                 

 .81ص ، مرجع سبƼ ذكرǇ .بوريتسكي - 1
 .81المرجع نفسه، ص  - 2
 .83المرجع نفسه، ص  - 3
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الحدثÝ بعد ذلك يفترض حدوث تجربة أخرى مبنية علǏ التجربة اإلخباريةÝ من حيث كونها قد 
د أحاسيسه وعواطفه، ووجدانه، ومثال ذلكÝ Ý حيث يضيف لها المشاه)بصريا(تشكلت حسيا 

 Ǐحيث شكل تجربة إخبارية تتجه أكثر إل Ýالنقل التلفزيوني المباشر لسقوط البرجين األمريكيين
  ..بعد عملية معرفة مجريات الحدث ومكانه ) المأساة(التراجيديا 

كن أن الجانب اǓخر الذي يستطيع علم الجمال احتواءه داخل األوضاع اإلخباريةÝ يم
  :يتجلǏ ويتحقق من خالل بعض النقاطÝ أهمها

ـ دراسة مقدم األخبار جمالياÝ من حيث طريقة نجاحه في استعمال اللغة المناسبة، وطريقة 1
  .استخدام الوجه ومالمحه، ثم طريقة الجلوƩ ومدى جمالية شكل مقدم األخبار هذا

ال ينبغي أن تكون أكثر إثارة وتجدر اإلشارة هنا إلǏ أن جمالية وجه وشكل مقدم األخبار 
لدى المشاهد، حتǏ ال يكون إنصراف ذهنه عن بنية األخبار قائما، كما يفضل هنا مراعاة حسن 

  .استعمال اللغة وطريقة التوصيل واإللقاء، ويتسع بهذا النوع اإلخباري لتخصص علم الجمال
، من حيث اقترابها مما تقترب بعض األنواع اإلخبارية التلفزيونية من الجمال الطبيعي - 2

يسمǏ الجماليات البيئية، وجماليات المدينةÝ حين يتم التركيز علǏ الجوانب القبيحة للمدينة 
، وبالمقابل يوجد التركيز علǏ الجوانب الجميلة في كل   )التلوث(والبيئة ...) االتساƢ، القمامات(

  .من المدينة، والبيئة
لم يتحدث عن الصفة الجماليةÝ إال أنه " بورتيسكي" أما بالنسبة للتقسيم الثانيÝ فرƹم أن

  ..يمكن أن يقترب إلǏ جوهر الدراما  كقيمة جماليةÝ  من حيث  الحبكة الفنيةÝ والتشويق
 Ýوبالنسبة للتقسيم الثالث، يبرز الوجود الجمالي فيه جليا واضحا من حيث استخدامه للفن

  ..ل األفالم، والمسلسالتويتحقق ذلك من خالل الخيال التلفزيونيÝ كاستعما
هو فنيا وجمالياÝ أوسع وأكثر تنوعا من الفنون .. "وبناء علǏ ذلك يكون التلفزيون 

  .1.."التقليدية
  :التلفزيونية تø عناصر الجماليا

الجمال العام، إلǏ التلفزيونÝ حين يؤخذ كمقاربة لشكل من أشكال اإلبداع  ميمتد عل
لتلفزيونية، مستقلة عن ƹيرها من الجماليات األخرىÝ رƹم اإلنسانيÝ وبهذا تبدو الجماليات ا

                                                 
 .22، صمرجع  سبƼ ذكرǇ. بورتيسكي - 1
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القدرة الجمالية للتلفزيونÝ علǏ ".. تالقيها في األصلÝ وما يميز هذه الجماليات التلفزيونية، هو 
   1" .صناعة الصورة الواضحة، المتواصلة بصريا مع الجمهور

ما تحتويه من لون،  ويمكن تقسيم الجماليات التلفزيونية، إلǏ جمالية الصورةÝ بكل
  .2" وجمالية تلقي هذه الصورة لدى المشاهد"وحركة، وصوت، ومكان، وزمان، 

التلفزيونية من أهم الوسائل البصرية التي تصل إلǏ  ةتعتبر الصور: الصورة التلفزيونية – 1
ع،  المشاهد اعتمادا علǏ المنظر الطبيعي كمادة خامÝ لǖنواع التلفزيونيةÝ القائمة علǏ الواق

والحقيقةÝ واعتمادا علǏ الخيال اإلبداعيÝ كمادة خام، لǖنواع التلفزيونية القائمة علǏ الخيال،  
 Ýجمالية األخبار، ومقدموها، وجمالية األفالم وجمالية المسلسالت Ʃوداخل هذه الجماليات تتأس

  ..وجمالية اإلشهار، وجمالية الحصص الفنية والثقافية
الدور الكبير في تحديد اإلطار  الذي تتم داخله دراسة بعض ويكون لعلم الجمال هنا، 

، فƎن علǏ ..القيم الجمالية، كالقبيح، والجليل، والتراجيدي والهزلي، والفكاهي، والمضحك
الجماليات التلفزيونية أن تدرƩ هذه الظواهر من حيث تواجدها في التلفزيون، ومدى تأثيراتها 

  .الواقعة علǏ المشاهد
تطبيق علم الجمال علǏ الفنون البصرية، كالسينما والتلفزيون أكثر "...  والحقيقة أن

، من تطبيقه علǏ الفنون األخرىÝ ذلك أن الصورة التلفزيونية في تطور مستمر 3.."تعقيدا
ضغط الصور الرقمية، ".. بفضل التطور التكنولوجي الذي يشهده ميدان االتصالÝ كعملية 

  .4"الصناعيةوطريقة البث عن طريق األقمار 
  

  :ø مكونات الصورة التلفزيونية
قبل أن تتشكل الصورة التلفزيونيةÝ تكون عمليات اإلعداد والتصوير، واإلنتاج، قد 
سطرت ما ينبغي تصويره، واإلبداع فيهÝ ومن هنا يبدأ علم الجمال التلفزيوني فعلهÝ ليمتد 

Ýتيةتحديد هذه  ويمكن  لمكونات الصورة التلفزيونية بعد عرضهاǓالمكونات بالعناصر ا:  
تعتبر الشخصيات التلفزيونيةÝ أداة مفتاحية لكل دراسة جماليةÝ وينبنǏ الجانب : الشخصيات –أ 

الجمالي للشخصية التلفزيونية علǏ الوجود الفني لها داخل التلفزيونÝ من خالل الدور الذي 
                                                 

1 - Sorlin.op.cit.p.181. 
2 - Courbet Didier. Puissance de la television, Paris: editions l’Harmattan, 1999. p.73. 

 .32ص. 2003. 2: العدد. اإلذاعات العربية :تونƩ .نưريات الجمال والفنون البصرية. رياض عصمت - 3
4 - Bernard Tichit. L’Image haute définition. in :Dossiers de l’audiovisuel. N°110. Juillet-
Aout. 2003.p.25. 
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لبسهاÝ واأللوان التي تختارها   تبدو عليهاÝ واأللبسة التي ت يتؤديهÝ والكيفيات والوضعيات الت
  .1..."لحالتها النفسية والعاطفية".. وتفضلها، وفقا 

والحقيقة أن دراسة الشخصيات التلفزيونية جمالياÝ ال ينصب فقط علǏ دراسة الجمال في 
 Ýالقيم الجمالية األخرى في عالقتها بالشخصيات التلفزيونية Ǐوإنما يتعدى ذلك إل Ýالشخصية

  .ح، والفكاهة والضحكÝ والظواهر الجمالية األخرىكدراسة القب
فدراسة مقدم األخبار جمالياÝ تختلف عن دراسة مقدم حصة دينيةÝ ودراسة ممثل في 

  .مسلسل أو فيلم، جمالياÝ تختلف من هذا النوع التلفزيوني إلǏ ذلك النوع
ء كان المكان فنيا، يرتبط وجود الشخصيات التلفزيونيةÝ بالمكان، سوا: المكان التلفزيوني –ب 

كاألستوديوÝ أم كان طبيعياÝ ويعتبر هذا المكان الركيزة األساƩ للصورة التلفزيونيةÝ ويعتمد 
علǏ العناصر  –حسب طاهر عبد مسلم–جمال المكان التلفزيوني، أو المكان السمعبصري 

  :اǓتية
عية تنتظم في أشكال وهو ما تشغله األجسام من الفراƷ ويكون لها فيه أبعاد موضو": ø الموƽع

أو هيئات، وبمقدار صلة الموقع بالعوامل األخرى يتحقق التأثير الذي يوجد لǖجسام من خالل 
 .2"القدرة علǏ التعبير

وتبرز الصفة الجمالية للموقع من خالل القدرة علǏ التعبير الفني الذي يجعل من الموقع 
Ý ويحصل ذلك من خالل درجة الرضا ي موقعا يكاد يكون مطابقا لما هو عليه في األصلنالف

  .لدى الجمهور المشاهد
والحقيقة، أن هناك صفة جمالية، للموقع، المتعلق بالمكان الطبيعيÝ حيث يكون المنظر 
الطبيعيÝ هو ذاته المكان التلفزيونيÝ ويتأسƩ هذا الطرƟ، مع التطور التكنولوجيÝ وعمليات 

  .البث التلفزيوني المباشر الحي
ǇتجاǗا ø :أربعة اتجاهات رئيسية، هي Ǐوينقسم إل Ýلالتجاه عالقة بالموقع" : Ýاالتجاه األفقي

  .3.."واالتجاه العموديÝ واالتجاه المائل لليسار، واالتجاه المائل لليمين

                                                 
1-Bruno Braure. La question dramaturgique dans senso, in :Théorème. Classicisme et 
subversion.1-1990. Publication de la Sorbonne nouvelle. 

 .41، ص2002، 1دار الشروق للنشر والتوزيع، ، ط :، األردنعبقرية الصورة والمكان. طاهر عبد مسلم - 2
 .وما بعدها 42المرجع نفسه، ص - 3
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ويتحدد التوظيف الجمالي لالتجاهÝ بحسب الحالة النفسية للشخصيات التلفزيونيةÝ وبحسب 
ولكل االتجاهات تأثيرها الخاص للناظر، فاالتجاه "ر التلفزيوني، عملية اإلبداع في عملية التصوي

العمودي يوحي بالتوازن، والقوة والثبات، والقسوةÝ ويمثل االتجاه األفقي، السمو والكرامة، 
  .1"والوقار، والطموƟ، واالتجاه المائل، انتقالي وحركي ويمثل عدم االستقرار

فزيونيةÝ عنصرا مهما في جماليات المكان وإذا كان توظيف االتجاه في الصورة التل
 Ǐالمبنية عل Ýن هذا االتجاه يأخذ كذلك أهمية أخرى في الصورة التلفزيونيةƎف Ýالتلفزيوني

  .المنظر الطبيعي، المرتكز علǏ البث المباشر الحي
يعتبر الحجم عنصرا أساسا للصور التلفزيونيةÝ في ارتباطه بالمكان التلفزيونيÝ فكل : ø الحجم

Ý 2.."يعتمد علǏ تركيب وتكوين األشكال واألحجام والمجسمات".. ما نشاهده عبر الشاشة 
وتبرز الصفة الجمالية للحجم من حيث كيفيات استخدام األشياءÝ في ترابطها النفسي مع السياق 
 Ǐمثال، تختلف عن األحجام الدالة عل Ǐالغن Ǐلما تعكسه الصورة، فاألحجام الدالة عل Ýالفني

  ..، وهكذاالفقر
 Ýويمكن الحديث هنا، عن عالقة الحجم بقيمة الجميل حين يؤخذ، مقابل صفات الجمال

  .3فنتحدث عن الجميل الخشن، والجميل الناعم، والجميل العظيم، والجميل الظريف
وينبغي التذكير هناÝ بأن علم الجمال التلفزيوني، ال يدرƩ جمالية الصورة التلفزيونية 

لظواهر الجمالية األخرى، الموجودة في التلفزيون كالقبيح، والتراجيدي، فقطÝ وإنما يدرƩ ا
  ..والهزلي، والفكاهي

وهو تعبير يدل علǏ الخصائص السطحية للمواد، وهو خليط يجمع بين اإلحساø :" Ʃ الملمس
 ومن ثم يتولد الملمÝƩ عبر خاصية 4"الناجم عن الملمƩ، والناجم عن اإلدراك البصري

 ، والصوت، وتكمن الصفة الجمالية للملمÝƩ في مدى تحقيق الصورةالضوء، واللون
التلفزيونية، لما يسمǏ الغنائية البصريةÝ القائمة علǏ مدى درجة الترابط النفسي بين مكوناتها 

  .من جهةÝ وبين المشاهد من جهة أخرى

                                                 
 .42صمرجع سبƼ ذكرÛǇ . طاهر عبد مسلم - 1
 .43المرجع نفسه، ص - 2

3  - Mario  Pilo. Op.cit.p.17. 
 .45، صمرجع سبƼ ذكرǇ. طاهر عبد مسلم - 4
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بالملمƩ  وينبغي التأكيد هنا علǏ أن الصورة التلفزيونية، العاكسة للمنظر الطبيعي تحتفظ
الطبيعي نفسهÝ وفي ذلك ƹنائية بصريةÝ لعملية المشاهدة التلفزيونيةÝ خاصة أثناء النقل المباشر 

  .الحي
يختلف استعمال اللون في مجمل الفنون، عن استعماله في التلفزيون، من حيث : ø اللون

  .كيفيات اإلحساƩ بهÝ ومن حيث الدالالت الرمزية التي يتركها
لقد الحظنا، حينما تحدثنا عن الملمƩ، أن للون أهمية كبيرة في تحديده ومن ثم يكتسب 

  .هذا اللون قيمة جمالية في تركيب الصورة التلفزيونية
وبهذا تحاول جمالية اللون، الكشف عن مدى النجاƟ، في استخدام األلوان في التلفزيون،   

) األحمر، األصفر، األزرق(ان األساسية من حيث درجة التجانÝƩ والتناƹم، كاستخدام األلو
واأللوان األخرى         ) البرتقالي، األخضر، الزمردي، البنفسجي(واأللوان الثنائية المركبة 

  .1)األبيض واألسود(
يعتبر الزمن التلفزيوني من أكثر األزمنة تعقيداÝ علǏ مستوى نظرية الفنÝ ألنه : ø الزمان

  2.تيحتوي علǏ عدة مستويات وطبقا
يرتبط وجود الشخصيات والمكان في التلفزيون بالزمنÝ إذ ال يمكن الفصل بينهمÝ ويرتكز البعد 
الجمالي للزمن علǏ كيفيات استخدامه داخل التلفزيونÝ فيما يخص األنواع التلفزيونية القائمة 

، الماضي، الحاضر(علǏ الخيالÝ كاألفالم، والمسلسالتÝ وكيفية توظيف األزمنة المعروفة 
  .في هذه األعمال الفنية) المستقبل
كما يرتكز البعد الجمالي للزمن التلفزيوني علǏ الزمن النفسي بما يحمله من داللةÝ حين   

وعلǏ هذا الزمن، من خالل البث . يتجلǏ في الصورة التلفزيونية، مخالفا للزمن الحياتي
  .المباشر، فيكون زمن البث التلفزيوني هو زمن المشاهدة

  : تلفزيون وجماليات التلقيø ال 2
 Ǐفي الدراسات النقدية "نظرية النص"أو " نظرية القراءة"ارتبطت جمالية التلقي بما يسم Ý

القارÝƏ ولقد وضع /األدبيةÝ وكانت تهتم باǓثار التي تفرزها عمليات القراءةÝ فيما سمي النص
"Ʃياو "Hans Robert Jaussجمالية التلقي حين حول بؤرة اال Ʃهتمام بالنص والكاتب، ، أس

                                                 
 .49، صمرجع سبƼ ذكرǇ. طاهر عبد مسلم -1

2 - François Jost. Introduction à l'analyse de la télévision. Ellipses édition marketing. 
Paris. 1999. P.35 
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 ÝƏاالهتمام بالنص والقار Ǐإل .." Ǐإن جمالية االستقبال كما سم"Ʃنظريته في أواخر " ياو
الستينات، وبداية السبعينات، تتضمن أن الخالصة التاريخية للعمل الفني ال يمكن توضيحها 

تاج بتفحص المنتوج أو وصفه ببساطة، بل يجب معاملة األدب كƎجراءات جدلية لǘن
  .1"واالستقبال

  :علǏ عناصر نحدد أهمها كاǓتي" جمالية التلقي"ولقد تركزت نظرية   
يقصد عادة بالقراءةÝ عملية الفهم المعمق، وعملية إنتاج المعنǏ بناء علǏ ما تم تلقيه  :ø القراƅة

ي لغوي مولد للتباين، منتج لالختالفÝ فه/في حقيقتها نشاط فكري" خالل عملية القراءة، وهي 
  .2..."تتباين بطبيعتها عما تريد بيانه، وتختلف بذاتها عما تريد قراءته 

ويجدر التذكير هناÝ أن عملية القراءة ليست واحدة في ذاتهاÝ بل هي متعددة بتعدد   
 Ýيقبل دوما التفسير، : وفحوى القول"... القراء Ýإن النص يشكل كونا من العالمات واإلشارات

  .3"قراءة ما لم يقرأ فيه من قبل والتأويل، ويستدعي أبدا
وبناء علǏ هذه االختالفات الناتجة عن عملية القراءة، وتفكيك رموز النص الفني ظهر   

Əفي الدراسات النقدية األدبية عدد من التسميات لمصطلح القار.  
ƍالقار ø : من خالل عمليات فك Ǐوبما يتلقاه من معن Ýبمستوى القراءة Əيرتبط مفهوم القار

ز النص األدبيÝ وإذا كانت القراءة قد أخذت جدال واسعا بين النقادÝ فƎن القارƏ كذلك قد رمو
  .أخذ هذا الجدال لدى النقاد أيضا

   Ýفي مستويات أخرى متعلقة بكيفيات وجوده داخل النص األدبي Əوظهر مصطلح القار
عن القارƏ الذي النصÝ فالنص يحتوي ويضم مسبقا صورا /من خالل العودة إلǏ ثنائية الكاتب

  .سيتلقǏ العملية اإلبداعية
  :ولقد ظهرت بذلك عدة تسميات للقارƏ، نورد أهمها كاǓتي  

يرتبط هذا النوع من القراء بتصور الكاتب وتخيله للقارƏ الذي يكتب لهø : Ý القارƍ الƮمني
من خالل حالة نصية "ومن هنا يكون هذا النوع من القراء موجودا في النص ومحددا 

                                                 
دار الحوار للنشر، ، 1ط  ترجمة رعد عبد الجليل جواد،. مقدمة نقدية. نưرية اǗستقبال. روبرت سي هول - 1

 .75، ص1992
ركز اإلنماء القومي، الفكر العربي المعاصر، م: بيروت، باريƩ .نقد القراƅة. ƽراƅة ما لم يقرأ. علي حرب - 2

 .41، ص1989، جانفي 61-60: عدد
 .41المرجع نفسه، ص - 3
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إن هذا االصطالƟ يوحد كال : "هذا المعنǏ بقوله" ƈيزر"، ويؤكد 1..."تمرارية إنتاج المعنǏواس
من ما قبل بناء المعنǏ الضمني في النصÝ وإحساƩ القارƏ بهذا التضمين عبر إجراءات 

  .2"القراءة
، وهو القارƏ الذي يشاطر، تماما المؤلف الشفرات النصية، والمعجمية: "... ø القارƍ المثالي

  .3..."والثقافية، واإليديولوجية التي يستخدمها
ƚالنموذ ƍالقار ø : أومبرتو إيكو "يرىUmberto Eco  النموذج Əالذي ".. أن القار Əهو القار

بالطريقة نفسها التي ) النص(يتمكن، افتراضا، من التعامل، علǏ نحو تأويلي مع تغييرات 
Ý ويبدو بهذا أن القارƏ النموذج يحمل 4"لتعبيراتيتعامل بها المؤلف، تعامال، توليديا مع تلك ا

  .الثقافة، نفسها التي يحملها الكاتبÝ حتǏ يستطيع تفكيك دالالت النص
يستقبل صورا ذهنية بعينها أثناء عملية القراءةÝ ولكن "..  هو القارƏ الذي: ø القارƍ الفعلي

Ý يبدو هنا أن هذا 5"لقارƏهذه الصورة البد أن تتلون بلون مخزون التجربة الموجودة عند ا
  .النوع من القراء، متحصن بالقيم، والثقافة، مما يشكل مجاال تقف عنده تجربة الكاتب الشعورية

تتأسƩ التجربة الجمالية من بداية التالقي بين القارƏ والنصÝ من خالل   :ø التجربة الجمالية
 Əاألدبي وحالة القار Ʃوحالته مدى التالقي بين مكونات النص أو الجن Ýوالمزاجية Ýالنفسية

الثقافيةÝ والقيميةÝ وللتجربة الجمالية مراحل عدة تقطعهاÝ لتكتمل لدى القارƏ، وال يمكن بحال 
  .وضع هذه التجربة محل االختبارÝ ألنها ممتدة في الزمن، وƹير مدركة إدراكا واضحا

إلبداعي من بداية ولذلك فالتجربة الجمالية، هي حالة شعورية تعم عملية تلقي النص ا    
Əبداية اللذة والمتعة الجماليتين بالتجلي لدى القار Ǐإل Ýبالقراءة والتلقي Ʃاإلحسا.  

تكون محصلة القراءة والتلقيÝ اللذة الفنية الناتجة عن التجربة الجماليةÝ ثم  :ø المتعة الجمالية
قد نحƩ بلذة القراءة تتبعها بعد ذلك المتعة في مرحلة أو مراحل زمنية الحقة لفعل التلقيÝ ف

والتلقي، لكننا قد ال نستمتع بمفرزات هذه اللذة، ألن النص الفني لم يرق إلǏ ذروة اإلبداع 
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الفنيÝ ومزية النص المبدع تكمن في قدرته علǏ استثارة المتعة الجمالية، وتبرز ثنائية اللذة 
إلǏ شيء تجهله ) رتفي رأي با(تحيل لذة النص "... حين " روالن بارت"والمتعة في نظرية 

الجمالية كل الجهل، وخصوصا الجمالية األدبية، وهو المتعةÝ وهي ضرب من اإلƹماء وإلغاء 
  .1"الفاعل

بعد هذا العرض المركز ألهم العناصر في جمالية تلقي األدب، نحاول إقامة عالقة بين     
برامج الخيال وبرامج  جمالية التلقيÝ في إطار النقد المبني علǏ القارƏ، والتلفزيون من خالل

الواقع، كما نحاول معرفة مدى قدرة نظرية جمالية التلقي علǏ استيعاب عملية المشاهدة 
  .التلفزيونيةÝ بوصفها دالة علǏ التفاعل بين التلفزيون والمشاهد

الحقيقة أن دراسة جمالية تلقي التلفزيونÝ لم تأخذ حقها من البحث والتنظير وبعض ما     
السمعبصري، لم يعد أن يكون مجرد رصد لمحتويات الصورة السينمائيةÝ  كتب عن جمالية

  .ومحتويات الصورة التلفزيونية، ودراسته جماليا من حيث عمليات اإلخراج والمونتاج
  :ونبدأ حديثنا عن جمالية المشاهدة التلفزيونية بالعناصر اǓتية    

بين القراءة والمشاهدةÝ من حيث  يبدو من الناحية الشكلية أن هناك اختالفا: ø المشاهدة1
  .الحواƩ والقدرات العقلية والفكرية المستعملة فيها

لكن، من الناحية النقدية يمكن أن يتأسƩ مصطلح المشاهدة التلفزيونية علǏ ما أفرزته     
أنه باإلمكان تطبيق  Robert Allenدراسات النقد المبني علǏ القارÝƏ إذ الحظ روبرت ƈالن 

وبالتالي يمكن تعريف المشاهدة التلفزيونية في إطار جمالية  2.ة علǏ التلفزيوننظرية القراء
التلقي بأنها عملية تفاعلية بصرية بين المدركاتÝ من خالل الصورة التلفزيونية، وبين المشاهد 

  .في سياق زمني خاضع لالنتقائية، ومحكوم بالتواقتيةÝ ومستويات األزمنة التلفزيونية األخرى
يتداخل مفهوم المشاهد بعملية المشاهدة، والتلقي التلفزيونيين من حيث كون هذا  :دø المشاه

  :ويمكن تقسيم تسميات المشاهد إلǏ ما يأتي. المصطلح قريب من نظرية جمالية التلقي
استخدم هذا المصطلح في بعض الدراسات النقدية التلفزيونية التي اعتمدت : ø المشاهد الƮمني
Ý ولقد )كدراسة روبرت ƈالن(لقا منهجيا لها في دراسة التجربة التلفزيونيةÝ نظرية التلقيÝ منط
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لتعريف المشاهد الضمني،  1في حديثه عن القارƏ الضمني" ƈيزر"اعتمد مضمون ما قدمه 
 Ýالتخييلي الذي يعني أن منتج الرسالة التلفزيونية يستحضر المشاهد الذي يتوجه إليه في عمله

  .ع التلفزيونية القائمة علǏ الخيالويبدو واضحا في األنوا
ƫالمشاهد المشخ ø:  ترتبط تسمية هذا المشاهد بمخاطب أو ممثل تلفزيوني، يفترض أنه يقدم

رسائل واضحةÝ بدالالت مفهومة إلǏ المتلقي أو المشاهد، ويرتبط هذا النوع من المشاهدين 
Ɵالمشاهد المشخص يرى  ببرامج األخبار واإلعالنات التلفزيونية، وفي هذا السياق لطر

أن التلفزيون كثيرا ما يهيƐ لنا مشاهدين مشخصين علǏ الشاشةÝ يفعلون ما "..Ý "روبرت ƈالن"
يتفاعلون مع الشخصيات األخرى، ويستجيبون : ال يستطيع المشاهدون الحقيقيون أن يفعلوه

  .2"بأسلوب مثالي إلǏ مناشدات المخاطب وطلباته واستعجاله إياهم
ترتبط هذه التسمية بالمشاهدة المنتظمة، المبنية علǏ تتبع حلقات أو    :لمنتưمø المشاهد ا

مرتبطة بتواريƣ "..مسلسالت تلفزيونية في أوقات محددة ومنتظمة، وتبدو المشاهدة هنا 
وذكريات تتحد جميعا لتخلق مجموعة ال نهائية تقريبا من الصالت المحتملة بين حادثة وأخرى 

  .3"في العقدة
التلفزيونية واضحة هناÝ من خالل هذا االرتباط النفسي الشعوري للمشاهد  ةالجمالي وتبدو    

المنتظمÝ إذ يبقǏ مشدودا بخياله ووجدانه إلǏ ما تمت مشاهدته في وقته الحاضر، بما له صلة 
  .بما لم تتم مشاهدته في الوقت اǓتي

فزيونية بالتجربة الجمالية لدى ترتبط تجربة المشاهدة التل :ø التجربة الجمالية التلفزيونية 2
المشاهدÝ إذ ال يمكن الحديث عن جمالية التلقي التلفزيونيÝ بمعزل عن الفعل التلفزيونيÝ الذي 

  .هو في تنوع حسب األنواع التلفزيونية
ولذلك فالتجربة الجمالية التلفزيونيةÝ هي حالة نفسية شعورية تعم عملية المشاهدة     

إلحساƩ والتلقي لمجمل الصورÝ إلǏ بداية اللذة والمتعة الجماليتين التلفزيونيةÝ من بداية ا
  .بالتحقق لدى المشاهد

ويبدو أن تجربة المشاهدة التلفزيونية المتنوعة بتنوع البرامج والقنوات والفضائياتÝ ال     
تلبث أن تستقر علǏ نمط واحد من المشاهدةÝ بل تتعداه إلǏ أنماط للمشاهدةÝ وهذا الطرƟ يتأكد 
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"... Ý بوصفنا )أوبرا الصابون(حين تحدث عن مشاهدتنا " روبرت ƈالن"في الدراسة التي أقامها 
Ý بمعنǏ 1..."مشاهدي أوبرا الصابونÝ ال نملك إال أن نكون داخل تدفق السرد في تلك األوبرا 

ƈخر نكون تابعين خالل عملية المشاهدة التلفزيونية للتتابع السردي التخيلي لبنية النص 
  .تلفزيونيال

Ý عن مشاهدة األوبرا الصابونيةÝ يتحدث عن نوع ƈخر "لروبرت ƈالن"وبعد هذا الحديث     
  .2"حيث يكون المشاهد مشاهدا مشخصا"... من المشاهدةÝ وهي مشاهدة التلفزيون التجاري 

تجربتنا مع التلفزيون تتضمن صيغتين مختلفتين جدا من ".. ويخلص هذا الكاتب إلǏ أن     
المشاهد، األولǏ صيغة هوليود السردية، والصيغة األخرى من صيƸ التلفزيون في شغل انشغال 

المشاهد هي الصيغة البالƹية، وتتضمن برامج األخبار، عروض المنوعات، البرامج التربوية، 
، ويخاطب المشاهد هنا علǏ نحو مباشر حين تنظر الشخصيات مباشرة نحو ...برامج الرياضة 
  .3..."إلǏ المشاهد  الكاميرا، وتتحدث

ويمكن إضافة صيغة أخرى لهاتين الصيغتين السابقتينÝ هي صيغة مشاهدة البث المباشر     
Ý حيث يكون زمن ...)كالزالزل، والفيضانات، والحروب (لمجريات األحداث، وهي تتشكل 

  .دةالمشاهدة والبث هو زمن واحدÝ وبذلك تتأسƩ تجربة شعورية جمالية لهذا النوع من المشاه
وبهذا التنوع في مستويات وأنماط المشاهدة التلفزيونيةÝ يمكن االفتراض نظريا وجود     

 Ýفجمالية تلقي الفيلم تختلف عن جمالية تلقي المسلسالت Ýتنوع في التجارب الجمالية التلفزيونية
  .وهذه الجماليات تختلف عن جمالية تلقي األخبار

ية التلفزيونيةÝ ينبغي أن نشير إلǏ بعض عناصر وبعد هذه اإلشارة إلǏ التجربة الجمال    
  :جمالية التلقي التلفزيونيÝ كاǓتي
تختلف تجربة القراءة عن تجربة المشاهدة التلفزيونية بحكم : ø متعة المشاهدة التلفزيونية

اختالف ƈليات التلقي، والتأويل الجماليينÝ وبهذا تكون متعة المشاهدة التلفزيونية مختلفة عن 
من خالل الطبيعة الخاصة بالتأمل الجمالي ) تتأسƩ(المتعة الجمالية ".. لقراءةÝ ذلك أن متعة ا
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الذي يتم خالله التعليق أو اإليقاف المؤقت بين المشاهد والعمل الفني الموجه لهÝ فالمشاهد 
  .1..."والعمل الجمالي يكونان شيئا واحداÝ دون أي شعور باالنفصال بين الذات والموضوع 

هنا يمكن الحديث عن المتعة الجمالية من خالل مشاهدة البرامج التلفزيونيةÝ ومن     
المتعة الجمالية التلفزيونيةÝ هي حالة نفسية : بوصفها محصلة التجربة التلفزيونيةÝ فنقول

شعوريةÝ ترتقي بالمشاهد إلǏ مستوى الراحة واالسترخاءÝ بفعل تولد اللذة البصرية، كما توقع 
في ترابطها  2..."المصدر األساƩ للجمال هو اللذات البصرية ".. حين أقر أن " سانتيانا"ذلك 

  .مع مفرزات الحواƩ األخرى كحاستي السمع والشمÝ وحاسة الذوق
ويمكن اإلشارة هنا إلǏ جانب مهم في الجمالياتÝ وهو الجماليات الروحيةÝ التي ال يكون     

  .يرة هي أساƩ اإلدراك الجماليلǘحساƩ المادي فيها دور كبيرÝ وإنما تكون البص
وبهذا الذي سبقÝ نعتقد أن المتعة الجمالية تختلف باختالف طبيعة المشاهدÝ واختالف     

البرامج التلفزيونيةÝ فالمتعة التي تتولد من مشاهدة األفالمÝ تختلف عن المتعة من خالل مشاهدة 
  *.دة الحصص الفكاهيةاألخبار علǏ المباشر، وهاتان المتعتان تختلفان عن متعة مشاه

إن حديثنا عن تنوع المتع الجمالية التلفزيونية يؤدي بنا إلǏ طرƟ قضية جوهرية في الدراسات 
، بعبارة أخرىÝ 3الجمالية التلفزيونيةÝ وهي قضية نقل القيم من التلفزيون إلǏ الجمهور المشاهد

  اإلحساƩ بهاÞكيف تتجلǏ القيم الجمالية في التلفزيونÞ وكيف يمكننا معرفتها و
إن مشاهدة الجميل في البرامج التلفزيونيةÝ سواء كان هذا الجميل متعلقا بشخصية     

تلفزيونيةÝ أو بمناظر الديكورÝ أو بمناظر أخرى طبيعية، تولد لدينا متعة جماليةÝ وذاك مكمن 
  .الجمال وسره

في اللحظة الثانية في نظريته الجماليةÝ " كانط"ونجد مفهوم الجمال هنا مجسدا كما طرحه     
  **.الخاصة بالحكم الذوقي وفقا للحكم
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     Ýيتجسد القبح التلفزيوني Ýومقابل هذه المتعة الناتجة عن مشاهدة الجميل عبر التلفزيون
كنقيض للجميلÝ سواء كان هذا القبح قبحا فنيا متعلقا بشخصية تلفزيونيةÝ أم كان قبحا متعلقا 

ة، فقد يحدث في تجربة المشاهدة التلفزيونية أن يتخلǏ بمناظر تلفزيونية متسخة وƹير نظيف
القديƩ "المشاهد عن مشاهدة ما هو جميلÝ ليتجه إلǏ مشاهدة ما هو قبيحÝ بفعل ما أسماه قديما 

ففي مقابل تلك المتعة البصرية المرتبطة بالجمالÝ فƎن الفضول ".. حب االستطالعÝ " أوƹسطين
، وتتولد 1..."اماÝ من أجل لذة االكتشاف والمعرفة يتحاشǏ الجميل، ويذهب خلف نقيضه تم

المتعة الجمالية حتǏ من مشاهدة القبيحÝ حين يتخذ المشاهد موقفا جمالياÝ ولو سلبيا من مظاهر 
  .القبح
     Ýالجليل Ǐلتصل إل Ýالقبيح Ǐمن الجميل إل Ýكذلك تختلف تجربة تلقي المتعة الجمالية

ا عن باقي القيم الجماليةÝ ويمكن تقديم افتراض نظري كقيمة جمالية مختلف مضمونها وبناؤه
عن تلقي الجليل عبر التلفزيون من خالل أخبار الكوارث الطبيعيةÝ حيث تكون التغطية 

  .اإلخبارية مباشرة
تجربة شعورية إخبارية قوامها .. يفترض في مشاهدتنا ألخبار الكوارث أننا نشكل     

" إدموند بيرك"و" كانط"وهنا قد يكون تفسير كل من  ..اإلحساƩ بالخوف، والرهبة، والشفقة
 Ýوالرهبة Ýير كاف لوحده لتفسير ظاهرة تلقي الكارثي الممزوج بالخوفƹ بقيمة الجالل

المطلق (ذلك أن هناك قيمة أخرى تضاف لتجربة الجالل هاتهÝ يمكن تسميتها .. والشفقة، 
  ...، ويكون الجالل هنا قد اكتمل )اǓخروي

لمتعة الجمالية في تجربة المشاهدة التلفزيونيةÝ من تلقي التراجيدي المأساويÝ وتختلف ا    
إلǏ تلقي القيم الجمالية األخرىÝ حيث يمتزج األلم باإلثارةÝ نتيجة تشابك أحداث البرنامج 

  .المشاهدÝ ويبرز هذا بشكل واضح في المسلسالت
فكاهة كقيمة جمالية لها حضورهاÝ وإذا كان االستمتاع بالمأساة التلفزيونية واردÝ فƎن ال    

من حيث قدرتها علǏ نقل المشاهد من حالة الالضحك إلǏ حالة الضحكÝ بفعل الصفات 
  .المتوافرة في الشخصيات الفكاهيةÝ وبفعل المواضيع المطروحة للنقد الفكاهي التلفزيوني
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تلفة عن إن الضحك بسبب مشاهدة برنامج تلفزيوني فكاهيÝ يحقق لنا متعة جمالية مخ    
  .المتع الجمالية األخرى التي أفرزتها القيم الجماليةÝ من حيث درجة اللذة البصرية المتولدة عنها

وساعة تحقق المتع الجمالية التلفزيونيةÝ تتحقق لدى المشاهد الحاجة الجمالية المختلفة     
يلÝ والحاجة الجمالية باختالف القيم الجماليةÝ فهناك تمايز بين الحاجة الجمالية المتحققة من الجم

المتحققة من القبيحÝ وهاتان الحاجتان الجماليتانÝ فيهما اختالف عن الحاجة الجمالية المتحققة 
  .من المأساوي أو الفكاهي

وبعد هذا الطرƟ النظري، ننتقل إلǏ الفصول التطبيقيةÝ لنعرف طبيعة الدور الذي يقوم     
  .الشباب المبحوثبه التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى 



  

  

  الدراسة اƫيدانية



  

  

Ȝالفصل الراب  

  عاداǧ وأƴاȓ اƫشاȽدة التلفزيونية
 ǬǶلدى عينة الب  
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  :تمهيد
يتناول هذا الفصل توزيع عينة البحث حسب الجنƩ، والتخصص الدراسي، ومكان   

اإلقامة، وبيئة النشأةÝ كما يبين أيضا انخراط عينة البحث في التنظيمات الطالبية، وامتالكها 
  .للهواتف النقالة

حيث ثم يتعرض بعد ذلك إلǏ عادات وأنماط المشاهدة التلفزيونية لدى عينة البحثÝ من   
مدى مشاهدتها لبرامج التلفزيون الجزائري، ومدى مشاهدتها برامج الفضائيات العربية 
والغربيةÝ ثم من حيث القنوات التلفزيونية والبرامج المفضلة لدى أفراد العينةÝ وسيتناول هذا 
، الفصل الحجم الساعي للمشاهدة التلفزيونية لدى أولئك المبحوثين، والفترات المفضلة للمشاهدة

كما سيتناول محيط المشاهدة التلفزيونية، لمعرفة طبيعة التجربة التلفزيونية لدى المبحوثين، ثم 
بعد ذلك نحاول أن نتعرف علǏ مدى اإلحراج الذي تسببه البرامج التلفزيونية ألفراد عينة 

وبعد هذا يتناول هذا الفصل فقرة أخرى خاصة بعادة تعرض عينة البحث لوسائل . البحث
  .ال األخرىÝ في عالقتها بمشاهدة التلفزيوناالتص

  

  .يبين توزيع عينة البحث حسب النوع والمؤسسة الجامعية: 01الجدول رƽم 
  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  المؤسسة الجامعية
 Ʃجامعة جياللي الياب

Ʃ14.77  87  15.26  60  13.77  27  سيدي بلعبا  

  23.08  136  23.92  94  21.42  42  جامعة ورقلة
جامعة محمد الصديق بـن  

  07.13  42  05.34  21  10.71  21  يحي جيجل

جامعة بن يوسف بن خـدة  
 55.02  324  55.47  218  54.10  106  الجزائر العاصمة

  100  589  100  393  100  196  المجموع
  33.27%    66.72%        

 Ƹمفردة من مجموع عينـة البحـث،    393يتبين من الجدول أعاله أن عدد اإلناث قد بل
، ويبدو أن ارتفاع نسبة اإلناث %33.27مفردة بنسبة  196، وبلƸ عدد الذكور %66.72بنسبة 

  .في حجم عينة الدراسة راجع أساسا إلǏ ارتفاع نسبة اإلناث داخل المجتمع الجزائري
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ـ   دة وبالنظر في تمثيل الجامعات األربع المدروسة، نالحظ أن جامعة بن يوسف بـن خ
، تليهـا  %55.02طالبا وطالبةÝ بنسبة  324بالجزائر العاصمة احتلت المرتبة األولǏ بمجموع 

 Ƹبتكرار بل Ý23.08ونسبة  136جامعة ورقلة% Ƹفبل Ʃبسيدي بلعبا Ʃأما جامعة جياللي الياب ،
، وفي حين بلƸ عدد المبحوثين بجامعـة محمـد   %14.77مفردة بنسبة  87عدد المبحوثين بها 

  .%07.13مفردة بنسبة  42بن يحي بجيجل الصديق 
ويبدو من خالل هذا التفاوت في التمثيل لكل جامعة، أن لمعياري الوطنية والجهوية دخل 
في عدد الطلبة في كل جامعة، فمثالÝ جامعة الجزائر تستقطب طلبة من كل واليـات الـوطن،   

طلبة بعض الواليات  بحكم التخصصات الموجودة بها، في حين تكتفي جامعة جيجل باستقطاب
  .المجاورة لها

  

  .يبين توزيع عينة الدراسة حسب التخصص الدراسي والنوع: 02الجدول رƽم 
  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  التخصص الدراسي
  3.22  19  3.06  12  03.57  7  الترجمة
  2.54  15  2.29  09  3.06  6  الفرنسية
  2.71  16  2.79  11  2.55  5  اإلنجليزية
  6.28  37  7.12  28  4.59  9  البيولوجيا
  7.13  42  7.12  28  7.14  14  الحقوق

  8.48  50  9.16  36  7.14  14  العلوم السياسية
  10.18  60  9.66  38  1.22  22  اإلعالم واالتصال

  4.92  29  5.08  20  4.59  09  األدب العربي
Ʃ11.88  70  13.26  52  9.18  18  علم النف  
  7.98  47  7.12  28  9.69  19  اععلم االجتم
  7.30  34  7.38  20  7.14  14  علم اǓثار
  6.13  36  6.61  26  5.10  10  االقتصاد
  3.39  20  2.79  11  4.59  09  الفيزياء

  3.73  22  2.54  10  6.12  12  اإلعالم اǓلي
ƣ7.30  33  7.38  19  7.14  14  التاري  
  6.80  32  6.63  18  7.14  14  الفلسفة

  100  589  100  393  100  196  المجموع
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يتضح من خالل الجدول أعاله أن النسب متفاوتة عند أفراد عينة البحثÝ فيمـا يتعلـق    
، مقارنة 3.22و  2.71و  2.54بمتغير التخصص الدراسيÝ وذلك فيما يخص اللغات والترجمة 

 ، ويبقǏ التقارب كذلك واردا3.37، 3.39بتخصصات العلوم والهندسة كالفيزياء واإلعالم اǓلي 
في تخصصات العلوم اإلنسانية األخرىÝ حيث نرى أن تخصصـي علـم الـنفƩ واإلعـالم     

  .واالتصال يحتالن المرتبة األولǏ، وتأتي التخصصات األخرى بنسب متضاربة
  

  .يبين مكان اإلقامة والنوع: 03الجدول رƽم 
  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مكان اإلقامة
  49.92  294  50.38  198  48.98  96  لمنزل ا

  50.08  295  49.62  195  51.02  100  الحي الجامعي
  100  589  100  393  100  196  المجموع

أن أفراد العينة المدروسة يتوزعون بالتساوي علـǏ مكـان   ) 3(يتضح من الجدول رقم 
في األحياء الجامعية  Ý حيث بلغت نسبة المبحوثين الذين يقيمون)المنزل والحي الجامعي(اإلقامة 
، ويمكن تفسير هذا التساوي بـأن  %49.92، وبلغت نسبة الذين يقيمون في منازلهم 50.08%

يدرƩ بها الطلبة الـذين يسـكنون منـازلهم    ) سيدي بلعباƩ، ورقلة، جيجل(الجامعات الثالث 
ـ  ح مـن  بتكرار أكثر من الطلبة الذين يدرسون بالجزائر العاصمة، ويسكنون منازلهم، إذ اتض

خالل تسجيل المالحظات أثناء عملية الترميز أنه كلما كانت الجامعة مستقطبة لطلبة الواليـات  
ويتضح لنا أن هنـاك تجانسـا علـǏ    . األخرىÝ كلما ارتفع عدد المقيمين في األحياء الجامعية

  .مستوى الذكور واإلناث في نسب مكان اإلقامة
  

  .يبين بيئة النشأة والنوع: 04الجدول رƽم 
  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع

  %    %  التكرار  %  التكرار  بيئة النشأة
  52.47  309  52.68  207  52.05  102  المدينة
  47.53  280  47.32  186  47.95  94  الريف

  100  589  100  393  100  196  المجموع
أن نسبة الطلبة المبحوثين تتقارب فيمـا  ) 4(وفيما يتعلق ببيئة النشأةÝ اتضح من الجدول 

الذين هم من الريف، ويبدو  47.53الذين هم من المدينة، مقابل  %52.47خص ذاك المتغيرÝ ي
  .أن الفروق بين الذكور واإلناث ليست دالة إحصائيا
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  .يبين انخراط عينة البحث في التنظيمات الطالبية تبعا للنوع :05الجدول رƽم 
  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  االنخراط

  27  159  28.24  111  24.48  48  نعم
  73  430  71.76  282  75.52  148  ال

  100  589  100  393  100  196  المجموع
نرى أن الطلبة المبحوثين ال ينخرطون في التنظيمات الطالبية، ) 5(وبانتقالنا إلǏ الجدول 

دة بـين إجابـات   للذين هم منخرطون، وبالنظر في الفروق الموجو %27، مقابل %73بنسبة 
، 1عند درجـة حريـة   0.74=  2كاالذكور واإلناث نرى أنها ƹير دالة إحصائيا، إذ بلغت قيمة 

  .وهذا يدل علǏ أن انخراط أو عدم انخراط الذكور واإلناث متساوي
  

  .يبين مدى امتالك عينة البحث للهاتف النقال تبعا للنوع: 06الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  تالك الهاتف النقالام
  359  61.58  242  59.60  17  نعم
  230  38.42  151  40.30  79  ال

  589  100  393  100  196  المجموع
أن عملية امتالك الهواتف النقالة قد حققت رواجا لدى عينـة  ) 6(يبدو من خالل الجدول 

، %59.60كما بلغت لدى الذكور  ،%61.58الطلبة المبحوثينÝ حيث بلغت نسبتها لدى اإلناث 
لدى  %38.42، مقابل %40.30بينما بلغت نسبة الذين ال يملكون الهواتف النقالة لدى الذكور 

  : يمكن القول Ý0.17 التي بلغت  2كاوبالنظر في قيمة . اإلناث
إن الفرق بين الطلبة الذكور واإلناث في امتالك وعدم امتالك الهواتف النقالة ƹير دال 

 3.84هنا أصغر من الدرجة الحرجة عند درجة حرية واحدة، التي هي  2ئيا، ألن قيمة كاإحصا
  .%1عند مستوى  6.63، و%5عند مستوى 

وعليهÝ تكون عملية انتشار الهواتف النقالة في أوساط عينة الطلبة المبحوثين متساوية بين 
  .الذكور واإلناث
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ǎرƏمشاهدة برامج التلفزيون الجزا ø:  
ة مشاهدة التلفزيون الجزائري علǏ وجود جمهور يتلقǏ مختلف البرامج تدل عملي  

التلفزيونيةÝ لكن هذه المشاهدة محكومة بكيفيات وبأوقات معينة، وهذا ما سيتم تناوله في هذه 
  . الفقرة

  

   .الجزائري والنوع نيبين العالقة بين مشاهدة عينة البحث لبرامج التلفزيو: 07الجدول رƽم 
  اإلناث  رالذكو  النوع

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري

  51  8.39  33  9.18  18  دائما
  452  77.61  305  75  147  أحيانا
  86  14  55  15.82  31  نادرا

  589  100  393  100  196  المجموع
ح من بانتقالنا إلǏ عادات وأنماط مشاهدة التلفزيون لدى جمهور الطلبة المدروسين، يتض

أن عملية مشاهدة وتلقي ما يبثه التلفزيون الجزائري قائمةÝ خاصـة إذا  ) 7(خالل الجدول رقم 
، ففيما يتعلق بمشاهدي )نادرا(مقابل من يشاهدون ) دائما وأحيانا(أخذنا باالعتبار من يشاهدون 

لـذكور  ، كما بلغت نسـبة ا %77.61أحياناÝ بلغت نسبة اإلناث ) بقنواته(التلفزيون الجزائري 
، ويبدو من هذا أن عملية المشاهدة أحيانا تتخللها أوقات أخرى، إمـا لمشـاهدة بـرامج    75%

كمـا يبـدو أن   ... القنوات األجنبية األخرى، وإما للتعرض لبعض الوسائط اإلعالمية األخرى 
عكـƩ  ارتفاع نسبة المشاهدة أحيانا لها ارتباطاتها بمدى الحرية في اختيار البرامج التلفزيونية، 

  .ما كان موجودا قبل دخول الهوائيات المقعرة إلǏ الجزائر
لـدى   %15.82أما فيما يتعلق بمن يشاهدون التلفزيون الجزائري نادرا فبلغـت نسـبة   

لدى اإلناث، مما يؤكد وجود حرية في عملية التلقي والمشاهدة التلفزيـونيين،   %14الذكورÝ و
وباالنتقال إلǏ دراسة داللة ... ون الجزائري دائما واألمر نفسه ينطبق علǏ من يشاهدون التلفزي

عنـد   0.47=  2الفروق بين الذكور واإلناث في مشاهدة التلفزيون الجزائري، نجد أن قيمة كـا 
، وهي قيمة ƹير دالة إحصائيا، ألنها أصغر من قيمة الدرجتين الحرجتين عنـد  2درجة حرية 

  .ي عادة مشاهدة التلفزيون الجزائري، ومنه ال وجود لتأثير متغير الجنƩ ف%1مستوى 
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  .يبين العالقة بين مشاهدة عينة البحث لبرامج التلفزيون الجزائري وبيئة النشأة: 08الجدول رƽم 
  الريف  المدينة  بيئة النشأة

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مشاهدة التلفزيون

  51  11.07  31  6.47  20  دائما
  452  82.14  230  71.85  222  أحيانا
  86  6.79  19  21.68  67  نادرا

  589  100  280  100  309  المجموع
أن الطلبة ذوو األصل الريفـي يشـاهدون بـرامج التلفزيـون     ) 08(يبدو من الجدول 
، )المدينـة (للطلبة ذوو األصل الحضـري   %71.85، مقابل %82.14الجزائري أحيانا بنسبة 

، )07(ري أحيانا بما تم ذكره عن الجدول ويمكن تفسير ارتفاع نسبتي مشاهدة التلفزيون الجزائ
وبتأملنا في مدى من يشاهدون برامج التلفزيون نادرا ممن هم من األصل الحضريÝ يتضح أن 

لمن هم من األصل الريفي، وبتـدقيقنا فـي الفـروق     %6.79، مقابل %21.68نسبتهم بلغت 
 2الة عند درجة حريـة  ، وهي قيمة د27.93=  2الواردة من خالل التكرارات نجد أن قيمة كا

Ý وعليه يكون الطلبة من األصل الريفي هم الذين يشاهدون برامج التلفزيون 0.01مستوى داللة 
Ý كما يبقǏ الطلبة ذوو األصل )المدينة(الجزائري دائما، أكثر من الطلبة ذوي األصل الحضري 

ة ذوي األصل الحضري الريفي هم األكثر مشاهدة لبرامج التلفزيون الجزائري أحيانا، من الطلب
، لكن فيما يتعلق بعملية المشاهدة نادرا يتفوق الطلبة من األصل الحضري علǏ الطلبة )المدينة(

  .من األصل الريفي
يؤثر متغير بيئـة النشـأة علـǏ    : وتأسيسا علǏ هذه الفروق الدالة إحصائياÝ يمكن القول
  .عادات مشاهدة التلفزيون الجزائري لدى الطلبة المبحوثين

ويمكن تفسير هذا الفرق في عادة المشاهدة، لدى الشباب الذين هم من الريفÝ والذين هم 
من المدينةÝ إما بانشغالهم بأشياء أخرى، كالدراسة مثالÝ أو بتعرضهم لوسائل االتصال 
األخرىÝ كالصحف، واإلذاعة، واالنترنتÝ أو قد تتخلل عملية مشاهدتهم برامج التلفزيون 

  .ت أخرى للقنوات األجنبيةالجزائريÝ مشاهدا
  

  :ø المفاƮلة بين القنوات الجزاƏرية
إن لعملية المفاضلة بين القنوات التلفزيونية دورا في معرفة كثافة ودرجة المشاهدة لدى 

  . أفراد العينة المدروسةÝ حتǏ وإن كانت القنوات الجزائرية الثالث تكرر البرامج نفسها
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  .ائرية المفضلة لدى عينة البحث والنوعيبين القناة الجز: 09الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  القناة الجزائرية المفضلة

  391  62.60  246  73.98  145  القناة األرضية
Canal Algérie 122  26.71  105  8.67  17 ل  
  76  10.69  42  17.35  34  الفضائية الثالثة

  589  100  393  100  196  المجموع
Ý إذ فضل الذكور )09(تبدو المفاضلة بين القنوات الجزائرية واضحة من خالل الجدول 

، كما فضلت اإلناث في المرتبة األولǏ القناة %73.98في المرتبة األولǏ القناة األرضية بنسبة 
Ý أما المفاضلة الثانية بالنسبة للذكور فكانـت للفضـائية الثالثـة بنسـبة     %62.60نفسها بنسبة 

Ý %26.71بنسبة  Canal Algérie، وأما المفاضلة الثانية بالنسبة لǘناث فكانت لـ 17.35%
Ý أما المفاضـلة األخيـرة   %8.67واحتلت هذه القناة في مفاضلة الذكور المرتبة األخيرة بنسبة 

  .%10.69بالنسبة لǘناث فكانت نسبتها 
الجامعات األربع المدروسة  إن عملية المفاضلة السابقة الذكرÝ تدل علǏ أن جمهور طلبة  

يتجه إلǏ مشاهدة برامج القناة األرضية بكثافةÝ ألن مجال التنوع في برامج القنوات الثالث ƹير 
Ʃفما يبث في هذه القناة يعاد بثه في القنوات األخرى أو العك Ýموجود.  

رية، وبحساب داللة الفروق بين الذكور واإلناث في عملية المفاضلة بين القنوات الجزائ
Ý وعليه يتضح أن 0.01، مستوى داللة 2، وهي دالة عند درجة حرية 27.56=  2نجد قيمة كا

الذكور يفضلون مشاهدة القناة األرضية، والفضائية الثالثة أكثر من اإلناثÝ واإلناث بدورهن 
يؤثر متغير : أكثر من الذكور، وكنتيجة لهذا يمكن القول Canal Algérieيفضلن مشاهدة 

 Ʃفي المفاضلة بين القنوات الجزائرية لدى عينة الدراسةالجن.  
  

ǎرƏلة في التلفزيون الجزاƮالبرامج المف ø:  
   Ýالشباب Ǐطبيعة المضمون الذي يصل إل Ǐتعد المفاضلة بين البرامج التلفزيونية دالة عل

بـين  ودالة كذلك علǏ طبيعة األثر المتوقع حدوثه لدى المتلقيÝ ولذلك سيتم تنـاول المفاضـلة   
  .البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائري
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  .يبين العالقة بين النوع والبرامج المفضلة في التلفزيون الجزائري: 10الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع

  الترتيب  %  التكرار  الترتيب  %  التكرار  البرامج المفضلة
  4  10.58  117  4  15.86  91  األفالم

  2  25.61  283  5  9.76  56  المسلسالت
  3  17.46  193  1  24.73  142  األخبار
  6  4.25  47  7  1.91  11  اإلشهار
  7  3.89  43  2  22.12  127  الرياضة

  5  9.68  107  6  8.18  47  برامج األطفال
  1  28.50  315  3  17.42  100  الحصص الفنية والثقافية 

    100  1105    100  574  المجموع
عة األخبار في المرتبة األولǏ بنسبة أن الذكور يفضلون متاب) 10(يتضح من الجدول رقم 

Ý أما اإلناث فيفضلن مشاهدة الحصص الفنية والثقافية في المرتبة األولǏ بنسبة 24.73%
، وفيما يتعلق بالتفضيل الثاني لدى الذكور فقد أخذته البرامج الرياضية بنسبة 28.50%
Ý %17.46لمسلسالت بنسبة ، أما فيما يتعلق بالتفضيل الثاني لدى اإلناث فقد نالته ا22.12%

Ý أما فيما يتعلق باألفالم فقد %17.42في حين فضل الذكور الحصص الفنية والثقافية بنسبة 
أخذت المرتبة الرابعة لدى الذكور واإلناث معا، ولكن بنسبتين مختلفتينÝ حيث يفضلها الذكور 

وتأتي بعد ذلك البرامج  ...بنسبة أعلǏ من نسبة اإلناث، فاحتلت بذلك المرتبة الرابعة عندهم 
  .المتبقية في المراتب األخرى

يبدو من خالل هذه المفاضالت أن عملية مشاهدة التلفزيون الجزائريÝ قد أخذت 
اتجاهين، االتجاه األولÝ وهو مشاهدة برامج الواقع لدى الذكورÝ في المراتب الثالث األولǏ، أما 

  .اقع وبرامج الخيال في المراتب الثالث األولǏاالتجاه الثانيÝ فكان عبارة عن مزج لبرامج الو
أثر البث "عن ) نصير بوعلي(وتلتقي نتيجة مفاضلة الذكور مع ما توصلت إليه دراسة 

: Ý من أن البرامج المفضلة في التلفزيون الجزائري لدى الذكور هي.."التلفزيوني الفضائي 
أما . ةÝ في المراتب الثالث األولǏالحصص اإلخبارية، والبرامج الرياضية، والمنوعات الغنائي

بالنسبة لǘناث فهناك نوع من االختالف الجزئي، في النتيجة المتوصل إليها هناÝ تفضيل برامج 
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 ÝǏفي المراتب الثالث األول Ýالحصص الفنية والثقافية، المسلسالت، (الواقع وبرامج الخيال
  ).األخبار
ل الذكور واإلناث برامج التلفزيون الجزائري وبمقارنة نتيجة ما توصلنا إليه بنتيجة تفضي  

نجد " أثر وسائل اإلعالم علǏ القيم والسلوكيات لدى الشباب"عن ) السعيد بومعيزة(في دراسة 
أن هناك اتفاقا بين الذكور في مشاهدة البرامج الرياضية، كما نجد اختالفا بين هؤالء الذكور في 

  .تفضيل البرامج األخرى
السعيد (ما فضلته اإلناث في دراستناÝ وبين ما فضلته اإلناث في دراسة ونجد اتفاقا بين   
  ).المنوعات(، علǏ مستوى المسلسالت، والحصص الفنية )بومعيزة
ويمكن تفسير هذا االختالف في نتائج دراسات تأثير وسائل اإلعالم عامة، والتلفزيون   

راسةÝ واختالف المستوى التعليمي خاصة، علǏ الشباب الجزائريÝ باختالف الفترات الزمنية للد
  .للمبحوثينÝ واختالف المناطق الجغرافية لعينات الدراسة

  :وبدراسة مدى قوة العالقة بين ترتيب البرامج يتضح من خالل حساب معامل سبيرمان 
  
  

 Ʃعدم وجود عالقة قوية في 6عند درجة حرية  0.22= أن قيمة ر Ǐوهي قيمة تدل عل ،
  .ناث لبرامج التلفزيون الجزائريتفضيالت الذكور واإل

ǎرƏلة في التلفزيون الجزاƮجنسية البرامج المف ø:  
تعتبر المفاضلة بين جنسية البرامج المقدمة في التلفزيون الجزائري دالـة علـǏ نـوع      

  .البرامج المشاهدة، إضافة إلǏ تحديد طبيعة ذوق المشاهد
امج المفضلة مشـاهدتها فـي التلفزيـون    يبين العالقة بين الجنƩ ونوع البر: 11الجدول رƽم 
  .الجزائري

  اإلناث  الذكور  النوع
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  نوع البرامج
  239  36.90  145  47.96  94  البرامج الجزائرية
  268  46.56  183  43.36  85  البرامج العربية
  82  16.54  65  8.68  17  البرامج الغربية

  589  100  393  100  196  المجموع

 Ʃ 2مج ف( 6 ـــــــ - 1= ر( 
 )1- 2ن(ن 
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عن نوع البرامج المفضلة في التلفزيون ) 10(حدثنا سابقا من معطيات الجدول ت
  .الجزائريÝ أما اǓن فسنتحدث عن جنسية هذه البرامج، وأيها أكثر تفضيال لدى عينة البحث

أن الذكور يفضلون مشاهدة البرامج الجزائرية ) 11(يتضح لنا من خالل بيانات الجدول 
Ý أما اإلناث فيفضلن مشاهدة البرامج العربية فـي المرتبـة   %47.96في المرتبة األولǏ بنسبة 

، أمـا  Ý43.36% في حين يفضل الذكور مشاهدة هذه البرامج بنسـبة  %46.56األولǏ بنسبة 
المرتبة الثانية لدى اإلناث فأخذتها البرامج الجزائريةÝ ويفضل كل من الذكور واإلناثÝ مشاهدة 

  .يرةالبرامج الغربية في المرتبة األخ
إن هذا االختالف في المفاضلة بين جنسية البرامج التي يقدمها التلفزيون الجزائري له 

من حيث اختيار البرامج، ولمعرفة مدى داللة ) 10(تبريره حين نرجع إلǏ بيانات الجدول رقم 
Ý وهي قيمة دالة 10.02=  2الفروق بين مفاضلة الذكور ومفاضلة اإلناثÝ نحسب قيمة كا

إن لمتغير الجنƩ تأثيرا : Ý ومنه يمكن القول0.01مستوى داللة  2ند درجة حرية إحصائيا ع
  .في عملية المفاضلة بين جنسية البرامج التي يقدمها التلفزيون الجزائري

  

يبين العالقة بين مكان اإلقامة ونوع البرامج المفضلة مشاهدتها في التلفزيون : 12الجدول رƽم 
  .الجزائري

  الحي الجامعي  نزلالم  مكان اإلقامة
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  نوع البرامج
  239  32.20  95  48.98  144  البرامج الجزائرية
  268  53.55  158  37.42  110  البرامج العربية
  82  14.23  42  13.60  40  البرامج الغربية

  589  100  295  100  294  المجموع
جنسية برامج التلفزيون الجزائـري   لنعرف عالقة المفاضلة بين) 12(ننتقل إلǏ الجدول 

ومتغير اإلقامةÝ فيتضح لنا أن الطلبة المبحوثين الذين يقطنـون منـازلهم يشـاهدون البـرامج     
Ý في حين يفضل الطلبة القاطنون باألحياء الجامعية مشاهدة البرامج %48.98الجزائرية بنسبة 

بالنسبة للقاطنين بالمنـازل لـه   ، ويبدو أن مشاهدة البرامج الجزائرية %53.55العربية بنسبة 
تبريرهÝ حيث نالحظ أن مضمون هذه البرامج يتناسب مع عادات وتقاليد العائلة الجزائرية فـي  

  .الغالب
وبالنسبة للبرامج العربية التي يبثها التلفزيون الجزائـريÝ فأخـذت تفضـيل القـاطنين     

  . تعن أفالم ومسلسال ةÝ وهي في أƹلبها عبار%37.42بالمنازل بنسبة 
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أما البرامج الجزائرية فأخذت تفضيل الطلبة الشباب القاطنين باألحياء الجامعيـة بنسـبة   
، وأما البرامج الغربية فأخذت المرتبة نفسها عند كل من القاطنين بالمنازل والقاطنين 32.20%

  .باألحياء الجامعية
 18.67= 2قيمة كاولمعرفة مدى داللة الفروق الموجودة بين التفضيالت السابقة ندقق في 

إن : Ý ومنه يمكن القول0.01مستوى داللة 2فنالحظ أن القيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية 
الطلبة الذين يقطنون منازلهم هم أكثر تفضيال للبرامج الجزائرية من الطلبة الذين يقطنون 

كنون األحياء األحياء الجامعية، أما فيما يتعلق بمفاضلة البرامج العربية فالطلبة الذين يس
الجامعية هم األكثر تفضيال لها من الطلبة اǓخرين، وفيما يتعلق بالبرامج الغربية فنسبة طلبة 

ويتضح بهذا . األحياء الجامعية المفضلون لها أكثر قليال من نسبة زمالئهم المقيمين في المنازل
  .دمها التلفزيون الجزائريأن متغير اإلقامة يؤثر في عملية المفاضلة بين جنسية البرامج التي يق

 Ýويمكن تفسير هذا بوجود نوع من الحرية لدى المبحوثين الذين يسكنون األحياء الجامعية
وعدم اإلحراجÝ مما قد تحتويه البرامج العربية والغربية من صور ولقطات ƹير قابلة للمشاهدة 

ال تزال متعلقة بالمحيط ، خاصة أن عملية المشاهدة داخل المجتمع الجزائري *في الوسط العائلي
Ý .."أثر البث التلفزيوني المباشر "عن ) نصير بوعلي(األسري، وهذا ما أكدته كل من دراسة 

، %61يشاهدون مع األب واألم، أي مجموع  %6يشاهدون مع اإلخوة، و %55حيث أن 
 Ý30.7% حيث أن .."أثر سائل اإلعالم علǏ القيم والسلوكيات "عن ) السعيد بومعيزة(ودراسة 

  .مع األسرة %40.9يشاهدون مع بعض أفراد األسرة، و
  

يبين العالقة بين بيئة النشأة ونوع البرامج المفضلة مشاهدتها فـي التلفزيـون   : 13الجدول رƽم 
  .الجزائري

  الريف  المدينة  بيئة النشأة
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  نوع البرامج
  239  48.22  135  33.65  104  البرامج الجزائرية
  268  46.78  131  44.35  137  البرامج العربية
  82  05  14  22  68  البرامج الغربية

  589  100  280  100  309  المجموع
أن الطلبة ذوي األصل الحضري يفضلون البرامج العربية التي ) 13(يتضح من الجدول 

ا البرامج ، أما الطلبة ذوو األصل الريفي ففضلو%44.35يبثها التلفزيون الجزائري بنسبة 
                                                 

 .هناك ومضات إشهارية بالتلفزيون الجزائري، يخجل بعض المشاهدين من مشاهدتها مع أسرهم - *
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لدى الطلبة  %33.65، واحتلت هذه البرامج المرتبة الثانية بنسبة %48.22الجزائرية بنسبة 
الذين يسكنون المدن، واحتلت البرامج الغربية المرتبة الثالثة لدى مبحوثي المدينة ومبحوثي 

األفالم  Ǐالريف بنسبتين مختلفتين، ويبدو أن هذا راجع  إلǏ أن مضمون هذه البرامج يقتصر عل
  ..أكثر

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تفضيالت طلبة المـدن وطلبة الريف نالحظ أن 
وهي قيمة دالة إحصائياÝ ومنه يتضـح أن   0.01مستوى داللة  2عند درجة حرية  8.36=2كا

لفزيون الطلبة ذوي النشأة الريفية هم األكثر تفضيال لمشاهدة البرامج الجزائرية والعربية في الت
الجزائري من زمالئهم اǓخرينÝ أما البرامج الغربية فيفضلها الطلبة الذين هم من المدينة أكثر 

  .من زمالئهم اǓخرينÝ ولكن بحجم قليل
  

يبين العالقة بين المؤسسة الجامعية ونوع البرامج المفضـلة مشـاهدتها فـي    : 14الجدول رƽم 
  .التلفزيون الجزائري

المؤسسة 
  الجامعية

ة جياللي جامع
اليابƩ سيدي 

Ʃبلعبا  
  جامعة ورقلة

جامعة محمد 
الصديق بن يحي 

  جيجل

جامعة بن يوسف 
  المجموع  بن خدة الجزائر

نوع 
  البرامج

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

البرامج 
  الجزائرية

27  31.04  83  61.02  29  69.05  100  30.86  239  40.50  

ــرامج  الب
  العربية

28  32.18  53  38.98  13  30.95  174  53.70  268  45.50  

ــرامج  الب
  الغربية

32  36.78  -  00  -  00  50  15.44  82  13.92  

  100  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع
أن طلبة جامعة جياللي اليابƩ بسيدي بلعباƩ يشـاهدون  ) 14(يظهر من خالل الجدول 

لجزائري بغض النظر عن جنسيتهاÝ علǏ خالف زمالئهم مختلف البرامج المقدمة في التلفزيون ا
الطلبة في الجامعات الثالث المدروسةÝ الذين يفاضلون بين جنسية البرامج التي يبثها التلفزيون 

الجزائري، إذ يفضل كل من طلبة جامعة ورقلة وجامعة جيجل البرامج الجزائرية أكثـر مـن     
  .دم تفضيلهم للبرامج الغربيةتفضيلهم  للبرامج العربية، ويتساوون في ع
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وبالنظر  . أما طلبة جامعة الجزائر فيفضلون البرامج العربية أكثر من البرامج األخرى
في مفاضالت المبحوثين في الجامعات األربع نجد أن هناك نزعة مركزية تشكلها البرامج 

ن ما يقدمه التلفزيون إ: العربية والبرامج الجزائرية، مقابل البرامج الغربية، ويمكن القول هنا
الجزائري من برامج ƹربية، ال يلقǏ إقباال لدى عينة البحثÝ باستثناء طلبة جامعة بلعباÝƩ إذ 
يمكن االفتراض هنا أن هذا الشباب يتجه إلǏ القنوات الغربية حين يريد مشاهدة البرامج 

  .الغربية
التلفزيون الجزائريÝ قد ال ويمكن تفسير هذه النتائجÝ بكون البرامج الغربية التي يقدمها 

تحقق للشباب حاجاته، خصوصا إذا وضعنا في االعتبار أن معظم هذه البرامج عبارة عن أفالم 
  .قديمةÝ يعاد تقديمها عدة مراتÝ مما يدفع الشباب المبحوث إلǏ االتجاه إلǏ الفضائيات

  

  : حجم المشاهدة التلفزيونية -
أمام شاشة التلفزيون من بين المؤشرات الهامـة  يعد الحجم الزمني الذي يقضيه المشاهد 

التي تمكن الصورة التلفزيونية من المشاهدÝ خاصة مع التطور التكنولوجي الذي نعيشه اليومÝ إذ 
بƎمكان الحجم الزمني للمشاهدة أن يحتوي عدة تجاربÝ بحكم امتالك جهاز البرابولÝ ومن تـم  

يكون بصدد مشاهدة برنامج معين فـي التلفزيـون   التنقل من قناة إلǏ قناة أخرى، وبهذا فالذي 
الجزائريÝ يستطيع بكل حرية أن يغير نوع المشاهدة والبرنامج المشاهد باالنتقال إلǏ القناة التي 

يمكن لزمن المشاهدة التلفزيونية أن يحتوي عـدة مسـتويات مـن    : يريدها، ومنه يمكن القول
  .البرامج التلفزيونية

  

لعالقة بين الحجم الساعي الذي تستغرقه عملية مشاهدة عينة الدراسـة  يبين ا: 15الجدول رøƽم  
  .لبرامج التلفزيون الجزائري يوميا والنوع

  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار  الحجم الساعي

  5.26  31  2.54  10  10.71  21  أقل من ساعة
  18.84  111  14.24  56  28.06  55  ساعة

  41.26  243  37.15  146  49.49  97  ساعتان
  25.98  153  33.07  130  11.74  23  ثالث ساعات
  4.92  29  7.37  29  00  -  أربع ساعات
  2.88  17  4.32  17  00  -  خمƩ ساعات

  0.84  5  1.27  5  00  -  ست ساعات فأكثر
  100  589  100  393  100  196  المجموع



ǔƛاƸالفصل ال............................................................................. ........................................ǂالم ǋماǱƍو ƟاƳاǕƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾǱǸǽƺلفƢال Ɲدǵا  

 

برامج التلفزيون  أن الحجم الزمني لمشاهدة) 15(خالل معطيات الجدول رقم  نيبدو م
، وثالث ساعات بنسبة %41.26الجزائريÝ يتمركز حول من يشاهدون ساعتين بنسبة 

لحجم المشاهدة في اليوم لبرنامج التلفزيون  *، وعند حساب المتوسط الحسابي25.98%
سا حسب ثقة  2.27الجزائري لدى عينة الدراسةÝ وجد أن قيمة المتوسط الحسـابي بلغت 

 5منهم يشاهدون أقل من ساعة وأن  31فردا علǏ أساƩ أن  36استبعاد  Ý ولقد تم93.88%
. فردا 553منهم يشاهدون ست ساعات فأكثر، وأصبح حجم العينة التي تم حساب المتوسط منها 

وبالنظر في عالقة الجنƩ بحجم مشاهدة التلفزيون الجزائريÝ يتضح أن من يشاهدون من 
، أما من %28.06، أما من يشاهدون ساعة فنسبتهم %49.49بلغت نسبتهم  دالذكور ساعتين ق

يشاهدون برنامج التلفزيون الجزائري ثالث ساعات فكانت نسبتهم أقل من النسبتين السابقتين، 
وعند حساب المتوسط الحسابي لحجم مشاهدة التلفزيون الجزائري لدى الذكورÝ نجد قيمة هذا 

فردا علǏ أساƩ  21، ولقد تم استبعاد %89.29سا حسب مستوى ثقة 1.81المتوسط قد بلغت 
. فردا 175أنهم يشاهدون أقل من ساعة، وأصبح حجم العينة التي تم حساب المتوسط منها هي 

وبانتقالنا إلǏ اإلناث نجد أن من يشاهدن برامج التلفزيون الجزائري ساعتين وثالث ساعات قد 
ساعي المتبقي في المراتب Ý في حين نجد نسب الحجم ال%33.07و %37.15تقاربت نسبتهن 

الموالية، وبحساب المتوسط الحسابي لحجم المشاهدة في اليوم لبرامج التلفزيون الجزائري لدى 
مفردة علÝ15  Ǐ ولقد تم استبعاد %96.15سا حسب ثقة  2.48اإلناثÝ نجد أنها قد بلغت 

وأصبح  ،)وهي أزمنة ƹير محددة(أساƩ أنهن يشاهدن أقل من ساعة، وست ساعات فأكثر 
  . مفردة 378حجم العينة التي تم حساب المتوسط منها 

  
  
  
  
  

                                                 

* -

 
)س × ت ( ـــــــــــــــــــــــــ = مج ـــــوسط المت

 ن
قيمتها× نواتج ضرب تكرار كل درجة مجموع 

  الدرجاتعدد 
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يبين العالقة بين الحجم الساعي الذي تستغرقه عملية مشاهدة عينة الدراسـة  : 16الجدول رøƽم  
  .لبرامج التلفزيون الجزائري يوميا والمؤسسة الجامعية

المؤسسة 
  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية

الجزائر 
  موعالمج  العاصمة

الحجم 
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  الساعي

ــل مــن  أق
  ساعة

9  10.34  -  00  11  26.19  11  03.39  31  05.26  

  18.84  111  10.49  34  19.04  8  27.94  38  35.63  31  ساعة
  41.26  243  48.45  157  14.28  6  42.64  58  25.28  22  ساعتان

ــالث  ثــ
  ساعات

18  20.68  30  22.05  15  35.71  90  27.77  153  25.98  

ــع  أربــ
  ساعات

2  02.29  10  07.35  2  04.76  15  04.62  29  04.92  

 Ʃخمــــ
  02.88  17  05.24  17  00  -  00  -  00  -  ساعات

ســــت 
ــاعات  سـ

  فأكثر
5  05.74  -  00  -  00  -  00  05  00.84  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع
ة مشاهدة التلفزيون الجزائري في عالقته لمعرفة الحجم الساعي الذي تستغرقه عملي

أن طلبة جامعة سيدي بلعباƩ الذين يتابعون ) 16(بالمؤسسة الجامعيةÝ تبين لنا بيانات الجدول 
في حين نجد نسبتي هؤالء الطلبة  %35.63برامج التلفزيون الجزائري ساعة قد بلغت نسبتهم 

Ý في حين نجد الحجم الساعي المتبقي ال متقاربتين فيما يتعلق بالمشاهدة ساعتين وثالث ساعات
Ʃيأخذ وقتا لدى طلبة جامعة سيدي بلعبا.  

وبانتقالنا إلǏ مبحوثي جامعة ورقلة نجد أن من يشاهدون برامج التلفزيـون الجزائـري     
Ý قد تفوقوا علǏ من يشاهدون تلك البرامج ساعة وثالث ساعات، في %42.64ساعتينÝ بنسبة 

  . ن البرامج السابقة ضعيفة مقارنة بالنسب األخرىحين جاءت نسبة من يشاهدو
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وبتوجهنا إلǏ طلبة جامعة جيجل نجد أنهم يشاهدون التلفزيون الجزائري يوميـا بحجـم     
، أما الحجم %26.19وبوقت لم يبلƸ الساعةÝ بنسبة  %35.71ساعي بلƸ ثالث ساعاتÝ بنسبة 

Ý في حـين ضـعفت نسـبة مـن     الساعي الخاص بالمشاهدة ساعة وساعتين فتقاربت نسبتيهما
  .يشاهدون أربع ساعات

وبتدقيق نظرنا في الحجم الساعي الذي تقضيه عينة من طلبة الجزائـر العاصـمة فـي      
Ý وهي نسـبة  %48.45مشاهدة التلفزيون الجزائريÝ نجد تمركزا علǏ مستوى ساعتينÝ بنسبة 

  .كبيرة مقارنة بالحجم الساعي المتبقي
  

  : نيةø فترة المشاهدة التلفزيو
إذا كان للحجم الساعي دور في معرفة كثافة المشاهدة التلفزيونيةÝ فƎن فترة هذه المشاهدة 

  .التعامل مع التلفزيون لتكشف عن الذروة التي يتمركز فيها فع
يبين العالقة بين الفترات المفضلة فيها مشاهدة برامج التلفزيـون الجزائـري   : 17الجدول رƽم 

  .والنوع
 المجموع ناثاإل الذكور النوع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  الفترات
  0.34  02  0.5  2  00  -  الفترة الصباحية

  09  53  8.65  34  9.69  19  بعد الظهيرة
  23.26  137  26.98  106  15.81  31  الفترة المسائية
  66.72  393  63.87  251  72.45  142  فترة السهرة

  00.68  04  00  -  2.05  4  بعد منتصف الليل
  100  589  100  393  100  196  وعالمجم

عن أن ذروة التعامل مع برامج التلفزيون الجزائري هي ) 17(يكشف لنا الجدول رقم 
فترة السهرة لدى الطلبة والطالباتÝ وهذا أمر متعلق بتواجد المبحوثين في أماكن سكناهم 

شاهدة لدى ، في حين ال تشكل الفترات المتبقية ذروة الم)المنازل أو األحياء الجامعية(
  . المبحوثينÝ بحكم تواجدهم في فترة الصبيحة والظهيرة في أماكن الدراسة

تبدأ عملية مشاهدة التلفزيون الجزائري لدى عينة البحث في الفتـرة  : وبهذا يمكن القول
  .المسائية ممتدة علǏ فترة السهرةÝ للتوقف في فترة ما بعد منتصف الليل

  



ǔƛاƸالفصل ال............................................................................. ........................................ǂالم ǋماǱƍو ƟاƳاǕƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾǱǸǽƺلفƢال Ɲدǵا  

 

  .ن مدى مشاهدة عينة الدراسة لبرامج الفضائيات والنوعيبين العالقة بي: 18الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مشاهدة برامج الفضائيات  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع

  284  54.96  216  34.70  68  دائما
  256  41.48  163  47.44  93  أحيانا
  49  03.56  14  17.86  35  نادرا

  589  100  393  100  196  المجموع
أعاله للحديث عن عادات وأنماط مشاهدة برامج الفضائيات لدى ) 18(جدول ننتقل اǓن لل

شباب الجامعات المدروسةÝ فيتضح لنا أن الذكور يشاهدون برامج الفضائيات أحيانا بنسبة 
Ý ويشاهدنها أحيانا بنسبة Ý54.96% أما اإلناث فيشاهدن هذه البرامج دائما بنسبة 47.44
، ويبدو من الجدول أعاله أن هناك %34.70ا دائما بنسبة، أما الذكور فيشاهدونه41.48%

تمركزا لمدى المشاهدة عند دائما وأحيانا، عكƩ ما كان موجودا في مدى المشاهدة لدى عينة 
 Ýحيث الحظنا وجود نزعة مركزية عند من يشاهدون أحيانا Ýالبحث لبرامج التلفزيون الجزائري

، لكن )خاصة العربية منها(شاهدة برامج الفضائيات إن هناك اتجاها نحو م: وبهذا يمكن القول
هل للفروقات الواضحة بين تكرارات الذكور واإلناث داللة إحصائيةÞ ولمعرفة ذلك نرى أن 

، ومنه فاإلناث 0.01مستوى داللة  2وهي دالة إحصائيا عند درجة حرية  22.95= 2قيمة كا
رÝ بينما الذكور هم األكثر مشاهدة لهذه هن األكثر مشاهدة لبرامج الفضائيات دائما من الذكو

يؤثر متغير الجنƩ في عادة مشاهدة : اإلناث، وبهذا يمكن القول نالبرامج أحيانا ونادرا م
 .برامج الفضائيات لدى عينة الدراسة

  

يبين العالقة بين مدى مشاهدة عينة الدراسة لبرامج الفضـائيات والمؤسسـة   : 19الجدول رƽم 
  .الجامعية

المؤسسة 
الجزائر   جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية

  العاصمة
  المجموع

مشاهدة 
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  الفضائيات

  284  56.80  184  52.38  22  14.70  20  66.67  58  دائما
  256  29.32  95  47.62  20  85.30  116  28.73  25  أحيانا
  49  13.88  45  00  -  00  -  04.60  4  نادرا

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  عالمجمو
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أن الطلبة الشباب في جامعة سيدي بلعباƩ يشـاهدون بـرامج   ) 19(يتضح من الجدول 
 .Ý وهي بذلك نسبة أكبر من نسبتي من يشاهدون أحيانا ونادرا%66.67الفضائيات دائما بنسبة 

Ý وهي نسـبة  %85.30أما طلبة جامعة ورقلة فيشاهدون برامج الفضائيات أحيانا بنسبة 
مرتفعة مقارنة بمن يشاهدون دائما، في حين نجد أن الشباب الذي يدرƩ بجامعة جيجـل قـد   

، إال أن الذين يدرسون بجامعـة  Ý47.62% وأحيانا %52.38تقاربت نسبتاه في المشاهدة دائما 
  .درامقارنة بمن يشاهدون أحيانا ونا %56.80الجزائر يشاهدون الفضائيات دائما بنسبة مرتفعة 

عند  133.29= 2وبالنظر في مدى داللة الفروق في الجدول السابقÝ نرى أن قيمة كا
وهي قيمة دالة إحصائيا، ومنه يتجلǏ أن الذين يدرسون  0.001مستوى داللة  6درجة حرية 

بجامعة سيدي بلعباƩ هم األكثر مشاهدة لبرنامج الفضائيات دائماÝ من زمالئهم الشباب 
 Ýوأن الذين يدرسون بجامعة ورقلة هم األكثر مشاهدة لبرامج الفضائيات بالجامعات الثالث

أحيانا من زمالئهم بالجامعات األخرى المدروسةÝ كما أن الذين يدرسون بجامعة الجزائر في 
  .العينة المختارة هم األكثر متابعة لبرامج الفضائيات نادرا

سسة الجامعية علǏ مدى مشاهدة يؤثر متغير المؤ: وبناء علǏ الفروق السابقة يمكن القول
  .برامج الفضائيات لدى عينة الدراسة

  

  .يبين العالقة بين الفترات المفضلة فيها مشاهدة برامج الفضائيات والنوع: 20الجدول رƽم 
  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  الفترات المفضلة لمشاهدة الفضائيات
  01.18  7  01.01  4  01.54  3  الفترة الصباحية

  04.92  29  05.08  20  04.60  9  بعد الظهيرة
  32.59  192  39.95  157  17.85  35  الفترة المسائية
  58.24  343  53.96  212  66.83  131  فترة السهرة

  03.05  18  00  -  09.18  18  بعد منتصف الليل
  100  589  100  393  100  196  المجموع

المشاهدة لبرامج الفضائيات لدى عينة الدراسة هي فترة أن ذروة ) 20(يبدو من الجدول   
Ý للفترة المسائية التي يبدأ فيها فعل المشـاهدة لـدى   Ý32.59% مقابل %58.24السهرة بنسبة 

وبالنظر في العالقة بين فترات المشاهدة والجنƩ نرى أن الذكور واإلناث يفضـلن  . المبحوثين
Ý ومنه يتضـح أن عمليـة   )17(اه سابقا عن الجدول فترة السهرةÝ ويمكن تفسير هذا بما أوردن
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المشاهدة التلفزيونية مركبة من عدة أنماط وعادات للمشاهدةÝ فقد نشـاهد بـرامج التلفزيـون    
الجزائري وبرامج الفضائيات في فترات زمنية مشتركةÝ وهذا دليل علǏ أن تكنولوجيا االتصال 

  .قد ساهمت في تجسيد حرية المشاهد
  

يبين العالقة بين الحجم الساعي الذي تستغرقه عملية مشاهدة عينة الدراسـة  : 21الجدول رøƽم  
  .لبرامج الفضائيات يوميا والنوع

 المجموع اإلناث الذكور النوع

الحجم الساعي لمشاهدة 
 الفضائيات يوميا

 % التكرار % التكرار % التكرار

 02.37 14 00 - 07.14 14 أقل من ساعة

 24.27 143 15.78 62 41.32 81 ساعة

 33.95 200 38.42 151 25 49 ساعتان

 22.41 132 27.98 110 11.22 22 ثالث ساعات

 08.82 52 05.60 22 15.30 30 أربع ساعات

 04.58 27 06.87 27 00 - خمƩ ساعات

 03.56 21 05.34 21 00 - ست ساعات فأكثر

 100 589 100 393 100 196 المجموع

أن الذين يشاهدون برامج الفضائيات ساعتين قد ) 21(جدول يبدو من خالل بيانات ال
،  Ý24.27% وأن الذين يشاهدون هذه البرامج ساعة قد بلغت نسبتهم %33.95بلغت نسبتهم

وعند حساب المتوسط الحسابي لحجم المشاهدة لبرامج الفضائياتÝ نجد أن قيمة هذا المتوسط قد 
منهم  14فردا علǏ أساƩ أن  35بعاد ، ولقد تم است%93.03سا حسب ثقة  2.31بلغت 

يشاهدون ست ساعات فأكثرÝ وأصبح حجم العينة التي تم  21يشاهدون أقل من ساعة، وأن 
فردا، وبالتأمل في عالقة الجنƩ بحجم مشاهدة برامج الفضائيات  554حساب المتوسط منها 

من يشاهدون Ý أما %41.32يتبين لنا أن من يشاهدون من الذكور ساعة قد بلغت نسبتهم 
Ý وبحساب المتوسط الحسابي لحجم مشاهدة الفضائيات لدى %25ساعتين فقد كانت نسبتهم 

فردا  Ý14 ولق تم استبعاد %92.84سا حسب ثقة  2الذكور نجد أن قيمة هذا المتوسط قد بلغت 
علǏ أساƩ أنهم يشاهدون أقل من ساعة، وأصبح حجم العينة التي تم حساب المتوسط منها 

  .افرد 182
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إلǏ اإلناث نجد أن من تشاهدن الفضائيات مدة ساعتين قد بلغت نسبتهن  اوبانتقالن
وعند حساب المتوسط الحسابي . Ý لمن تشاهدنها مدة ثالث ساعاتÝ27.98% مقابل 38.42%

ساÝ حسب ثقة  2.46لحجم مشاهدة هؤالء اإلناث لبرامج الفضائيات نحصل علǏ قيمته البالغة 
مفردة علǏ أساƩ أنهن يشاهدن ست ساعات فأكثر، وأصبح  21بعاد Ý ولقد تم است94.66%

  . مفردة 372حجم العينة التي تم حساب المتوسط منها 
ولمعرفة المتوسط العام للمشاهدة التلفزيونية ككل، أي من التلفزيون الجزائري 

  . %93.45سا حسب ثقة  2.29فنجده يساوي  *)نحسب متوسط المتوسطات(والفضائيات 
  

  :مفاƮلة بين الفƮاƏيات العربية والƸربيةø ال
الحظنا حينما تطرقنا سابقا لمفاضالت أفراد عينة البحث بين جنسية البرامج التلفزيونيـة     

  Ýفي التلفزيون الجزائري أن هناك تمركزا لتفضيل المشاهدة عند البرامج الجزائرية والعربيـة
  ضائيات الغربيةوسنتطرق اǓن للمفاضلة بين الفضائيات العربية والف

  

  .يبين العالقة بين الفضائيات المفضلة لدى عينة الدراسة والنوع: 22الجدول رƽم 
 المجموع اإلناث الذكور النوع

 % التكرار % التكرار % التكرار الفضائيات المفضلة
 68.42 403 72.52 285 60.20 118 الفضائيات العربية
 31.57 186 27.48 108 39.80 78 الفضائيات الغربية
 100 589 100 393 100 196 المجموع

أن هناك نزعة مركزية لدى عينة البحث تشكل علǏ مسـتوى  ) 22(نالحظ من الجدول 
للبرامج الغربية، ويبدو أن هذا التبـاين فـي    Ý31.57% مقابل %68.42البرامج العربية نسبة 

ـ  ن الفضـائيات العربيـةÝ   التفضيل راجع إلǏ الوعي الذي يملكه الشباب الجامعي الجزائري ع
  .خصوصا بعد تمكنها من تقديم الصورة الحقيقية عما يجري في العالم

التي نجد أنها قـد   2وبالنظر في دالالت الفروق بين تفضيالت الذكور واإلناث نحسب كا
وهي قيمة دالة إحصائياÝ ومنه فƎن اإلناث  0.05مستوى داللة  1عند درجة حرية  4.99بلغت 

أكثر من الذكور  يات العربية أكثر من الذكور، وتفضلن أيضا الفضائيات الغربيةتفضلن الفضائ
كذلكÝ وبهذا يتضح أن متغير الجنƩ يؤثر في عملية المفاضلة بين الفضائيات العربية والغربية 

  .لدى عينة الدراسة

                                                 

* 

 
)2ن × 2م) + (1ن × 1م( ـــــــــــــــ = اتطالمتوسمتوسط 

 2ن + 1ن
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  .يبين العالقة بين الفضائيات المفضلة لدى عينة الدراسة وبيئة النشأة: 23الجدول رƽم 
 المدينة الريف بيئة النشأة

 المجموع
 % التكرار % التكرار الفضائيات المفضلة

 403 63.76 197 73.58 206 الفضائيات العربية

 186 36.24 112 26.42 74 الفضائيات الغربية

 589 100 309 100 280 المجموع

يفي يفضـلون  أن الشباب الجامعيين الذين هم من أصل ر) 23(تكشف لنا بيانات الجدول 
Ý كما يفضلها زمالؤهم الـذين هـم مـن المدينـة بنسـبة      %73.58الفضائيات العربية بنسبة 

كما نجد أن هـذه  . Ý للفضائيات الغربيةÝ وهي نسبة أقل من سابقتهاÝ36.24% مقابل 63.76%
Ý وبدراسة داللة الفروق %26.42الفضائيات قد أخذت تفضيل المبحوثين من أصل ريفي بنسبة 

عنـد درجـة    6.54=   2ضيل المبحوثين من أصل ريفيÝ وأصل حضريÝ يتضح أن كابين تف
Ý وهي قيمة دالة إحصائياÝ ومنه فالطلبة من أصل ريفي هم األكثر 0.05مستوي داللة  1حرية 

تفضيال للفضائيات العربية من الطلبة ذوي األصل الحضريÝ الذين يفضلون بدورهم الفضائيات 
وبهذا يكون لمتغير البيئة الجغرافية واالجتماعية . ذوي األصل الريفي الغربية أكثر من زمالئهم

  . والثقافية أثر في تفضيل الفضائيات لدى عينة الدراسة
  

  .يبين العالقة بين الفضائيات المفضلة لدى عينة الدراسة والمؤسسة الجامعية: 24الجدول رƽم 
المؤسسة 
 الجامعية

Ʃاصمةالجزائر الع جيجل ورقلة سيدي بلعبا
المجموع

الفضائيات 
 المفضلة

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

الفضائيات 
 العربية

47 54.02128 94.1242 100 186 57.40403 

الفضائيات 
 الغربية

40 45.988 05.88- 00 138 42.60186 

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

Ý أن طلبة )24(ت بالمؤسسة الجامعيةÝ يتضح من الجدول وبالنظر في عالقة الفضائيا
سيدي بلعباƩ يفضلون البرامج العربية والغربية بنسبتين متقاربتينÝ في حين نجد طلبة جامعتي 
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 Ýبنسبتين مرتفعتين Ýأما %100و %94.12ورقلة وجيجل يفضلون الفضائيات العربية Ý
 %42.60مقابل  %57.40لعربية بنسبة المبحوثين من جامعة الجزائر فيفضلون الفضائيات ا

ويمكن تفسير النتائج السابقة ببداية زوال فترة االنبهار بالقنوات الغربيةÝ . للفضائيات الغربية
  .ومنافسة القنوات العربية لها

  

  :ø المفاƮلة بين القنوات العربية
ضامين Ý مؤشرا هاما علǏ تعدد الم)الخاصة(تعد ظاهرة نمو عدد الفضائيات العربية   

اإلعالمية وتخصصهاÝ مما يدعم عملية المشاهدة الحرة الخالية من التوجيهات التي تحملها 
  .الفضائيات العربية الحكومية

  
أدناه أن قناة الجزيرة قد احتلت المرتبة األولǏ في مفاضـلة  ) 25(يتضح لنا من الجدول 

فاحتلتا المرتبة الثالثـة   MBC, MBC2عينة الدراسةÝ واحتلت قناة إقرأ المرتبة الثانيةÝ أما قناة
في مفاضلة عينة الدراسةÝ ثم تأتي قناة دبي في المرتبة الرابعة، أما القنوات األخرى فتأتي فـي  

  .المراتب المتبقية في مفاضلة عينة البحث
وبالنظر في عالقة متغير الجنƩ بمفاضلة هذه الفضائيات العربيةÝ يتبين أن الذكور 

في المرتبة األولÝǏ في حين تفضل اإلناث في المرتبة األولǏ قناة إقرأÝ يفضلون قناة الجزيرة 
وإذا كانت قناة العربية قد أخذت المرتبة الثانية في مفاضلة الذكورÝ فƎن قناة الجزيرة قد احتلت 

فيستويان مرتبةÝ وتبقǏ القنوات األخرى  MBC.MBC2المرتبة الثانية لدى اإلناثÝ أما قناتا 
  .  ، مما يدل علǏ اختالف تجارب المشاهدة لدى الذكور واإلناثمختلفة المراتب

.." أثر البث التلفزيوني ) "نصير بوعلي(وتلتقي هذه النتائج مع ما توصلت إليه دراسة   
في تفضيل الذكور لقناة الجزيرة في المرتبة األولÝǏ لكنها تختلف معها في التفضيل الثاني قناة 

  .ل الثالثالمنار، وتتفق معها في التفضي
أما بالنسبة للنتيجة الخاصة بمفاضلة اإلناثÝ فقد تبين أنهن يتفقن مع الذكور في المفاضلة   
ويختلفن معهم في المفاضلة األولǏ والثانيةÝ حيث احتلت قناة إقرأ ) MBC2 ،MBC(الثالثة 

  .المرتبة األولǏ لدى هؤالء اإلناث، في حين رجعت المرتبة الثانية لقناة الجزيرة
السابق ذكرها في اختيار ) بوعلي(تلتقي هذه النتيجة الخاصة باإلناثÝ مع نتيجة دراسة و  
  .، اقرأ، الجزيرة، وتختلف معها في الترتيبMBCقنوات 
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 .يبين الفضائيات العربية المفضلة لدى عينة الدراسة في عالقتها بالنوع: 25الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

يات العربية الفضائ الترتيب المجموع
 المفضلة

الترتيب % التكرارالترتيب % التكرار

 1 234 2 16.75 121 1 37.41 113 الجزيرة 

 5 77 8 4.57 33 2 14.56 44 العربية

 2 167 1 17.86 129 4 12.58 38 إقرأ

 9 25 11 2.21 16 5 2.98 09 الشارقة

 17 01   - 11 0.33 01 المشكاة

MBC2 ،MBC 39 12.91 3 119 16.48 3 158 3 
LBC 092.985466.37 6 55 7 
 12 10 12 0.83 06 8 1.32 04 المنار

 8 50 7 5.67 41 5 2.98 09 روتانا

 6 57 5 6.78 49 6 2.64 08 أبو ظبي

 10 24 11 2.21 16 6 2.64 08 3المجد، المجد 

 4 80 4 10.38 75 7 1.65 05 دبي

 10 20 10 2.35 17 9 0.99 03 الفضائية السورية

 9 25 9 2.90 21 8 1.32 04 الفضائية المصرية

 11 13 12 1.80 13  00 -  المستقبل

 13 06 14 0.41 03 9 0.99 03  المغربية

 15 03 14 0.41 03  00 -  الفضائية اللبنانية
Space Toon  03 0.99 9 02 0.27 15 05 14 
 14 05 14 0.41 03 10 0.66 02 الفضائية القطرية

 14 05 13 0.69 05  00 - اة المرأة العربيةقن

 16 02 15 0.27 02  00 - دريم

 16 02 15 0.27 02  00 - المنارة

  1024  100 722  100 302 المجموع
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 .يبين العالقة بين الفضائيات العربية المفضلة لدى عينة البحث وبيئة النشأة: 26الجدول رƽم 
 المدينة الريف النوع

 المجموع
 الترتيب التكرار الترتيب التكرار فضائيات العربية المفضلةال

 234 01 111 01 123 الجزيرة

 77 05 37 04 40 العربية

 167 02 87 02 80 إقرأ

 25 10 15 09 10 الشارقة

 01 17 01  - المشكاة

MBC + MBC2 158 03 81 03 77 ل 

LBC 55 06 31 07 24 ل 

 10 13 05 12 05 المنار

 50 8 24 06 26 اروتان

 57 07 25 05 32 أبو ظبي

 24 9 19 12 05 2المجد، المجد

 80 04 40 04 40  دبي

 20 11 12 10 08  الفضائية السورية

 25 11 12 8 13  الفضائية المصرية

 13 12 07 11 06  المستقبل

 06 15 02 13 04  المغربية

 03 14 03  -  الفضائية اللبنانية

Space toon 05 15 02 14 03 ل 

 05 13 04 16 01  الفضائية القطرية

 05 14 03 15 02  المرأة العربية

 02  - 15 02  دريم

 02  - 15 02 المنارة

 1024  521  503 المجموع

أن متغير بيئة النشأة قد سوي بين تفضيالت كل من الطلبة ذوي ) 26(يتضح من الجدول 
حضريةÝ علǏ مستوى المراتب الثالث األولÝǏ حيث النشأة الريفيةÝ وزمالئهم من ذوي النشأة ال

احتلت قناة الجزيرة المرتبة األولÝǏ واحتلت قناة اقرأ المرتبـة الثانيـة، فـي حـين جـاءت      
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في المرتبة الثالثة، أما تفضيالت القنوات األخرى المتبقيةÝ فجـاءت فـي     MBC.MBC2قناتا
  .مراتب متباينة

  

 .فضائيات العربية المفضلة والمؤسسة الجامعيةيبين العالقة بين ال: 27الجدول رƽم 

 المؤسسة الجامعية
جامعة سيدي 

Ʃبلعبا 
 جامعة الجزائر جامعة جيجل جامعة ورقلة

المجموع
 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرارالفضائيات العربية

 26.63234 29.16151 20.3421 09.7447 15 الجزيرة

07.3 02.6017 04 العربية
5 

07 09.7249 08.6477 

 10.58167 23.6060 22.5117 24.6852 38 إقرأ

 01.9425 01.3911 03.0301 07 03.9 06 الشارقة

 01  - - - - -00.65 01 المشكاة
MBC+ MBC2 27 17.5243 18.6112 16.6776 13.40158 

LBC 13 08.4410 04.3201 01.3931 05.4755 
 00.8810 01.3905 00.8601 01.3002 02 المنار

 50 06 01.3934 04.7601 02.6011 04 روتانا

 07.0557 02.7840 02.1602 06.4905 10 أبو ظبي

 02.4724 14 - -02.59 02.6006 04 2المجد، المجد

 07.9480 01.3945 09.5201 07.7922 12  دبي

 02.6520 02.7815 00.4302 01.3001 02  الفضائية السورية

 02.6525 15 - -01.73 03.9004 06  الفضائية المصرية

 00.8813 02.7805 00.4302 03.2501 05  المستقبل

 00.1806 01 - -01.29 01.3003 02  المغربية

 03 - -01.39 01 - -01.30 02  الفضائية اللبنانية

Space toon - - - - 02 02.7803 00.5305 

 00.7105 04 - - - -00.65 01  الفضائية القطرية

 00.7105 01.3904 01 - - - -  المرأة العربية

 00.3502 02 - - - - - -  دريم

 00.3502 02 - - - - - - المنارة

 1024 100 567 100 72 100 231 100 154 المجموع
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يفضلون مشاهدة قناة إقرأ أن طلبة جامعة سيدي بلعباƩ ) 27(يتضح من بيانات الجدول   
المرتبة الثانية في مفاضلة هؤالء  MBC، كما احتلت قناة %24.68في المرتبة األولǏ بنسبة 

، أما القنوات األخرى فجاءت مراتبها متباينة ضمن تفضيالت طلبة %17.52الطلبة، بنسبة 
Ʃسيدي بلعبا.  

ح أن قناة إقرأ قد احتلت وفيما يخص تفضيالت طلبة جامعة ورقلة للقنوات العربية، يتض  
، ثم تأتي %20.34، تليها قناة الجزيرة في المرتبة الثانية بنسبة %22.51المرتبة األولǏ بنسبة 

، أما القنوات األخرى فجاءت نسبها متباينة %18.61في المرتبة الثالثة بنسبة  MBCقناة 
Ǐوضعيفة، مقارنة بالقنوات الثالث األول.  

جامعة جيجل، للقنوات العربية، يتضح أن قناة الجزيرة قد  وبالنسبة لتفضيالت طلبة  
، ثم %23.60، تليها قناة إقرأ في المرتبة الثانية بنسبة %29.16احتلت المرتبة األولǏ بنسبة 

  .%16.67بنسبة  MBCقناة 
أما بالنسبة لتفضيالت طلبة جامعة الجزائر، للقنوات العربية فيتضح أن قناة الجزيرة قد 

في المرتبة الثانية بنسبة MBC2 و MBC، تليها قناتا %26.23تبة األولǏ بنسبة احتلت المر
  .%10.58، ثم تأتي قناة إقرأ في المرتبة الثالثة بنسبة 13.40%

  

  : ø المفاƮلة بين القنوات الƸربية
تعد عملية المفاضلة بين القنوات الغربية مؤشرا علǏ نوع البرامج التي يبحث عنها   

  .سنحاول معرفة القناة األكثر مشاهدة لدى عينة الدراسةالشبابÝ ولذلك 
  

أدناه أن الذكور واإلناث يفضلون في المرتبة األولـǏ  ) 28(يتضح لنا من خالل الجدول 
في المرتبة الثانيةÝ ويفضـل الـذكور قنـاة     ÝM6 كما أنهم يتساوون في تفضيل قناة TF1قناة 

CANAL+ أما اإلناث فيفض Ýلن قناتي في المرتبة الثالثةTV5  ،F2     Ýفـي المرتبـة الثالثـة
المفاضـلة   +ÝCANAL في حـين أخـذت   TV5وعادات المفاضلة الرابعة لدى الذكور لقناة 

المرتبة الخامسة في مفاضلة الذكورÝ في  F2و Animauxالرابعة لدى اإلناثÝ واحتلت قناتي 
ألخرى فاحتلت المراتـب  Ý أما القنوات الغربية اAnimauxحين عادت المفاضلة الخامسة لقناة 
Ý ويبدو من هذا أن القنوات الفرنسية هـي األكثـر   %0.97المتبقية بنسب ضعيفةÝ بلغت أدناها 

  .تفضيال لدى كل من اإلناث والذكور وهذا راجع أساسا إلǏ عامل اللغة
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 .يبين العالقة بين الفضائيات الغربية المفضلة لدى عينة الدراسة والنوع: 28الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

المجموع الفضائيات الغربية المفضلة 
 لدى عينة الدراسة

 الترتيب % التكرار الترتيب % التكرار

TF1 66 32.04 1 188 43.42 1 254 
M6 31 15.05 2 89 20.55 2 120 

TV5 20 09.71 4 36 08.31 3 56 
CANAL+ 28 13.59 3 16 03.69 4 44 

F2 11 05.33 5 36 08.31 3 47 
F3 04 01.94 8 08 01.84 9 12 

ARTE 07 03.39 6 12 02.77 6 19 
LA 5 eme 02 00.97 10 11 02.54 7 13 

BBC 06 02.91 7 09 02.07 8 15 
ANIMAUX 11 05.33 5 13 03 5 24 

RTL9 02 00.97 10 04 00.92 11 06 
RAI 1 – 2 02 00.97 10    02 

CNN 02 00.97 10 06 01.40 10 08 
EURO SPORT 06 02.91 7 02 00.46 13 08 
EURO NEWS 02 00.97 10 03 00.70 12 05 

TPS 03 01.46 9    03 
TSR 1 – 2 03 01.46 9    03 

 639  100 433  100 206 المجموع

  
أدناه يتبين أن المبحوثين من األصـل الريفـي، والحضـري    ) 29(بالنظر في الجدول 

في المرتبة الثانيةÝ ويفضل الطلبـة   M6مرتبة األولǏ، وقناة في ال TF1يفضلون مشاهدة قناة 
المرتبـة الثالثـة فـي     F2في المرتبة الثالثةÝ في حين احتلت قناة  TV5من أصل ريفي قناة 

في الترتيب الرابع لدى أصـحاب   +CANALمفاضلة الطلبة من أصل حضري وجاءت قناة 
ع لدى أصحاب األصل الحضري فاحتله قناة األصل الريفي من عينة الدراسةÝ أما الترتيب الراب

TV5 للقناة الغربية المفضلة فأخذته قناة Ʃأما فيما يتعلق بالترتيب الخام ÝF2    لـدى أصـحاب
  .لدى أصحاب األصل الحضري +CANALاألصل الريفيÝ وأخذته 

، ويتأكد لنا أن %0.96وتبقǏ القنوات محتلة المراتب المتبقية بنسب ضعيفة بلغت أدناها 
  .قنوات الفرنسية هي األكثر تفضيال لدى كل من مبحوثي األصول الريفية، والحضريةال
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 .يبين العالقة بين الفضائيات الغربية المفضلة وبيئة النشأة: 29الجدول رƽم 
 المدينة الريف النوع

المجموع الفضائيات الغربية 
 المفضلة

 الترتيب % التكرار الترتيب % التكرار

TF1 128 41.16 1 126 38.41 01 254 
M6 67 21.54 2 53 16.15 02 120 

TV5 27 08.68 3 29 08.84 04 56 
CANAL+ 25 08.04 4 19 05.79 05 44 

F2 17 05.46 5 30 09.14 03 47 
F3 05 01.60 7 07 02.13 09 12 

ARTE 03 00.96 9 16 04.87 06 19 
LA 5 eme 04 01.28 8 09 02.74 8 13 

BBC 05 01.60 7 10 03.04 07 15 
ANIMAUX 15 04.82 6 09 02.74 8 24 

RTL9 01 00.32 11 05 01.52 11 06 
RAI 1 – 2 02 00.64 10 00   02 

CNN 02 00.64 10 06 01.83 10 08 
EURO SPORT 03 00.96 9 05 01.52 11 08 
EURO NEWS 03 00.96 9 02 00.61 12 05 

TPS 03 00.96 9 00   03 
TSR 1 – 2 01 00.32 11 02 00.61 12 03 

 639  100 328  100 311 المجموع
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يبين العالقة بين الفضائيات الغربية المفضلة لدى عينة الدراسـة والمؤسسـة   : 30الجدول رƽم 
 .الجامعية

 المؤسسة الجامعية
جامعة سيدي 

Ʃبلعبا 
 جامعة الجزائر جامعة جيجل جامعة ورقلة

 المجموع
الفضائيات الغربية 

 المفضلة
 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

TF1 42 41.1762 42.7523 47.91127 36.9125439.74 
M6 19 18.6235 24.1306 12.5060 17.4412018.77 

TV5 08 07.8421 14.4806 12.5021 06.1056 08.76 
CANAL+ 06 05.8807 04.8201 02.0830 08.7244 06.88 

F2 12 11.7603 02.0604 08.3328 08.1347 07.33 
F3 03 02.94- 00 01 02.0808 02.3212 01.87 

ARTE 02 01.9604 02.7502 04.1611 03.1919 02.97 
LA 5 eme 05 04.90- 00 -  08 02.3213 02.03 

BBC 03 02.9404 02.7501 02.0807 02.0315 02.34 
ANIMAUX 02 01.9606 04.1303 06.2513 03.7724 03.75 

RTL9 -  01 00.6801 02.0804 01.1606 00.94 

RAI 1 – 2 -  -  -  02 00.5802 00.31 

CNN -  02 01.37-  06 01.7408 01.25 

EUROSPORT -  -  -  08 02.3208 01.25 

EURO NEWS -  -  -  05 01.4505 00.78 

TPS -  -  -  03 00.8703 00.47 

TSR 1 – 2 -  -  -  03 00.8703 00.47 

 639100 100 344 100 48 100 145  102 المجموع

نجـد أن  ) 30(باالنتقال إلǏ مفاضالت عينة الدراسة بين الفضائيات الغربيةÝ الجـدول  
 M6في المرتبة األولÝǏ واحتلت قناة  TF1الجامعات األربع المدروسة قد فضلت مشاهدة قناة 

رتبة الثانية من حيث أفضلية المشاهدة لدى الجامعات المدروسة كذلكÝ مـع العلـم أن قنـاة    الم
TV5  قد شاركت قناةM6  واحتلت قناة Ýفي المرتبة الثانية لدى طلبة جامعة جيجلF2  المرتبة

الثالثة لدى مبحوثي جامعة سيدي بلعباÝƩ أما المرتبة الثالثة في مفاضلة طلبة جامعـة ورقلـة   
Ý بتكـرار  ÝF2 في حين رجعت مفاضلة مبحوثي جامعة جيجل إلـǏ قنـاة   TV5لقناة فكانت 
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المرتبة الثالثة في مفاضلة طلبة جامعة الجزائرÝ مع العلـم أن   +Canalضعيف، وأخذت قناة 
  .+Canalيقترب من تكرار  F2تكرار قناة 

  .أما القنوات األخرى المتبقية فكانت أƹلب تكراراتها ضعيفة
  

  :ين البرامج التلفزيونية في الفƮاƏيات العربية والƸربيةø المفاƮلة ب
بـين  ) عربية وƹربيـة (تطرقنا سابقا إلǏ عملية المفاضلة في مشاهدة القنوات األجنبية   

أفراد مجتمع البحث، وسنحاول اǓن معرفة المفاضلة بين البرامج التلفزيونية التي احتوتها تلـك  
  .القنوات

 .ة بين البرامج المفضلة مشاهدتها في الفضائيات العربية والنوعيبين العالق: 31الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

برامج الفضائيات  المجموع
 العربية المفضلة

الترتيب %التكرارالترتيب %التكرار

09.20 203 08.8605 127 09.8405 76 األفالم العربية

08.80 194 08.7207 125 08.9206 69 األفالم الغربية

12.98 286 15.5002 222 08.2807 64 المسلسالت العربية

06.34 140 08.8006 126 01.8111 14 المسلسالت المدبلجة

08.98 198 04.8809 70 16.5602 128 األخبار

ــة   ــرامج الفني الب
 والثقافية

78 10.0904 269 18.7801 347 15.73

06.30 139 02.2410 32 13.8403 107 البرامج الرياضية

15.60 34 14.8003 212 17.0801 132 البرامج الدينية

05.12 113 08 06 86 03.5009 27 المنوعات الغنائية

08.61 190 09.1404 131 07.6308 59 البرامج العلمية

02.31 51 02.2410 32 02.4510 19 برامج األطفال

    00 -  00 - أخرى

 2205100  100 1432  100 773 المجموع

أنه ال وجود لنزعة مركزية في عملية المفاضلة بين ) 31(يتضح لنا من الجدول  
البرامج المفضلة مشاهدتها في القنوات العربية لدى عينة البحثÝ إذ احتلت البرامج الفنية 
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واحتلت المرتبة الثانية، ) %15.60(المرتبة األولǏ، والبرامج الدينية ) %15.73(والثقافية 
المرتبة الثالثة، في حين احتلت األفالم العربية واألخبار ) %12.98(المسلسالت العربية 

واألفالم الغربية والبرامج العلميةÝ المراتب الثالث المتوالية بفروق ƹير دالة إحصائيا مما يدل 
فزيونيةÝ علǏ أن عملية المشاهدة لدى الشباب الجامعي المدروƩ تتوزع علǏ معظم البرامج التل

وفيما يتعلق بتفضيل البرامج التي تبثها الفضائيات العربية في . التي تبثها القنوات العربية
عالقتها بمتغير الجنÝƩ يتضح أن البرامج الدينية قد أخذت المرتبة األولǏ لدى الذكورÝ بينما 

دى الذكور المرتبة أخذت البرامج الفنية والثقافية المرتبة األولǏ لدى اإلناثÝ واحتلت األخبار ل
الثانية كما احتلت لديهم البرامج الرياضية المرتبة الثالثةÝ بينما احتلت المسلسالت العربية 
المرتبة الثانية لدى اإلناثÝ واحتلت لديهن البرامج الدينية المرتبة الثالثة، في حين أخذت البرامج 

ترجع المرتبة الرابعة في مفاضلة  الفنية والثقافية المرتبة الرابعة في مفاضلة الذكورÝ بينما
اإلناث إلǏ البرامج العلمية، وتأتي البرامج األخرى في المراتب الموالية في مفاضلة الذكور 

  .واإلناث معا
والمالحظة الظاهرة فيما سبق هي أن الذكور يميلون إلǏ برامج الواقع، بينما تميل اإلناث 

 Ýالمزج بين برامج الواقع وبرامج الخيال Ǐكما سبق إل ÝǏمستوى التفضيالت األربعة األول Ǐعل
  .ذلك مع تفضيالت برامج التلفزيون الجزائري

وبمقارنة هذه النتائج بما توصلت إليه بعض الدراسات الجزائرية، نالحظ أن هنالك اتفاقا 
جزئيا بين ما توصلنا إليه وبين ما توصلت إليه الدراسات األخرى، حيث توصلت دراسة 

أن الذكور يفضلون مشاهدة البرامج اإلعالمية، األفالم العربية ...") البث التلفزيونيأثر " بوعلي(
والبرامج الدينية، في المراتب الثالثة األولǏ، وفي نتيجة ما توصلنا إليه يكون االتفاق حاصال 

  .علǏ البرامج الدينية فقط
لعربية، والمسلسالت كما توصلت الدراسات أعاله إلǏ أن اإلناث يفضلن مشاهدة األفالم ا  

والبرامج اإلعالمية، في المراتب الثالثة األولǏ، وبمقارنة نتيجة ما توصلت إليه الدراسات بهذه 
وتتفق نتيجة دراستنا . النتيجة السابقة نجد االتفاق قائما علǏ مستوى مشاهدة اإلناث للمسلسالت

ستوى تفضيل الذكور، علǏ م) السعيد بومعيزة(الخاصة بتفضيل الذكور مع نتائج دراسة 
العربية، وإذا كان هؤالء الذكور قد فضلوا مشاهدة  تالبرامج الرياضية والبرامج الدينية بالقنوا

  .األفالم في هذه الدراسات السابقة فƎنهم في دراستنا قد فضلوا متابعة األخبار
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اإلناث، كما تتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلنا إليه من نتيجة تفضيل البرامج لدى   
، إال أن االختالف بين نتيجة )...المنوعات(علǏ مستوى مشاهدة المسلسالت والبرامج الفنية 

السابقتين كان علǏ مستوى مشاهدة البرامج الدينية في دراستنا  نتفضيل اإلناث في الدراستي
  .ومشاهدة األفالم في الدراسات األخرى

الفضائيات العربية المفضلة ومتغير  وبدراسة مدى قوة العالقة االرتباطية بين برامج
 Ʃنجد قيمة معامل ارتباط الرتب لسبيرمان ر ÝƩعند درجة حرية 0.12= الجن Ý10 وهذه Ý

Ý ومنه 0.01عند مستوى الداللة  0.74وأصغر من  0.05عند مستوى الداللة  0.56أصغر من 
برامج الفضائيات ال توجد عالقة إرتباطية قوية بين متغير الجنÝƩ وعملية المفاضلة بين 

  .العربية
  

 .يبين العالقة بين البرامج المفضلة مشاهدتها في الفضائيات الغربية والنوع: 32الجدول رƽم 
 المجموع اإلناث الذكور النوع

برامج الفضائيات 
 الغربية المفضلة

 % التكرارالترتيب %التكرارالترتيب %التكرار

22.94 414 19.2602 252 32.6601 162 األفالم

07.20 130 07.3306 96 06.8604 34 المسلسالت

17.84 322 16.2804 213 21.9802 109 األخبار

ــة   ــرامج الفني الب
 والثقافية 

60 12.0903 222 16.9803 282 15.64

09.70 175 12.7605 167 01.6106 08 المنوعات الغنائية

22.94 414 23.3101 305 21.9702 109 البرامج العلمية

03.72 67 04.0607 53 02.8205 14  برامج األطفال

     -   -  أخرى

 100 1804  100 1308  100 496 المجموع

أن األفالم والبرامج العلمية احتلت المرتبة األولي مـن  ) 32(يتضح من بيانات الجدول 
غربية بنسـبة متسـاوية   بين البرامج التي فضلتها عينة البحث من خالل مشاهدتها للفضائيات ال

Ý والبـرامج الفنيـة   )%17.84(، بينما احتلت األخبار المرتبة الثانية بنسـبة  )%22.94(بلغت 
والثقافية أخذت المرتبة الثالثة في مفاضلة عينة البحثÝ بين البرامج المقدمة فـي الفضـائيات   

  .الغربيةÝ وتأتي أƹلب البرامج األخرى في المراتب المتوالية بنسب ضعيفة
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وبانتقالنا إلǏ عالقة متغير الجنƩ بالبرامج المقدمة في الفضائيات الغربيـةÝ نالحـظ أن   
الذكور يفضلون متابعة األفالم في المرتبة األولǏ، أما اإلناث فيفضلن مشاهدة البرامج العلميـة  

الت في المرتبة األولǏ، في حين احتلت هذه البرامج العلميةÝ واألخبار المرتبة الثانية في تفضي
الذكور، أما التفضيل الثاني بالنسبة لǘناث فكان لمشاهدة األفالم، ويلتقي كل من الذكور واإلناث 
في ترتيب البرامج الفنية والثقافية في التفضيل الثالث، أما التفضيل الرابع لدى الذكور فأخذتـه  

األخـرى فـي    وتأتي البـرامج . المسلسالتÝ لكن التفضيل الرابع لدى اإلناث فأخذته األخبار
وبهذا يمكن مالحظة ميل كل من الذكور واإلناث . المراتب الموالية في مفاضلة الذكور واإلناث

Ǐمستوى التفضيالت األربعة األول Ǐمزج برامج الواقع وبرامج الخيال في المشاهدة عل Ǐإل.  
ÝƩنبحث  وبدراسة العالقة اإلرتباطية بين برامج الفضائيات الغربية المفضلة ومتغير الجن

 Ʃوهي قيمة واقعية عند درجة  0.75=عن قيمة معامل سبيرمان الرتباط الرتب فنجد أن ر Ý
Ý وبهذا فقيمة Ý0.01 عند مستوى الداللة Ý0.94 و0.05عند مستوى الداللة  0.82بين  6حرية 

 Ʃومنه ال وجود لعالقة إرتباطية قوية بين متغير الجن Ýأصغر من القيمتين السابقتين Ʃر
  .المفاضلة بين برامج الفضائيات الغربية وعملية

  

يبين العالقة بين البرامج المفضلة مشاهدتها في الفضـائيات الغربيـة وبيئـة    : 33الجدول رƽم 
 .النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
برامج الفضائيات  المجموع

 الغربية المفضلة
 الترتيب % التكرار الترتيب % التكرار

 414 03 21.51 207 01 24.58 207 األفالم
 130 06 08 77 07 06.29 53 المسلسالت
 322 02 21.72 209 04 13.42 113 األخبار

 282 04 15.28 147 03 16.03 135البرامج الفنية والثقافية 
 175 05 08.21 79 05 11.4 96 المنوعات الغنائية
 414 01 24.22 233 02 21.49 181 البرامج العلمية
 67 07 01.03 10 06 06.76 57  البرامج األطف

    -   -  أخرى
 1804  100 962  100 842 المجموع

  Ýعالقة متغير بيئة النشأة بالبرامج المفضلة مشاهدتها في الفضائيات الغربيـة Ǐبانتقالنا إل
يتبين لنا أن األفالم قد احتلت المرتبة األولǏ في مفاضلة الطلبة ذوي األصل الريفيÝ في حـين  
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البرامج العلمية المرتبة األولǏ في مفاضلة الطلبة ذوى األصل الحضرىÝ واحتلت هـذه   احتلت
البرامج المرتبة الثانية لدى المبحوثين الذين هم من أصل ريفيÝ وأخذت األخبار المرتبة الثانية 
في مفاضلة المبحوثين الذين هم من المدنÝ أما المرتبة الثالثة في مفاضلة من هم مـن األصـل   

فيÝ فكانت للبرامج الفنية والثقافيةÝ في حين رجعت المرتبة الثالثة في مفاضلة من هم مـن  الري
األصل الحضري إلǏ األفالمÝ وأخذت األخبار المرتبة الرابعة في مفاضلة الشباب ذوي األصل 
الريفيÝ بينما عادت المرتبة الرابعة في مفاضلة الشباب ذوي األصل الحضري إلـǏ البـرامج   

لثقافيةÝ ويبدو من هذه المفاضالت السابقة أن هناك مزجا لبرامج الواقع وبرامج الخيال الفنية وا
  .في مشاهدة الطلبة الشباب الذين هم من الريف والمدنÝ لبرامج الفضائيات الغربية

ولمعرفة العالقة االرتباطية بين متغير بيئة النشأةÝ والبرامج المفضـلة مشـاهدتها فـي    
عند  0.79= بحث عن قيمة معامل سيبرمان الرتباط الرتب فنجد أن ر Ʃ الفضائيات الغربيةÝ ن

عنـد   Ý0.94 و0.05عند درجة مستوى داللة  Ý0.82 حيث تقع هذه القيمة بين 6درجة حرية 
Ý ومنه نالحظ أن قيمة رƩ أصغر من قيمة الدرجتين الحرجتينÝ وبهـذا ال  0.01مستوى داللة 

ر بيئة النشأة والبرامج المفضلة مشاهدتها في الفضـائيات  وجود لعالقة ارتباطيه قوية بين متغي
  .الغربية

  

 .يبين العالقة بين البرامج المفضلة في الفضائيات الغربية والمؤسسة الجامعية: 34الجدول رƽم 

 المؤسسة الجامعية
جامعة سيدي 

Ʃبلعبا 
 جامعة الجزائر  جامعة جيجل جامعة ورقلة

برامج الفضائيات 
 الغربية المفضلة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 24.46 261 26.76 38 17.64 60 21.56 55 األفالم

 07.77 83 07.04 10 02.64 09 10.98 28 المسلسالت

 18.08 193 13.38 19 25.29 86 09.41 24 األخبار

 13.88 148 17.60 25 19.70 67 16.48 42البرامج الفنية والثقافية 

 10.78 115 06.33 09 04.11 14 14.50 37 غنائيةالمنوعات ال

 21 224 25.35 36 25 85 27.06 69 البرامج العلمية

 04.02 43 03.52 05 05.58 19  -  برامج األطفال

  -  -  -  -  أخرى

 100 1067 100 142 100 340 100 255 المجموع
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لجامعية يتضح لنا من خالل وبانتقالنا إلǏ برامج الفضائيات الغربية وعالقتها بالمؤسسة ا
أن طلبة جامعة سيدي بلعباƩ يفضلون متابعة البرامج العلمية في المرتبة األولÝǏ ) 34(الجدول 
Ý أمـا البـرامج الفنيـة    %21.56، ويفضلون األفالم في المرتبة الثانية بنسبة %27.06بنسبة 

وعات الغنائيـة المرتبـة   Ý واحتلت المن%16.48والثقافية فجاءت في مفاضلتهم الثالثةÝ بنسبة 
  .%14.50الرابعة لديهم بنسبة 

وفيما يتعلق بمفاضالت طلبة جامعة ورقلةÝ فلقد أخذت األخبار والبرامج العلمية المرتبة 
، %19.70، وأخذت البرامج الفنية المرتبة الثانية بنسبة %25و %25.29األولǏ لديهم بنسبتي 

، أما البرامج األخرى فجاءت %17.64ت لǖفالم بنسبة أما المرتبة الثالثة في هذه المفاضلة فكان
  .%2.64بنسب ضعيفة أدناها 

أما فيما يتعلق بمفاضالت طلبة جامعة جيجلÝ فقد أخذت األفالم المرتبة األولـǏ بنسـبة   
Ý ثم البرامج  الفنية والثقافية في المرتبة الثالثة Ý25.35% تليها البرامج العلمية بنسبة 26.76%
  .Ý13.38% ثم تتبعها في المرتبة الرابعة بنسبة %17.60بنسبة 

   Ǐوبالنظر في مفاضالت طلبة جامعة الجزائر نرى أن األفالم قد أخذت المرتبـة األولـ
ثم تتبعها األخبار في المرتبة الثالثة بنسـبة   Ý21% تليها البرامج العلمية بنسبة %24.46بنسبة 

Ý ويبدو من هذه المفاضـالت أن هنـاك   Ý13.88% ثم البرامج الفنية والثقافية بنسبة 18.08%
مزجا لبرامج الواقع والخيال علǏ مستوى كل الجامعات المدروسة علǏ مسـتوى التفضـيالت   

  .السابقة
  

 øمحيط المشاهدة التلفزيونية:  
يحتل محيط المشاهدة التلفزيونيةÝ أهمية بالغة في التجربة التلفزيونية لدى المشاهدÝ إذ 

تعلق بهاÝ فالمشاهدة مع أفراد األسرة تختلف عن المشاهدة بانفرادÝ لكل مشاهدة خصوصيات ت
أو مع األصدقاء وإذا كانت المشاهدة مع أفراد األسرة كحالة األسرة الجزائرية مضبوطة بنوع 
 Ýن ذلك الضبط قد يزول في حالة المشاهدة مع األصدقاءƎف Ýالبرامج التي ينبغي مشاهدتها مثال

  .ول معرفة محيط المشاهدة للفضائيات لدى عينة الدراسةأو بانفراد، وبهذا سنحا
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 .يبين العالقة بين كيفية مشاهدة برامج الفضائيات والنوع: 35الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

المجموع
 % التكرار % التكرار كيفية المشاهدة

 403 78.37 308 48.46 95 مع أفراد األسرة

 43 07.12 28 07.65 15 مع األصدقاء في الحي الجامعي

 143 14.5 57 43.87 86 بانفراد

 589 100 393 100 196 المجموع

أن الذكور يشاهدون برامج الفضائيات مع أفراد األسرة ) 35(يتضح لنا من الجدول 
Ý أما عملية المشاهدة مع Ý43.87% ويشاهدون هذه البرامج بانفراد بنسبة %48.46بنسبة 

ويبدو هنا أن . %7.65حياء الجامعية فأخذت نسبة ضعيفة بلغت األصدقاء والزمالء في األ
  .هناك تقارب في نسبتي من يشاهدون مع األسرةÝ ومن يشاهدون بانفراد لدى الذكور

وفيما يتعلق باإلناثÝ يتضح أن هناك نزعة مركزية علي مستوى المشاهدة مع أفراد  
د ومع األصدقاء والزمالء في األحياء Ý أما عملية المشاهدة بانفرا%78.37األسرة بلغت نسبة 

وبالنظر في داللة الفروق بين كيفية مشاهدة . الجامعيةÝ فلم تحتل مكانة ذات أهمية لدى اإلناث
 2عند درجة حرية 32.67قد بلغت  2الذكور واإلناث لبرامج الفضائياتÝ نجد أن قيمة كا

اإلناث هن األكثر مشاهدة  إن: Ý وهي قيمة داللة إحصائياÝ ومنه نقول0.01مستوى داللة 
لبرامج الفضائيات مع األسرة واألصدقاء في الحي الجامعي من الذكور، لكن الذكور هم األكثر 
مشاهدة لتلك البرامج بانفراد من اإلناث، وبهذا يتضح أن متغير الجنƩ يؤثر علǏ كيفية مشاهدة 

  .الفضائيات
  

 .خالل مشاهدة برامج الفضائيات والنوعيبين العالقة بين مدى اإلحراج من : 36الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

 المجموع
 % التكرار % التكرار مدى اإلحراج

 10 01.01 04 03.06 06 دائما

 478 83.96 330 75.51 148 أحيانا

 56 08.14 32 12.24 24 نادرا

 45 06.87 27 09.18 18 ال أحرج

 589 100 393 100 196 المجموع
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محيط المشاهدة التلفزيونية سابقا وسنتحدث اǓن عن مدى اإلحراج الذي  ينتج تحدثنا عن 
من الذكور يحرجون  %75.51أن ) 36(جراء المشاهدة لبرامج الفضائيات فيتضح من الجدول 

يحرجون نادراÝ أما الذين ال يحرجون من هـؤالء   %12.24أحيانا خالل عملية المشاهدةÝ وأن 
، وبانتقالنا إلي اإلناث نجد اإلحراج قائما كذالك لـديهن بنسـبة   %9.18الذكور فبلغت نسبتهم 

  .%6.87نادرا، أما الذين ال يحرجون فبلغت نسبتهم  %8.14أحياناÝ ونسبة   83.96%
وبالنظر في داللة الفروق بين الذكور واإلناث في مدى اإلحراج خالل مشـاهدة بـرامج   

Ý وهي قيمة أصغر مـن  3عند درجة حرية  6.96فنجدها قد بلغت  2الفضائياتÝ نحسب قيمة كا
ومنه . 0.05عند مستوى  7.81التي بلغت في الجدول  3قيمة الدرجة الحرجة عند درجة حرية 

ال توجد هناك فروق دالة بين الذكور واإلناث في مدى اإلحراج خالل مشـاهدة بـرامج   : نقول
ر الجنƩ، وفي هـذا داللـة   الفضائياتÝ وأن الفروق الظاهرة راجعة لعامل الصدفة وليƩ لمتغي

علǏ وجود نوع من التجانƩ الثقافي والقيمي لدى الذكور واإلناثÝ اتجاه ما يحدث تصادما بين 
  .ما تحمله البرامج اإلعالمية من قيم وما يحمله الذكور واإلناث من قيم كذلك

  

وبيئـة  يبين العالقة بين مدى اإلحراج من خالل مشاهدة برامج الفضـائيات  : 37الجدول رƽم 
 .النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
 المجموع

 % التكرار % التكرار مدى اإلحراج

 10 03.24 10 00 - دائما

 478 75.72 234 87.14 244  أحيانا

 56 12.30 38 06.42 18 نادرا

 45 08.74 27 06.42 18 ال أحرج

 589 100 309 100 280 المجموع

أن ) 37(حراج ومتغير بيئة النشأةÝ يتضح من الجـدول  وبالنظر في العالقة بين مدى اإل
Ý كما أن أƹلبيـة هـذا   %87.14أƹلبية الشباب الجامعي من األصل الريفي يحرج أحيانا بنسبة 

  .%75.72الشباب من األصل الحضري يحرج أحيانا بنسبة 
وبدراسة داللة الفروق بين الشباب الجامعي من أصل ريفي وأصل حضري فـي مـدى   

عند درجة  Ý15.24 فنجدها قد بلغت  2خالل مشاهدة برامج الفضائياتÝ نحسب قيمة كااإلحراج 
Ý وهي قيمة دالة إحصائياÝ ومنه فالذين هم من أصـل حضـري   0.001مستوى داللة  3حرية 
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يحرجون دائما أكثر من زمالئهم الذين هم من أصل ريفيÝ وهؤالء يحرجون أحيانا أكثر مـن  
يÝ أما فيما يخص من يحرجون نادرا فهم الطلبة الـذين مـن   الشباب الجامعي من أصل حضر

  .أصل حضريÝ وهم الذين ال يحرجون أكثر من زمالئهم اǓخرين
إن لمتغير بيئة النشأة تأثيرا في مدى اإلحراج خالل مشاهدة بـرامج  : وبهذا يمكن القول

  .الفضائيات لدى عينة الدراسة
  

راج من خالل مشاهدة برامج الفضائيات والمؤسسة يبين العالقة بين مدى اإلح: 38الجدول رƽم 
 .الجامعية

المؤسسة 
 الجامعية

جامعة سيدي 
Ʃبلعبا 

 جامعة الجزائر جامعة جيجل جامعة ورقلة
 المجموع

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار مدى اإلحراج

 10 00 -14.28 06 00 -04.59 04 دائما

 82.09478 85.72266 90.4436 60.91123 53 أحيانا

 12.9656 42 00 -06.61 05.7409 05 نادرا

 04.9345 16 00 -02.94 28.7404 25 ال أحرج

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

أن مبحوثي الجامعات المدروسة كلهم يحرجـون أحيانـا   ) 38(يظهر من بيانات الجدول 
لدى طلبة جامعة ورقلـةÝ   %90.44عة سيدي بلعباÝƩ ولدى طلبة جام %60.91بأƹلبية بلغت 

ويبقǏ مدى اإلحراج . لدى طلبة جامعة الجزائر 82.09لدى طلبة جامعة جيجلÝ و %85.72و
  .متداوال بنسب ضعيفة لدى الجامعات األربع

ويمكن أن نثير قضية صادفتنا أثناء عملية تفريƸ البيانات وهي أن هناك من المبحوثين 
فضائيات بانفراد، وأجابوا أنهم يحرجون أحيانا بسبب هذه المشاهدة وتفسير هذا من يشاهدون ال

مرده إلǏ وخزات الضمير الخلقي لدى هؤالء المبحوثين، وإلǏ المنظومة القيمية التي تحدد ما 
  .ينبغي مشاهدته وما ال ينبغي مشاهدته

  

 :ø عادة تعرض عينة البحث لوساƏل اǗتصال األخرى
يونات الفضائية بصفة خاصة قد نافست الوسائط االتصالية األخرىÝ فهذا إذا كانت التلفز

وسنتعرض هنـا لعمليـة التعـرض لوسـائل     . ال يعني أنها قد قضت علǏ عملية التعرض لها
  .االتصال األخرى
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 .يبين العالقة بين عادة استماع عينة الدراسة إلǏ الراديو والنوع: 39الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

 جموعالم
 % التكرار % التكرار االستماع إلǏ الراديو

 466 80.16 315 77.04 151 نعم

 123 19.84 78 2.96 45 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

أن المبحوثين الـذكور يسـتمعون إلـǏ الراديـو بنسـبة       ) 39(يبدو من بيانات الجدول 
ناث فيستمعن إلـǏ الراديـو بنسـبة    للذين ال يستمعون إليه، أما اإل %22.96مقابل  77.04%
  .لالئي ال يستمعن إليه %19.84مقابل  80.16%

Ý 2وبالنظر في دالة الفروق بين متغير الجنƩ وعادة االستماع إلǏ الراديو نحسب قيمة كا
Ý وهي قيمة أصغر من القيمة الحرجة لدى درجة 1عند درجة حرية  0.75فنجدها قد بلغت 

  .0.01عند مستوى  Ý6.63 و 0.05عند مستوى  3.84، 1حرية 
    Ǐومنه فالفروق الموجودة بين إجابات الذكور واإلناث فيما يخص عـادة االسـتماع إلـ

: وبهذا يمكن القول. الراديو ƹير دالة إحصائياÝ وترجع هذه الفروق الظاهرة إلي عامل الصدفة
 Ʃومنه فلي Ýالراديو Ǐفي عادة االستماع إل Ýيتساوى كل من الذكور واإلناث   Ʃلمتغيـر الجـن

  .تأثير في عادة االستماع إلǏ الراديو
  

 .يبين العالقة بين عادة استماع عينة الدراسة إلǏ الراديو وبيئة النشأة: 40الجدول رƽم 
 المدينة الريف بيئة النشأة

 المجموع
 % التكرار % التكرار االستماع إلǏ الراديو

 466 83.50 258 74.28 208 نعم

 123 16.50 51 25.72 72 ال

 589 100 309 100 280 المجموع

) 40(وبانتقالنا إلǏ عادة االستماع إلǏ الراديو وعالقتها ببيئة النشأةÝ نالحظ من الجدول 
للذين ال  Ý25.72% مقابل %74.28أن المبحوثين من أصل ريفي يستمعون إلǏ اإلذاعة بنسبة 

منهم يستمعون إلƎ83.50%  Ǐن يستمعون إليهاÝ أما فيما يخص المبحوثين من أصل حضري ف
  .للذين ال يستمعون إليها %16.50اإلذاعة مقابل 
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 2وبدراسة داللة الفروق بين متغير بيئة النشأة وعادة االستماع إلǏ الراديو نحسب قيمة كا
Ý وهي قيمة دالة إحصائيا ومنـه  0.01مستوى داللة  1عند درجة حرية  7.53فنجدها قد بلغت 

ل حضري هم األكثر استماعا للراديو من المبحوثين من أصـل ريفـيÝ   فƎن المبحوثين من أص
  .ومن هذا فƎن لمتغير بيئة النشأة أثرا في عادة االستماع إلǏ الراديو لدى عينة الدراسة

  

 .يبين العالقة بين عادة استماع عينة البحث للراديو والمؤسسة الجامعية: 41الجدول رƽم 
المؤسسة 
 الجامعية

جامعة سيدي 
 باƩبلع

 جامعة الجزائر  جامعة جيجل جامعة ورقلة

 المجموع
 Ǐاالستماع إل

 الراديو
 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 71.60466 92.86232 91.9239 80.46125 70 نعم

 28.40123 07.1492 08.0803 19.5411 17 ال

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

علق بعالقة عادة االستماع للراديو بالمؤسسة الجامعية للمنطقة للجامعة يتضح من وفيما يت
أن مبحوثي الجامعات األربع يستمعون إلǏ الراديو بنسب مرتفعة في حين جاءت ) 41(الجدول 

نسب من ال يستمعون إلǏ الراديو ضعيفة مقارنة بسابقتها، ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين 
Ý مسـتوى  3وهي قيمة دالة عند درجة حرية  29.17=  2ربع المدروسة نحسب كاالجامعات األ

  .، ومنه فطلبة جامعة الجزائر هم األقل استماعا للراديو من طلبة الجامعات األخرى0.01داللة 
بعد التعرض لعادة االستماع إلǏ الراديو نتعرض اǓن لعالقـة هـذه العـادة بمشـاهدة     

Ýالتلفزيون لدى عينة البحث  
  

 .يبين عالقة عادة االستماع إلǏ الراديو بمشاهدة التلفزيون والنوع: 42الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

 المجموع
 % التكرار % التكرار االستماع إلǏ الراديو وعالقتها بالتلفزيون

 166 39.36 124 27.82 42 ساعدت ودعمت التلفزيون

 161 31.74 100 40.40 61 لم تساعد ولم تدعم التلفزيون

 139 28.88 91 31.78 48 قللت من أوقات مشاهدة التلفزيون

 466 100 315 100 151 المجموع
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من الذكور يرون أن االستماع إلǏ الراديـو لـم    %40.40أن ) 42(يتضح من الجدول 
منهم أن عادة االستماع إلǏ الراديو قد قللت  %31.78يساعد ولم يدعم التلفزيونÝ في حين يرى 

أوقات مشاهدة التلفزيونÝ أما من يرى أن هذه العادة قد ساعدت ودعمت عملية المشـاهدة  من 
  .%27.82فبلغت نسبتهم 

منهن يرين أن عادة االستماع إلǏ الراديـو   %39.36وبانتقالنا إلǏ اإلناث نرى أن نسبة 
ديو لـم  قد ساعدت ودعمت التلفزيون في حين جاءت نسبتا من يرين أن عادة االستماع إلǏ الرا

تساعد ولم تدعم التلفزيونÝ ومن يرين أن هذه العادة قد قللت من أوقات المشـاهدة التلفزيونيـة   
Ý وهي قيمة 6.10=  2وبالنظر في مدى داللة الفروق بين الذكور واإلناث نجد أن كا. متقاربتين

ي عالقة Ý وبهذا يكون لمتغير الجنƩ أثر ف0.05مستوى داللة  2دالة إحصائيا عند درجة حرية 
  .االستماع إلǏ الراديو  بمشاهدة التلفزيون

  

 .يبين العالقة بين عادة قراءة الصحف والمجالت لدى عينة الدراسة والنوع: 43الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

 المجموع
 % التكرار % التكرار قراءة الصحف والمجالت

 480 82.70 325 79.08 155 نعم

 109 17.30 68 20.92 41 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

باالنتقال إلǏ عادة قراءة الصحف والمجالت لدى عينة الدراسةÝ يتضح من بيانات 
Ý20.92% Ý مقابل %79.08أن الطلبة الذكور يقرؤون الصحف والمجالت بنسبة ) 43(الجدول 

الصحف للذين ال يقرؤون تلك الصحف والمجالتÝ أما فيما يخص الطالبات فنجدهن يقرأن 
وبالنظر . لالئي ال يقرأن تلك الصحف والمجالت Ý17.30% مقابل %82.70والمجالت بنسبة 

في داللة الفروق الموجودة بين متغير الجنƩ وعادة قراءة الصحف والمجالتÝ نجد أن 
Ý ومنه فهذه القيمة ƹير دالة إحصائياÝ ألنها أصغر من القيمتين 1عند درجة حرية1.10=2كا

يتقارب كل من الذكور واإلناث في عادة قراءة الصحف : هذا يمكن القولالمجدولتين وب
وبالتالي فالفروق البسيطة الظاهرة راجعة إلǏ عامل الصدفةÝ وليƩ لمتغير الجنƩ . والمجالت

  .دخل في ذلك
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يبين العالقة بين عادة قراءة الصحف والمجالت لدى عينة الدراسـة وبيئـة   : 44الجدول رƽم 
 .النشأة

 % التكرار % التكرار قراءة الصحف والمجالت المجموع المدينة الريف لنشأةبيئة ا
 480 85.12 263 77.50 217 نعم
 109 14.88 46 22.50 63 ال

 589 100 309 100 280 المجموع

وبالنظر في العالقات بين عادة قراءة الصحف والمجالت وبيئة النشأة تكشف لنا بيانـات  
Ý %77.50بحوثين من أصل ريفي يقرؤون الصحف والمجالت بنسبة عن أن الم) 44(الجدول 
Ý للذين ال يقرؤونهاÝ كما أن المبحوثين الذين هم من المـدنÝ يقـرؤون تلـك    %22.50مقابل 

وبالنظر فـي داللـة   . للذين ال يقرؤونها Ý14.88% مقابل %85.12الصحف والمجالت بنسبة 
عند درجة  5.62=  2صحف والمجالت نجد أن كاالفروق بين متغير بيئة النشأة وعادة قراءة ال

Ý وهي قيمة دالة إحصائياÝ ومنه فالمبحوثون الذين هم مـن المـدن   0.05مستوى داللة  1حرية
أكثر قراءة للصحف والمجالتÝ من المبحوثين الذين هم من الريفÝ وبهذا فƎن لمتغيـر بيئـة   

  .جامعي المدروƩالنشأة أثرا في عادة قراءة الصحف والمجالت لدى الشباب ال
  

يبين العالقة بين عادة قراءة الصحف والمجالت لدى عينة الدراسة والمؤسسة : 45الجدول رƽم 
 .الجامعية

المؤسسة 
 الجامعية

جامعة سيدي 
Ʃبلعبا 

جامعة الجزائر  جامعة جيجل جامعة ورقلة
قراءة الصحف  المجموع

 والمجالت
 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

81.50 66.36480 215 100 42 100 136 100 87 عمن

18.50 33.64109 109 00 - 00 - 00 -  ال

  589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

وبانتقالنا إلǏ العالقة بين عادة قراءة الصحف والمجالت والمؤسسة الجامعيةÝ يتضح من 
مـن طلبـة    والمجالتؤون الصحف أن هناك نزعة مركزية فيما يخص من يقر) 45(الجدول 

  .الجامعات األربع المدروسة
 Ýونالحظ هنا أن من ال يقرؤون هذه الصحف والمجالت هم من مبحوثي جامعة الجزائر

  .وقد يرجع هذا إلǏ انشغالهم بوسائل تثقيفية أخرى
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 .يبين عالقة عادة قراءة الصحف والمجالت بمشاهدة التلفزيون بالنوع: 46الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور عالنو

عالقة قراءة الصحف والمجالت  المجموع
 بمشاهدة التلفزيون

 % التكرار % التكرار

 216 40.92 133 53.54 83 ساعدت ودعمت التلفزيون

 201 46.46 151 32.26 50 لم تساعد ولم تدعم التلفزيون

 63 12.62 41 14.20 22 قللت من أوقات مشاهدة التلفزيون

 480 100 325 100 155 المجموع

من الذكور يرون أن عادة قراءة  %53.54نرى أن ) 46(وباالنتقال إلǏ الجدول 
أن هذه العادة لم تساعد ولم  %32.26الصحف والمجالت قد ساعدت ودعمت التلفزيونÝ ويرى 

من هؤالء المبحوثين الذكور أن عملية قراءة الصحف  %14.20تدعم التلفزيونÝ في حين يرى 
  .قد قللت من أوقات مشاهدة برامج التلفزيونوالمجالت 

منهن يرين أن عادة قراءة الصحف المجالت لم  %46.46وفيما يخص اإلناث نجد أن 
منهن أن هذه العادة قد ساعدت ودعمت  %40.92تساعد ولم تدعم التلفزيون، في حين ترى 

لتلفزيونÝ فبلغت التلفزيون، أما من ترين أن قراءة الصحف والمجالت قد قللت من أوقات ا
عند  8.95=  2، ولمعرفة مدى داللة الفروق بين الذكور واإلناثÝ نجد أن كا%12.62نسبتهن 

Ý وهي قيمة دالة إحصائياÝ ومنه يكون لمتغير الجنƩ أثر في 0.05مستوى داللة  2درجة حرية 
  .تحديد نوعية عالقة عادة قراءة الصحف والمجالت بمشاهدة التلفزيون

  

 .يبين العالقة بين استعمال عينة الدراسة لǘنترنت والنوع: 47الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

 المجموع
 % التكرار % التكرار استعمال اإلنترنت

 448 70.22 276 87.75 172 نعم

 141 29.78 117 12.25 24 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

أن ) 47(نترنتÝ نرى من بيانات الجدول وباالنتقال إلǏ عملية استعمال عينة الدراسة لال
أƹلبية مفردات البحث يستعملون هذه الوسيلة، فقد بلغـت نسـبة الـذكور الـذين يسـتعملونها      

وبلغت نسبة اإلناث الالئي يسـتعملن  . للذين ال يستعملون االنترنت %12.25مقابل  87.75%
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ـ . لالئي ال يستعملنها %29.78مقابل  %70.22هذه الوسيلة  ة مـدى داللـة الفـروق    ولمعرف
 1عنـد درجـة حريـة     22.04=2الموجودة بين متغير الجنƩ واستعمال اإلنترنتÝ نجد أن كا

وهي قيمة دالة إحصائياÝ ومنه يكون لمتغير الجنƩ أثر في استعمال عينـة   0.01مستوى داللة 
  .الدراسة لǘنترنت

  

 .رنت وبيئة النشأةيبين العالقة بين استعمال عينة الدراسة لǘنت: 48الجدول رƽم 
 المدينة الريف النوع

 المجموع
 % التكرار % التكرار استعمال اإلنترنت

 448 76.38 236 75.72 212 نعم

 141 23.62 73 24.28 68 ال

 589 100 309 100 280 المجموع

أن هناك ) 48(النشأةÝ فنالحظ من الجدول  ةأما فيما يخص عالقة استعمال االنترنت ببيئ
ركزية علǏ مستوى من يستعملون اإلنترنت لدى مبحوثي الريف والمدينةÝ إذ بلغت نسبة نزعة م

للذين ال يستعملونها لدى مبحوثي الريفÝ  %24.28مقابل  %75.72من يستعملون هذه الوسيلة 
للـذين ال   %23.62مقابل  %76.38وبلغت نسبة من يستعملون االنترنت لدى مبحوثي المدينة 

ظر في داللة الفروق الموجودة بين متغير بيئة النشأة واستعمال االنترنت نجد وبالن. يستعملونها
يتسـاوى  : Ý وهي قيمة ƹير دالة إحصائياÝ ومنه يمكن القول1عند درجة حرية  0.03= 2أن كا

ويمكـن إرجـاع الفـروق    . كل من مبحوثي الريف ومبحوثي المدينةÝ في استعمال االنترنـت 
  .يƩ لمتغير بيئة النشأة دخل في ذلكالواضحة إلǏ عامل الصدفةÝ ول

  

 .يبين العالقة بين استعمال عينة الدراسة لǘنترنت والمؤسسة الجامعية: 49الجدول رƽم 
المؤسسة 
 الجامعية

جامعة سيدي 
Ʃبلعبا 

 المجموعجامعة الجزائر  جامعة جيجل جامعة ورقلة

استعمال 
 اإلنترنت

 %لتكرارا %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

76.06 67.28448 95.24218 83.8240 87.36114 76 نعم

23.94 32.72141 04.76106 16.1802 12.6422 11 ال

 100 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع
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أن معظم أفراد العينة يستعملون اإلنترنت، إذ بلغت نسبة ) 49(يظهر من بيانات الجدول 
 %12.64مقابل  %87.36الوسيلة االتصالية لدى طلبة جامعة سيدي بلعباƩ  من يستعملون هذه

 %83.82للذين ال يستعملونها، أما بالنسبة لطلبة جامعة ورقلة فيستعملون  االنترنت بنسبة 
للذين ال يستعملونها، وأما فيما يخص طلبة جامعة جيجل فƎنهم يستخدمون  %16.18مقابل 

للذين ال يستخدمونهاÝ وفيما يتعلق بمدى استخدام طلبة  %4.76 مقابل %95.24االنترنت بنسبة 
للذين ال  %32.72يستخدمونهاÝ مقابل  %67.28جامعة الجزائر لǘنترنت يتضح أن 

  .يستخدمونها
  .ويتضح من هذا أن الشباب الجامعي المدروÝƩ يستعمل االنترنت بشكل كبير

ل اإلنترنت لدى الجامعات وبالنظر في مدى داللة الفروق الموجودة بين استعما
Ý وهذه القيمة دالة 0.01مستوى داللة  3عند درجة حرية  24.24= 2المدروسةÝ نجد أن كا

إن للمنطقة الجغرافية للجامعة دورا في االختالفات الموجودة في : إحصائياÝ ومنه يمكن القول
  .عملية استعمال اإلنترنت

  

 .بمشاهدة التلفزيون والنوع يبين عالقة استعمال اإلنترنت: 50الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

المجموع   عالقة استعمال اإلنترنت 
 بمشاهدة التلفزيون

 % التكرار % التكرار

 71 13.76 38 19.18 33 ساعد ودعم التلفزيون

 63 19.20 53 05.82 10 لم يساعد ولم يدعم التلفزيون

 314 67.04 185 75 129 قللت من أوقات مشاهدة التلفزيون

 448 100 276 100 172 المجموع

) 50(وباالنتقال إلǏ عالقة استعمال اإلنترنت بمشاهدة التلفزيونÝ يتضح لنا من الجدول 
من الذكوريرون أن استعمال اإلنترنت قد قلل من أوقات مشاهدة  %75أعالهÝ أن نسبة 
د ودعم التلفزيونÝ للذين يرون أن استعمال اإلنترنت قد ساع %19.18التلفزيونÝ مقابل 

  .لمن يرون أن هذا االستعمال لم يساعد ولم يدعم التلفزيون %5.82و
أما اإلناث فيرين أن استعمال اإلنترنت قد قلل من أوقات مشاهدة التلفزيونÝ وذلك بنسبة 

لالئي يرين أن استعمال اإلنترنت لم يساعد ولم يدعم التلفزيـونÝ19.20%   Ý مقابل 67.04%
  .ن إن استعمال اإلنترنت ساعد ودعم التلفزيونلمن قل 13.76%
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يبدو من هذه اإلجابات أن كال من الذكور واإلناث قد أجابوا بأن استخدام وسيلة اإلنترنت 
قد أثر علǏ الحجم الساعي المخصص لمشاهدة برامج التلفزيونÝ وقد يعود هذا إلǏ حجم 

 Ýالتسلية البحث الع(الخدمات التي تقدمها وسيلة اإلنترنت للطلبة Ýالدردشة Ýلمي (... Ǐإضافة إل
عامل مهمÝ وهو حداثة بداية ظهور اإلنترنت في الجزائرÝ هذا الظهور الذي يكون حسب نظرية 

قد أحدث نوعا من التغير في عادات استخدام الحواƩ في عملية التعرض " مارشال ماكلوهان"
كتابة والقراءةÝ واإلذاعة تعتمد علǏ لوسائل االتصالÝ فƎذا كانت الصحافة المكتوبة تعتمد علǏ ال

  . السماع والتلفزيون يعتمد علǏ الرؤية والسماعÝ فƎن اإلنترنت قد جمع هذه الخصائص
عند  16.39= 2وبالنظر في مدى داللة الفروق الموجودة بين الذكور واإلناثÝ نجد أن كا

لمتغير الجنƩ أثر في Ý وهذه قيمة دالة إحصائياÝ ومنه يكون 0.01مستوى داللة  2درجة حرية 
  . عالقة استعمال اإلنترنت بمشاهدة التلفزيون

بعد تعرضنا لعادات وأنماط تعرض الشباب الجامعي لبرامج التلفزيون الجزائري 
واألجنبيÝ ومعرفتنا للتفضيالت التي أقرها الشباب المبحوث بين برامج التلفزيونات المختلفة 

  .وصل إليهاÝ في هذا الفصلالمشاهدةÝ نقدم اǓن أهم النتائج المت
  

  :لقد توصل هذا الفصل إلǏ مجموعة من النتائج نورد بعضها كاǓتي
اتضح مما سبق تناوله أن نسب الذكور واإلناث متقاربة في مشاهدتهم لبرامج التلفزيون 
الجزائري، كما اتضح أن أفراد عينة البحث يفضلون مشاهدة القناة األرضية، كما أنهم يفضلون 

البرامج العربية التي يقدمها التلفزيون الجزائري أوال أكثر من البرامج الجزائرية  مشاهدة
  .والبرامج الغربية

وبالنسبة للبرامج التي يقدمها التلفزيون الجزائري، فقد اتضح أن أفراد عينة البحث 
ي بفضلون مشاهدة الحصص الفنية والثقافيةÝ في المقام األول، ولقد بلƸ متوسط الحجم الساع

  .سا 2.27لمشاهدة برامج التلفزيون الجزائري لدى عينة البحث 
    Ýلبيـةƹتبين أن عينة البحـث تشـاهدها بأ Ýوفيما يتعلق بمدى مشاهدة برامج الفضائيات

  .سا 2.31بحجم ساعي بلƸ متوسطه 
وفيما يتعلق بالمفاضلة بين الفضائياتÝ اتضح أن أƹلبية عينة الدراسة قد فضلت مشاهدة 

  .فضائية العربية أكثر من مشاهدتها الفضائيات الغربيةالقنوات ال
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قد احتلت المراتب الثالث األولMBC  ÝǏكما اتضح أن قناة الجزيرة، وقناة إقرأ، وقناة 
 Ǐواحتلت المسلسالت العربية المرتبة األول Ýفي مفاضلة عينة الدراسة بين الفضائيات العربية

  .لدى عينة الدراسة
الدراسة بين الفضائيات الغربيةÝ احتلت القنوات الفرنسية  وفيما يخص مفاضلة عينة

)TV5, M6, TF1, CANAL+, F2 (Ǐالمراتب األول.  
واحتلت البرامج العلمية المرتبة األولǏ ضمن مفاضلة عينة الدراسة بين البرامج الغربية 

  .المقدمة
دراسةÝ تبين أن وبالنسبة لمدى اإلحراج الذي تحققه عملية مشاهدة الفضائيات لدى عينة ال

  .أƹلبية المبحوثين يحرجون أحيانا
وفيما يخص عادة تعرض عينة الدراسة لوسائل االتصال األخرى تبين أن أƹلبية أفـراد  
العينة يتعرضون لهذه الوسائل، كما أن أƹلبيتهم قد أجابوا بأن عملية استعمال اإلنترنت قد قللت 

  .من مشاهدة التلفزيون
ننتقل إلǏ الفصل الموالي لنتعرض لدور التلفزيون في تشكيل  بعد هذا الملخص الموجز،
  .القيم الجمالية لدى عينة البحث



  

  

Ȅامƪالفصل ا  

Ȑمفهوم القيم اجلمالية وبع ȫإدرا  
 ǬǶالفنون لدى عينة الب  
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عملية مهمة في تشكيل الوعي  تعتبر عملية إدراك مفهوم القيم الجماليةÝ وبعض الفنون،  
الجمالي لدى أفراد عينة البحثÝ ولهذا سيتناول هذا الفصل الخصائص والصفات التي تعجب 
المبحوثين في بعض الفنون، كالشعر، والموسيقǏ، والرسم، والمسرƟ، والتصوير الفتوƹرافي، 

ض في التلفزيون، كما سيتناول مفهوم المبحوثين للجميل، والقبيح، والجليل، والرقص حين تعر
والتراجيدي، والهزلي، والفكاهي، والدرامي، واللون، والتناسق، والشعري، والفيلمي، 

  .واإلخباري
  

يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة الدراسة في الشعر : 51الجدول رƽم 
  .فزيون والنوعحين يقرأ في التل
  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  الخصائص والسمات
  18.50  109  20.36  80  14.80  29  الخيال الشعري
  35.31  208  36.38  143  33.16  65  اللغة الشعرية

  40.40  238  40.20  158  40.82  80  مخاطبة العاطفة والوجدان
  5.77  34  03.06  12  11.22  22  الصورة الشعرية

  00  00  00  -  00  -  أخرى
  100  589  100  393  100  196  المجموع

، ن خاصية مخاطبة العاطفة والوجدان، هي التي تعجب الذكور )51(يتضح من الجدول   
Ý تليها اللغة الشعرية، في %40.82أوالÝ في الشعر حين يقرأ في التلفزيونÝ وذلك بنسبة 

Ý أما الخيال الشعري، والصورة الشعرية، فيحتالن المرتبتين %33.16المرتبة الثانية بنسبة 
كما نجد اإلناث . المواليتين في مدى إعجاب هؤالء الذكور بالشعر حين يقرأ في التلفزيون

Ý ثم اللغة الشعرية، ثانيا بنسبة %40.20يعجبن بخاصية مخاطبة العاطفة والوجدان، أوال بنسبة 
رة الشعرية، فيحتالن المرتبتين المواليتين في مدى Ý أما الخيال الشعري والصو36.38%

  .إعجاب هؤالء اإلناث بالشعر حين يقرأ في التلفزيون
ما سبق، أن الذكور واإلناث يعجبون، بمخاطبة العاطفة والوجدان أوال، ويبدو من خالل   

نÝ ثم اللغة الشعرية ثانيا، ويمكن تفسير ذلك بامتزاج خصائص التلفزيونÝ الصورةÝ األلوا
الصوت بأحاسيƩ الشباب الجامعي المدروÝƩ التي تصل إليها اللغة الشعرية المبنية علǏ انتقاء 

  .الكلمات واختيار األسلوب
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يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة الدراسة في الشعر : 52الجدول رƽم 
  .حين يقرأ في التلفزيون وبيئة النشأة

  المدينة  الريف  النوع
  %  التكرار  %  التكرار  ائص والسماتالخص
  15.54  48  21.78  61  الخيال الشعري
  30.42  94  40.72  114  اللغة الشعرية

  43.04  133  35.50  105  مخاطبة العاطفة والوجدان
  11  34  00  -  الصورة الشعرية

  00  -  00  -  أخرى
  100  309  100  280  المجموع

التي تعجب عينة الدراسة في الشعر حين باالنتقال إلǏ العالقة بين الخصائص والسمات   
، أن المبحوثين من أصل )52(يقرأ في التلفزيونÝ وبيئة النشأةÝ يتضح من خالل بيانات الجدول 

، تليها مخاطبة العاطفة والوجدان ثانيا، بنسبة %40.72ريفي يعجبون باللغة الشعرية أوال بنسبة 
أما الصورة الشعرية فلم تحظ بƎعجاب  Ý21.78% ثم الخيال الشعري ثالثا، بنسبة 37.50%

أما فيما يخص المبحوثين الذين هم من المدنÝ فيعجبون . هؤالء المبحوثين من أصل ريفي
، %30.42، تليها اللغة الشعرية ثانيا، بنسبة %43.04بمخاطبة العاطفة والوجدان أوال، بنسبة 

  .واليتينأما الخيال الشعري، والصورة الشعرية، فيحتالن المرتبتين الم
والمدينة، يعجبون باللغة ونستخلص مما سبق، أن المبحوثين الذين هم من الريف   

الشعرية، ومخاطبة العاطفة والوجدان، مما يؤكد التفسير السابق الذي قدمناه عن سبب هذا 
اإلعجاب، حين تدثنا عن العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب الذكور واإلناث في 

  .في التلفزيون الشعر حين يقرأ
  

يبين العالقة بين الخصائص والصفات التي تعجب عينة الدراسة في الموسيقǏ : 52الجدول رƽم 
  .حين تعرض في التلفزيون والنوع

  اإلناث  الذكور  النوع
  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص 

  44.52  175  37.76  74  النغمة واللحن
  34.86  137  53.58  105  تساعد علǏ الراحة واالسترخاء

  20.36  80  07.14  14  اإليقاع
  00.26  01  01.52  03  أخرى

  100  393  100  196  المجموع
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، أن الذكور يعجبون بكون الموسيقǏ تساعد علǏ الراحة )53(يتضح من الجدول   
أما اإليقاع فيأتي  %37.76ثم يعجبون بالنغمة واللحن ثانيا بنسبة  %53.58واالسترخاء بنسبة 

، ثم %44.52أما اإلناث فتعجبهن النغمة واللحن الموسيقيين بنسبة . الموالية في المرتبة
، وبهذا تكون %20.36، ثم اإليقاع بنسبة %34.86المساعدة علǏ الراحة واالسترخاء بنسبة 

التلفزيونÝ أداة سمعية مختلفة عن األدوات السمعية األخرىÝ وهي بذلك الموسيقǏ من خالل 
لنفسيات الشباب الجامعي المدروÝƩ ولقد توصلت دراسة عن  عبارة عن معادل موضوعي

الفرد المستمع إلǏ الموسيقÝǏ يكون أكثر انسجاما مع " ... بعض المستمعين للموسيقǏ إلǏ أن 
 Ýتجعل ... المثير باعتبار أنه حافز مشوق Ʃالنف Ǐنغام الموسيقية تأثير مباشرا علǖوأن ل
  . 1"ه يشعر بأن الموسيقǏ تعبر عن مشاعره وأحاسيسه اإلنسان يقبل عليه ويتمتع بهÝ وتجعل

  

يبين العالقة بين الخصائص والصفات التي تعجب عينة البحث في الموسيقǏ : 54الجدول رƽم 
  .حين تعرض في التلفزيون وبيئة النشأة

  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص   المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة
  249  48.86  151  35  98  النغمة واللحن

  242  33.65  104  49.28  138  تساعد علǏ الراحة واالسترخاء
  99  16.18  50  15.71  44  اإليقاع
  04  01.29  04  00  -  أخرى

  589  100  309  100  280  المجموع
لجامعي المدروƩ اباإلنتقال إلǏ العالقة بين الخصائص والصفات التي تعجب الشباب   

عن أن المبحوثين من أصل ريفيÝ )54 ( Ý يكشف لنا الجدولفي االموسيقǏ، وبيئة النشأة
، أما الذين %49.28يعجبون بكون الموسيقǏ تساعد علǏ الراحة واإلسترخاء أوال بنسبة 

Ý أما المعجبون باإليقاع الموسيقي من خالل %35يعجبوت بالنغمة واللحن فكانت نسبهم 
اله علǏ أن الشباب الذين هم من Ý كما يكشف الجدول أع%15.71التلفزيون كانت نسبتهم 

Ý ثم يعجبون بخاصية المساعة %48.86المدن، يعجبون بالنغمة واللحن الموسيقيين أوال بنسبة 
Ý %16.18، أما اإليقاع فكانت نسبة المعجبون به %33.65علǏ الراحة واإلسترخاء ثانيا بنسبة 

ي المدينة، واقع في اإلعجاب ويبدو مما سبق أن عدم االتفاق بين من هم في الريفÝ ومن هم ف

                                                 
 .254، ص 1970مطبعة التضامن، : ، بغداد1، ط الموسيقǍ وعلم النفس. ضياء الدين أبو الحب - 1
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بالنغمة واللحنÝ وفي كون الموسيقǏ مساعدة علǏ الراحة واالسترخاءÝ وأن االختالف الواقع 
هنا هو في أن الذين هم من الريف قد أعجبوا بعنصر الراحة واإلسترخاء أوالÝ مقابل اإلعجاب 

ك اللحن، فأخد إعجاب الطلبة بالنغمة واللحن أوال، للذين هم من المدينةÝ أما هذه النغمة، وذل
  .مقابل الراحة واالسترخاء ألولئك الذين هم من المدينة ثانيا× الذين هم من الريف ثانيا

  

يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة البحث في الرسم حين : 55الجدول رƽم 
  .تعرض اللوحات الفنية في التلفزيون والنوع

  اإلناث  الذكور  النوع 
  لمجموعا

  %  التكرار  %  التكرار  والسماتالخصائص 
  201  43.25  170  15.81  31  طريقة التعبير الفني

  132  18.82  74  29.59  58  استعمال الخيال والرمز
  75  08.90  35  20.40  40  استعمال األسلوب الواقعي
Ʃ162  27.73  109  27.04  53  استعمال األلوان بتجان  

Ʃ15  01.27  05  05.10  10  استعمال األلوان بال تجان  
  04  -  -  02.04  04  أخرى

  589  100  393  100  196  المجموع
، أن الخصائص والسمات التي تعجب )55(إلǏ فن الرسم يتضح لنا من الجدول  وبانتقالنا  

الذكور في اللوحات الفنية حين تعرض في التلفزيونÝ قد جاءت مقاربة علǏ مستوى اإلعجاب 
Ý أما %27.04، استعمال األلوان بتجانƩ بنسبة %29.59سبة باستعمال الخيال والرمز بن

Ý أما الذين %20.40فكانت نسبتهم بالنسبة للذكور الذين يعجبهم استعمال األسلوب الواقعي، 
  .%15.81فكانت نسبتهم ) دون التقييد بمدرسة معينة(يعجبون بطريقة التعبير الفني 

Ǐ مستوى أƹلبية الخصائص والسماتÝ ويبدو أن هناك إعجابا متحققا لدى الدكور، عل  
 Ʃالمدار Əكما يبدوا أن هناك اعجابا ببعض مباد ،Ʃباستثناء طريقة استخدام األلوان بال تجان

  .الفنية في الرسم كالواقعية، والرمزية، والسريالية
أما فيما يخص الخصائص والسمات التي تعجب اإلناث في اللوحات الفنية حين تعرض   

وهي نسبة تشكل ،  %43.25د بلغت نسبة من تعجبن بطريقة التعبير الفني في التلفزيونÝ ق
فرقا ذا داللة إحصائية، مقارنة بالنسب األخرىÝ وهذا دليل علǏ عدم ميل الطالبات لبعض 
ل دمبادƏ المدارƩ الفنية المشار إليها سابقاÝ وإنما تكون الميزة هنا لطريقة التعبير الفنيÝ كمعا
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أما من تعجبن بتجانƩ األلوان في اللوحات الفنية عبر التلفزيون . ت اإلناثلطبيعة أƹوار نفسيا
، ولعل في هذا اإلستعمال لǖلوان عالقة بطريقة التعبير الفني، إن %27.73فبلغت نسبتهن 

، والفرƟ، والبهجة، والتوتر، تحدثثنا عن المعادل النفسي لهذه األلوانÝ فحاالت الغضب، والحزن
  .صاحبها عملية استخدام األلوانت... واالسترخاء 

  

يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة الدراسة في الرسم : 56الجدول رƽم 
  .حين تعرض اللوحات الفنية في التلفزيون وبيئة النشأة

  المدينة  الريف   بيئة النشأة
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  والسماتالخصائص 
  201  38.18  118  29.64  83  طريقة التعبير الفني

  132  22.65  70  22.14  62  استعمال الخيال والرمز
  75  10.67  33  15  42  استعمال األسلوب الواقعي
Ʃ162  27.83  86  27.14  76  استعمال األلوان بتجان  

Ʃ15  00.64  02  04.64  13  استعمال األلوان بال تجان  
  04  -  -  01.42  04  أخرى

  589  100  309  100  280  المجموع
وبدراسة الخصائص والسمات التي تعجب الشباب الجامعي المدروƩ في الرسم، حين   

من  %29.64أعاله، عن إعجاب ) 56(يعرض علǏ التلفزيون وبيئة النشأةÝ يكشف لنا الجدول 
مبحوثي الريف بطريقة التعبير الفني، من خالل عرض اللوحات الفنية في التلفزيونÝ ثم إعجاب 

ء المبحوثين، باستعمال اللوحات الفنية األلوان بتجانƩ، كما أعجب من هؤال %27.14نسبة 
من مبحوثي الريف، بخاصية استخدام الخيال والرمز، في اللوحات الفنية التي  22.14%

  .تعرض في التلفزيون
أما فيما يخص استعمال األسلوب الواقعي، واستعمال األلوان بال تجانƩ في اللوحات   

  .لتلفزيونÝ فلم يكن اإلعجاب بها مرتفعاالفنية حين تعرض في ا
من يعجبون بطريقة التعبير الفني، وأن  %38.18وفيما يخص مبحوثي المدينةÝ نالظ أن   
من مبوثي  %22.65يعجبون بخاصية استعمال األلوان بتجانÝƩ كما نالحظ أن  27.83%

  .المدينة يعجبون بخاصية استخدام الخيال والرمز
استعمال األسلوب الواقعيÝ وخاصية استعمال األلوان بال  أما من يعجبون بخاصية  

  .تجانƩ، فكانت نسبتهما ضعيفتين
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يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة البحث في المسريات : 57الجدول رƽم 
  .التلفزيونية والنوع

  اإلناث  الذكور  النوع 
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص 
ة االندماج والمشاركة طريق

  133  27.48  108  12.75  25  الوجدانية الشعورية

  455  72.51  285  86.73  170  طريقة األداء لدى الممثلين
  01  -  -  00.51  01  أخرى

  589  100  393  100  196  المجموع
وباالنتقال إلǏ العالقة بين الخصائص والسمات، التي تعجب عينة البحث، في   

، عن وجود نزعة مركزية لدى كل )57(ة، والجنÝƩ يكشف لنا الجدول المسرحيات التلفزيوني
لدى الدكور،و  %86.73من الذكور واإلناثÝ بالنسبة لطريقة األداء لدى الممثلين، بلغت 

لدى اإلناثÝ ويمكن تفسير هذا بتركيز الدكور واإلناث علǏ الجوانب الشكلية لدى  72.51%
يفيات اللباƩ، وتأدية الحركاتÝ ثم بعد ذلك القدرة علǏ الممثلين، كطرق الكالم، والتمثيل، وك

كما يمكن تفسير هذه أيضا باالختالف . الذي تقدمه كل شخصية في المسرحيةالتفاعل مع الدور 
 Ǐخشبة العرض، ومشاهدتها عبر التلفزيون، مما يؤدي إل Ǐتجربة المشاهدة للمسرحيات عل

بين المشاهد والممثلÝ مقابل بروز اإلعجاب  تناقص عمليتي اإلندماج والمشاركة الوجدانية
بطرق العرض واألداء، ويكون بهذا لمتغير الجنƩ دور في تحديد درجة اإلعجاب خصائص 

  .وصفات المسرحيات التلفزيونية
  

يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة البث في المسرحيات : 58الجدول رƽم 
  .التلفزيونية وبيئة النشأة
  المدينة  الريف  ئة النشأة بي

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص 

  133  12.94  40  33.21  93  طريقة االندماج والمشاركة الوجدانية الشعورية
  455  87.05  269  66.42  186  طريقة األداء لدى الممثلين

  01  -  -  00.35  01  أخرى
  589  100  309  100  280  المجموع
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، أن أƹلبية مبحوثي الريف والمدينة، بعجبون بطريقة أداء )58(جدول يتضح لنا من ال  
، وبلغت نسبة %66.42الممثلين في المسرحيات التلفزيونية، حيث بلغت نسبة مبحوثي الريف 

  .%87.05مبحوثي المدينة 
وبالنسبة لمن أعجبوا بطريقة االندماج، والمشاركة الوجدانية، من مبحوثي الريف، فبلغت   
  .من مبحوثي المدينة بهذه الطريقة السابقة %12.94، في ين أعجب %33.21نسبتهم 

  

يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة البحث في فن : 59الجدول رƽم 
  .التصوير الفوتوƹرافي حين يعرض في التلفزيون والنوع

  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص   المجموع  اإلناث  الذكور  النوع 
  22  05.59  22  -  -  طريقة وأسلوب التصوير

  106  13.23  52  27.55  54  زوايا التقاط الصورة
  75  11.19  44  15.81  31  الموضوع المصور

التركيز علǏ الجوانب المثيرة 
  181  35.36  139  21.42  42  في حياة اإلنسان

  205  34.60  136  35.20  69  التركيز علǏ جمال الطبيعة
  -  -  -  -  -  أخرى

  589  100  393  100  196  لمجموعا
وبنظرنا في العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب الشباب المبحوث في التصوير   

من  %35.20، أن )59(الفوتوƹرافي ين يعرض في التلفزيون، والجنƩ نرى من الجدول 
 %27.55الذكور يعجبون بالصور الفوتوƹرافية المركزة علǏ جمال الطبيعةÝ في حين يعجب 

المركزة علǏ الجوانب المثيرة في ياة من هؤالء الذكور بالتقاط الصورÝ ثم يعجبون بالصور 
أما بالنسبة ، %15.81، وبلغت نسبة من يعجبون بالموضوع المصور % 21.42اإلنسان بنسبة 

لالناث فيعجبن بالصور الفوتوƹرافية التي تركز علǏ الجوانب المثيرة في حياة اإلنسانÝ بنسبة 
Ý وبلغت %34.60، ويعجبن كذلك بالصور التي تركز علǏ جمال الطبيعة بنسبة 35.36%

، كما بلغت نسبة من يعجبن بالموضوع %13.23نسبة من يعجبن بزوايا التقاط الصورة 
   .%11.19المصور 

فƎذا كان الذكور قد أعجبوا بالتركيز علǏ الطبيعة أوالÝ فƎن اإلناث قد أعجبن بتركيز تلك 
جوانب المثيرة في حياة اإلنسان أوالÝ وتركيزها علǏ جمال الطبيعة ثانيا، الصور علǏ ال
  .بنسبتين متقاربتين
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البحث في فن  ةيبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عين :60االجدول رƽم 
  .التصوير الفوتوƹرافي حين يعرض في التلفزيون وبيئة النشأة

  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص   المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة 
  22  00.64  02  07.14  20  طريقة وأسلوب التصوير

  106  21.35  66  14.28  40  زوايا التقاط الصورة
  75  17.47  54  07.5  21  الموضوع المصور

التركيز علǏ الجوانب المثيرة 
  181  22.97  71  39.28  110  في حياة اإلنسان

  205  37.54  116  31.78  89  التركيز علǏ جمال الطبيعة
  -  -  -  -  -  أخرى

  589  100  309  100  280  المجموع
التي تعجب عينه البحث في فن التصوير ، انتقالنا للعالقة بين الخصائص والسماتبو

، عن أن )60(يكشف لنا الجدول ، وبيئة النشأة ،التلفزيون علǏحين يعرض  ،الفوتوƹرافي
وال بالصور المركزة علǏ الجوانب المتيرة في ياة الشباب الجامعي من أصل ريفيÝ يعجبون أ

، ثم اإلعجاب بتلك الصور التي تركز علǏ جمال الطبيعة ثانيا %39.28اإلنسان، بنسبة بلغت 
، أما الخصائص، والصفات األخرى، فجاءت متأخرة في مدى اإلعجاب %31.78بنسبة 

  .بالصور الفوتوƹرافية لدى هؤالء المبوثين من أصل ريفي
الشباب الذين هم من المدنÝ فيعجبون بالصور الفوتوƹرافية التي تركز علǏ جمال أما 

Ý وتعجبهم تلك الصور المركزة علǏ الجوانب المثيرة في حياة %37.54الطبيعة، أوال بنسبة 
، وبلغت %21.35الصورة بنسبة ، كما يعجبون بزوايا التقاط %22.97اإلنسانÝ ثانيا بنسبة 
وقد يرجع هذا إلي أن عملية مشاهدة الصور . %17.47ضوع المصور نسبة من يعجبون بالمو

الفوتوƹرافية عبر التلفزيونÝ تختلف عن مشاهدتها في قاعات العرضÝ ويبدو أن عنصري 
اإلثارة والجمال قد جمعا العناصر األخرى المتبقية التي يفترض أنها موجودة ضمنيا في كل 

  .صورة
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الخصائص والسمات التي تعجب عينة البحث في فن الرقص ن يبين العالقة بي: 61 الجدول رƽم
  .ين يعرض في التلفزيون والنوع

  اإلناث  الذكور  النوع 
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص 
  177  37.91  149  14.28  28  طريقة األداء

  118  15.52  61  29.08  57  التجانƩ بين ثقافة الرقص وشكل الراقص
  283  46.31  182  51.53  101  ركات الراقصاإليقاع في ح

  11  00.25  01  05.10  10  أخرى
  589  100  393  100  196  المجموع

بالنظر في العالقة بين الخصائص والسمات، التي تعجب الذكور واإلناث، في الرقص   
من الذكور  %51.53، أن نسبة )61(حين يعرض في التلفزيونÝ نرى من بيانات الجدول 

وشكل يعجبون بتجانƩ ثقافة الرقص  %29.08اع في حركات الرقص أوالÝ وأن يعجبون باإليق
وباالنتقال إلǏ اإلناث . %14.28الراقص ثانياÝ أما من يفضلون طريقة األداء فكانت نسبتهم 

نرى أنهم يلتقين مع الذكور حين يعجبن باإليقاع في حركات الراقص أوالÝ إذ بلغت نسبتهن 
عجاب الثاني، فيختلف فيه الذكور واإلناثÝ إذ بلغت نسبة من ، أما فيما يخص اإل46.31%

، وفي هذا ميل إلǏ تفضيل الجوانب الشكلية لدى اإلناث أكثر %37.91تعجبن بطريقة األداء 
منها لدى الذكورÝ في حيم كان اإلعجاب الثاني لدى الذكور، هو التجانƩ بين ثقافة الرقص 

  .وشكل الراقص
ت الراقص، مزية لدى كل من اإلناث والذكورÝ وقد اركحفي  ويبدو أن لعنصر اإليقاع  

يرجع ذلك إلǏ اختالف ظروف مشاهدة الرقص عن طريق التلفزيونÝ ومشاهدته في قاعات 
 Ǐإضافة إل Ýعملية توجيه الراقص Ǐحيث تركز الصورة التلفزيونية عل Ýالعرض والرقص

  .رقص مما يبدع جوا من اإليقاعإدخال عنصري المؤتمرات البصرية، والصوتية، في عملية ال
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يبين العالقة بين الخصائص والسمات التي تعجب عينة البحث في فن الرقص : 62الجدول رƽم 
  .حين يعرض في التلفزيون وبيئة النشأة

  %  التكرار  %  التكرار  والصفاتالخصائص   المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة 
  177  29.77  92  30.35  85  طريقة األداء

  118  18.44  57  21.78  61  التجانƩ بين ثقافة الرقص وشكل الراقص
  283  50.16  155  45.71  128  اإليقاع في حركات الراقص

  11  01.61  05  02.14  06  أخرى
  589  100  309  100  280  المجموع

من المبحوثين من أصل ريفي،  %45.71، نالحظ أن نسبة )62(باالنتقال إلǏ الجدول   
ع في حركات الراقصÝ حين يشاهدون الرقص من خالل التلفزيونÝ كما نالحظ يعجبون باإليقا

أن طريقة األداء قد احتلت المرتبة الثانية، في إعجاب من هم من الريفÝ وذلك بنسبة 
ويتلقǏ المبحوثين الذين هم من المدن، من حيث ترتيب إعجابهم بفن الرقص، مع . 30.35%

حتل عنصر اإليقاع في حركات الراقص المرتبة األولǏ المبحوثين الذين هم من الريفÝ إذ ا
Ý أما من أعجبوا %29.77، كما احتلت طريقة األداء المرتبة الثانية بنسبة %50.16بنسبة 

  ، فكانت نسبتهم أقل من النسب األخرىبالخصائص األخرى
     :مفاهيم القيم الجمالية -

ي عملية فهم األسئلة الخاصة بمدى يلعب اإلطار المفاهيمي للقيم الجمالية الدور األساƩ ف
تشكيل التلفزيون لتلك القيمÝ ومن أجل ذلك فضلنا تهيئة الشباب الجامعي المبحوث، بأن وضعنا 

  مقترحات لمفاهيم القيم الجمالية تتم عملية االختيار بينها
  

  .يƕين الǚƶقة ƕين مƽهوم الجميل لدǎ عينة الƚơƕ والنوع: 63رقم الجدول 

  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الجميل  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع 
  185  27.73  109  38.77  76  ما يمتعنا حين نشاهده، نسمعه، نتذوقه

ما توافر علǏ خصائص ومواصفات أجمع 
  172  34.86  137  17.85  35  عليها المجتمع، كالتناسق واالتزان والتناظر

ما توافر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية 
  223  35.11  138  43.36  85  ات الداخليةوالصف

  09  02.29  09  -  -  عكƩ القبيح
  589  100  393  100  196  المجموع
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Ü )63(نƕدơ Ɗديƛنا Ʀǋاƕ Üمƽهوم الجميلÜ ونƲرƖ الƦكور واǗناƍ ƚليƼ ÜǊيتضƠ من الجدول   

 هو ما توافر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية والصفات Ɗن الجميلƊن الƦكور الƦين يرون 
، وفي هذا، محاولة لفهم الجميل علǏ أنه امتزاج بين %43.36الداخليةÝ قد بلغت نسبتهم 

Ýالجوانب الذاتية، والجوانب الموضوعية  Ýأما الذين يرون أن الجميل هو ما يمتعنا حين نشاهده
وفي هذا تركيز علǏ الجوانب الموضوعية في الشيء . %38.77نسمعهÝ نتذوقهÝ فبلغت نسبتهم 

Ýوأما الذين رأوا مفهوم الجميل  الجميل Ýحداث المتعة لدى من اختاروا هذا المفهومƎالمشروط ب
Ý وفي %17.85ي كل ما توافر علǏ خصائص وصفات أجمع عليها المجتمعÝ فكانت نسبتهم 

  .في الحكم علǏ الجميل ƹير مرƹوب فيها لدى الذكورهذا داللة علǏ أن معايير المجتمع 
المقام األول، بين مفهوم الجميل، الذي هو ما توافر علǏ التكامل ناث فيزاوجن في اإل أما

بين الصفات الشكلية والصفات الداخلية، وبين الجميل الذي هو ما توافر علǏ خصائص، 
Ý وفي هذا داللة )%34.86و  %35.11(ومواصفات أجمع عليها المجتمعÝ بنسبتين متقاربتين 

ب الذاتية والموضوعيةÝ في إطار معايير ومقاييƩ علǏ فهم الجميل، علǏ أنه جمع بين الجوان
المجتمعÝ في حين اقتربت نسبة من ترين الجميلÝ إمتاعا للنفƩ حين نسمعهÝ نشاهدهÝ من نسبتي 

ويبدو أن مرد هذا االختالف إلǏ أن اإلناث أكثر حرصا علǏ مضامين . المفهومين اǓخرين
  .معالجميل من الذكورÝ خاصة بما يتعلق بمعايير المجت

  

  .يبين العالقة بين مفهوم الجميل لدى عينة البحث وبيئة النشأة: 64الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الجميل  المجموع  اإلناث  الذكور  بيئة النشأة 

  185  28.47  88  34.64  97  ما يمتعنا حين نشاهده، نسمعه، نتذوقه
ما توافر علǏ خصائص ومواصفات أجمع 

  172  36.89  114  20.71  58  كالتناسق واالتزان والتناظر عليها المجتمع،

ما توافر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية 
  223  34.62  107  41.42  116  والصفات الداخلية

  09  -  -  03.21  09  عكƩ القبيح
  589  100  309  100  280  المجموع

، )64(الجدول أما فيما يتعلق بمفهوم الجميل، لدى مبحوثي الريف والمدينةÝ فيتضح من
أن الشباب الجامعي من أصل ريفي، يرى أن الجميل هو ما توافر علǏ التكامل بين الصفات 

 ، أما الذين يرون أن الجميل هو ما يمتعنا حين%41.42الشكليةÝ والصفات الداخليةÝ بنسبة 
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خال Ý وأما الذين يرون أن لمعايير المجتمع د%34.64نشاهدهÝ نسمعهÝ نتذوقهÝ فبلغت نسبتهم 
من أصل ويبدو بهذا أن الشباب الجامعي . %20.71في تحديد مفهوم الجميل فبلغت نسبتهم 

  .ريفي ال يعطي أهمية كبيرة لمعايير المجتمع في تحديد الجمال
إال أن الشباب الذين هم من المدن يعطون أهمية لمعايير المجتمعÝ ولتوافر التكامل بين   

Ý في )%34.62و %36.89(يد الجميل بنسبتين متقاربتين الصفات الشكليةÝ والداخليةÝ في تحد
حين بلغت نسبة الذين يرون أن الجميل هو كل ما يمتعنا، حين نسمعهÝ نشاهدهÝ نتدوقه 

28.47%.  
  

  يبين العالقة بين مفهوم الجميل لدى عينة البحث والمؤسسة الجامعية  :65الجدول رƽم 

لجزائر ا  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  المؤسسة الجامعية
  المجموع  العاصمة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الجميل
ما يمتعنا حين نشـاهده،  

  185  33.33  108  11.90  05  30.14  41  35.63  31  نسمعه، نتذوقه

ما توافر علǏ خصائص 
ومواصفات أجمع عليها 
المجتمــع كالتناســق  

  واالتزان والتناظر

12  13.79  29  21.32  17  40.47  114  35.18  172  

ما توافر علǏ التكامـل  
بين الصـفات الشـكلية   

  والصفات الداخلية
35  40.22  66  48.52  20  47.61  102  31.48  223  

  09  -  -  -  -  -  -  10.34  09  عكƩ القبيح

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

، )65(من الجدول  وفيما يتعلق بمفهوم الجميل، لدى الجامعات األربع المدروسةÝ يتضح
من مبحوثي جامعة سيدي بلعباÝƩ يرون أن الجميل هو ما توافر علǏ  %40.22أن نسبة 

التكامل بين الصفات الشكليةÝ والصفات الداخليةÝ أما الطلبة الذين رأوا أن الجميل هو كل ما 
الجميل  Ý إال أن من رأوا أن مفهوم%35.63يمتعناÝ حين نشهده، نسمعه، نتدوقه فكانت نسبتهم 

يكمن في مدى توافره علǏ الخصائص والمواصفات التي أجمع عليها المجتمع، فبلغت نسبتهم 
  .Ý وهي أقل من النسبتين السابقتين13.79%
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وباالنتقال إلǏ مبحوثي جامعة ورقلة، نجدهم يركزون كذلك علǏ مفهوم الجميل الذي 
Ý أما من %48.52ة، وهذا بنسبة يتوافر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية، والصفات الداخلي

Ý أما من يركزون علǏ توافر الخصائص %30.14رأوا أن الجميل هو ما يمتعنا فبلغت نسبتهم 
  .%21.32والمواصفات االجتماعية فبلغت نسبتهم 

 Ǐنهم يجمعون في تقديمهم لمفهوم الجميل علƎوفيما يتعلق بمبحوثي جامعة جيجل ف
والتوافر علǏ الخصائص Ý %47.61صفات الداخلية بنسبة التكامل بين الصفات الشكلية وال

، أما المفهوم الذي يركز علǏ االمتاع فلم يأخذ %40.47والصفات التي أجمع عليها المجتمع 
  .اهتمام مبحوثي جامعة جيجل

باالنتقال إلǏ مفهوم الجميل، لدى طلبة جامعة الجزائرÝ نالحظ أن هناك تقاربا بين من 
Ý %35.18وافر علǏ الخصائص والمواصفات التي أجمع عليها المجتمع يرون الجميل فيما ت

Ý أما الذين يرون أن الجميل هو ما %33.33وبين من يرون أن الجميل هو ما يمتعناÝ بنسبة 
  .%31.48توافر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية والصفات الداخلية فبلغت نسبتهم 

  

  .القبيح لدى عينة البحث والنوعيبين العالقة بين مفهوم : 66الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم القبيح  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع 

ما يشعرنا باالشمئزاز، القرف، حين 
  213  40.45  159  27.55  54  نشاهده، نسمعه، نتذوقه

ما افتقد للخصائص والموصفات التي أجمع 
  152  34.86  137  07.65  15  عليها المجتمع، كالتناسق، االتزان، التناظر 

ما لم يتوافر علǏ التكامل بين الصفات 
المضمون، (الشكلية والصفات الداخلية 

  )الجوانب الروحية
113  57.65  92  23.40  205  

  19  01.27  05  07.14  14  عكƩ الجميل
  589  100  393  100  196  المجموع

بيح هو ما لم من الذكور، يرون أن الق %57.65، أن )66(يتضح من بيانات الجدول 
يتوافر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية، والصفات الداخلية، وفي هذا إشارة إلǏ أن القبح ال 
يقتصر علǏ المظاهر الشكلية فحسبÝ بل يتعداه كذلك إلǏ الجوانب الداخليةÝ فالشكل 
 Ǐوالمضمون، ثنائية ضرورية في تعريف هؤالء الذكور للقبيح، أما المفهوم الذي يركز عل
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Ý ويدل هذاا علǏ أن القبيح ال %27.55االشمئزازÝ ويثير النفور، فقد اختاره الذكور بنسبة 
  .يتجانƩ مع النفƩ المدركة لهÝ كما أن الحواƩ ال تنجذب إليه

وبالنسبة للذكور الذين يرون أن القبيحÝ هو ما افتقد للخصائص، والمواصفات التي أجمع 
 Ýفكانت نسبتهم ضعيفة Ý07.65إذ بلغت عليها المجتمع% Ʃوفي هذا إشارة لعدم أهمية مقايي ،

  .المجتمع في فهم القبيح لدى الذكور
 Ǐأنه كل ما لم يتوافر عل Ǐوإذا كان المبحوثون الذكور قد ركزوا في تعريفهم للقبيح، عل
التكامل بين الشكل والمضمون أوال، فƎن اإلناث قد ركزن علǏ أن القبيح هو ما يشعرنا 

Ý ويبدو بهذا أن عاملي %40.45القرف ين نسمعه، نشاهده، ونتدوقه بنسبة باالشمئزازÝ و
اإلحساƩ والشعور بالشيء المدركÝ لهما الدور الكبير لدى اإلناث في معرفة القبيح والحكم 

، في ين ال تكتفي اإلناث بهذاÝ وإنما تجعلن لمعايير المجتمع سلطان الحكم علǏ كل ما ...عليه 
، إال أن نسبة من ترين القبيح فيما لم يتوافر %34.86سبة من رأين هذا هو قبيحÝ حيث بلغت ن

  .%23.40علǏ التكامل بين الجوانب الشكلية والداخلية فكانت 
  .وبالنسبة لمفهوم القبيح بأنه عكƩ الجميلÝ فƎنه لم يحظ باهتمام الذكور واإلناث

  

  .حث وبيئة النشأةيبين العالقة بين مفهوم القبيح لدى عينة الب: 67الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم القبيح  المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

ما يشعرنا باالشمئزاز، القرف، حين 
  213  31.06  96  41.78  117  نشاهده، نسمعه، نتذوقه

ما افتقد للخصائص والموصفات التي أجمع 
  152  28.80  89  22.5  63  عليها المجتمع، كالتناسق، االتزان، التناظر 

ما لم يتوافر علǏ التكامل بين الصفات 
المضمون، (الشكلية والصفات الداخلية 

  )الجوانب الروحية
81  28.92  124  40.12  205  

  19  -  -  06.78  19  عكƩ الجميل
  589  100  309  100  280  المجموع

، في أعالهÝ أن هناك اختالفا بين مبحوثي الريف، والمدينة) 67(يتبين لنا من الجدول 
من الشباب الجامعي الذين هم من الريفÝ قد  %41.78تقديمهم لمفهوم القبيح، فƎذا كانت نسبة 

ركزت أوالÝ علǏ عاملي اإلحساƩ، والشعور، بالشيء المدركÝ في معرفة القبيح الذي يشعرنا 
نظرائهم الذين هم من المدينة قد ركزوا أوال علǏ من  %40.12فƎن نسبة ... باالشمئزاز 
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افتقاد الشيء المدرك للتكامل بين الشكل والمضمونÝ في معرفة القبيح الذي لك يتوافر  عنصر
  .علǏ التكامل بين الصفات الشكلية والصفات الداخلية

ويركز المبحوثون الذين هم من الريف، ثانيا، علǏ هذا العنصر السابق، بنسبة 
28.92% Ý المدن مركزة، ثانيا،  من المبحوثين الذين هم من %31.06في حين جاءت نسبة

  .علǏ عنصري اإلحساƩ والشعور بالشيء المدرك، في معرفة القبيح الذي يشعرنا باالشمئزاز
ويلتقي مبحوثو الريف والمدينة، في مفهومهم للقبيح، بأنه ما افتقد للخصائص 

 Ýبهذا  ويبدو. إذ ركز عليهما المبحوثون في الدرجة الثالثةوالموصفات التي أجمع عليها المجتمع
أن لعوامل اإلحساÝƩ الذوقÝ الشعور أهمية لدى الشباب الجامعي الذين هم من الريف في فهم 
القبيح، في حين كانت أهمية التكامل بين الشكل والمضمون في فهم القبيح واضحة لدى الشباب 

  .الجامعي الذين هم من المدن
  

  .لبحث والمؤسسة الجامعيةيبين العالقة بين مفهوم القبيح لدى عينة ا: 68الجدول رƽم 

الجزائر   جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  المؤسسة الجامعية
  المجموع  العاصمة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم القبيح
ما يشعرنا باالشمئزاز، 
القرف، حين نشاهده، 

  نسمعه، نتذوقه
32  36.78  61  44.85  05  11.90  115  35.49  213  

ص ما افتقد للخصائ
والموصفات التي أجمع 
عليها المجتمع، كالتناسق، 

  االتزان، التناظر 

09  10.34  22  16.17  22  52.38  99  30.55  152  

ما لم يتوافر علǏ التكامل 
بين الصفات الشكلية 
والصفات الداخلية 

المضمون، الجوانب (
  )الروحية

41  47.12  53  38.97  15  35.71  96  29.62  205  

  19  04.32  14  -  -  -  -  05.74  05  عكƩ الجميل

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع
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 بانتقالنا إلǏ العالقة بين مفهوم القبيح، والجامعات األربع المدروسة، يتضح من الجدول
من مبحوثي جامعة سيدي بلعباƩ، يرون أن القبيح هو ما لم يتوافر علǏ  %47.12أن  ،)68(

صفات الداخليةÝ أما الذين يركزون علǏ اإلحساƩ والشعور لصفات الشكلية، والالتكامل بين ا
Ý وأما الذين يركزون علƹ Ǐياب المعايير %36.78باالشمئزاز في فهم القبيح فكانت نسبتهم 

سبتين ـوالموصفات التي أجمع عليها المجتمع في فهمهم للقبيح، فكانت نسبتهم أقل من الن
دى مبحوثي جامعة ـƩ المجتمع في فهم القبيح لالسابقتينÝ وفي هذا إشارة لعدم أهمية مقايي

Ʃسيدي بلعبا.  
من مبحوثيها، يرون أن القبيح هو ما  %44.85وبالنسبة لجامعة ورقلة، فنالحظ أن 

منهم يرجعون فهمهم للقبيح علǏ أنه ما لم يتوافر علǏ  %38.97يشعرنا باالشمئزازÝ وأن 
حين بلغت نسبة من يرون القبيح في افتقاد  التكامل بين الصفات الشكلية والصفات الداخلية، في

Ý وفي هذا داللة علǏ عدم أهمية مقاييƩ المجتمع في %16.17المعايير والمواصفات المجتمعية 
  .فهم القبيح لدى طلبة جامعة ورقلة

منهم يرجعون مفهوم القبيح إلǏ  %52.38أما بالنسبة لطلبة جامعة جيجل فƎن نسبة 
منهم أن القبيح هو ما لم  %35.71اصفات المجتمعيةÝ في حين رأى افتقاد تلك المعايير والمو

 Ʃعاملي اإلحسا Ǐأما من يركزون عل Ýالتكامل بين الصفات الشكلية والداخلية Ǐيتوافر عل
ويبدو بهذا أن طلبة جامعة جيجل يعطون Ý %11.90والشعور في تعريف القبيح فبلغت نسبتهم 

  .أهمية لمقاييƩ المجتمع في فهم القبيح
منهم يركزون علǏ عاملي  %35.49وفيما يخص طلبة جامعة الجزائر فنالحظ أن 

االحساƩ والشعور في تعريفهم للقبيحÝ الذي يشعرنا باالشمئزاز، في حين نالحظ أن نسبتي من 
ركزوا علǏ افتقاد الخصائص والمواصفات التي يحددها المجتمع، ومن ركزوا علǏ عدم توافر 

شكلية والصفات الداخليةÝ قد جاءتا متقاربتين، وفي هذا إشارة إلǏ تقارب التكامل بين الصفات ال
  .مفاهيم القبيح لدى طلبة جامعة الجزائر
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  .يبين العالقة بين مفهوم الجليل والنوع: 69الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الجليل
  96  14.75  85  19.38  38  ما فاق الجميل بشدة وقوة

إحساƩ وشعور بوجود قوة عظمǏ تقف 
  384  67.17  264  61.22  120  وراء الشيء الذي ندركه جماليا

 Ɵوشعور مصحوبين بالخوف والفر Ʃإحسا
والشفقة واالضطراب تجاه شيء ال يشترط 

  أن يكون جميال
38  19.38  71  18.06  109  

  589  100  393  100  196  المجموع
جمالية ال يشترط وجود الجمال فيهÝ وهي قيمة الجالل، فنالحظ من  ننتقل اǓن لقيمة

Ý أن الذكور واإلناث اختاروا في المقام األول مفهوم الجليل الذي يرى أنه )69(بيانات الجدول 
إحساƩ وشعور بوجود قوة عظمǏ تقف وراء الشيء الذي ندركه جمالياÝ حيث بلغت نسبة 

، وبالتأمل في المفهومين المتبقيين لدى الذكورÝ61.22% Ý وبلت نسبة الذكور %67.17اإلناث 
: إن الجليل هو ما فاق الجميل بشدة وقوةÝ وبين من قالوا: نالحظ أن هناك اتفاقا بين من قالوا

إن الجليل إحساƩ وشعور مصحوبين بالخوف والفرƟ والشفقة واالضطراب اتجاه شيء ال 
  .يشترط أن يكون جميال

إن الجليل : منهن قد قلن %18.06مفهومين لدى اإلناثÝ فنالحظ أن أما بالنسبة لهذين ال
الجليل هو ما : أما الالئي قلن إن... هو إحساƩ وشعور مصحوبين بالخوفÝ والفرƟ والشفقة 

  .%14.75فاق الجميل بشدة وقوة، فبلغت نسبتهن 
يل من ويتضح بهذا أن مفهوم الجليل لدى الذكور واإلناث يرتبط بوجود قوة تخرج الجم

  .صفته لتدخله في صفة الجالل
  
  
  
  
  



ƼǭاƲالج................................................................................................. الفصل ال ǬǾǢال ǫǸفهǭ ǣراƳƑƤƮƜنة الǾǕ ǹلد ǯǸالفن ǈǖƛة وǾمال  

 -

  .يبين العالقة بين مفهوم الجليل وبيئة النشأة: 70الجدول رƽم 
  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الجليل
  96  19.09  59  13.21  37  ما فاق الجميل بشدة وقوة

إحساƩ وشعور بوجود قوة عظمǏ تقف 
  الذي ندركه جمالياوراء الشيء 

186  66.42  198  64.07  384  

 Ɵوشعور مصحوبين بالخوف والفر Ʃإحسا
والشفقة واالضطراب تجاه شيء ال يشترط 

  أن يكون جميال
57  20.35  52  16.82  109  

  589  100  309  100  280  المجموع
ويبقǏ مفهوم الجليل مرتبطا بوجود قوة تخرج الجميل من صفته لتدخله في صفة 

Ý حيث رأى )70(لدى مبحوثي الريف، والمدينةÝ إذ يتض هذا من بيانات الجدول  الجالل،
من مبحوثي المدينة أن الجليل هو إحساƩ وشعور  %64.07من مبحوثي الريف، و 66.42%

  .بوجود قوة عظمǏ تقف وراء الشيء الذي ندركه جماليا
، والفر، وبالرجوع إلǏ مبحوثي الريف، نالحظ أن من يركزون علǏ عناصر الخوف

Ý أما من ركزوا علǏ %20.35والشفقة، واالضطراب النفسي، في فهم الجليل قد بلغت نسبتهم 
  .%13.21تفوق الجليل علǏ الجميل فهم 

وثي المدينة نالحظ أن من ركزوا علǏ عناصر الخوف، والفرƟ، حوبالعودة إلǏ مب
لجليلÝ قد جاءت نسبتهما والشفقة، واالضطراب النفسي، وتفوق الجليل علǏ الجميلÝ في فهم ا

  .متقاربتين
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  .يبين العالقة بين مفهوم الجليل والمؤسسة الجامعية: 71الجدول رƽم 

الجزائر   جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  المؤسسة الجامعية
  المجموع  العاصمة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الجليل

ما فاق الجميل بشدة 
  وقوة

11  12.64  22  16.17  08  19.04  55  16.97  96  

إحساƩ وشعور بوجود 
قوة عظمǏ تقف وراء 
الشيء الذي ندركه 

  جماليا

54  62.06  83  61.02  18  42.85  229  70.67  384  

إحساƩ وشعور 
مصحوبين بالخوف 
والفرƟ والشفقة 
واالضطراب تجاه شيء 
ال يشترط أن يكون 

  جميال

22  25.28  31  22.79  16  38.09  40  12.34  109  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

باالنتقال إلǏ العالقة بين مفهوم الجليل والمؤسسة الجامعية، يتضح من بيانات الجدول 
)71( Ʃأنه إحسا Ǐعل Ýأن الجامعات األربع المدروسة تفضل تعريف الجليل في المقام األول Ý

ه جمالياÝ إذ بلغت نسبة الذين ااختاروا وشعور بوجود قوة عظمǏ، تقف وراء الشيء الذي ندرك
 Ʃوبلغت نسبة الذين اختاروا هذا التعريف نسبة %62.06هذا التعريف من جامعة سيدي بلعبا ،

من طلبة جامعة جيجلÝ أما طلبة جامعة  %42.85من طلبة جامعة ورقلةÝ ونسبة  61.02%
  .%70.67الجزائر فاختاروا ذاك التعريف السابق بنسبة 

يفان المتبقيان للجليل، فجاءت نسبتهما أقل من نسبة التعريف السابق للجليل لدى أما التعر
من طلبتها أن الجليل هو إحساƩ  %38.09كل جامعة، باستثناء جامعة جيجلÝ التي رأى 

 Ɵواالضطراب اتجاه شيء ال يشترط أن يكون جميال... وشعور مصحوبين بالخوف والفر.  
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  .ين مفهوم عينة الدراسة للتراجيدي والنوعيبين العالقة ب: 72الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم التراجيدي

ما يوحي بالصراع، دون المشاركة 
  الحسية

37  18.87  44  11.19  81  

مشاركة وجدانية، وإحساƩ جمالي يمتزج 
فيه األلم باإلثارة والشفقة والصراع بغرض 

  ليةإحداث متعة جما
159  81.12  349  88.80  508  

  589  100  393  100  196  المجموع
أعالهÝ عن أن ) 72(بدراسة العالقة بين مفهوم التراجيدي والنوعÝ يكشف لنا الجدول   

الذكور واإلناث، يرون في المقام األول، أن التراجيدي هو مشاركة وجدانيةÝ وإساƩ جمالي 
للذكورÝ ونسبة  %81.12عة جماليةÝ وهذا بنسبة يمتزج فيه األلم باإلثارÝ بغرض إحداث مت

  .بالنسبة لǘناث 88.80%
ويبدوا من هذا المفهوم للتراجيدي، هو أن الذكور واإلناث يميلون إلǏ المشاركة   

واالندماج في الشيء محل التراجيديÝ إذ ال يكتفي بمجرد التلقيÝ وإنما يكون لعنصري التأثير 
وذاك ما أكده . مفهوم هذا التراجيدي لذا هؤالء الذكور واإلناث والتأثرÝ الدور الفعال في بنية

الذكور في إعطاء مفهوم التراجيدي، بأنه ما يوحي بالصراع دون المشاركة الحسيةÝ بنسبة 
Ý مع العلم أن هاتين النسبتين ضعيفتين مقارنة Ý11.19% وأكدته اإلناث كذلك بنسبة 18.87%

  .بالنسبتين السابقتين
  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة الدراسة للتراجيدي وبيئة النشأة: 73 الجدول رƽم
  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم التراجيدي

  81  15.53  48  11.78  33  ما يوحي بالصراع، دون المشاركة الحسية
مشاركة وجدانية، وإحساƩ جمالي يمتزج 

فقة والصراع بغرض فيه األلم باإلثارة والش
  إحداث متعة جمالية

247  88.21  261  84.46  508  

  589  100  309  100  280  المجموع
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Ý أن )73(وبدراسة العالقة بين مفهوم التراجيدي وبيئة النشأةÝ يتضح من الجدول أعاله   
مبحوثي الريف والمدينة يركزون علǏ عناصر المشاركة الوجدانيةÝ واإلندماج في الشيء محل 

 %84.46لدى مبحوثي الريفÝ و %88.21اجيديÝ إذ بلغت نسبة من تبنوا هذا المفهوم التر
لدى مبحوثي المدينةÝ وفي هذا داللة علǏ وجود االنفعال والمتعة جراء مشاهدة وتلقي 

  .التراجيدي
  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للتراجيدي والمؤسسة الجامعية: 74الجدول رƽم 

الجزائر   جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  يةالمؤسسة الجامع
  المجموع  العاصمة

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم التراجيدي

ما يوحي بالصراع، 
دون المشاركة 

  الحسية
07  08.04  28  20.58  08  19.04  38  11.72  81  

مشاركة وجدانية، 
وإحساƩ جمالي 
يمتزج فيه األلم 
باإلثارة والشفقة 

بغرض والصراع 
  إحداث متعة جمالية

80  91.95  108  79.41  34  80.95  286  88.27  508  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

، عن )74(وبدراستنا لعالقة مفهوم التراجيدي بالمؤسسة الجامعية يكشف لنا الجدول   
إحساƩ جمالي وجود اتفاق بين الجامعات المدروسة في أن التراجيديÝ هو مشاركة وجدانيةÝ و

يمتزج فيه األلم باإلثارة والشفقة والصراع بغرض إحداث متعة جماليةÝ إذ بلغت نسبة من تبنوا 
 ،Ʃسيدي بالعبا Ǐوبلغت لدى طلبة جامعة ورقلة %91.95هذا المفهوم لدى طلبة جامع Ý

 Ý88.27% ونسبة Ý80.95% كما بلغت نسبة من تبنوا ذاك المفهوم لدى طلبة جيجل 79.41%
  .طلبة جامعة الجزائر لدى

أما من تبنوا المفهوم الذي هو ما يوحي بالصراع دون المشاركة الحسيةÝ فكانت نسبهم   
  .ضعيفة مقارنة بنظائرهم اǓخرين
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  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للهزلي والنوع: 75الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الهزلي

  109  19.33  76  16.83  33  ما يجعلنا نضحك باستهزاء وتهكم
حالة نفسية تغمرنا وتمتعنا جماليا حين 
 Ɵوماز Ɛنتعرض لما هو متناقض ومفاج

  ومضحك
128  65.30  214  54.45  152  

  138  26.20  103  17.85  35  المزاƟ في الجد، والضحك بسبب
  589  100  393  100  196  المجموع

ي عند المبحوثين مرتبطا بمدى المشاركة الحسية والوجدانيةÝ فƎن إذا كان التراجيد  
، عن أن كل من الذكور )75(الهزلي يرتبط كذلك بمدى المشاركة الحسيةÝ إذ كشف الجدول 

واإلناث قد اخترارو المفهوم الذي يعتبر الهزلي، حالة نفسية تغمرنا، وتمتعنا جماليا، حين 
للذكورÝ ونسبة  %65.30زÝƟ ومضحكÝ بنسبة نتعرض لما هو متناقضÝ ومفاجÝƐ وما

54.45%  Ýعناصر Ǐويمكن نفسير ذلك بكون الشيء أو الموضوع الهزلي يتوافر عل Ýناثǘل
  .تجذب المتلقيÝ مما يؤكد البعد اإلجتماعي النفسي الجمالي للهزلي لدى الذكور واإلناث

فعل الهزلي إلǏ لكن هذا، ال ينبغي ان يترك دون ضوابط وقيودÝ حتǏ ال يتحول ال  
استهزاءÝ وضحكÝ من العيوب الضاهرة والباطنة الموجودة في الموضوع المدركÝ وبالرجوع 
إلǏ الذكور نالحظ أن نسبتي من قالوا إن الهزلي هو ما يجعلنا نضحك باستهزاء وتهكمÝ ومن 

أن إن الهزلي هو المزاƟ في الجد والضحك بسببÝ قد جاءتا متقاربتيÝ ويبدوا بهذا : قالوا
عنصري الجد في المزاƟ ووجود سبب للضحك، ال يشكالن أهمية لدى الذكور في الموضوع 
  .الهزليÝ كما ال يشكل كل من االستهزاء والتهكم أهمية لدى هؤالء الذكور في مفهومهم للهزلي

ونالحظ كذلك أن عناصر الجد في المزاƟ، ووجود سبب للضحك، واالستهزاء، والتهكم،   
  .برى لدى اإلناث في مفهومهن للهزليال تشكل أهمية ك
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  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للهزلي وبيئة النشأة: 76الجدول رƽم 
  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الهزلي  المجموع
  108  26.21  81  10  28  ما يجعلنا نضحك باستهزاء وتهكم

ماليا حين نتعرض حالة نفسية تغمرنا وتمتعنا ج
  342  46.60  144  70.71  198  لما هو متناقض ومفاجƐ ومازƟ ومضحك

  138  27.18  84  19.28  54  المزاƟ في الجد، والضحك بسبب
  589  100  309  100  280  المجموع

، أن )76(باالنتقال إلǏ العالقة بين مفهوم الهزليÝ وبيئة النشأة يتضح من بيانات الجدول   
الريف، يرون أن الهزليÝ هو حالة نفسية تغمرناÝ وتمتعنا جمالياÝ حين من مبحوثي  70.71%

نتعرض لما هو متناقض ومفتجÝƐ ومازƟ ومضحكÝ وفي هذا داللة علǏ ضرورة توافر 
االستجابة والتفاعل بين الموضوع الهزليÝ ومبحوثي الريفÝ أما من ركزوا علǏ عناصر 

Ýفجاءت نسبتهما ضعيفتين مقارنة بالنسبة  االستهزاء، والتهكم، والجد، ووجود سبب للضحك
  .األولǏ أعاله

منهم اختاروا المفهوم الثاني للهزلي،  %46.60وباالنتقال إلǏ مبحوثي المدينة نرىÝ أن   
Ɛما هو متناقض ومفاج Ǐوتمتعنا جماليا حين نتعرض إل Ýالذي يرى أنه حالة نفسية تغمرنا.  

  .Ý قد جاءتا متقاربتينول والثالث للهزليكما نرى أن نسبتي من اختاروا المفهوم األ  
  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للهزلي والمؤسسة الجامعية: 77الجدول رƽم 

  العاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  المؤسسة الجامعية
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الهزلي
ما يجعلنا نضحك 

  ء وتهكمباستهزا
16  18.39  37  27.20  05  11.90  51  15.74  109  

حالة نفسية تغمرنا وتمتعنا 
جماليا حين نتعرض لما 
 Ɛهو متناقض ومفاج

  ومازƟ ومضحك

48  55.17  74  54.41  27  64.28  193  59.56  342  

المزاƟ في الجد، 
  والضحك بسبب

23  26.42  25  18.38  10  23.80  80  24.69  138  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع
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 أما فيما يخص العالقة بين مفهوم الهزليÝ والمؤسسة الجامعيةÝ يتضح من الجدول  
، أن مبحوثي الجامعات األربعة المدروسةÝ قد اختاروا في تعريفهم للهزليÝ ذاك الذي )77(

بة إنه حالة نفسية تغمرنا وتمتعنا جماليا حين نتعرض لما هو متناقض ومفاجƐ بنس: يقول
من طلبة جامعة ورقلةÝ أما طلبة  %54.41لطلبة جامعة سيدي بلعباÝƩ ونسبة  55.17%

  .Ý59.56% وأما طلبة جامعة الجزائر فكانت نسبتهم %64.28جامعة جيجلÝ فكانت نسبتهم 
بهذا يتضحÝ أن هناك إجماعا بين طلبة الجامعات األربع المدروسة، علǏ أهمية، 

فاعل بين الموضوع الهزلي، وبين المدرك لهذا الموضوعÝ في وضرورة توافر اإلستجابةÝ والت
حين تم استبعاد عنصري اإلستهزاء، والتهكم، وعنصري الجد، والضحك، بسبب في الموضوع 

  .محل الهزلي
  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للفكاهي والنوع: 78الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع 

  المجموع
  %  التكرار  %  تكرارال  مفهوم الفكاهي

  87  16.28  64  11.73  23  ما يضحكنا
ما يتناول حياتنا بطريقة نقدية فكاهية 

  385  66.15  260  63.77  125  ومضحكة

  117  17.55  69  24.48  48  ما يغمرنا ويبهجنا حين نندمج فيه
  589  100  393  100  196  المجموع

يمة السابقة الذكرÝ يكشف لنا الجدول وباالنتقال إلǏ قيمة جمالية أخرى، لها ارتباطها بالق  
، عن التقاء الذكور واإلناث في تركيزهم علǏ عنصري النقد والضحكÝ في تقديم مفهوم )78(

للذكورÝ  %63.74الفكاهي الذي هوÝ ما يتناول حياتنا بالطريقة نقدية فكاهيبة مضحكة، بنسبة 
لǏ النقد االجتماعي لحياة لǘناث، ويبدو بهذا أن هناك ميال للتركيز ع %66.15وبنسبة 

المبحوثين الشبابÝ في فهمهم للفكاهةÝ وقد يرجع هذا إلǏ المستوى التعليمي لهؤالء الشباب 
  .الجامعيينÝ وإلǏ المشاكل االجتماعية التي يعيشونها

، والضحكÝ في تقديم محل الفكاهة موضوع أما التركيز علǏ عنصري االندماج في  
  .هي فلم يكن كبيرامفهوم الذكور واإلناث للفكا
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  .يبين العالقة بين مفهوم عينة الدراسة للفكاهي وبيئة النشأة: 79رƽم  الجدول
  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الفكاهي

  87  19.41  60  09.64  27  ما يضحكنا
ما يتناول حياتنا بطريقة نقدية فكاهية 

  ومضحكة
212  75.71  173  55.98  385  

  117  24.5  76  14.64  41  ما يغمرنا ويبهجنا حين نندمج فيه
  589  100  309  100  280  المجموع

أن كال من ) 79(وبالنظر إلǏ العالقة بين مفهوم الفكاهي وبيئة النشأةÝ نرى من الجدول   
هية مبحوثي الريف والمدينة قد قدموا الفكاهي علǏ أنه ما يتناول حياتنا بطريقة نقديةÝ فكا

  .للذين هم من المدينة Ý55.98% و للذين هم من الريف %75.71ومضحكةÝ بنسبة 
وفيما يخص عنصري، االندماج في الموضوع محل الفكاهة والضحكÝ فلم يأخدا أهمية   

 Ýفي تقديمهم لمفهوم فكاهي، فيتضح لنا من ذاك الذي سبق ذكره Ýلدى مبحوثي الريف والمدينة
  .مبحوثي الريف والمدينةÝ في حكمهم علǏ الفكاهي وفهمهم له أن النقد ضروري لدى كل من

  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث الفكاهي والمؤسسة الجامعية: 80الجدول رƽم 
  المؤسسة
  الجامعية

Ʃالعاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعبا  
  المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الفكاهي

  87  16.35  53  11.90  05  10.29  14  17.24  15  يضحكنا ما

ما يتناول حياتنا 
بطريقة نقدية فكاهية 

  ومضحكة
61  70.11  86  63.23  22  52.38  216  66.66  387  

ما يغمرنا ويبهجنا 
  حين نندمج فيه

11  12.64  36  26.47  15  35.71  55  16.97  117  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع
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Ý الدال علǏ العالقة بين الفكاهي والمؤسسة الجامعيةÝ )80(ظرنا في بيانات الجدول إذا ن  
نالحظ أن الجامعات المدروسة كلهاÝ قد قدمن الفكاهي علǏ أنه ذاك الذي يتناول حياتنا بطريقة 
 Ǐضرورة توافر الفكاهي عل Ǐوفي هذا اجماع بين هذه الجامعات عل Ýنقدية فكاهية ومضحكة

  .وظيفة النقد
  .أما المفهومان اǓخران فلم يأخدا اهتمام طلبة الجامعات األربع المدروسة  

  

  :يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للدرامي والنوع: 81الجدول رƽم 
  اإلناث  الذكور  النوع 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الدرامي

  69  12.97  51  09.18  18  ما يبعث علǏ الخوف والرعب
ير انفعاالتنا وشعورنا نحو الشيء الذي ما يث

  153  21.88  86  34.18  67  نتعرض له

ما يجعلنا نندمج ونتأثر شعوريا بالشيء 
  367  65.13  256  56.63  111  الذي نتعرض له

  589  100  393  100  196  المجموع
، أن كال من الذكور واإلناث يركزون علǏ عنصري )81(الجدول  يتضح من بيانات  

شعوريÝ والتأثير بالشيء الذي يتعرضون له في تقديم مفهوم الدراميÝ إذ بلغت نسبة اإلندماج ال
، وبالرجوع إلǏ الذكور، نالحظ أن %56.53، كما بلغت نسبة الذكور %65.13اإلناث 
منهم قد قدموا مفهوم الدرامي علǏ أنه ما يثير انفعاالتنا وشعورنا، نحو الشيء الذي  34.18%

ن قدموا مفهوم الدرامي علǏ انه ما يبعث علǏ الخوف والرعبÝ فبلت نتعرض لهÝ أما نسبة م
  .وهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسبتين السابقتين 9.18%

منهن قد قدمن مفهوم الدرامي علǏ انهÝ ما  %21.88وبانتقالنا إلǏ اإلناثÝ نالحظ أن   
الدرامي علǏ أنه ما يثير انفعاالتنا وشعورنا نحو الشيء الذي نتعرض له، أما من قدمن مفهوم 

  .%12.97يبعث علǏ الخوف والرعب فكانت نسبتهن 
   Ýويبدو مما سبق أن الدرامي مقترن باالندماج، والتأثر الشعوريين، لدى الذكور واإلناث

إذ ال تكفي إثارة االنفعال والشعورÝ ووجود الخوف والرعب أثناء العملية اإلدراكية للموضوع 
  .أدركناه دراميولذي تعرضنا له أن هذا ا: الدرامي حتǏ نقول
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  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للدرامي وبيئة النشأة: 82الجدول رƽم 
  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الدرامي

  69  14.88  46  08.21  23  ما يبعث علǏ الخوف والرعب
ء الذي ما يثير انفعاالتنا وشعورنا نحو الشي

  153  19.74  61  32.85  92  نتعرض له

ما يجعلنا نندمج ونتأثر شعوريا بالشيء 
  367  65.37  202  58.92  156  الذي نتعرض له

  589  100  309  100  280  المجموع
، عن )82(باالنتقال إلǏ العالقة بين مفهوم الدرامي وبيئة النشأة، يكشف لنا الجدول 

نصري االندماج، والتأثرÝ في تقديم مفهوم الدرامي الذي تركيز مبحوثي الريف والمدينة علǏ ع
هو ما يجعلنا نندمج ونتأثر شعوريا بالشيء الذي نتعرض لهÝ إذ بلغت نسبة الذين هم من الريف 

، أما المفهومان اǓخران للدرامي، فلم Ý65.37% وبلغت مسبة الذين هم من المدن 58.92%
من مبحوثي الريف، الذين ركزوا علǏ  %32.82اء يأخذا اهتمام المبحوثين اǓخرين، باستثن

  .إثارة االنفعال والشعور في تقديم مفهوم الدرامي
  

  .يبين العالقة بين مفهوم الدرامي لدى عينة البحث والمؤسسة الجامعية: 83الجدول رƽم 
  العاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية المؤسسة

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  رالتكرا  مفهوم الدرامي

ما يبعث علǏ الخوف 
  والرعب

07  08.04  04  02.94  03  07.14  55  16.97  69  

ما يثير انفعاالتنا 
وشعورنا نحو الشيء 

  الذي نتعرض له
25  28.73  36  26.47  05  11.90  87  26.85  153  

ما يجعلنا نندمج ونتأثر 
شعوريا بالشيء الذي 

  نتعرض له
55  63.21  69  70.58  34  80.95  182  56.77  367  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع
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، عن العالقة بين مفهوم الدرامي والمؤسسة الجامعيةÝ حيث ركز )83(يكشف لنا الجدول 
مبحوثو الجامعات األربع المدروسة في تقديم مفهومهم للدرامي علǏ عنصري االندماج، والتأثر 

Ý كما بلغت %63.21، وندركه، حيث بلغت نسبة طلبة سيدي بلعباƩ بالشيء الذي نتعرض له
Ý وأما طلبة جامعة %80.95، أما طلبة جامعة جيجل فبلغت نسبتهم %70.58نسبة طلبة ورقلة 

  .%56.17الجزائر فبلغت نسبتهم 
  .أما المفهومان اǓخران للدرامي، فلم يأخذا اهتمام طلبة الجامعات المدروسة

  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للون والنوع :84الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم اللون  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع 

ظاهرة ضوئية يتم إدراكها عن طريق 
  487  83.71  329  80.61  158  البصر، ويقوم المƣ بتحليلها

مجموع الصفات الفيزيولوجية التي يتلون 
  102  16.28  64  19.38  38  بها الشيء

  589  100  393  100  196  المجموع
، أن الذكور )84( بدراستنا للعالقة، بين مفهوم اللون، والجنƩ، يتضح من الجدول

واإلناث، يقدمون مفهوم اللون علǏ أنه ظاهرة ضوئية يتم إدراكها عن طريق البصرÝ ويقوم 
لة في أهمية البصر لǘناثÝ وفي هذا دال %83.17للذكورÝ و %80.61المƣ بتحليلهاÝ بنسبة 

في عملية إدراك األلوان، ومعرفتها، كما تكمن داللة هذا المفهوم في أهمية الذات المدركة في 
تلقي األلوانÝ وذليل ذلك، هو أن المفهوم الذي يركز علǏ الصفة الموضوعبة للشيء الملون، لم 

لتي يتلون بها الشيءÝ يأخذ اهتمام المبحوثينÝ فاللون الذي هو مجموع الصفات الفيزيولوجية ا
  .%16.28واختارته اإلناث بنسبة  %19.38اختاره الذكور بنسبة 

  .يبين العالقة بين مفهوم اللون لدى عينة البحث وبيئة النشأة :85الجدول رƽم 
  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم اللون

ظاهرة ضوئية يتم إدراكها عن طريق 
  صر، ويقوم المƣ بتحليلهاالب

262  93.57  225  72.81  487  

مجموع الصفات الفيزيولوجية التي يتلون 
  102  27.18  84  06.42  18  بها الشيء

  589  100  309  100  280  المجموع
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) 85(وباإلنتقال إلǏ دراسة العالقة بين مفهوم اللونÝ وبيئة النشأة يتبين من الجدول
نةÝ يقدمون مفهوم اللون علǏ أنه ظاهرة ضوئية يتم إدراكها أعالهÝ أن مبحوثي الريف والمدي

لمبحوثي  %72.81لمبحوثي الريف و %93.57عن طريق البصرÝ ويقوم المƣ بتحليلهاÝ بنسبة 
  .المدينة

أما المفهوم اǓخرÝ الذي يركز علǏ الصفة الموضوعية للشيء الملونÝ فلم يأخذ اهتمام 
  .مبحوثي الريف والمدينة

  

  .يبين العالقة بين مفهوم اللون لدى عينة البحث والمؤسسة الجامعية :86 الجدول رƽم
  العاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية المؤسسة

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم اللون

ظاهرة ضوئية يتم 
إدراكها عن طريق 
 ƣالبصر، ويقوم الم

  بتحليلها

68  78.16  109  80.14  42  100  268  82.71  487  

مجموع الصفات 
الفيزيولوجية التي 

  يتلون بها الشيء
19  21.83  27  19.85  -  -  56  17.28  102  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

Ý أن )86(أما فيما يتعلق بالعالقة بين اللون، والمؤسسة الجامعية، فيتضح من الجدول 
المدروسة، يقدمون مفهوم اللون علǏ أنه ظاهرة ضوئية يتم إدراكها عن  طلبة الجامعات األربع

طريق البصر ويقوم المƣ بتحليلهاÝ بنسب شكلت نزاعات مركزية لدى كل جامعةÝ إذ بلغت 
 Ʃوبلغت عند طلبة %78.16نسبة من يتبنون المفهوم السابق لدى طلبة جامعة سيدي بلعبا Ý

Ý في حين كانت تلك %100جامعة جيجل، فوصلت إلÝ Ǐ أما عند طلبة %80.14جامعة ورقلة 
ويتضح بهذا أن المفهوم اǓخر للونÝ لم يأخذ أهمية . %82.71النسبة لدى طلبة جامعة الجزائر 

  .لدى طلبة الجامعات المدروسةÝ في فهمهم للون
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  .مفهوم عينة البث للتناسق والنوع يبين العالقة بين :87الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم التناسق  المجموع  ناثاإل  الذكور  النوع 

 Ɵتكرار الشيء في نظام يجعلنا نرتا
  91  11.19  44  23.97  47  حين نراه

 Ǐما يناسب حالتنا النفسية، ويكون عل
  498  88.80  349  76.02  149  أحسن هيئة

  589  100  393  100  196  المجموع
واإلناث، يتفقون في تقديمهم لمفهوم  ، أن كال من الذكور)87( يتضح من بيانات الجدول

 %76.02التناسق الذي هوÝ ما يناسب حالتنا النفسيةÝ ويكون علǏ أحسن هيئةÝ وذلك بنسبة 
لǏ ’لǘناثÝ ويبدو بهذا أن التناسق لدى الذكور واإلناث راجع في أساسه  88.08للذكور و

ي هذين العنصرين نظمÝ ع المدركÝ وفعنصري الحالة النفسية للمدرك، وحسن الهيئة للموضو
إذ ال ƹنǏ للذات عن الموضوعÝ أما مفهوم التناسق الذي هو نكرار الشيء في نظام يجعلنا 

Ý وبلغت نسبة اإلناث الالئي قلن %23.97نرتاƟ حين نراهÝ فبلغت نسبة الذكور الذين قالوا به 
ه في مفهوم ، وفي هذا إشارة إلǏ أن التركيز علǏ الموضوع وحدهÝ ال أهمية ل%11.19به 

  .الذكور واإلناث للتناسق
  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للتناسق وبيئة النشأة :88 رƽم الجدول
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم التناسق  المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

 Ɵتكرار الشيء في نظام يجعلنا نرتا
  91  10.03  31  21.42  60  حين نراه

نا النفسية، ويكون علǏ ما يناسب حالت
  498  89.96  278  78.57  220  أحسن هيئة

  589  100  309  100  280  المجموع
، عن تركيز مبحوثي الريف والمدينة، علǏ مفهوم التناسق الذي )88(يكشف لنا الجدول 

لمبحوثي الريف  %78.57هو ما يناسب حالتنا النفسيةÝ ويكون علǏ أحسن هيئةÝ بنسبة 
لمدينةÝ أما من أجابوا بأن مفهوم التناسق يكمن في تكرار الشيء في نظام لمبحوثي ا %89.96و

  .لمبحوثي المدينة %10.03لمبحوثي الريفÝ و %21.42يجعلنا نرتاƟ حين نراه فبلغت نسبتهم 
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  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للتناسق والمؤسسة الجامعية :89االجدول رƽم 
  العاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية المؤسسة

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم التناسق

تكرار الشيء في 
 Ɵنظام يجعلنا نرتا

  حين نراه
23  26.43  16  11.76  09  21.42  43  13.27  81  

ما يناسب حالتنا 
 Ǐالنفسية، ويكون عل

  أحسن هيئة
64  73.56  120  88.23  33  78.57  281  86.72  498  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

، عن تركيز طلبة الجامعات األربع المدروسة، علǏ مفهوم )89(كما يكشف أن الجدول 
التناسق االذي هو ما يناسب حالتنا النفسيةÝ ويكون علǏ أحسن هيئةÝ ويبدو من خالل الجدول أن 

غت نسبت من تبنوا المفهوم السابق هناك نزاعات مركزية علة مستوى كل جامعةÝ حيث بل
لدى طلبة جامعة ورقلةÝ  %88.23لدى طلبة جامعة سيدي بلعباÝƩ و  %73.56للتناسق 

  .بالنسبة لطلبة جامعة الجزائر %86.72لدى طلبة جامعة جيجلÝ و %78.57و
  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للشعري والنوع: 90الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الشعري  المجموع  ثاإلنا  الذكور  النوع 

  157  31.80  125  16.32  32  ما توافر علǏ شحنة نفسية عاطفية مركزة
ما يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة 

  432  68.19  268  83.67  164  وجميلة

  589  100  393  100  196  المجموع
أن الذكور ) 90(نات الجدولبدراسة العالقة بين مفهوم الشعري والجنÝƩ يتضح من بيا

يركزون علǏ تعريف الشعري الذي يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة وجميلةÝ واإلناث 
لǘناثÝ وفي هذا التركيز داللة علǏ أهمية وصول  %68.19للذكورÝ وبنسبة  %83.67بنسبة 

م الشعري الذي األثر الفني إلǏ المتلقي دون اقتصاره علǏ ميدان الشعر فقطÝ وبالنسبة للمفهو
هو ما توافر علǏ شحنة نفسية عاطفية مركزةÝ دون وجود عنصر األثر لدى الملتقي فقد اختاره 

  .Ý31.80% واختارته اإلناث بنسبة %16.32الذكور بنسبة 
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  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للشعري وبيئة النشأة :91الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  فهوم الشعريم  المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  157  40.45  125  11.42  32  ما توافر علǏ شحنة نفسية عاطفية مركزة
ما يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة 

  432  59.54  184  88.57  248  وجميلة

  589  100  309  100  280  المجموع
ن الشعريÝ هو ، أن األƹلبية من مبحوثي الريف ترى أ)91(يتضح لنا من خالل الجدول 

، أما من ركزوا علǏ %88.57ما يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة وجميلةÝ وذلك بنسبة 
  .في الشعري فكانت نسبتهم ضعيفةتوافر شحنة نفسية عاطفية مركزة 

وبالنسبة لمبحوثي المدينة نالحظ أن نسبتي من تبنوا المفهومين السابقين مختلفين، ولكن 
  .دون فرق جوهري بينهما

  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للشعري والؤسسة الجامعية :92الجدول رƽم 
  العاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية المؤسسة

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الشعري

ما توافر علǏ شحنة 
  نفسية عاطفية مركزة

39  44.82  10  07.35  18  42.85  90  27.77  157  

ما يعكƩ أثرا فنيا 
بخصائص نفسية رائعة 

  وجميلة
48  55.17  126  92.64  24  57.14  234  72.22  432  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

 وبالنظر في العالقة بين مفهوم الشعري، والمؤسسة الجامعية، نرى من بيانات الجدول
المدروسة يجمعون، أوال، علǏ أن مفهوم الشعري هو ذاك ، أن طلبة الجامعات األربع )92(

Ýأثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة وجميلة Ʃالذي يعك  Ǐولقد شكل هذا المفهوم نزعة مركزية عل
  .%72.22وطلبة جامعة الجزائر بنسبة  %92.64مستوى طلبة جامعة ورقلة بنسبة 

  
  



ƼǭاƲالج................................................................................................. الفصل ال ǬǾǢال ǫǸفهǭ ǣراƳƑƤƮƜنة الǾǕ ǹلد ǯǸالفن ǈǖƛة وǾمال  

 -

  .لفيلمي والنوعيبين العالقة بين مفهوم عينة البحث ل: 93الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الفيلمي   المجموع  اإلناث  الذكور  النوع 

ما توافر علǏ شحنة نفسية عاطفية مركزة 
  185  35.87  141  22.44  44  من خالل تنامي أحداث الفيلم

ما يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة 
  404  64.12  252  77.55  152  من خالل تنامي أحداث الفيلم وجميلة

  589  100  393  100  196  المجموع
باإلنتقال إلǏ دراسة العالقة بين مفهوم الفيلمي، والجنÝƩ يتضح لنا من خالل الجدول 

يعكƩ  ، أن كال من الذكور واإلناث، يميلون إلǏ المفهوم الثاني أكثرÝ الذي يعتبر الفيلمي)93(
الفيلمÝ إذ بلغت نسبة الذكور  أثرا فنيا بخصائص رائعة وجميلة، من خالل تنامي أحداث

Ý ويبدو من هذا أن هناك اتفاقا علǏ ضرورة توافر Ý64.12% وبلغت نسبة اإلناث 77.55%
عنصر التأثر أو األثر حين يشاهد هؤالء الذكور واإلناث األفالم، ويتضح بهذا أن العناصر 

يستعين بمضمون وتجدر اإلشارة، إلǏ أن الفيلمي . الفنية للعمل الفيلمي ضرورية لنجاحه
الشعري من أجل الوصول إلǏ الجمهور المستهدفÝ وبالنسبة للمفهوم األولÝ فقد اختاره الذكور 

   .Ý35.87% واختارته اإلناث بنسبة %22.44بنسبة 
  

  .يبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للفيلمي وبيئة النشأة :94الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  م الفيلمي مفهو  المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

ما توافر علǏ شحنة نفسية عاطفية مركزة 
  185  41.42  128  20.35  57  من خالل تنامي أحداث الفيلم

ما يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة 
  404  58.57  181  79.64  223  من خالل تنامي أحداث الفيلم وجميلة

  589  100  309  100  280  المجموع
هو ما ، عن تركيز مبحوثي الريف علǏ مفهوم الفيلمي الذي )94( لجدوليكشف لنا ا

يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة وجميلة من خالل تنامي أحداث الفيلمÝ وذلك بنسبة 
  .للذين اختاروا المفهوم األول للفيلمي %20.35لمبحوثي الريفÝ مقابل نسبة  79.64%

منهم قد اختاروا  %58.57المدينةÝ نالحظ أن وبالنسبة لمفهوم الفيلمي، عند مبحوثي 
من هؤالء  %41.42، كما أن ...المفهوم المركز عكƩ أثر فني بخصائص نفسية رائعة وجميلة

  .المبحوثين قد اختاروا مفهوم الفيلمي الذي يتوافر علǏ شحنة نفسية عاطفة مركزة
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  .مؤسسة الجامعيةيبين العالقة بين مفهوم عينة البحث للفيلمي وال :95الجدول رƽم 
  العاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية المؤسسة

  المجموع
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم الفيلمي 

ما توافر علǏ شحنة 
نفسية عاطفية مركزة 
من خالل تنامي 

  أحداث الفيلم

26  29.88  29  21.32  17  40.47  113  34.87  185  

فنيا  ما يعكƩ أثرا
بخصائص نفسية رائعة 

من خالل  وجميلة
  تنامي أحداث الفيلم

61  70.11  107  78.67  25  59.52  211  65.12  404  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

، عن تركيز طلبة الجامعات المدروسة، أكثر، علǏ مفهوم )95(يكشف لنا الجدول   
ة رائعة، وجميلة، من خالل تنامي أخداث الفيلم، الفيلمي الذي يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسي

لطلبة جامعة  %59.52لطلبة ورقلةÝ و %78.67لطلبة سيدي بلعباÝƩ و %70.11وذلك بنسبة 
  .لطلبة جامعة الجزائر %65.12جيجلÝ ونسبة 

  

  .يبين العالقة بين مفهوم اإلخباري والنوع :96الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  إلخباري مفهوم ا  المجموع  اإلناث  الذكور  النوع 

  110  20.61  81  14.79  29  ما توافر علǏ عناصر الجذب والتشويق
ما توافر علǏ عناصر التأثير النفسي والتجاوب 

  196  31.29  123  37.24  73  العاطفي مع مجريات الحدث

ما توافر علǏ عامل اإلخبار، وعوامل أخرى 
ب كاإلحساƩ بالخوف والشفقة، والتعاطف والح

  مع عناصر الحدث
94  47.95  189  48.09  283  

  589  100  393  100  196  المجموع
ننتقل اǓن إلǏ مفهوم اإلخباري في عالقته بالجنÝƩ فيتضح لنا من بيانات الجدول 

إن اإلخباريÝ ما توافر علǏ عامل اإلخبارÝ وعوامل : ، أن نسبة من قالوا من الذكور)96(
Ýوالشفقة Ýبالخوف Ʃقد بلغت  أخرى كاإلحسا Ýمع عناصر الحدث Ýوالتعاطف والحب
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إن اإلخباريÝ ما توافر علǏ عناصر التأثير : Ý للذين قالواÝ37.24% مقابل نسبة 47.95%
إن اإلخباريÝ : النفسيÝ والتجاوب العاطفي مع مجريات الحدثÝ وبلغت نسبة من قن من اإلناث

Ý مقابل %48.09وف والشفقة ما توافر علǏ عوامل األخبار وعوامل أخرى كاإلحساƩ بالخ
إن اإلخباري ما توافر علǏ عناصر التأثير اللنفسي والتجاوب العاطفي : Ý لالئي قلن31.29%

  .مع مجريات الحدث
  .وبالنسبة للذين اختاروا المفهوم األول لǘخباريÝ فكانت نسبتهما أقل من النسب األخرى

بار المركزة علǏ الجذب والتشويق، ويبدو بهذا أن الذكور واإلناثÝ ال يعطون أهمية لǖخ
القائمين علǏ جذب انتباه الجمهور، ويعطون أهمية لǖخبار التي ترتبط باهتماماتهم وجوانبهم 
النفسية واالجتماعيةÝ وفي هذا داللة علǏ ضرورة ارتباط الخبر بما يهم المبحوثين الذكور 

 Ýبالخوف Ʃحساǘوخاصة إذا كان هذا الخبر مثيرا ل Ýوالتعاطف، والحب واإلناث Ýوالشفقة ...
وهذا كله يؤسƩ لقيمتين إخباريتين هما قيمة التقارب النفسي العاطفي وقيمة االطمئنان النفسي 

  .العاطفي
  

  .يبين العالقة بين مفهوم اإلخباري وبيئة النشأة :97الجدول رƽم 
  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم اإلخباري   المجموع  المدينة  الريف  بيئة النشأة 

  110  13.26  41  24.64  69  ما توافر علǏ عناصر الجذب والتشويق
ما توافر علǏ عناصر التأثير النفسي والتجاوب 

  196  35.27  109  31.07  87  العاطفي مع مجريات الحدث

ما توافر علǏ عامل اإلخبار، وعوامل أخرى 
كاإلحساƩ بالخوف والشفقة، والتعاطف والحب 

  مع عناصر الحدث
124  44.28  159  51.45  283  

  589  100  309  100  280  المجموع
Ý من مبحوثي الريف قد اختاروا %44.28، يتبين أن نسبة )97(باالنتقال إلǏ الجدول 

مفهوم اإلخباري الذي هو ما توافر علǏ عامل اإلخبار، وعوامل أخرى، كاإلحساƩ بالخوف، 
من هؤالء المبحوثين  %31.07والشفقة، والتعاطف، والحب، مع عناصر الحدثÝ واختار 

مفهوم اإلخباري الذي هو ما توافر علǏ عناصر التأثير النفسي، والتجاوب العاطفي مع 
  .Ý من المبحوثين اǓخرين فاختاروا المفهوم األول%24.64مجريات الحدثÝ أما 
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Ý قد اختاروا %51.45وبالنظر في توزيع نسب المبحوثين الذين هم من المدينةÝ نرى أن 
خباري الذي هو ما توافر علǏ عامل اإلخبارÝ وعوامل أخرى كاإلحساƩ بالخوف مفهوم اإل
، وأما المبحوثون الذين اختاروا مفهوم اإلخباري المركز علǏ توافر عناصر التأثير ...والشفقة 

Ý وأما الذين ركزوا %35.27النفسي والتجاوب العاطفي مع مجريات الحدثÝ فبلغت نسبتهم 
ǘالمفهوم األول ل Ǐوهي نسبة ضعيفة مقارنة بالنسبتين %13.26خبار فبلغت نسبتهم عل Ý

  .السابقتين
  

  .يبين العالقة بين مفهوم اإلخباري لدى عينة البحث والمؤسسة الجامعية :98الجدول رƽم 
  العاصمة الجزائر  جيجل  ورقلة  سيدي بلعباƩ  الجامعية المؤسسة

  المجموع
  %  التكرار  %  كرارالت  %  التكرار  %  التكرار  مفهوم اإلخباري 

ما توافر علǏ عناصر 
  110  19.44  63  02.38  01  13.23  18  32.18  28  الجذب والتشويق

ما توافر علǏ عناصر 
التأثير النفسي والتجاوب 
العاطفي مع مجريات 

  الحدث

20  22.98  34  25  17  40.47  125  38.58  196  

ما توافر علǏ عامل 
اإلخبار، وعوامل 
 Ʃأخرى كاإلحسا

الشفقة، بالخوف و
والتعاطف والحب مع 

  عناصر الحدث

39  44.82  84  61.76  24  57.14  136  41.97  283  

  589  100  324  100  42  100  136  100  87  المجموع

وبالنظر في العالقة بين مفهوم اإلخباري، والمؤسسات الجامعية المدروسةÝ يتضح من 
لمفاهيم الثالثة لǘخباريÝ إذ ، أن هناك توزعا للمبحوثين في اختيارهم ل)98(بيانات الجدول 

إن اإلخباري هو ما توافر علǏ عامل : بلغت نسبة طلبة جامعة سيدي بلعباƩ، الذين قالوا
Ý أما طلبة جامعة ورقلة، الذين %44.82اإلخبار وعوامل أخرىÝ كاإلحساƩ بالخوف والشفقة 

ين اختاروا المفهوم Ý وأما طلبة جامعة جيجل، الذ%61.76اختاروا هذا المفهوم فبلغت نسبتهم 
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Ý في حين جاءت نسبة طلبة جامعة الجزائر الذين اختاروا في 57.14السابق فكانت نسبتهم 
 Ʃكاإلحسا Ýتوافر عامل اإلخبار وعوامل أخرى Ǐمفهوم اإلخباري المركز عل Ǐالمرتبة األول

اري بالخوف والشفقة والتعاطف مع عناصر الحدثÝ مقاربة لنسبة من اختاروا مفهوم اإلخب
  .المركز علǏ توافر عناصر التأثير النفسي والتجاوب العاطفي مع مجريات الحدث

  
تبين لنا من خالل محتوى هذا الفصل، أن المبحوثين يتجاوبون مع خصائص وصفات 
الفنون التي يعرضها التلفزيونÝ إذ أكد أƹلبهم أنهم يعجبون بخاصية مخاطبة العاطفة والوجدان، 

وأجاب أكثرهم أنهم يعجبون بخاصيتي النغمة واللحن، في . تلفزيونحين يقرأ الشعر في ال
الموسيقǏ حين تعرض في التلفزيون، وأكد معظم المبحوثين إعجابهم بطريقة التعبير الفني 

وأجمع أƹلب المبحوثين علǏ إعجابهم بطريقة األداء . للوحات الفنية حين تعرض في التلفزيون
  .فزيونيةلدى الممثلين، في المسرحيات التل

وبالنسبة لفن التصوير الفتوƹرافيÝ فقد أجمع معظم المبحوثين علǏ إعجابهم بخاصية 
ولقد أعجب . التركيز علǏ جمال الطبيعةÝ حين يشاهدون الصور الفتوƹرافية في التلفزيون

  .معظم المبحوثين باإليقاع في حركات الراقصÝ من خالل مشاهدتهم فن الرقص في التلفزيون
سبق أن عينة البحث تعطي أهمية لبعض الفنون من خالل عملية مشاهدتها ويتضح مما 

عبر التلفزيونÝ مما يدل علǏ إمكانية انتقال خصائص وصفات هذه الفنون إلǏ أفراد عينة 
  .البحث في فترة الدراسة

وبالنسبة إلدراك أفراد عينة البحث لمفهوم القيم الجمالية، فقد تم التركيز علǏ بعض 
كثر من التركيز علǏ مفاهيم أخرىÝ ففيما يتعلق بقيمة الجميلÝ فقد رأى معظم المفاهيم أ

المبحوثين أن مفهوم الجميل هو في توافره علǏ عنصر التكامل بين الصفات الشكلية والصفات 
  .الداخلية

وفيما يتعلق بمفهوم القبيحÝ فقد رأى معظم المبحوثين أنه ما يشعرنا باالشمئزاز، القرف، 
ويبدو القبيح هنا ƹير متجانƩ مع الذات المدركةÝ بفعل النفور . ه، نسمعه، نتذوقهحين نشاهد

  .الواقع بينها وبين الموضوع القبيح
أما فيما يخص مفهوم قيمة الجاللÝ فقد أجمع معظم المبحوثين علǏ أنه إحساƩ وشعور 

موجود بين بوجود قوة عظمǏ تقف وراء الشيء الذي ندركه جماليا، وفي هذا وعي بالفرق ال
  .الجميل والجليلÝ من حيث احتواء الجالل للجمال
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 Ʃالذي هو مشاركة وجدانية، وإحسا Ýمفهوم التراجيدي Ǐولقد أجمع معظم المبحوثين عل
وفي هذا ميل . جمالي يمتزج فيه األلم باإلثارة والشفقة والصراعÝ بغرض إحداث متعة جمالية

  .د علǏ جماليات التلقيإلǏ االندماج في الموضوع التراجيديÝ وتأكي
  .ولقد اتفق كل المبحوثين علǏ مفهوم الهزليÝ الذي يتوافر علǏ عناصر جذب المتلقي

ولقد الحظنا هناÝ أن هناك وعيا لدى أفراد عينة البحث بضرورة أال يترك الهزلي دون 
  .ضوابط وقيود

حياتنا بطريقة وبالنسبة لمفهوم الفكاهيÝ فقد أجمع المبحوثون كلهم علǏ أنه ما يتناول 
  .نقدية فكاهية وممضحكةÝ وفي هذا تركيز علǏ النقد االجتماعي للحياة

أما بالنسبة لمفهوم الدرامي فقد ركز أƹلب المبحوثين علǏ عنصري االندماج الشعوري 
  .والتأثر بالشيء الذي نتعرض له

وئية علǏ المفهوم الذي يرى أن اللون ظاهرة ضوبالنسبة للونÝ ركز أƹلب المبحوثين 
  .يتم إدراكها عن طريق البصر

كما ركز كل المبحوثين علǏ مفهوم التناسق الذي هو ما يناسب حالتنا النفسية، ويكون 
  .علǏ أحسن هيئة، ويبدو بهذا ضرورة توافق الحالة النفسية للمدرك مع الموضوع المدرك
خصائص وركز أيضا كل المبحوثين علǏ مفهوم الشعري الذي هو ما يعكƩ أثرا فنيا ب

  .نفسية رائعة وجميلة



  

  

ȃالفصل الساد  

  دور الƎامǰ التلفزيونية يف تشكيل
 ǬǶالقيم اجلمالية لدى عينة الب  
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  :تمهيد
تحتوي البرامج التلفزيونية علǏ مجموعة من القيم، تنقل إلǏ الجمهور عبر تجربة   

المشاهدة التلفزيونية، خالل مدة زمنية معينةÝ وسيتناول هذا الفصل دور البرامج التلفزيونية في 
تشكيل القيم الجمالية لدى عينة البحثÝ وسيتناول أيضا داللة الفروق في تشكيل البرامج 

  . لفزيونية للقيم الجماليةÝ وللخصائص والصفات المتعلقة بهاالت
  

  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية ƽيمة الجميل لدى عينة البحث
تعد عملية نقل قيمة الجميل من التلفزيون إلǏ جمهور الشباب المتلقي عملية معقدة،   

تماعية، ولذلك ستحاول تتداخل فيها تجارب التعرض للوسائط االتصالية، ومؤسسات التنشئة االج
  .هذه الفقرة معرفة دور التلفزيون في تشكيل قيمة الجميل لدى عينة البحث

  

يبين العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في تشكيل خصائص وصفات  :99الجدول رƽم 
 .األشياء الجميلة والنوع
 اإلناث الذكور النوع

تشكيل البرامج التلفزيونية  المجموع
 يلخصائص الجم

 % التكرار % التكرار

 492 87.54 344 75.52 148 نعم

 97 12.46 49 24.48 48 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

أن البرامج التلفزيونية قد شكلت لدى الذكور واإلناث ) 99(يبدو من بيانات الجدول 
تلك خصائص وصفات الجميلÝ وهذا يظهر وجود نزعة مركزية علǏ مستوى الذين رأوا أن 

البرامج التلفزيونية قد أكسبتهم وعرفتهم بخصائص وصفات الجميلÝ إذ بلغت نسبة الذكور 
في حين جاءت نسبتا من رأوا أن البرامج التلفزيونية  %87.54، وبلغت نسبة اإلناث 75.52%

 Ýو  %24.48لم تشكل لديهم خصائص وصفات الجميل ضعيفتين Ýناث %12.46للذكورǘل.  
الفروق بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة الجميل بين الذكور  وبالنظر في داللة
مستوى  1وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  6.09قد بلغت   2واإلناثÝ نجد قيمة كا

Ý ويظهر مما سبق أن التلفزيون يساهم بشكل كبير في عملية تشكيل قيمة الجميل 0.05داللة 
  .لدى الذكور واإلناث
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يبين العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في تشكيل خصائص وصفات : 100الجدول رƽم 
 .األشياء الجميلة لدى عينة البحث

 المدينة الريف بيئة النشأة
تشكيل البرامج التلفزيونية  المجموع

 خصائص الجميل
 % التكرار % التكرار

 492 91.58 283 74.64 209 نعم
 97 08.42 26 25.36 71 ال

 589 100 309 100 280 المجموع

بالنظر في العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في تشكيل قيمة الجميل وبيئة النشأةÝ نرى 
أن هناك نزعة مركزية علǏ مستوى من رأوا أن تلك البرامج التلفزيونية قد ) 100(من الجدول 

مبحوثي لدى  %74.64عرفتهم بخصائص الجميلÝ وشكلت لديهم هذه القيمةÝ حيث بلغت 
  .لدى مبحوثي المدينة %91.58الريفÝ و 

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة الجميل بين   
Ý وهذه قيمة دالة عند درجة حرية 30.63=  2مبحوثي الريفÝ ومبحوثي المدينةÝ نالحظ أن كا

لية نقل وتشكيل قيمة الجميل لدى ، وبهذا يكون للتلفزيون دور في عم0.01مستوى داللة  1
  .مبحوثي الريف والمدينة

  

يبين العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في تشكيل خصائص األشياء : 101الجدول رƽم 
 .الجميلة والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع مدى تشكيل البرامج 
بخصائص  التلفزيونية

 األشياء الجميلة

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 70.06492 227 100 42 100 136 100 87 نعم
 29.9497 97 00 - 00 - 00 - ال

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

معية وبالنظر في العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة الجميل والمؤسسة الجا
أن أƹلب طلبة كل الجامعات المدروسةÝ أجابوا بكون البرامج ) 101(يتضح من بيانات الجدول 



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

بالنسبة  %100التلفزيونية قد ساعدتهم علǏ اكتساب خصائص وصفات الجميلÝ وذلك بنسبة 
بالنسبة لجامعة  %70.06ونسبة ) سيدي بلعباƩ، ورقلة، جيجل(للجامعات الثالث المدروسة 

  .الجزائر
بهذا يتضح أن التلفزيون عبارة عن وسيلة فعالة في تقديم الجميل و تعريف مبحـوثي  و

  .الجامعات المدروسة به
ولمعرفة داللة الفروق الموجودة في تشكيل التلفزيون لقيمـة الجميـلÝ بـين مبحـوثي     

درجة  د، وهي قيمة دالة إحصائيا عن94.95=  2الجامعات األربع المدروسة، نالحظ أن قيمة كا
  .0.001مستوى داللة  3رية ح

  

 ø يمة الجميل لدى الشباب الجامعيƽ د ساهمت في تشكيلƽ إذا كانت البرامج التلفزيونية
المدروسÜ فƌن معرفة العƽǘة بين هذا التشكيل ومدى مشاهدة تلك البرامج التلفزيونية تساهم 

  .في الكشƹ عن دور حجم المشاهدة في عملية نقل القيم
  

يبين العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في تشـكيل خصـائص األشـياء     :102الجدول رƽم 
  .الجميلة لدى عينة البحث، ومدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري

مدى مشاهدة برامج 
  نادرا  أحيانا  دائما  التلفزيون الجزائري

تشكيل البرامج   المجموع
التلفزيونية خصائص 

  األشياء الجميلة
  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار

  492  100  86  78.54  355  100  51  نعم
  97  00  -  21.46  97  00  -  ال

  589  100  86  100  452  100  51  المجموع
أن لمدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري دورا ) 102(يتضح من بيانات الجدول   

  .رئيسيا في عملية تشكيل قيمة الجميل لدى عينة الدراسة
 2عند درجـة حريـة    35.17قد بلغت  2الموجودةÝ نالحظ أن كا ولمعرفة داللة الفروق  

ومنه يتضح أن الشباب الذين يشاهدون بـرامج  . ، وهذه قيمة دالة إحصائيا0.01مستوى داللة 
  .التلفزيون الجزائري أحيانا هم األقل تعرضا لقيمة الجميل من زمالئهم اǓخرين
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التلفزيونية في تشكيل خصائص األشياء يبين العالقة بين دور البرامج : 103الجدول رƽم 
  .الجميلة لدى عينة البحث، ومدى مشاهدة برامج الفضائيات

  نادرا  أحيانا  دائما  مدى مشاهدة برامج الفضائيات
تشكيل البرامج التلفزيونية   المجموع

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  خصائص األشياء الجميلة

  492  83.68  41  88.28  226  79.22  225  نعم
  97  16.32  08  11.72  30  20.78  59  ال

  589  100  49  100  256  100  284  المجموع
لنعرف العالقة بين مشاهدة الفضائيات وتشكيل قيمة الجميـل  ) 103(ننتقل إلǏ الجدول 

Ý %79.22دائمـا  (لدى الشباب المدروÝƩ فنالحظ أن أƹلبية من يشاهدون برامج الفضـائيات  
أجابوا  بأن هذه البرامج قد ساعدتهم علـǏ تشـكيل قيمـة    ) Ý83.68% نادرا %88.28أحيانا 
  .الجميل
   Ýوتشكيل قيمة الجميل Ýوبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين مدى مشاهدة الفضائيات
Ý وبهذا يكـون الشـباب الـذين    0.05مستوى  2وهي قيمة دالة عند درجة حرية  8= 2نجد كا

كثر تعرضا لقيمة الجميل من زمالئهم اǓخـرينÝ وأن  يشاهدون برامج الفضائيات أحيانا هم األ
الذين ال يشاهدون الفضائيات دائما هم الذين لم تشكل لديهم قيمة الجميل أكثـر مـن زمالئهـم    

  .ويعني هذا وجود عالقة عكسية بين المشاهدة واإلحاطة بخصائص األشياء الجميلة. اǓخرين
  

لتي شكلت لعينة البحث خصائص الصفات الجميلة يبين البرامج التلفزيونية ا: 104الجدول رƽم 
  .في عالقتها بالقنوات التلفزيونية

التلفزيون   القنوات التلفزيونية
  الجزائري

القنوات الفضائية 
  العربية

القنوات الفضائية 
  المجموع  الغربية

  %  التكرار  %  التكرار  %  التكرار  البرامج التلفزيونية
  499  28.89  215  20.26  152  20.98  132  األفالم

  537  15.32  114  30.93  232  30.36  191  المسلسالت
  447  24.32  181  19.33  145  19.23  121  اإلشهار

  634  31.04  231  29.20  219  29.26  184  الحصص الفنية والثقافية
  06  00.40  03  00.26  02  00.16  01  أخرى

  2123  100  744  100  750  100  629  المجموع
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مشاهدة بتشكيل قيمة الجميلÝ وفي هذه الفقرة يتم تنـاول دور  سبق تناول عالقة عملية ال
Ʃبرامج القنوات التلفزيونية في تشكيل قيمة الجميل لدى الشباب المدرو .  

يتضح أن برامج التلفزيون الجزائري قد ساهمت في تشـكيل  ) 104(بالنظر في الجدول 
Ý ثم %30.36رتبة األولǏ بنسبة الجميل لدى المبحوثينÝ بنسب متباينةÝ إذ احتلت المسلسالت الم

Ý يليها اإلشـهار  Ý20.98% أما األفالم فكانت نسبتها %29.26الحصص الفنية والثقافية بنسبة 
  .%19.23بنسبة 
وباالنتقال إلǏ برامج القنوات الفضائية العربية نالحظ أن المسلسالت قد سـاهمت فـي     

الحصـص الفنيـة الثقافيـة بنسـبة      Ý تليها%30.93تشكيل قيمة الجميل لدى المبحوثين بنسبة 
  .Ý19.33% أما اإلشهار فكانت نسبته Ý20.26% ثم تأتي األفالم بنسبة 29.20%
أما فيما يخص برامج القنوات الغربيةÝ فنالحظ أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلـت    

لثانية بنسـبة  تليها األفالم في المرتبة ا %31.04المرتبة األولǏ في تشكيلها لقيمة الجميل بنسبة 
Ý أما المسلسالت فجاءت في المرتبـة األخيـرة بنسـبة     Ý24.32% ثم اإلشهار بنسبة 28.89
15.32%.  
) جزائرية، عربية وƹربية(يتضح مما سبق عرضه عن دور برامج القنوات التلفزيونية   

في تشكيل قيمة الجميلÝ أن الشباب الجامعي المدروƩ يفضل المسلسالت والحصص الفنية 
قافية التي يبثها التلفزيون الجزائري والقنوات الفضائية العربية أوال في تقديمها للجميلÝ أما والث

فيما يخص برامج القنوات الغربية فقد رأى هؤالء الشباب المبحوثين أن الحصص الفنية 
كيلها والثقافية هي التي شكلت لديهم قيمة الجميل أوالÝ ثم تليها األفالم في المرتبة الثانية في تش

لتلك القيمة لدى أولئك المبحوثينÝ ويبدو من هذا أن هناك تنوعا واختالفا في فهم وإدراك 
وتذوق الجميل عبر التلفزيونÝ إذ لكل نوع تلفزيوني خصائصه الجمالية التي تميزه عن ƹيره 
من األنواع التلفزيونية فجماليات الفيلم تختلف عن جماليات الحصص الفنية والثقافيةÝ كما 

  .تختلف عن جماليات المسلسلÝ وكلŬ في تنوŇعż جماليő مشتركون
وبدراسة داللة الفروق الموجودة بين برامج القنوات التلفزيونية وقيمة الجميل المشـكلة  

مسـتوى   8وهي قيمة دالة عند درجة حريـة   66.35=  2لدى الشباب المبحوثÝ نالحظ أن كا
مقدمة في القنوات الفضائية الغربية هي األكثر تشكيال Ý مما يشير إلǏ أن األفالم ال0.001داللة 

لقيمة الجميل لدى المبحوثين الشباب من األفالم في التلفزيون الجزائريÝ ومنها فـي القنـوات   
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كما أن المسلسالت في القنوات العربية هي األكثر تشكيال لقيمة الجميل لـدى  . الفضائية العربية
  .التلفزيون الجزائريÝ ومنها في القنوات الفضائية الغربية المبحوثين الشباب من المسلسالت في

باإلضافة إلǏ أن اإلشهار المقدم في القنوات الغربية هو مؤشر علǏ تشكيل قيمة الجميل   
لدى عينة البحث، أما فيما يخص الحصص الفنية والثقافية في القنوات الغربيـة فهـي األكثـر    

ث من تلك الحصص التي يبثها التلفزيون الجزائـريÝ  تشكيال لقيمة الجميل لدى الشباب المبحو
  .وتقدمها القنوات الفضائية العربية

  

يبين العالقة بين نوع برامج التلفزيون الجزائري التي شـكلت خصـائص   : 105الجدول رƽم 
 .وصفات األشياء الجميلة لعينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع

لتي برامج التلفزيون الجزائري ا المجموع
 شكلت خصائص الصفات الجميلة

 % التكرار % التكرار

 132 22.35 93 18.30 39  األفالم

 191 32.93 137 25.35 54  المسلسالت

 121 21.15 88 15.49 33  اإلشهار

 184 23.55 98 40.37 86  الحصص الفنية والثقافية

 01 00 - 00.46 01  أخرى

 629 100 416 100 213 المجموع

لدراسة العالقة بين نوع برامج التلفزيون الجزائري التي شـكلت خصـائص    ننتقل اǓن
أن الحصص الفنية والثقافيـة قـد   ) 105(وصفات الجميل والجنÝƩ فيتضح من بيانات الجدول 

Ý ثم تأتي المسلسالت في المرتبة الثانية بنسبة  %40.37شكلت قيمة الجميل لدى الذكور بنسبة 
ار فجاءت نسبتهما متقاربتين ويبدو بهذا أن الذكور يميلون إلـÝ  Ǐ أما األفالم واإلشه25.35%

الجماليات التي يقدمها التلفزيون الجزائري من خـالل الحصـص الفنيـة والثقافيـة أوالÝ ثـم      
المسلسالت ثانيا واألفالم ثالثا وفي هذا داللة علǏ دور برامج الواقع وبرامج الخيال في تشكيل 

  .قيمة الجميل لدى الذكور
االنتقال إلǏ اإلناث نالحظ أن المسلسالت التي يبثها التلفزيون الجزائري قـد شـكلت   وب  

Ý محتلة بذلك المرتبة األولÝǏ أما الحصص الفنية والثقافيةÝ %32.93لديهن قيمة الجميل بنسبة 
واألفالم فاحتلت المرتبة الثانية في تشكيلها لقيمة الجميل لدى هؤالء اإلناثÝ أما اإلشهار فاحتل 

  .المرتبة األخيرة لدى اإلناث في تشكيله لقيمة الجميل لدى فئة اإلناث
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وبهذاÝ يتضح لنا أن اإلناث يملن إلǏ الجماليات التي يقدمها التلفزيون الجزائري Ý مـن  
ونستنتج مـن  . خالل المسلسالت أوالÝ والحصص الفنية والثقافية واألفالم ثانياÝ ثم اإلشهار ثالثا

  .إلǏ الجماليات التي تشكلها برامج الخيال أوالÝ ثم برامج الواقع ثانياهذا أن اإلناث يملن 
وبƎجراء مقارنة بين ميل كل من الذكور واإلناث إلǏ البرامج التلفزيونية التـي شـكلت     

لديهم قيمة الجميلÝ نستخلص أن الذكور يفضلون برامج الواقع أوالÝ أما اإلناث فيفضلن برامج 
  .الخيال أوال

اللة الفروق بين تشكيل برامج التلفزيون الجزائري لقيمـة الجميـل ومتغيـر    وبدراسة د  
عنـد درجـة    21.73 2الجنÝƩ يتضح أن الفروق الموجودة دالة إحصائيا حيث بلغت قيمة كا

ويمكن تفسير نتيجة تفوق المسلسالت في التلفزيون الجزائري في . 0.01مستوى داللة  4حرية 
اب الجامعي بطبيعة المضمون المقدم فيهاÝ كالمشاكل االجتماعية، تشكيلها لقيمة الجميل لدى الشب

  .والمشاكل النفسية العاطفية
  

يبين العالقة بين برامج القنوات العربية التي شكلت لعينة البحث خصـائص  : 106الجدول رƽم 
 .الصفات الجميلة والنوع
 اإلناث الذكور النوع

برامج القنوات العربية التي شكلت  المجموع
 صائص الصفات الجميلةخ

 % التكرار % التكرار

 152 21.64 121 16.23 31  األفالم
 232 33.45 187 23.56 45  المسلسالت
 145 20.75 116 15.18 29  اإلشهار

 219 23.79 133 45.02 86  الحصص الفنية والثقافية
 02 00.35 02 00 -  أخرى

 750 100 559 100 191 المجموع

عن ميل الذكور للحصص الفنية والثقافية التي تقدمها ) 106(يكشف لنا الجدول   
ثم تأتي المسلسالت في  %45.02الفضائيات العربيةÝ في تشكيلها لقيمة الجميل عندهم بنسبة 

  .أما المرتبة الثالثة فتحتلها األفالم واإلشهار %23.56المرتبة الثانية بنسبة 
التي تقدمها الفضائيات العربية من خالل ويتضح بهذا أن الذكور يميلون إلǏ الجماليات   

الحصص الفنية والثقافية أوالÝ وفي هذا مزية لبرامج الواقع في تشكيل قيمة الجميل لدى هؤالء 
  .الذكور
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أما اإلناث فيرين أن المسلسالت التي تبثها الفضائيات العربيةÝ قد شكلت لديهن قيمة   
Ý أما األفالم %23.79فنية والثقافية بنسبة Ý ثم تأتي بعدها الحصص ال%33.45الجميل بنسبة 

  .واإلشهار فجاءت نسبتها متقاربتين
ويتضح من ذلك الذي عرضناهÝ أن اإلناث يملن إلǏ الجماليات التي تقدمها الفضائيات   

العربية من خالل المسلسالت أوال وفي هذا مزية لبرامج الخيال في عملية تشكيل الجميل لدى 
  .هؤالء اإلناث

ظر في داللة الفروق بين تشكيل برامج الفضائيات العربية لقيمة الجميل ومتغير وبالن  
  .0.01مستوى داللة  4وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  31.45= 2الجنÝƩ نرى أن كا

  

يبين العالقة بين برامج القنوات الغربية التي شكلت لعينة البحث خصـائص  : 107الجدول رƽم 
 .نوعالصفات الجميلة وال
 اإلناث الذكور النوع

برامج القنوات الغربية التي عرفت  المجموع
 بخصائص الصفات الجميلة

 % التكرار % التكرار

 215 25 139 40.42 76  األفالم
 114 17.98 100 07.4 14  المسلسالت
 181 26.61 148 17.55 33  اإلشهار

 231 29.85 166 34.57 65  الحصص الفنية والثقافية
 03 0.53 03 00 -  أخرى

 744 100 556 100 188 المجموع
أن األفالم التي تبثها الفضائيات الغربية قد شكلت قيمة ) 107(يتضح من بيانات الجدول   

Ý ثم يأتي Ý34.57% تليها الحصص الفنية والثقافية بنسبة %40.42الجميل لدى الذكور بنسبة 
  .ها ضعيفة مقارنة بالنسب األخرىأما المسلسالت فكانت نسبت %17.55اإلشهار بنسبة 

وبهذا يتضح أن الذكور يميلون إلǏ الجماليات التي تقدمها الفضائيات الغربية من خالل   
األفالم أوال والحصص الفنية والثقافية ثانيا وفي هذا دور لبرامج الخيال والحصص الفنية 

  .والثقافية في تشكيل قيمة الجميل لدى الذكور
إلناث فƎننا نالحظ أن الحصص الفنية والثقافية التي تبثها الفضائيات أما فيما يتعلق با  

Ý ثم يأتي اإلشهار في المرتبة الثانية بنسبة %29.85الغربية قد شكلت لديهن قيمة الجميل بنسبة 
Ý أما المسلسالت فاحتلت المرتبة األخيرة في عملية تشكيل Ý25% تليه األفالم بنسبة 26.61%

  .قيمة الجميل
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و مما سبق أن هناك ميال إلǏ الجماليات التي تشكلها الحصص الفنية والثقافية أوالÝ ويبد  
ثم الجماليات التي يشكلها اإلشهار ثانيا وقد يرجع هذا التركيز علǏ اإلشهار إلǏ كون اإلناث 

 Ýأكثر من الذكور... يتابعن قضايا الموضة والتزيين.  
أن الذكور يفضلون برامج الخيال أوال من  وبمقارنة نتيجة الذكور بنتيجة اإلناث يتضح  

خالل الفضائيات الغربية في تلقي قيمة الجميل ثم برامج الواقع ثانياÝ أما اإلناث فتفضل برامج 
  .الواقع في عملية تلقي قيمة الجميل

وبالنظر في داللة الفروق بين تشكيل برامج الفضائيات الغربية لقيمة الجميل ومتغير   
مستوى داللة  4وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  28.04= 2االجنÝƩ نرى أن ك

ويمكن اإلشارة هناÝ إلǏ أن الفروق في تشكيل التلفزيون لقيمة الجميل، لدى الشباب . 0.001
  .الجامعي المبحوث كانت دالة إحصائيا

  

  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية خصاƫƏ وصفات الجميل لدى عينة البحث
رامج التلفزيونية قد ساهمت في تشكيل قيمة الجميل لدى أفراد عينة البحثÝ إذا كانت الب  

فƎن تشكيل هذه البرامج لخصائص وصفات هذا الجميل، يعد مؤشرا هاما علǏ نوع الجماليات 
  .التي ينقلها التلفزيون إلǏ الشباب المبحوثÝ من خالل عمليات التفضيل الجمالي

  

الخصائص والصفات لǖشياء الجميلة التـي عرفـت بهـا     يبين العالقة بين: 108الجدول رƽم 
 .البرامج التلفزيونية عينة البحث والنوع

 % التكرار % التكرارالخصائص والصفات لǖشياء الجميلة المجموع اإلناث الذكور النوع
 186 13.71 126 16.94 60  التناسق واإليقاع

 222 17.41 160 17.51 62  طريقة استخدام األلوان
 105 07.18 66 11.01 39  طريقة استخدام الصوت

 37 04.02 37 00 -  التناظر
 256 20.56 189 18.92 67  ما يمتعنا ويريحنا نفسيا ألول مرة

 172 16.53 152 05.64 20  ما يتماشǏ مع الموضة
 294 20.45 188 29.94 106 مراعاة مقاييƩ الجمال

 01 00.10 01 00 - أخرى
 1273 100 919 100 354 المجموع
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   ÝƩبعد تناول مدى تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة الجميل لدى لشباب الجامعي المدرو
ننتقل إلبراز العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء الجميلة التي عرفت بها تلك البرامج 

ة أن البرامج التلفزيونية قد عرفت الذكور بخاصي) 108(والجنÝƩ يتضح من بيانات الجدول 
ويرى هؤالء الذكور أن تلك البرامج قد عرفتهم  %29.94مراعاة مقاييƩ الجمال وذلك بنسبة 

وطريقة استخدام األلوان بنسبة  %18.92كذلك بخاصيتي اإلمتاع والراحة النفسية بنسبة 
Ý ثم يأتي في المرحلة الموالية خاصية Ý16.94% ثم بخاصية التناسق واإليقاع بنسبة 17.51%

  .دام الصوتطريقة استخ
وباالنتقال إلǏ اإلناث نجد أن البرامج التلفزيونية قد عرفتهن بخاصيتي اإلمتاع والراحة   

Ý كما عرفتهن هذه Ý20.45% وبخاصية مراعاة مقاييƩ الجمال بنسبة %20.56النفسية بنسبة 
لموضة Ý ثم بخاصية مراعاة ا%17.41البرامج التلفزيونية بكيفية وطريقة استخدام األلوان بنسبة

Ý أما خصائص ومواصفات األشياء الجميلة األخرى فجاءت نسبتها ضعيفة %16.53بنسبة 
  .مقارنة بالخصائص السابقة

نستنتج مما سبق أن الجمال لدى الشباب الجامعي محكوم بمجموعة من المعايير   
من قابلية المتداخلة والمترابطةÝ إذ ال يمكن للبرامج التلفزيونية وحدها تقديم جماليات خالية 

تذوقهاÝ وخاصية اإلعجاب بهاÝ ويبدو أن في ذلك التداخل وذلك الترابط عالقة بنوع البرامج 
 Ýذا كانت الحصص الفنية والثقافيةƎف Ýالتلفزيونية التي شكلت قيمة الجميل لدى الذكور واإلناث

Ý وإذا )106-105الجدوالن (والمسلسالت التي يبثها التلفزيون الجزائريÝ والفضائيات العربية 
Ý قد ساهمت )107الجدول(كانت األفالم والحصص الفنية والثقافية التي تبثها الفضائيات الغربية 

كلها في نقل الجماليات التلفزيونية إلǏ المبحوثين الذكور واإلناثÝ فƎنها قد دلت علǏ نوع 
 Ýوالمتعة Ýالجمال Ʃكمقايي Ýالصفات الجمالية التي عرف بها أولئك المبحوثون Ýوالراحة النفسية

، وبالمقارنة بين الذكور ...وكيفية استخدام األلوانÝ والتناسق واإليقاعÝ ومراعاة الموضة 
 Ýالجمال أوال Ʃيتضح أن البرامج التلفزيونية قد عرفت الذكور بخاصية مراعاة مقايي Ýواإلناث

ثالثا متبوعة بخاصية  ثم خاصية االمتناع والراحة النفسية ثانياÝ وتأتي طريقة استخدام األلوان
 Ýأما اإلناث فقد عرفتهن البرامج التلفزيونية بخاصتي اإلمتاع والراحة النفسية Ýالتناسق واإليقاع

  .ومراعاة مقاييƩ الجمال أوالÝ ثم طريقة استخدام األلوان ثانياÝ ومراعاة الموضة ثالثا
لدى الذكورÝ إذ يتأكد لنـا أن  ويبدو بهذا أن مراعاة الموضة لدى اإلناثÝ ذات أهمية أكبر منها 

  .انتقال الموضة إلǏ المجتمع يكون عبر عدة وسائط من أهمها التلفزيون
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وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين الذكور واإلناث في عملية تعريف البرامج 
Ý وهي قيمة دالة 53.69=  2التلفزيونية إياهم بالخصائص والصفات لǖشياء الجميلة نرى أن كا

وفي هذا إشارة إلǏ وجود عالقة بين متغير الجنƩ . 0.001مستوى  7درجة حرية  عند
  .   والخصائص والصفات للجميل الذي عرفت به البرامج التلفزيونية الشباب المبحوث

  

يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء الجميلة التـي عرفـت بهـا    : 109الجدول رƽم 
 .ث وبيئة النشأةالبرامج التلفزيونية عينة البح

 المدينة الريف بيئة النشأة
المجموع

 % التكرار % التكرارالخصائص والصفات لǖشياء الجميلة

 186 12.11 86 17.76 100  التناسق واإليقاع

 222 17.18 122 17.76 100  طريقة استخدام األلوان

 105 06.33 45 10.65 60  طريقة استخدام الصوت

 37 04.64 33 00.71 04  التناظر

 256 23.23 165 16.16 91  ما يمتعنا ويريحنا نفسيا ألول مرة

 172 15.35 109 11.19 63  ما يتماشǏ مع الموضة

 294 21.12 150 25.57 144 مراعاة مقاييƩ الجمال

 01 00 - 00.17 01 أخرى

 1273 100 710 100 563 المجموع

لتلفزيونية قد عرفت مبحوثي الريف أعالهÝ أن البرامج ا) 109(يتبين لنا من الجدول   
بخاصية مراعاة مقاييƩ الجمال أوالÝ ثم بالتناسق واإليقاعÝ وطريقة استخدام األلوان ثانيا 
بنسبتين متساويتينÝ واحتلت خاصية اإلمتاع والراحة النفسية المرتبة الثالثة عند هؤالء 

  .%16.16المبحوثين بنسبة 
الحظ أن البرامج التلفزيونية قـد عـرفتهم بخاصـيتي    وباالنتقال إلǏ مبحوثي المدينةÝ ن  

Ý21.12% Ý ثم بمقاييƩ الجمـال ثانيـا بنسـبة    %23.23اإلمتاع والراحة النفسية أوال بنسبة 
Ý أمـا  Ý15.35% ثم عرفتهم بالموضة بنسـبة  %17.18وبطريقة استخدام األلوان ثالثا بنسبة 

  .بها ضعيفةالخصائص والصفات لǖشياء الجميلة المتبقية فكانت نس
وبالمقارنة بين مبحوثي الريف ومبحوثي المدينةÝ يتضح أن البرامج التلفزيونية قد عرفت   

 Ýثم التناسق واإليقاع Ýالجمال أوال Ʃالشباب الجامعي الذين هم من الريف بخاصية مراعاة مقايي
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لشباب المبحـوث  وطريقة استخدام األلوان ثانياÝ ثم خاصية اإلمتاع والراحة النفسية ثالثاÝ أما ا
الذين هم من المدينة فقد عرفوا بطريقة اإلمتاع والراحة النفسية أوالÝ ثـم بخاصـية مراعـاة    

  .مقاييƩ الجمال ثانياÝ وجاءت طريقة استخدام األلوان في المرتبة الثالثة
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تعريف البرامج التلفزيونية بخصائص األشـياء    

درجة  دوهي قيمة دالة إحصائيا عن 46.50=  2بحوثي الريف والمدينةÝ نالحظ أن كاالجميلة لم
وفي هذا إشارة إلǏ وجود عالقة بين متغير بيئة النشأة، والخصائص .  0.001مستوى  7حرية 

  .والصفات للجميل الذي عرفت به البرامج التلفزيونية الشباب المبحوث
  

خصائص والصفات لǖشياء الجميلة التـي عرفـت بهـا    يبين العالقة بين ال: 110الجدول رƽم 
  .البرامج التلفزيونية عينة البحث والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع
الخصائص والصفات 

 لǖشياء الجميلة
 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

15.2 35  التناسق واإليقاع
8 

50 14.6616 13 85 14.65186 

طريقة استخدام 
  األلوان

26 11.3538 11.1427 21.95131 22.58222 

طريقة استخدام 
  الصوت

21 09.1738 11.1410 08.1336 06.20105 

 03.9637 23 00 00 00 06.1100 14  التناظر

ما يمتعنا ويريحنا 
  نفسيا ألول مرة

32 13.9779 23.1620 16.2
6 

125 21.55256 

ما يتماشǏ مع 
  الموضة

49 21.3943 12.4023 18.6957 09.82172 

 Ʃمراعاة مقايي
 الجمال

51 2.27 93 27.2727 21.95123 21.20294 

 01 00 - 00 - 00 -00.43 01 أخرى

 1273 100 580 100 123 100 341 100 229 المجموع
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ن الخصائص والصفات لǖشياء الجميلة التي عن العالقة بي) 110(يكشف لنا الجدول 
عرفت بها البرامج التلفزيونية ومتغير المؤسسة الجامعيةÝ إذ يتضح أن البرامج التلفزيونية قد 

Ý تليها %22.27عرفت طلبة جامعة سيدي بلعباƩ بخاصية مراعاة مقاييƩ الجمال بنسبة 
  .%15.28ع والتناسق بنسبة ثم تأتǏ خاصية اإليقا %21.27خاصية مراعاة الموضة بنسبة 

 Ʃوفيما يخص طلبة جامعة ورقلة فقد عرفتهم البرامج التلفزيونية بخاصية مراعاة مقايي
، فـي حـين   Ý23.16% أما خاصية اإلمتاع والراƟ فعرفتهم بها بنسبة %27.27الجمال بنسبة 

  .%14.66بلغت نسبة خاصية التناسق واإليقاع 
انت نسبة خاصيتي استخدام األلوان ومراعاة مقـاييƩ  أما بالنسبة لطلبة جامعة جيجل فك  
Ý ثـم تـأتي خاصـية    Ý18.69% أما خاصية مراعاة الموضة فبلغت نسبتها %21.95الجمال 

  .لخاصية مراعاة مقاييƩ الجمال Ý21.20% و%21.55اإلمتاع والراحة النفسية بنسبة 
رامج التلفزيونية قد وبالمقارنة بين مبحوثي الجامعات األربع المدروسةÝ نالحظ أن الب

عرفت طلبة جامعة سيدي بلعباƩ بخاصية مراعاة مقاييƩ الجمال ومراعاة الموضة أوالÝ ثم 
التناسق واإليقاع ثانياÝ أما طلبة جامعة ورقلة فعرفتهم البرامج التلفزيونية بخاصية مراعاة 

  .مقاييƩ الجمال أوالÝ ثم خاصية االمتناع والراحة النفسية ثانيا
جامعة جيجل فعرفتهم البرامج التلفزيونية بخاصية استخدام األلوانÝ ومراعـاة   أما طلبة

  .مقاييƩ الجمال أوالÝ ثم بخاصية مراعاة الموضة ثانيا
وفيما يخص طلبة جامعة الجزائر فقد عرفتهم البرامج التلفزيونية بخاصية استخدام   

Ʃومراعاة مقايي Ýثم االمتناع والراحة النفسية Ýالجمال ثانيا األلوان أوال.  
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تعريف البرامج التلفزيونية بخصائص األشـياء    

وهي قيمة دالة إحصـائيا عنـد    66.58=  2الجميلة وبين متغير المؤسسة الجامعيةÝ نرى أن كا
  .0.001مستوى داللة  21درجة حرية 

فزيون خصائص وصـفات الجميـل   وأخيرا يمكن اإلشارة إلǏ أن الفروق في تشكيل التل  
  .لدى الشباب الجامعي المدروƩ كانت دالة إحصائيا

  

ø دور البرامج التلفزيونية في المعرفة الجديدةÛ والتƉكيدÛ والتƸييرÛ لصفات الجميل لدى عينة 
  :البحث

إذا كانت البرامج التلفزيونية قد عملت علǏ تشكيل قيمة الجميل لدى الشـباب الجـامعي     
عرفته بخصائص ومواصفات هذا الجميل فƎنها تعمل كذلكÝ من خـالل القنـوات   المدروÝƩ و

 Ǐكما أنها تعمل عل Ýالتعريف بالخصائص والصفات الجديدة للجميل Ǐعل Ýالتلفزيونية التي تبثها
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تأكيد وترسيƣ تلك الخصائص والصفاتÝ لدى المبحوثينÝ وتعمل كذلك علǏ تغيير تلك الصفات 
  .والخصائص بأخرى

يبين القنوات التلفزيونية األكثر مساعدة لعينة البحث علǏ المعرفة والتأكيـد  : 111رƽم  الجدول
  .والترسيƣ والتغيير للصفات الجميلة

 القنوات الغربية القنوات العربية القناة الوطنية القنوات التلفزيونية

المجموع  Ǐمدى المساعدة عل
الخصائص والصفات الجميلة

 % كرارالت % التكرار % التكرار

معرفة خصائص وصفات 
 جديدة عن األشياء الجميلة

80 30.53 340 36.44 146 34.03 566 

تأكيد وترسيƣ ما كان 
موجودا عندك من هذه 

الصفات والخصائص عن 
 األشياء الجميلة

105 40.07 316 33.86 122 28.43 543 

تغيير ما كان موجودا عندك 
 من هذه الصفات عن الجميل

77 29.38 277 29.68 161 37.52 515 

 1624 100 429 100 9.33 100 262 المجموع

من المبحوثين قد أجابوا بأن القناة  %40.07أن ) 111(يتضح من بيانات الجدول   
الوطنية قد علمت علǏ تأكيد وترسيƣ الصفات والخصائص عن الجميل لديهمÝ وأجاب 

صفات جديدة عن الجميلÝ أما من منهم بأن القناة الوطنيةÝ قد عرفتهم بخصائص و 30.53%
  .ƹ29.38يرت هذه القناة لديهم الصفات والخصائص عن الجميلÝ فكانت نسبتهم 

من المبحوثينÝ قد عرفتهم تلك  %36.44وباالنتقال إلǏ القنوات العربيةÝ نالحظ أن نسبة   
القنوات بخصائص وصفات جديدة عن األشياء الجميلةÝ أما من أكدت ورسـخت لـديهم هـذه    

لقنوات العربيةÝ ما كان موجودا عندهم من خصائص وصفات عن الجميـلÝ فبلغـت نسـبتهم    ا
Ý وأما من ƹيرت لهم القنوات العربية ما كـان موجـودا عنـدهم مـن خصـائص      33.86%

  .%29.68عن الجميلÝ بأخرىÝ فبلغت نسبتهم  وصفات    
نـد المبحـوثين   وفيما يخص القنوات الغربيةÝ فنالحظ أنها قد ƹيرت ما كان موجودا ع

Ý أما من عـرفتهم هـذه   %37.52الشباب من خصائص وصفات الجميل بأخرىÝ وذاك بنسبة 
Ý مقابـل  %34.03القنوات الغربية بخصائص وصفات جديدة عن الجميـل فبلغـت نسـبتهم    

  .Ý للذين رسخت لديهم تلك القنوات خصائص وصفات كانت عندهم عن الجميل28.43%
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وجودة بين القنوات التلفزيونية في تعريفها بالجميلÝ وتأكيدÝ وبالنظر في داللة الفروق الم
 4وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  15.06= 2وترسيÝƣ وتغييرÝ صفاتهÝ يتضح أن كا

  .0.001مستوى 
  :ø مراعاة التلفزيون الخصوصيات الثقافية والقيمية للمجتمع أثناƅ تقديم الجميل

تمع إلǏ مجتمع ƈخرÝ ومن ثقافة إلǏ أخرىÝ ويمتد هذا تختلف النظرة إلǏ الجميل من مج  
االختالف أيضا إلǏ الوسائط التي تنقل هذا الجميل إلǏ المجتمعÝ وبهذاÝ تكون عمليـة مراعـاة   
هذه الوسائط للخصوصيات الثقافيةÝ والقيمة والفنية للمجتمع الذي تعمل فيهÝ دالة علـǏ مـدى   

  .رىالتجانƩ بين القيم الجمالية والقيم األخ
 Ýوسنحاول معرفة رأي الشباب الجامعي المبحوث في مدى مراعاة التلفزيون الجزائري

  .كأحد الوسائط الناقلة للجمالياتÝ للخصوصيات الثقافية والقيمة والفنية للمجتمع الجزائري
  

يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري للخصوصـيات   : 112الجدول رƽم 
 .قيمية والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء الجميلة والنوعالثقافية وال

 اإلناث الذكور النوع
المجموع

 % التكرار % التكرار مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري

 55 07.55 26 19.60 29  تراعي دائما

 346 78.78 271 50.67 75  تراعي أحيانا

 91 13.67 47 29.73 44 ال تراعي أبدا

 492 100 344 100 148 المجموع

أن كال من الذكور واإلناث يرون أن التلفزيون الجزائري ) 112(يتضح من الجدول   
أحياناÝ (يراعي الخصوصيات الثقافية والقيمة للمجتمع الجزائري أثناء عرضه لǖشياء الجميلة 

Ý وبلغت نسبة من أجابوا %50.67" تراعي أحيانا"Ý إذ بلغت نسبة الذكور  الذين أجابوا )دائما
Ý أما الذين رأوا بأن برامج التلفزيون الجزائري تراعي دائما %29.73" ال تراعي أبدا"

  .%19.60الخصوصيات الثقافية والقيميةÝ فكانت نسبتهم 
وهي نسبة تشكل األƹلبيـةÝ78.78%   Ý "تراعي أحيانا"أما اإلناث فبلغت نسبة من أجبن   

منهن أن برامج التلفزيون الجزائري ال تراعي أبدا الخصوصيات  في حين بلغت نسبة من رأين
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 Ýقلـن  %13.67الثقافية والقيمة للمجتمع الجزائري Ǐدائمـا فجـاءت    : أما نسبة الالئ Ǐتراعـ
  .ضعيفة
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين رأي الذكور واإلناث في مدى مراعـاة بـرامج     

افية والقيمية للمجتمع الجزائري أثناء عرضـها لǖشـياء   التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثق
مسـتوى داللـة    2وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  39.91=  2الجميلةÝ يتضح أن كا

وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير الجنƩ والرأي بأن التلفزيون الجزائري يراعي . 0.001
  .الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمع الجزائري

  

يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري للخصوصـيات   : 113الجدول رƽم 
 .الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء الجميلة وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
المجموع

 % التكرار % التكرارمدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري

 55 13.42 38 08.13 17  تراعي دائما

 346 69.62 197 71.30 149  تراعي أحيانا

 91 16.96 48 20.57 43 ال تراعي أبدا

 492 100 283 100 209 المجموع

يتضح لنا أن المبحوثين الذين هم من الريف والمدينة يرون ) 113(باالنتقال إلǏ الجدول   
الخصوصـيات الثقافيـة والقيميـة    " تراعي أحيانا" الجزائريأن البرامج التي يقدمها التلفزيون 

Ý للشباب الذين هـم  Ý69.62% للشباب من أصل ريفيÝ و%71.30للمجتمع الجزائريÝ بنسبة 
الخصوصيات الثقافية والقيمة " ال تراعي أبدا" من المدنÝ أما الذين يرون أن تلك البرامج السابقة

للذين هم من المدينةÝ  %16.96من أصل ريفيÝ و للشباب %20.57لمجتمعهمÝ فبلغت نسبتهم 
وأما الذين أجابوا بمراعاة برامج التلفزيون الجزائري لتلك الخصوصيات، دائما، فبلغت نسبتهم 

  .للمبحوثين الذين هم من الريف %8.13للمبحوثين الذين هم من المدينة، و 13.42%
الذين هم من الريف والمبحوثين وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين رأي المبحوثين   

الذين هم من المدينة، في مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية 
، وهي قيمة ƹير دالـة  3.88=  2للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء الجميلة يتضح أن كا
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ل الصدفة، وليƩ لمتغير بيئـة  Ý ومنه فالفروق الظاهرة راجعة لعام2إحصائيا عند درجة حرية 
  .النشأة دخل في ذلك

  
يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري للخصوصـيات   : 114الجدول رƽم 

 .الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء الجميلة والمؤسسة الجامعية
المؤسسة 
 الجامعية

Ʃلجيج ورقلة سيدي بلعبا 
الجزائر 
 العاصمة

المجموع مدى مراعاة 
برامج التلفزيون 

 الجزائري

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 55 00 -11.90 28.6705 12.6439 11  تراعي دائما

 73.12346 66.66166 67.6428 68.9692 60  تراعي أحيانا

 26.8791 21.4261 03.6709 18.3905 16 ال تراعي أبدا

 492 100 227 100 42 100 136 100 87 المجموع

أن مبحوثي الجامعات األربع المدروسة يجمعون علǏ أن ) 114(يتضح من الجدول 
برامج التلفزيون الجزائري تراعي أحيانا الخصوصيات الثقافية والقيمة الفنية للمجتمع 

عة سيدي بلعباƩ الذين الجزائريÝ أثناء عرضها لما هو جميلÝ حيث بلغت نسبة طلبة جام
في حين كانت  %67.64، وبلغت نسبة طلبة جامعة ورقلة %68.96" تراعǏ أحيانا : " أجابوا

من طلبة جامعة الجزائر " تراعǏ أحيانا: "Ý أما الذين أجابوا%66.66نسبة طلبة جامعة جيجل 
  .%73.12فبلغت نسبتهم 

الجامعات األربع المدروسة في وبالنظر في مدى داللة الفروق الموجودة بين رأي طلبة 
مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية للمجتمع الجزائري أثناء 

مستوى داللة  6وهي قيمة دالة عند درجة حرية  88.22=  2عرضها لما هو جميلÝ يتبين أن كا
0.001.  
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  :بحثø تشكيل البرامج التلفزيونية ƽيمة القبيƞ لدى عينة ال
تساهم البرامج التلفزيونية في بعض األحيان في نقل قيمة القبيح إلǏ الجمهور المتلقـي،    

وذلك من خالل الصفات والخصائص لما هو قبيحÝ ولذلك تحاول هذه الفقـرة أن تعـرف دور   
  .البرامج التلفزيونية في تشكيل قيمة القبيح لدى عينة البحث

دور البرامج التلفزيونية في تشـكيل خصـائص وصـفات    يبين العالقة بين : 115الجدول رƽم 
 .األشياء القبيحة والنوع
 اإلناث الذكور النوع

دور البرامج التلفزيونية في  المجموع
 % التكرار % التكرارتشكيل خصائص األشياء القبيحة

 454 71.25 280 88.78 174 نعم
 135 28.75 113 11.22 22 ال

 589 100 393 100 196 المجموع
   Ýقيمة الجميل ÝƩإذا كانت البرامج التلفزيونية قد شكلت لدى الشباب الجامعي المدرو

Ý إذ يرى )115(فƎنها كذلك قد شكلت لديهم قيمة القبيحÝ وهذا ما توضحه بيانات الجدول 
من اإلناث أن البرامج التلفزيونية قد شكلت لديهن  %71.25من الذكورÝ وترى نسبة  88.78%

  .وخصائصها وصفاتها قيمة القبيح
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمـة القبـيح بـين    

 1وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  22.73قد بلغت  2الذكور واإلناثÝ نالحظ قيمة كا
  .0.001مستوى 

  

تشكيل خصائص وصفات يبين العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في : 116الجدول رƽم 
 .األشياء القبيحة وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
مدى تعريف البرامج التلفزيونية  المجموع

 بخصائص القبيحة
 % التكرار % التكرار

 454 67.32 208 87.86 246 نعم
 135 32.68 101 12.14 34 ال

 589 100 309 100 280 المجموع
أن البرامج التلفزيونية قد شكلت وكونـت خصـائص   ) 116(ول نالحظ من بيانات الجد  

Ý كما %87.86وصفات القبيح لدى مبحوثي الريف والمدينةÝ حيث بلغت نسبة مبحوثي الريف 
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Ý وبهذا الذي سبقÝ يبقǏ التلفزيون وسيلة إعالمية مهمـة  %67.32بلغت نسبة مبحوثي المدينة 
  .في تقديم خصائص القبيحÝ ألفراد عينة الدراسة

ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة القبيح بين مبحوثي 
 1وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حريـة   35.08قد بلغت   2الريف والمدينةÝ نالحظ أن كا

  .0.001مستوى داللة 
  

ـ  : 117الجدول رƽم  ائص األشـياء  يبين العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في تشـكيل خص
 .القبيحة والمؤسسة الجامعية

الجزائر العاصمة جيجل ورقلة سيدي بلعباƩالمؤسسة الجامعية

 المجموع
مدى التعريف 
بخصائص 
 األشياء القبيحة

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 68.82454 223 100 85.2942 83.90116 73 نعم

 31.17135 101 - -14.70 16.0920 14 ال

 559 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

   Ýبدراسة العالقة بين مدى تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة القبيح والمؤسسة الجامعية
أن البرامج التلفزيونية قد شكت قيمة القبيح لدى طلبة سيدي ) 117(نستنتج من بيانات الجدول 

Ý أما Ý100% وطلبة جيجل بنسبة %85.29سبة Ý وطلبة ورقلة بن%83.90بلعباƩ بنسبة 
Ý فبلغت نسبة الذين شكلت لهم البرامج التلفزيونية خصائص ومواصفات ربالنسبة لجامعة الجزائ

  . %67.32القبيح 
ويبدو بهذاÝ أن القبح من خالل التلفزيون قد وجد طريقة إلǏ مبحوثي الجامعات   

  .المدروسة
تشكيل التلفزيون لقيمة القبيحÝ ومبحوثي الجامعات  ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين

 Ý3 وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية 32.43قد بلغت  2األربع المدروسةÝ نجد أن كا
  .  0.001مستوى 
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يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 118الجدول رƽم 
  .التلفزيون الجزائري القبيحة، ومدى مشاهدة برامج
مدى مشاهدة برامج التلفزيون 

 الجزائري
 نادرا أحيانا دائما

 المجموع
مدى تعريف البرامج التلفزيونية 

 بخصائص األشياء القبيحة
 % التكرار % التكرار % التكرار

 454 56.97 80.7549 78.43365 40 نعم

 135 43.02 19.2417 21.5687 11 ال

 589 100 86 100 452 100 51 المجموع

لمعرفة العالقة بين مدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائريÝ وتشكل قيمة القبيح لدى 
ممن يشاهدون برامج  %78.43أن نسبة ) 118(الشباب المدروÝƩ يتضح من الجدول 

التلفزيون الجزائري دائماÝ قد شكلت لديهم تلك البرامج خصائص وصفات األشياء القبيحةÝ أما 
يشاهدون التلفزيون الجزائري أحياناÝ فبلغت نسبة من رأوا أن قيمة القبيح قد تشكلت لديهم  من

في حين بلغت نسبة من تشكلت لديهم قيمة القبيح جراء مشاهدتهم لتلك البرامج  80.75%
للذين لم تشكل لديهم تلك القيمة ونستنتج بهذاÝ43.02%  Ý مقابل %56.97التلفزيونية السابقة 

  .ية التعرض للتلفزيون دورا فعاال في عملية تشكيل قيمة القبيحأن لعمل
Ý وهي قيمة 23.14=  2نالحظ أن كا) 118(ولمعرفة داللة الفروق الموجودة في الجدول 

  .0.001مستوى داللة  2دالة إحصائيا عند درجة حرية 
  

  

الصفات القبيحة يبين البرامج التلفزيونية التي شكلت لعينة البحث بخصائص : 119الجدول رƽم 
  .في عالقتها بالقنوات التلفزيونية

 القنوات التلفزيونية
التلفزيون 
 الجزائري

القنوات الفضائية 
 العربية

القنوات الفضائية 
المجموع الغربية البرامج التلفزيونية 

 %التكرار %التكرار %التكرارالمعرفة بخصائص القبيح

 42.46559 26.15248 26.99159 152 األفالم
 13.01374 28.6176 22.02174 124 المسلسالت
 30.47469 26.64178 22.91162 129 اإلشهار

 14.04351 18.5882 27.70113 156 الحصص الفنية والثقافية
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 02 00 - 00 -00.35 02 أخرى
 1755 100 584 100 608 100 563 المجموع

ية في عملية تشكيل قيمة القبيح لدى الشباب نتعرض اǓن لدور برامج القنوات التلفزيون
الجامعي المدروÝƩ فيتضح أن برامج التلفزيون الجزائري قد ساهمت في تشكيل قيمة القبيح 
لدى المبحوثين بنسب متقاربةÝ مما يؤكد أن البرامج التي يبثها التلفزيون الجزائري تساهم في 

ى مساهمة كل نوع من البرامج تعد مهمة تشكيل قيمة القبيحÝ لكن رƹم هذاÝ فاإلشارة إلǏ مد
Ý أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلت المرتبة األولǏ في )119(وبهذا يتبين من الجدول 

Ý ثم تأتي %27.70تشكيل برامج التلفزيون الجزائري لقيمة القبيح لدى المبحوثين وذلك بنسبة 
  .سبتهماÝ أما المسلسالت واإلشهار فتساوت ن%26.99األفالم بنسبة 

وباالنتقال إلǏ برامج القنوات الفضائية العربيةÝ يتبين أن المسلسالت قد سـاهمت فـي   
Ý تليها األفالم واإلشهار بنسبتين متقـاربتينÝ  %28.61تشكيل قيمة القبيح لدى المبحوثين بنسبة 

  .%18.58أما الحصص الفنية والثقافية فكانت نسبتهما 
همت األفالم في تشكيل قيمة القبيح لدى المبحوثين أما برامج القنوات الغربيةÝ فقد سا

Ý أما المسلسالت Ý30.47% يليها اإلشهار في المرتبة الثانية بنسبة%42.46الشباب بنسبة بلغت 
 Ýوالحصص الفنية والثقافية فكانت مساهمتهما في تشكيل قيمة القبيح لدى الشباب المبحوث

  .ضعيفتين
بين برامج القنوات التلفزيونيةÝ وقيمة القبيح المشكلة  وبالنظر في داللة الفروق الموجودة  

 8وهي قيمة دالة عند درجـة حريـة    103.28قد بلغت  2لدى الشباب الجامعيÝ نالحظ أن كا
  .0.001مستوى داللة 

إن األفالم في القنوات الفضائية الغربية هي األكثر تشكيال لقيمة القبيح لدى : ومنه نقول
إن : في الفضائيات العربيةÝ ومنها في التلفزيون الجزائريÝ ونقول أيضاالمبحوثينÝ من األفالم 

المسلسالت في الفضائيات العربية هي األكثر تشكيال لقيمة القبيح لدى المبحوثينÝ من 
ونتبع قولنا هذا بنتيجة أخرى . المسلسالت في التلفزيون الجزائري، وفي الفضائيات الغربية

لغربية هو األكثر تشكيال لقيمة القبيح منه في القنوات العربيةÝ إن اإلشهار في القنوات ا: هي
وفي التلفزيون الجزائريÝ أما الحصص الفنية والثقافية في التلفزيون الجزائريÝ فهي األكثر 
تشكيال لقيمة القبيح لدى الشباب الجامعي المدروÝƩ من تلك الحصص التي تقدمها الفضائيات 

  .العربية والغربية
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يبين العالقة بين دور البرامج التلفزيونية في تشـكيل خصـائص األشـياء    : ƽ120م الجدول ر
  .القبيحة لدى عينة البحث، ومدى مشاهدة برامج الفضائيات

 نادرا أحيانا دائما مدى مشاهدة برامج الفضائيات
المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 

 لخصائص األشياء القبيحة
 %التكرار %التكرار %التكرار

 73.46454 81.2536 73.94208 210 نعم

 26.54135 18.7513 26.0648 74 ال

 559 100 49 100 256 100 284 المجموع

دائما، (أن أƹلبية المبحوثين الذين يشاهدون الفضائيات ) 120(يتضح من بيانات الجدول   5
Ý مما يؤكد الدور اإليجابي Ý قد تشكلت لديهم خصائص وصفات األشياء القبيحة)وأحيانا، ونادرا

  .للفضائيات في تشكيل قيمة القبيح لدى عينة البحث
ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين مدى مشاهدة الفضائياتÝ وتشكيل قيمة 

وهي قيمة ƹير دالة إحصائياÝ ومنه  2عند درجة حرية  4.43قد بلغت  2القبيحÝنالحظ أن كا
هÝ راجعة للصدفة وعوامل أخرىÝ وليƩ لمدى تكون الفروق الموجودة في الجدول أعال

  .المشاهدة دخل في الفروق الظاهرة
  

يبين العالقة بين برامج التلفزيون الجزائري التي شكلت خصائص وصفات : 121الجدول رøƽم  
 .القبيح لدى عينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع
برامج التلفزيون الجزائري  المجموع

 بيحالتي شكلت خصائص الق
 % التكرار % التكرار

 152 21.98 71 33.75 81 األفالم
 124 16.40 53 29.58 71 المسلسالت
 129 27.24 88 17.08 41 اإلشهار

 156 33.74 109 19.58 47 الحصص الفنية والثقافية
 02 00.61 02 00 - أخرى

 563 100 323 100 240 المجموع

فالم قد شكلت قيمة القبيح لدى الذكور بنسبة أن األ) 121(نالحظ من بيانات الجدول   
، أما الحصص الفنية Ý29.58% ثم تأتي المسلسالت في المرتبة الثانية بنسبة 33.75%

  .والثقافية، واإلشهار فجاءت نسبتهما متقاربتين
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ويبدو بهذا، أن الذكور يميلون إلǏ القبح الذي تقدمه برامج التلفزيون الجزائري من خالل   
وال، ثم المسلسالت ثانيا، ثم الحصص الفنية والثقافية ثالثا، ثم يأتي اإلشهار في المرتبة األفالم أ

األخيرةÝ ويبدو من هذا أن لبرامج الخيال دورا كبيرا في تشكيل قيمة القبيح لدى الذكور أكثـر  
  .من تشكيل برامج الواقع لتلك القيمة

قافية التي يبثها التلفزيون الجزائري وباالنتقال إلǏ اإلناث نالحظ أن الحصص الفنية والث  
، كما نالحظ أن اإلشهار قد شكل لهـن خصـائص   %33.74قد شكلت لهن قيمة القبيح بنسبة 

، أما فيما يخص األفالم فقد عملت علǏ تشكيل قيمة القبيح لدى %27.24وصفات القبيح بنسبة 
ح لدى أولئـك اإلنـاث   Ý وفيما يخص المسلسالت التي شكلت قيمة القبي%21.98اإلناث بنسبة 
  .%16.40فبلغت نسبتها 

ومما سبق ذكرهÝ يتضح لنا، أن اإلناث يملن إلǏ القبح الذي تقدمـه بـرامج التلفزيـون      
Ý ثـم األفـالم ثالثـاÝ ثـم     االجزائريÝ من خالل الحصص الفنية والثقافية أوالÝ ثم اإلشهار ثاني

لقبح الذي تشكله برامج الواقع أوالÝ ثم المسلسالت أخيرا، ونستنتج من هذا أن اإلناث يملن إلǏ ا
  .برامج الخيال ثانيا

وبƎجراء مقارنة بين ميل كل من الذكور واإلناث إلǏ البرامج التلفزيونية التـي شـكلت     
لديهم قيمة القبيح، نستخلص أن الذكور يفضلون برامج الخيال أوالÝ أما اإلناث فيفضلن بـرامج  

  .الواقع أوال
الموجودة بين تشكيل برامج التلفزيون الجزائري لقيمـة القبـيحÝ    وبدراسة داللة الفروق

  .0.001مستوى داللة  4دالة عند درجة حرية  2ومتغير الجنÝƩ يتضح أن قيمة كا
  

  

يبين العالقة بين برامج القنوات العربية التي شكلت لعينة البحث خصـائص  : 122الجدول رƽم 
 .وصفات القبيح لدى عينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع برامج القنوات العربية التي 

 شكلت خصائص القبيح
 % التكرار % التكرار

 159 25.92 98 26.52 61 األفالم
 174 17.98 68 46.08 106 المسلسالت
 162 35.18 133 12.60 29 اإلشهار

 113 20.89 79 14.78 34 الحصص الفنية والثقافية
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 - 00 - 00 - أخرى
 608 100 378 100 230 وعالمجم

أن نسبة المسلسالت التي شكلت للذكور خصائص وصفات ) 122(يتبين لنا من الجدول 
Ý أمـا المـرتبتين   Ý26.52% ثم تأتي األفالم في المرتبة الثانية بنسبة %46.08قد بلغت  حالقبي

  .فاحتلتهما الحصص الفنية والثقافية واإلشهار نالمواليتي
ذكور يميلون إلǏ القبح الذي  تقدمه الفضائيات العربيةÝ من خالل ويتضح من هذا، أن ال

  .المسلسالت أوالÝ وفي ذلك تركيز علǏ برامج الخيال في تشكيل قيمة القبيح لدى أوالئك الذكور
Ý ثم تأتي %35.18أما نسبة اإلشهار الذي شكل لǘناث خصائص وصفات القبيح فبلغت 

Ý واحتلت الحصص  الفنية والثقافية المرتبـة الثالثـة   %25.92األفالم في المرتبة الثانية بنسبة 
  .Ý17.98% تليها المسلسالت في المرتبة األخيرة بنسبة %20.89بنسبة 

ويتجلǏ مما ذكرناه، ميل اإلناث إلǏ القبح الذي تقدمه الفضائيات العربية، من خالل 
  .لقبيح لدى اإلناثاإلشهار أوالÝ وفي هذا تركيز علǏ برامج الواقع في عملية تشكيل ا

وبمقارنة نتيجة الذكور بنتيجة اإلناث يتضحÝ أن الذكور يفضلون برامج الخيال أوالÝ في 
  .تلقي قيمة القبيحÝ أما اإلناث فتفضلن برامج الواقع أوالÝ في تلقي قيمة القبيح

وبالنظر في داللة الفروق بين تشكيل برامج الفضائيات العربية لقيمـة القبـيح ومتغيـر      
مسـتوى داللـة    3وهي قيمة دالة عند درجة حرية  69.65قد بلغت  2جنƩ، نرى أن قيمة كاال

0.001.  
  

يبين العالقة بين برامج القنوات الغربية التي شكلت لعينة البحث خصـائص  : 123الجدول رƽم 
 .وصفات القبيح لدى عينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع لتي برامج القنوات الغربية ا

 شكلت خصائص القبيح
 % التكرار % التكرار

 248 37.75 131 49.36 117 األفالم
 76 13.54 47 12.23 29 المسلسالت
 178 34 118 25.31 60 اإلشهار

 82 14.96 51 13.08 31 الحصص الفنية والثقافية
 00 00 - 00 - أخرى

 584 100 347 100 237 المجموع
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أن األفالم التي تبثها الفضائيات الغربيةÝ قد شكلت قيمة ) 123(يتضح من بيانات الجدول   
  .%25.31، يليها اإلشهار بنسبة %49.36القبيح لدى الذكور بنسبة 

ثم تأتي الحصص الفنية والثقافية، والمسلسالت في المرتبتين المواليتين وبهذا يبرز ميـل    
ألفالم أوال، وفي هذا دور لبـرامج  الذكور إلǏ القبح الذي تقدمه الفضائيات الغربية من خالل ا

  .الخيال في تشكيل قيمة القبيح لدى الذكور
أما فيما يخص اإلناثÝ فنالحظ أن األفالم التي تبثها الفضائيات الغربية قد شكلت لـديهن  

، ثم تأتي الحصص %34، ثم يأتي اإلشهار في المرتبة الثانية بنسبة %37.75قيمة القبيح بنسبة 
  .، والمسلسالت في  المرتبتين المواليتينالفنية والثقافية

ويتجلǏ مما سبق ذكره، ميل اإلناث إلǏ القبح الذي تشكله األفالم، واإلشهار، وفي هـذا    
  .تركيز علǏ برامج الخيالÝ وبرامج الواقع، في تشكيل البرامج الغربية لقيمة القبيحÝ لدى اإلناث

لذكور يفضلون برامج الخيال من خالل  وبمقارنة نتيجة الذكور بنتيجة اإلناث يتضح أن ا  
الفضائيات الغربية في تلقي قيمة القبيحÝ ثم برامج الواقع، أما اإلناث فتفضـل بـرامج الخيـال    

  .وبرامج الواقع في تلقي قيمة القبيح
  .وبذلك يتالقǏ كل من الذكور واإلناث علǏ مستوى نوع البرامج المفضلة لتلقي القبيح

ق بين تشكيل برامج الفضائيات الغربية لقيمة القبيح، ومتغير وبالنظر في داللة الفرو
. 0.05مستوى داللة  3وهي دالة عند درجة حرية  8.36قد بلغت  2الجنÝƩ نرى أن قيمة كا

ويمكن اإلشارة هنا إلǏ أن الفروق في تشكيل التلفزيون لقيمة القبيح لدى الشباب الجامعي 
  .المبحوث كانت دالة

  

  :لتلفزيونية خصاƫƏ وصفات القبيƞ لدى عينة البحثø تشكيل البرامج ا
  Ýإذا كانت البرامج التلفزيونية قد ساهمت في تشكيل قيمة القبيح لدى أفراد عينة البحـث
فƎن تشكيل هذه البرامج لخصائص وصفات القبيحÝ يعد مؤشرا هاما علǏ تنوع الجماليات التـي  

  .تلقي والتفضيل الجماليينينقلها التلفزيون إلǏ الشباب المبحوثÝ من خالل ال
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يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء القبيحة التي عرفـت بهـا   :  124الجدول رƽم 
 .البرامج التلفزيونية عينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع

المجموع الخصائص والصفات لǖشياء القبيحة التي 
 عرفت بها البرامج التلفزيونية

 % رالتكرا % التكرار

 ƹ 29 10.06 59 11.75 88ياب التناسق واإليقاع

 50 07.37 37 04.52 13 ما ال يتماشǏ مع الموضة

 89 08.96 45 15.28 44 ..عدم التوفيق في طريقة 

 23 03.58 18 01.73 05 عدم التوفيق في طريقة استخدام الصوت

ما يبعث علǏ االشمئزاز وما ال يريحنا 
 ألول نظرة

119 41.31 179 35.66 298 

 237 31.88 160 26.74 77 ما ال يراعي مقاييƩ الجمال

 05 00.79 04 00.34 01 أخرى

 790 100 502 100 288 المجموع

أن البرامج التلفزيونية، قد عرفت الذكور بخاصية ) 124(يتضح من بيانات الجدول 
ذا داللة علǏ أهمية Ý وفي ه%41.31البعث علǏ االشمئزازÝ وعدم الراحة ألول نظرةÝ بنسبة 

التلفزيونÝ بعد هذا، تعرف تلك  لعامل اإلدراك، والتجربة الشخصيةÝ في الحكم علǏ القبيح داخ
Ý ثم تأتي خاصية %26.74البرامج أولئك الذكور، بخاصية عدم مراعاة مقاييƩ الجمال، بنسبة 
Ý أما الخصائص %15.28عدم التوفيق في طريقة استخدام األلوان في المرتبة الموالية بنسبة 

  .والصفات األخرى للقبيح فجاءت نسبهم ضعيفة
 Ǐناث، نالحظ أن البرامج التلفزيونية قد عرفتهن بخاصية البعث علǘوبالنسبة ل

الجمال  ÝƩ ثم بخاصية عدم مراعاة مقايي%35.66االشمئزاز، وعدم الراحة ألول نظرة بنسبة 
  .يح فجاءت نسبها ضعيفةÝ أما الخصائص والصفات األخرى للقب%31.88بنسبة 

وبمقارنة نتيجة الذكور بنتيجة اإلناثÝ نحصل علǏ اتفاق كل منهما في تعريف البـرامج  
وعدم الراحة ألول نظرة أوالÝ وخاصـية عـدم    زالتلفزيونية لهم بخاصية البعث علǏ االشمئزا

  .مراعاة مقاييƩ الجمال ثانيا
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لذكور بخاصية عدم التوفيق في كما نحصل علǏ أن البرامج التلفزيونية قد عرفت ا  
  .طريقة استخدام األلوان ثالثاÝ وعرفت اإلناث بخاصية ƹياب التناسق واإليقاع ثالثا

ويبدو مما سبق تناولهÝ أن عملية تلقي القبيح عبر البرامج التلفزيونية خاضعة أساسا لعدم 
  .التوافق بين المشاهد ومضمون البرنامج المشاهد

بين الذكور واإلناث في تعريف البرامج التلفزيونية لهم بخصائص  ولمعرفة داللة الفروق  
مستوى داللة  6وهي قيمة دالة عند درجة حرية  14.76قد بلغت  2وصفات القبيحÝ نرى أن كا

وفي هذا إشارة إلǏ وجود عالقة بين متغير الجنƩ والخصائص والصفات للقبيح الـذي  . 0.05
  .المبحوثعرفت به البرامج التلفزيونية الشباب 

يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء القبيحة التي عرفت بها : 125الجدول رƽم 
 .البرامج التلفزيونية عينة البحث والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

 المجموع
الخصائص والصفات 
لǖشياء القبيحة التي 

البرامج عرفت بها 
 التلفزيونية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 ƹ 13 09.7843 23.2406 07.5926 06.6188ياب التناسق واإليقاع

 11.1950 44 00 - 00 -04.51 06 ما ال يتماشǏ مع الموضة

عدم التوفيق في طريقة 
 استخدام األلوان

10 07.5112 06.4804 05.0663 16.0389 

عدم التوفيق في طريقة 
 استخدام الصوت

08 06.01- 00 - - 15 03.8123 

ما يبعث علǏ االشمئزاز، 
 وما ال يريحنا ألول نظرة

50 37.6074 40 42 53.16132 33.58298 

 Ʃما ال يراعي مقايي
 الجمال المعروفة

43 32.3356 30.2725 31.64113 28.75237 

 05 00 -02.53 02 00 -02.25 03 أخرى

 790 100 393 100 79 100 185 100 133 المجموع
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أن البرامج التلفزيونية قد عرفت مبحوثي الجامعات ) 125(يتضح من بيانات الجدول   
األربع المدروسة بخاصية القبيح الذي يبعث علǏ االشمئزاز، وما ال يريحنا ألول نظرةÝ بنسبة 

لطلبة جامعة  %53.16عة ورقلة، ونسبة لطلبة جام %40لطلبة سيدي بلعباƩ، و 37.60%
  .لطلبة جامعة الجزائر %33.58جيجل، و
   Ʃولقد عرفت البرامج التلفزيونية هؤالء المبحوثين بخاصية القبيح الذي ال يراعي مقايي

لطلبـة   %30.27لطلبة جامعة سيدي بلعباƩ، ونسبة  %32.33الجمال المعروفة، ثانياÝ بنسبة 
  .لطلبة جامعة الجزائر %28.75لطلبة جامعة جيجل، ونسبة  %31.64جامعة ورقلة، ونسبة 

  Ýوبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تعريف البرامج التلفزيونية لخصائص القبـيح
وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجـة   44.95قد بلغت  2ومتغير المؤسسة الجامعية يتضح أن كا

ود عالقة بين متغير المؤسسـة الجامعيـة   وهذا يدل علǏ وج. 0.001مستوى داللة  18حرية 
  .والخصائص والصفات للقبيح الذي عرفت به البرامج التلفزيونية

  

يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء القبيحة التـي عرفـت بهـا    : 126الجدول رƽم 
 .البرامج التلفزيونية عينة البحث وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع خصائص والصفات لǖشياء القبيحة ال
 التي عرفت بها البرامج التلفزيونية

 % التكرار % التكرار

 ƹ 63 13.40 25 07.81 88ياب التناسق واإليقاع

 50 09.68 31 04.04 19 ما ال يتماشǏ مع الموضة

 89 08.12 26 13.40 63 عدم التوفيق في طريقة استخدام األلوان

 23 01.56 05 03.82 18 ستخدام الصوتعدم التوفيق في طريقة ا

ما يبعث علǏ االشمئزاز، وما ال يريحنا 
 ألول نظرة

159 33.82 139 43.43 298 

 237 28.75 92 30.86 145 ما ال يراعي مقاييƩ الجمال المعروفة

 05 00.62 02 00.63 03 أخرى

 790 100 320 100 470 المجموع
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مبحوثي الريف والمدينة قد عرفتهم البـرامج   أن) 126(يتضح من بيانات الجدول رقم 
التلفزيونية بخاصية القبيح الذي يبعث علǏ االشمئزازÝ وال يريحنـا ألول نظـرةÝ أوال بنسـبة    

لمبحوثي الريفÝ كما عرفته تلك البـرامج بخاصـية    %33.82لمبحوثي المدينةÝ و 43.43%
 %28.75لمبحوثي الريفÝ و %30.86القبيح الذي ال يراعي مقاييƩ الجمال المعروفةÝ بنسبة 

  .لمبحوثي المدينة
   Ýالخصائص األخرى التي عرفت البرامج التلفزيونية عينة البحث بها Ǐوباالنتقال إل

نالحظ أن خاصيتي ƹياب التناسق واإليقاعÝ وعدم التوفيق في طريقة استخدام األلوانÝ قد احتلتا 
ثالثة لدى مبحوثي المدينةÝ فكانت لما ال المرتبة الثالثة لدى مبحوثي الريفÝ أما الخاصية ال

  .يتماشǏ والموضة
وبƎجراء مقارنة بين مبحوثي الريفÝ ومبحوثي المدينةÝ يتبين أن البرامج التلفزيونية قـد  
أحدثت اتفاقا بين الشباب الذين هم من الريفÝ وبين الشباب الذين هـم مـن المدينـةÝ حـول     

 Ýاالشمئزاز Ǐالجمال المعروفةخاصيتي القبيح الذي يبعث عل Ʃوما ال يراعي مقايي .  
أما الخصائص المحتلة للمرتبة الثالثةÝ فحدث اختالف بين مبحوثي المدينةÝ ومبحوثي 

  .الريف حولها
إذ رجعت المرتبة الثالثة لخاصيتيƹ Ýياب التناسق واإليقاعÝ وعدم التوفيق في طريقة   

بة الثالثة لخاصية ما ال يتماشǏ استخدام الصوتÝ لدى مبحوثي الريف في حين عادت المرت
  .والموضةÝ بالنسبة لمبحوثي المدينة

ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين تعريف البرامج التلفزيونيةÝ لخصائص القبيح لـدى    
Ý وفي هذا 0.001مستوي 6عند درجة حرية  26قد بلغت  2مبحوثي الريف والمدينةÝ نجد أن كا
بيئة النشأةÝ والخصائص والصفات للقبيح الذي عرفـت بـه    داللة علǏ وجود عالقة بين متغير

  .البرامج التلفزيونية
وأخيرا يمكن اإلشارة إلǏ أن الفروق في تشكيل التلفزيون خصائص وصفات القبيح لدى   

  .الشباب الجامعي المدروƩ كانت دالة إحصائيا
  
  

  



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

ƞيير صفات القبيƸكيد وتƉمعرفة وت ø:  
مج التلفزيونية ال يستقر علǏ حال فما يكون قبيحـا فـي   إن معرفة القبيح من خالل البرا

 ƣفتترس Ýكما يمكن أن يتدعم هذا القبيح بأشياء أخرى Ýخرƈ برنامج قد ال يكون كذلك في برنامج
صورته لدى المتلقي وتتعدد منازلهÝ فيكون القبيح قبيحا بطبعهÝ جميال بتجميله وتزيينهÝ ولعـل  

والمضمونÝ ويبدو بهذا أن مضمون البرامج التلفزيونيـة   أبدع صورة للقبيح هي في قبح الشكل
  .قادر علǏ إحداث الوعي بالقبيح

يبين القنوات التلفزيونية األكثر مساعدة لعينة البحث علǏ المعرفة، والتأكيـد  : 127الجدول رƽم 
 .والترسيƣ، والتغيير للصفات القبيحة

 القنوات الغربيةية القنوات العرب القناة الوطنية القنوات التلفزيونية
المجموع معرفة وتأكيد وتغيير صفات 

 القبيح
 %التكرار %التكرار %التكرار

معرفة خصائص وصفات جديدة 
 عن القبيح

88 19.11205 35.65189 29.34482 

تأكيد وترسيƣ ما كان موجودا 
عندك من هذه الصفات 
 الخصائص عن القبيح

65 28.88165 28.69250 38.81480 

تغيير ما كان موجودا عندك عن 
 هذه الصفات عن القبيح بأخرى

72 32 205 35.65205 31.83482 

 1444 100 644 100 575 100 225 المجموع

أن القناة الوطنية قد عرفت المبحوثين الشباب بخصائص ) 127(يتضح من الجدول   
ودا عند هذا الشباب من Ý كما أنها قد ƹيرت ما كان موج%39.11جديدة عن القبيح بنسبة 

أما ترسيƣ القناة الوطنية لما كان عند هذا الشباب . %32خصائص عن القبيح بأخرى بنسبة 
  .%28.88الجامعي عن القبيح فكان بنسبة 

كما يتضح من هذا الجدولÝ أن القنوات العربية قد سوت بين مـن عرفـوا بخصـائص    
. ندهم تلك الخصائصÝ بأخرى عن القبـيح جديدة عن القبيحÝ وبين من ƹيروا ما كان موجودا ع

أما تأكيد وترسيƣ ما كان موجودا عند المبحوثين من صفات وخصائص عن القبيح فبلƸ نسـبة  
28.69% .  
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أما فيما يتعلق بالقنوات الغربيةÝ فقد احتلت خاصية تأكيد وترسيƣ ما كان موجودا عـن  
، %31.83ير صفات القبيح بنسـبة  Ý ثم تأتي خاصية تغي%38.81القبيح المرتبة األولǏ بنسبة 

  .%29.34تليها خاصية التعريف بخصائص وصفات جديدة عن القبيح بنسبة 
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين القنوات التلفزيونية في التعريف بالقبيحÝ والتأكيد 

ـ  17.65قد بلغت  2والترسيÝƣ والتغيير لصفاتهÝ نرى أن قيمة كا  4ة وهي دالة عند درجة حري
  .0.001مستوي 

  
ø ƞتقديم القبي ƅمراعاة التلفزيون للخصوصيات الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع أثنا:  

  Ýدور البرامج التلفزيونية في تشكيل قيمة القبيح لدى الشباب الجـامعي Ǐتطرقنا سابقا إل
قيمية والفنية وسنحاول معرفة مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية وال

  .للمجتمع الجزائري أثناء تقديمها لقيمة القبيح
  

يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري للخصوصـيات   : 128الجدول رƽم 
 .الثقافية، والقيمية، والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء القبيحة والنوع

 اإلناث الذكور النوع

المجموع عاة برامج التلفزيون مدى مرا
 الجزائري للخصوصيات الثقافية

 % التكرار % التكرار

 146 32.14 90 32.18 56 تراعي دائما

 212 41.78 117 54.60 95 تراعي أحيانا

 96 26.08 73 13.22 23 ال تراعي أبدا

 454 100 280 100 174 المجموع

ناث يرون أن التلفزيون أن كال من الذكور واإل) 128(يتضح من بيانات الجدول 
الجزائري يراعي الخصوصيات الثقافية والقيمية لمجتمعهم أثناء تلقيهم قيمة القبيحÝ إذ بلغت 

Ý %32.18) تراعي دائما(Ý والذين أجابوا %54.60) تراعي أحيانا(نسبة الذكور الذين أجابوا 
  .ضعيفة) ال تراعي أبدا (في حين جاءت نسبة الذين أجابوا 

لالئي  %32.14مقابل  %41.78)تراعي أحيانا (سبة اإلناث الالئي أجبن كما بلغت ن
Ý أما من رأين أن التلفزيون الجزائري ال يراعي أبدا الخصوصيات الثقافية )تراعي دائما(أجبن 

  .%26.08والقيمية لمجتمعهن فبلغت نسبتهن 
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امج التلفزيـون  ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين الذكور واإلناث في مدى مراعاة بر  
الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع الجزائريÝ أثناء عرضـها لǖشـياء   

مستوي داللة  Ý2 وهي قيمة دالة عند درجة حرية 12.06قد بلغت  2القبيحةÝ نالحظ أن قيمة كا
يراعـي   وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير الجنƩ والرأي بأن التلفزيون الجزائري. 0.01

  .الخصوصية الثقافية والقيمية للمجتمع الجزائري
يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري للخصوصـيات   : 129الجدول رƽم 

 .الثقافية، والقيمية، والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء القبيحة وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع دى مراعاة برامج التلفزيون م
 الجزائري للخصوصيات الثقافية

 % التكرار % التكرار

 146 50 104 17.07 42 تراعي دائما

 212 26.44 55 63.82 157 تراعي أحيانا

 96 23.55 49 19.10 47 ال تراعي أبدا

 454 100 208 100 246 المجموع

يÝ للخصوصيات الثقافية والقيميةÝ والفنية ولمعرفة العالقة بين مراعاة التلفزيون الجزائر  
فتجيبنا أن ) 129(للمجتمع الجزائريÝ أثناء عرضها للقبيحÝ وبيئة النشأة نستقرƏ بيانات الجدول 

ال (Ý أمـا الـذين أجـابوا    )تراعي أحيانا(من الشباب من أصل ريفي كانت إجابتهم  63.82%
  ).تراعي دائما(ين أجابوا للذ %17.07مقابل  %19.10فبلغت نسبتهم ) تراعي أبدا

أما بالنسبة للشباب الذين هم من المدن فقد بلغت نسبة الذين أجابوا بأن برامج التلفزيون 
Ý وبلغت نسـبة  %50) دائما(الجزائري تراعي الخصوصيات الثقافية والقيمية والفنية لمجتمعهم 

  ).تراعي أبدا ال(للذين أجابوا  %23.55مقابل  %26.44)تراعǏ أحيانا(الذين أجابوا 
وبالنظر في دالة الفروق الموجودة بين رأى المبحوثين الذين هم من الريف والمبحـوثين    

الذين هم من المدينة في مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية 
ة عند درجـة  وهي دال 72.76قد بلغت  2والفنية لمجتمعهمÝ أثناء تقديم القبيحÝ نرى أن قيمة كا

وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير بيئـة النشـأة والـرأي بـأن     . 0.001مستوي  2حرية 
  .التلفزيون الجزائري يراعي الخصوصية الثقافية للمجتمع الجزائري
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يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري للخصوصـيات   : 130الجدول رƽم 
 .ية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء القبيحة والمؤسسة الجامعيةالثقافية والقيمية والفن

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع مدى مراعاة برامج 
التلفزيون الجزائري 
 للخصوصيات الثقافية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

53.4 10.9562 08 تراعي دائما
4

04 09.5272 32.28146 

 52.01212 57.14116 25.8624 57.5330 42 تراعي أحيانا
 15.6996 33.3335 20.6814 31.5024 23 ال تراعي أبدا

 454 100 223 100 42 100 116 100 73 المجموع

من طلبة جامعة سيدي بلعباƩ قد أجابوا بأن  %57.53أن ) 130(يتبين من الجدول 
ج التي يقدمها التلفزيون الجزائري تراعي أحياناÝ الخصوصيات الثقافية والقيمية لمجتمعهم البرام

Ý أما الذين أجابوا )ال تراعي أبدا(للذين أجابوا  %31.50عند تقديمها لقيمة القبيحÝ مقابل 
  . %10.95فبلغت نسبتهم ) تراعي دائما(

جابوا بـأن بـرامج التلفزيـون    منهم قد أ %53.44أما بالنسبة لطلبة جامعة ورقلة فƎن 
منهم أجابوا  %25.86الجزائري تراعي دائما الخصوصيات الثقافية والقيمية لمجتمعهم كما أن 

  .%20.68فبلغت نسبتهم ) ال تراعي أبدا(أما الذين أجابوا ) تراعي أحيانا(
من مبحوثيها قد أجـابوا بـأن بـرامج     %57.14وفيما يخص جامعة جبجل نالحظ أن   
ون الجزائري تراعي أحيانا الخصوصيات الثقافية والقيمية لمجتمعهم أثناء تقديمها لقيمـة  التلفزي

  Ýأما من أجابوا بأن تلك البرامج ال تراعي أبدا ما سبق ذكره من خصوصيات المجتمـع Ýالقبيح
  .%33.33فبلغت نسبتهم 

لفزيـون  إن بـرامج الت : أما فيما يخص مبحوثي جامعة الجزائرÝ فبلغت نسبة من قـالوا   
 Ýالخصوصيات الثقافية والقيمية للمجتمع الجزائري Ýأما من  %52.01الجزائري تراعي أحيانا

  .%32.88إن تلك البرامج تراعي دائما تلك الخصوصيات السابقةÝ فبلغت نسبتهم : قالوا
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين رأى مبحوثي الجامعات األربع في مدى مراعاة   

لفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لما برامج الت
. 0.001مسـتوي   6وهي دالة عند درجة حريـة   57.97قد بلغت  2هو قبيحÝ نرى أن قيمة كا
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وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير المؤسسة الجامعية والرأي بـأن التلفزيـون الجزائـري    
  .فية للمجتمع الجزائرييراعي الخصوصيات الثقا

  

  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية ƽيمة الجليل لدى عينة البحث
تعتبر عملية نقل قيمة الجالل من التلفزيون إلǏ جمهور الشباب عملية تفوق نقـل القـيم     

الجمالية األخرىÝ ذلك أن الجالل يرتبط بالشعور بالعظمةÝ وأن التجربة الجمالية التلفزيونية قد 
كافية لوحدها لتفسير ظاهرة الجالل من خالل التلفزيونÝ وإمكانية انتقالها إلǏ جمهور  ال تكون

  .الشباب المشاهد
  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص وصـفات  : 131الجدول رƽم 
 .األشياء الجليلة والنوع
 اإلناث الذكور النوع

نية تشكيل البرامج التلفزيو المجموع
 خصائص األشياء الجليلة

 % التكرار % التكرار

 458 77.09 303 79.08 155 نعم
 131 22.90 90 20.91 41 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

أن البرامج ) 131(ننتقل اǓن إلǏ قيمة جمالية أخرى فيتضح من بيانات الجدول 
وصفات الجليل وذاك بنسبة  التلفزيونية قد شكلت لدى الشباب الجامعي المدروƩ خصائص

اإلناثÝ مما يدل علǏ تشكل نزعة مركزية علǏ مستوي تكون  %77.09للذكور و 79.08%
 2قيمة الجليل لدى المبحوثين الذكور واإلناثÝ ولمعرفة داللة الفروق الموجودة نرى أن قيمة كا

لفروق Ý ويمكن إرجاع ا1وهي قيمة ƹير دالة إحصائيا عند درجة حرية  0.28قد بلغت 
لقد سوت : ومنه يمكن القول. الظاهرة إلǏ عامل الصدفةÝ وليƩ لمتغير الجنƩ دخل في ذلك
  .البرامج التلفزيونية  في تشكيلها لقيمة الجليلÝ بين الذكور واإلناث

  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص وصـفات  : 132الجدول رƽم 
 .ة النشأةاألشياء الجليلة وبيئ

 المدينة الريف بيئة النشأة
تشكيل البرامج التلفزيونية  المجموع

 خصائص األشياء الجليلة
 % التكرار % التكرار

 458 76.69 237 78.92 221 نعم
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 131 23.30 72 21.07 59 ال
 589 100 307 100 280 المجموع

خصائص وصفات الجليلÝ ننتقل اǓن لدراسة العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية   
أن مبحوثي الريف والمدينةÝ قد أجابوا ) 132(ومتغير بيئة النشأة فيتضح لنا من بيانات الجدول 

لمبحوثي  %78.92بأن البرامج التلفزيونية تشكل لهم خصائص وصفات الجليلÝ وذلك بنسبة 
شكيل البرامج لمبحوثي المدينةÝ وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين ت %76.69الريف و

ومنه  0.40قد بلغت 2التلفزيونية لقيمة الجليل وبين مبحوثي الريف والمدينةÝ نرى أن قيمة كا
  .1فهي ƹير دالة إحصائيا  عند درجة حرية 

  Ýلمتغير بيئة النشأة دخل في ذلـك Ʃولي Ýويمكن إرجاع الفروق الظاهرة لعامل الصدفة
في تشكيلها لقيمة الجليـل بـين مبحـوثي الريـف     لقد سوت البرامج التلفزيونية : ويمكن القول

ومبحوثي المدينة، وهذا يدل علǏ عدم وجود عالقة بين متغير بيئة النشأة ودور التلفزيون فـي  
  .تشكيل قيمة الجالل

  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 133الجدول رƽم 
 .الجليلة والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع
تشكيل خصائص 
 األشياء الجليلة

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 66.36458 92.86215 90.4439 93.10123 81 نعم

 33.64131 07.14109 09.5603 06.8913 06 ال

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

   Ýبدراسة العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة الجليل والجامعات األربع المدروسة
عن أن أƹلبية المبحوثين قد أخذوا خصائص وصفات الجليل بتشبع ) 133(يكشف لنا الجدول 

ل علǏ خالف طلبة جامعة الجزائر الذين كانت نسبة من شكلت لديهم خصائص وصفات الجلي
  .Ý للذين لم تشكل لديهم القيمةÝ33.64% مقابل % 66.36



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة الجليـل وبـين   
 3وهي قيمة دالة عند درجـة حريـة    54.33قد بلغت  2متغير المؤسسة الجامعيةÝ نرى أن كا

بين متغير المؤسسة الجامعية والرأي بتشكيل وهذا يدل علǏ وجود عالقة . 0.001مستوى داللة 
  .التلفزيون قيمة الجالل

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 134الجدول رƽم 
 .الجليلة ومدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري

مدى مشاهدة برامج التلفزيون 
 الجزائري

 نادرا أحيانا دائما

عالمجمو
تشكيل البرامج التلفزيونية 
 خصائص األشياء الجليلة

 %التكرار %التكرار %التكرار

 79.06458 82.0768 37.25371 19 نعم

 20.93131 17.9218 62.7481 32 ال

 589 100 86 100 452 100 51 المجموع

الجليل لدى  لمعرفة العالقة بين مدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري وتشكيل قيمة
ممن يشاهدون  %62.74فيتبين أن نسبة ) 134(الشباب المدروÝƩ نستقرƏ بيانات الجدول 

البرامج التلفزيون الجزائري دائماÝ لم تشكل لديهم خصائص الجليل أما من يشاهدون التلفزيون 
 أما الذين يشاهدون %82.07الجزائري أحيانا فقد بلغت نسبة من تشكلت لديهم قيمة الجليل 

 %20.93مقابل %79.06برامج التلفزيون الجزائري نادراÝ وتشكلت لديهم قيمة الجليل فنسبتهم 
  . للذين لم تشكل لديهم تلك القيمة

نستنتج بهذاÝ أن ال عالقة بين عملية التعرض الدائم للتلفزيون الجزائري وتشكل قيمة 
  .الجليل

الفروق الموجودة بين مدى مشاهدة عينة البحث لبرامج التلفزيون  وبالنظر في داللة
وهي دالة عند درجة  45.31قد بلغت  2الجزائريÝ ومدى تشكيلها لقيمة الجليلÝ نرى قيمة كا

وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين مدى مشاهدة التلفزيون . 0.001مستوى داللة  2حرية 
  .الشباب المبحوث الجزائري، والرأي بتشكيل قيمة الجالل لدى
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يبين عالقة البرامج التلفزيونية التي شكلت لعينة البحث خصائص الصـفات  : 135الجدول رƽم 
 .الجليلة بالقنوات التلفزيونية

 القنوات التلفزيونية
التلفزيون 
 الجزائري

القنوات الفضائية 
 العربية

القنوات الفضائية 
 الغربية

المجموع
البرامج التلفزيونية 

 ة للجليلالمشكل
 % التكرار % التكرار % التكرار

 619 32.64 190 29.77 173 41.89 256 األفالم

 325 12.02 70 21.34 124 21.44 131 المسلسالت

 102 07.73 45 07.05 41 02.61 16 اإلشهار

 725 47.60 277 41.82 243 33.56 205الحصص الفنية والثقافية

 03 00 00 00 00 00.49 03 أخرى

 1774 100 582 100 581 100 611 المجموع

نتطرق في تحليلنا هذا لدور البرامج التلفزيونية في تشكيل قيمة الجليل لدى الشباب   
الجامعي المدروÝƩ فتبين لنا أن برامج التلفزيون الجزائري قد ساهمت في تكوين وتشكيل 

أن األفالم ) 135(الجدول  خصائص وصفات األشياء الجليلة بنسب متباينةÝ إذ يتضح من بيانات
Ý ثم تأتي %41.89تشكيل صفات وخصائص الجليل بنسبة  يقد احتلت المرتبة األولǏ ف

 Ý تليها المسلسالت بنسبة%33.56الحصص الفنية والترفيهية في المرتبة الثانية بنسبة 
كانت Ý أما مساهمة اإلشهار الذي يبثه التلفزيون الجزائري في تشكيل قيمة الجليل ف21.44%
  .ضعيفة
وباالنتقال إلǏ برامج القنوات الفضائية العربيةÝ نالحظ أن الحصص الفنية والثقافية قد   

Ý تليها %41.82احتلت المرتبة األولǏ في تشكيلها لقيمة الجليل لدى الشباب المبحوثÝ بنسبة 
   ة بنسبةÝ ثم تأتي المسلسالت في المرتبة الثالث%29.77األفالم في المرتبة الثانية بنسبة 

21.34%.  
أما مساهمة اإلشهار الذي تبثه الفضائيات العربيةÝ فمساهمته ضعيفة في تشكيل قيمة   
  .الجليل

وفيما يخص مساهمة برامج الفضائيات الغربية في تشكيل خصائص وصفات الجليل لدى   
Ý %47.60عينة الدراسةÝ يتضح أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلت المرتبة األولǏ بنسبة 

  .Ý ثم تأتي المسلسالت واإلشهار بنسبتين ضعيفتين%32.64تليها األفالم بنسبة 
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وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين برامج القنوات التلفزيونية السابقةÝ وقيمة الجليل   
وهي قيمة دالة  67.90قد بلغت  2المشكلة لدى الشباب الجامعي المدروÝƩ نالحظ أن قيمة كا

  .0.001مستوى داللة  8درجة حرية  إحصائيا عند
إن األفالم والمسلسالت في التلفزيون الجزائـري هـي األكثـر    : ومما سبق ذكره نقول  

  Ýمن األفالم والمسلسالت في الفضائيات العربية والغربيـة Ýتشكيال لقيمة الجليل لدى المبحوثين
ربيةÝ هو األكثر تشكيال في الفضائيات الغ -رƹم مساهمته الضعيفة -إن اإلشهار: ونقول أيضا

لقيمة الجليل لدى المبحوثين، من اإلشهار في التلفزيون الجزائريÝ والفضائيات العربية ونردف 
إن الحصص الفنية والثقافية في الفضائيات الغربية هي األكثر تشكيال لقيمة الجليل لدى : قائلين

  .العربيةالمبحوثينÝ من تلك الحصص في التلفزيون الجزائري والفضائيات 
  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 136الجدول رƽم 
 .الجليلة ومدى مشاهدة برامج الفضائيات

 نادرا أحيانا دائما مدى مشاهدة برامج الفضائيات

المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 
 خصائص األشياء الجليلة

 %لتكرارا %التكرار %التكرار

 63.26458 84.3731 74.29216 211 نعم

 36.73131 15.6218 25.7040 73 ال

 589 100 46 100 256 100 284 المجموع

أن أƹلبية المبحوثين الذين يتابعون برامج الفضائياتÝ ) 136(يتضح من بيانات الجدول   
ين يشاهدون دائماÝ وبنسبة للذ %74.29قد تشكلت لديهم خصائص وصفات الجليلÝ وذلك بنسبة 

لمن يشاهدون أحياناÝ أما الذين يشاهدون برامج الفضائيات نادرا فشكلت لديهم قيمة  84.37%
  .%63.26الجليل بنسبة 

  .نستنتج بهذا أن لعملية مشاهدة الفضائيات أهمية كبيرة في تشكل قيمة الجليل لدى المبحوثين
مشاهدة الشباب المدروƩ لبرامج  وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين مدى

وهي قيمة دالة إحصائيا  14.39قد بلغت  2الفضائياتÝ ومدى تشكيلها لقيمة الجليل نالحظ أن كا
  .0.01مستوى داللة  2عند درجة حرية 

  

  
  



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

يبين العالقة بين برامج التلفزيون الجزائري التي شـكلت لعينـة البحـث    :  137الجدول رƽم 
 .النوعخصائص الصفات الجليلة و

 اإلناث الذكور النوع

المجموع برامج التلفزيون الجزائري التي 
 شكلت خصائص الجليل

 % التكرار % التكرار

 256 47.68 185 31.84 71 األفالم

 131 21.90 85 20.62 46 المسلسالت

 16 03.36 13 01.34 03 اإلشهار

 205 26.54 103 45.74 102 الحصص الفنية والثقافية

 03 00.51 02 00.44 01 أخرى

 611 100 388 100 223 المجموع

أعالهÝ العالقة بين برامج التلفزيون الجزائري ) 137(نتناول من خالل بيانات الجدول 
التي شكلت خصائص وصفات الجليلÝ ومتغير الجنÝƩ فيتضح أن الحصص الفنية والثقافية 

Ý تليها األفالم بنسبة %45.74ور بنسبة تحتل المرتبة األولǏ في تشكيلها لقيمة الجليل لدى الذك
أما المسلسالت فاحتلت المرتبة الثالثة في تشكيلها لقيمة الجليل لدى المبحوثين الذكور  31.84%
ونستنتج من هذا الذي سبق ذكره أن الذكور يميلون إلǏ خصائص وصفات  %20.62بنسبة 

ية والثقافية أوالÝ ثم األفالم ثانياÝ الجليل المقدمة في التلفزيون الجزائري من خالل الحصص الفن
ثم المسلسالت ثالثا ويبدو بهذا أن لبرامج الواقع والخيال دورا كبيرا في تشكيل قيمة الجليل لدى 

  .الذكور
نتقال إلǏ اإلناث Ý نالحظ أن األفالم التي يبثها التلفزيون الجزائري قد بلغت المرتبة وباال  

أما الحصص الفنية والثقافية فقد شكلت  %47.68ذلك بنسبة األولǏ في تشكيلها لقيمة الجليل و
، أما %21.91ثم تأتي المسلسالت بنسبة  %26.54لديهن خصائص وصفات الجليل بنسبة 

  .ته في تشكيل قيمة الجليل لدى اإلناث ضعيفة جدااإلشهار فكانت مساهم
برامج ومما سبق نرى أن اإلناث يملن إلǏ خصائص وصفات الجليل التي تقدمها   

  .التلفزيون الجزائري من خالل األفالم أوال ثم الحصص الفنية والثقافية ثانياÝ ثم المسلسالت ثالثا
ونستنتج بهذا أن اإلناث يملن إلǏ برامج الخيال أوال في تشكيلها لقيمة الجليل لديهن ثم   

  .برامج الواقع ثانيا
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امج التلفزيونية التي شكلت وبƎجراء مقارنة بين ميل كل من الذكور واإلناث إلǏ البر  
خاصة إن (لديهم قيمة الجليل Ý نستخلص أن كال من الذكور واإلناث يفضلون برامج الخيال 

  ).جمعنا نسبة األفالم والمسلسالت لدى الذكور
وبالنظر في دالة الفروق بين تشكيل برامج التلفزيون الجزائري لقيمة الجليل Ý ومتغير   

مستوى دالة  4وهي قيمة دالة عند درجة حرية  24.94بلغت  قد 2الجنÝƩ نرى أن قيمة كا
0.001.  

  

يبين العالقة بين برامج القنوات العربية التي شكلت لعينة البحث خصائص :  138الجدول رƽم 
 .الصفات الجليلة والنوع

 اإلناث الذكور النوع

برامج القنوات العربية التي  المجموع
 شكلت خصائص الجليل

 % رارالتك % التكرار

 173 29.29 116 30.81 57 األفالم

 124 20.45 81 23.24 43 المسلسالت

 41 09.59 38 01.62 03 اإلشهار

 243 40.65 161 44.32 82 الحصص الفنية والثقافية

 00 00 - 00 - أخرى

 581 100 396 100 185 المجموع

بية المشكلة لخصائص عن العالقة بين البرامج القنوات العر) 138(يكشف لنا الجدول   
وصفات الجليلÝ ومتغير الجنÝƩ إذ يتضح أن الحصص الفنية والثقافية تحتل المرتبة األولǏ في 

ثم تأتي  %30.81تليها األفالم بنسبة  %44.32تشكيلها لقيمة الجليل لدى الذكور بنسبة 
خيال في أخذهم ويبدو بهذا أن الذكور يميلون إلǏ برامج الواقع وال، %23.24المسلسالت بنسبة 

بخصائص وصفات الجليل، وباالنتقال إلǏ اإلناث نالحظ أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلت 
 %29.29المرتبة األولǏ في تشكيلها لقيمة الجليل لديهن ثم تأتي األفالم في المرتبة الثانية بنسبة 

ناث يملن إلǏ برامج ويبدو بهذا أن اإل، %20.45تليها المسلسالت في المرتبة الثالثة بنسبة 
وبƎجراء مقارنة بين نتائج الذكور ونتائج . الواقع والخيال في أخذهن بخصائص وصفات الجليل

من حيث ترتيب البرامج إذ أجمع كل من الذكور واإلناث علǏ أن  اتفاقااإلناث نالحظ أن هناك 
يا ثم المسلسالت ثالثا ثم الحصص الفنية والثقافية هي التي تشكل قيمة الجليل أوال ثم األفالم ثان
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ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج الفضائيات العربية لقيمة . اإلشهار أخيرا
مستوى داللة  3دالة عند درجة حرية  14.91البالغة  2الجليل ومتغير الجنƩ نرى أن كا

0.001.  
  

شكلت لعينة البحث خصـائص  يبين العالقة بين برامج القنوات الغربية التي : 139الجدول رƽم 
 .الصفات الجليلة والنوع

 اإلناث الذكور النوع

برامج القنوات الغربية التي  المجموع
 شكلت خصائص الجليل

 % التكرار % التكرار

 190 27.48 105 42.50 85 األفالم

 70 13.88 53 08.50 17 المسلسالت

 45 07.32 28 08.50 17 اإلشهار

 277 51.30 196 40.50 81 يةالحصص الفنية والثقاف

 00 00 - 00 - أخرى

 582 100 382 100 200 المجموع

أن األفالم التي تبثها القنوات الغربية قد احتلت المرتبة ) 139(يتضح من بيانات الجدول   
Ǐتليها الحصص الفنية والثقافية  %42.50في تشكيلها لقيمة الجليل لدى الذكور بنسبة  األول
وبهذا نرى أن الذكور . أما المسلسالت واإلشهار فجاءت نسبتها ضعيفتين %40.50بنسبة 

يملون إلǏ األفالمÝ والحصص الفنية والثقافية المقدمة في الفضائيات الغربيةÝ في تشكيل قيمة 
وباالنتقال إلǏ اإلناث نالحظ أن الحصص الفنية والثقافية المقدمة في القنوات    .الجليل لديهم

 %51.30المرتبة األولǏ في تشكيلها لخصائص وصفات الجليل لديهن بنسبة  الغربية قد احتلت
ثم المسلسالت في المرتبة الثالثة بنسبة . %27.48تليها األفالم في المرتبة الثانية بنسبة 

وبهذا نرى أن اإلناث يملن إلǏ خصائص وصفات الجليل التي تقدمها برامج  13.88%
وبالنظر في داللة الفروق بين . الفنية والثقافية أوالالفضائيات الغربية من خالل الحصص 

 15.63قد بلغت  2تشكيل برامج الفضائيات الغربية لقيمة الجليل ومتغير الجنƩ نرى أن قيمة كا
  . 0.001مستوى داللة  3وهي دالة عند درجة حرية 

باب وأخيرا يمكن اإلشارة إلǏ أن الفروق في تشكيل التلفزيون لقيمة الجليل لدى الش  
  .المبحوث لم تكن دالة علǏ مستوى متغيري الجنƩ وبيئة التنشئة
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  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية خصاƫƏ وصفات الجليل لدى عينة البحث
   Ýإذا كانت البرامج التلفزيونية قد ساهمت في تشكيل قيمة الجليل لدى أفراد عينة البحث

شرا هاما علǏ تنوع الجماليات التي فƎن تشكيل هذه البرامج لخصائص وصفات الجليل يعد مؤ
  .ينقلها التلفزيون إلǏ الشباب المبحوثÝ من خالل التلقي والتفضيل الجماليين

  

يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء الجليلة التي شكلتها البـرامج  : 140الجدول رƽم 
 .التلفزيونية لدى عينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع

المجموع لخصائص والصفات لǖشياء الجليلة التي ا
 شكلتها البرامج التلفزيونية

 % التكرار % التكرار

Ǐ105 22.77 69 23.22 36 التناسق واإليقاع البالغين الحد األقص 

 72 18.48 56 10.32 16 استخدام األلوان بطريقة رائعة ƹير مألوفة

 Ɵالخروج عن المألوف وإحساسنا بالفر
 ابوالخوف واالضطر

103 66.45 159 52.47 262 

 19 06.27 19 00 - أخرى

 458 100 303 100 155 المجموع

   Ýلدى الشباب الجامعي المبحوث Ýبعد أن تعرضنا لتشكيل البرامج التلفزيونية لقيمة الجليل
والصفات لǖشياء الجليلة التي عرفت بها تلك البرامج " نتعرض اǓن للعالقة بين الخصائص

أن البرامج التلفزيونية قد عرفت الذكور بخاصية ) 140(ى من تكرارات الجدول والجنƩ فنر
 %66.45الخروج عن المألوف واإلحساƩ بالفرƟ والخوف واالضطراب أوال وذاك بنسبة 

أما خاصية استخدام األلوان  %23.22يليها التناسق واإليقاع البالغين الحد األقصǏ بنسبة 
  .التعريف بها ضعيفا بطريقة رائعة ƹير مألوفة فكان

وبالنسبة لǘناثÝ نالحظ أن البرامج التلفزيونية قد عرفتهن بخاصية الخروج عن 
، كما نالحظ أن تلك %52.47المألوف، واإلحساƩ بالفرƟ، والخوف، واالضطراب بنسبة 

أما الخاصية  ،%22.77البرامج التلفزيونية قد عرفت اإلناث بخاصية التناسق واإليقاع بنسبة 
  .%18.48خرى المتعلقة باستخدام األلوان بطريقة رائعة ƹير مألوفة فبلغت نسبتها األ

وبمقارنة نتيجة الذكور بنتيجة اإلناث نحصل علǏ اتفاق كل منهما في تعريف البـرامج  
التلفزيونية لهم بخاصية الخروج عن المألوف واإلحساƩ بالفرƟ والخوف واالضطراب أوالÝ ثم 
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اع البالغين الحد األقصǏ ثانيا ثم بخاصية استخدام األلوان بطريقة رائعة بخاصية التناسق واإليق
  . ƹير مألوفة ثالثا

ومما سبق يتبين أن عملية تلقي خصائص الجليل وصفاته عبر البرامج التلفزيونية   
  .خاضعة أساسا لخروج المشاهد عما ألفه من قبل

تعريف البرامج التلفزيونية لهم  ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين الذكور واإلناث في
 3وهي قيمة دالة عند درجـة حريـة    17.55قد بلغت  2خصائص وصفات الجليل نرى أن كا

  .0.001مستوى داللة 
  

يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء الجليلة التي شكلتها البـرامج  : 141الجدول رƽم 
 التلفزيونية لدى عينة البحث والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ لمؤسسة الجامعيةا
الجزائر 
 العاصمة

المجموع الخصائص والصفات 
لǖشياء الجليلة التي 

شكلتها البرامج 
 التلفزيونية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

التناسق واإليقاع 
Ǐالبالغين الحد األقص 

32 26.8947 38.2110 21.7316 09.41105 

األلوان  استخدام
بطريقة رائعة ƹير 

 مألوفة

30 25.2107 05.6907 15.2128 16.4772 

الخروج عن المألوف 
 Ɵوإحساسنا بالفر

والخوف واالضطراب
54 45.3769 56.0929 63.04110 64.70262 

 09.4119 16 00 - 00 -02.52 03 أخرى

 458 100 170 100 46 100 123 100 119 المجموع

أن المبحوثين في الجامعات األربع المدروسة يجمعون ) 141(بيانات الجدول يتضح من 
 Ɵبالفر Ʃواإلحسا Ýأن البرامج التلفزيونية قد عرفتهم بخاصية الخروج عن المألوف Ǐكلهم عل

 Ʃإذ بلغت نسبة هذه الخاصية لدى طلبة سيدي بلعبا Ý45.37والخوف واالضطراب أوال% Ý
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كما بلغت لدى طلبة جامعة جيجل  %56.09طلبة جامعة ورقلة وبلغت نسبة هذه الخاصية لدى 
  .%64.70، وكانت نسبة هذه الخاصية لدى طلبة جامعة الجزائر 63.04%

علǏ تعريف البرامج ) سيدƩ بلعباÝƩ ورقلةÝ جيجل(الجامعات الثالث  مبحوثوكما أجمع 
لطلبـة   %38.21ياÝ بنسـبة  التلفزيونية لهم بخاصية التناسق واإليقاع البالغين الحد األقصǏ ثان

لطلبة جامعة سيدƩ بلعباÝƩ أما طلبة جامعة جيجل فكانت نسـبتهم   %26.89جامعة ورقلةÝ و
21.73%.  

وبالنسبة للطلبة الذين عرفتهم البرامج التلفزيونية بخاصية استخدام األلوان بطريقة رائعة 
  .جامعة الجزائر لطلبة %16.47لدى طلبة سيدي بلعباÝƩ و ƹ25.21%ير مألوفةÝ فبلغت 

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تعريف البرامج التلفزيونية بخصائص الجليل 
 Ý9 وهي قيمة دالة عند درجة حرية 65.60قد بلغت  2ومتغير المؤسسة الجامعيةÝ يتضح أن كا

  .0.001مستوى داللة 
  

ينة البحث بخصائص وصفات يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية ع: 142الجدول رƽم 
 .األشياء الجليلة وبيئة النشأة
 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع الخصائص والصفات لǖشياء الجليلة التي 
 شكلتها برامج التلفزيون

 % التكرار % التكرار

Ǐ105 25.31 60 20.36 45 التناسق واإليقاع البالغين الحد األقص 
 72 13.50 32 18.09 40 ئعة ƹير مألوفةاستخدام األلوان بطريقة را

 ،Ɵالخروج عن المألوف، وإحساسنا بالفر
 والخوف واالضطراب

133 60.18 129 54.43 262 

 19 06.75 16 01.35 03 أخرى
 458 100 237 100 221 المجموع

أن هناك اتفاقا بين مبحوثي الريف والمدينة في ) 142(يتضح لنا من بيانات الجدول 
برامج التلفزيونية إياهم بخاصية الجليل التي تخرجنا عن المألوفÝ وتجعلنا نحƩ تعريف ال

لمبحوثي الريفÝ  %60.18بالفرƟ والخوف واالضطرابÝ في المرتبة األولǏ بنسبة 
لمبحوثي المدينة، واحتلت خاصية التناسق واإليقاع البالغين الحد األقصǏ المرتبة  %54.43و

لمدينةÝ أما خاصية استخدام األلوان بطريقة رائعة ƹير مألوفة الثانية لدى مبحوثي الريف وا
  .فجاءت في المرتبة الثالثة
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ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لخصائص الجليل لدى 
 3وهي دالة إحصائيا عند درجة حرية  11.40قد بلغت  2مبحوثي الريف والمدينةÝ نجد أن كا

وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير بيئة النشأة، والرأي بتشكيل التلفزيون  .0.001مستوى 
  .خصائص وصفات الجليل

وأخيرا يمكن اإلشارة إلǏ أن الفروق في تشكيل التلفزيون خصائص وصفات الجليل لدى 
  .الشباب الجامعي كانت دالة إحصائيا

  

  :ø معرفة وتƉكيد وتƸيير صفات الجليل
التلفزيونية قد شكلت قيمة الجليل لدى الشباب الجامعي، وعرفته إذا كانت البرامج   

بخصائص وصفات هذا الجليلÝ فƎنها تعمل كذلك علǏ تأكيد وترسيƣ تلك الخصائص والصفات 
لدى المبحوثينÝ كما أنها تعمل علǏ تغيير ما كان موجودا لدى أفراد عينة البحث، من صفات 

  .وخصائص عن الجليل بأخرى
  

يبين القنوات التلفزيونية األكثر مساعدة لعينة البحث علǏ المعرفة، والتأكيـد  : 143الجدول رƽم 
 .والترسيƣ، والتغيير للصفات الجليلة

 القناة الوطنية القنوات التلفزيونية
القنوات الفضائية 

 العربية
القنوات الفضائية 

معرفة وتأكيد وتغيير  المجموع الغربية
 صفات الجليل

 % التكرار % التكرار % التكرار

معرفة خصائص وصفات 
 جديدة عن الجليل

88 39.28 288 36.78 118 25.54 494 

تأكيد وترسيƣ ما كان 
موجودا عندك من هذه 

 الخصائص عن الجليل
84 37.50 301 38.44 100 21.64 485 

تغيير ما كان موجودا 
عندك من هذه الصفات 

 عن الجليل بأخرى
52 23.21 194 24.77 244 52.81 490 

 1469 100 462 100 783 100 224 المجموع

أن القناة الوطنية قد عرفت المبحوثين بخصائص وصفات ) 143(يتضح من الجدول 
Ý كما أنها قد أكدت ورسخت ما كان موجودا لدى عينة %39.28جديدة عن الجليل بنسبة 
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الجليل ، وƹيرت صفات %37.50البحث، من تلك الصفات والخصائص عن الجليل بنسبة 
  .%23.21وخصائصه لدى أولئك المبحوثين، بنسبة 

وبالنسبة لدور القنوات الفضائية العربية، فقد أكدت ورسخت صفات الجليل لدى 
Ý كما أنها عرفتهم بخصائص وصفات جديدة عن الجليل بنسبة %38.44المبحوثين بنسبة 

بصفات أخرى، فكان  ، أما تغيير ما كان موجودا عند المبحوثين من صفات الجليل36.78%
  .%24.77بنسبة 

أما بالنسبة لدور القنوات الغربية في تقديم صفات الجليلÝ فقد ƹيرت هذه القنوات صفات 
، كما أنها عرفت المبحوثين بخصائص جديدة عن الجليل بنسبة %52.81الجليل بأخرى بنسبة 

  .%21.64، وأكدت لهم ما كان موجودا عندهم من صفات الجليل بنسبة 25.54%
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين القنوات التلفزيونيةÝ في التعريف بالجليل وتأكيد 

مسـتوى   4وهي دالة عند درجة حرية  116.46قد بلغت  2وترسيƣ وتغيير صفاتهÝ نرى أن كا
  .0.001داللة 

  

  :الجليلø مراعاة التلفزيون الخصوصيات الثقافية والقيمية للمجتمع الجزاƏرǎ أثناƅ تقديم 
تناولنا فيما سبق دور البرامج التلفزيونية في تشكيل قيمة الجليل لدى الشباب الجامعي 
المدروÝƩ وسنتناول اǓن مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية 

  .والقيمية والفنيةÝ للمجتمع الجزائري أثناء تقديمها لقيمة الجليل
  

قة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري للخصوصيات يبين العال: 144الجدول رƽم 
 .الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء الجليلة والنوع

 اإلناث الذكور النوع

المجموع مراعاة برامج التلفزيون 
 % التكرار % التكرارالجزائري للخصوصيات الثقافية 

 101 24.09 73 18.06 28 تراعي دائما

 314 70.29 213 65.16 101 تراعي أحيانا

 43 05.61 17 16.77 26 ال تراعي أبدا

 458 100 303 100 155 المجموع
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أن كال من الذكور واإلناث يرون أن التلفزيون ) 144(يتضح من بيانات الجدول 
قيمة الجليلÝ إذ بلغت الجزائري يراعي الخصوصيات الثقافية والقيمية لمجتمعهم أثناء تلقيهم ل

) تراعي دائما(Ý وبلغت نسبة الذين أجابوا %65.16) تراعي أحيانا(نسبة الذكور الذين أجابوا 
  .%16.77فبلغت نسبتهم ) ال تراعي أبدا(Ý أما الذين أجابوا 18.06%

تراعـي  (Ý أما الالئي أجـبن  %70.29) تراعي أحيانا(وبلغت نسبة اإلناث الالئي أجبن 
فكانت نسبتهم ضعيفة بلغـت  ) ال تراعي أبدا(Ý وأما الذين أجبن %24.09ت نسبتهم فبلغ) دائما

5.61%  
ولمعرفة داللة الفروق الموجودة بين الذكور واإلناثÝ في مدى مراعاة برامج التلفزيون 
الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع الجزائريÝ أثناء عرضها لما هو 

. 0.001مستوى داللة  2وهي دالة عند درجة حرية  15.68قد بلغت  2قيمة كاجليلÝ نالحظ أن 
وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير الجنƩ والرأي بمراعاة التلفزيون الجزائري 

  .للخصوصيات الثقافية والقيمية للمجتمع الجزائري
  

للخصوصـيات   يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري : 145الجدول رƽم 
 .الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء الجليلة وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع مراعاة برامج التلفزيون 
الجزائري للخصوصيات الثقافية 

 % التكرار % التكرار

 101 18.56 44 25.79 57 تراعي دائما

 314 65.40 155 71.94 159 تراعي أحيانا

 43 16.03 38 02.26 05 ال تراعي أبدا

 458 100 237 100 221 المجموع

وبانتقالنا للعالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائري للخصوصيات الفنية 
والثقافية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لما هو جليلÝ وبيئة النشأةÝ يتضح من بيانات الجدول 

أن كال من مبحوثي الريف والمدينة يرون أن التلفزيون الجزائري يراعي الخصوصيات ) 145(
الثقافية والفنية لمجتمعهم أثناء عرضهم لما هو جليلÝ إذ بلغت نسبة المبحوثين الذين هم من 

فبلغت ) تراعي دائما(Ý وأما من أجابوا منهم %71.94) تراعي أحيانا(أصل ريفي وأجابوا 
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Ý وأما من رأوا أن برامج التلفزيون الجزائري ال تراعي أبدا الخصوصيات %25.79نسبتهم 
  .Ý وهي نسبة ضعيفة جدا%2.26الثقافية والقيمية لمجتمعهمÝ فبلغت نسبتهم 

وبالنسبة للمبحوثين الذين هم من المدن فبلغت نسبة الذين أجابوا بأن بـرامج التلفزيـون   
Ý أما الذين أجـابوا  %65.40والقيمية لمجتمعهمÝ  الجزائري تراعي أحيانا الخصوصيات الثقافية

) ال تراعـي أبـدا  (Ý في حين بلغت نسبة من أجـابوا  %18.56فكانت نسبتهم ) تراعي دائما(
16.03%.  

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين رأي المبحوثين الذين هم من الريفÝ والمبحوثين 
الجزائري والخصوصيات الثقافيـة والقيميـة    الذين هم من المدينةÝ في مدى مراعاة التلفزيون

وهي دالة عنـد درجـة    26.49قد بلغت  2والفنية لمجتمعهم أثناء تقديم الجليل نرى أن قيمة كا
وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير بيئـة النشـأة والـرأي    . 0.001مستوى داللة  2حرية 

  .للمجتمع الجزائري بمراعاة التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية
  

يبين العالقة بين مدى مراعاة برامج التلفزيون الجزائـري للخصوصـيات   :  146الجدول رƽم 
 .الثقافية والقيمية والفنية للمجتمع الجزائري أثناء عرضها لǖشياء الجليلة والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع دى مراعاة برامج م
التلفزيون الجزائري 

للخصوصيات 
 الثقافية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 13.48101 12.8229 26.8205 41.9733 34  تراعي دائما

 74.88314 64.10161 73.1825 46.9290 38  تراعي أحيانا

 11.6243 23.0825 09 00 -11.11 09 ال تراعي

 458 100 215 100 39 100 123 100 81 المجموع

أنÝ مبحوثي الجامعات األربع المدروسة يجمعون علǏ مراعاة ) 146(يتضح من الجدول 
التلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية لمجتمعهمÝ أثناء تلقيهم لخصائص وصـفات  

) تراعي دائمـا (أجابوا  Ý ونسبة من%46.92) تراعي أحيانا(الجليلÝ إذ بلغت نسبة من أجابوا 
Ý لدى مبحوثي جامعة سيدي بلعباƩ، وباالنتقال إلǏ مبحوثي جامعة ورقلة نالحظ أنهـم  41.97

يجمعون كلهم علǏ مراعاة التلفزيون الجزائري لخصوصيات مجتمعهمÝ أثناء تعرضهم لما هـو  
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ون الجزائري جليلÝ كما نالحظ أن أƹلبية مبحوثي جامعة جيجل قد أجمعوا علǏ مراعاة التلفزي
لخصوصيات مجتمعهم أثناء عرضه لما هو جليلÝ كما تجمع أƹلبية مبحوثي جامعـة الجزائـر   

  .علǏ مراعاة برامج التلفزيون الجزائري لخصوصيات مجتمعهم خالل عرضها لما هو جليل
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين رأى مبحوثي الجامعات األربع المدروسـة فـي   

لتلفزيون الجزائري للخصوصيات الثقافية والقيمية للمجتمـع الجزائـري أثنـاء    مدى مراعاة ا
 6وهي قيمة دالة عند درجة حريـة   52.49قد بلغت  2عرضها لمل هو جليلÝ نرى أن قيمة كا

وهذا يدل علǏ وجود عالقة بين متغير المؤسسـة الجامعيـة والـرأي    . 0.001مستوى داللة 
  .ي الخصوصيات الثقافية للمجتمع الجزائريبمراعاة برامج التلفزيون الجزائر

  

  : ø تشكيل البرامج التلفزيونية ƽيمتي التراجيدǎ والهزلي لدى عينة البحث
      Ǐتعتبر البرامج التلفزيونية من أهم الوسائط االتصالية في نقل التراجيـديا والهـزل إلـ

معرفة دور التلفزيون جمهور الشباب، من خالل عملية التلقي الجماليÝ وسنحاول في هذه الفقرة 
  .في تشكيل قيمتي التراجيدي والهزلي لدى عينة البحث

  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص وصـفات  : 147الجدول رƽم 
 .األشياء التراجيدية والهزلية والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 

 يدي والهزليخصائص التراج
 % التكرار % التكرار

 558 95.68 376 92.85 182 نعم
 31 04.32 17 07.15 14 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

أن البرامج التلفزيونية قد شكلت وكونت خصائص ) 147(يتضح من بيانات الجدول 
قد تشكلت عندهم  وصفات التراجيدي والهزليÝ لدى الذكور واإلناثÝ ويظهر جليا أن المبحوثين

لدى الذكورÝ وبهذا  %92.85لدى اإلناثÝ و %95.68تلك الخصائص والصفاتÝ إذ بلغت 
Ʃيكون التلفزيون وسيلة مهمة في تقديم التراجيدي والهزلي للشباب المدرو.  

   Ýوبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لقيمتـي التراجيـدي
Ý وهي قيمة ƹير دالة إحصـائيا عنـد   2.07قد بلغت  2ور واإلناثÝ نرى أن كاالهزلي بين الذك

ويمكن إرجاع الفروق الظاهرة إلǏ عامل الصدفةÝ وبهذا يتضـح أن البـرامج   . 1درجة حرية 
  .التلفزيونية قد سوت بين الذكور واإلناث في تشكيلها للتراجيدي والهزلي لديهم



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

يل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص وصـفات  يبين العالقة بين تشك: 148الجدول رƽم 
 .األشياء التراجيدية والهزلية وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية خصائص 
 األشياء التراجيدية والهزلية

 % التكرار % التكرار

 558 93.86 290 95.72 268 نعم

 31 06.14 19 04.28 12 ال

 589 100 309 100 280 المجموع

عن أن أƹلبية المبحوثين قد شكلت لهم البرامج ) 148(تكشف لنا بيانات الجدول 
التلفزيونية خصائص وصفات التراجيدي والهزليÝ حيث بلغت نسبة مبحوثي الريف الذين 

  .Ý93.86% كما بلغت  نسبة مبحوثي المدينة %95.72تشكلت لديهم تلك الخصائص والصفات 
ويبدو من خالل هاتين النسبتين أن للبرامج التلفزيونية دورا رئيسيا في تقـديم مـا هـو    
تراجيديÝ وهزليÝكما يبدو أن عملية تلقي المضامين التلفزيونية قائم أساسا علǏ مدى التجاوب 

  .بين المبحوثين وما يتناسق ونفسياتهم
لتلفزيونية لقيمتـي التراجيـدي   وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج ا

Ý 1عند درجـة حريـة   1قد بلغت  2والهزلي بين مبحوثي الريف ومبحوثي المدينةÝ نرى أن كا
وهي قيمة ƹير دالة إحصائياÝ وأن الفروق الظاهرة راجعة لعامل الصدفةÝ ومنه تكون البرامج 

  .والهزلي لديهمالتلفزيونية قد سوت بين مبحوثي الريف والمدينةÝ في تشكيل التراجيدي 
  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 149الجدول رƽم 
 .التراجيدية والهزلية والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

تشكيل خصائص  المجموع
األشياء التراجيدية 

 والهزلية

 %التكرار %التكرار %لتكرارا %التكرار

 92.90558 301 100 96.3242 96.56131 84 نعم

 07.0931 23 00 -03.68 03.4405 03 ال

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع
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أن هناك نزعة مركزية علǏ مستوى كـل الجامعـات   ) 149(يتضح من بيانات الجدول 
التلفزيونية لدى طلبتها خصائص وصفات التراجيدي والهزلـيÝ   المدروسةÝ التي شكلت البرامج

Ý أما %100حيث بلغت نسبة طلبة جامعة جيجلÝ الذين تشكلت لديهم تلك الخصائص والصفات 
Ý وحين ندرƩ داللة الفـروق الموجـودة فـي تشـكيل     %90الجامعات الثالث ففاقت نسبتهم 

 2الجامعات المدروسة نحصل علǏ قيمة كـا التلفزيون لقيمتي التراجيدي والهزليÝ بين مبحوثي 

وهي قيمة ƹير دالة إحصائياÝ ويمكن إرجاع تلـك الفـروق    3عند درجة حرية  5.65البالغة 
الظاهرة إلǏ عامل الصدفةÝ ومنه تكون البرامج التلفزيونية قد سوت بين طلبة الجامعات األربع 

  .المدروسة في تشكيل التراجيدي والهزلي لديهم
  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 150 الجدول رƽم
 .التراجيدية والهزلية ومدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري

مدى مشاهدة برامج 
 التلفزيون الجزائري

 نادرا أحيانا دائما

المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 
خصائص األشياء 
 التراجيدي والهزلي

 %التكرار %التكرار %لتكرارا

 558 100 93.1486 421 100 51 نعم

 31 00 -06.86 31 00 - ال

 589 100 86 100 452 100 51 المجموع

أعاله أن لعملية مشاهدة برامج التلفزيـون الجزائـري   ) 150(يتضح من بيانات الجدول 
Ý لـدى الشـباب الجـامعي    دورا مهما في عملية تشكيل خصائص وصفات التراجيدي والهزلي

المدروÝƩ إذ نالحظ أن هناك تمركزا علǏ مستوى من يشاهدون أحياناÝ ومن يشاهدون دائمـا  
  .ونادرا

وهـي   9.90قد بلغت  2ولمعرفة داللة الفروق الموجودة في الجدول أعالهÝ نالحظ أن كا
  .0.05مستوى داللة  2قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية 
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يبين عالقة البرامج التلفزيونية التي شكلت لعينة البحث خصائص الصفات :  151الجدول رƽم 
 .التراجيدية والهزلية بالقنوات التلفزيونية

 القنوات التلفزيونية
التلفزيون 
 الجزائري

القنوات الفضائية 
 العربية

القنوات الفضائية 
 الغربية

المجموع
البرامج التلفزيونية المشكلة 

 للتراجيدي والهزلي
 %التكرار %التكرار %تكرارال

 33.92682 22.59234 38.58169 279 األفالم

 17.24601 39.84119 25.44298 184 المسلسالت

 01.0145 02.5407 02.6219 19 اإلشهار

 47.24805 34.49326 30.56258 221 الحصص الفنية والثقافية

 00.5728 00.5304 02.7604 20 أخرى

 2161 100 690 100 748 100 723 وعالمجم

إلǏ دور البرامج التلفزيونية في  تشكيل قيمتي ) 151(نتعرض من خالل بيانات الجدول 
التراجيديÝ والهزليÝ فيتبين أن برامج التلفزيون الجزائري قد شكلت لـدى عينـة الدراسـة،    

Ǐواحتلـت  %38.58بنسـبة   القيمتين السابقتين بنسب مختلفة فلقد احتلت األفالم المرتبة األول Ý
Ý ثم تأتي المسلسالت في المرتبة الثالثة %30.56الحصص الفنية والثقافية المرتبة الثانية بنسبة 

  .Ý أما اإلشهار والبرامج األخرى فجاءت نسبتهما ضعيفتين جدا%25.44بنسبة 
وفيما يخص برامج القنوات الفضائية العربيةÝ نالحظ أن المسلسالت قـد سـاهمت فـي    

تليها الحصـص الفنيـة والثقافيـة بنسـبة      %39.84كيل قيمتي التراجيدي والهزلي بنسبة تش
  .Ý22.59% ثم تأتي األفالم بنسبة 34.49%

أما فيما يخص القنوات الفضائية الغربية فƎن الحصص الفنية والثقافيةÝ هي التي احتلـت  
ـ   كيل قيمتـي التراجيـدي   المرتبة األولÝ Ǐ من بين ما بثته برامج الفضائيات الغربيةÝ فـي تش

، تليهـا  %33.92، أما األفالم فاحتلت المرتبة الثانية بنسـبة  %47.24والهزليÝ وذاك بنسبة 
  .المسلسالت في المرتبة الثالثة

نستنتج مما سبق ذكره أن الشباب الجامعي المدروƩ يفضل األفالم التي يقدمها التلفزيون 
والهزليÝ أن فيما يخص برامج الفضائيات العربية الجزائري أوال في تشكيلها لقيمتي التراجيدي 

فقد رأى المبحوثون أن المسلسالت هي التي تشكل لهم قيمتي التراجيدي والهزلي أوالÝ وأما 
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فيما يخص الفضائيات الغربيةÝ فنالحظ أن الحصص الفنية والثقافية هي التي شكلت لدى 
  .المبحوثينÝ قيمتي التراجيدي والهزلي أوال

اللة الفروق الموجودة بين برامج القنوات التلفزيونية وقيمتي التراجيدي وبدراسة د
وهي قيمة دالة  152قد بلغت  2والهزلي المشكلتين لدى الشباب الجامعي المبحوث نالحظ أن كا

إن األفالم في التلفزيون : ومنه نقول 0.001مستوى داللة  8إحصائيا عند درجة حرية 
قيمتي التراجيدي والهزلي لدى المبحوثين من األفالم في القنوات الجزائري هي األكثر تشكيال ل

إن المسلسالت في القنوات العربية هي األكثر تشكيال لقيمتي التراجيدي والهزلي : العربية ونقول
أما الحصص الفنية . من المسلسالت في التلفزيون الجزائريÝ ومنها في القنوات الغربية

فهي األكثر تشكيال لقيمتي التراجيدي والهزلي لدى المبحوثين من  والثقافية في القنوات الغربية
  .تلك الحصص التي يبثها التلفزيون الجزائري وتعرضها القنوات الفضائية العربية

  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 152الجدول رƽم 
 .مج الفضائياتالتراجيدية والهزلية ومدى مشاهدة برا

مدى مشاهدة برامج 
 الفضائيات

 نادرا أحيانا دائما

المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 
خصائص األشياء التراجيدية 

 والهزلية
 %التكرار %التكرار %التكرار

 558 100 49 100 89.08256 253 نعم
 31 00 - 00 -10.92 31 ال

 589 100 49 100 256 100 284 المجموع

لنعرف العالقة بين مشاهدة الفضائياتÝ وتشكيل قيمتي ) 152(نتناول اǓن بيانات الجدول 
أحياناÝ (التراجيدي والهزليÝ لدى عينة الدراسة فنالحظ أن كل من يشاهدون برامج الفضائيات 

 قد) دائما(يرون أن قيمتي التراجيدي والهزلي قد تشكلتا لديهم، وأن أƹلبية من يشاهدون ) نادرا
  .%89.08تشكلت لديهم قيمتا التراجيدي والهزلي بنسبة 

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين مدى مشاهدة الفضائيات وتشكيل قيمتي 
مستوى داللة  2وهي دالة عند درجة حرية  35.13بلغت  2التراجيدي والهزليÝ نرى أن كا

تشكيل قيمتي التراجيدي وهذا يدل علǏ تأثير مدى مشاهدة الفضائيات في عملية . 0.001
  .والهزلي لدى عينة الدراسة
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يبين العالقة بين برامج التلفزيون الجزائري التي شكلت لعينة البحث : 153الجدول رƽم 
 .خصائص الصفات التراجيدية والهزلية والنوع

 اإلناث الذكور النوع
برامج التلفزيون الجزائري  المجموع

 المشكلة للتراجيدي والهزلي
 % التكرار % التكرار

 279 36.76 186 42.86 93 األفالم
 184 27.28 138 21.19 46 المسلسالت
 19 02.56 13 02.76 06 اإلشهار

 221 29.44 149 33.18 72 الحصص الفنية والثقافية
 20 03.95 20 00 - أخرى

 723 100 506 100 217 المجموع

زائري التي شكلت قيمتـي التراجيـدي   ندرƩ اǓن العالقة بين نوع برامج التلفزيون الج
أن األفالم قد عملت علǏ تشكيل القيمتين السابقتين ) 153(والهزلي والجنÝƩ فيتبين من الجدول 

ثـم تـأتي    Ý33.18% تليها الحصص الفنيـة والثقافيـة بنسـبة    %42.86لدى الذكور بنسبة 
  .%21.19المسلسالت في المرتبة الثالثة بنسبة 

كور يميلون إلǏ ما هو تراجيدي وهزلي في التلفزيون الجزائري من ويبدو من هذا أن الذ
خالل األفالم أوالÝ ثم الحصص الفنية والثقافية ثانياÝ ثم المسلسالت ثالثاÝ ويتأكد لنا دور برامج 

  .الواقع وبرامج الخيال في تشكيل قيمتي التراجيدي والهزلي لدى الذكور
التي يبثها التلفزيون الجزائري قد شكلت لـديهنÝ   أما بالنسبة لǘناثÝ فنالحظ أن األفالم

Ý تليها الحصص الفنية والثقافية في المرتبة الثانيـة  %36.76قيمتي التراجيدي والهزلي بنسبة 
  .Ý27.28% ثم تأتي المسلسالت في المرتبة الثالثة بنسبة %29.44بنسبة 

التي شكلت لديهن قيمتـي  ونستنتج بهذا أن اإلناث يملن إلǏ برامج الخيال وبرامج الواقع 
  .التراجيدي والهزلي

وبمقارنة ميل الذكور واإلناث إلǏ البرامج التلفزيونية التي شكلت لديهم قيمتي التراجيدي 
والهزلي، نستنتج أن الذكور واإلناث يتفقون في تفضيل برامج الخيال أوالÝ وتفضـيل بـرامج   

  .الواقع ثانياÝ في تلقي التراجيدي والهزلي
داللة الفروق بين تشكيل برامج التلفزيون الجزائري لقيمتي التراجيدي والهزلي ولمعرفة 

 4وهي قيمة دالة إحصائيا عنـد درجـة حريـة     12.91قد بلغت  2ومتغير الجنÝƩ نرى أن كا
  .0.05مستوى داللة 



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

يبين العالقة بين برامج القنوات العربية التي شكلت لعينة البحث خصـائص  : 154الجدول رƽم 
 .ت التراجيدية والهزلية والنوعالصفا

 اإلناث الذكور النوع
برامج القنوات العربية  المجموع

 المشكلة للتراجيدي والهزلي
 % التكرار % التكرار

 169 21.38 111 25.32 58 األفالم
 298 42.20 219 34.49 79 المسلسالت
 19 02.69 14 02.18 05 اإلشهار

 258 32.94 171 38 87 الحصص الفنية والثقافية
 04 00.78 04 00 - أخرى

 748 100 519 100 229 المجموع

بدراستنا للعالقة بين برامج القنوات العربية التي شكلت قيمتي التراجيدي والهزلي لـدى  
أن الحصص الفنية والثقافية قد شـكلت  ) 154(عينة البحث والجنÝƩ نالحظ من خالل الجدول 

، ثم تأتي األفالم %34.49، تليها المسلسالت بنسبة %38بنسبة  القيمتين السابقتين لدى الذكور
  .%25.32في المرتبة الثالثة بنسبة 

ويتضح من هذا أن الذكور يميلون إلǏ برامج الخيال والواقع في تشكيل قيمتي التراجيدي 
  .والهزلي لديهم 

زلي بنسـبة  وبالنسبة لǘناث فƎننا نالحظ أن المسلسالت قد شكلت قيمتي التراجيدي واله
ثم تأتي األفالم فـي المرتبـة    %32.94لديهن، تليها الحصص الفنية والثقافية بنسبة  42.20%

  .%21.38الثالثة بنسبة 
ونستنتج من هذا أن اإلناث يملن إلǏ برامج الخيال والواقع التي تشـكل لـديهن قيمتـي    

  .التراجيدي والهزلي
زيونية التي تبثها القنوات العربيةÝ وشكلت وبمقارنة ميل الذكور واإلناث إلǏ البرامج التلف

هي التـي  ) األفالم والمسلسالت(لديهم قيمتي التراجيدي والهزلي نحصل علǏ أن برامج الخيال 
  .شكلت القيمتين السابقتين لدى المبحوثين أوالÝ ثم تأتي برامج الواقع ثانيا
التراجيـدي والهزلـيÝ    ولمعرفة داللة الفروق بين تشكيل برامج القنوات العربية لقيمتي

 4وهي قيمة ƹير دالة إحصائيا عند درجة حرية  6.51قد بلغت  2ومتغير الجنƩ نالحظ أن كا
  .ويمكن إرجاع الفروق الظاهرة لعامل الصدفة
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ومنه تكون برامج القنوات العربية قد سوت بين الذكور واإلناث في تشكيلها للتراجيـدي  
  .والهزلي لديهم

  

ن العالقة بين برامج القنوات الغربية التي شكلت لعينة البحث خصـائص  يبي: 155الجدول رƽم 
 .الصفات التراجيدية والهزلية والنوع

 اإلناث الذكور النوع

برامج القنوات الغربية  المجموع
 المشكلة للتراجيدي والهزلي

 % التكرار % التكرار

 234 32.85 159 36.40 75 األفالم

 119 16.32 79 19.41 40 المسلسالت

 07 01.44 07 00 - اإلشهار

 326 48.55 235 44.18 91 الحصص الفنية والثقافية

 04 00.82 04 00 - أخرى

 690 100 484 100 206 المجموع

أن الحصص الفنية والثقافية التي تبثها القنوات الغربيةÝ ) 155(يتضح من بيانات الجدول 
Ý %36.40تليها األفالم بنسبة  %44.18بنسبة  قد شكلت قيمتي التراجيدي والهزلي لدى الذكور

، ويبدو بهذا أن لبرامج الواقع والخيال دورا في عملية تشـكيل  %19.41ثم المسلسالت بنسبة 
  .القيمتين السابقتين

وباالنتقال إلǏ اإلناث نالحظ أن ترتيب البرامج السابقة لدى الذكورÝ ينطبق علǏ ترتيب 
كما  % 48.55ت الحصص الفنية والثقافية المرتبة األولǏ بنسبة تلك البرامج لدى اإلناث إذ احتل

ويبدو بهـذا أن   %16.32تليها المسلسالت بنسبة  %32.85احتلت األفالم المرتبة الثانية بنسبة 
  .لبرامج الواقع والخيال دورا في عملية تشكيل القيمتين السابقتين لدى اإلناث

وهي قيمة ƹير دالة إحصائيا عنـد درجـة    6.56نجدها قد بلغت  2وبالنظر في قيمة كا
  .Ý ويمكن إرجاع الفروق الظاهرة إلǏ عامل الصدفة4حرية 

وبهذا تكون برامج القنوات الغربية قد قربت بين الذكور واإلناث في تشكيلها لقيمتي 
التراجيدي والهزلي لديهم، ويمكن اإلشارة هنا إلǏ أن الفروق في تشكيل التلفزيون لقيمتي 

ي والهزلي لدى الشباب المبحوث، كانت ƹير دالة مع بعض المتغيرات، ودالة مع التراجيد
  .أخرى
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  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية خصاƫƏ وصفات التراجيدǎ والهزلي لدى عينة البحث
إذا كانت البرامج التلفزيونية قد ساهمت في تشكيل قيمتي التراجيدي والهزلي لدى أفراد   

ذه البرامج لخصائص وصفات القيمتين السابقتين يعد مؤشرا هاما عينة البحثÝ فƎن تشكيل ه
علǏ تنوع الجماليات التلفزيونيةÝ وامتدادها إلǏ ما هو تراجيدي وهزلي، وسنحاول هنا معرفة 
الخصائص الجمالية لهاتين القيمتين لدى أفراد عينة الدراسةÝ من خالل التلقي والتفضيل 

  .الجماليين
  

العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء التراجيدية والهزلية التي  يبين: 156الجدول رƽم 
 .عرفت بها البرامج التلفزيونية عينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع الخصائص والصفات لǖشياء 

 التراجيدية والهزلية
 % التكرار % التكرار

التعاطف مع التراجيدي المأساوي 
 يونمن خالل مشاهدة التلفز

104 57.14 230 61.17 334 

 218 37.23 140 42.85 78 المزاƟ والتهكم والسخرية
 06 01.59 06 00 - أخرى

 558 100 376 100 182 المجموع

بعد أن تعرفنا عن دور البرامج التلفزيونية في تشكيل قيمتي التراجيدي والهزليÝ نتعرف 
الجماليتين السابقتينÝ والجنƩ فيتضـح   اǓن عن طبيعة العالقة بين خصائص وصفات القيمتين

أن البرامج التلفزيونية قد عرفت الذكور بخاصية التعاطف مع التراجيـدي  ) 156(من الجدول 
  .للذين عرفوا بخاصية المزاƟ والتهكم والسخرية %42.85مقابل  %57.14المأساوي بنسبة 

خاصية التعاطف مـع  منهن ب %61.17أما اإلناث فقد عرفت البرامج التلفزيونية بنسبة 
التراجيدي المأساويÝ أما من عرفن بخاصية المـزاƟ والـتهكم والسـخرية فكانـت نسـبتهن      

37.23%.  
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تعريف البرامج التلفزيونيـة الـذكور واإلنـاث    

وهي ƹير دالـةÝ وبهـذا    4.20قد بلغت  2بخصائص وصفات التراجيدي والهزليÝ نرى أن كا
تضح عدم وجود عالقة معنوية بين متغير الجنÝƩ والخصائص والصفات للتراجيدي والهزليÝ ي

وفي هذا داللة علǏ أن البرامج التلفزيونية قد . ويمكن إرجاع الفروق الظاهرة إلǏ عامل الصدفة
  .قربت بين الذكور واإلناث في التعريف بخصائص وصفات التراجيدي والهزلي

  



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء التراجيدية والهزليـة التـي   يبين : 157الجدول رƽم 
 .عرفت بها البرامج التلفزيونية عينة البحث والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

 المجموع
الخصائص 

والصفات لǖشياء 
التراجيدية والهزلية 
التي عرفت بها 

زيونية البرامج التلف

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

التعاطف مع 
التراجيدي المأساوي 

من خالل مشاهدة 
 التلفزيون

50 59.5275 57.2524 57.14185 61.46334 

المزاƟ والتهكم 
  والسخرية

34 40.4756 42.7418 42.85110 36.54218 

 01.9906 06 00 - 00 - 00 - أخرى

 558 100 301 100 42 100 131 100 84 المجموع

أن مبحوثي الجامعات األربع المدروسة يجمعـون فـي   ) 157(يبدو من بيانات الجدول 
 Ýقد عرفتهم بخاصية التعاطف مع التراجيدي المأساوي Ýأن البرامج التلفزيونية Ǐالمقام األول عل

لطلبـة   %57.14لطلبة جامعـة ورقلـةÝ و   %57.25لطلبة سيدي بلعباÝƩ و %59.52بنسبة 
  .%61.46جامعة جيجلÝ أما جامعة الجزائر فكانت نسبتهم 

ويجمع المبحوثون كلهم علǏ تعريف البرامج التلفزيونيةÝ إياهم في المقام الثاني بخاصية 
  .المزاƟ والتهكم والسخرية

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تعريف البرامج التلفزيونية بخصائص التراجيدي 
وهبي ƹير دالة عند درجة  6.57قد بلغت  2يÝ ومتغير المؤسسة الجامعية نرى أن كاوالهزل
Ý ويتضح بهذا عدم وجود عالقة معنوية بين متغير الجنƩ وخصائص وصفات 6حرية 

التراجيدي والهزليÝ اللذين قدمتهما البرامج التلفزيونيةÝ وترجع الفروق الظاهرة إلǏ عامل 
  .الصدفة
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ن العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء التراجيدية والهزلية التي يبي: 158الجدول رƽم 
 .عرفت بها البرامج التلفزيونية عينة البحث وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

 المجموع
الخصائص والصفات لǖشياء 

التراجيدية والهزلية التي عرفت 
 بها البرامج التلفزيونية 

 % التكرار % التكرار

عاطف مع التراجيدي المأساوي الت
 من خالل مشاهدة التلفزيون

183 68.28 151 52.06 334 

 218 45.86 133 31.71 85  المزاƟ والتهكم والسخرية

 06 02.06 06 00 - أخرى

 558 100 290 100 268 المجموع

أن مبحوثي الريف والمدينـةÝ قـد عرفـوا بخاصـية     ) 158(يتضح من بيانات الجدول 
Ý للطلبة الذين هم مـن الريـفÝ   %68.28ع التراجيدي والهزليÝ أوال وذلك بنسبة التعاطف م

للطلبة الذين هم من المدينةÝ أما خاصية المزاƟ والتهكم والسخريةÝ فجـاءت فـي    %52.06و
  .لمبحوثي الريف Ý31.71% لمبحوثي المدينةÝ و%45.86المرتبة الثانية بنسبة 

ن تعريف البرامج التلفزيونية بخصائص التراجيدي وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بي
 2وهي دالة عنـد درجـة حريـة     18.79قد بلغت  2والهزلي ومتغير بيئة النشأةÝ نرى أن كا

وفي هذا إشارة إلǏ وجود عالقة بين متغير بيئـة النشـأة وقيمتـي التراجيـدي      0.01مستوى 
شارة هنا إلǏ أن الفروق في تشـكيل  ويمكن اإل. والهزلي اللذين عرفت بهما البرامج التلفزيونية

التلفزيون خصائص وصفات التراجيدي والهزلي لدى الشباب المبحوث كانت ƹير دالـة مـع   
  .متغيري الجنƩ، والمؤسسة الجامعية، ودالة مع متغير بيئة النشأة

  

  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية ƽيمتي الفكاهي والمƮحك لدى عينة البحث
ين الوسائل التي يستعين بها التلفزيون لترفيه المشاهدينÝ وإضحاكهم، تعتبر الفكاهة من ب  

وبهذا سنحاول هنا معرفة كيفية تلقي عينة الدراسة لقيمتي الفكاهي والمضحكÝ في ارتباطهمـا  
  .بالبعد االجتماعي للقيم الجمالية
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صائص وصـفات  يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خ: 159الجدول رƽم 
 .األشياء الفكاهية والمضحكة، والنوع

 اإلناث الذكور النوع

المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 
 خصائص الفكاهي والضحك

 % التكرار % التكرار

 568 98.72 388 91.83 180 نعم

 21 01.28 05 08.17 16 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

يتين لهما ارتباط بالقيم الجمالية السابقة الذكرÝ فيتضح مـن  ننتقل بعد هذا إلǏ قيمتين جمال
Ý أن البرامج التلفزيونية قد شكلت لدى عينة البحث خصائص وصـفات  )159(بيانات الجدول 

مقابـل   Ý98.72% وبلغت نسبة اإلناث %91.83الفكاهي والمضحكÝ حيث بلغت نسبة الذكور 
ج التلفزيونيـة خصـائص وصـفات الفكـاهي     نسبتين ضعيفتين جدا للذين لم تشكل لهم البرام

  .والمضحك
وبالنظر في دالة الفروق الموجودة بين تشكيل البـرامج التلفزيونيـة لقيمتـي الفكـاهي     

Ý 0.01مسـتوى   1عند درجة حرية  18.07قد بلغت  2والمضحك ومتغير الجنÝƩ نرى أن كا
ملية تشكيل قيمتي الفكاهي ومنه يتضح أن للتلفزيون دورا كبيرا في ع. وهي قيمة دالة إحصائيا

  .والمضحك لدى الذكور اإلناث
  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص وصـفات  : 160لجدول رƽم ا
 .األشياء الفكاهية والمضحكة، وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية خصائص 
 اهية والمضحكةاألشياء الفك

 % التكرار % التكرار

 568 93.20 288 100 280 نعم

 21 06.79 21 00 - ال

 589 100 309 100 280 المجموع

أن هناك نزعة مركزية علǏ مستوى مبحوثي الريـف  ) 160(يتضح من بيانات الجدول 
والمضـحكÝ حيـث   والمدينةÝ الذين رأوا أن البرامج التلفزيونية قد شكلت لديهم قيمتي الفكاهي 
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Ý وبلغت نسبة الطلبة الـذين هـم مـن الريـف     %100بلغت نسبة الطلبة الذين هم من الريف 
Ý وتكشف لنا هاتين النسبتينÝ عن الدور الكبير الذي تلعبه البرامج التلفزيونيـة فـي    93.20%

  .تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك
ونية لقيمتي الفكاهي والمضحكÝ وبالنظر في الفروق الموجودة بين تشكيل البرامج التلفزي

 Ý1 وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حريـة  19.73قد بلغت  2ومتغير بيئة النشأة نرى أن كا
توجد عالقة بين متغير بيئـة النشـأة وخصـائص وصـفات     : Ý ومنه نقول0.01مستوى داللة 

  .الفكاهي والمضحك اللتين عرفت بهما البرامج التلفزيونية
  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص وصـفات  : 161الجدول رƽم 
 .األشياء الفكاهية والمضحكة والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع تشكيل خصائص 
الصفات الفكاهية 

 والمضحكة

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 96.60568 313 100 42 100 88.50136 77 نعم

 03.4021 11 00 - 00 -11.50 10 ال

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

نرى أن هناك نزعة مركزية كـذلك علـǏ مسـتوى    ) 161(بالنظر في بيانات الجدول 
هاÝ خصائص وصفاتÝ الجامعات األربع المدروسةÝ في اختيارها للبرامج التي شكلت لدى طلبت

Ý وبلغت نسـبة طلبـة   %100الفكاهي والمضحك حيث بلغت نسبة طلبة جامعة ورقلة وجيجل 
  .Ý88.50% أما طلبة جامعة سيدي بلعباƩ فبلغت نسبتهم %96.60جامعة الجزائر 

   Ýداللة الفروق الموجودة في تشكيل التلفزيون لقيمتي الفكـاهي والمضـحك Ʃوحين ندر
وهي قيمة دالة إحصـائيا   22.48البالغة  2المدروسة نحصل علǏ قيمة كا بين الجامعات األربع

  .0.01مستوى  3عند درجة حرية 
إلǏ وجود عالقة بين متغير المؤسسة الجامعيةÝ ومدى تشكيل البـرامج   2وبهذا تشير كا

  .التلفزيونية لقيمتي الفكاهي والمضحك
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فزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  يبين العالقة بين تشكيل البرامج التل: 162الجدول رƽم 
 .الفكاهية والمضحكة، ومدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري

مدى مشاهدة برامج التلفزيون 
 الجزائري

 نادرا أحيانا دائما
المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 

 خصائص الفكاهي والمضحك
 %التكرار %التكرار %التكرار

 94.18568 96.4681 436 100 51 نعم
 05.8221 06.5405 16 00 - ال

 589 100 86 100 452 100 51 المجموع

أن المبحوثين كلهمÝ قد تشكلت لديهم خصائص وصفات ) 162(يتضح من بيانات الجدول 
للذين يشاهدون برامج التلفزيون الجزائـري دائمـاÝ    %100الفكاهي والمضحكÝ وذلك بنسبة 

  .لمن يشاهدون التلفزيون الجزائري %94.18ك البرامج أحياناÝ وللذين يشاهدون تل %96.46و
وهي قيمة ƹير دالة عند  3.13قد بلغت  2ولمعرفة داللة الفروق الموجودة Ý نالحظ أن كا

) دائماÝ أحياناÝ نادرا(وفي هذا داللة علǏ أن عملية مشاهدة التلفزيون الجزائري  2درجة حرية 
  .لمضحك لدى أفراد عينة البحثال عالقة لها بتشكيل الفكاهي وا

  

يبين العالقة بين تشكيل البرامج التلفزيونية لعينة البحث خصائص األشـياء  : 163الجدول رƽم 
 .الفكاهية والمضحكة، ومدى مشاهدة برامج الفضائيات

 نادرا أحيانا دائمامدى مشاهدة برامج الفضائيات

المجموع تشكيل البرامج التلفزيونية 
الفكاهية  خصائص األشياء
 والمضحكة

 %التكرار %التكرار %التكرار

 568 100 96.0949 96.12246 273 نعم
 21 00 -03.90 03.8710 11 ال

 589 100 49 100 256 100 284 المجموع

أن السباب الجامعي المبحـوثÝ قـد تشـكلت لـديهم     ) 163(يتضح من بيانات الجدول 
ـ  لمـن يشـاهدون بـرامج     %96.12ك بنسـبة  خصائص وصفات الفكاهي والمضحك Ý وذل

لمن يشاهدون برامج تلك الفضائيات أحياناÝ أما مـن يشـاهدونها    %96.09الفضائياتÝ دائما و
  . %100نادرا فبلغت نسبتهم 
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وهي قيمة ƹير دالة إحصائيا عند درجة  1095نالحظ أنها قد بلغت  2وبالنظر في قيمة كا
المبحوثين لبرامج الفضائياتÝ ال عالقة لهـا بتشـكيل   Ý وفي هذا إشارة إلǏ أن مشاهدة 2حرية 

  .الفكاهي والمضحك لديهم
  

يبين عالقة البرامج التلفزيونية التي شكلت لعينة البحث خصائص الصـفات  : 164الجدول رƽم 
 .الفكاهية والمضحكة بالقنوات التلفزيونية

 القنوات التلفزيونية
التلفزيون 
 الجزائري

القنوات الفضائية 
 ةالعربي

القنوات الفضائية 
 الغربية

المجموع
البرامج التلفزيونية المشكلة 

 للفكاهي والمضحك
 %التكرار %التكرار %التكرار

 30.43620 22.61210 34.08154 256 األفالم

 10.72429 31.8674 18.37217 138 المسلسالت

 11.44123 79 00 -05.85 44 اإلشهار

 47.39949 45.37327 41.67309 313 ةالحصص الفنية والثقافي

 01 00 -00.14 01 00 - أخرى

 2122 100 690 100 681 100 751 المجموع

  Ýن دور برامج القنوات التلفزيونية في عملية تشكيل قيمتي الفكاهي والمضـحكǓنتناول ا
تشـكيل   لدى الشباب الجامعي المدروÝƩ فيتضح أن برامج التلفزيون الجزائري قد ساهمت في

أن الحصص الفنيـة  ) 164(القيمتين السابقتينÝ بنسب متفاوتة وبهذا يتضح من بيانات الجدول 
  Ýفي تشكيل التلفزيون الجزائري لقيمتي الفكاهي والمضـحك Ǐوالثقافية قد احتلت المرتبة األول

Ý أمـا  Ý18.37% ثم المسلسالت بنسـبة  Ý34.08% تليها األفالم بنسبة %41.67وذاك بنسبة 
اهمة اإلشهار في تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك من خالل التلفزيون الجزائـري فكانـت   مس

  .ضعيفة
وباالنتقال إلǏ برامج القنوات العربيةÝ يتبين أن الحصص الفنية والثقافية قد ساهمت فـي  

Ý ثم األفالم Ý31.86% تليها المسلسالت بنسبة %45.37تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك بنسبة 
  .%22.6تبة األخيرة بنسبة في المر

وبالنسبة لدور برامج القنوات الغربية في تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحكÝ لدى الشباب 
الجامعي المدروÝƩ نالحظ أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلـت المرتبـة األولـǏ بنسـبة     
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شـهار فكانـت   Ý أما المسلسالت واإلÝ30.43% تليها في المرتبة الثانية األفالم بنسبة 47.39%
  .نسبتهما ضعيفتين

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة  بين تشكيل بـرامج القنـوات التلفزيونيـة لقيمتـي     
Ý وهي قيمة دالة إحصائيا 138.55قد بلغت  2الفكاهي والمضحك لدى عينة الدراسةÝ نرى أن كا

  . 0.001مستوى داللة  8عند درجة حرية 
فالم في التلفزيون الجزائري هـي األكثـر تشـكيال    إن األ: ومن خالل هذه النتيجة نقول

لقيمتي الفكاهي والمضحكÝ لدى المبحوثين من األفالم في الفضائيات العربية والغربيـةÝ كمـا   
نقول أيضاÝ إن المسلسالت في الفضائيات العربية هي األكثر تشكيال لقيمتي الفكاهي والمضحك 

أما الحصص الفنية والثقافية . والفضائيات الغربيةلدى المبحوثينÝ منها في التلفزيون الجزائري 
التي تبثها القنوات الغربية فهي األكثر تشكيال لقيمتي الفكـاهي والمضـحكÝ منهـا التلفزيـون     

  .الجزائري والفضائيات العربية
  

يبين العالقة بين برامج التلفزيون الجزائري التي شكلت لعينة البحث : 165الجدول رƽم 
 .فكاهية والمضحكة، والنوعخصائص الصفات ال
 اإلناث الذكور النوع

برامج التلفزيون الجزائري  المجموع
 المشكلة للفكاهي والمضحك

 % التكرار % التكرار

 256 33.33 172 35.74 84 األفالم

 138 17.63 91 20 47 المسلسالت

 44 08.52 44 00 - اإلشهار

 313 40.50 209 44.25 104 الحصص الفنية والثقافية

 00 00 - 00 - أخرى

 751 100 516 100 235 المجموع

نتعرض اǓن للعالقة بين برامج التلفزيون الجزائري التي شكلت خصـائص وصـفات   
أن الحصـص الفنيـة   ) 165(الفكاهي والمضحكÝ ومتغير الجنÝƩ فنرى من خالل الجـدول  

والمضحك لدى الـذكورÝ وذلـك   والثقافية قد احتلت المرتبة األولǏ في تشكيلها لقيمتي الفكاهي 
Ý أما مساهمة Ý20% ثم تليها المسلسالت بنسبة % Ý35.74 تليها األفالم بنسبة %44.25بنسبة 

  .اإلشهار في تشكيل القيمتين السابقتين فكانت معدومة
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فـي  ) األفالم والمسلسالت(ونستنتج مما سبق ذكره أن الذكور يميلون إلǏ برامج الخيال 
  .كاهي والمضحكÝ أوال ثم إلǏ برامج الواقع ثانياتشكيلها لقيمتي الف

بانتقالنا إلǏ اإلناث نجد أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلت المرتبة األولǏ في تشكيلها 
Ý ثم تأتي المسلسـالت  %33.33تليها األفالم بنسبة % 40.50لقيمتي الفكاهي والمضحك بنسبة 

  .ي تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك ضعيفةÝ أما اإلشهار فكانت مساهمته ف% 17.63بنسبة 
 Ýبرامج الواقع ثانيا Ǐبرامج الخيال أوال، ثم إل Ǐونستنتج من خالل هذا أن اإلناث يملن إل
في تشكيلها لقيمتي الفكاهي والمضحكÝ وبمقارنة نتيجة الذكور ونتيجة اإلناث نجد اتفاقا  بـين  

في تشكيلها لقيمتـي الفكـاهي والمضـحك    ميل كل من الذكور واإلناث إلǏ برامج الخيال أوال 
  .لديهم

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج التلفزيـون الجزائـري لقيمتـي    
Ý وهي قيمة دالة إحصائيا عند 20.97قد بلغت  2الفكاهي والمضحكÝ ومتغير الجنƩ نرى أن كا

زيون الجزائري هـي األكثـر   Ý ومنه تكون األفالم التي يبثها التلف0.01مستوى  3درجة حرية 
تشكيال لقيمتي الفكاهي والمضحك لدى الذكورÝ منهما لدى اإلناثÝ كمـا تكـون المسلسـالت    

 .والحصص الفنية والثقافية األكثر تشكيال للقيمتين السابقتين لدى الذكور منهما لدى اإلناث
  

عينة البحث خصـائص  يبين العالقة بين برامج القنوات العربية التي شكلت ل: 166الجدول رƽم 
 .الصفات الفكاهية والمضحكة، والنوع

 اإلناث الذكور النوع
برامج القنوات العربية  المجموع

 المشكلة للفكاهي والمضحك
 % التكرار % التكرار

 154 25.59 119 16.20 35 األفالم
 217 27.95 130 40.27 87 المسلسالت
 00 00 - 00 - اإلشهار

 309 46.23 215 43.51 94 يةالحصص الفنية والثقاف
 01 00.21 01 00 - أخرى

 681 100 465 100 216 المجموع

Ý نرى أن الحصص الفنية والثقافية التي تبثها القنـوات  )166(بالنظر في بيانات الجدول 
لدى الذكور ثم تأتي المسلسـالت  % 43.51العربيةÝ قد شكلت قيمتي الفكاهي والمضحك بنسبة 

  .%16.20يها األفالم في المرتبة األخيرة بنسبة Ý تل%40.27بنسبة 
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  Ýبرامج الواقع  ثانيـا Ǐثم إل Ýبرامج الخيال أوال Ǐونستنتج من هذا أن الذكور يميلون إل
  .في تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك لديهم

وفيما يخص اإلناث فنالحظ أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلت المرتبة األولـǏ فـي   
Ý تليها المسلسالت في المرتبة الثانية %46.23ي الفكاهي والمضحكÝ وذلك بنسبة تشكيلها لقيمت

  .%25.59ثم األفالم بنسبة   %27.95بنسبة 
ونالحظ هنا أن هناك اتفاقا بين كل من الذكور واإلناث في ترتيب برامج القنوات العربية 

ملن إلǏ برامج الخيال أوال كما نالحظ أن اإلناث ي. في تشكيلها لقيمتي الفكاهي والمضحك لديهم
  .وبرامج الواقع ثانياÝ في تشكيل القيمتين السابقتين لديهن

وبمقارنة نتيجة الذكور بنتيجة اإلناثÝ نجد اتفاقا بين كل منهماÝ علǏ برامج الخيال أوال 
في تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك مع اإلشارة إلǏ داللة الفروق الموجودةÝ وبالنظر إلǏ هذه 

ق بين تشكيل برامج القنوات العربية لقيمتي الفكاهي والمضحكÝ ومتغير الجنƩ نـرى أن  الفرو
Ý ومنـه  0.01مستوى داللـة   3وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  13.45قد بلغت  2كا

تكون األفالم والحصص الفنية والثقافية التي تبثها القنوات العربية هي األكثر تشـكيال لقيمتـي   
مضحك لدى اإلناث منها لدى الذكور، وتكون المسلسالت هي األكثر تشكيال للقيمتين الفكاهي وال

  .السابقتين لدى الذكور منها لدى اإلناث
  

يبين العالقة بين برامج القنوات الغربية التي شكلت لعينة البحث خصـائص  : 167الجدول رƽم 
 .الصفات الفكاهية والمضحكة، والنوع

 اإلناث الذكور النوع

برامج القنوات الغربية  وعالمجم
 المشكلة للفكاهي والمضحك

 % التكرار % التكرار

 210 29.44 144 32.83 66 األفالم

 74 07.15 35 19.40 39 المسلسالت

 79 15.54 76 01.49 03 اإلشهار

 327 47.85 234 46.26 93 الحصص الفنية والثقافية

 00 00 - 00 - أخرى

 690 100 489 100 201 المجموع
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باالنتقال إلǏ العالقة بين برامج القنوات الغربية في تشكيلها لقيمتي الفكاهي والمضـحك  
أعاله أن الحصص الفنية والثقافية قد احتلت المرتبة األولǏ ) 167(والجنÝƩ يتضح من الجدول 

Ý تليهـا األفـالم بنسـبة    %46.26في تشكيلها لقيمتي الفكاهي والمضحك لدى الذكور بنسـبة  
  .Ý19.40% ثم المسلسالت بنسبة 32.83%

وبهذا نستنتج أن الذكور يميلون إلǏ برامج الخيال أوالÝ ثم إلǏ برامج الواقع ثانياÝ فـي  
  .تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك لديهم

الحصص (وباالنتقال إلǏ اإلناث نالحظ أنهن يلتقين مع الذكور في ترتيب البرنامج األول 
Ý فنالحظ أن الحصص الفنية والثقافية التي تقدمها القنـوات  )األفالم(ي ، والبرنامج الثان..)الفنية 

، ثم اإلشهار في المرتبة الثالثة %29.44، تليها األفالم بنسبة %47.85الغربية قد أخذت نسبة 
  .، أما المسلسالت فجاءت نسبتها ضعيفة%15.54بنسبة 

ي تشكيل قيمتـي الفكـاهي،   ونستنتج مما سبق أن اإلناث يملن إلǏ برامج الواقع أوالÝ ف
  .والمضحكÝ ثم يملن إلǏ برامج الخيال ثانياÝ في تشكيل القيمتين السابقتين

وبمقارنة نتيجة الذكور بنتيجة اإلناثÝ نجد اختالفا بين ميل كل منهم إلǏ طبيعة البرامج 
وال، التي شكلت لديهم قيمتي الفكاهي والمضحكÝ فƎذا كان الذكور قد اختاروا بـرامج الخيـال أ  

  .فƎن اإلناث قد اخترن برامج الواقع أوال
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج القنوات الغريبةÝ لقيمتي الفكـاهي  

مستوى  3وهي دالة عند درجة حرية  45.08قد بلغت  2والمضحكÝ ومتغير الجنÝƩ نرى أن كا
0.01.  

ت الغربيةÝ هي األكثر تشـكيال لقيمتـي   ومنه تكون األفالم والمسلسالت التي تبثها القنوا
الفكاهي والمضحكÝ لدى الذكور منها لدى اإلناثÝ ويكون اإلشهار والحصص الفنية والثقافيـة  

  .األكثر تشكيال لقيمتي الفكاهي والمضحكÝ لدى اإلناث منهما لدى الذكور
  

  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية خصاƫƏ وصفات الفكاهي والمƮحك لدى عينة البحث
إذا كانت البرامج التلفزيونية قد ساهمت في تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحك لدى أفراد   

  Ǐن تشكيل هذه البرامج لخصائص وصفات هاتين القيمتين يعد مؤشرا هاما علـƎف Ýعينة البحث
  . تنوع الجماليات التي ينقلها التلفزيون إلǏ الشباب المبحوث من خالل التلقي والتفضيل الجماليين
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يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء الفكاهية والمضـحكة التـي   :  168الجدول رƽم 
 .عرفت بها البرامج التلفزيونية عينة البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع

الخصائص والصفات لǖشياء الفكاهية  المجموع
 والمضحكة التي عرفت بها البرامج التلفزيونية

 %التكرار %التكرار

 26.28118 08.88102 16 الضحك من واقعنا السلبي 
 65.98392 75.55256 136 نقد واقعنا بفكاهة وضحك

 04.8923 02.2219 04 الضحك من العيوب الموجودة في الناƩ اǓخرين
 02.8335 13.3311 24 الترويح النفسي

 00 00 - 00 - أخرى

 568 100 388 100 180 المجموع

علǏ دور البرامج التلفزيونية في تشكيل قيمتي الفكاهي والمضحكÝ لدى عينة بعد تعرفنا 
  Ýطبيعة العالقة بين خصائص وصفات القيمتين الجماليتين السـابقتين Ǐن علǓالبحث نتعرف ا

أن البرامج التلفزيونية قد عرفت الـذكور بخاصـية نقـد    ) 168(والجنÝƩ فيتضح من الجدول 
Ý أمـا  %13.33تليها خاصية الترويج النفسـي بنسـبة    %75.55الواقع بفكاهة وضحك بنسبة 

    ÝخـرينǓا Ʃوالضحك من العيوب الموجودة فـي النـا Ýخاصيتي الضحك من واقعنا السلبي
فجاءت نسبتهما ضعيفتين وفي هذا داللة علǏ وجود وعي أخالقي ووعي اجتماعي لدى الذكور 

  .يوجه طريقة وكيفية ضحكهم في حياتهم
البرامج التلفزيونية في تعريف اإلناث بخصائص وصفات الفكاهي وفيما يخص دور   

والمضحكÝ نالحظ خاصية نقد الواقع بفكاهة  وضحك قد احتلت المرتبة األولǏ بنسبة 
Ý ويبدو بهذا أن الواقع لدى Ý26.28% تليها خاصية الضحك من واقعنا السلبيÝ بنسبة 65.98%

المضحك، في حين ال تعتبر عيوب الناƩ اǓخرين اإلناث عبارة عن مادة خام لقيمتي الفكاهي و
  .والترويح النفسيÝ مادة خام للقيمتين السابقتين

ويمكن تفسير ذلك بكون الضحك والفكاهة لدى اإلناث محكومين كذلك بالوعي األخالقي   
  .والوعي االجتماعي

وبالنظر في الفروق الموجودة بين الخصائص والصفات للفكاهي والمضحك ومتغير   
وفي هذا . 0.01مستوى  3وهي دالة عند درجة حرية  29.73قد بلغت  2لجنÝƩ نرى أن كاا
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داللة علǏ وجود عالقة بين متغير الجنƩ وخصائص الفكاهي والمضحك اللذين عرفت بهما 
  .البرامج التلفزيونية عينة البحث

  

ضـحكة التـي   يبين العالقة بين الخصائص والصفات لǖشياء الفكاهية والم: 169الجدول رƽم 
 .عرفت بها البرامج التلفزيونية عينة البحث والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع
الخصائص والصفات 

لǖشياء الفكاهية 
والمضحكة التي عرفت 
 بها البرامج التلفزيونية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 17.25118 23.8054 20.5810 33.7628 26ك من واقعنا السلبي الضح

 72.20392 45.23226 74.2619 59.74101 46 نقد واقعنا بفكاهة وضحك

الضحك من العيوب 
 الموجودة في اǓخرين

- 00 01 00.73- 00 22 07.0223 

 03.5135 30.9511 04.4113 06.4906 05 الترويح النفسي

 00 00 - 00 - 00 - 00 - أخرى

 568 100 313 100 42 100 136 100 77 المجموع

أن هناك اتفاقا بين مبحوثي الجامعات األربع ) 169(يتضح لنا من بيانات الجدول   
المدروسة في تعريفهم بخاصيةÝ نقد الواقع بفكاهة وضحكÝ أوالÝ إذ بلغت نسبة مبحوثي جامعة 

 Ʃوبلغت نسبة %59.74سيدي بلعبا Ý كما بلغت نسبة طلبة %74.26طلبة جامعة ورقلة Ý
  .Ý72.20% أما طلبة جامعة الجزائر فبلغت نسبتهم %45.23جامعة جيجل 

علǏ تعريف ) سيدي بلعباÝƩ ورقلةÝ الجزائر(كما أجمع مبحوثو الجامعات الثالث   
لبة جامعة لط %33.76البرامج التلفزيونية لهم بخاصية الضحك من واقعنا السلبيÝ ثانيا بنسبة 

لطلبة جامعة ورقلةÝ أما طلبة جامعة الجزائر فكانت نسبتهم  %20.58سيدي بلعباÝƩ و
17.25%.  
أما بالنسبة لطلبة جامعة جيجلÝ فبلغت نسبة من عرفتهم البرامج التلفزيونية بخاصية   

  .%30.95الترويح النفسي ثانيا 
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لفزيونية لخصائص وصفات وبالنظر في داللة الفروق الموجودة في تشكيل البرامج الت  
مستوى  9وهي دالة عند درجة حرية  68.24قد بلغت  2الفكاهي والمضحكÝ نرى أن كا

وفي هذا إشارة إلǏ وجود عالقة بين متغير المؤسسة الجامعية، وخصائص الفكاهي . 0.001
  .والمضحك اللذين عرفت بهما البرامج التلفزيونية عينة البحث

  

القة بين الخصائص والصفات لǖشياء الفكاهية والمضـحكة التـي   يبين الع: 170الجدول رƽم 
 .عرفت بها البرامج التلفزيونية عينة البحث وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع الخصائص والصفات لǖشياء الفكاهية والمضحكة 
 التي عرفت بها البرامج التلفزيونية

 %التكرار %التكرار

 25.69118 15.7174 44 نا السلبي الضحك من واقع

 61.80392 76.42178 214 نقد واقعنا بفكاهة وضحك

 06.2523 01.7818 05 الضحك من العيوب الموجودة في الناƩ اǓخرين

 06.2535 06.0718 17 الترويح النفسي

 00 00 - 00 - أخرى

 568 100 100 100 275 المجموع

أن البرامج التلفزيونية قد عرفت مبحوثي الريف والمدينة عن ) 170(يكشف لنا الجدول 
 %61.80لمبحوثي الريفÝ و %76.42بخاصيةÝ نقد الواقع بفكاهة وضحكÝ أوال بنسبة 

لمبحوثي المدينةÝ أما خاصية الضحك من الواقع السلبيÝ فجاءت في المرتبة الثانيةÝ وأما 
Ý والترويح النفسيÝ فلم تحضيا باهتمام خاصيتا الضحك من العيوب الموجودة في الناƩ اǓخرين

المبحوثينÝ ويمكن تفسير ما سبق بوجود وعي أخالقي ووعي اجتماعي لدى مبحوثي الريف 
  .والمدينةÝ في فهمهم لقيمتي الفكاهي والمضحك

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين الخصائص والصفات التي عرفت بها البرامج 
قد بلغت  2عي الذين هم من الريف والذين هم من المدينةÝ نرى أن كاالتلفزيونية الشباب الجام

وفي هذا داللة علǏ وجود عالقة بين . 0.01مستوى  3وهي دالة عند  درجة حرية  18.15
متغير بيئة النشأة وخصائص وصفات الفكاهي والمضحك اللذين عرفت بهما البرامج التلفزيونية 

  .عينة البحث
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ƫملخ:  
دراستنا هذه إلǏ أن دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب لقد توصلنا في   

الجامعي المدروƩ كان إيجابياÝ مما يدل علǏ أهمية التلفزيون في صياƹة بعض الجوانب 
  .الجمالية في حياة هذا الشباب

لقد تبين من التحليل اإلحصائي لبيانات هذا الفصل أن الفروق بين دور التلفزيون في   
كيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي كانت دالة إحصائيا مع بعض المتغيراتÝ وƹير دالة تش

  :مع البعض اǓخر من المتغيراتÝ ويمكن عرض هذه النتائج كما يلي
  .لقد كانت الفروق في تشكيل التلفزيون قيمة الجميل لدى الشباب الجامعي دالة: ƽ øيمة الجميل
ƞيمة القبيƽ ø :لقد كانت ا Ǐلفروق في تشكيل التلفزيون لقيمة القبيح لدى الشباب دالة عل

مستوى متغير الجنƩ، ومتغير بيئة النشأة، ومتغير المؤسسة الجامعيةÝ إال أن هذه الفروق لم 
تكن دالة فيما يخص العالقة بين تشكيل التلفزيون قيمة القبيح لدى الشباب، ومدى مشاهدة 

  .الفضائيات
الفروق في تشكيل التلفزيون لقيمة الجليل لدى الشباب الجامعي ƹير دالة كانت : ƽ øيمة الجليل

علǏ مستوى متغير الجنÝƩ ومتغير بيئة النشأة، إال أن هذه الفروق كانت دالة علǏ مستوى 
متغير المنطقة الجغرافية للجامعة، وعلǏ مستوى العالقة بين تشكيل التلفزيون قيمة الجالل لدى 

  .التلفزيون الجزائري والفضائياتالشباب، ومدى مشاهدة 
كانت الفروق في تشكيل التلفزيون قيمتي التراجيدي والهزلي لدى : ƽ øيمتا التراجيدǎ والهزلي

  .الشباب ƹير دالة علǏ مستوى متغيرات الجنƩ، بيئة النشأة، المؤسسة الجامعية
يمتي التراجيدي إال أن هذه الفروق كانت دالة علǏ مستوى العالقة بين تشكيل التلفزيون ق

وفيما يخص برامج . والهزلي لدى الشباب، ومدى مشاهدة التلفزيون الجزائري والفضائيات
التلفزيون الجزائري وبرامج الفضائيات المشكلة لقيمتي التراجيدي والهزليÝ فقد كانت الفروق 

  .صائيادالة إحصائيا، أما فيما يخص برامج القنوات العربية فقد كانت الفروق ƹير دالة إح
كانت الفروق الموجودة في تشكيل التلفزيون قيمتي الفكاهي : ƽ øيمتا الفكاهي والمƮحك

  .والمضحك لدى الشباب المبحوث دالة إحصائيا
  .بعد هذا العرضÜ تكون الفرƮية األولƽ Ǎد تحققت جزƏيا  
وفيما يتعلق بدور التلفزيون في تشكيل خصائص وصفات القيم الجمالية لدى الشباب   

  : جامعي المبحوث نعرض أهم النتائج المتوصل إليها كما يليال



 ƻƳاƾالفصل ال.......................................... ..................................ƤƮƜنة الǾǕ ǹة لدǾالجمال ǬǾǢل الǾǦǂơ يǝ ةǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜور الƳ 

 

لقد كانت الفروق في تشكيل التلفزيون خصائص وصفات الجميل : ø خصاƫƏ وصفات الجميل
  .لدى الشباب المبحوث دالة إحصائيا

ƞوصفات القبي ƫƏخصا ø : كانت الفروق في تشكيل التلفزيون خصائص وصفات القبيح لدى
  .الة إحصائياالشباب المبحوث د

كانت الفروق الموجودة في تشكيل البرامج التلفزيونية خصائص : ø خصاƫƏ وصفات الجليل
  .وصفات الجليل لدى الشباب المبحوث دالة إحصائيا

كانت الفروق الموجودة في تشكيل البرامج : ø خصاƫƏ وصفات التراجيدǎ والهزلي
لǏ مستوى متغير بيئة النشأة، وƹير التلفزيونية خصائص وصفات التراجيدي والهزلي دالة ع

  .دالة علǏ مستوى متغيري الجنƩ والمؤسسة الجامعية
كانت الفروق الموجودة في تشكيل البرامج التلفزيونية : ø خصاƫƏ وصفات الفكاهي والمƮحك

  .خصائص وصفات الفكاهي والمضحك لدى الشباب المبحوث دالة إحصائيا
  .ة ƽد تحققت جزƏيا أيƮابعد هذا العرض تكون الفرƮية الثاني  
   Ýلقد تناولنا في هذا الفصل دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي

  .وسنحاول في الفصل اǓتي تناول مكونات البرامج التلفزيونية، وعمليات الجذب الجمالي
   



  

  

Ȝالفصل الساب  

  مكوناǧ الƎامǰ التلفزيونية 
ƃب اجلماǾاجل ǧوعمليا  
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  : تمهيد
   Ýمن حيث البنية والتكوين Ýتشكل الصورة التلفزيونية دعامة أساسية للبرامج التلفزيونية

ومن حيث إمكانية انجذاب المتلقي وتفاعله جماليا مع مضمون الصورةÝ وسيتناول هذا الفصل 
ث، كما عملية إدراك األلوان عبر البرامج التلفزيونية، وتحقيقها لعملية االنجذاب لدى عينة البح

سيتناول جمالية تلقي األلوان ومدى مشاهدة التلفزيون، ثم السلوك الجمالي لعينة البحثÝ جراء 
تفضيل األلوان، كما سيتعرض هذا الفصل إلǏ رأي عينة البحث في الصفة الجمالية للمنظر 
الطبيعيÝ من خالل تواجده في الطبيعة، مقابل عرضه في التلفزيون، وبعد هذا سيتم تناول 

شكيل البرامج التلفزيونية للجماليات لدى عينة الدراسة، ثم تناول رأي المبحوثين في العناصر ت
التي تزيد من جمالية الممثلينÝ إضافة إلǏ الشخصيات التلفزيونية المفضلة جماليا لدى الشباب 

  .المبحوث
قيم الجمالية وأخيرا سيتم تناول رأي الشباب المبحوث في المدة الزمنية الكافية الكتساب ال  

  .من خالل التلفزيون
وسيتم في هذا الفصل تفسير النتائج وفقا للفرضية الثالثة، والفرضية الرابعة، والفرضية 

  .الخامسة، والفرضية السادسة
  

  :ø إدراك األلوان عبر البرامج التلفزيونية
هذا تعتبر عملية إدراك األلوان عملية مهمةÝ إلحداث أي تفضيل بينها وبهذا يتناول 

الفصل دور البرامج التلفزيونية في جعل الشباب الجامعي المدروƩ ينجذب إلǏ األلوان ويفاضل 
  .بينها بحكم أن هذه األلوان تدخل في بنية القيمة الجمالية
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يبين العالقة بين األلوان التي تجذب أفراد عينة البحث من خـالل البـرامج   : 171الجدول رƽم 
 .ضيلهم، والنوعالتلفزيونية ونالت تف
 اإلناث الذكور النوع

المجموع األلوان التي ينجذب إليها 
أفراد عينة البحث من خالل 

 البرامج التلفزيونية 

الترتيب %التكرارالترتيب %التكرار

 240 10.074 132 15.462 108 األبيض

 143 05.958 78 09.295 65 األسود

 383 22.742 298 12.164 85 األحمر

 261 13.123 172 12.733 89 األخضر

 130 06.256 82 06.866 48 األصفر

 430 23.581 309 17.311 121 األزرق

 62 02.299 30 04.588 32 البنفسجي

 170 06.187 81 12.733 89 البرتقالي

 32 00.3010 04 9 04 28  البني

 158 09.465 124 04.867 34  الوردي

 00 0 00 00 0 00 - أخرى

 2009  100 1310  100 699 المجموع

المبين للعالقة بين األلوان التي انجذب إليها كل من ) 171(إن النظر في بيانات الجدول   
الذكور واإلناثÝ من خالل البرامج التلفزيونية يكشف لنا عن أن اللون األزرق قد احتل المرتبة 

لدى اإلناث، كما نجد اللون  %23.58كورÝ ولدى الذ %17.31األولǏ لدى الجنسينÝ بنسبة 
Ý أما المرتبة الثانية لدى اإلناث %15.46األبيض قد احتل المرتبة الثانية لدى الذكور بنسبة 

وأما بالنسبة للون األخضر واللون البرتقالي فقد أخذا  %22.74فعادت للون األحمر بنسبة 
  .المرتبة الثالثة في مفاضلة الذكور

اإلناث بين األلوان من خالل البرامج التلفزيونيةÝ فعادت  لثالثة في مفاضلةأما المرتبة ا  
وبالنسبة للون الذي أخذ المرتبة الرابعة لدى الذكورÝ فكان اللون   %13.12للون األخضر بنسبة 

Ý في حين رجعت المرتبة الرابعة عند اإلناث للون األبيض بنسبة %12.16األحمر بنسبة 
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Ý أما %09.29ن األسود فقد أخذ المرتبة الخامسة لدى الذكور بنسبة وبالنسبة للو 10.07%
Ý %09.46المرتبة الخامسة في مفاضلة اإلناث بين األلوان فعادت للون الوردي بنسبة 
نجد أن Ý وبالرجوع إلǏ األلوان التي انجذب إليها الذكور خالل مشاهدتهم للبرامج التلفزيونية

ذلك المرتبة السادسة عندهم كما واحتل ب %06.86كور بنسبة اللون األصفر قد أخذ اهتمام الذ
واحتل اللون الوردي لدى  ،%6.25احتل هذا اللون المرتبة نفسها في مفاضلة اإلناثÝ بنسبة 

Ý وبالنظر في مفاضلة Ý6.18% أما البرتقالي بنسبة %4.86الذكور المرتبة السابعة بنسبة 
Ý أما في %4.58فسجي قد احتل المرتبة الثامنة بنسبة الذكور بين األلوان نالحظ أن اللون البن

Ý وفضلن %5.95مفاضلة اإلناث فنجدهن قد فضلن اللون األسود في المرتبة الثامنة بنسبة 
Ý ويتفق كل من الذكور واإلناث في %2.29اللون البنفسجي في المرتبة ما قبل األخيرة بنسبة 

  .ترتيب اللون البني في المرتبة األخيرة
رتباطية بين األلوان الموجودة في التلفزيون ومتغير الجنƩ عرفة مدى قوة العالقة االولم  

  Ý:1 بتطبيق المعادلة التاليةنقوم بحساب معامل سيبرمان الرتباط الرتب
  
  

وهي قيمة تدل علǏ وجود  %0.78فنحصل علǏ قيمة إرتباط الرتب لسبيرمانÝ التي بلغت 
ي البرامج التلفزيونية ومتغير الجنÝƩ وهذا عند درجة حرية عالقة قوية بين األلوان الموجودة ف

  .0.01مستوى  9
ونستنتج بهذا أن للتلفزيون دورا في صياƹة ثقافة في مجال تفضيل واستخدام األلوان   

الجزائري (لدى الشباب الجامعي المبحوثÝ فما إن يظهر لون من األلوان في برامج التلفزيون 
ال موضوعيا لدى متتبعي تلك البرامج عامةÝ والشباب الجامعي حتǏ نجد له معاد) واألجنبي

  .اإلناث بصفة أخصفئة خاصة ولدى 
  
  
  

                                                 
 .88، ص 2003ديوان المطبوعات الجامعية، ، 2ط ، اإلحصاƅ والقياس النفسي والتربوǎ .عبد الحفيظ مقدم - 1

 Ʃ 2مج ف( 6 ـــــــ - 1= ر( 
 )1- 2ن(ن 
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يبين العالقة بين األلوان التي تجذب أفراد عينة البحث من خـالل البـرامج   : 172الجدول رƽم 
 .التلفزيونية ونالت تفضيلهم، وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

نجذب إليها أفراد األلوان التي ي
عينة البحث من خالل البرامج 

 التلفزيونية 

 الترتيب % التكرار الترتيب % التكرار

 3 15.16 146 5 08.98 94 األبيض

 5 07.26 70 8 06.97 73 األسود

 2 19.36 186 2 18.83 197 األحمر

 3 15.16 146 4 10.99 115 األخضر

 7 05.08 49 7 07.74 81 األصفر

 1 21.18 204 1 21.60 226 األزرق

 6 05.19 50 10 01.14 12 البنفسجي

 8 02.80 27 3 13.67 143 البرتقالي

 9 01.14 11 9 02 21  البني

 4 07.68 74 6 08.03 84  الوردي

  00 -  00 - أخرى

  100 963  100 1046 المجموع

يةÝ ومتغير بيئة النشأةÝ باالنتقال لدراسة العالقة بين األلوان من خالل البرامج التلفزيون
بأن هناك اتفاقا بين المبحوثين الذين هم من أصل ريفي ) 172(نالحظ من خالل بيانات الجدول 

والمبحوثين الذين هم من المدينة، في ترتيب بعض األلوان التي انجذبوا إليها خالل عمليات 
ة األولǏ لدى مبحوثي الريف المشاهدة والتلقي لبرامج التلفزيونÝ فقد احتل اللون األزرق المرتب

ومبحوثي الشباب الذين هم من المدنÝ كما أخذ اللون األحمر المرتبة الثانية لدى مبحوثي الريف 
  .ومبحوثي المدينة

أما الترتيب الثالث لǖلوان فقد اختلف الشباب المبحوث الدين هم من الريفÝ والشباب 
لون البرتقالي المرتبة الثالثة لدى من هم من المبحوث الذين هم من المدن حولهÝ فبينما احتل ال
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Ý احتل اللونان األبيض واألخضر المرتبة الثالثة لدى من هم من المدينة %13.67الريف بنسبة 
Ý واحتل هذا اللون األخضر المرتبة الرابعة لدى مبحوثي الريف بنسبة %15.16بنسبة 
المدينة إلǏ اللون الوردي بنسبة Ý بينما عادت المرتبة الرابعة في مفاضلة مبحوثي 10.99%
Ý وبالرجوع لمبحوثي الريف نالحظ Ý7.26% والمرتبة الخامسة للون األسود بنسبة  07.68%

Ý كما أخذ اللون الوردي %8.98أن المرتبة الخامسة قد أخذها اللون اللون األبيض بنسبة 
دينة فأخذها اللون Ý أما المرتبة السادسة لدى مبحوثي الم%08.03المرتبة السادسة بنسبة 

Ý وبالنظر في ترتيب اللون األصفرÝ نرى المبحوثين قد رتبوه في %5.19البنفسجي بنسبة 
الرتبة السابعةÝ أما الترتيب الثامن للون فقد وقع في ترتيبه خالف بين المبحوثينÝ إذ أخذ اللون 

قالي المرتبة الثامنة لدى Ý بينما أخذ اللون البرتريفاألسود المرتبة السابقة الذكر لدى مبحوثي ال
Ý وأخذ اللون البني المرتبة األخيرة في مفاضلة الشباب الذين هم من المدينةÝ مبحوثي المدينة

بينما احتل هذا اللون المرتبة التاسعة لدى مبحوثي الريفÝ واحتل اللون البنفسجي المرتبة 
  .األخيرة لديهم

ن الموجودة في التلفزيونÝ ومتغير بيئة قوة العالقة اإلرتباطية بين األلوا مدىولمعرفة 
 Ƹنرى أن معامل سبيرمان الرتباط الرتب قد بل Ýمستوى الداللة  9عند درجة حرية  0.66النشأة

0.05  Ýوجود عالقة قوية بين األلوان الموجودة في البرامج التلفزيونية Ǐوهي قيمة تدل عل
  .ومتغير بيئة النشأة

ا في تشكيل ثقافة األلوان لدى اإلنسانÝ فالمناطق تلعب العوامل الطبيعية دورا أساس
الباردة تختلف عن المناطق الحارةÝ في استخدام وتوظيف وتفضيل األلوانÝ ولذلك رأينا أهمية 
دراسة العالقة بين األلوان التي انجذب إليها الشباب الجامعي المدروƩ ومتغير المؤسسة 

  .الجامعية
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ة بين األلوان التي تجذب أفراد عينة البحث من خـالل البـرامج   يبين العالق: 173الجدول رƽم 
 .التلفزيونية ونالت تفضيلهم، والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

األلوان التي ينجذب إليها 
أفراد عينة البحث من 

خالل البرامج التلفزيونية 
الترتيبالتكرارالترتيبالتكرارلترتيباالتكرارالترتيبالتكرار

 4 143 5 12 6 36 3 49 األبيض

 6 97 7 06 7 24 5 16 األسود

 2 210 2 24 2 102 4 47 األحمر

 5 139 4 14 3 58 2 50 األخضر

 7 52 3 22 5 41 6 15 األصفر

 1 221 1 37 1 103 1 69 األزرق

 8 34 8 04 9 10 7 14 البنفسجي

 6 97 6 11 4 55 8 07 البرتقالي

 9 14  - 8 14 9 04  البني

 3 158  -  -  -  الوردي

  -  -  -  - أخرى

 1165  130  443  271 المجموع

أن مبحوثي الجامعات األربع المدروسة يفضلون ) 173(يتضح لنا من بيانات الجدول   
ثانية لدى جامعات ورقلةÝ في المرتبة األولǏ اللون األزرقÝ ثم يليه اللون األحمر في المرتبة ال

جيجلÝ الجزائرÝ أما بالنسبة للمرتبة الثانية لدى طلبة سيدي بلعباƩ فرجعت إلǏ اللون 
 Ǐواألسود فأخذا المراتب الثالثة والرابعة والخامسة عل Ýواألحمر Ýاألخضر، أما األلوان األبيض

ان لدى مبحوثي جامعة التوالي في تفضيالت مبحوثي جامعة سيدي بلعباÝƩ أما لتفضيالت األلو
ورقلةÝ فاحتل األخضر المرتبة الثالثة والبرتقالي المرتبة الرابعة واألصفر المرتبة الخامسةÝ في 
حين احتل هذا اللون األصفر المرتبة الثالثة لدى مبحوثي جامعة جيجلÝ وأخذ اللون األخضر 

لجامعةÝ أما بالنسبة لجامعة المرتبة الرابعة واللون األبيض المرتبة الخامسة لدى مبحوثي تلك ا
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الجزائرÝ فقد فضل مبحوثوها اللون الوردي في المرتبة الثالثةÝ واللون األبيض في المرتبة 
الرابعةÝ واللون األخضر في المرتبة الخامسةÝ وبالرجوع إلǏ تفضيالت طلبة جامعة سيدي 

ن األصفر قد أخذ المرتبة بلعباƩ لǖلوان من خالل مشاهدتهم البرامج التلفزيونية نالحظ أن اللو
السادسةÝ والمرتبة السابعة قد أخذها اللون البنفسجيÝ أما المرتبتان السادسة والسابعة في 
تفضيالت طلبة جامعة ورقلة لǖلوان من خالل مشاهدتهم البرامج التلفزيونية فكانت لǖبيض 

طلبة جامعة جيجل واألسود علǏ التواليÝ وأما المرتبتان السادسة والسابعة في تفضيالت 
 Ýالتوالي Ǐلوان من خالل مشاهدتهم البرامج التلفزيونية فرجعت للبرتقالي واألسود علǖل
ورجعت المرتبة السادسة للون األسود لدى طلبة جامعة الجزائرÝ كما رجعت المرتبة السابعة 

رتين لدى للون األصفر لدى هؤالء الطلبةÝ واحتل اللونان البنفسجي والبني المرتبتين األخي
 Ýأما اللون البنفسجي فقد احتل المرتبة األخيرة لدى مبحوثي جامعة جيجل Ýهؤالء الطلبة أيضا
 Ýلوانǖوأما البني والبنفسجي فقد احتال المرتبتين األخيرتين في تفضيالت طلبة جامعة ورقلة ل

  .يدي بلعباƩفي حين أخذ اللونان البرتقالي والبني المرتبتين األخيرتين في تفضيالت طلبة س
ومما سبق نالحظ أن اللون الوردي قد تمركز تفضيله علǏ طلبة جامعة الجزائر بتكرار 
ورتبة مهمين أما اللون البني فلم ينل تفضيل طلبة جامعة جيجلÝ كما أن تكراراته لدى 

  .الجامعات الثالث المتبقية كانت ضعيفة
الجامعي المبحوث في تفضيل ويمكن االستنتاج مما سبق أن التلفزيون يساعد الشباب   

األلوان واالنجذاب إليهاÝ دون إحداث فروق كبيرة في مدى ذينك التفضيل واالنجذاب بين طلبة 
ويمكن تفسير احتالل اللون األزرق للمرتبة األولǏ لدى الجامعات . الجامعات المدروسة

  .ر وتفضيل هذا اللونالمدروسةÝ بتأثير العوامل الطبيعية، كالمناƢ، وزرقة السماء، علǏ اختيا
  

 Ýلوان التي تحتويهاǖإذا كانت البرامج التلفزيونية قد ساهمت في جذب الشباب المبحوث ل
ففاضل بينها فƎن معرفة العالقة بين مدى المشاهدةÝ وعملية إدراك األلوان عبر التلفزيون ذات 

  ...اعية ثقافيةأهمية في تحديد جدلية االنجذاب والتفضيل المحكومين بروابط نفسية اجتم
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يبين العالقة بين األلوان التي تجذب أفراد عينة البحث من خـالل البـرامج   : 174الجدول رƽم 
 .التلفزيونية ونالت تفضيلهم، ومدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري

مدى مشاهدة برامج التلفزيون 
 الجزائري

 نادرا أحيانا دائما

نة األلوان التي ينجذب إليها أفراد عي
الترتيبالتكرارالترتيبالتكرارالترتيب التكرارالبحث من خالل البرامج التلفزيونية 

 3 26 4 175 2 39 األبيض
 6 05 8 109 3 29 األسود
 2 29 2 305 1 49 األحمر
 1 33 3 179 1 49 األخضر
 6 05 6 120 6 05 األصفر
 5 14 1 367 1 49 األزرق
 8 03 9 59  - البنفسجي

 8 03 5 143 4 24 برتقاليال
 7 04 10 28  -  البني

 4 25 7 115 5 18  الوردي
  -  -  - أخرى

  147  1600  262 المجموع

العالقة بين األلوان التي انجذب إليها الشباب المبحوثÝ ومدى ) 174(يتناول الجدول   
ين يشاهدون برامج مشاهدة برامج التلفزيون الجزائريÝ فيتبين لنا أن المبحوثين الشباب الذ

Ǐفي المرتبة األول Ýاألزرق Ýاألحمر Ýاألخضر Ýالتلفزيون الجزائري دائما قد فضلوا األلوان.  
أما بالنسبة لمن يشاهدون تلك البرامج أحيانا ففضلوا اللون األزرق أوالÝ أما من   

إلǏ من  يشاهدون برامج التلفزيون الجزائري نادرا فقد فضلوا اللون األخضر أوالÝ وبالرجوع
يشاهدون البرامج السابقة دائمةÝ فƎننا نالحظ أن اللونين األبيض واألسود قد احتال المرتبتين 
 Ýمن يشاهدون برامج التلفزيون الجزائري أحيانا Ǐالتوالي وباالنتقال إل Ǐاألول والثانية عل

هدون البرامج نجدهم قد فضلوا اللون األحمر ثانيا واللون األخضر ثالثا في حين فضل الذين يشا
  .السابقة نادراÝ اللون األحمر ثانيا واللون األبيض ثالثا

وبالرجوع إلǏ من كانت مشاهدتهم دائمة لبرامج التلفزيون الجزائريÝ نجد أن اللون   
البرتقالي قد احتل المرتبة الرابعة وأن اللون الوردي قد احتل المرتبة الخامسة، والسادسة كانت 
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ين من يشاهدون دائما وأحيانا ونادرا والسابعة أن للون الوردي مرتبة لǖصفر مرتبة مشتركة ب
 Ýأما من يشاهدون نادرا ففضلوا اللون البني في المرتبة السابعة Ýعند الذين يشاهدون أحيانا

  .والمرتبة األخيرة احتلها اللونان البنفسجي والبرتقالي
احتل اللونان البنفسجيÝ والبني  وبالنسبة لمن يشاهدون التلفزيون الجزائري أحياناÝ فقد  

  .المرتبتين األخيرتين في تفضيلهم لǖلوان من خالل البرامج التلفزيونية
  

يبين العالقة بين األلوان التي تجذب أفراد عينة البحث من خـالل البـرامج   : 175الجدول رƽم 
 .التلفزيونية ونالت تفضيلهم، ومدى مشاهدة برامج الفضائيات

 نادرا أحيانا دائما الفضائيات مدى مشاهدة برامج
األلوان التي ينجذب إليها أفراد عينة 
الترتيب التكرارالترتيب التكرارالترتيب التكرارالبحث من خالل البرامج التلفزيونية 

 4 36 3 96 5 108 األبيض
 5 22 7 46 6 75 األسود
 1 71 2 165 3 147 األحمر
 3 37 5 73 2 151 األخضر
  - 6 68 7 62 األصفر
 2 61 1 193 1 176 األزرق
  - 8 35 8 27 البنفسجي
 6 14 4 94 7 62 البرتقالي

  - 10 14 9 18  البني
 7 09 9 32 4 117  الوردي
    -  - أخرى

    816  943 المجموع

أن المبحوثين الذين يشاهدون برامج الفضائيات دائما ) 175(يتضح من بيانات الجدول   
ضلوا اللون األزرق في المرتبة األولÝǏ في حين احتل اللون األحمر المرتبة األولǏ وأحيانا قد ف

في مفاضلة الذين يشاهدون برامج الفضائيات نادراÝ وبالرجوع إلǏ من يشاهدون هذه البرامج 
دائما، نالحظ أن اللون األخضر قد احتل المرتبة الثانيةÝ كما احتل اللون األحمر المرتبة الثالثة 

مÝ أما الذين يشاهدون برامج الفضائيات أحياناÝ ففضلوا اللون األحمر في المرتبة الثانيةÝ لديه
واحتل اللون األبيض عندهم المرتبة الثالثةÝ وأما الذين يشاهدون تلك البرامج نادرا فأخذ اللون 
ن األزرق عندهم المرتبة الثانية كما أخذ اللون األخضر المرتبة الثالثةÝ وبالرجوع إلǏ م
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يشاهدون برامج الفضائيات دائماÝ نرى أن اللون الوردي قد احتل المرتبة الرابعةÝ كما احتل 
اللون األبيض المرتبة الخامسةÝ وأخذ اللون األسود المرتبة السادسةÝ في حين أخذ اللون 
البرتقالي المرتبة الرابعة لدى من يشاهدون البرامج السابقة أحياناÝ كما أخذ اللون األخضر 

  .مرتبة الخامسة لديهم أيضا واحتل اللون األصفر المرتبة السادسة في مفاضلتهمل
   Ýففضلوا اللون األبيض في المرتبة الرابعة Ýأما الذين يشاهدون برامج الفضائيات نادرا

واللون األسود في المرتبة الخامسة كما فضلوا اللون البرتقالي في المرتبة السادسة وما قبل 
  .األخيرة
دة النظر في تفضيالت األلوان لدى من يشاهدون برامج الفضائيات دائما نالحظ أن وبƎعا  

المرتبة السابعة قد أخذها اللونان األصفر والبرتقاليÝ أما المرتبتين األخيرتين فأخذهما اللونان 
  .البنفسجي والبني

األسـود   وبالنسبة لتفضيالت األلوان لدى من يتابعون الفضائيات أحيانا فنالحظ أن اللون
قد أخذ المرتبة السابعة كما أخذ اللون البنفسجي المرتبة الثامنة كما أخذ اللون الوردي والبنـي  

  .المرتبة األخيرةÝ في حين رجعت المرتبة األخيرة للوردي عند من يشاهدون نادرا
  

تناولنا فيما سبق األلوان التي انجذب إليها الشباب الجامعي المبحوث وفاضل بينهاÝ أمـا  
Ǔن فسنحاول معرفة رأى هؤالء المبحوثين في طريقة استخدام بـرامج القنـوات التلفزيونيـة    ا

  .لǖلوان
يبين رأي أفراد عينة البحث في البرامج التلفزيونية التي تسـتعمل األلـوان   : 176الجدول رƽم 

 .بطريقة متناسقة ومتجانسة

 القنوات التلفزيونية
التلفزيون 
 الجزائري

القنوات الفضائية 
 العربية

القنوات الفضائية 
 الغربية

 المجموع
البرامج التلفزيونية التي تستعمل 

 األلوان بطريقة متجانسة
 %التكرار %التكرار %التكرار

 23.66502 19.46238 13.66167 97 األفالم

 18.58581 187 31 18.02266 128 المسلسالت

 35.08862 25.88353 40.44222 287 اإلشهار

 22.28624 23.54224 27.88202 198 الحصص الفنية والثقافية

 00.4005 00.1204 01 00 - أخرى

 2574 1006100 100 858 100 710 المجموع
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أن اإلشهار في التلفزيون الجزائري يستعمل األلوان ) 176(يتضح لنا من بيانات الجدول   
المرتبة األولÝǏ تأتي بعد ذلك الحصص ƈخذا بذلك  %40.44بنسبة ةبطريقة متناسقة ومتجانس

محتلة المرتبة الثانية ثم تأتي المسلسالت في المرتبة الثالثةÝ  %27.88الفنية والثقافية بنسبة 
Ý وباالنتقال إلǏ رأى الشباب الجامعي في برامج الفضائيات العربيةÝ التي %18.02بنسبة 

لسالت قد أخذت المرتبة األولǏ بنسبة تستعمل األلوان بطريقة متناسقة ومتجانسة نرى أن المس
Ý ثم تأتي الحصص الفنية والثقافية محتلة المرتبة الثالثة Ý25.88% يليها اإلشهار بنسبة 31%

  .%19.46ما األفالم فبلغت نسبتها أÝ %23.54بنسبة 
برامج الفضائيات الغربية التي تستعمل األلوان  وبانتقالنا إلǏ رأى الشباب المبحوث في  

Ý ثم تأتي %35.08متناسقة ومتجانسة نالحظ أن اإلشهار قد أخذ المرتبة األولǏ بنسبة  يقةربط
Ý22.28% Ý ثم تليها الحصص الفنية والثقافية في المرتبة الثالثة بنسبة %23.66األفالم بنسبة 

  .%18.58ثم تأتي المسلسالت في المرتبة الرابعة بنسبة 
  :ب الجماليø األلوان من خǘل التلفزيون وعملية الجذ

يرتبط االنجذاب إلǏ األلوانÝ والمفاضلة بينهاÝ بالعوامل النفسية واالجتماعية للفرد، فƎن 
 Ýكنا قد تناولنا األلوان من خالل التلفزيون بحكم ارتباطها بما هو جمالي داخل هذا التلفزيون

الجامعي فƎننا سنحاول االقتراب من معرفة مدى اǓثار السيكولوجية التي تنتاب الشباب 
  .المدروÝƩ نتيجة تذوق األلوان

  

يبين العالقة بين مدى تحقيق األلوان التي جذبت عينة البحـث مـن خـالل    : 177الجدول رƽم 
 .مشاهدة البرامج التلفزيونية للعناصر اǓتية والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع مدى تحقيق األلوان التي جذبت 

 عينة البحث للعناصر اǓتية
 % التكرار % ارالتكر

 193 18.83 120 22.88 73 المتعة
 212 20.25 129 26.01 83 راحة العينين

 151 18.36 117 10.65 34 معرفة كيفية استخدام األلوان
 351 37.99 242 34.16 109 الراحة النفسية

 48 04.39 28 06.26 20 االبتهاج
 01 00.15 01 00 - أخرى

 956 100 637 100 319 المجموع
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أن الراحة النفسية قد تحققت لدى الذكور بنسبة ) 177(تكشف لنا بيانات الجدول   
Ý ثم تتحقق المتعة Ý26.01% محتلة بذلك المرتبة األولǏ تليها راحة العينين بنسبة 34.16%

Ý وتأتي بعد ذلك معرفة كيفية استخدام األلوان في الحياة اليومية بنسبة %22.88لديهم بنسبة 
  .%6.26ما االبتهاج فأخذ المرتبة األخيرة بنسبة Ý أ10.65%
وباالنتقال إلǏ اإلناث نالحظ كذلك أن الراحة النفسيةÝ نتيجة تلقيهن األلوان عبر   

ثم تأتي راحة العينين في المرتبة  %37.99التلفزيون قد احتلت المرتبة األولǏ لديهن بنسبة 
Ý ثم تأتي معرفة كيفية استخدام األلوان في Ý18.83% تليها المتعة بنسبة %20.25الثانية بنسبة 

  .Ý4.39% أما االبتهاج فأخذ المرتبة األخيرة بنسبة %18.36الحياة اليومية بنسبة 
ويبدو مما سبق أن عملية إدراك األلوان عبر التلفزيون تفرز اǓثار النفسية لدى كل من   

النفسية التي تحققت براحة  الذكور واإلناث أوالÝ ومرد ذلك راجع إلǏ الترابط بين الراحة
  .العينينÝ بعد ذلك تأتي المتعة كخالصة لذلك األثر الذي مارسته األلوان علǏ المبحوثين

ويبدو أن في هذا الذي سبق ذكرهÝ ارتباطا بعمليات التزيين وتنسيق األلوان في الحياة   
  .اليومية للمبحوثين

قد بلغت  2ول السابقÝ نرى أن كاوبالنظر في داللة الفروق الموجودة في بيانات الجد  
  .0.01مستوى داللة  7وهي دالة عند درجة حرية  15.70

  

يبين العالقة بين مدى تحقيق األلوان التي جذبت عينة البحـث مـن خـالل    : 178الجدول رƽم 
 .مشاهدة البرامج التلفزيونية للعناصر اǓتية وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع حقيق األلوان التي جذبت مدى ت
 عينة البحث للعناصر اǓتية

 % التكرار % التكرار

 193 26.70 129 13.53 64 المتعة

 212 16.56 80 27.90 132 راحة العينين

 151 16.77 81 14.79 70 معرفة كيفية استخدام األلوان

 351 36.64 177 36.78 174 الراحة النفسية

 48 03.10 15 06.97 33 االبتهاج

 01 00.20 01 00 - أخرى

 956 100 483 100 473 المجموع
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نرى أن الراحة النفسية قد تحققت من خالل تلقي ) 178(بالنظر في بيانات الجدول   
Ý لدى مبحوثي الريفÝ ثم تأتي راحة العينينÝ في المرتبة %36.78األلوان التلفزيونية بنسبة

ما المتعة فجاءت أÝ %14.49استخدام األلوان بنسبة Ý تليها معرفة كيفية %27.90الثانية بنسبة 
بتهاج فقد حققته األلوان لدى مبحوثي الريف وأما اال %13.53قبل األخيرة بنسبة  في المرتبة ما

أن الراحة النفسية قد  نتقال إلǏ المبحوثين الذين هم من المدينة نالحظوباال %6.97بنسبة 
أما معرفة استخدام  %26.70متعة لديهم بنسبة كما تحققت ال %36.64تحققت لديهم بنسبة 

Ý وأما تحقيق األلوان Ý13.56% تليها راحة العينين بنسبة %16.77األلوان فكانت نسبتها 
  .%3.10الموجودة في البرامج التلفزيونية لالبتهاج فكان بنسبة ضعيفة بلغت 

الل مشاهدة مبحوثي ومما سبق تناولهÝ تبقي العوامل النفسية التي حققتها األلوان من خ  
  .الريف والمدينة للبرامج التلفزيونية قائمة

وبالنظر في الداللة اإلحصائية للفروق الموجودة بين مبحوثي الريف ومبحوثي المدينة   
قد بلغت  2في تحقيق األلوان لديهم لبعض العناصر الواردة في الجدول أعالهÝ نرى أن كا

  .0.01مستوى داللة  5حرية وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة  42.85
  

يبين العالقة بين مدى تحقيق األلوان التي جذبت عينة البحـث مـن خـالل    : 179الجدول رƽم 
 .مشاهدة البرامج التلفزيونية للعناصر اǓتية، والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

مدى تحقيق األلوان للعناصر 
 ةاǓتي

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

18.37 29.1695 18.7221 24.3241 36 المتعة

23.98 08.33124 17.8006 29.0539 43 راحة العينين

19.53 09.72101 07.7607 17.5617 26 معرفة كيفية استخدام األلوان

35.39 29.16183 49.7721 25.67109 38 الراحة النفسية

02.70 22.2214 05.9316 03.3713 05 االبتهاج

 00 -01.38 01 00 - 00 - أخرى

 100 517 100 72 100 219 100 148 المجموع
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عن تحقيق راحة العينين لدى طلبة جامعة سيدي بلعباƩ بنسبة ) 179(يكشف لنا الجدول   
Ý أما %24.32متعة بنسبة تليها ال Ý25.67% كما تحققت لديهم الراحة النفسية بنسبة 29.05%

  .%3.37االبتهاج فحققته األلوان عند طلبة سيدي بلعباƩ بنسبة 
وبالنسبة لطلبة جامعة ورقلة نجد أن األلوان التي انجذبوا إليها من خالل التلفزيون قد   

Ý تليها Ý18.72% كما حققت لديهم المتعة بنسبة %49.77حققت لديهم لراحة النفسية بنسبة 
Ý أما معرفة استخدام األلوان واالبتهاج فكان تحقيقها ضعيفا لدى %17.80ن بنسبة راحة العيني

  .مبحوثي جامعة ورقلة
أما بالنسبة لطلبة جامعة جيجل فقد حققت لديهم األلوان التي انجذبوا إليها من خالل   

ا Ý ثم يأتي بعده%29.16متابعتهم لبرامج التلفزيونÝ المتعة والراحة النفسية بنسبة بلغت 
Ý تليها راحة العينين Ý9.72% ثم تأتي معرفة استخدام األلوان بنسبة %22.22بتهاج بنسبة اال

  . %8.33بنسبة
وأما بالنسبة لطلبة جامعة الجزائر فقد حققت لديهم األلوان التي انجذبوا إليها من خالل   

Ý ثم %23.98بة Ý وراحة العينين بنس%35.39متابعتهم لبرامج لتلفزيونÝ الراحة النفسية بنسبة 
Ý أما االبتهاج فقد Ý18.37% تليها المتعة بنسبة %19.53تأتي معرفة استخدام األلوان بنسبة 

الراحة النفسيةÝ راحة (ن العناصر النفسية أÝ ويتضح من النتائج السابقةÝ %2.70تحقق بنسبة 
  .مبحوثهي التي استأثرت بما حققته األلوان لدى الشباب الجامعي ال) العينينÝ المتعة

  

  :ø جمالية تلقي األلوان ومدى مشاهدة التلفزيون
تعتبر عملية تلقي وتذوق األلوان من خالل مشاهدة التلفزيونÝ من أهم العمليات الجمالية   

التي يمارسها فعل المشاهدة لدى الجمهور المتلقي، من خالل تحقق المتعة الجمالية، والتفضـيل  
النفسية، واالجتماعية، والبيئية للشباب المبحوث، وسـنحاول  الجمالي لǖلوانÝ المرتبط باألبعاد 

  .هنا معرفة مدى المشاهدة التلفزيونية وعالقتها بما تحققه األلوان لدى المبحوثين
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يبين العالقة بين مدى تحقيق األلوان التي جذبت عينة البحـث مـن خـالل    : 180الجدول رƽم 
 .ية، ومدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائريمشاهدة البرامج التلفزيونية للعناصر اǓت

مدى مشاهدة برامج التلفزيون 
 الجزائري

 نادرا أحيانا دائما

 % التكرار % التكرار % التكرار مدى تحقيق األلوان للعناصر اǓتية

 23.52 16 21.62 160 11.48 17 المتعة

 22.05 15 22.29 165 21.62 32 راحة العينين

 13.23 09 16.08 119 15.54 23 دام األلوانمعرفة كيفية استخ

 39.70 27 35.13 260 43.24 64 الراحة النفسية

 01.47 01 04.72 35 08.10 12 االبتهاج

 00 - 00.13 01 00 - أخرى

 100 68 100 740 100 148 المجموع

لوان ننتقل اǓن لدراسة العالقة بين مدى مشاهدة برامج التلفزيون الجزائريÝ وتحقق األ  
أعاله فيتضح أن الذين يشاهدون برامج التلفزيون ) 180(للعناصر الواردة في الجدول 

Ý وراحة العينين بنسبة %43.24الجزائري دائما قد تحققت لديهم الراحة النفسية بنسبة 
Ý أما االبتهاج فتحقق بنسبة Ý15.54% ثم تأتي معرفة كيفية استخدام األلوان بنسبة 21.62%
سبة للذين يشاهدون برامج التلفزيون الجزائري أحيانا فقد تحققت لديهم الراحة Ý وبالن8.10%

Ý كما تحققت Ý21.62% والمتعة بنسبة Ý22.29% وراحة العينين بنسبة %35.13النفسية بنسبة 
  .Ý4.72% أما االبتهاج فتحقق بنسبة %16.08معرفة كيفية استخدام األلوان بنسبة 

امج التلفزيون الجزائري نادرا فقد تحققت لديهم الراحة وفيما يتعلق بمن يشاهدون بر  
Ý وبلغت Ý22.05% وراحة العينين بنسبة Ý23.52% والمتعة بنسبة %39.70النفسية بنسبة 

  .تهاج فكانت ضعيفة جدابÝ أما نسبة اال%13.23نسبة تحقق معرفة كيفية استخدام األلوان 
ي حققتها األلوان لدى من يشاهدون ويبدو من هذا الذي سبق أن الجوانب النفسية الت  

  .برامج التلفزيون الجزائريÝ ال ترتبط بحجم المشاهدة
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يبين العالقة بين مدى تحقيق األلوان التي جذبت عينة البحـث مـن خـالل    : 181الجدول رƽم 
 .مشاهدة البرامج التلفزيونية للعناصر اǓتية، ومدى مشاهدة برامج الفضائيات

 نادرا أحيانا دائما فضائياتمدى مشاهدة برامج ال
مدى تحقيق األلوان التي جذبت عينة 
 البحث من خالل مشاهدة التلفزيون

 % التكرار % التكرار % التكرار

 25.60 32 24.50 86 15.62 75 المتعة

 13.60 17 14.52 51 30 144 راحة العينين

 18.40 23 12.53 44 17.50 84 معرفة كيفية استخدام األلوان

 31.20 39 46.72 164 30.83 148 احة النفسيةالر

 11.20 14 01.70 06 05.83 28 االبتهاج

 00 - 00 - 00.20 01 أخرى

 100 125 100 351 100 480 المجموع

وبدراسة العالقة بين مدى مشاهدة برامج الفضائيات وتحقيق األلوان للعناصر الواردة في   
برامج الفضائيات دائماÝ قد تحققت لديهم الراحة Ý يتبين أن الذين يشاهدون )181(الجدول 

Ý ثم تأتي معرفة كيفية استخدام األلوان Ý30% وراحة العينين بنسبة %30.83النفسية بنسبة 
Ý وأما االبتهاج فكانت نسبة تحققه Ý15.62% أما المتعة فكانت نسبة تحققيها %17.50بنسبة 

الفضائيات أحيانا فقد حققت لهم األلوان  Ý وبالنسبة للمبحوثين الذين يشاهدون%5.83ضعيفة 
Ý والمتعة بنسبة %46.72التي انجذبوا ليها خالل عمليات التلقي للبرامج الراحة النفسيةÝ بنسبة 

فية استخدام األلوان Ý ومعرفة كيÝ14.52% كما تحققت لديهم راحة العينين بنسبة 24.50%
  .Ý أما االبتهاج فكان تحققه ضعيفا جدا%12.53بنسبة 
أما بالنسبة للمبحوثين الذين يشاهدون الفضائيات نادرا فقد حققت األلوان لديهم الراحة   

ة Ý ومعرفة كيفية استخدام األلوان بنسبÝ25.60% والمتعة بنسبة %31.20النفسية بنسبة 
  .Ý11.20% يليها االبتهاج بنسبة Ý13.60% ثم تأتي راحة العينين بنسبة 18.40%
لجوانب النفسية التي حققتها األلوان لمشاهدي برامج الفضائياتÝ ال ويمكن االستنتاج أن ا  

  .ترتبط بحجم المشاهدة
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  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية ثقافة األلوان لدى عينة البحث
إن استعمال األلوان في الحياة اليومية بطريقة متجانسة ومتناƹمة دليل علǏ وجود ثقافـة    

لذلك سنحاول هنا معرفة مدى قدرة التلفزيون علǏ تشكيل هذه في مجال استعمال هذه األلوانÝ و
  .الثقافة لدى الشباب الجامعي المبحوث

يبين دور مشاهدة البرامج التلفزيونية في مساعدة عينة البحث علǏ تكـوين  : 182الجدول رƽم 
 .وترسيƣ وتغيير ثقافة األلوان

 برامج القنوات التلفزيونية
التلفزيون 
 الجزائري

الفضائية القنوات 
 العربية

القنوات الفضائية 
 الغربية

مدى مساعدة البرامج التلفزيونية عينة 
 البحث في تشكيل ثقافة األلوان

 %التكرار %التكرار %التكرار

تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام 
 األلوان

311 52.80301 51.10287 48.72

ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه 
 الثقافة

203 34.46204 34.63141 23.93

تغيير ما كان موجودا عندك من هذه 
 الثقافة بأخرى

75 12.7384 14.26161 27.33

 100 589 100 589 100 589 المجموع

إذا كان المبحوثون الشباب قد انجذبوا إلǏ األلوان وفاضلوا بينها فحققت لهم استجابات   
ساعدت عينة البحث في تشكيل وتكوين ثقافة في مجال  فƎنها بعد ذلك قد انفسيةÝ ومتعة وابتهاج

  .استخدام األلوان
من المبحوثين يرون أن برامج التلفزيون  %52.80أن ) 182(يتضح من بيانات الجدول   

Ý %34.46ثقافة في مجال استخدام األلوان، ورأى الجزائري قد ساعدتهم علǏ تكوين وتشكيل 
دتهم علǏ ترسيƣ ما كان موجودا عندهم من ثقافة في ري قد ساعزائأن برامج التلفزيون الج

  .%12.73مجال استخدام األلوان ثقافتهم في مجال استخدام األلوان بأخرى فبلغت نسبتهم 
وفيما يتعلق بدور القنوات الفضائية العربية في تشكيل ثقافة األلوان لدى الشباب الجامعي   

في مجال قد شكلت وكونت لديهم ثقافة Ý منهم أن هذه القنوات %51.10المدروƩ فقد رأى 
منهم أن هذه الفضائيات قد رسخت ما كان موجودا عندهم  %34.63استخدام األلوانÝ كما رأى 
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من ثقافة في مجال استخدام األلوانÝ أما من ƹيرت لهم الفضائيات العربية ثقافتهم في مجال 
  .%14.26استخدام األلوان بأخرى فبلغت نسبتهم 

علق بدور القنوات الفضائية الغربيةÝ في تشكيل ثقافة في مجال استخدام وأما فيما يت  
من المبحوثين أن القنوات الفضائية السابقةÝ  %48.72األلوانÝ لدى عينة الدراسةÝ فقد رأى 

كونت وشكلت لهم ثقافة في مجال استخدام األلوانÝ أما من ƹيرت لهم الفضائيات الغربية 
Ý في حين بلغت نسبة من %27.33لوان بأخرىÝ فبلغت نسبتهم ثقافتهم في مجال استخدام األ

  .%23.93ترسخت لديهم ثقافة استخدام األلوان 
نستنتج مما سبق أن القنوات التلفزيونية كلها قد عملت علǏ تكوين وتشكيل ثقافة في   

القيم مجال استخدام األلوان لدى أفراد عينة البحثÝ مما يشير إلǏ أن التلفزيون قادر علǏ نقل 
  .الجمالية ومحتوياتها إلǏ الجمهور المبحوث

  

يبين العالقة بين مدى مساعدة برامج التلفزيون الجزائـري علـǏ تكـوين    : 183الجدول رƽم 
 .وترسيƣ ثقافة عينة البحث في مجال األلوان والنوع

 اإلناث الذكور النوع

مدى مساعدة برامج التلفزيون الجزائري علǏ تكوين 
 ƣثقافة األلوانوتغيير وترسي 

 % التكرار % التكرار

 51.65 203 55.10 108 تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان

 32.31 127 38.77 76 ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة

 16.03 63 06.12 12 تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة بأخرى

 100 393 100 196 المجموع

اǓن العالقة بين مدى مساعدة برامج التلفزيون الجزائري كال من الذكور واإلناث  نتناول  
Ý أن نسبة )183(في تكوين ثقافة في مجال استخدام األلوانÝ فيتضح من بيانات الجدول 

من الذكور قد استطاعت برامج التلفزيون الجزائريÝ أن تشكل وتلون لديهم ثقافة في  55.10%
قد ترسخت ثقافتهم عن األلوانÝ في حين كانت نسبة  %38.77نÝ كما أن مجال استخدام األلوا

Ý وهي نسبة ضعيفة مقارنة %6.13من ƹيرت تلك البرامج السابقةÝ ثقافتهم عن األلوان بأخرى 
  .  بالنسبتين السابقتين

وباالنتقال إلǏ اإلناث نجد كذلك أن البرامج التي يشاهدونها في التلفزيون الجزائري قد   
منهنÝ كما استطاعت البرامج  %51.65وكونت ثقافة في مجال استخدام األلوان لدى  شكلت
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من اإلناث، أما من  %32.31السابقة أن ترسƣŇ ما كان موجودا من ثقافة في مجال األلوان لدى 
  .ƹ16.03%يرت لهن برامج التلفزيون الجزائري ثقافتهن عن األلوان بأخرى فبلغت نسبتهن 

هناك تأثيرا تمارسه برامج التلفزيون الجزائري في صياƹة ثقافة الذكور ونستنتج بهذاÝ أن 
  .واإلناثÝ عن األلوان

  

يبين العالقة بين مدى مساعدة برامج التلفزيون الجزائـري علـǏ تكـوين    : 184الجدول رƽم 
 .وترسيƣ ثقافة عينة البحث في مجال األلوان وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

دة برامج التلفزيون الجزائري علǏ تكوين مدى مساع
 وتغيير وترسيƣ ثقافة األلوان

 % التكرار % التكرار

 54.36 168 51.07 143 تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان

 29.77 92 39.64 111 ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة

 15.85 49 09.28 26 تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة بأخرى

 100 309 100 280 المجموع

نتناول اǓن العالقة بين مدى مساعدة برامج التلفزيون الجزائريÝ مبحوثي الريف   
أن نسبة ) 184(والمدينة في تشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوانÝ فيتضح من بيانات الجدول 

هم ثقافة في مجال استخدام األلوانÝ من المبحوثين الذين هم من الريف قد تشكلت لدي 51.07%
 Ýأما الذين رسخت لديهم البرامج التلفزيونية السابقة ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان

  .Ý9.28% في حين بلغت نسبة من تغيرت ثقافتهم عن األلوان بأخرى %39.64فبلغت نسبتهم 
برامج التلفزيون الجزائري قد  وباالنتقال إلǏ المبحوثين الذين هم من المدنÝ نالحظ أن  

Ý أما الذين رسخت تلك %54.36كونت وشكلت لديهم ثقافة في مجال استخدام األلوان بنسبة 
Ý وكانت Ý29.77% فكانت نسبتهم األلوان البرامج ما كان موجودا عندهم من ثقافة في مجال

  .%15.85 نسبة من ƹيرت لهم برامج التلفزيون الجزائري ثقافتهم عن األلوان بأخرى
ونستنتج مما سبق أن للتلفزيون الجزائري دورا مهما في تكوين وترسيƣ ثقافة في مجال   

  .استخدام األلوان لدى مبحوثي الريف والمدينة
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يبين العالقة بين مدى مساعدة برامج التلفزيون الجزائـري علـǏ تكـوين،    : 185الجدول رƽم 
 .لوان، والمؤسسة الجامعيةوترسيƣ وتغيير ثقافة عينة البحث في مجال األ

الجزائر العاصمة جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
مدى مساعدة برامج 

 Ǐالتلفزيون الجزائري عل
 ...تكوين وتغيير 

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

تكوين وتشكيل ثقافة في 
 مجال استخدام األلوان

26 29.8888 64.7011 26.19186 57.4
0 

ترسيƣ ما كان موجودا 
 عندك من هذه الثقافة

44 50.5748 35.292 52.3889 27.46

تغيير ما كان موجودا عندك 
 من هذه الثقافة بأخرى

17 19.54- 00 9 21.4249 15.12

 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

ري مبحوثي الجامعات نتناول اǓن العالقة بين مدى مساعدة برامج التلفزيون الجزائ  
أن ) 185(األربع المدروسة في تكوين ثقافة في مجال استخدام األلوانÝ فيتضح لنا من الجدول 

من طلبة جامعة سيدي بلعباƩ قد ترسخت ثقافتهم عن األلوانÝ أما من شكلت  %50.57نسبة 
Ý في  %29.88م لديهم برامج التلفزيون الجزائري ثقافة عن األلوان واستخداماتهاÝ فكانت نسبته

حين بلغت نسبة الطلبة الذين ƹيرت البرامج السابقة ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن 
  .%19.54األلوان
من مبحوثيها قد شكلت  %64.70وباالنتقال إلǏ مبحوثي جامعة ورقلةÝ نالحظ أن   

من  %35.29برامج التلفزيون الجزائري لديهم ثقافة عن مجاالت استخدام األلوانÝ كما أن 
طلبة الجامعة السابقة قد رسخت البرامج التلفزيونية لديهمÝ ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن 
األلوانÝ أما من ƹيرت لهم برامج التلفزيون الجزائري ثقافتهم عن األلوان بأخرى فلم تكن لهم 

  .نسبة تذكر
د رسخت لدى وبالنسبة لمبحوثي جامعة جيجل نالحظ أن برامج التلفزيون الجزائري ق  
كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان واستخداماتهاÝ أما من تكونت  منهم ما 52.38%

Ý وأما من ƹيرت لهم برامج %26.19وتشكلت لديهم تلك الثقافة عن األلوان فكانت نسبتهم 
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بأخرى فكانت نسبتهم  التلفزيون الجزائري ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان
21.42%.  

أما بالنسبة لمبحوثي جامعة الجزائرÝ فنالحظ أن برامج التلفزيون الجزائري قد شـكلت  
Ý في حـين بلغـت نسـبة مـن     %57.40وكونت لديهم ثقافة في مجال استخدام األلوان بنسبة 

Ý أما من ƹيرت لهم تلك البرامج ثقافتهم عـن  %27.46ترسخت عندهم هذه الثقافة عن األلوان 
Ý ونستنتج مما سبق أن للمنطقة الجغرافية دورا مهما في %15.12نسبتهم األلوان بأخرى فبلغت 

أخذها لثقافة األلوان واستعمالها عبر مشاهدة برامج التلفزيون الجزائري فƎذا كان تكوين وتشكيل 
ثقافة عن األلوان قد احتل االهتمام لدى طلبة جامعتي ورقلة والجزائـر فـƎن ذينـك التكـوين     

  .الهتمام الثاني لدى طلبة جامعتي بلعباƩ وجيجلوالتشكيل قد احتال ا
  

يبين العالقة بين مدى مساعدة برامج الفضائيات العربية علǏ تكوين وترسيƣ : 186الجدول رƽم 
 .وتغيير ثقافة عينة البحث في مجال األلوان، والنوع

 اإلناث الذكور النوع

مدى مساعدة برامج الفضائيات العربية علǏ تكوين 
 سيƣ ثقافة األلوانوتغيير وتر

 % التكرار % التكرار

 53.68 211 45.91 90 تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان

 32.06 126 39.79 78 ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة

 14.24 56 14.28 28 تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة بأخرى

 100 393 100 196 المجموع

اول اǓن العالقة بين مدى مساعدة برامج الفضائيات العربيةÝ كال من الذكور واإلناث نتن  
من  %45.91أن نسبة ) 186(في تكوين ثقافة في مجال استخدام األلوان فيتضح لنا من الجدول 

الذكور قد كونت وشكلت لهم برامج الفضائيات العربية ثقافة في مجال استخدام األلوانÝ أما من 
Ý في حين كانت نسبة من %39.79م هذه البرامج ثقافتهم عن األلوان فكانت نسبتهم رسخت له

أما اإلناث . ƹ14.28%يرت لهم البرامج السابقة ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان 
، أما من رسخت %53.68 ةفقد كونت وشكلت برامج الفضائيات لهن ثقافة عن األلوان بنسب

وأما  %32.06كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان فكانت نسبتهن  ماتلك البرامج لديهن 
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من ƹيرت لهن البرامج العربية ما كان موجودا عندهن من ثقافة عن األلوان بأخرى فكانت 
  .%14.24نسبتهن 
ونستنتج مما سبق أن لبرامج الفضائيات العربية تأثيرا في تكوين وتشكيل ثقافة عن   

  .إلناثاأللوان لدى الذكور وا
  

يبين العالقة بين مدى مساعدة برامج الفضائيات العربية علǏ تكوين وترسيƣ : 187الجدول رƽم 
 .وتغيير ثقافة عينة البحث في مجال األلوان، وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

مدى مساعدة برامج الفضائيات العربية علǏ تكوين 
 وتغيير وترسيƣ ثقافة األلوان

 % التكرار % التكرار

 48.54 150 53.92 151 تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان

 38.51 119 30.35 85 ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة

 12.94 40 15.71 44 تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة بأخرى

 100 309 100 280 المجموع

ة برامج الفضائيات العربية كالÝ من مبحوثي الريف بدراسة العالقة بين مدى مساعد  
) 187(ومبحوثي المدينة في تكوين ثقافة في مجال استخدام األلوان يتبين لنا من بيانات الجدول 

من المبحوثين الشباب الذين هم من الريف قد ساعدتهم برامج الفضائيات  %53.92أن نسبة 
من  %30.35خدام األلوان، كما يتبين أن نسبة العربية في تشكيل وتكوين ثقافة في مجال است

هؤالء المبحوثين قد رسخت لهم تلك البرامج ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان أما 
  .%15.71بأخرى فنسبتهم  من تغيرت ثقافتهم عن األلوان

 Ý منهم قد أجابوا%48.54وباالنتقال إلǏ المبحوثين الذين هم من المدن نالحظ أن نسبة   
بأن برامج الفضائيات العربية قد ساعدتهم علǏ تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان، 

Ý من هؤالء المبحوثينÝ أن البرامج التلفزيونية قد رسخت ما كان موجودا %38.51كما أجاب 
من هؤالء المبحوثين أن برامج الفضائيات  %12.94عندهم من ثقافة عن األلوان، وأجاب 

  .خرىأقد ƹيرت ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان بالسابقة 
ق أن لبرامج الفضائيات العربية دورا مهما في تكوين وترسيƣ ثقافة عن نستنتج مما سب  

  .األلوان لدى كل من مبحوثي الريف ومبحوثي المدينة
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وين وترسيƣ يبين العالقة بين مدى مساعدة برامج الفضائيات الغربية علǏ تك: 188الجدول رƽم 
 .وتغيير ثقافة عينة البحث في مجال األلوان، والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

مدى مساعدة الفضائيات 
 ƣتكوين وترسي Ǐالغربية عل

 وتغيير 

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

تكوين وتشكيل ثقافة في مجال 
 م األلواناستخدا

50 57.4775 55.1424 57.14138 42.59

ترسيƣ ما كان موجودا عندك 
 من هذه الثقافة

25 28.7318 13.2318 42.8580 24.69

تغيير ما كان موجودا عندك 
 من هذه الثقافة بأخرى

12 13.7943 31.61- 00 106 32.71

 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

القة بين مدى مساعدة برامج الفضائيات الغربية مبحوثي الجامعات األربع وبدراسة الع  
Ý أن )188(المدروسة في تكوين ثقافة في مجال استخدام األلوان يتضح من بيانات الجدول 

Ý من مبحوثي جامعة سيدي بلعباƩ قد شكلت وكونت لديهم برامج الفضائيات %57.47نسبة
رسخت لهم تلك البرامج ما كان موجودا عندهم لوانÝ أما من في مجال استخدام األ الغربية ثقافة

Ý وأما من ƹيرت لهم برامج الفضائيات ثقافتهم %28.73من ثقافة عن األلوان فبلغت نسبتهم 
  .%13.79األلوان بأخرى فبلغت نسبتهم  عن

Ý منهم قد أجابوا بأن برامج %55.14وباالنتقال إلǏ مبحوثي جامعة ورقلة نالحظ أن   
Ý %31.61ئيات الغربية قد كوŇنت وشكƃلت لديهم ثقافة في مجال استخدام األلوان، كما أن الفضا

من هؤالء المبحوثين قد أجابوا بأن تلك البرامج قد ƹيرت ما كان عندهم من ثقافة عن األلوان 
بأخرىÝ أما من رسخت لديهم البرامج السابقةÝ ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان 

  .%13.23سبتهم فبلغت ن
أما بالنسبة لجامعة جيجل فقد بلغت نسبة الذين شكلت لهم برامج الفضائيات الغربية ثقافة   

Ý كما بلغت نسبة الذين رسخت لهم هذه البرامج ما كان %57.14في مجال استخدام االلوان 
 Ý أما فيما يخص تغير ثقافة األلوان بأخرى%42.85موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان 
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وبلغت نسبة طلبة جامعة الجزائر الذين كونت ورسخت لهم البرامج الفضائيات . فكانت منعدمة
Ý وبلغت نسبة الذين ƹيرت لهم هذه البرامج %42.59الغربية ثقافة في مجال استخدام األلوان 

Ý كما بلغت نسبة من ترسخت %32.71ما كان موجودا عندهم من ثقافة عن األلوان بأخرى 
  .%14.69هم عن األلوان لديهم ثقافت

ونستنتج مما سبق أن لمتغير البيئة الجغرافية أثرا في عملية تكوين وتشكيل برامج   
  .الفضائيات لدى مبحوثي الجامعات األربعÝ ثقافة عن األلوان

  

  :ø األلوان من خǘل التلفزيونÜ والسلوك الجمالي لعينة البحث
باب الجامعي المدروƩ في تكوين وتشكيل إذا كانت البرامج التلفزيونية قد ساعدت الش  

ثقافة في مجال استخدام هذه األلوان في الحياة اليومية يعد سلوكا جماليÝ خاصة إن تم هذا 
االستخدام بممارسة عملية تقليد ما يشاهده هؤالء الشباب في التلفزيونÝ وبالتالي يكون السلوك 

أولئك الشبابÝ وبناء علǏ ذلك هل يمكن أن الجمالي هنا نابعا من القيمة الجمالية التي حملها 
ÞƩالحياة اليومية للشباب الجامعي المدرو Ǐإل Ýيتحول ما هو موجود في التلفزيون من ألوان  

  .وسنحاول اإلجابة عن هذا السؤال من خالل بيانات الجداول اǓتية
 .اليومية، والنوعيبين العالقة بين استخدام عينة الدراسة لǖلوان في الحياة : 189الجدول رƽم 

 اإلناث الذكور النوع
 المجموع

 % التكرار % التكرار استخدام األلوان في الحياة اليومية

مراعاة األلوان كما في التلفزيون 
 198 35.87 141 29.08 57  أثناء شراء األلبسة

استخدام األلوان كما في التلفزيون 
 تماشيا مع الموضة

113 57.65 127 32.31 240 

دام األلوان في المنزل كما استخ
 هي في التلفزيون

21 10.71 89 22.64 110 

 41 09.16 36 02.55 05 أخرى

 589 100 393 100 196 المجموع

من الذكور يستخدمون األلوان كما في  %57.65أن نسبة) 189(يتبين من الجدول   
األلوان كما هي في  من هؤالء الذكور يراعون %29.08التلفزيون تماشيا مع الموضةÝ كما أن 

أثناء شراء األلبسةÝ أما الذين يستخدمون األلوان في المنزل كما هي في التلفزيون  التلفزيون
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من اإلناث يراعون األلوان كما في التلفزيون  %35.87نسبة  أن كما تبين %10.71فنسبتهم 
ن تماشيا مع الموضة أثناء شراء األلبسةÝ وبلغت نسبة الالئي يستخدمن األلوان كما في التلفزيو

  .Ý22.64% كما بلغت نسبة الالئي يستخدمن األلوان في المنزل كما في التلفزيون 32.31%
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين استخدام الذكور واإلناث لǖلوان في الحياة   

مستوى داللة  3وهي قيمة دالة عند درجة حرية  40.54قد بلغت  2اليوميةÝ نالحظ أن كا
0.001.  
أثناء شراء األلبسة من  كما في التلفزيون لǖلوانومنه فاإلناث هن األكثر استعماال   

الذكور، كما أنهن األكثر استخداما لǖلوان في المنزل كما هي في التلفزيونÝ أما الذكور فهم 
  .األكثر استعماال لǖلوان كما في التلفزيون تماشيا مع الموضة أكثر من اإلناث

يبين العالقة بين استخدام عينة الدراسة لǖلوان في الحياة اليوميـة، وبيئـة   : ƽ190م الجدول ر
 .النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
المجموع

 %التكرار %التكرار استخدام األلوان في الحياة اليومية
 19.74198 48.9261 137  مراعاة األلوان كما في التلفزيون أثناء شراء األلبسة

 46.27240 34.64143 97 خدام األلوان كما في التلفزيون تماشيا مع الموضةاست
 26.53110 82 10 28 استخدام األلوان في المنزل كما هي في التلفزيون

 07.4441 06.4223 18 أخرى

 589 100 309 100 280 المجموع

لريف يراعون من المبحوثين الذين هم من ا %48.92أن ) 190(كما يتبين من الجدول   
يستخدمون األلوان كما  %34.64األلوان كما في التلفزيون أثناء شراء األلبسةÝ كما أن نسبة 

من مبحوثي الريف األلوان في  %10في التلفزيون تماشيا مع الموضةÝ في حين يستخدم 
  .المنزل كما هي في التلفزيون

يستخدمون األلوان  %46.27وباالنتقال إلǏ المبحوثين الذين هم من المدنÝ نالحظ أن   
يستخدمون األلوان في المنزل  %26.53كما في التلفزيون تماشيا مع الموضةÝ كما نالحظ أن 

 Ýأما الذين يراعون األلوان كما هي في التلفزيون أثناء شراء األلبسة Ýكما هي في التلفزيون
  .%19.74فنسبتهم 
وثي الريف ومبحوثي المدينة وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين استخدام مبح  

Ý وهي قيمة دالة عند درجة حرية  %63.81قد بلغت  2لǖلوان في الحياة اليوميةÝ نالحظ أن كا
  .0.001مستوى داللة  3
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ومنه فالمبحوثون الذين هم من الريف يراعون أكثر األلوان كما في التلفزيون أثناء شراء   
لمبحوثين الذين هم من المدينةÝ أكثر استخداما األلبسة من مبحوثي المدينة، إال أن هؤالء ا

لǖلوان كما هي في التلفزيون تماشيا مع الموضةÝ وأكثر استخداما لǖلوان في المنزل كما هي 
وهذه النتيجة تكشف عن داللة . في التلفزيون من أوالئك المبحوثين الذين هم من الريف

  .االنتشار انطالقا من المدناجتماعية للموضة من خالل التلفزيونÝ حيث تبدأ في 
 .يبين العالقة بين استخدام األلوان في الحياة اليومية، والمؤسسة الجامعية: 191الجدول رƽم 

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

استخدام األلوان في الحياة 
 اليومية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

لوان كما في التلفزيون مراعاة األ
  أثناء شراء األلبسة

21 24.1358 42.648 19.04111 34.25

استخدام األلوان كما في 
 التلفزيون تماشيا مع الموضة

29 33.3346 33.8219 45.23146 45.06

استخدام األلوان في المنزل كما 
 هي في التلفزيون

33 37.9330 22.0515 35.7132 09.87

10.80 35 00 -01.47 04.5902 04 أخرى

 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

لوان في الحياة اليوميةÝ والمؤسسة الجامعية للجامعات بالنسبة للعالقة بين استخدام األ  
من مبحوثي جامعة سيدي بلعباƩ يستخدمون  %37.93أن ) 191(المدروسةÝ يتبين من الجدول 
يستخدمون األلوان كما في التلفزيون %33.33في التلفزيونÝ وأن  األلوان في المنزل كما هي

تماشيا مع الموضةÝ كما بلغت نسبة الذين يراعون األلوان كما في التلفزيون أثناء شراء 
  .%24.13االلبسة
منهم أنهم يراعون االلوان كما في  %42.64أما بالنسبة لطلبة جامعة ورقلةÝ فقد أجاب   

أنهم يستخدمون االلوان كما في التلفزيون  %33.82األلبسةÝ وأجاب التلفزيون أثناء شراء 
من هؤالء الطلبة أنهم يستخدمون األلوان في المنزل  %22.05تماشيا مع الموضةÝ كما أجاب 

  .كما هي في التلفزيون
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أنهم يستخدمون األلوان كما في  %45.23وأما بالنسبة لطلبة جامعة جيجل فقد أجاب   
أنهم يستخدمون األلوان في المنزل كما هي في  %35.71مع الموضةÝ وأجاب  التلفزيون تماشيا

التلفزيونÝ أما الذين يراعون األلوان كما في التلفزيون أثناء شراء األلبسة فكانت نسبتهم 
19.04%.  
يستخدمون األلوان كما في  %45.06وفيما يخص مبحوثي جامعة الجزائر نالحظ أن   

كما في التلفزيون أثناء شراء  األلوانيراعون  %34.25ضةÝ وأن التلفزيون تماشيا مع المو
األلبسةÝ أما االستعماالت األخرى لǖلوان في الحياة اليومية فبلغت نسبة الطلبة الذين أخذوا بها 

  .%9.87وأما من يستخدمون األلوان في المنزل كما في التلفزيون فنسبتهم  10.80%
  

ن استخدام األلوان في الحياة اليومية، ومدى مشاهدة بـرامج  يبين العالقة بي: 192الجدول رƽم 
 .التلفزيون الجزائري

مدى مشاهدة برامج التلفزيون 
 الجزائري

 نادرا أحيانا دائما

 %التكرار %التكرار %التكرار استخدام األلوان في الحياة اليومية

مراعاة األلوان كما في التلفزيون أثناء 
 00 -35.61 72.54161 37  شراء األلبسة

استخدام األلوان كما في التلفزيون 
 تماشيا مع الموضة

05 09.80190 42.0345 52.32

استخدام األلوان في المنزل كما هي 
 في التلفزيون

09 17.6464 14.1537 43.02

04.65 08.1804 37 00 - أخرى

 100 86 100 452 100 51 المجموع

الشباب المبحوثÝ األلوان في الحياة اليوميةÝ ومدى مشاهدة  بدراسة العالقة بين استخدام  
من الذين يشاهدون برامج التلفزيون % 72.54أن ) 192(برامج التلفزيونÝ يتضح من الجدول 

منهم  %17.64الجزائري دائما يراعون األلوان كما في التلفزيون أثناء شراء األلبسةÝ وأن 
التلفزيونÝ في حين بلغت نسبة من يستخدمون  يستخدمون األلوان في المنزل كما هي في

  .%9.80تماشيا مع الموضة األلوان كما في التلفزيون 
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أما بالنسبة لمن يشاهدون برامج التلفزيون الجزائري أحيانا فبلغت نسبة من يستخدمون   
Ý وبلغت نسبة من يراعون األلوان كما  %42.03األلوان كما في التلفزيون تماشيا مع الموضة 

Ý في حين بلغت نسبة من يستخدمون األلوان في % 35.61التلفزيون أثناء شراء األلبسة  في
  .%14.15المنزل كما هي في التلفزيون

  .%8.18واحتلت االستخدامات األخرى لǖلوان المرتبة األخيرة بنسبة   
وأما بالنسبة لمن يشاهدون برامج التلفزيون الجزائري نادرا فقد بلغت نسبة من   
Ý كما بلغت نسبة من  %52.32مون األلوان كما في التلفزيون تماشيا مع الموضةيستخد

Ý وبلغت نسبة من يستخدمون  %43.02يستخدمون األلوان في المنزل كما هي في التلفزيون 
Ý أما هؤالء الذين يشاهدون البرامج السابقة نادرا فال يراعون 4.65األلوان بطرائق أخرى 
  .ن أثناء شراء األلبسة مطلقااأللوان كما في التلفزيو

  

يبين العالقة بين استخدام األلوان في الحياة اليومية، ومدى مشاهدة بـرامج  : 193الجدول رƽم 
 .الفضائيات

 نادرا أحيانا دائما مدى مشاهدة برامج الفضائيات

 %التكرار %التكرار %التكرار استخدام األلوان في الحياة اليومية

في التلفزيون أثناء  مراعاة األلوان كما
28.57 27.3414 40.1470 114  شراء األلبسة

استخدام األلوان كما في التلفزيون 
 تماشيا مع الموضة

93 32.74125 48.8222 44.89

استخدام األلوان في المنزل كما هي في 
 التلفزيون

57 20.0744 17.1809 18.36

08.16 06.6404 07.0417 20 أخرى

 100 49 100 256 100 284 المجموع

   Ýوبدراسة العالقة بين استخدام الشباب الجامعي المبحوث األلوان في الحياة اليومية
من الذين  %40.14أن نسبة ) 193(ومدى مشاهدة برامج الفضائياتÝ يتضح من الجدول 

 Ýيراعون األلوان كما في التلفزيون أثناء شراء األلبسة Ýوأن يشاهدون هذه البرامج دائما
يستخدمون األلوان كما في التلفزيون تماشيا مع الموضةÝ أما من يستخدمون األلوان  32.74%

  .%20.07في المنزل كما هي في التلفزيون فبلغت نسبتهم 
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منهم يستخدمون  %48.82وبالنسبة لمن يشاهدون برامج الفضائيات أحيانا نجد أن نسبة   
ضةÝ كما نجد أن من يراعون األلوان كما هي في األلوان كما  في التلفزيون تماشيا مع المو

  . %27.34التلفزيون أثناء شراء األلبسة قد بلغت نسبتهم 
  .%17.18أما من يستخدمون األلوان في المنزل كما هي في التلفزيون فقد بلغت نسبتهم   
وفيما يخص من يشاهدون برامج الفضائيات نادراÝ نجد أن من يستخدمون األلوان كما   
Ý كما نجد من يراعون األلوان كما %44.89تلفزيون تماشيا مع الموضة قد بلغت نسبتهم في ال

Ý أما من يستخدمون األلوان في %28.57في التلفزيون أثناء شراء األلبسة قد بلغت نسبتهم 
  .%18.36المنزل كما هي في التلفزيون فقد بلغت نسبتهم 

جمالية األلوان من خالل التلفزيون نجد ويمكن االستنتاج مما سبق ذكره عن األلوانÝ أن   
منافذها إلǏ الشباب الجامعي المدروÝƩ إذ تنتقل جمالية األلوانÝ وجمالية األلبسةÝ التي هي في 

  .التلفزيون إلǏ هؤالء الشباب عبر سلوك الشراء
إذا كان ظهور الموضة داخل المجتمعÝ مرتبطا بعدة قنواتÝ فƎن قناة التلفزيون تعد مهمة   

في سرعة انتشار هذه الموضةÝ مما يؤدي بهذا الشباب المبحوث إلǏ التركيز علǏ األلوان جدا 
كجوانب شكلية في حياته اليوميةÝ وإذا أخذنا باالعتبار عدم ثبات الموضة علǏ حالÝ فƎن سلوك 

  .استعمال األلوان خدمة للموضة سيتعرض لعدم الثبات
ثرا علǏ لون المكان الطبيعي الذي هو كما نالحظ أن لون المكان التلفزيوني يشكل أ  

البيتÝ ويمكن التأكيد هنا علǏ وجود تداخل نسبي بين جمالية المكان التلفزيونيÝ وجمالية المكان 
  .الطبيعي
ولبحث ذلك ارتأينا تناول مدى جمال مناظر الطبيعة من خالل التلفزيونÝ وجمالها كما   

  .هي في الطبيعة
  

  :بيعي من خǘل تواجدǇ في الطبيعة وعرǈƮ في التلفزيونø الصفة الجمالية للمنưر الط
يعتبر الذوق الجمالي من بين الملكات التي يوظفها اإلنسان للحكم علǏ الجميلÝ ولـذلك    

سنحاول في هذه الفقرة معرفة ذوق الشباب الجامعيÝ من حيث اقترابه من الطبيعة، أو ابتعـاده  
  .ة بأن تحتوي المنظر الطبيعيومدى قدرة جمالية الصورة التلفزيوني. عنها
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يبين العالقة بين رأي عينة البحث في الصفة الجمالية األكثر لمنـاظر الطبيعـة   : 194الجدول رƽم 
 .خالل عرضها في التلفزيون أو خالل تواجدها في الطبيعة، والنوع

 اإلناث الذكور النوع

 المجموع
مدى جمالية المناظر الطبيعية 

فزيونية من خالل البرامج التل
 مقارنة بوجودها في الطبيعة

 % التكرار % التكرار

 157 26.72 105 26.54 52 نعم
 432 73.28 288 73.46 144 ال

 589 100 393 100 196 المجموع

   Ýبدراسة العالقة بين الصفة الجمالية لمناظر الطبيعة خالل عرضها في التلفزيون
أن كال ) 194(ر الجنÝƩ يتضح من بيانات الجدول وصفتها الجمالية كما هي في الطبيعةÝ ومتغي

من الذكور واإلناث يتفقون علǏ أن جمال المناظر الطبيعية من خالل مشاهدتها في التلفزيون ال 
يرقǏ إلǏ جمال هذه المناظر في حالتها الطبيعية والخامÝ إذا تشكلت هناك نزعة مركزية بلغت 

  .Ý73.28% وبلغت لدى اإلناث %73.46لدى الذكور 
  .1وهي ƹير دالة عند درجة حرية  0.0012نرى أنها قد بلغت  2وبالنظر في قيمة كا  

إن الذوق الجمالي لدى كل من الذكور واإلناث يتجـه نحـو الـذوق    : ومنه يمكن القول
  .الطبيعي فيما يخص المناظر الطبيعية

  

ألكثر لمناظر الطبيعة يبين العالقة بين رأي عينة البحث في الصفة الجمالية ا: 195الجدول رƽم 
 .خالل عرضها في التلفزيون أو خالل تواجدها في الطبيعة، وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة

 المجموع
مدى جمالية المناظر الطبيعية 
من خالل البرامج التلفزيونية 
 مقارنة بوجودها في الطبيعة

 % التكرار % التكرار

 157 24.92 77 28.58 80 نعم
 432 75.08 232 71.42 200 ال

 589 100 309 100 280 المجموع

   Ýوبدراسة العالقة بين الصفة الجمالية لمناظر الطبيعة خالل عرضها في التلفزيون
أن ) 195(وصفتها الجمالية كما هي في الطبيعةÝ ومتغير بيئة النشأة يتضح من بيانات الجدول 

 Ǐومبحوثي المدينة يتفقون عل Ýمبحوثي الريف Ǐأرق Ýحالتها الخام Ǐأن جمال الطبيعة عل
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وأجمل من المناظر الطبيعية حين تعرض في التلفزيونÝ حيث تشكلت نزعة مركزية لدى 
  .لدى مبحوثي المدينة Ý75.08% كما بلغت نسبة  %71.42مبحوثي الريف بلغت نسبة 

  .1حرية وهي قيمة ƹير دالة عند درجة 0.97نرى انها قد بلغت  2وبالنظر في قيمة كا  
إن الذوق الجمالي لدى كل من مبحوثي الريف ومبحوثي المدينة يتجه نحو : ومنه نقول  

  .الذوق الطبيعي فيما يخص المناظر الطبيعية
يبين العالقة بين رأي عينة البحث في الصفة الجمالية لمناظر الطبيعة خالل : 196الجدول رƽم 

 .بيعة، والمؤسسة الجامعيةعرضها في التلفزيون مقارنة بما هي عليه في الط

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع
مدى جمالية المناظر 
الطبيعية من خالل 
البرامج التلفزيونية 
مقارنة بوجودها في 

 الطبيعة

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 35.49157 16.66115 14.7007 17.2420 15 نعم

 64.50432 83.33209 85.2935 82.75116 72 ال

 589 100 324 100 42 100 136 100 87 المجموع

ننتقل إلǏ دراسة العالقة بين الصفة الجمالية لمناظر الطبيعة خالل عرضها في   
التلفزيونÝ وصفتها الجمالية كما هي في الطبيعةÝ ومتغير المؤسسة الجامعيةÝ فيتبين من الجدول 

أن مبحوثي الجامعات األربع يتفقون علǏ أن جمال الطبيعة ارقǏ وأجمل من المناظر ) 196(
الطبيعية حين تعرض في التلفزيونÝ حيث تشكلت نزعة مركزية لدى مبحوثي الجامعاتÝ بلغت 

Ý لدى طلبة جامعة ورقلةÝ85.29% Ý لدى طلبة جامعة سيدي بلعباÝƩ وبلغت 82.75%
  .لدى طلبة جامعة الجزائر %64.50يجلÝ كما بلغت Ý لدى طلبة جامعة ج%83.33و

ق بين مبحوثي الجامعات األربع المدروسة علǏ أن الجمال الطبيعة أرقي الكن رƹم اإلتف  
 Ýن كاوأجمل من المناظر الطبيعية من خالل التلفزيونƎأن الفروق الموجودة دالة  2ف Ǐتشير إل

  .0.001مستوى داللة  3إحصائيا عند درجة حرية 
يبقǏ الذوق الجمالي لدى الطلبة في كل الجامعات المدروسة متجها نحو الذوق الطبيعي و  

  .فيما يخص المناظر الطبيعية
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  :ø تشكيل البرامج التلفزيونية للجماليات لدى عينة البحث
لقد عملت البرامج التلفزيونية علǏ تشكيل مجموع القيم الجمالية التي حددناها في 

البرامج علǏ تشكيل األلوان وثقافة استخدام هذه األلوان لدى الشباب  دراستناÝ كما عملت هذه
الجامعي المدروƩ وعملت أيضا علǏ توجيه السلوك الجمالي لهؤالء المبحوثين وسنحاول اǓن 
معرفة دور البرامج التلفزيونية في تشكيلها للجماليات لدى عينة الدراسةÝ وتجدر اإلشارة هنا 

ترحات هذه الجماليات علǏ ما يسمǏ في الدراسات الجمالية بالجماليات أننا ركزنا في صياƹة مق
الشكلية دون التركيز علǏ ما أسميناه الجماليات الروحيةÝ ذاك أن محاولة صياƹة هذا النوع من 
الجماليات تعد عملية صعبة ومعقدةÝ كونها ترتبط بالرؤية الدينية للجمالÝ مع التذكير أن بعض 

ت الروحية ستبرز في األسئلة الخاصة بالعناصر التي تزيد من جمالية مالمح هذه الجماليا
     .الممثلين والشخصيات التلفزيونية التي جذبت المبحوثين بفعل وفضل جمالها

  

يبين الجماليات التي عملت البرامج التلفزيونية علǏ تشـكيلها لـدى عينـة    : 197الجدول رƽم 
 .مجتمع البحث

 برامج القنوات التلفزيونية
التلفزيون 
 الجزائري

القنوات الفضائية 
 العربية

القنوات الفضائية 
 الغربية

الجماليات التي شكلتها  المجموع
البرامج التلفزيونية لدى 

 عينة البحث

 %التكرار %التكرار %التكرار

 19.17766 18.23238 28.13254 274 طريقة التزيين

Ʃ15.06681 20.89187 20.84291 203 طريقة اللبا 

 22.48768 24.04279 15.81335 154 طريقة ترتيب أثاث المنزل

 13.77457 10.26171 14.68143 143 تقليد الموضة

 22.48659 18.23279 12.93254 126 مزاوجة األلوان وتنسيقها

 07.01277 08.3287 07.59116 74 طريقة قص الشعر

 - 00 - 00 - 00 -  أخرى

 3608 100 1241 100 1393 100 974 المجموع

نرى أن الجماليات التي شكلتها القنوات التلفزيونية هي ) 197(بالتأمل في بيانات الجدول   
الجماليات المتعلقة بطرق ترتيب أثاث المنزل أوالÝ ثم الجماليات المتعلقة بطرق التزيينÝ ثم 
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ماليات التي تهتم بتنسيق األلوان تأتي بعدهما الجماليات التي تهتم بكيفية اللباƩ ثالثا والج
والمزاوجة بينها رابعاÝ ثم الجماليات المتعلقة بتقليد الموضة خامسا وسادسا الجماليات الخاصة 

  .بطرق قص الشعر وحالقته
وبالنظر في دور كل قناة تلفزيونية في تشكيلها الجماليات لدى عينة الدراسةÝ نرى أن   

يات التي تهتم بطرق التزيينÝ لدى المبحوثين بنسبة التلفزيون الجزائري قد شكل الجمال
Ý ثم تأتي Ý20.84% ثم تأتي بعد ذلك الجماليات المهتمة بكيفيات اللباƩ بنسبة 28.13%

الجماليات المتعلقة بترتيب أثاث المنزل، والجماليات المتعلقة بتقليد الموضة، ثم تتبعهما 
مجانستها، ثم تأتي الجماليات المتعلقة بكيفيات الجماليات الخاصة باستخدام األلوان وتنسيقها و

  .قص الشعر وحالقته في المرتبة األخيرة
وبالنسبة للقنوات الفضائية العربية نالحظ أن الجماليات المهتمة بطرق ترتيب أثاث   

Ý20.89% Ý وبلغت نسبة الجماليات المتعلقة بطرق اللباƩ %24.04المنزل قد بلغت نسبتها 
ات العربية بين تشكيل الجماليات الخاصة بالتزيين والجمالية الخاصة ولقد سوت الفضائي

لكل منهماÝ ثم تأتي  %18.23بمزاوجة األلوان وتنسيقها لدى الشباب الجامعي المبحوث بنسبة 
بعد ذلك الجماليات الخاصة بتقليد الموضة، ثم تأتي بعد ذلك الجماليات الخاصة بطرق قص 

  .الشعر وحالقته
لدور القنوات الغربية في تشكيل الجماليات لدى الشباب الجامعي المبحوث  أما بالنسبة  

يتضح أن الجماليات المتعلقة بطرق ترتيب أثاث المنزل، والجماليات المتعلقة بطرق استخدام 
ثم تأتي  ،%22.48ومزاوجة األلوانÝ قد أخذت المرتبة األولǏ بنسبتين متساويتين بلغتا 

ثم تليها الجماليات الخاصة بطرق اللباƩ  %19.17التزيين بنسبة الجماليات المتعلقة بطرق 
وفيما يخص الجماليات المتعلقة بتقليد الموضةÝ يتضح أنها قد حققت نسبة  ،%15.06بنسبة 
  .Ý07.01% أما فيما يخص الجماليات المتعلقة بطرق قص الشعر فقد حققت نسبة  13.77%
شكيل القنوات التلفزيونية الجماليات لدى وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين ت  

مستوى 10دالة عند درجة حرية 103.58بلغت  2الشباب الجامعي المبحوثÝ نرى أن قيمة كا
0.001.  
يشكل التلفزيون الجزائري الجماليات الخاصة بطرق التزيين أكثر من تشكيل : ومنه نقول  

شكل القنوات الفضائية العربية القنوات األخرى لتلك الجماليات لدى الشباب المبحوثÝ وت
الجماليات الخاصة بطرق اللباƩ والجماليات الخاصة بطرق ترتيب أثاث المنزلÝ أكثر من 

  .تشكيل القنوات األخرى لتلك الجماليات لدى المبحوثين
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يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج التلفزيون الجزائـري علـǏ   : 198الجدول رƽم 
 .ة البحث، والنوعتشكيلها لدى عين

 اإلناث الذكور النوع

الجماليات التي شكلتها البرامج  المجموع
 التلفزيونية لدى عينة البحث

 % التكرار % التكرار

 274 34.49 208 19.76 66 طريقة التزيين

Ʃ203 20.72 125 23.35 78 طريقة اللبا 

 154 19.73 112 10.47 35 طريقة ترتيب أثاث المنزل

 143 16.25 98 13.47 45 موضةتقليد ال

 126 03.48 58 20.35 68 مزاوجة األلوان وتنسيقها

 74 05.30 32 12.57 42 طريقة قص الشعر

 00 00 - - -  أخرى

 974 100 640 100 334 المجموع

   Ýبدراسة العالقة بين الجماليات التي تشكلها برامج التلفزيون لدى كل من الذكور واإلناث
أن الجماليات التي تهتم بكيفيات اللباƩ لدى الذكور قد بلغت ) 198(ت الجدول يتضح من بيانا

تليها  Ý20.35% كما بلغت الجماليات التي تهتم بمزاوجة األلوان وتنسيقها نسبة %23.35نسبة 
Ý تليها Ý13.47% ثم تأتي جماليات تقليد الموضة بنسبة %19.76جماليات طرق التزيين بنسبة 

  . ة بقص الشعرÝ ثم في األخير جماليات ترتيب أثاث المنزلالجماليات المهتم
وباالنتقال إلǏ دور برامج التلفزيون الجزائري في تشكيل الجماليات لدى اإلناثÝ نالحظ   

Ý وبلغت نسبة الجماليات  %34.49أن هذه الجماليات التي تهتم بطرق التزيين قد بلغت نسبتها 
 Ʃكما  %20.72التي تهتم بطرق اللبا Ý بلغت الجماليات التي تهتم بترتيب أثاث المنزل نسبة

Ý أما الجماليات األخرى Ý16.25% في حين بلغت جماليات تقليد الموضة نسبة 19.73%
  .المتبقية فلم تستأثر باهتمام اإلناث

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج التلفزيون الجزائريÝ الجماليات   
  .واإلناث لدى كل من الذكور

مستوى  5وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  62.03قد بلغت  2نالحظ أن كا  
  .0.001داللة 
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يشكل التلفزيون الجزائري الجماليات الخاصة بالتزيينÝ وجماليات اللباƩ، : ومنه نقول  
ين في ح. وطرق ترتيب أثاث المنزلÝ وتقليد الموضة لدى اإلناث أكثر من تشكيلها لدى الذكور

نجد أن هذه البرامج قد شكلت لدى هؤالء الذكور الجماليات الخاصةÝ بمزاوجة األلوان 
  .وتنسيقهاÝ والجماليات الخاصة بطرق قص الشعر وحالقتهÝ أكثر من تشكيلها لدى اإلناث

  

يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج التلفزيون الجزائـري علـǏ   : 199الجدول رƽم 
 .ينة البحث، وبيئة النشأةتشكيلها لدى ع

 المدينة الريف بيئة النشأة

المجموع الجماليات التي شكلتها البرامج 
 التلفزيونية لدى عينة البحث

 % التكرار % التكرار

 274 28.18 137 28.08 137 طريقة التزيين

Ʃ203 16.66 81 25 122 طريقة اللبا 

 154 13.78 67 17.82 87 طريقة ترتيب أثاث المنزل

 143 16.66 81 12.70 62 تقليد الموضة

 126 14.82 72 11.06 54 مزاوجة األلوان وتنسيقها

 74 09.88 48 05.32 26 طريقة قص الشعر

 00 00 - 00 -  أخرى

 974 100 486 100 488 المجموع

باالنتقال إلǏ دراسة العالقة بين الجماليات التي تشكلها برامج التلفزيون الجزائريÝ لدى   
أن ) 199(المبحوثين الذين هم من الريف والمبحوثين الذين هم من المدينةÝ يتضح من الجدول 

Ý كما بلغت الجماليات %28.08الجماليات المهتمة بطرق التزيين لدى مبحوثي الريف قد بلغت 
 Ʃتليها الجماليات المهتمة بطريق ترتيب أثاث المنزل بنسبة  %25المهتمة بطرق اللبا Ý

17.82%  Ý تتبعها الجماليات  %12.70ثم تأتي بعد ذلك الجماليات المتعلقة بالموضة بنسبة Ý
  .المتعلقة بمزاوجة األلوان وتنسيقهاÝ أما جماليات قص الشعر فكانت نسبتها ضعيفة

وباالنتقال إلǏ دور برامج التلفزيون الجزائري في تشكيل الجماليات لدى مبحوثي   
Ý وتساوت نسبتا  %28.18مهتمة بطرق التزيين قد بلغت نسبتها المدينةÝ نالحظ أن الجماليات ال

ولقد بلغت نسبة الجماليات . الجماليات المتعلقة بطرق اللباƩ والجماليات المتعلقة بتقليد الموضة
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Ý كما بلغت الجماليات المتعلقة بطرق ترتيب أثاث %14.82المتعلقة بمزاوجة األلوان وتنسيقها 
  .ا الجماليات المتعلقة بطرق قص الشعر فكانت نسبتها ضعيفةÝ أم %13.78المنزل نسبة 

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج التلفزيون الجزائريÝ الجماليات   
عند درجة حرية  22.46قد بلغت  2لدى كل من مبحوثي الريف ومبحوثي المدينة نالحظ أن كا

  .0.001مستوى داللة  5
لفزيون الجزائري الجماليات المتعلقة باللباÝƩ وطريقة ترتيب أثاث يشكل الت: ومنه نقول  

  .المنزل لدى المبحوثين الذين هم من الريفÝ أكثر من تشكيلها لدى الذين هم من المدينة
في حين نجد أن هذه البرامج قد شكلت لدى هؤالء المبحوثين الذين هم من المدينةÝ الجماليات 

األلوان وتنسيقها وطرق قص الشعر أكثر من تشكيلها لدى  الخاصة بتقليد الموضة ومزاوجة
  .أولئك المبحوثين الذين هم من الريف

  

يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج التلفزيون الجزائـري علـǏ   : 200الجدول رƽم 
 .تشكيلها لدى عينة البحث، والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
زائر الج

 العاصمة

 المجموع
الجماليات التي 
شكلتها البرامج 

التلفزيونية لدى عينة 
 البحث

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 32.48274 29.59151 21.7829 24.5354 40 طريقة التزيين

Ʃ19.56203 15.3291 28.6215 15.9671 26 طريقة اللبا 

طريقة ترتيب أثاث 
 المنزل

37 22.6947 18.9612 12.2458 12.48154 

 18.28143 22.2485 05.2422 14.1113 23 تقليد الموضة

مزاوجة األلوان 
 وتنسيقها

26 15.9637 14.9116 16.3247 10.10126 

 07.0974 04.0833 10.4804 06.7426 11 طريقة قص الشعر

 00 00 - 00 - 00 - 00 -  أخرى

 974 100 465 100 98 100 248 100 163 المجموع
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وباالنتقال إلǏ دراسة العالقة بين الجماليات التي شكلها التلفزيون الجزائري لدى مبحوثي   
أن الجماليات المتعلقة بطرق التزيينÝ وطرق ) 200(الجامعات األربعÝ يتضح من الجدول 

تلت المراتب الثالثة األولǏ ترتيب األثاثÝ وكيفيات اللباÝƩ ومزاوجة األلوان وتنسيقهاÝ قد اح
 Ýوطرق التزيين Ʃكما أن الجماليات الخاصة بطرق اللبا ÝƩلدى طلبة جامعة سيدي بلعبا
وطرق ترتيب أثاث المنزل قد احتلت المراتب الثالث األولǏ لدى طلبة جامعة ورقلةÝ كما نجد 

احتلت المراتب الثالث الجماليات المتعلقة بطرق التزيينÝ وتقليد الموضةÝ ومزاوجة األلوان قد 
  .األولǏ لدى طلبة جامعة جيجل

كما احتلت الجماليات المتعلقة بطرق التزيينÝ وكيفيات اللباƩ وتقليد الموضةÝ المراتب   
  .الثالث األولǏ لدى طلبة جامعة الجزائر

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج التلفزيون الجزائريÝ الجماليات   
وهي قيمة دالة عند  61.71قد بلغت  2وثي الجامعات األربع المدروسة نرى أن كالدى مبح

  .0.001مستوى داللة  15درجة حرية 
  

يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج الفضائيات العربية علǏ : 201الجدول رƽم 
 .تشكيلها لدى عينة البحث، والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع

 % التكرار % التكرارالتي شكلتها الفضائيات العربية الجماليات

 254 18.90 193 15.96 61 طريقة التزيين

Ʃ291 19.78 202 23.29 89 طريقة اللبا 

 345 23.11 236 28.55 109 طريقة ترتيب أثاث المنزل

 143 12.04 123 05.23 20 تقليد الموضة

 254 16.66 170 21.98 84 مزاوجة األلوان وتنسيقها

 116 09.50 97 04.98 19 طريقة قص الشعر

 00 00 00 00 -  أخرى

 1403 100 1021 100 382 المجموع

أن الجماليات التي شكلتها برامج الفضائيات العربية لدى كل ) 201(يتبين من الجدول   
م بطرق من الذكور واإلناثÝ قد كانت متباينةÝ فبالنسبة للذكور تشكلت لديهم الجماليات التي تهت

Ý23.29%  Ý والجماليات التي تهتم بكيفيات اللباƩ بنسبة %28.55ترتيب أثاث المنزل بنسبة 
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Ý تليها الجماليات التي %21.98ثم تأتي الجماليات التي تهتم بمزاوجة األلوان وتنسيقها بنسبة 
ما Ý أما جماليات تقليد الموضة وقص الشعر فكانت نسبته%15.96تهتم بطرق التزيين بنسبة 

  .ضعيفتين
وباالنتقال إلǏ دور برامج الفضائيات العربية في تشكيل الجماليات لدى اإلناثÝ نالحظ   

Ý وبلغت الجماليات %23.11أن الجماليات التي تهتم بطرق ترتيب أثاث المنزل قد بلغت نسبتها 
نسبة Ý تليها الجماليات التي تهتم بطرق التزيين ب%19.78التي تهتم بكيفيات اللباƩ نسبة 

Ý ثم تليها  Ý16.66% ثم تأتي الجماليات المتعلقة بمزاوجة األلوان وتنسيقها بنسبة 18.90%
  . Ý9.5% ثم الجماليات المتعلقة بطرق قص الشعر بنسبة%12.04جماليات تقليد الموضة بنسبة 

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج الفضائيات العربيةÝ الجماليات لدى   
  .ل من الذكور واإلناثك

مستوى  5وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  30.16قد بلغت  2نالحظ أن كا  
  .0.001داللة 

تشكل برامج الفضائيات العربية الجماليات الخاصة بالتزيين، وتقليد الموضة، وقص : ومنه نقول
رامج الجماليات الشعر لدى اإلناث أكثر من تشكيلها لدى الذكور، في حين شكلت هذه الب

  . الخاصة باللباƩ، وترتيب أثاث المنزل ومزاوجة األلوان لدى الذكور أكثر من اإلناث
  

يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج الفضـائيات العربيـة علـǏ    : 202الجدول رƽم 
 .تشكيلها لدى عينة البحث، وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
المجموع

 % التكرار % التكرارات التي شكلتها الفضائيات العربيةالجمالي

 254 21.02 135 15.66 119 طريقة التزيين

Ʃ291 14.64 94 25.88 197 طريقة اللبا 

 345 23.84 153 25.22 192 طريقة ترتيب أثاث المنزل

 143 12.30 79 08.40 64 تقليد الموضة

 254 23.36 150 13.66 104 مزاوجة األلوان وتنسيقها

 116 04.82 31 11.16 85 طريقة قص الشعر

 00 00 - 00 -  أخرى

 1403 100 642 100 761 المجموع
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وباالنتقال إلǏ دراسة العالقة بين الجماليات التي شكلتها برامج الفضائيات العربية لدى   
أن ) 202(المبحوثين الذين هم من الريفÝ والمبحوثين الذين هم من المدينةÝ يتضح من الجدول 

لدى مبحوثي الريفÝ تليها  %25.88الجماليات المتعلقة بكيفيات اللباƩ قد بلغت نسبتها 
Ý ثم الجماليات الخاصة بطرق التزيين %25.22الجماليات المتعلقة بترتيب أثاث المنزل بنسبة 

Ý ثم تأتي الجماليات الخاصة بمزاوجة األلوان وتنسيقهاÝ وكيفيات قص الشعر %15.66بنسبة 
  .في المرتبتين المواليتينÝ أما جماليات تقليد الموضة فكانت نسبتها ضعيفة

   Ýدور برامج الفضائيات العربية في تشكيل الجماليات لدى مبحوثي المدينة Ǐوباالنتقال إل
Ý تليها %23.84نالحظ أن الجماليات المهتمة بطرق ترتيب أثاث المنزل قد بلغت نسبتها 

Ý ثم تأتي بعدهما الجماليات %23.36وجة األلوان وتنسيقها بنسبة الجماليات التي تهتم بمزا
Ý ثم تأتي الجماليات المهتمة بطرق اللباƩ بنسبة %21.02المهتمة بطرق التزيين بنسبة 

Ý أما الجماليات المهتمة Ý12.30% تليها الجماليات المهتمة بتقليد الموضة بنسبة 14.64%
  .%4.82جدا بلغت بطريقة قص الشعر فجاءت نسبتها ضعيفة 

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج الفضائيات العربيةÝ الجماليات لدى   
وهي قيمة دالة  48.88قد بلغت  2كل من مبحوثي الريفÝ ومبحوثي المدينةÝ نالحظ أن كا

  .0.001مستوى  5إحصائيا عند درجة حرية 
لجماليات المتعلقة بطرق التزيين لدى تشكل برامج الفضائيات العربية ا: ومنه نقول  

  .المبحوثين الذين هم من المدينة أكثر من تشكليها لدى الذين هم من الريف
كما تشكل البرامج السابقة الجماليات المهتمة بطرق اللباƩ والجماليات المهتمة بطرق   

ذين هم من ترتيب أثاث المنزل لدى المبحوثين الذين هم من الريف أكثر من تشكيلها لدى ال
المدينةÝ وتشكل الفضائيات العربية الجماليات المهتمة بتقليد الموضةÝ وجماليات األلوان لدى 

  .هؤالء المبحوثين الذين هم من المدينة أكثر من تشكيلها لدى الذين هم من الريف
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ـ   : 203الجدول رƽم  Ǐ يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج الفضـائيات العربيـة عل
 .تشكيلها لدى عينة البحث، والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع
الجماليات التي شكلتها 
 الفضائيات العربية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 17.34254 22.91127 19.4722 16.4567 38 طريقة التزيين

 22.26291 12.50163 20.9312 19.0472 44 لباƩطريقة ال

طريقة ترتيب أثاث 
 المنزل

58 25.1093 27.0327 28.12157 22.81345 

 12.43143 06.2591 06.3906 10.3822 24 تقليد الموضة

مزاوجة األلوان 
 وتنسيقها

38 16.4561 17.7327 28.12128 17.48254 

 07.65116 02.0856 08.4302 12.5529 29 طريقة قص الشعر

 00 00 - 00 - 00 - 00 -  أخرى

 1403 100 732 100 96 100 344 100 231 المجموع

بدراسة العالقة بين الجماليات التي شكلتها الفضائيات العربية لدى مبحوثي الجامعات   
منزل قد احتلت أن الجماليات المتعلقة بطرق ترتيب أثاث ال) 203(األربعÝ يتضح من الجدول 

المرتبة األولǏ لدى مبحوثي الجامعات كلهاÝ إضافة إلǏ جماليات استخدام األلوان المحتلة 
المرتبة األولǏ كذلك لدى طلبة جامعة جيجلÝ كما يتضح أيضا أن الجماليات المهتمة بطرق 

Ýالجزائر Ýورقلة ÝƩقد احتلت المرتبة الثانية لدى مبحوثي جامعات سيدي بلعبا Ʃواحتلت  اللبا
  .هذه الجماليات المرتبة الثالثة لدى مبحوثي جامعة جيجل

وبالنظر في الجماليات األخرىÝ نرى أن جماليات التزيين واستعمال األلوان قد احتلت   
المرتبة الثالثة لدى مبحوثي جامعة سيدي بلعباÝƩ في حين رجعت المرتبة الثالثة لدى طلبة 

بطرق التزيينÝ تليها الجماليات المتعلقة باستخدام األلوان  جامعة ورقلة إلǏ الجماليات المهتمة
في المرتبة الرابعةÝ أما جماليات تقليد الموضة وجماليات طرق قص الشعر فكانت نسبتهما 

  .ضعيفتين
وبالنسبة لجامعة جيجل نالحظ أن جماليات كيفيات اللباƩ قد احتلت المرتبة الثالثةÝ تليها   

  .ت تقليد الموضة في المرتبتين المواليتينجماليات قص الشعر وجماليا
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أما بالنسبة لجامعة الجزائر فنالحظ أن جماليات استخدام األلوانÝ وجماليات طرق   
التزيينÝ قد جاءت نسبتهما متقاربتين بفرق طفيف بينهماÝ أما جماليات قص الشعر فجاءت 

  .نسبتها ضعيفة
امج الفضائيات العربيةÝ الجماليات لدى وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل بر  

، وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة 34.34قد بلغت  2مبحوثي الجامعات األربعÝ نالحظ أن كا
  .0.001مستوى  15حرية 

  

يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج الفضائيات الغربية علǏ : 204الجدول رƽم 
 .تشكيلها لدى عينة البحث، والنوع

 اإلناث الذكور لنوعا
المجموع

 % التكرار % التكرار الجماليات التي شكلتها الفضائيات الغربية

 238 19.93 188 16.77 50 طريقة التزيين

Ʃ187 15.69 148 13.08 39 طريقة اللبا 

 279 20.78 196 27.85 83 طريقة ترتيب أثاث المنزل

 171 13.78 130 13.75 41 تقليد الموضة

 279 20.57 194 28.52 85 األلوان وتنسيقها مزاوجة

 87 09.22 87 00 - طريقة قص الشعر

 00 00 - 00 -  أخرى

 1241 100 943 100 298 المجموع

أن برامج الفضائيات الغربية قد شكلت لدى الذكور ) 204(يتضح من الجدول أعاله   
تليها جماليات ترتيب أثاث Ý %28.52الجماليات المتعلقة بمزاوجة األلوان وتنسيقها بنسبة 

Ý تليها Ý16.77% ثم تأتي الجماليات المتعلقة بطرق التزيين بنسبة  %27.85المنزل بنسبة 
جماليات تقليد الموضةÝ وجماليات كيفيات اللباƩ بنسبتين متقاربتينÝ أما فيما يخص جماليات 

  .قص الشعر لدى الذكور فلم تحظ باهتمامهم
الفضائيات الغربية في تشكيل الجماليات لدى اإلناثÝ نرى أن  وباالنتقال إلǏ دور برامج  

جماليات ترتيب أثاث المنزلÝ وجماليات األلوانÝ قد جاءت نسبتهما متقاربتينÝ ثم تأتي جماليات 
Ý ثم جماليات تقليد Ý15.69% تليها جماليات طرق اللباƩ بنسبة %19.93طرق التزيين بنسبة 

  .ماليات قص الشعرÝ وأخيرا ج%13.78الموضة بنسبة 
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وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج الفضائيات الغربيةÝ الجماليات لدى   
  .كل من الذكور واإلناث

مستوى  5وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة حرية  41.05قد بلغت  2نالحظ أن كا  
0.001.  

  

رامج الفضـائيات الغربيـة علـǏ    يبين العالقة بين الجماليات التي عملت ب: 205الجدول رƽم 
 .تشكيلها لدى عينة البحث، وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
المجموع

 % التكرار % التكرارالجماليات التي شكلتها الفضائيات الغربية

 238 16.03 93 21.93 145 طريقة التزيين

Ʃ187 13.10 76 16.79 111 طريقة اللبا 

 279 27.24 158 18.30 121 منزلطريقة ترتيب أثاث ال

 171 21.03 122 07.41 49 تقليد الموضة

 279 18.96 110 25.56 169 مزاوجة األلوان وتنسيقها

 87 03.62 21 09.98 66 طريقة قص الشعر

 00 00 - 00 -  أخرى

 1241 100 580 100 661 المجموع

ان المرتبة األولǏ لدى عن احتالل جماليات استعمال األلو) 205(يكشف لنا الجدول   
Ý ثم تأتي Ý21.93% تليها جماليات طرق التزيين بنسبة %25.56مبحوثي الريف بنسبة 

Ý16.79% Ý تتبعها جماليات طرق اللباƩ بنسبة %18.30جماليات ترتيب أثاث المنزل بنسبة 
  .أما الجماليات المهتمة بالموضة وبطرق قص الشعر فجاءت نسبها ضعيفة

ت المتعلقة بطرق ترتيب أثاث المنزل المرتبة األولǏ لدى مبحوثي المدينة وتحتل الجماليا  
Ý ثم Ý21.03% تليها الجماليات الخاصة بتقليد الموضة في المرتبة الثانية بنسبة %27.24بنسبة 

  .%18.96تأتي جماليات تنسيق األلوان ومزاوجتها بنسبة 
Ý وأما الجماليات الخاصة %16.03أما الجماليات الخاصة بطرق التزيين فكانت نسبتها   

Ý في حين بلغت جماليات قص الشعر نسبة ضعيفة قدره %13.10بطرق اللباƩ فكانت نسبتها
  %3.62ا
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وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج الفضائيات الغربيةÝ الجماليات لدى   
وهي قيمة دالة  84.59قد بلغت  2كل من مبحوثي الريفÝ ومبحوثي المدينةÝ نالحظ أن كا

  .0.001مستوى  5إحصائيا عند درجة حرية 
تشكل برامج الفضائيات الغربية الجماليات المتعلقة بطرق التزيين، ومزاوجة : ومنه نقول  

األلوان، وقص الشعر، والجماليات الخاصة بطرق اللباƩ لدى مبحوثي الريف أكثر من تشكليها 
مج الجماليات الخاصة بطرق ترتيب أثاث المنزلÝ لدى مبحوثي المدينة كما تشكل هذه البرا

وتلك الخاصة بتقليد الموضة لدى مبحوثي المدينة أكثر من تشكيلها لدى أوالئك الذين هم من 
  .الريف

  

يبين العالقة بين الجماليات التي عملت برامج الفضـائيات الغربيـة علـǏ    : 206الجدول رƽم 
 .يةتشكيلها لدى عينة البحث، والمؤسسة الجامع

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

المجموع
الجماليات التي شكلتها 
 الفضائيات الغربية

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

 15.60238 14.70115 30.2510 20.7072 41 طريقة التزيين

Ʃ19.40187 08.82143 02.9406 15.6507 31 طريقة اللبا 

طريقة ترتيب أثاث 
 المنزل

41 20.7031 13.0209 13.23198 26.86279 

 12.89171 08.8295 25.2106 05.0560 10 تقليد الموضة

مزاوجة األلوان 
 وتنسيقها

53 26.7660 25.2133 48.52133 18.04279 

 07.1987 05.8853 03.3604 11.1108 22 طريقة قص الشعر

 00 00 - 00 - 00 - 00 -  أخرى

 12.41 100 737 100 68 100 238 100 198 المجموع

أن برامج الفضائيات الغربية قد شكلت الجماليات المتعلقة ) 206(يتبين من الجدول   
بمزاوجة األلوان والجماليات المتعلقة بطرق التزيين وتلك المتعلقة بترتيب أثاث المنزل لدى 

لمرتبتين األولǏ والثانيةÝ تليها الجماليات المتعلقة بطرق اللباƩ طلبة جامعة سيدي بلعباƩ في ا
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وتلك المتعلقة بطرق قص الشعر في المرتبتين الثالثة والرابعة أما جماليات تقليد الموضة 
  . فاحتلت المرتبة األخيرة

   Ýالجماليات التي شكلتها برامج الفضائيات الغربية لدى طلبة جامعة ورقلة Ǐوباالنتقال إل
الحظ أن الجماليات المتعلقة بطرق التزيين وتلك المتعلقة بتقليد الموضةÝ ومزاوجة األلوان ن

  . وتنسيقها قد احتلت المرتبتين األولǏ والثانية
تليها الجماليات المتعلقة بطرق ترتيب أثاث المنزل في المرتبة الثالثةÝ أما جماليات طرق   

  .خيرتيناللباƩ وطرق قص الشعر فاحتلت المرتبتين األ
   Ýوفيما يخص الجماليات التي شكلتها برامج الفضائيات الغربية لدى طلبة جامعة جيجل

نالحظ أن جماليات مزاوجة األلوان قد احتلت المرتبة األولÝǏ تليها تلك المتعلقة بطرق التزيين 
تمام وطرق ترتيب أثاث المنزل في المرتبتين المواليتينÝ أما الجماليات األخرى فلم تحظ باه

  .طلبة جيجل
أما فيما يخص الجماليات التي شكلتها برامج الفضائيات الغربية لدى طلبة جامعة   

الجزائرÝ فنالحظ أن جماليات ترتيب أثاث المنزلÝ وتلك المتعلقة بطرق اللباÝƩ واستعمال 
ليد األلوان قد احتلت المراتب الثالث األولÝǏ تليها جماليات طرق التزيين وتلك المتعلقة بتق

  .الموضة وطرق قص الشعر في المراتب األخرى الموالية
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تشكيل برامج الفضائيات الغربيةÝ الجماليات لدى   

وهي قيمة دالة إحصائيا عند درجة  144.21قد بلغت  2مبحوثي الجامعات األربعÝ نالحظ أن كا
  .0.001مستوى  15حرية 

  

  :التلفزيونيةÛ وعملية تشكيل الجماليات لدى عينة البحثø حجم المشاهدة 
إذا كانت البرامج التلفزيونية قد شكلت القيم الجمالية لدى الشباب فسيتم تنـاول عمليـة     

  .تشكل الجماليات لدى هؤالء الشبابÝ في عالقتها بحجم المشاهدة التلفزيونية
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تشكلها برامج التلفزيون الجزائري لدى عينة  يبين العالقة بين الجماليات التي: 207الجدول رƽم 
 .البحث والحجم الساعي الذي تستغرقه عملية مشاهدة هذه العينة لبرامج هذا التلفزيون

 أقل من ساعتين الحجم الساعي
ساعتان إلǏ أربع 

 ساعات
خمƩ ساعات 

 فأكثر
الجماليات التي شكلها التلفزيون 

 الجزائري
 % التكرار % التكرار % التكرار

 00 - 33.48 215 19.12 57 طريقة التزيين
Ʃ00 - 22.42 144 18.12 54 طريقة اللبا 

 36.17 17 11.05 71 28.85 86 طرقة ترتيب أثاث المنزل
 42.55 20 13.39 86 12.41 37 تقليد الموضة

 10.63 05 12.92 83 12.75 38 مزاوجة األلوان وتنسيقها
 10.63 05 06.69 43 08.72 26 طريقة قص الشعر

 00 - 00 - 00 - أخرى
 100 47 100 642 100 298 المجموع

سنتناول اǓن العالقة بين الجماليات التي شكلتها البرامج التلفزيونية لدى الشباب الجامعي   
عن أن المبحوثين ) 207(المدروƩ والحجم الساعي المخصص للمشاهدةÝ فيكشف لنا الجدول 

ن الجزائري أقل من ساعتينÝ قد تشكلت لديهم الجماليات الخاصة الذين يشاهدون برامج التلفزيو
Ý تليها الجماليات الخاصة بطرق التزيين وجماليات %28.85بطرق ترتيب أثاث المنزل بنسبة 

طرق اللباƩ في المرتبتين المواليتينÝ ثم تأتي جماليات مزاوجة األلوان وتقليد الموضةÝ وأخيرا 
  .جماليات قص الشعر

ن يشاهدون برامج التلفزيون الجزائري من ساعتين إلǏ أربع ساعاتÝ فقد تشكلت أما الذي  
Ý تليها جماليات طرق اللباƩ بنسبة %33.48لديهم الجماليات المتعلقة بطرق التزيين بنسبة 

أما تلك الجماليات المتعلقة بتقليد الموضةÝ ومزاوجة األلوان وتنسيقها فكانت نسبتهما .22.42%
Ý أما جماليات طرق %11.05غت تلك المتعلقة بطرق ترتيب أثاث المنزل بنسبة متقاربتينÝ وبل

  .قص الشعر فكانت نسبتها ضعيفة
وأما الذين يشاهدون البرامج السابقة من خمƩ ساعات فأكثر فقد تشكلت لديهم الجماليات   

ل بنسبة Ý تليها تلك المتعلقة بطرق ترتيب أثاث المنز%42.55المتعلقة بتقليد الموضة بنسبة 
Ý في حين كانت نسبتا جماليات مزاوجة األلوان وطرق قص الشعر متساويتين 36.17%

  .وضعيفتين
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يبين العالقة بين الجماليات التي تشكلها برامج الفضائيات العربية لدى عينة : 208الجدول رƽم 
 .البحث والحجم الساعي الذي تستغرقه عملية مشاهدة هذه العينة لبرامج هذه الفضائيات

 أقل من ساعتين الحجم الساعي
ساعتان إلǏ أربع 

 ساعات

خمƩ ساعات 
 فأكثر

الجماليات التي شكلتها الفضائيات 
 العربية

 % التكرار % التكرار % التكرار

 21.67 44 17.05 132 18.75 78 طريقة التزيين

Ʃ19.70 40 19.12 148 24.75 103 طريقة اللبا 

 16.74 34 25.71 199 24.51 102 طرقة ترتيب أثاث المنزل

 09.85 20 09.43 73 12.01 50 تقليد الموضة

 18.22 37 18.86 146 17.06 71 مزاوجة األلوان وتنسيقها

 13.79 28 09.81 76 02.88 12 طريقة قص الشعر

 00 - 00 - 00 - أخرى

 100 203 100 774 100 416 المجموع

ج الفضائيات العربية أقل من ساعتين أن الذين يشاهدون برام) 208(يتضح من الجدول   
قد تشكلت لديهم جماليات طرق اللباÝƩ وطرق ترتيب أثاث المنزل وطرق التزيين في المراتب 
الثالث األولÝǏ أما الجماليات الخاصة بمزاوجة األلوان وتقليد الموضة فاحتلت المرتبتين الرابعة 

  .والخامسةÝ في حين كانت نسبة جماليات قص الشعر ضعيفة
أما بالنسبة للذين يشاهدون برامج الفضائيات العربية من ساعتين إلǏ أربع ساعاتÝ فقد   

تشكلت لديهم الجماليات المتعلقة بطرق ترتيب أثاث المنزلÝ وطرق اللباƩ ومزاوجة األلوان في 
المراتب الثالث األولÝǏ ثم تأتي جماليات طرق وكيفيات التزيين في المرتبة المواليةÝ في حين 

  .كانت نسبتا جماليات تقليد الموضة وطرق قص الشعر ضعيفتين
وأما الذين يشاهدون برامج الفضائيات العربية من خمƩ ساعات فأكثرÝ فقد تشكلت لديهم   

الجماليات الخاصة بطرق التزيين واللباƩ ومزاوجة األلوان في المراتب الثالث األولÝǏ تليها 
منزل وطرق قص الشعر في المرتبتين المواليتينÝ أما الجماليات الخاصة بطرق ترتيب أثاث ال

  .جماليات تقليد الموضة فكانت نسبتها ضعيفة
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يبين العالقة بين الجماليات التي تشكلها برامج الفضائيات الغربية لدى عينة : 209الجدول رƽم 
 .البحث والحجم الساعي الذي تستغرقه عملية مشاهدة هذه العينة لبرامج هذه الفضائيات

 أقل من ساعتين الحجم الساعي
ساعتان إلǏ أربع 

 ساعات
خمƩ ساعات 

 فأكثر
 %التكرار %التكرار %التكرارالجماليات التي شكلتها الفضائيات الغربية

20.10 18.4338 20.38137 63 طريقة التزيين
Ʃ07.93 16.9615 14.88126 46 طريقة اللبا

23.80 18.1645 32.03135 99 طرقة ترتيب أثاث المنزل
07.93 15.6215 12.94116 40 تقليد الموضة

25.40 23.1448 19.09172 59 مزاوجة األلوان وتنسيقها
14.82 07.6728 00.6457 02 طريقة قص الشعر

 00 - 00 - 00 - أخرى
 100 189 100 743 100 309 المجموع

برامج الفضائيات الغربية أقل من أن الذين يشاهدون ) 209(يتضح من بيانات الجدول   
ساعتين قد تشكلت لديهم جماليات طرق  ترتيب أثاث المنزل وطرق التزيين ومزاوجة األلوان 
وتنسيقها في المراتب الثالث األولÝǏ تليها جماليات طرق اللباƩ وتقليد الموضة في المرتبتين 

  .ا ضعيفة جداالثالثة و الرابعة Ý أما جماليات طرق قص الشعر فكانت نسبته
وباالنتقال إلǏ المبحوثين الذين  يشاهدون برامج الفضائيات الغربية من ساعتين إلǏ أربع   

ساعاتÝ نالحظ أن جماليات مزاوجة األلوان وطرق ترتيب أثاث المنزل وطرق اللباƩ قد 
شكلت لدى أوالئك المبحوثين في المراتب الثالث األولÝǏ كما نجد جماليات طرق قص الشعر 

  .كيفيات اللباƩ وتقليد الموضة قد تشكلت في المراتب الثالث األخيرةو
ويبدو مما سبق أن عملية تشكيل البرامج التلفزيونية للجماليات لدى المبحوثين الشباب   

ƹير مرتبطة بالحجم الساعي للمشاهدةÝ وإنما ترتبط بما يريد األفراد المبحوثون تحققه من 
ود وسائط أخرى تشارك التلفزيون في صياƹة الجماليات لدى جمالياتÝ ويمكن تفسير ذلك بوج

  .الشباب الجامعي
  

  :ø عناصر جمالية الممثلين من خǘل البرامج التلفزيونية
الحظنا في الفصل الخاص بدور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي   

هاÝ كما الحظنا أن التلفزيون يساعد المبحوث أن هناك تشكال لكل القيم الجمالية التي أوردنا
  .المبحوثين في تشكيلهم للجماليات التي أوردناها كذلك



 ǔƛاƾالجمالي .................................................................................... ...............................الفصل ال ƙƶالج ƟاǾملǕة وǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜال ƟاǱǸǦǭ 

 

وبناء علǏ هذا سنتناول اǓن رأي المبحوثين في العناصر التي تزيد من جمال الممثلـين    
  .من خالل مشاهدة البرامج التلفزيونية

  

جمال الممثلين من خالل البـرامج  يبين العالقة بين العناصر التي تزيد من : 210الجدول رƽم 
 .التلفزيونية والنوع

 اإلناث الذكور النوع
 الترتيب التكرار الترتيب التكرار العناصر التي تزيد من جمال الممثلين

 5 179 5 45 طريقة التزيين
 6 161 6 38 المالبƩ الفاخرة
 3 185 1 129 طريقة الكالم

 10 75 8 26 حسن الوجه والخلقة
 9 77 10 14 شرةلون الب

 8 95 9 17 لون العينين
 7 99 7 37 حسن الجمع بين األلوان

 1 199 4 60 الرشاقة
 4 182 2 122 درجة حب الجمهور للممثل

 2 187 3 92 طريقة تأدية العمل التلفزيوني
  1439  580 المجموع

ن جمال أن الذكور يرون أن طريقة الكالم هي التي تزيد م) 210(يتضح من الجدول   
الممثلين أكثر من العناصر األخرىÝ وبذلك فقد أخذت المرتبة األولÝǏ أما المرتبة الثانية فقد 
أخذها مدى حب الجمهور للممثلÝ تأتي بعد ذلك طريقة تأدية العمل التلفزيونيÝ في المرتبة 

نÝ ثم الثالثةÝ ثم يأتي العنصر الخاص بالرشاقة في المرتبة الرابعة متبوعا بطريقة التزيي
المالبƩ الفاخرة في المرتبة السادسةÝ يليها حسن الجمع بين األلوان في المرتبة السابعةÝ أما 
المرتبة الثامنة فعادت لحسن الوجه والخلقةÝ وعادت المرتبة التاسعة للون العينينÝ وأخذ لون 

  .البشرة المرتبة األخيرة
الممثلين يتضح أن تفضيالت  وبالنظر في رأي اإلناث في العناصر التي تزيد من جمال  

  .اإلناث تتفق مع تفضيالت الذكور في ثالث عناصرÝ أما العناصر األخرى ففيها خالف
ومنه نالحظ أن عنصر الرشاقة هو الذي يحتل المرتبة األولǏ لدى اإلناث ضمن   

 العناصر التي تزيد من جمال الممثلينÝ ثم تأتي طريقة تأدية العمل التلفزيوني في المرتبة
الثانيةÝ تليها طريقة الكالم في المرتبة الثالثةÝ ثم درجة حب الجمهور للممثل في المرتبة 
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 Ǐالفاخرة فجاءتا في المرتبتين الخامسة والسادسة عل Ʃأما طريقة التزيين والمالب Ýالرابعة
مثلين التواليÝ أما حسن جمع الممثلين بين األلوان فاحتل المرتبة السابعةÝ ثم يأتي لون عيون الم

  .في المرتبة الثامنةÝ ثم يأتي لون البشرة وحسن الوجه والخلقة في المرتبتين األخيرتين
  

يبين العالقة بين العناصر التي تزيد من جمال الممثلين من خالل البـرامج  : 211الجدول رƽم 
 .التلفزيونية وبيئة النشأة

 المدينة الريف بيئة النشأة
 الترتيب التكرار الترتيب التكرار ثلينالعناصر التي تزيد من جمال المم

 5 122 5 102 طريقة التزيين
 6 91 4 108 المالبƩ الفاخرة
 2 171 2 143 طريقة الكالم

 7 74 10 27 حسن الوجه والخلقة
 10 11 7 80 لون البشرة
 9 37 8 75 لون العينين

 8 64 9 72 حسن الجمع بين األلوان
 3 143 3 116 الرشاقة

 1 204 6 100 الجمهور للممثل درجة حب
 4 126 1 153 طريقة تأدية العمل التلفزيوني

  1043  976 المجموع

وبدراسة العالقة بين العناصر التي تزيد من جمال الممثلين من خالل مشاهدة أفراد عينة   
 Ý أن المبحوثين)211(البحث برامج التلفزيون ومتغير بيئة النشأةÝ يتضح من بيانات الجدول 

الذين هم من الريف قد اختاروا طريقة تأدية العمل التلفزيونيÝ كƎحدى العناصر التي تزيد من 
جمال الممثلين، محتلة بذلك المرتبة األولÝǏ تليها طريقة الكالم في المرتبة الثانيةÝ ثم الرشاقة 

ن في المرتبة في المرتبة الثالثةÝ والمالبƩ الفاخرة في المرتبة الرابعةÝ متبوعة بطريقة التزيي
الخامسةÝ أما درجة حب الجمهور للممثل فأخذت المرتبة السادسةÝ وأخذ لون البشرة المرتبة 
 Ýثم حسن الجمع بين األلوان في المرتبة التاسعة Ýالسابعة متبوعا بلون العيون في المرتبة الثامنة

  .وأما العنصر الخاص بحسن الوجه والخلقة فأخذ المرتبة األخيرة
فيما اختاره المبحوثون الذين هم من المدينةÝ نرى أن حب الجمهور للممثلين قد وبالنظر   

أخذ المرتبة األولǏ تليه طريقة الكالم في المرتبة الثانيةÝ ثم الرشاقة في المرتبة الثالثةÝ وطريقة 
عة تأدية العمل التلفزيوني في المرتبة الرابعةÝ أما المرتبة الخامسة فرجعت لطريقة التزيين متبو
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بالمالبƩ الفاخرة في المرتبة السادسة Ý وأما المرتبة السابعة فأخذها حسن الوجه والخلقةÝ في 
حين أخذ حسن الجمع بين األلوان المرتبة الثامنةÝ وأخذ لون العينين ولون البشرة المرتبتين 

  .األخيرتين
  

ين من خالل البـرامج  يبين العالقة بين العناصر التي تزيد من جمالية الممثل: 212الجدول رƽم 
 .التلفزيونية والمؤسسة الجامعية

 جيجل ورقلة سيدي بلعباƩ المؤسسة الجامعية
الجزائر 
 العاصمة

العناصر التي تزيد من جمالية 
 الممثلين

 %التكرار %التكرار %التكرار %التكرار

12.48 16.93135 07.2432 08.1231 26 طريقة التزيين

12.84 06.87139 04.4313 08.7519 28 المالبƩ الفاخرة

14.42 16.40156 18.2231 15.3178 49 طريقة الكالم

02.49 11.6427 06.3022 07.8127 25 حسن الوجه والخلقة

04.89 01.0553 06.3002 02.8127 09 لون البشرة

04.89 53 00 -08.41 07.1836 23 لون العينين

07.30 06.3479 03.7312 09.0616 29 حسن الجمع بين األلوان

14.88 08.46161 10.2816 11.8744 38 الرشاقة

15.06 11.11163 20.7921 09.6889 31 درجة حب الجمهور للممثل

10.72 21.16116 14.2540 19.3761 62 طريقة تأدية العمل التلفزيوني

 100 1082 100 189 100 428 100 320 المجموع

راسة العالقة بين العناصر التي تزيد من جمال الممثلين من خالل البرامج التلفزيونيةÝ بد  
أن مبحوثي جامعة سيدي بلعباƩ قد اختاروا ) 212(والمؤسسة الجامعيةÝ يتضح من الجدول 

Ý %19.37طريقة تأدية العمل التلفزيوني كƎحدى العناصر التي تزيد من جمال الممثلين بنسبة 
Ý ثم يأتي حب الجمهور Ý11.87% ثم الرشاقة بنسبة %15.31الكالم بنسبة تليها طريقة 

Ý أما نسبتا المالبÝ09.06% Ʃ يليه حسن الجمع بين األلوان بنسبة %9.68للممثلين بنسبة 
الفاخرة وطريقة التزيين فكانتا متقاربتين كما تقاربت أيضا نسبتا حسن الوجه والخلقة ولون 

  .كانت نسبته ضعيفة جداالعينينÝ أما لون البشرة ف
وبالنسبة لطلبة جامعة ورقلة فقد اختاروا عنصر حب الجمهور للممثلين كأحد العناصر   

Ý تليها طريقة Ý18.22% ثم تأتي طريقة الكالم بنسبة %20.79التي تضفي جماال عليهم بنسبة 
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ألخرى فلم Ý أما العناصر ا%10.28ثم الرشاقة بنسبة %14.25تأدية العمل التلفزيوني بنسبة 
  .تحظ باهتمام طلبة جامعة ورقلة

وفيما يخص العناصر التي اختارها طلبة جامعة جيجل فنالحظ أن طريقة تأدية العمل   
Ý تليها طريقة التزيينÝ وطريقة الكالم بنسبتين متقاربتينÝ ثم %21.16التلفزيوني قد أخذت نسبة 

ين أيضاÝ أما العناصر األخرى فكانت يأتي حسن الوجه وحب الجمهور للممثلين بنسبتين متقاربت
  .نسبها ضعيفة

أما فيما يخص العناصر التي اختارها طلبة جامعة الجزائر فنالحظ أن حب الجمهور   
 Ʃثم تأتي المالب ÝǏللممثلين وعنصر الرشاقة وطريقة الكالم قد احتلت المراتب الثالث األول

يوني في المراتب المواليةÝ أما العناصر الفاخرةÝ وطريقة التزيين وطريقة تأدية العمل التلفز
  .األخرى فكانت نسبها ضعيفة

يبدو مما سبق تناوله أن للمبحوثين خلفية نظرية تجاه الجميلÝ من خالل التلفزيونÝ فƎن   
كان ترتيب العناصر السابقة قد أعطǏ كل عنصر أهميته في التركيب الجمالي للممثلينÝ فƎننا ال 

عناصر السابقةÝ ذاك أن الحكم الجمالي حكم نسبي يختلف من إنسان نستطيع الفصل بين هذه ال
  .إلǏ إنسان ومن بيئة اجتماعية إلǏ أخرى

وبناء علǏ هذاÝ سنحاول تلخيص ما توصلنا إليه من نتائج فيما يتعلق بأهم العناصر التي   
  .تزيد من جمال الممثلين

أن الشباب الجامعي يميل إلǏ  )211.210.209(يبدو من بيانات الجداول الثالثة السابقة   
جماليات الحديث أو الكالم في الحكم الجمالي الصادر علǏ الممثلينÝ ويمكن تفسير ذلك 
 Ǐتقمص األدوار التي تعط Ǐاللغة التلفزيونية ومستوياتها ومدى قدرة الممثل عل Ǐباالنجذاب إل

ب التلفزيونيÝ وإذا كان لهÝ وينبغي التأكيد هنا علǏ أن هذا العنصر يدخل في جماليات الخطا
حسن الكالم قد حقق الجمالÝ فƎن الحب الذي يحمله الجمهور للممثل قد حققه أيضاÝ فالجميل هنا 
هو ما يحبه هؤالء الشباب نتيجة تجربتهم التلفزيونيةÝ والحقيقة أن هذا الحب لم يتكون من 

  .فراÝƷ وإنما له عناصره الجمالية التي حققته
قن دورهÝ ولمن ال تكون طريقة تأديته لعمله التلفزيوني جيدة أن ينال فال يمكن لمن ال يت  

  .منزلة في تفضيالت الشباب الجامعي الجمالية
كما يميل هؤالء الشباب إلǏ بعض جماليات الجسم البشري في حكمهم علǏ جمال   

رة، هي الممثلين من خالل التلفزيونÝ فالرشاقة، والتزيين، والتجميل، وارتداء المالبƩ الفاخ
عناصر تكسب الممثلين جماالÝ لكن بالمقابل نالحظ أن بعض جماليات الجسم البشري لم تحظ 



 ǔƛاƾالجمالي .................................................................................... ...............................الفصل ال ƙƶالج ƟاǾملǕة وǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜال ƟاǱǸǦǭ 

 

باهتمام الشباب الجامعيÝ كحسن الوجه والخلقة ولون البشرة ولون العينين مما يؤكد عدم 
  .االختالف الكبير في ذوق هؤالء المبحوثين

سب الممثلين جماالÝ فƎن تقديم إذا كان المبحوثون قد قدموا أهم العناصر التي تك  
الشخصيات التلفزيونية المفضلة جمالياÝ يعد مؤشرا هاما لمدى تحقق تلك العناصر الجماليةÝ كما 

  .يعد تأكيدا علǏ قدرة التلفزيون علǏ رسم صورة جميلة عن أي شخصية اختارها المبحوثون
  ).213(وهذا ما سنحاول معرفته من خالل الجدول   

  

  :تلفزيونية وعملية اǗنجذاب الجماليø الشخصيات ال
تشكل تجربة المشاهدة التلفزيونية لدى المتلقي صورا عن الشخصيات المفضلةÝ منها ما   

تثبت في المخيالÝ ومنها ما تنمحيÝ ويبدو أن لكل مشاهد معايير جمالية يحكم بها علǏ جمال 
شخصية أو نماذج من  شخصية تلفزيونية دون أخرىÝ وبهذا يكون لهذا المشاهد نموذج من

  .شخصيات تلفزيونية جميلة
 Ýهذا حاولنا معرفة الشخصيات التي يعتبرها الشباب الجامعي نموذج الجمال لديهم Ǐوبناء عل

  .ومن ثم معرفة دور التلفزيون في إبراز الصفات الجمالية لكل شخصية من الشخصيات
  :إليها إلǏوتنقسم الشخصيات التلفزيونية التي انجذب الشباب الجامعي 

  .شخصيات جزائرية  - 1
 .شخصيات عربية  - 2
 .شخصيات ƹربية  - 3

Ǐكما تنقسم هذه الشخصيات التلفزيونية حسب عملها إل:  
  .الشخصيات الفكاهية - 1
 .مقدمي األخبار - 2
  .المنشطين الرياضيين ومنشطي الحصص - 3
  .الشخصيات الدينية - 4
 .شخصيات الدراما التلفزيونية - 5
 ).المغنون(الشخصيات الفنية  - 6

) 105(شخصية تلفزيونية من بين مائة وخمƩ شخصيات ) 20(ترنا عشرين ولقد اخ  
  .التي فضلها جماليا الشباب المبحوث) أنظر الملحق(الواردة في الجدول 
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يبين العالقة بين الشخصيات التلفزيونية التي جذبت عينـة البحـث بفضـل    : 213الجدول رƽم 
 جمالها، والنوع

 اإلناث الذكور النوع
 المجموع

 الترتيب التكرار الترتيب التكرار شخصيات التلفزيونيةال

 31 7 16 4 15 عثمان عريوات

 71 2 39 1 32 كريم بوسالم

 36 6 19 3 17 عادل إمام

 56 4 24 1 32 حفيظ دراجي

 40 5 23 3 17 صالح أوقروت
VANDAME 08 6 04 16 12 
 50 3 29 2 21 خديجة بن قنة

 17 8 15 11 02 محمد عجايمي

 49 1 40 6 09 عمرو خالد

 20 14 08 5 12 ليلǏ علوي

 14 13 09 9 05 عائض القرني 

 17 9 14 11 03 أحمد زكي

 27 5 23 10 04 جورج قرداحي
Jean pierre foucout 01 12 12 10 13 

 26 6 19 7 07 فريدة بلقسام
Tom cruse 06 8 11 11 17 
 17 10 12 9 05 نافع الجندي

 19 11 11 6 08 حكيم دكار

 12 12 10 12 02 إبراهيم الفقي

 20 8 15 9 05 فريدة صابونجي

Ʃ12 15 07 9 05 جميلة عرا 

      المجموع

أن الذكور قد فضلوا شخصيتي حفيظ دراجي، وكريم بوسالم، ) 213(يتضح من الجدول   
Ǐفي المرتبة األول.  
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تها مقدمة األخبار بقناة الجزيرة أما المرتبة الثانية في مفاضلة الذكور الجمالية فأخذ  
خديجة بن قنةÝ وأخذ كل من عادل إمام، وصالح أوقروت، كشخصيتين فكاهيتينÝ المرتبة الثالثة 
في مفاضلة الذكور الجماليةÝ ثم تأتي بعدهما شخصية فكاهية أخرى، هي شخصية عثمان 

رتبة الخامسةÝ وتقاسم عريوات في المرتبة الرابعةÝ واحتلت الممثلة المصرية ليلǏ علوي الم
والداعية عمرو خالد والممثل حكيم دكارÝ في  VANDAMالمرتبة السادسة كل من الممثل 

حين أخذت مقدمة األخبار بالتلفزيون الجزائري فريدة بلقسام المرتبة السابعةÝ وأخذ الممثل 
Tom cruse المرتبة الثامنة في مفاضلة الذكور.  

نزلتها كل من الداعية عائض القرني، والمنشط نافع الجنديÝ أما المرتبة التاسعة فتقاسم م  
 Ýواحتل الفنان جورج قرداحي المرتبة العاشرة ،Ʃوالممثلتان فريدة صابونجي، وجميلة عرا
وتقاسم الممثالن محمد عجايمي وأحمد زكي المرتبة الحادية عشرةÝ كما تقاسم كل من المنشط 

Jean Pierre Foucout  الفقي المرتبة الثانية عشرةوالداعية إبراهيم.  
وباالنتقال إلǏ الشخصيات المفضلة جماليا لدى اإلناث نالحظ أن الداعية عمرو خالدÝ قد   

احتل المرتبة األولÝǏ يليه مقدم األخبار كريم بوسالم، في المرتبة الثانيةÝ ثم تأتي مقدمة األخبار 
ي حفيظ دراجي المرتبة الرابعةÝ أما خديجة بن قنة في المرتبة الثالثةÝ واحتل الصحفي الرياض

المرتبة الخامسة فتقاسمها كل من الفكاهي صالح أوقروت، والفنان جورج قرداحيÝ كما تقاسم 
كل من عادل إمام وفريدة بلقسام المرتبة السادسةÝ في حين رجعت المرتبة السابعة للفنان عثمان 

فريدة صابونجيÝ وأخذ المرتبة عريواتÝ وتقاسم المرتبة الثامنة كل من محمد عجايمي، و
ونافع الجنديJean Pierre Foucout ، Ý التاسعة أحمد زكيÝ وتقاسم المرتبة العاشرة كل من 
Ý والفكاهي حكيم دكار المرتبة Tom Cruseوكل منهما مقدم حصة تلفزيونيةÝ كما تقاسم الممثل 

كشخصية دينيةÝ ثم تأتي شخصية الحادية عشرةÝ أما المرتبة الثانية عشرة فأخذها إبراهيم الفقي 
الداعية عائض القرني في المرتبة الثالثة عشرةÝ وأخذت الممثلة ليلǏ علوي المرتبة الرابعة 

 Van DamعشرةÝ كما أخذت الممثلة جميلة عراƩ المرتبة الخامسة عشرةÝ وأخذ الممثل 
  .المرتبة األخيرة

ربع األولǏ التي جذبت الذكور يتضح مما سبق ذكره أن الشخصيات المحتلة المراتب األ  
بفعل جمالهاÝ وهي شخصية مقدم األخبار كريم بوسالمÝ ويبدو هنا أن جمال مقدم األخبار ال 
 Ýخر مهمƈ وإنما هناك جانب Ýوالمكياج، واأللوان فقط ،Ʃالجوانب الشكلية كاللبا Ǐعل Ʃيتأس

مال قد يمتد إلǏ أشياء وهو طريقة وأسلوب عرض وقراءة األخبارÝ وفي هذا إشارة إلǏ أن الج
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أخرى ƹير مرئية في تأسيƩ الحكم الجماليÝ كما نرى أن الصحفي الرياضي حفيظ دراجيÝ قد 
احتل المرتبة نفسهاÝ ويبدو هنا أن الحكم الجمالي لدى الذكور قائم أساسا علǏ ما يقدم داخل 

العمل التلفزيوني  البرنامج التلفزيوني، ثم علǏ مدى نجاƟ هذا البرنامجÝ ومنه يمكن أن يكون
  .صورة لصاحبه

وتبقǏ صفة الشخصية ونجاحها متحكمين في الحكم الجماليÝ ويبرز ذلك لدى الذكور   
 Ǐعل Ʃويبدو أن هذا الحكم ال يتأس Ýحين اعتبروا الصحفية خديجة بن قنة متصفة بالجمال

ض وقراءة إلǏ طريقة وأسلوب عر -كما قلنا من قبل  –الجوانب الشكلية فقطÝ وإنما يمتد 
  .األخبار
 اكما يبرز ذلك في احتالل شخصيات فكاهية المرتبة الثالثة والرابعةÝ ويمكن تفسير هذ  

الحكم الجمالي باتجاه الذكور إلǏ الجوانب الفكاهية المثيرة للضحك والهزل في شخصية الممثل 
  .عادل إمامÝ والممثل صالح أوقروتÝ والممثل عثمان عريوات

ه في الخلفية النظرية للبحث من كون القيم الجمالية ممتدة إلǏ الضحك وهذا ما يجد تبرير  
  .والفكاهة والهزل

أما بالنسبة للشخصيات التلفزيونيةÝ التي انجذبت إليها اإلناث فنالحظ أن هناك اتفاقا في   
Ǐمن بين الشخصيات األربع األول Ýاختيار ثالث شخصيات بين اإلناث والذكور.  

الي لدى اإلناث شخصية الداعية عمرو خالدÝ كأجمل شخصية لقد أخذ الحكم الجم  
تلفزيونيةÝ ويمكن تفسير هذا بطبيعة البرامج الدينية التي يقدمهاÝ وفي هذا ميل إلǏ بعض 
الجماليات الروحية التي تطرقنا لها في الجانب النظري للدراسةÝ حيث ال يكتفي هنا بالجماليات 

ى األمر إلǏ جمال الصورة الباطنة داخل المتلقيÝ أو Ý وإنما يتعد)رƹم أهميتها(الشكلية 
  .المشاهدÝ واستثارت المخزون الديني لǘناث

) كريم بوسالمÝ خديجة بن قنةÝ حفيظ دراجي(وفيما يتعلق بالشخصيات الثالث المتبقية   
  .يمكن تطبيق ما ذكرناه عنها لدى الذكور

  Ǔمجموعة من االستنتاجات كا Ƹنصي Ýتيومما سبق تناوله:  
  .الجمال نسبيÝ يختلف من شخص إلƈ Ǐخر -
ال يرتبط الجمال بالمالمح الفزيولوجية فقط لدى الشباب المبحوثÝ وإنما يرتبط كذلك بطبيعة  -

  .الدور الذي تؤديه الشخصية التلفزيونية
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-  ÝƟبمدى ما حققته من نجا Ýيرتبط جمال الشخصيات التلفزيونية لدى الشباب الجامعي
  .امج المقدموبطبيعة البرن

-  Ýكالفكاهة وحسن أداء الدور Ýيرتبط جمال الشخصيات التلفزيونية بالصفة التي هي عليها
  .وطريقة العرض والتقديمÝ والبعد الديني لها

الحظنا مما سبق انجذاب الشباب الجامعي إلǏ الشخصيات الجزائرية والعربية كان أكثر من  -
  .االنجذاب إلǏ الشخصيات الغربية

  

  :اكتساب القيم الجماليةÛ وتجربة المشاهدة التلفزيونية ø زمن
   Ǐفهناك من القيم ما تجد طريقها إل Ýتخضع عملية اكتساب القيم الجمالية لعامل الزمن

المتلقيÝ في وقت زمني قصيرÝ فتتدعم تلك التي كانت موجودة من قبلÝ وهناك كذلك من القيم 
  .يلÝ فتتدعم أو تتغيرÝ تاركة المكان لقيم أخرىما تجد طريقها إلǏ المتلقي في وقت زمني طو

وبهذا سنحاول معرفة رأي الشباب الجامعي المبحوثÝ في المدة الزمنية التـي يرونهـا     
  .كافية الكتساب القيم الجماليةÝ خالل عمليات المشاهدة والتلقيÝ لبرامج التلفزيون

ا عينة البحث كافية الكتساب القـيم  يبين العالقة بين المدة الزمنية التي تراه: 214الجدول رƽم 
 .الجمالية، والنوع

 اإلناث الذكور النوع

 الترتيب التكرار الترتيب التكرار المدة الزمنية الكافية الكتساب القيم الجمالية

 2 88 1 58 الساعة األولǏ التي تلي عملية المشاهدة

 1 121 2 50 الساعات األولǏ التي تلي عملية المشاهدة

 3 49 4 22 األول الذي يلي عملية المشاهدةاليوم 

 6 40 3 32 األيام األولǏ التي تلي عملية المشاهدة

 5 41 6 06 األسبوع األول الذي يلي عملية المشاهدة

 4 44 5 20 األسابيع األولǏ التي تلي عملية المشاهدة

 7 07 8 03 الشهر األول الذي يلي عملية المشاهدة

 8 03 7 04 تلي عملية المشاهدةاألشهر األولǏ التي 

 - - 9 01 السنة األولǏ التي تلي عملية المشاهدة

 - - - - السنوات األولǏ التي تلي عملية المشاهدة

  393   196  المجموع
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عن أخذ الساعة األولǏ التي تلي عملية مشاهدة التلفزيونÝ ) 214(يكشف لنا الجدول   
الساعات األولǏ التي تلي عملية المشاهدةÝ في المرتبة المرتبة األولǏ لدى الذكورÝ ثم تأتي 

الثانية ضمن المدة الزمنية الكافية الكتساب القيم الجماليةÝ وبعد هذه الساعات األولÝǏ يرى 
الذكورÝ أن اكتساب هذه القيم من خالل مشاهدة التلفزيونÝ يأتي بعد األيام األولÝǏ التي تتبع تلك 

  .الثالثةالمشاهدةÝ وذاك في المرتبة 
أما المرتبة الرابعة فرجعت لليوم األول الذي يتبع عملية مشاهدة التلفزيونÝ وأما المرتبة   

الخامسةÝ فرجعت لǖسابيع األولǏ التي تتبع عملية المشاهدةÝ في حين يحتل األسبوع األولÝ في 
ر األولÝǏ والشهر المدة الزمنية الكافية الكتساب القيم الجماليةÝ المرتبة السادسةÝ وتحتل األشه

األول والسنة األولÝǏ المراتب الثالث األخيرةÝ ضمن المدة الزمنية التي يراها الذكور كافية 
  .الكتساب القيم الجمالية

وبالنسبة لǘناث نالحظ أن المدة الزمنية الكافية الكتساب القيم الجمالية لديهن كانت   
بذلك المرتبة األولÝǏ ثم تأتي الساعة األولǏ للساعات األولǏ التي تلي عملية المشاهدةÝ محتلة 

التي تتبع مشاهدة التلفزيون في المرتبة الثانيةÝ يليها اليوم األول الذي يتبع عملية المشاهدة في 
المرتبة الثالثةÝ ثم تأتي األسابيع األولÝǏ في المرتبة الرابعةÝ يتبعها األسبوع األول في المرتبة 

كانت لǖيام األولǏ التي تلي عملية المشاهدةÝ أما الشهر األول الخامسةÝ والمرتبة السادسة 
  .واألشهر األولǏ فاحتلوا المرتبتين األخيرتين

يتضح مما سبق تناولهÝ أن عملية اكتساب المبحوثينÝ القيم الجماليةÝ من خالل مشاهدة   
ةÝ وكلما تباعد زمن التلفزيونÝ ترتبط بالزمن الذي يتخلل عملية المشاهدةÝ والذي يتبع هذه العملي

المشاهدةÝ كلما قلت عملية تشكل القيم الجمالية السابقةÝ ويمكن تفسير ذلك بقوة تأثير محتويات 
 Ǐإضافة إل Ýوبتجدد هذه البرامج مع مرور الوقت Ýالبرامج التلفزيونية في الشباب المبحوث

في التلفزيون يمحǏ من عامل ƈخر مهم يتعلق بالذاكرةÝ لدى هؤالء الشبابÝ بمعنǏ أن ما يشاهد 
  .ذاكرة المبحوثينÝ وينسǏ بعض الشيء

  

  :ø المتعة والحاجة الجماليتين
تكون محصلة التجربة الجمالية التلفزيونية، نتيجة التلقي الجمالي، واكتساب مجمل القيم   

الجماليةÝ وسنحاول هنا معرفة تحقيق البرامج التلفزيونيةÝ المتعة والحاجة الجماليتين لدى 
  .باب الجامعي المبحوثالش
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 .يبين البرامج التلفزيونية التي تحقق لعينة البحث متعة جمالية: 215الجدول رƽم 
برامج القنوات 
 التلفزيونية

التلفزيون 
 الجزائري

القنوات الفضائية 
 العربية

القنوات الفضائية 
المجموع الغربية

 % التكرار % التكرار % التكرار البرامج المحققة للمتعة

 919 37.37 382 24.62 246 30.76 291 األفالم

 720 12.81 131 37.63 376 22.51 213 المسلسالت

 401 20.35 208 11.11 111 08.66 82 اإلشهار

 926 29.45 301 26.62 266 37.94 359الحصص الفنية والثقافية

 01 00 - 00 - 00.10 01 أخرى

 2967 100 1022 100 999 100 946 المجموع

تناولنا سابقا دور التلفزيون في تشكيل القيم الجماليةÝ لدى الشباب المبحوثÝ والحظنا أن   
هناك دورا مهما يمارسه التلفزيون في تشكيل بعض الجماليات لدى هؤالء الشبابÝ وسنحاول 
اǓن معرفة مدى تحقيق البرامج التلفزيونية للمتعة الجمالية باعتبارها ركيزة من ركائز الحكم 

أن الحصص الفنية والثقافية التي يبثها ) 215(جماليÝ والقيمة الجماليةÝ فيتضح من الجدول ال
Ý تليها األفالم بنسبة  %37.94التلفزيون الجزائري تحقق متعة جمالية للشباب المبحوث بنسبة 

  .Ý08.66% يليها اإلشهار في المرتبة األخيرة بنسبة Ý22.51% ثم المسلسالت بنسبة 30.76%
لنسبة لبرامج الفضائيات العربيةÝ نالحظ أن المسلسالت هي التي تحقق متعة جمالية وبا  

Ý تليها الحصص الفنية  %37.63لدى الشباب الجامعي أكثر من البرامج األخرىÝ وذلك بنسبة 
Ý أما اإلشهار فƎن تحقيقه للمتعة الجمالية Ý24.62% ثم األفالم بنسبة %26.62والثقافية بنسبة 

  .ثين فكان ضعيفالدى المبحو
أما بالنسبة لبرامج الفضائيات الغربيةÝ فنالحظ أن األفالم هي التي حققت لعينة البحث   

Ý ثم Ý29.45% تليها الحصص الفنية والثقافية بنسبة %37.37متعة جماليةÝ وذلك بنسبة 
  .Ý أما المسلسالت فكانت نسبتها ضعيفة%20.35اإلشهار بنسبة 

الموجودة بين تحقيق القنوات التلفزيونية للمتعة الجمالية لدى  وبالنظر في داللة الفروق  
Ý0.001 Ý مستوى 8وهي دالة عند درجة حرية  234.42=  2الشباب المبحوثÝ نالحظ أن كا

  :ومنه نقول



 ǔƛاƾالجمالي .................................................................................... ...............................الفصل ال ƙƶالج ƟاǾملǕة وǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜال ƟاǱǸǦǭ 

 

تحقق األفالم في القنوات الفضائية الغربية متعة جمالية ألفراد عينة البحثÝ أكثر من تحقيق 
  .زائري والفضائيات العربية لتلك المتعة لدى المبحوثيناألفالم بالتلفزيون الج

كما تحقق المسلسالت في الفضائيات العربية متعة جمالية ألفراد العينة أكثر من تحقيق   
  .هذه المسلسالت بالتلفزيون الجزائري والفضائيات الغربيةÝ لهذه المتعة لدى األفراد السابقين

متعة جمالية للشباب المبحوث أكثر من تحقيق هذا  ويحقق اإلشهار في الفضائيات الغربية  
  .اإلشهار بالتلفزيون الجزائري والفضائيات العربية للمتعة الجمالية لدى الشباب السابق

وتحقق الحصص الفنية والثقافية بالتلفزيون الجزائريÝ متعة جماليةÝ لدى الشباب   
الغربية لتلك المتعةÝ لدى أولئك المبحوث أكثر من تحقيق هذه الحصص بالفضائيات العربيةÝ و

  .الشباب
  Ʃبمتغير الجن Ýبعد هذا سنتناول عالقة البرامج التلفزيونية المحققة للمتعة الجمالية.  

  

يبين العالقة بين برامج التلفزيون الجزائري التي حققت متعة جمالية لعينـة  : 216الجدول رƽم 
 .البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع

 % التكرار % التكرار مج التلفزيونية المحققة للمتعة الجماليةالبرا

 291 28.24 183 36.24 108 األفالم

 213 25.30 164 16.44 49 المسلسالت

 82 08.48 55 02.06 27 اإلشهار

 359 37.96 246 37.91 113 الحصص الفنية والثقافية

 01 00 - 00.33 01 أخرى

 946 100 648 100 298 المجموع

بدراسة مدى تحقق المتعة الجمالية لدى كل من الذكور واإلناثÝ يتضح من الجدول   
أن الحصص الفنية والثقافية التي يبثها التلفزيون الجزائريÝ قد حققت متعة جمالية لدى ) 216(

Ý أما Ý16.44% ثم المسلسالت بنسبة Ý36.24% تليها األفالم بنسبة %37.91الذكورÝ بنسبة 
  .ت نسبته ضعيفةاإلشهار فكان

وبالنسبة لǘناث نالحظ أن الحصص الفنية والثقافيةÝ قد حققت لديهن متعة جمالية بنسبة   
Ý أما مساهمة اإلشهار Ý25.30% ثم المسلسالت بنسبة Ý28.24% تليها األفالم بنسبة 37.96%

  .في تحقيق هذه المتعة الجمالية فكانت ضعيفة
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إلناث يتفقون في اختيار البرامج التي حققت لهم ونالحظ مما سبق أن كال من الذكور وا  
  .متعة جمالية

وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تحقيق برامج التلفزيون الجزائري للمتعة   
Ý مستوى 4وهي دالة عند درجة حرية  13.63=  2الجمالية لدى الذكور واإلناثÝ نالحظ أن كا

0.001.  
  

برامج الفضائيات العربية التي حققت متعة جماليـة لعينـة    يبين العالقة بين: 217الجدول رƽم 
 .البحث والنوع

 اإلناث الذكور النوع
المجموع

 % التكرار % التكرارالبرامج التلفزيونية المحققة للمتعة الجمالية

 246 19.48 135 36.27 111 األفالم

 376 39.68 275 33 101 المسلسالت

 111 15.44 107 01.30 04 اإلشهار

 266 25.39 176 29.41 90 الحصص الفنية والثقافية

 00 00 - 00 - أخرى

 999 100 693 100 306 المجموع

يتضح أن األفالم التي تبثها الفضائيات العربية قد حققت ) 217(وباالنتقال إلǏ الجدول   
ة بنسبة Ý ثم الحصص الفني Ý33% تليها المسلسالت بنسبة  %36.27متعة جمالية للذكور بنسبة 

  .Ý أما اإلشهار فكانت نسبته ضعيفة جدا 29.41%
Ý %39.68وبالنسبة لǘناثÝ فƎننا نجد أن المسلسالت قد حققت متعة جمالية لديهن بنسبة   

Ý يليها اإلشهار Ý19.48% ثم األفالم بنسبة  %25.39تليها الحصص الفنية والثقافية بنسبة 
  .%15.44بنسبة 
لموجودة بين تحقيق برامج الفضائيات العربية للمتعة الجمالية وبالنظر في داللة الفروق ا  

Ý مستوى 3وهي دالة عند درجة حرية  65.45=  2لدى كل من الذكور واإلناثÝ نالحظ أن كا
0.001.  
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يبين العالقة بين برامج الفضائيات الغربية التي حققت متعة جمالية لعينة : 218الجدول رƽم 
 .البحث والنوع

 اإلناث رالذكو النوع
المجموع  % التكرار % التكرارالبرامج التلفزيونية المحققة للمتعة الجمالية

 382 34.23 241 44.33 141 األفالم

 131 10.22 72 18.55 59 المسلسالت

 208 26.42 186 06.91 22 اإلشهار

 301 29.11 205 30.18 96 الحصص الفنية والثقافية

 00 00 - 00 - أخرى

 1022 100 704 100 318 المجموع

Ý أن األفالم التي تقدمها الفضائيات الغربية قد حققت متعة )218(يتضح من الجدول   
Ý ثم تتبعها Ý30.18% تليها الحصص الفنية والثقافية بنسبة %44.33جمالية للذكورÝ بنسبة 

  .Ý أما اإلشهار فكانت نسبته ضعيفة%18.55المسلسالت بنسبة 
  Ǝف Ýناثǘ34.23ننا نالحظ أن األفالم قد حققت لديهن متعة جمالية بنسبة وبالنسبة ل% Ý

Ý أما المسلسالت Ý26.42% ثم اإلشهار بنسبة %29.11تليها الحصص الفنية والثقافيةÝ بنسبة
  .فكانت نسبة تحقيقها للمتعة الجمالية لدى اإلناث ضعيفة

الغربية المتعة الجمالية وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تحقيق برامج الفضائيات   
  .Ý0.001 مستوى 3وهي دالة عند درجة حرية  58.82= 2لدى  الذكور واإلناثÝ نالحظ أن كا

  

 .يبين البرامج التلفزيونية التي حققت لعينة البحث حاجاتها الجمالية: 219الجدول رƽم 

 القنوات التلفزيونية
برامج التلفزيون 

 الجزائري
برامج الفضائيات 

 العربية
رامج الفضائيات ب

المجموع الغربية
 % التكرار % التكرار % التكرار نوع البرامج التلفزيونية

 724 30.07 308 17.03 170 32.32 246 األفالم

 614 14.45 148 33.06 330 17.87 136 المسلسالت

 614 27.73 284 19.23 192 18.13 138 اإلشهار

 829 27.73 284 30.46 304 31.66 241 الحصص الفنية والثقافية

 02 00 - 00.20 02 00 - أخرى

 2783 100 1024 100 998 100 761 المجموع
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تعتبر الحاجة الجمالية من بين الركائز األساƩ في الحكم الجماليÝ والقيمة الجمالية   
أيضاÝ كما تساهم هذه الحاجة الجمالية في صياƹة الوعي الجمالي بعد ذلكÝ وبهذا سنحاول 

دى الدور الذي تلعبه البرامج التلفزيونية في تحقيق الحاجة الجمالية لدى الشباب معرفة م
Ʃأن األفالم التي يعرضها التلفزيون )219(إذ يتضح لنا من بيانات الجدول .الجامعي المدرو Ý

Ý تليها الحصص الفنية %32.32الجزائريÝ قد حققت لعينة البحث حاجتها الجمالية بنسبة 
  .Ý ثم اإلشهارÝ والمسلسالت %31.66 والثقافيةÝ بنسبة

أما فيما يخص برامج الفضائيات العربيةÝ فقد حققت المسلسالت التي تعرضها هذه   
Ý كما ساهمت الحصص الفنية %33.06الفضائيات الحاجة الجمالية للشباب المبحوث بنسبة 

إلشهار بنسبة Ý يليها ا%30.46والثقافية في تحقيق الحاجة الجمالية ألولئك الشباب بنسبة 
  .Ý17.03% ثم األفالم بنسبة 19.23%
وأما فيما يخص برامج الفضائيات الغربيةÝ فقد حققت أفالمها الحاجة الجمالية لدى   

Ý يليها اإلشهار والحصص الفنية والثقافية بنسبتين متساويتينÝ %30.07الشباب المبحوث بنسبة 
  .  Ý14.45% أما المسلسالت فكانت نسبتها 27.73%
بالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تحقيق القنوات التلفزيونية الحاجة الجمالية لـدى  و  

  . Ý0.001 مستوى 8وهي دالة عند درجة حرية  166.72=  2عينة الدراسةÝ نالحظ أن كا
  

 .يبين العالقة بين برامج التلفزيون الجزائري المحققة للحاجة الجمالية والنوع: 220الجدول رƽم 
 اإلناث لذكورا النوع

المجموع
 % التكرار % التكرارالبرامج التلفزيونية المحققة للحاجة الجمالية 

 246 33.60 174 29.62 72 األفالم

 136 16.98 88 19.75 48 المسلسالت

 138 14.47 75 25.92 63 اإلشهار

 241 34.94 181 24.70 60 الحصص الفنية والثقافية

 00 00 - 00 - أخرى

 761 100 518 100 243 وعالمجم

Ý أن األفالم التي يبثها التلفزيون الجزائري قد حققت الحاجة )220(يتضح من الجدول   
Ý ثم تأتي Ý24.70% ثم الحصص الفنية والثقافية بنسبة %29.62الجمالية لدى الذكورÝ بنسبة

  .%19.75المسلسالت بنسبة
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لثقافية قد حققت الحاجة الجمالية وبالنسبة لǘناثÝ فƎننا نالحظ أن الحصص الفنية وا  
Ý16.98% Ý ثم تأتي المسلسالت بنسبة %33.60تليها األفالمÝ بنسبة . %34.94لديهن بنسبة 

  .%14.47يتبعها اإلشهار بنسبة 
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تحقيق برامج التلفزيون الجزائري الحاجة   

Ý مستوى 3وهي دالة عند درجة حرية  18.92=  2كا الجمالية لدى  الذكور واإلناثÝ نالحظ أن
0.001.  

  

 .يبين العالقة بين برامج الفضائيات العربية المحققة للحاجة الجمالية والنوع: 221الجدول رƽم 
 اإلناث الذكور النوع

المجموع
 % التكرار % التكرارالبرامج التلفزيونية المحققة للحاجة الجمالية 

 170 13.66 95 24.76 75 األفالم

 330 35.10 244 28.38 86 المسلسالت

 192 21.30 148 14.52 44 اإلشهار

 304 29.64 206 32.34 98 الحصص الفنية والثقافية

 02 00.28 02 00 - أخرى

 998 100 695 100 303 المجموع

 Ý نرى أن الحصص الفنية والثقافية التي تبثها القنوات)221(وباالنتقال إلǏ الجدول   
Ý تليها المسلسالت بنسبة %32.34الفضائية العربيةÝ قد حققت للذكور حاجتهم الجمالية بنسبة 

  .Ý14.52% يليها اإلشهار بنسبة Ý24.76% ثم األفالم بنسبة 28.38%
وفيما يخص اإلناثÝ فنالحظ أن المسلسالت في الفضائيات العربية قد حققت لهن   

Ý ثم اإلشهار بنسبة %29.64لحصص الفنية بنسبة Ý تليها ا%35.10حاجتهن الجمالية بنسبة 
  .Ý13.66% وأخيرا األفالم بنسبة 21.30%
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تحقيق برامج الفضائيات العربية الحاجة الجمالية   

  . Ý0.01 مستوى 4وهي دالة عند درجة حرية  24.46=  2لدى الذكور واإلناثÝ نالحظ أن كا
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 .يبين العالقة بين برامج الفضائيات الغربية المحققة للحاجة الجمالية والنوع: ƽ222م الجدول ر
 اإلناث الذكور النوع

المجموع
 % التكرار % التكرارالبرامج التلفزيونية المحققة للحاجة الجمالية 

 308 26.78 195 38.17 113 األفالم

 148 16.07 117 10.47 31 المسلسالت

 284 28.57 208 25.67 76 اإلشهار

 284 28.57 208 25.67 76 الحصص الفنية والثقافية

 - 00 - 00 - أخرى

 1024 100 728 100 296 المجموع

نرى أن األفالم التي تقدمها الفضائيات الغربيةÝ قد حققت ) 222(وإذا انتقلنا إلǏ الجدول   
الحصص الفنية والثقافية بنسبتين Ý ثم يتبعها اإلشهارÝ و%38.17حاجة الذكور الجماليةÝ بنسبة 

 Ýأما المسلسالت فكانت مساهمتها في تحقيق حاجة الذكور الجمالية %25.67متساويتين Ý
  .ضعيفة
وبالنسبة لǘناث نالحظ أن اإلشهارÝ والحصص الفنية والثقافية قد حققا حاجة الذكور   

ثم المسلسالت بنسبة  Ý26.78%Ý لكل منهماÝ تليها األفالم بنسبة %28.57الجمالية بنسبة 
16.07%.  
وبالنظر في داللة الفروق الموجودة بين تحقيق برامج الفضائيات الغربيةÝ الحاجة   

Ý مستوى 3وهي دالة عند درجة حرية  15.13=  2الجمالية لدى الذكور واإلناثÝ نالحظ أن كا
0.001.  

  

ƫملخ:  
  :لقد تم التوصل إلǏ مجموعة من النتائج، نقدم أهمها كاǓتي  

  :ø انجذاب وتفƮيل الشباب الجامعي المبحوث لǔلوان من خǘل البرامج التلفزيونية
استنتجنا في هذا الفصل أن الشباب المبحوث يفضل اللون األزرق من خالل مشاهدة   

ولقد كانت العالقة االرتباطية بين األلوان الموجودة في . البرامج التلفزيونيةÝ في المقام األول
ير الجنƩ قوية، كما كانت العالقة االرتباطية بين األلوان الموجودة في التلفزيون التلفزيون ومتغ

  .ومتغير بيئة النشأة قوية أيضا
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استنتجنا أن للتلفزيون دورا إيجابيا في صياƹة ثقافة في مجال تفضيل واستخدام األلوان   
دالة علǏ وجود الرتباط الرتب " سبيرمان"لدى الشباب المبحوثÝ إذ كانت اختبارات معامل 

عالقة قوية بين األلوان الموجودة في البرامج التلفزيونية، وتفضيالت وانجذاب الشباب الجامعي 
  .لهذه األلوان

  .وبهذا تكون الفرƮية الثالثة ƽد تحققت  
  

  :ø الجماليات التي شكلتها البرامج التلفزيونية لدى عينة البحث
ت التلفزيونية هي الجماليات المتعلقة بطرق استنتجنا أن الجماليات التي شكلتها القنوا  

ترتيب أثاث المنزل أوال، والجماليات المتعلقة بطرق التزيين ثانيا، ثم الجماليات المهتمة بكيفيات 
  .اللباƩ ثالثا

وبالنسبة لدور كل قناة تلفزيونية في تشكيل الجماليات لدى عينة البحث استنتجنا أن   
  .ماليات التي تهتم بطرق التزيين أوالالتلفزيون الجزائري قد شكل الج

كما أن القنوات الفضائية العربيةÝ قد شكلت لدى عينة البحث الجماليات المتعلقة بطرق   
  .ترتيب أثاث المنزل أوال

أما القنوات الغربيةÝ فقد شكلت لدى عينة البحث الجماليات المتعلقة بطرق ترتيب أثاث   
  .ستخدام األلوان أوالالمنزل، والجماليات المتعلقة بطرق ا

ولقد كانت الفروق في تشكيل التلفزيون للجماليات لدى المبحوثين، في عالقتها بمتغيرات   
 Ýوبيئة النشأة، والمؤسسة الجامعية، دالة إحصائيا ،Ʃية الجنƮالفر Ƽتحق Ǎوهذا يدل عل

  .الرابعة
  

  :ø الشخصيات التلفزيونية وعملية اǗنجذاب الجمالي
نا هذه إلǏ أن الشباب المبحوثÝ انجذب جماليا إلǏ الشخصيات توصلنا في دراست

الفكاهية، ومقدمي األخبار، والمنشطين الرياضيين، ومنشطي الحصص، والشخصيات الدينية، 
  .والشخصيات الدرامية، والشخصيات الفنية

ولقد استنتجنا أن الذكور قد فضلوا في المرتبة األولǏ شخصيتينÝ مقدم حصة رياضية 
، كما فضل هؤالء الذكور في المرتبة الثانية )كريم بوسالم(، ومقدم نشرة األخبار )دراجيحفيظ (

مقدمة األخبار خديجة بن قنة، وانجذب هؤالء الذكور إلǏ شخصيتين فكاهيتين في المرتبة 
  .الثالثةÝ هما عادل إمام وصالح أوقروت



 ǔƛاƾالجمالي .................................................................................... ...............................الفصل ال ƙƶالج ƟاǾملǕة وǾǱǸǽƺلفƢال ƨǭاƸƜال ƟاǱǸǦǭ 

 

مقدم حصة : اليا هيوبهذا كانت الشخصيات التلفزيونية التي جذبت الذكور إليها جم
رياضية بالتلفزيون الجزائري، مقدم نشرة األخبار بالتلفزيون الجزائري، ومقدمة األخبار بقناة 

  .الجزيرة، وشخصيتين فكاهيتين
في المرتبة األولǏ، ) عمرو خالد(كما استنتجنا أن اإلناث انجذبن إلǏ شخصية الداعية 

في المرتبة ) خديجة بن قنة(نية، ومقدمة األخبار في المرتبة الثا) كريم بوسالم(ومقدم األخبار 
  .الثالثة

مقدم حصة دينية : وبهذا كانت الشخصيات التلفزيونية التي جذبت اإلناث إليها هي
  .، مقدم األخبار بالتلفزيون الجزائري، ومقدمة األخبار بقناة الجزيرة)عمرو خالد(

الي، بامتداد الجمال إلǏ أشياء ولقد فسرنا هذا االنجذاب الجمالي، وذلك التفضيل الجم
أخرى ƹير مرئية في تأسيƩ الحكم الجمالي لدى الذكور واإلناث، كطريقة عرض وقراءة 

كما فسرنا هذا االنجذاب . األخبار، والجوانب الفكاهية والمضحكة في الشخصيتين الفكاهيتين
  .داخل المتلقيبتخطي الجماليات الشكلية إلǏ جمال الصورة الباطنة ) الشخصية الدينية(

  .وبهذا تكون الفرƮية الخامسة ƽد تحققت جزƏيا  
  

  :ø تحقيƼ البرامج التلفزيونية الحاجة والمتعة الجماليتين
استنتجنا من خالل تناولنا هذا العنصر أن التلفزيون يساهم في تحقيق المتعة والحاجة   

  .الجماليتين لدى المبحوثين
ين تحقيق البرامج التلفزيونية الحاجة والمتعة كما توصلنا إلǏ أن الفروق الموجودة ب  

  .الجماليتين لدى الذكور واإلناثÝ كانت دالة إحصائيا
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  :اǗستنتاجات العامة
  :عادات وأنماط المشاهدة التلفزيونية – 1

ƹير دالة  2كا(ـ يستوي كل من الذكور واإلناث في مشاهدتهم لبرامج التلفزيون الجزائري 
  ).إحصائيا

) أحيانا ودائما(و األصول الريفية هم األكثر مشاهدة لبرامج التلفزيون الجزائري ـ الطلبة ذو
  .من زمالئهم الذين هم من المدينة

أكثر من تفضيل الذكور ) ، والفضائية الثالثةcanal algérieالقناة األرضية، (ـ تفضل اإلناث 
  .لهذه القنوات

، كما تفضل اإلناث )الفنية والثقافيةاألخبار، والرياضة، والحصص (ـ يفضل الذكور مشاهدة 
  ).الحصص الفنية والثقافية، المسلسالت، األخبار(مشاهدة 

ـ تفضل اإلناث مشاهدة البرامج الجزائرية والعربية والغربية بالتلفزيون الجزائريÝ أكثر من 
  .مشاهدة الذكور لهذه البرامج

ائرية في التلفزيون الجزائري، ـ يفضل المبحوثون الذين هم من الريف مشاهدة البرامج الجز
أما المبحوثون الذين هم من المدينة فيفضلون مشاهدة البرامج العربيةÝ والبرامج الغربية 

  .بالتلفزيون الجزائري
  .ـ تفضل اإلناث مشاهدة برامج الفضائيات أكثر من الذكور

  .ت الغربيةـ يفضل الذكور واإلناث مشاهدة الفضائيات العربية أكثر من مشاهدة الفضائيا
ـ يفضل المبحوثون الذين هم من الريف والمدينة مشاهدة الفضائيات العربية أكثر من مشاهدة 

  .الفضائيات الغربية
ـ يفضل طلبة جامعة سيدي بلعباƩ مشاهدة القنوات العربية والغربية، إال أن طلبة جامعة 

جامعة جيجل كلهم  ، كما يفضل طلبة%94.12ورقلة يفضلون مشاهدة القنوات العربية فقط 
  .مشاهدة القنوات العربية، أما طلبة جامعة الجزائر فيفضلون مشاهدة القنوات العربية

، في حين تفضل MBCالجزيرة، العربية، قناة : ـ يفضل الذكور مشاهدة القنوات العربية اǓتية
  .MBCاإلناث مشاهدة قناة إقرأ، الجزيرة، 

، وتفضل اإلناث +TF1 ،M6 ،Canalقناة : اǓتية ـ يفضل الذكور مشاهدة القنوات الغربية
  .TF1 ،M6 ،TV5 ،F2مشاهدة 
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في المراتب األربع  TF1 ،M6 ،F2 ،TV5ـ يفضل المبحوثون الذين هم من الريف مشاهدة 
Ǐاألول  .  

  .M6، وقناة TF1ـ يفضل طلبة الجامعات األربع مشاهدة قناة 
والرياضة في القنوات العربية، وتفضل  ـ يفضل الذكور مشاهدة البرامج الدينية واألخبار

اإلناث مشاهدة البرامج الفنية والثقافيةÝ والمسلسالت العربيةÝ والبرامج الدينية في القنوات 
  .العربية

ـ يفضل الذكور مشاهدة األفالم واألخبار والبرامج العلمية والبرامج الفنية والثقافية، وتفضل 
  .الم والبرامج الفنية والثقافية في القنوات الغربيةاإلناث مشاهدة البرامج العلمية واألف

  

  :مفاهيم الشباب المبحوث للقيم الجمالية – 2
ـ ال تشكل معايير المجتمع في الحكم علǏ الجميل أهمية لدى الذكور، بينما تعطي اإلناث أهمية 

  .لهذه المعايير في حكمهن علǏ الجميل
ميل أهمية لدى مبحوثي الريف، بينما يعطيها ـ ال تشكل معايير المجتمع في الحكم علǏ الج

  .مبحوثو المدينة أهمية في حكمهم علǏ الجميل
ـ لم يركز الذكور علǏ معايير المجتمع في حكمهم علǏ القبيح، بينما ركزت اإلناث علǏ هذه 

  .المعايير في حكمهن علǏ القبيح
فته لتدخله في صفة ـ يرتبط الجليل لدى الذكور واإلناث بوجود قوة تخرج الجميل من ص

  .الجالل
  .ـ يرتبط التراجيدي لدى الشباب المبحوث  بالمشاركة واالندماج في الشيء التراجيدي

  .ـ ال يشكل االستهزاء والتهكم في الهزلي أهمية كبيرة لدى الشباب المبحوث
  .ـ يركز المبحوثون الشباب في فهمهم للفكاهي علǏ نقد الحياة االجتماعية بفكاهة وضحك

  

  :دور التلفزيون في تشكيل القيم الجمالية – 3
ـ أجمع الشباب المبحوث علǏ أن القيمة الجمالية األكثر تشكيال لديهمÝ نتيجة مشاهدة برامج 
التلقزيون هي قيمة الفكاهي والمضحك، وهذا يدل علǏ الدور الذي يقوم به التلفزيون في مجال 

  .الفكاهة والضحك
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ابيا في تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي المبحوثÝ ـ كان دور التلفزيون دورا إيج
وهذا يلتقي مع الدراسات اإلعالمية الجزائرية التي توصلت إلǏ أن وسائل اإلعالم تؤثر في قيم 

  .الجمهور
  .ـ يشكل التلفزيون قيمة الجميل لدى اإلناث أكثر من تشكيلها لدى الذكور

  .حوثي المدينة أكثر من تشكيلها لدى مبحوثي الريفـ يشكل التلفزيون قيمة الجميل لدى مب
ـ ال ترتبط عملية تشكيل قيمة الجميل لدى الشباب المبحوث بكثافة المشاهدة التلفزيونية 

  .وحجمها
  .ـ تشكل الحصص الفنية والثقافية قيمة الجميل لدى الشباب المبحوث أكثر من البرامج األخرى

الفضائية الغربية قيمة الجميل لدى الشباب المبحوث أكثر  ـ يشكل اإلشهار واألفالم في القنوات
  .من القنوات األخرى

ـ تشكل المسلسالت في القنوات العربية قيمة الجميل لدى الشباب المبحوث أكثر من القنوات 
  .األخرى

ـ تشكل المسلسالت التي يبثها التلفزيون الجزائري قيمة الجميل لدى الشباب المبحوث أكثر من 
  .ت األخرىالقنوا

ـ شكل التلفزيون خاصية مراعاة مقاييƩ الجمال لدى الشباب المبحوثÝ وهي األكثر تشكيال 
  .لدى الذكور منها لدى اإلناث

ـ شكل التلفزيون خاصية اإلمتاع والراحة النفسية، وخصائص مراعاة مقاييƩ الجمال، 
  .المدينة ومراعاة الموضة، وطريقة استخدام األلوان لدى الشباب الذين هم من

ـ شكل التلفزيون خاصية التناسق واإليقاع، وطرق استخدام األلوان، والصوت لدى الشباب 
  .الذين هم من الريف

ـ شكل التلفزيون مراعاة مقاييƩ الجمال، واإلمتاع والراحة النفسية، وطريقة استخدام الصوت، 
  .لدى طلبة جامعة ورقلة أكثر من تشكيلها لدى طلبة الجامعات األخرى

ـ شكل التلفزيون خاصية استخدام األلوان لدى طلبة جامعة الجزائر أكثر من تشكيلها لدى طلبة 
  .الجامعات األخرى

ـ تعتبر القنوات العربية هي األكثر تعريفا بخصائص وصفات الجميل لدى الشباب المبحوث 
لدى  من القنوات األخرى، وهي بهذا تعتبر المصدر األساƩ في التعريف بقيمة الجميل

  .المبحوثين
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  .ـ تعتبر القناة الوطنية األكثر ترسيخا لخصائص وصفات الجميل أكثر من القنوات األخرى
ـ تعتبر القنوات الغربية هي األكثر تغييرا لخصائص وصفات الجميل لدى الشباب من القنوات 

  .األخرى
  .ـ يشكل التلفزيون قيمة القبيح لدى الذكور أكثر من تشكيلها لدى اإلناث

  .ـ يشكل التلفزيون قيمة القبيح لدى مبحوثي الريف أكثر من تشكيلها لدى مبحوثي المدينة
ـ ال ترتبط عملية تشكيل التلفزيون لقيمة القبيح لدى المبحوثين بكثافة وحجم مشاهدتهم برامج 

  .التلفزيون
  .ـ تشكل األفالم قيمة القبيح لدى الشباب المبحوث أكثر من البرامج األخرى

  .األفالم التي تبثها القنوات الغربية قيمة القبيح لدى الشباب أكثر من البرامج األخرى ـ تشكل
ـ تشكل المسلسالت التي تقدمها الفضائيات العربية قيمة القبيح لدى الشباب أكثر من البرامج 

  .األخرى
شباب أكثر ـ تشكل الحصص الفنية والثقافية التي يقدمها التلفزيون الجزائري قيمة القبيح لدى ال

  .من البرامج األخرى
  .ـ شكل التلفزيون خاصية القبيح المتعلقة باالشمئزاز والنفور لدى الذكور أكثر من اإلناث

ـ شكل التلفزيون خاصية القبيح المتعلقة بغياب التناسق واإليقاع وعدم التوفيق في طريقة 
ي الريف، أكثر من تشكيله استخدام األلوان والصوت، وما ال يراعي مقاييƩ الجمال لدى مبحوث

  .لها لدى مبحوثي المدينة
ـ شكل التلفزيون خاصية القبيح المتعلقة بما ال يتماشǏ مع الموضة وما يبعث علǏ االشمئزاز 

  .لدى مبحوثي المدينة أكثر من مبحوثي الريف
ـ تعتبر القنوات العربية المصدر األساƩ في تشكيل خصائص وصفات القبيح لدى الشباب 

  .وƩالمدر
ـ كما تعتبر القنوات العربية المصدر األساƩ في تغيير ما كان موجودا لدى الشباب الجامعي 

  .من صفات عن القبيح
ـ قرŇب التلفزيون في تشكيله قيمة الجليل بين الذكور واإلناث، وبين المبحوثين الذين هم من 

  .الريف والمدينة
يونية قيمة الجليل لدى الشباب المبحوث ـ شكلت الحصص الفنية والثقافية في القنوات التلفز

  .أكثر من البرامج األخرى
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ـ تشكل األفالم والمسلسالت التي يقدمها التلفزيون الجزائري قيمة الجليل لدى الشباب المبحوث 
  .أكثر من القنوات األخرى

 ـ يشكل اإلشهار والحصص الفنية والثقافيةÝ في الفضائيات الغربية قيمة الجليل لدى الشباب
  .أكثر من القنوات األخرى

ـ شكل التلفزيون خاصية الخروج عن المألوف واإلحساƩ بالفرÝƟ والخوفÝ واالضطراب 
  .لدى الذكور واإلناث، وكان الذكور األكثر تعريفا بها

ـ شكلت البرامج التلفزيونية خصائص وصفات الجليل المتعلقة باستخدام األلوان بطريقة رائعة 
Ʃير مألوفة، واإلحساƹ  والخوف واالضطراب لدى مبحوثي الريف، أكثر من مبحوثي Ɵبالفر

  .المدينة
ـ شكلت البرامج التلفزيونية خصائص وصفات الجليل المتعلقة بالتناسق، واإليقاع، البالغين 

  .الحد األقصǏ لدى مبحوثي المدينة أكثر من مبحوثي الريف
خصائص جديدة عن الجليل،  ـ تعتبر القناة الوطنية المصدر األساƩ في تعريف وتشكيل

وتعتبر القنوات العربية المصدر األساƩ في تأكيد وترسيƣ ما كان موجودا من صفات عن 
  .الجليل لدى الشباب المبحوث

ـ تعتبر القنوات الغربية المصدر األساƩ في تغيير ما كان موجودا عن الجليل لدى الشباب 
  .المبحوث

والهزلي بين الذكور واإلناث، وبين المبحوثين الذين  ـ سوŇى التلفزيون في تشكيله التراجيدي
  .هم من الريف والمدينة

ـ شكلت الحصص الفنية والثقافيةÝ التراجيدي والهزلي لدى الشباب المبحوث أكثر من البرامج 
  .األخرى

ـ تشكل الحصص الفنية والثقافية التي تقدمها القنوات الغربية التراجيدي والهزلي لدى 
  . ثر من القنوات األخرىالمبحوثين أك

ـ تشكل األفالم في التلفزيون الجزائري التراجيدي والهزلي لدى المبحوثين أكثر من القنوات 
  .األخرى

ـ تشكل المسلسالت في القنوات العربية التراجيدي والهزلي لدى المبحوثين أكثر من القنوات 
  .األخرى
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التعاطف (تشكيل التراجيدي والهزلي لديهم  ـ سوŇت البرامج التلفزيونية بين الذكور واإلناث في
  ).مع التراجيدي، المأساوي من خالل مشاهدة التلفزيون، والمزاƟ والتهكم والسخرية

ـ شكلت البرامج التلفزيونية صفات التراجيدي التي هي التعاطف مع التراجيدي المأساويÝ من 
  .لمدينةخالل مشاهدة التلفزيون لدى مبحوثي الريف، أكثر من مبحوثي ا

ـ شكلت البرامج التلفزيونية صفات التراجيدي التي هي المزاƟ والتهكم والسخرية لدى مبحوثي 
  .المدينة، أكثر من مبحوثي الريف

ـ سوŇت البرامج التلفزيونية في تشكيلها لصفات وخصائص التراجيدي والهزلي بين طلبة 
  .الجامعات األربع

والمضحك إيجابيا لدى كل من الذكور واإلناث، ـ كان دور التلفزيون في تشكيل الفكاهي 
  .وشكل هذا التلفزيون هاتين القيمتين لدى اإلناث أكثر من الذكور

ـ شكل التلفزيون قيمتي الفكاهي والمضحك لدى مبحوثي الريف أكثر من تشكيلها لدى مبحوثي 
  .المدينة

شباب المبحوث أكثر من ـ تساهم الحصص الفنية والثقافية في تشكيل الفكاهي والمضحك لدى ال
  .البرامج األخرى

ـ تشكل الحصص الفنية والثقافية في الفضائيات الغربية الفكاهي والمضحك لدى الشباب أكثر 
  .من القنوات األخرى

ـ تشكل المسلسالت في الفضائيات العربية الفكاهي والمضحك لدى الشباب أكثر من القنوات 
  .األخرى

الجزائري الفكاهي والمضحك لدى الشباب أكثر من القنوات ـ تشكل األفالم في التلفزيون 
  .األخرى

ـ شكل التلفزيون خاصية الفكاهي والمضحك التي هي نقد الواقع بفكاهة وضحك لدى الذكور 
  .أكثر من اإلناث

ـ شكل التلفزيون خاصية الفكاهي والمضحكÝ التي هي الضحك من واقعنا السلبي، والضحك 
  .الناƩ اǓخرينÝ لدى مبحوثي المدينة، أكثر منها لدى مبحوثي الريفمن العيوب الموجودة في 

ـ شكل التلفزيون خاصية الفكاهي والمضحكÝ التي هي نقد الواقع بفكاهة وضحكÝ لدى 
  .مبحوثي الريف، أكثر منها لدى مبحوثي المدينة

  .ـ يفضل المبحوثون كلهم اللون األزرق من خالل البرامج التلفزيونية
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  .شباب المبحوث إلǏ األلوان الموجودة في التلفزيونـ ينجذب ال
ـ كانت هناك عالقة ارتباطيه قوية بين األلوان الموجودة في التلفزيون ومتغيري الجنƩ وبيئة 

  .النشأة
  .ـ ساعدت البرامج التلفزيونية الشباب المدروƩ علǏ تكوين ثقافة في مجال استخدام األلوان

  .في الحياة اليوميةÝ كما في التلفزيون تماشيا مع الموضة ـ يرتبط استخدام الشباب لǖلوان
ـ شكل التلفزيون الجزائري الجماليات الخاصة بالتزيين واللباƩ وطرق ترتيب أثاث المنزل 

  .وتقليد الموضة لدى اإلناث
ـ شكل التلفزيون الجزائري الجماليات الخاصة بمزاوجة األلوان وتنسيقها والجماليات الخاصة 

  .الشعر وحالقته، لدى مبحوثي المدينة أكثر من تشكيلها لدى مبحوثي الريفبطرق قص 
ـ شكلت الفضائيات العربية الجماليات المتعلقة باللباƩ، وترتيب أثاث المنزل، ومزاوجة 
األلوان لدى الذكور، أكثر من اإلناث، وشكلت هذه الفضائيات جمالية طرق التزيين، وتقليد 

  .ن الذكورالموضة لدى اإلناث أكثر م
ـ كما شكلت الفضائيات الغربية الجماليات المتعلقة بمزاوجة األلوان وتنسيقها، وترتيب أثاث 
المنزل لدى الذكور أكثر من اإلناث، و شكلت هذه الفضائيات الجماليات المتعلقة بطرق التزيين، 

  .واللباƩ لدى اإلناث أكثر من الذكور
متعلقة باللباƩ وطرق ترتيب أثاث المنزل لدى ـ شكل التلفزيون الجزائري الجماليات ال

مبحوثي الريف، كما شكل هذا التلفزيون جماليات تقليد الموضة ومزاوجة األلوان وتنسيقها 
  .وطرق قص الشعر لدى مبحوثي المدينة

ـ شكلت الفضائيات العربية جماليات طرق التزيين لدى مبحوثي المدينة، وجماليات طرق 
  .اث المنزل لدى مبحوثي الريفاللباƩ وطرق ترتيب أث

ـ شكلت الفضائيات الغربية الجماليات الخاصة بطرق التزيين والجماليات الخاصة بطرق 
اللباƩ واستعمال األلوانÝ وجماليات قص الشعر لدى مبحوثي الريف، وشكلت جماليات ترتيب 

  .أثاث المنزل وجماليات تقليد الموضة لدى مبحوثي المدينة
إلǏ جمال مقدم حصة رياضة بالتلفزيون الجزائري، ومقدم نشرة الثامنة بهذا ـ انجذب الذكور 

التلفزيون، كما انجذب هؤالء الذكور إلǏ جمال مقدمة األخبار بقناة الجزيرة، وجمال شخصيتين 
  .فكاهيتين
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ـ انجذبت اإلناث إلǏ شخصية دينية بقناة الجزيرة، كما انجذبن إلǏ شخصية مقدم األخبار 
  .الجزائري، وإلǏ شخصية مقدمة األخبار بقناة الجزيرة بالتلفزيون

  .ـ حققت البرامج التلفزيونية كلها المتعة الجمالية، والحاجة الجمالية لدى الشباب المبحوث
ـ يعتبر التلفزيون وسيلة هامة في تشكيل وصياƹة الجانب القيمي الجمالي لدى الشباب 

  .انيالجامعي المدروƩ أثناء القيام بالبحث الميد
من كون عينة بحثه لم تهتم بالقيم " بلقاسم بن روان"وهذا ال يتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

  .الجمالية



 

 

  :خاتمة
علǏ جزئية  تتتبع الظاهرة القيمية في عالقتها بالتلفزيونÝ فركزة إلǏ دراسهدفت ال

التلفزيون في تشكيل وصياƹة القيم به داخل هذه الظاهرةÝ بدراسة طبيعة الدور الذي يقوم 
  .الجمالية لدى جمهور الشباب الجامعي في الجزائر

لقيم الجمالية المدروسةÝ افي تحديد  ما توصلت إليه الدراسات الجماليةÝ تولقد اعتمد
  .فكانت كلها مؤطرة في الخطاب الجمالي القديم والحديث

بذلك وضع مخطط يمكƃن دراسة عملية انتقال القيم الجمالية من خالل التلفزيون  توحاول
علǏ تهيئة ذهن المبحوثين بوضع أسئلة خاصة بالبنية المفاهيمية لديهمÝ  تإلǏ الشباب، فحرص

ال والقيم الجمالية، وإذا كانت الدراسات اإلعالمية في مجملها قد أكدت علǏ إمكانية عن الجم
لم تخرج  هذه الدراسة نقل وسائل اإلعالم للقيمÝ إما بالتعزيزÝ أو بالتغييرÝ أو بالتحريفÝ فƎن

 أن للتلفزيون دورا رئيسا في عملية تشكيل وصياƹة القيم الجماليةفيها عن هذا اإلطارÝ إذ تبين 
لدى الشباب المبحوثÝ حيث يستعمل هؤالء الشباب التلفزيون في معظم األحيان ألخذ الجماليات 

أن عملية نقل القيم الجمالية عملية مما يؤكد . الخاصة بهمÝ في الزمان والمكان المناسبين
نهم ذكر الشباب المبحوث أإذ  .اجتماعيةÝ نفسيةÝ ثقافيةÝ دينية فيما يتعلق ببعض القيم الجمالية

  .يراعون مقاييƩ ومعايير المجتمع حين يأخذون هذه القيم عن التلفزيون
ال يستطيع التلفزيون أن يخرجنا من عمق القيمة، ولكنه يستطيع أن : وبهذا يمكن القول

  .يضعنا علǏ هامشها
هذه الوضعية للقيمة وهامشهاÝ تجعلنا نطرƟ انشغاال يتعلق بمصداقية الجماليات 

ما يقود إلǏ الحديث عن الجماليات المقارنةÝ ومدى أخذ الشباب بها، وهنا  التلفزيونيةÝ وهذا
مع القيم الجمالية لمجتمعنا  تطرƟ قضية تداخل القيم الجمالية الصادرة عن مجتمعات مغايرة

  .الخاصة بنا عن طريق التلفزيون
إن الحديث عن الجماليات، أوعن القيم الجمالية لدى الشباب المبحوث في عالقتها 
بالتلفزيونÝ لم يقف عند مجرد الجميل، أو القبيح، أو الجليل، بل تعداه إلǏ الفكاهة والضحك، 
 Ýجماليات التلقي التلفزيوني Ǐأن الشباب المبحوث يتجه إل Ǐوالتراجيدي والهزلي، وبذلك تجل

  .فكاهة كعمليتين نفسيتين اجتماعيتين لهما معادلهما الموضوعي لدى الجمهورفالضحك وال
. كما أن للتراجيدي والهزلي معادال موضوعيا لمشاكل الشباب النفسية واالجتماعية
. وبذلك يلعب السياق االجتماعي دورا أساسا في توجيه الشباب نحو األخذ بجماليات التلفزيون



 

 

واالجتماعية التي مر بها الشباب الجامعي في الجزائر جعلته يتجه فالظروف األمنية والسياسية 
ليبحث عما يلهيه ويضحكه وينسيه ƈالم المجتمع وصعوباتهÝ وفي الفكاهة والضحك كقيمتين 

  .كلجماليتين موضع ذ
للمفعول الجمالي في  ،الذي يؤسƩ بدوره ،يتأسƩ الدور الجمالي للتلفزيون ،وبهذا

الذي كشف عنه كل شاب  ،بحوثÝ من خالل األنموذج الجماليووعي الشباب الم ،مخيلة
مبحوث من خالل عمليات تراكم المشاهدة التلفزيونيةÝ حتǏ أصبح بذلك لكل شاب، أو لكل 

وتفضيلها بقيمة الجميل، وإنما بقيم  ،مشاهد شخصية تلفزيونية جميلة، ال يرتبط االنجذاب إليها
  .أساويأخرى كالفكاهي والمضحك والتراجيدي والم

إلǏ مجموعة من النتائج تصلح ألن تكون بداية لدراسات أخرىÝ تتناول وقد تم التوصل   
الظاهرة الجمالية كƎحدى إفرازات وسائل اإلعالم عموما والتلفزيون خصوصاÝ حيث يشهد هذا 

  .النوع من الدراسات نقصا شديدا في بحوث اإلعالم واالتصال
  



  

  

Ȝراجƫقائمة ا  
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  .1989ن، يناير اإلعالم، قسم العالقات العامة واإلعال

دراسة  –أثر وساƏل اإلعǘم علǍ القيم والسلوكيات لدى الشباب  .السعيد ،بومعيزة .2
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في اإلعالم واالتصال، جامعة  .استطǘعية بمنطقة البليدة

 .2006الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، 

دراسة . أثر البث التلفزيوني الفƮاƏي المباشر علǍ الشباب الجزاƏرǎ. يرنص ،بوعلي .3
أطروحة لنيل شهادة دكتوراه الدولة في علوم اإلعالم واالتصال، جامعة . تحليلية وميدانية

 .2003الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، 
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دراسة ميدانية في القيم علǍ عينة . المنưومة اإلعǘمية وعƽǘتها بالقيم. بلقاسم ،بن روان .4
أطروحة دكتوراه الدولة في علوم اإلعالم واالتصال، . من الجامعيين واإلعǘميين الجزاƏريين

 .2004جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعالم، قسم علوم اإلعالم واالتصال، 
5. THERESE, Brun Marie. Le cinéma des années 80. Esthétique publicitaire  

« au post modernisme », une esthétique de la communication, enquête de 

légitimité, thèse de doctorat, université de la Sorbonne nouvelle, 1991. 
  

  :الماجستير -ب 
. تجارية في التلفزيون الجزاƏرǎاتجاهات الطلبة نحو اإلشهارات ال. أمحمد ،أيت موهوب .1

رسالة ماجستير في علم االجتماع، جامعة الجزائر، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، قسم علم 
 .2002االجتماع، 

دراسة استطǘعية علǍ عينة من . التلفزيون الجزاƏرǎ وفƏة الشباب. الصغير ،بوحديدة .2
 .1994لجزائر، معهد اإلعالم، رسالة ماجستير، جامعة ا. شباب الجزاƏر العاصمة

دراسة في عادات المشاهدة وأنماطها . البرابول والجمهور في الجزاƏر. نصير ،بوعلي .3
ǈيم المجتمع وثقافتƽ Ǎثيرات علƉرسالة ماجستير، جامعة الجزائر، معهد علوم اإلعالم  .والت

 .1994واالتصال، 

راسة تحليلية لشبكة برامج د. البرمجة التلفزيونية في محيط متƸير. نورية ،بوقزولة .4
، م، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية واإلعال2000-1999التلفزيون الجزاƏرǎ لموسم 
 .2004- 2003قسم علوم اإلعالم واالتصال، 

القيم اإلخبارية في الصحافة العمومية المكتوبة بالعربيةÛ دراسة تحليلية . سمير ،لعرج .5
 .1995تير، جامعة الجزائر، معهد علوم اإلعالم واالتصال، رسالة ماجس..  لǔخبار الداخلية

  

  :المجǘت والدوريات: ثالثا
  :باللƸة العربيةالمقاǗت والدراسات  –أ 
1. Ÿدراسة ميدانية. بوجالل، عبد ا Ûوبرامج التلفزيون األجنبي ǎرƏمجلة الشباب الجزا ،

 .1995، 3:بحوث، العدد
المجلة الجزائرية لالتصال، . ر في التلفزيون الجزاƏرǎعملية إنتاƚ األخبا. بومعيزة، السعيد .2

 .1992.  8-7العددان . جامعة الجزائر . معهد علوم اإلعالم واالتصال
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، 2: العدد. اإلذاعات العربية. تونƩ. نưريات الجمال والفنون البصرية. رياض، عصمت .3
2003.  

: باريƩ –، بيروت معاصرالفكر العربي ال. ƽراƅة ما لم يقرأ Û نقد القراƅة . علي، حرب .4
 .1989، جانفي 61- 60: مركز اإلنماء القومي، عدد

معهد . المجلة الجزائرية لالتصال. األسس النفسية والفنية للصورة اإلعǘمية. يخلف، فايزة .5
  علوم اإلعالم

  :باللƸة األجنبيةالمقاǗت والدراسات  –ب 
1. BOAS George. Note pour l’histoire du goût, in: 2eme congrès 
international d’esthétique et de sciences de l’art, Tome I. Paris: librairie 
félix alcan, 1937. 
2. BONNIER, Lois. L’esthétique dans l’urbanisme, in : Deuxième 
congrès international d’esthétique et de sciences de l’art, Tome II, paris: 
librairie félix alcan 1937. 
3. FELDMAN. V. Structures formelles de la laideur. In : Deuxième 
congrès international d’esthétique et de sciences de l’art. Tome I, Paris: 
librairie félix alcan, 1937.  
4. JEHEL, Sophie. Evolution de l’offre hertzienne pour le jeune public. 
1991-2001. in : dossiers de l’audiovisuel. N° 108. Mars- Avril 2003. 
Périodique bimestriel réalisé par : INA édition et documentation. France. 
5. LALO Charle. Méthodes et objets de l’esthétique sociologique. In : 
Revue international de philosophie, 3eme année, n 7, 1949. 
6. LAURILA. K. S. L’esthétique émotionaliste, in : Deuxième congrès 
international d’esthétique et de sciences de l’art. Tome I, Paris: librairie 
félix alcan. 1937. 
7. MARION,  Philippe .Glacis d’actualité. Effet clip et design 
télévisuel ; fragments d’une esthétique du petit écran. Médiation et 
information. Revue internationale de communication. N° 16, université de 
Paris, III, l’harmattan, 2002.  
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8. ROMANO, Pietro. Sur la valeur esthétique et ses condition. In : 
deuxième congrès international d’esthétique et de science de l’art. paris: 
Tome I, librairie félix alcan. 1937. 
9. WEIDLE, Wladimir. Biologie et métaphysique de l’art. deuxième 
congrès international d’esthétique et de sciences de l’art. Tome II, paris: 
librairie félix alcan 1937. 

  :الموسوعاتالمعاجم والقواميس و: رابعا

  :باللƸة العربية –أ 
الدار العربية ، 2، ط 2ج  .ترتيب، الطاهر أحمد الزاوي. القاموس المحيط. الفيروز ،أبادي - 1

 .1980 ،للكتاب

 .1985دار الكتاب المصري،  :القاهرة، 1ط . معجم مصطلحات اإلعǘم. زكي ،بدوي - 2

 .1982ي، دار الكتاب اللبنان :بيروت. المعجم الفلسفي. جميل ،صليبيا  - 3

  :باللƸة األجنبية –ب 
1- Etienne Fuzellier. Dictionnaire des œuvres et des thèmes du cinéma 

mondial. Hachette, 1976. 

2 - La grande encyclopédie des sciences des lettres et des arts. Société 

de la grande encyclopédie. Paris. Tome 16. 
  :Ʒير المنشورة الدراسات: رابعا

دراسـة ƹيـر   . بنية القيم اإلخباريةÛ من اإلخبارǎ إلǍ اإلخبارǎ الجمøالي . لعرج، سمير .1
 . منشورة

 
  



  

  

ȨǶلƫا  
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ƱǋǆǁƐǋ ƘƟƓǁƐ ƕǆǐƳ ǌƣǁ ƕǐǁƑǄƜ ƕǂƮƻǄǁƐ ƕǐǆǋǐƦƻǂƗǁƐ ƖƑǐƬƢƪǁƐ ǅǐƓ ƕقǘƴǁƐ ǅǐƓǐ üǋƣƜ.  
  

 النوع

 الƮƤƬيات
ƚناǗكور اƦالمجموع ال 

 09 02 07 سǄوم ơداد – 22

 Ɗ 04 03 07يمن ƨيدان – 23

24 – steven segal  02 03 05 

25 – ƻريƬ11 04 07  نور ال 

 Ɗ 02 01 03سƶد Ƽضة – 26

 02 01 01 يƽة الƶرƼاوǐلط – 27

28 – ǑجƼوƕ Ư10 04 06 ريا 

29 – Mel Gibson 05 02 07 

 02 02 00 جمال سǄيمان – 30

31 – Ǒالƨƺم الƲ01 01 00 نا 

32 – Ǒانمƺم مستǚơƊ 00 01 01 

33 – tom hans  00 01 01 

 03 02 01 سماƊ Ɵنور  – 34

35 – clair chazalle 04 02 06 

36 – arnold 03 01 04 

37  - décaprio 07 04 11 

 ǄƼ 03 00 03ة عƕاƕسة – 38

39 – lara fabian  04 00 04 

 ƍ 03 02 05لهام Ƭاǋين – 40

41 – ƻريƬ04 00 04 عمر ال 
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 04 00 04 مǑ عƨ الدين – 42

 03 00 03 لƕنƦ Ǐيب – 43

 03 00 03 راƠƕ ميسوم – 44

45 – ǑرانƤƽال Ǒơ04 01 03 ي 

46 – ǐدƬهية راƕ 09 01 10 

47 – maria carry 02 00 02 

 ǋ  03 00 03انƬ Ǒاكر – 48

49 – selvester stalon  04 03 07 

 01 00 01 عƽاƶƬ ƻيب – 50

51 – ƨيƨƶد الƕمود عơ03 00 03 م 

52 – Ǒوسƕ 02 00 02 

53 – ritchard anderson 02 00 02 

54 – jean luc de parrue 01 00 01 

55 – victor welster 02 00 02 

56 – ǐرƮالة نƮƊ 04 01 05 

 07 01 06 وجدƹ ǐنيم – 57

58 –  ǏƽطƮم)Ǒǋكاƽ08 02 06 )ال 

59 –  ǐالهوار)Ǒǋكاƽ03 01 02 )ال 

60 – jacky chan  03 01 04 

61 – ƭرƤوƕ ضرƤ04 02 02 ل 

62 – ǑوقƬ يبƕơ ǐمراوơ 08 02 10 

63 – ǑǄيǄƤƕ يمانǄ04 01 03 س 

64 – will smith  01 01 02 

 07 00 07 ريان – 65
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66 – julia robertse  03 01 04 

67 – Ǒسنơ ادƶ03 01 02 س 

 ơƊ 01 08 09مد منƮور – 68

 01 00 01 نجية ƛƤير – 69

 01 00 01 مريم Ƽارس – 70

71 – ǐورƽل كƑ02 00 02 وا 

72 – ǑهمƼ سينơ 02 00 02 

73 – ǐكرƬ الةǋ 03 00 03 

74 – ơد الƕع Ɵ01 00 01 كيمممدو 

 08 00 08 نوال ƨعتر – 75

 ƕ 07 04 11يونة – 76

77 –  ƾƨمينة رƊ 01 00 01 

 Ʈ 08 03 11ورية ƕوعمامة – 78

 02 02 00 )الƽكاǑǋ(سǄيم  – 79

80 – ƾǚƼ مدơ06 04 02 م 

 Ƽ 02 07 09يƮل الǀاسم – 81

82 – Ưادر عياǀد الƕ08 03 05 ع 

 Ɗ 00 02 02سماƇ جرمون – 83

 Ƽ 02 00 02اتن ơمامة – 84

 02 00 02 مơمود ياسين – 85

86 – brad pitt  07 01 08 

 Ƽ 05 04 09ضيل ƕومالة – 87

88 – Ǒنƺد الƕع Ǐ06 00 06 من 

 ƕƊ 02 01 03و عƕد السǚم – 89
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 02 00 02 عǄƕة كامل – 90

 01 00 01 تكƬوت ƈمال – 91

92 – ǐاس النورƕ01 00 01 ع 

93 – ƻيوس Ɩƨمơ 01 00 01 

94 – robert dennero 02 00 02 

95 –  ǑƼد الكاƕ01 01 00  عمر ع 

96 – ƾيƨة رƲيƽơ 05 00 05 

97 –  ƫوǄƬ د النورƕ01 01 00 ع 

 01 01 00 ياسر الƲƶمة – 98

99 – ǑونǄ01 01 00 تسيير ع 

100 – brus willis 02 06 08 

 Ƽ 04 03 07يروƕ ƨن يǀƶوب – 101

 ǋǁ 03 00 03ارون ƕري – 102

ơاƜ عƕد الرơمن  – 103

 )المƽتƫ الطاǋر(
02 03 05 

 03 00 03 عƕد الǄơيم قاƕة – 104

105 –  ƣيƬمد الơ02 00 02 م 
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   جامعة الجزاƏر
 بن يوسƹ بن خدة

  كلية العلوم السياسية واإلعǘم
  ƽسم علوم اإلعǘم واǗتصال

  
  
  

  استمارة االستبيان
  

دور التلفزيون فøي  : " ي ميداني، حول موضوع هذه االستمارة خاصة ببحث علم
ǎرƏالرجاء منك التفضـل  " تشكيل القيم الجمالية لدى الشباب الجامعي الجزا ،

  .باإلجابة عن أسئلتها، مع العلم أن بياناتها تستغل في المجال العلمي فقط
  
  
  

  داخل مربع اإلجابة الصحيحة] ×[ضع عالمة : مالحظة
  
  
  
  
  
  
  
  



 - 365 -

  :وكيفيات التعرض لبرامج التلفزيون أسƏلة خاصة بƉنماط
  

1 .Ý ǎرƏهل تشاهد برامج التلفزيون الجزا  
 دائما 

 أحيانا 

 نادرا 

2 .Ý ǎرƏما هي القناة التي تشاهد برامجها أكثر في التلفزيون الجزا  
 القناة األرضية 
 Canal Algérie 
 الفضائية الثالثة 

  اƏرÝ ǎما هي البرامج المفƮلة لديك في التلفزيون الجز. 3
  األفالم 
  المسلسالت 
  األخبار 
  اإلشهار 

  الرياضة 
  برامج األطفال 
  الحصص الفنية والثقافية والترفيهية 

4 .Ý ǎرƏل مشاهدتها في التلفزيون الجزاƮما هي نوعية البرامج التي تف  
 البرامج الجزائرية 

 البرامج العربية 

 البرامج الغربية 

5 . ǈƽرƸتست ǎما الحجم الساعي الذÝ يوميا ǎرƏعملية مشاهدتك لبرامج التلفزيون الجزا  
  قرابة الساعة 
  ساعة 
  ساعتان 
  ثالث ساعات 

  أربع ساعات 
  خمƩ ساعات 
  ست ساعات فأكثر 

6 .Ý ǎرƏل فيها مشاهدة برامج التلفزيون الجزاƮما هي الفترات التي تف  
  الفترة الصباحية 
  بعد الظهيرة 
  الفترة المسائية 

  فترة السهرة 
  عد منتصف الليلب 
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7 .Ý ياتƏاƮهل تشاهد برامج الف  
  دائما  
  أحيانا 

  نادرا 
  

8 .Ý ياتƏاƮل فيها مشاهدة برامج الفƮما هي الفترات التي تف  
  الفترة الصباحية 
  بعد الظهيرة 
  الفترة المسائية 

  فترة السهرة 
  بعد منتصف الليل 

  مج التلفزيون الجزاƏرǎ يوميا Ýما الحجم الساعي الذǎ تستƸرǈƽ عملية مشاهدتك لبرا. 9
  قرابة الساعة 
  ساعة 
  ساعتان 
  ثالث ساعات 

  أربع ساعات 
  خمƩ ساعات 
  ست ساعات فأكثر 
  

10 .Ý ل مشاهدتها أكثرƮيات التي تفƏاƮما هي الف  
 الفضائيات العربية 

 الفضائيات الغربية 
  .ما هي الفƮاƏيات العربية التي تفƮل مشاهدتها Ý رتبها. 11
  .................................................................................  . أ
  .................................................................................  . ب

  .ما هي الفƮاƏيات العربية التي تفƮل مشاهدتها Ý رتبها. 12
  ................................................................................   .أ
  ................................................................................. ب

13 .Ý يات العربيةƏاƮل مشاهدتها في الفƮما هي البرامج التي تف  
  األفالم العربية 
  األفالم الغربية 
  المسلسالت العربية 
  دبلجةالمسلسالت الم 
  األخبار 
  البرامج الفنية والثقافية والترفيهية 

  البرامج الرياضية 
  البرامج الدينية 
  المنوعات الغنائية 
  البرامج العلمية 
  برامج األطفال 
  .............................................أخرى، تذكر  
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14 .Ý ربيةƸيات الƏاƮل مشاهدتها في الفƮما هي البرامج التي تف  
  األفالم 
  المسلسالت 
  األخبار 
  البرامج الفنية والثقافية والترفيهية 

  المنوعات الغنائية 
  البرامج العلمية 
  برامج األطفال 
  .............................................أخرى، تذكر  

15 .Ý ياتƏاƮتشاهد برامج الف ƹكي  
 مع أفراد األسرة 

 مع األصدقاء في الحي الجامعي  

 انفرادب 

16 .Ý ياتƏاƮل مشاهدتك لبرامج الفǘخ ƚهل تحر  
  دائما 
  أحيانا 

  نادرا 
  ال أحرج  

أسƏلة خاصة بمدى التعرض لوساƏل اإلعǘم واǗتصøال األخøرىÛ فøي عƽǘتهøا بمشøاهدة      
  :التلفزيون

17 .Ý الراديو Ǎهل تستمع إل  
  ال   نعم 

  :التي تستمع إليها ƽد إذا كانت اإلجابة نعمÛ هل ترى أن برامج الراديو . 18
 ساعدت ودعمت التلفزيون 

 لم تساعد ولم تدعم التلفزيون 

 قللت من أوقات مشاهدة التلفزيون 

19 .Ý تǘوالمج ƹهل تقرأ الصح   
  ال   نعم 

  : هل ترى أن ƽراƅة الصحƹ والمجǘت ƽد . 20
 ساعدت ودعمت التلفزيون 

 لم تساعد ولم تدعم التلفزيون 

 اهدة التلفزيونقللت من أوقات مش 
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21 .Ý نترنيتǗهل تستعمل شبكة ا   
  ال   نعم 

  :إذا كانت اإلجابة نعمÛ هل ترى أن استعمالك لǘنترنيت ƽد . 22
 ساعدت ودعمت التلفزيون 

 لم تساعد ولم تدعم التلفزيون 

 قللت من أوقات مشاهدة التلفزيون 
  

  :شاهدة التلفزيونأسƏلة خاصة بمدى معرفةÛ وتذوƼ بعض الفنون في عƽǘتها بم
  

  Ýحين يقرأ في التلفزيون ما هي الخصاƫƏ والسمات التي تعجبك في الشعر. 23
  الخيال الشعري 
  اللغة الشعرية 
  مخاطبة العاطفة والوجدان 

  الصورة الشعرية 
  .............................................أخرى، أذكرها  

  Ýحين تعرض في التلفزيون ي الموسيقǍما هي الخصاƫƏ والصفات التي تعجبك ف. 24
  النغمة واللحن 
  تساعد علǏ الراحة واالسترخاء 

  اإليقاع 
  .............................................أخرى، أذكرها  

حين تعرض اللوحøات الفنيøة فøي     ما هي الخصاƫƏ والسمات التي تعجبك في الرسم. 25
  Ýالتلفزيون

 طريقة التعبير الفني  

 تعمال الخيال والرمزاس 

 استعمال األسلوب الواقعي 

 Ʃاستعمال األلوان بتجان 

 Ʃاستعمال األلوان بال تجان 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  

  Ýيات التلفزيونيةما هي الخصاƫƏ والسمات التي تعجبك في المسرح. 26
 دماج، والمشاركة الوجدانية الشعوريةطريقة االن 

 طريقة األداء لدى الممثلين 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  
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حين يعرض فøي   ما هي الخصاƫƏ والسمات التي تعجبك في فن التصوير الفوتوƷرافي. 27
  Ýالتلفزيون

 رطريقة وأسلوب التصوي 
 زوايا التقاط الصورة 

 الموضوع المصور 

 التركيز علǏ الجوانب المثيرة في حياة اإلنسان 

 التركيز علǏ جمال الطبيعة 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  

28 . ƫƽوالسمات التي تعجبك في فن الر ƫƏالتلفزيون حين يعرض فيما هي الخصاÝ  
 طريقة األداء 
 التجانƩ بين ثقافة الرقص، وشكل الراقص 
 اإليقاع في حركات الراقص 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :الوعي بمفاهيم القيم الجمالية 
  :الجميل  -

  .اختيار إجابة واحدة فقط يل بين هذǇ المفاهيمÝما هو المفهوم الذǎ تراǇ مناسبا للجم. 29
  :الجميل هو 

 ما يمتعنا حين نشاهده، نسمعه، نتذوقه 
 .. ما توافر علǏ خصائص ومواصفات، أجمع عليها المجتمع، كالتناسق، االتزان، التناظر 
المضـمون، الجوانـب   ( ما توافر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية والصفات الداخلية  

 ... )ية الروح
 عكƩ القبيح 

-  ƞالقبي:  
30 .Ýالمفاهيم Ǉبين هذ ƞمناسبا للقبي Ǉترا ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  

 ما يشعرنا باالشمئزاز، القرف، حين نشاهده، نسمعه، نتذوقه  
 ..، كالتناسق، االتزان، التناظر ما افتقد للخصائص والمواصفات التي أجمع عليها المجتمع 

المضمون، الجوانب ( ما لم يتوفر علǏ التكامل بين الصفات الشكلية، والصفات الداخلية  
 ... ) الروحية 

 عكƩ الجميل 
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  :الجليل  -
31 .Ýالمفاهيم Ǉللجليل من بين هذ ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  

  :الجليل هو 
  ما فاق الجميل بشدة وقوة 
  قوة عظمǏ تقف وراء الشيء الذي ندركه جماليا إحساƩ وشعور بوجود 
إحساƩ وشعور مصحوبين بالخوف، والفرƟ، والشفقة، واالضطراب، تجـاه شـيء ال    

  يشترط أن يكون جميال 
-  ǎالتراجيد ) ǎساوƉالم (  

32 .Ýالمفاهيم Ǉمن بين هذ ǎللتراجيد ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  
  :التراجيدي هو 

  ما يوحي بالصراع، دون المشاركة الحسية 
مشاركة وجدانية، وإحساƩ جمالي، يمتزج فيه األلم باإلثـارة، والشـفقة، والصـراع،     

  بغرض إحداث متعة جمالية
  :الهزلي  -

33 .Ýالمفاهيم Ǉللهزلي من بين هذ ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  
  :الهزلي هو 

  ك باستهزاء وتهكمما يجعلنا نضح 
    ،Ɵومـاز ،Ɛحالة نفسية تغمرنا وتمتعنا جماليا حين نتعرض لما هو متناقض، ومفـاج

  ومضحك
  المزاƟ في الجد، والضحك بسبب 

  :الفكاهي  -
34 .Ýالمفاهيم Ǉللفكاهي من بين هذ ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  

  :الفكاهي هو 
  ما يضحكنا 
  ياتنا بطريقة نقدية فكاهية ومضحكةما يتناول ح 
  ما يغمرنا ويبهجنا حين نندمج فيه  
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  :الدرامي  -
35 .Ýالمفاهيم Ǉللدرامي من بين هذ ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  

  :الدرامي هو 
  ما يبعث علǏ الخوف والرعب  
  ما يثير انفعاالتنا وشعورنا نحو الشيء الذي نتعرض له 
  ا يجعلنا نندمج ونتأثر شعوريا بالشيء الذي نتعرض لهم 

  :اللون  -
36 .Ýالمفاهيم Ǉللون من بين هذ ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  

  : اللون هو 
  ظاهرة ضوئية يتم إدراكها عن طريق البصر ويقوم المƣ بتحليلها 
  ءمجموع الصفات الفيزيولوجية التي يتلون بها الشي 

-  Ƽالتناس:  
37 .Ýالمفاهيم Ǉمن بين هذ Ƽللتناس ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  

  :التناسق هو 
  تكرار الشيء في نظام يجعلنا نرتاƟ حين نراه 
  ما يناسب حالتنا النفسية، ويكون علǏ أحسن هيئة 

-  ǎالشعر:  
38 . Ǉمن بين هذ ǎللشعر ǈتعطي ǎما هو المفهوم الذÝاختيار إجابة واحدة فقط المفاهيم.  

  :الشعري هو 
  ما توافر علǏ شحنة نفسية عاطفية مركزة  
  ما يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة وجميلة 

  :الفيلمي  -
39 .Ýالمفاهيم Ǉللفيلمي من بين هذ ǈتعطي ǎاختيار إجابة واحدة فقط ما هو المفهوم الذ.  

  :الفيلمي هو 
  نفسية عاطفية مركزة، من خالل تنامي أحداث الفيلم ما توافر علǏ شحنة  
  ما يعكƩ أثرا فنيا بخصائص نفسية رائعة وجميلة من خالل تنامي أحداث الفيلم 

  



 - 372 -

-  ǎاإلخبار:  
40 .Ýالمفاهيم Ǉالتلفزيوني من بين هذ ǎخبارǖل ǈتعطي ǎة    ما هو المفهوم الذøار إجابøاختي

  .واحدة فقط
  :اإلخباري هو 

  Ǐعناصر الجذب والتشويقما توافر عل  
  ما توافر علǏ عناصر التأثير النفسي والتجاوب العاطفي، مع مجريات الحدث 
ما توافر علǏ عامل اإلخبار، وعوامل أخرى، كاإلحساƩ بالخوف والشفقة، والتعاطف،  

  مع عناصر الحدث... والحب، 
  .القيم الجمالية من خǘل التلفزيونÛ وعƽǘتها بعينة مجتمع البحث

  :الجميل  -
   خصاƫƏ وصفات األشياƅ الجميلة Ýشكلت لديك هل ترى أن البرامج التلفزيونية ƽد . 41

  46ال         انتقل إلǏ السؤال    نعم 
تلك الخصøاƫƏ  شكلت لديك أǎ من هذǇ البرامج التلفزيونية التي : إذا كانت اإلجابة بنعم. 42

 Ýوالصفات.  
  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ

  ماألفال 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
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  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

كÛ هل هذǇ الخصاƫƏ والصفات لǔشياƅ الجميلة التøي عرفتøك بهøا البøرامج     في رأي. 43
  :التلفزيونية هي 

 التناسق واإليقاع 
 طريقة استخدام األلوان 
 طريقة استخدام الصوت 
 التناظر 
 ما يمتعنا ويرحنا نفسيا ألول نظرة 

 ما يتماشǏ مع الموضة 

 مراعاة مقاييƩ الجمال 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

44 .Ǎد ساعدتك أكثر علƽ ما هي القنوات التلفزيونية التي تراها:  
 معرفة خصائص وصفات جديدة عن األشياء الجميلة 

  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -
 القنوات الغربية -

 تأكيد وترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الصفات والخصائص عن األشياء الجميلة 
  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -
 القنوات الغربية -

  تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الصفات عن الجميل 
  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -
 القنوات الغربية -
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زاƏرǎ تراعي الخصوصيات الثقافيةÛ والقيميةÛ والفنية هل ترى أن برامج التلفزيون الج. 45
Ý تعريفك بالجميل ƅأثنا ǎرƏللمجتمع الجزا  

  تراعي دائما -
  تراعي أحيانا -
 ال تراعي أبدا -

-  ƞالقبي:  
   خصاƫƏ وصفات األشياƅ القبيحة Ýشكلت لديك هل ترى أن البرامج التلفزيونية ƽد . 46

  58ال         انتقل إلǏ السؤال    نعم 
  تلك الخصاƫƏ والصفاتÝ شكلت لديك أǎ من هذǇ البرامج . 47
  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ

  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :العربية برامج الفƮاƏيات  -ب
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
 ........................................................................ى، أذكرها أخر 
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في رأيكÛ هل هذǇ الخصاƫƏ والصفات لǔشياƅ القبيحةÛ التي عرفتøك بهøا البøرامج    . 48
  ).يمكن اختيار عدة إجابات( :التلفزيونية هي

 ƹياب التناسق واإليقاع 

 لوانعدم التوفيق في طريقة استخدام األ 

 عدم التوفيق في طريقة استخدام الصوت 

 نظرة لما يبعث علǏ االشمئزاز، وما ال يريحنا ألو 

 ما ال يتماشǏ مع الموضة 

 ما ال يراعي مقاييƩ الجمال المعروفة 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :تلفزيونية التي تراها ƽد ساعدتك أكثر علǍما هي القنوات ال. 49
 معرفة خصائص وصفات جديدة عن القبيح 

  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -

 القنوات الغربية -

 تأكيد وترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الصفات والخصائص عن القبيح 

  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -

 القنوات الغربية -

  ودا عندك من هذه الصفات عن القبيح، بأخرىتغيير ما كان موج 
  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -

 القنوات الغربية -

هل ترى أن برامج التلفزيون الجزاƏرǎ تراعي الخصوصيات الثقافيةÛ والقيميةÛ والفنية . 50
Ý ƞتعريفك بالقبي ƅأثنا ǎرƏللمجتمع الجزا  

  تراعي دائما -
  تراعي أحيانا -
 ال تراعي أبدا -
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  :الجليل  -
   خصاƫƏ وصفات األشياƅ الجليلةÝشكلت لديك هل ترى أن البرامج التلفزيونية ƽد . 51

  56ال        انتقل إلǏ السؤال    نعم 
  تلك الخصاƫƏ والصفاتÝ شكلت لديك أǎ من هذǇ البرامج . 52
  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ

  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  فيهية والثقافيةالحصص الفنية والتر 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

53 .Ûالجليلة ƅشياǔوالصفات ل ƫƏالخصا Ǉهل هذ Ûرامج      في رأيكøا البøك بهøي عرفتøالت
  ).يمكن اختيار أكثر من إجابة( :التلفزيونية هي

 Ǐالتناسق واإليقاع البالغين الحد األقص 

 استخدام األلوان بطريقة رائعة ƹير مألوفة 

 الخروج عن المألوف، وإحساسنا بالفرƟ والخوف واالضطراب 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  
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54 .Ǎد ساعدتك أكثر علƽ ما هي القنوات التلفزيونية التي تراها:  
 معرفة خصائص وصفات جديدة عن الجليل 

  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -
 القنوات الغربية -

 تأكيد وترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الصفات والخصائص عن الجليل 
  ةالقناة الوطني -
 القنوات العربية -
 القنوات الغربية -

  تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الصفات عن الجليل، بأخرى 
  القناة الوطنية -
 القنوات العربية -
 القنوات الغربية -

هل ترى أن برامج التلفزيون الجزاƏرǎ تراعي الخصوصيات الثقافيةÛ والقيميةÛ والفنية . 55
 ƅأثنا ǎرƏللمجتمع الجزاǔها لƮالجليلةعر ƅشياÝ  

  تراعي دائما -
  تراعي أحيانا -
 ال تراعي أبدا -

  :التراجيدǎ والهزلي -
خصاƫƏ وصفات األشøياƅ التراجيديøة   شكلت لديك هل ترى أن البرامج التلفزيونية ƽد . 56

Ý والهزلية   
  59ال        انتقل إلǏ السؤال    نعم 

عøن األشøياƅ التراجيديøة     تلك الخصاƫƏ والصøفات شكلت لديك أǎ من هذǇ البرامج . 57
 Ýوالهزلية  

  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  
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  :برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
  األفالم 
  سالتالمسل 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

في رأيكÛ هل هذǇ الخصاƫƏ والصفات لǔشياƅ التراجيدية والهزلية التي عرفتøك بهøا   . 58
  :البرامج التلفزيونية هي

 التعاطف مع التراجيدي المأساوي من خالل مشاهدة التلفزيون 
 المزاƟ والتهكم والسخرية 
 ........................................................................ أخرى، أذكرها 

  :الفكاهي والƮحك  -
خصاƫƏ وصøفات األشøياƅ الفكاهيøة    شكلت لديك هل ترى أن البرامج التلفزيونية ƽد . 59

Ý حكةƮوالم   
  62ال         انتقل إلǏ السؤال    نعم 

لخصøاƫƏ والصøفات عøن األشøياƅ الفكاهيøة      اشكلت لديك تلك أǎ من هذǇ البرامج . 60
 ÝحكةƮوالم  

  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  
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  :برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
  ألفالما 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

في رأيكÛ هل هذǇ الخصاƫƏ والصفات لǔشياƅ الفكاهية والمƮحكة التي عرفتøك بهøا   . 61
  :البرامج التلفزيونية هي 

 الضحك من واقعنا السلبي 

 نقد واقعنا بفكاهة وضحك 

 Ʃخرين الضحك من العيوب الموجودة في الناǓا 

 الترويح النفسي 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :األلوان  -
62 .  Ý يلكƮونالت تف Ûل البرامج التلفزيونيةǘما هي األلوان التي تجذبك من خ  

  األبيض 
  األسود 
  األحمر 
 األخضر 

 البني 

  الوردي 

  األصفر 
  زرقاأل 
  البنفسجي 
  البرتقالي 
  .............................................أخرى، أذكرها  



 - 380 -

63 . Ý ما هي البرامج التلفزيونية التي تستعمل األلوان بطريقة متناسقة ومتجانسة Ûفي رأيك  
  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ

  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  والثقافيةالحصص الفنية والترفيهية  
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

لبرامج التلفزيونيøةøƽ Ûد   هل ترى أن األلوان التي جذبتك وفƮلتها من خǘل مشاهدتك ل. 64
  : حققت لك

  المتعة 
  راحة العينين 
  معرفة كيفية استخدام األلوان 

  الراحة النفسية 
  االبتهاج 
  .............................................أخرى، أذكرها  

65 . Ǎد ساعدتك علƽ هل ترى أن مشاهدتك للبرامج التلفزيونية:  
  برامج التلفزيون الجزاƏرǎ -أ

  تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان 
  ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة 
  تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة بأخرى 
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  برامج الفƮاƏيات العربية -ب
  تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان 
  ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة 
  ن موجودا عندك من هذه الثقافة بأخرىتغيير ما كا 

ƚ- ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف  
  تكوين وتشكيل ثقافة في مجال استخدام األلوان 
  ترسيƣ ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة 
  تغيير ما كان موجودا عندك من هذه الثقافة بأخرى 

66 .  Ý تيةǑلوان في حياتك بالعناصر اǔاستخدامك ل Ƽهل يتعل  
 اعاة األوان كما هي في التلفزيون أثناء شراء األلبسةمر 

 استعمال األلوان كما في التلفزيون تماشيا مع الموضة 

 استعمال األلوان في المنزل كما هي في التلفزيون 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :يونية وعملية الجذب الجمالي مكونات البرامج التلفز
هل ترى أن لجمال المناưر الطبيعية من خǘل البرامج التلفزيونية صفة جمالية أكثر مما . 67

Ý في الطبيعة ǈهي علي   
  ال   نعم 

68 . Ý تشكيلها لديك Ǎما هي في رأيك الجماليات التي عملت البرامج التلفزيونية عل  
  برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ

 يقة التزيينطر 

 Ʃطريقة اللبا 

 طريقة ترتيب أثاث المنزل 

 تقليد الموضة 

 مزاوجة األلوان وتنسيقها 

 طريقة قص الشعر 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  
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  برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
 طريقة التزيين 
 Ʃطريقة اللبا 
 تيب أثاث المنزلطريقة تر 
 تقليد الموضة 
 مزاوجة األلوان وتنسيقها 
 طريقة قص الشعر 
 ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ- ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف  
 طريقة التزيين 
 Ʃطريقة اللبا 
 طريقة ترتيب أثاث المنزل 

 تقليد الموضة 

 مزاوجة األلوان وتنسيقها 

 طريقة قص الشعر 

 ........................................................................أخرى، أذكرها  
ما هي العناصر التي تراها تزيد من جمالية الممثلينÛ من خǘøل البøرامج التلفزيونيøة    . 69

  Ý ) الجزاƏريةÛ العربيةÛ الƸربية(
 طريقة التزيين 
 المالبƩ الفاخرة 
 طريقة الكالم 
 حسن الوجه والخلقة 
 لون البشرة 
 لون العينين 
 حسن الجمع بين األلوان 
 الرشاقة 
 درجة حب الجمهور للممثل 
 طريقة تأدية العمل التلفزيوني 



 - 383 -

تلفزيونية جذبتك إليها بفعل جمالهøا خǘøل مشøاهدتك للبøرامج      اتشخصيثǘث أذكر . 70
 Ýالتلفزيونية  

 ............................................................................................................... -أ 

 ............................................................................................................ -ب 

 ............................................................................................................ -ج 

ما هي المدة الزمنية التي تراها كافية Ǘكتساب مجموƱ الخصاƫƏ والقيم الجمالية عøن  . 71
Ý مشاهدة برامج التلفزيون Ƽطري  

 الساعة األولǏ التي تلي عملية المشاهدة 

 لية المشاهدةالساعات األولǏ التي تلي عم 

 اليوم األول الذي يلي عملية المشاهدة 

 األيام األولǏ التي تلي عملية المشاهدة 

 األسبوع األول الذي يلي عملية المشاهدة 

 األسابيع األولǏ التي تلي عملية المشاهدة 

 الشهر األول الذي يلي عملية المشاهدة 

 األشهر األولǏ التي تلي عملية المشاهدة 

 ولǏ التي تلي عملية المشاهدةالسنة األ 

 السنوات األولǏ التي تلي عملية المشاهدة 

  :عناصر القيم الجمالية 
  :المتعة الجمالية  -

  لك متعة جماليةÝ حققت ما هي البرامج التلفزيونية التي . 72
  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ

  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  افيةالحصص الفنية والترفيهية والثق 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  
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  :برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :الحاجة الجمالية 
  حققت لك حاجاتك الجماليةÝ ما هي البرامج التلفزيونية التي تراها ƽد . 73
  :برامج التلفزيون الجزاƏرǎ  -أ

  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :برامج الفƮاƏيات العربية  -ب
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
    الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  
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ƚ-  ربيةƸيات الƏاƮبرامج الف:  
  األفالم 
  المسلسالت 
  اإلشهار 
  الحصص الفنية والترفيهية والثقافية 
  ........................................................................أخرى، أذكرها  

  :البيانات الشخصية  -
   :الجنس  -

  أنثǏ   ذكر 
  ........................................................................ :التخصƫ الدراسي  -
   :مكان اإلƽامة  -

  الحي الجامعي   المنزل 
   :بيƏة النشƉة  -

  الريف   المدينة 
   :اǗنخراط في تنưيم طǘبي  -

  ال   نعم 
  :امتǘك الهاتƹ النقال  -

  ال   نعم 
  

  
  
  

  شكرا جزيǘ علǍ مساعدتك 
  




