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  :مقـدمـة
وسائل االتصال شهد القرن العشرون سيال من البحوث والدراسات العلمية اليت تناولت      

وحظيت  ،اجلمـاهريي تزامنا مع االنتشار السريع واملذهل هلذه الوسـائل يف أرجاء العـامل
يف الـدول املتقدمة والنـامية  والدراسة هـذه الوسـائل بدرجات متفـاوتة من االهتمام

دراسات - دراسات التـأثـري-دراسات اجلمهـور -( :يعلى ثالثة أصناف هتوزعت 
  .)املضمون

وقد ساد اعتقاد مع ذلك بأن االتصـال الشخصي أخذ يف االضمحالل بنشوء اجملتمع       
) A.Katzأليهو كاتز (وأوضح ذلك ، اجلماهريي والصناعي وبانتشار وسائل االتصال اجلماهريي

واليات املتحدة األمريكية ونظرهتم حدث فيها عن طلبة اإلعـالم يف اليف العبارات التالية اليت يت
  :سائل االتصـال اجلماهريي واالتصـال الشخصي حيث يقوللو
حىت وقت قريب جدا كـانت صورة اجملتمع يف أذهان أغلب طلبة اإلعـالم عبارة عن أفـراد "

ن االهتمام للعالقات غري منفصلني متصلني بوسائل اإلعـالم وليس ببعضهم البعض وأعطى قليال م
  .)١(" ذات أمهية ملؤسسات اجملتمع احلديثعترب غريكانت العالقات الشخصية ت وهكذا …الرمسية
الذين  اليت قام هبا الزارسفيلد وزمالؤهت القـرن العشرين؛ وبعد الدراسة لكن ومنذ أربعينيا      

اكتشفوا فيها دور العـالقات االجتماعية  والفـردية يف التأثري على آراء األفراد وبناء مواقف 
        خالل قادة الرأي  كتشفوا دور العـالقات الشخصية مناتصالية بناًء على ذلك، حيث ا

يف التـأثري على القـرار االنتخايب للناخبني األمريكيني، وهي الدراسـة اليت فتحت اجملال واسعاً  
ملزيد من الدراسات الالحقة حول االتـصال الشخصي ومن مداخل متعددة، أبرزها مداخل 

اإلعـالم واالتـصال منذ بداية اخلمسينيات من القرن  ومعلـم النفس وعلـم االجتماع وعلـ
  .إىل يومنا هذا اضيامل

وقد استمرت هذه الدراسات إىل يومنا آخذة يف االتساع والتخصص، مستفيدة من التطور      
  .املتزايد يف املناهج العلمية من جهة، ومن  املشاكل االجتماعية املطروحة من جهة ثانية

                                                           
 ).١٩٩٣الدار الدولية للنشر والتوزيع، : القاهرة(ب روكيتش، نظريات وسائل اإلعالم، ترمجة كمال عبد الرؤوف، .ملفني ديفلر و س -١



 

  تمعات النامية اخلطوات نفسها حيث بدأت بعد حتررها من قيود االستعمار اتبعت اجمل كما     
يف االهتـمام بوسائـل االتـصال اجلماهريي ودراستها، كما أجريت العديد من الدراسات 

  .ث والتنميةيحول االتصال الشخصي وذلك يف إطار املنظور اإلعالمي املتعلق بنظريات التحد
بالنظر إىل خصوصية هذه اجملتمعات  ،مل يكن بالشكل املطلوب والكايفلكن هذا  االهتمام       

اليت ال يـزال أغلبـها تقليديا يعتمد على االتصال الشفهي، وتكثر فيه األمية واجلهل وينخفض 
فيه مستوى التحصيل والتعليم، ومن الناحية اإلعالمية ال تصله الصحف بانتظام؛ وإن وصلت 

     علمني فقط، يف الوقت الذي يقضي أغلب األفراد أوقاهتم بعيدا فيقرؤها عدد حمدد من املت
عـن وسائل اإلعالم ميارسون نشاطاهتم الفالحية والتجارية وحىت الصناعية، ومع ذلك أجريت 
   بعض الدراسات يف البلدان النامية اهتمت باالتصال الشخصي وأكدت أمهيته، ففي دراسة له 

االنتخابية باهلند أكد صفوت العامل أن األخبار واملعلومات  عن وسائل االتصال يف احلمالت
املتعلقة باحلملة االنتخابية تنتقل بصورة أكرب عن طريق االتصال الشفهي من خالل اللقاءات العامة 

 .)١(واملناقشات اجلماعية واملهرجانات واألعياد والساحات الرئيسية وغريها
      و الطائفة دورها احملسوس يف حياتنا و سلوكنا إذ تعترب يف وقت ما زال للعائلة و القبيلة      

يف بلدان كثرية واحدا من أهم مصادر التجنيد النخبوي على املستوى املركزي احمللي و قد يتقدم 
  . )٢(على  الوالء للدولة  و منها تنبثق شرعية النظم التقليدية  الوالء هلا

كما  ،يتخذ الصراع السياسي طابعا عائليا أو قبليامثال،  ففي العديد من أرياف الدول العربية     
أجريت العديد من الدراسات املتعلقة باالتصال  حيث، ختضع االنتخابات لتأثري العصبيات

لكنها تركزت يف الغالب يف مصر واملغرب والعراق  ،الشخصي من جانب علوم اإلعالم واالتصال
االهتمام أو أهنا ال جتد  ،ة يف باقي البلدان العربيةبدرجة أقل، يف حني تظل هذه الدراسات نادر

ال يزال تقليديا يف عالقاته االجتماعية على الرغم من اهلالة الكبرية املعطاة  والرعاية يف جمتمع عريب
تبني اإلحصائيات اليت صدرت عن املنظمة العربية للتربية حيث ، لوسائل االتصال اجلماهريي
من عدد  %٤٣أي ما نسبته  ،مليونا ٦٨ألميني يف الوطن العريب بلغ والثقافة والعلوم أن عدد ا

                                                           
، ١٩٨٥أكتوبر / ، تشرين األول٨٠دد كمال املنويف، الثقافة السياسية و أزمة الدميقراطية يف الوطن العريب، املستقبل العريب، السنة الثامنة، الع -١

 .٧٤ص 
، رسالة ١٩٨٤يف مصر  صفوت مصطفى العامل، وسائل وأساليب الدعاية االنتخابية يف النظم السياسية املختلفة، دراسة حالة لإلنتخبات النيابية  -٢

 .١٩٨٧دكتوراه، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، 



 

من الطلبة العرب  % ٩٠دقائق يف السنة، كما أن  ٠٧وأن املواطن العريب ال يقرأ أكثر من ، السكان
   .)١(ال ميتلكون ثقافة معلوماتية

كلغ سنة  ٣.٣أما عن مؤشر استهالك ورق الصحف فقد تراجع يف العامل العريب لكل فرد من      
  .كلغ ٨٢.٢كلغ إىل  ٥٥.٧، ويف الفترة نفسها ارتفع يف أوروبا من ١٩٩٥كلغ سنة  ٢.٠٧إىل  ١٩٨٥

مليون جهاز، أي  ٢٨حوايل  ١٩٩٥يف حني بلغ عدد أجهزة التلفزيون يف الوطن العريب سنة      
  .)٢(جهازا لكل ألف من السكان ١٠٩مبعدل 
       مقابل  ،دون على سلوك املشاهدة يف عاملنا العريبوهو ما يؤكد ارتفاع نسبة من يعتم   

  .والكتابة وغريها من وسائل االتصال احلديثة واملتطورة من ُيقبلون على جتربة القراءة
صحيفة  ٢٥٨شخص مقارنة مع  ١٠٠٠لكل  ٥٣كما يقل عدد الصحف يف البلدان العربية عن    

  .)٣(شخص يف البلدان املتقدمة ١٠٠٠لكل 
  :تصالية يف العامل العريب بظاهرتني متميزتنيتتميز البىن االكما            

  .ضعف االتصال املكتوب - أ 
  . )٤(منو متزايد يف الوسائل السمعية البصرية  - ب

وقد يعود ذلك إىل الطابع العام  ،أما عن اجلزائر فإن مثل هذه الدراسات ال تزال قليلة جدا     
اجملتمعات غري "إىل -على حد قول جاك بريك -والذي ينتمي  ،ائريالذي يتميز به اجملتمع اجلز

   .)٥("املدروسة
    يرى عزي عبد الرمحان أنه يف عملية االتصال مت استثناء أو جتاهل املؤسسات الوسيطة و      

هيئة اجتماعية تعىن بدراسة انشغاالت (يف عامل الريف كالعائلة و املسجد و املدرسة و تامجاعت 
  .)٦(يف حتقيق السياسات التنموية احملددة) لقرية باملناطق اجلبلية باملغرب العريبأهل ا

                                                           
 ).٢٠٠١نوفمرب ١٠(، ٤٠٧السنة الثانية، العدد  ،عند العرب، جريدة الوطنوجيهة احلويدر، مشكلة عسر القراءة  - ١    
  . ,Unesco Year Book 1997 ١٩٩٧كتاب اليونسكو اإلحصائي السنوي لسنة  - ٢    
 .٢٠٠٣، نيويورك، ٢٠٠٣عام املتحدة اإلمنائي، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية ل برنامج األمم - ٣    
ربيع  ٧و ٦اجلزائرية لالتصال، العددان  أزمة املنطلق و متدن الرسالة، اجمللة: عزي عبد الرمحان، و سائل االتصال واجملتمع الريفي يف العامل العريب -٤

 .١١٧ـ١١٦، معهد علوم اإلعالم و االتصال، جامعة اجلزائر، ص ص ١٩٩٢و خريف 
 .١٩٩١، أفريل ١٤٦بني االلتزام واألداتية، املستقبل العريب، العدد  االجتماع، علم عبد الرزاق جاليل -٥
  .٣٠مرجع سابق، ص ... و اجملتمع الريفي يف العامل العريب االتصالعزي عبد الرمحان، و سائل  -٦
 



 

من خالل العرض السابق نقطع بوجود أكثر من قضية تعيشها جمتمعات العامل النامي، وخاصة     
اجملتمعات العربية، وتؤكد على ضرورة دراسة االتصال الشخصي دراسة سوسيولوجية حلصر 

  .لك الدول وموقفه من تلك القضايا املتعددةدوره اخلاص يف ت
إن مهمتنا يف ضوء هذا العرض السابق املترامي األبعاد تنحصر يف هدفني يشكالن مراكز      

  : ونقاط االنطالق يف البحث والتحليل
حصر طبيعة عملية االتصال الشخصي داخل اجلماعات وبني األفراد يف اجلزائر، تلك :أوال    

  :اهلدف لن يتحقق إال بدراسة عاملني النقطة أو هذا
  .دراسة طبيعة مادة االتصال الشخصي -١     
  .الفرد واجلماعة يف اجملتمع اجلزائري دراسة دينامية -٢     
حصر طبيعة املناهج االجتماعية والتأكيد على أمهيتها يف رسم إطار نظري يقوم بتحليل : ثانيا     

ار حول عملية االتصال الشخصي يف دول العامل النامي عموما  وتفسري القضايا اليت ميكن أن ُتث
  .ويف اجلزائر على وجه اخلصوص، نظرا الختالف هذه اجملتمعات عن اجملتمعات الغربية

من هذا املنطلق أردنا أن يكون حبثنا هذا يصب يف اجتاه دراسة بعض املواضيع أو القضايا        
أو اليت مل جتر فيها حبوث بالقدر الكايف باجلزائر، حيث  ،اليت مل يتم التطرق إليهـا إىل اآلن

سنتناولـه يف فترة االنتخابات وبالضبط أثناء احلملة االنتخابية حيث تعد أكرب مظاهر االتصال 
إذ يكون هناك تواصل يومي  ،اجملتمع حبركية أكرب ختتلف عن باقي األيامفيها يتسم اليت  السياسي

  .من جهة وبني الناخبني أنفسهم من جهة ثانيةبني السياسيني والناخبني 
  .هذا املوضوع قسمنا البحث إىل إطار نظري، وآخر منهجي، والثالث تطبيقي ةوملعاجل     

  :يتضمن اإلطار النظري للبحث فصلني مها
حيث كان من الواجب استعراض االتصال  ،"الشخصي االتصال"بعنوان  األول الفصل     

نظرية ألجل االستفادة منه يف تفسري النتائج فيما بعد، وقبل ذلك كان البد الشخصي من الناحية ال
من التطرق ملفهوم االتصال يف املبحث األول وحتديد عناصره ووظائفه ونظرياته ومناذجه، وذلك 
ضمن أربعة مطالب، يف حني مت ختصيص املبحث الثاين ملفهوم االتصال الشخصي ومناذجه وأساليبه 

لالتصال الشخصي السياسي، ما دامت الدراسة تدور حول دور االتصال مع ختصيص مطلب 
  .الشخصي يف العمل السياسي



 

     سنتطرق من خالله " السياسي الشخصي االتصالمناذج من "أما الفصل الثاين بعنوان      
من االتصال  إىل معامل االتصال داخل اجملتمع اجلزائري، وقبل ذلك ارتأينا أن نستعرض مناذج

  لشخصي يف احلمالت االنتخابية يف جمموعة من دول العامل، يف املبحث األول من هذا الفصل،ا
وإذا  ،لكل جمتمع خصوصياته احلضارية والثقافية اليت متيزه عن غريه من اجملتمعاتذلك أن      

كانت كل اجملتمعات تشترك يف استخدام وسائل االتصال اجلماهريي بدرجات متفاوتة، فإهنا 
دم كذلك االتصال الشخصي بشكل بارز يف العديد من املناسبات ال سيما منها فترات تستخ

  .احلمالت االنتخابية
أما املبحث الثاين، فسيتم التطرق من خالله للثقافة السياسية واالتصالية يف اجملتمع اجلزائري          

جلزائري متهيد ضروري يساعدنا من خالل حتديد طبيعة اجملتمع اجلزائري، ألن حتديد طبيعة اجملتمع ا
  .فيما بعد على التحليل اجليد ملوضوع االتصال الشخصي داخل اجملتمع اجلزائري

إىل اجملتمع العريب بشكل عام، ذلك أن  احلديث عن اجملتمع اجلزائري بالتطرقمت إرفاق كما      
     لتطرق ابإال  يتم كل ذلك ال، وواخلصائصاألول جزء من الثاين يلتقيان يف أغلب السمات 

إىل جمتمعات العامل الثالث املتسمة حبكم انتمائه اجملتمع اجلزائري فيه  السياق العام الذي يتواجدإىل 
  .جماالت احلياة أغلببالتخلف يف 

  :يه ثالثة فصولفيتضمن  القسم التطبيقيأما      
ميثاق السلم الشخصي يف اجلزائر من خالل  لاالتصا بيئة" بعنوان األول الفصل     

  . القضايا اليت يعاجلهاو بيئة االتصال الشخصي ، هدفه الكشف عن"واملصاحلة الوطنية
من خالل  االتصال الشخصي صص للتعرف على مكانأحدمها ُخ :ويتضمن مبحثني اثنني     

عالقة ، ولفضاءات االتصال الشخصيل ويتضمن مطلبني يتعرضان، ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية
  .اإلقامة باملوقف من موضوع املصاحلة مكان
  :أما املبحث الثاين فقد مت ختصيصه للقضايا املناقشة، وحيتوي على مطلبني      

العالقة بني مناقشة  املطلب الثاين فقد تناولنا فيه، أما نواع القضايا املناقشةاملطلب األول ألُخصص 
  .موضوع املصاحلة واملوقف منه



 

مبحثني؛ املبحث  فتم تقسيمه إىل، "االتصال الشخصيسريان "بعنوان  الثاينالفصل أما      
ميثاق السلم واملصاحلة األول ُخصص للتعرف على مصادر معلومات األفراد حول موضوع 

  :إىل مطلبني اثنني ر، قُسم هو اآلخالوطنية
فيدرس  ثايناملطلب ال، أما مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنيةاملطلب األول يتناول 

  .عالقة مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنية باملوقف منه
وذلك   لطرق االتصال والتأثري املعتمدة أثناء القيام باحلملةأما املبحث الثاين فقد مت ختصيصه      

  :يف مطلبني
، يف حني فتاءمسالك االتصال والتأثري املعتمدة أثناء شرح محلة االست املطلب األوليتناول      

العالقة بني األشخاص القائمني باالتصال واملواقف املتخذة بشأن موضوع  املطلب الثاينيتناول 
  .املصاحلة
فقد أُفرد املبحث ، "والتأثري املعتمدة يف االستفتاءاالتصال طرق " :الثالث بعنوانالفصل أما 

االتصال  ، بغرض التعرف على أثرو التأثري املعتمدة يف االستفتاءصال األول فيه ألثر طرق االت
دور املناقشات اجلماعية يف اختاذ قرار الذهاب ، والشخصي يف السلوك االنتخايب لألفراد

أثر املناقشات اجلماعية يف تكوين قناعة ، وكذا طرق اإلقناع املعتمدة أثناء املناقشات، ولالقتراع
نتائج التعرض ل يتطرق املطلب األول: قسيمه إىل مطلبني اثنني، ومت تاملشاركة يف االنتخابات

ت الشخصية يف محلة أسباب تفضيل املناقشااملطلب الثاين فيدرس حلملة شرح االستفتاء، أما 
  .شرح االستفتاء

التأثري اجلماهريي أما املبحث الثاين فقد مت ختصيصه لدراسة العالقة بني طرق االتصال و     
األول منه ملسالك االتصال  ب، ومت ختصيص املطلوالشخصي املعتمدة يف محلة شرح االستفتاء

العالقة بني األشخاص القائمني باالتصال دراسة  منه ضالثاين فالغراملطلب  أماوالتأثري الشخصي، 
   .واملواقف املتخذة بشأن موضوع املصاحلة الوطنية

نا هبا بعد قيامنا أما االستنتاجات واخلامتة فقد ركزنا فيهما على النتائج واخلالصة اليت خرج     
  .هبذا البحث، يف شكل إجابة على تساؤله الرئيس وتساؤالته الفرعية

 
 
 



 

  : اإلشكالية
ول خلقه األ ذاجتماعية ظل ميارسها اإلنسان من ةعترب االتصال حاجة إنسانية وضروري     

هو أقدم أنواع االتصال من حيث السياق  " face To face"وجها لوجه"واالتصال الشخصي 
لتارخيي سواء على مستوى اجملتمع أو األفراد، وقد كان سابقا لالتصال اجلماهريي بالشكل الذي ا

  .نعرفه اآلن بآالف السنني
غري أن االهتمام باالتصال الشخصي خاصة يف البلدان النامية مل يستوف حقه الكامل الذي       

ات التكنولوجية املتسارعة يف ميدان يضعه يف املكانة اليت يستحقها ضمن اجملتمع، خاصة بعد التطور
ي ودراستها  ل االتصال اجلماهريز حول وسائاإلعالم واالتصال واليت جعلت أغلب االهتمام يترك

يف القرن  ملضمون وعالقتها باجلمهور، وخاصةية والفنـية املتعلقة بامن كل اجلوانب الشكل
ة كاإلذاعة والتلفزيون واالنترنيت العشرين الذي شهد اختراعات بالغة اجلدة يف التطور والدق

   ...وغريها
لتبني لنا يف النهاية ) …اجلمهور، القيادة، املركز( ولو دققنا النظر من جهة أخرى يف مفاهيم      

ر وكل أنـواع أهنا جمموعات من األفراد ختتلف أحجامها النسبية، فجماعات السلطة أو اجلمهو
كل أشكال االتصال الشخصي مع بعضهم يتحادثون األولية والثانوية ميارسون  اجلماعات

ويتناقشون، ولذلك ميكن اعتبار االتصال اجلماهريي يف النهاية حمصلة جملموعات خمتلفة ومتداخلة 
من االتصـال الشخصي وما هي يف النهاية إال نتاج لذلك، كما أن أي جناح ألي اتصـال 

  .ت الشخصية التخطيطية اليت سبقتهمجاهريي يتوقف بالضرورة علـى مدى كفـاءة االتصـاال
باالهتمام  حيظ إال أنه مل ،وبالنظـر إىل األمهية اليت ذكرناها حول االتصال الشخصي      

لدان العامل الثالث اليت ال يزال أغلبها خيضع لنمط تسيري اقتصادي باألكادميي الكـايف يف 
 الوقت الذي جتنح فيه هذه اجملتمعات واجتماعي تقليدي ميثل فيه االتصال الشفوي نسبة عالية، يف

تفوق يف كثري من احلاالت قدرة هذه  ،هرييصال اجلماإىل إضفاء هالة من القداسة الزائدة على االت
ويتجلى ذلك من خالل جلب  ،اجملتمعات على التحكم يف مثل هذا النوع من االتصال وتسيريه

   ستعماهلا على نطاق واسع دون فائدة تذكر املزيد من التكنولوجيا احلديثة يف ميدان االتصال وا
  ...يف الكثري من احلاالت



 

أغلب البحوث والدراسات األكادميية يف ميدان علوم اإلعالم واالتصال على وسائل  تركزو      
دراسات اجلمهور، دراسات التأثري : (االتصال اجلماهريي من خالل املداخل الثالثة املشهورة

غفال شبه كلي لالتصال الشخصي الذي يعترب احلجر األساس لباقي مع إ ،)دراسات املضمون
  .األنواع االتصالية

مع هذا اإلقبال املتزايد من قبل الباحثني على دراسة وسائل االتصال اجلماهريي، هل ميكن      
لول الشكل اجلديد من االتصـال اجلماهريي حمله؟ بذبول االتصال الشخصي وضموره وح القول

  ألة ختتلف متاما عن ذلك؟ أم أن املس
ات من القرن العشرين ظهر صوت جديد يف اجلدل املثار حول الدور يومع بداية الثمانين     
حيث جاء ذلك من الباحثني يف الدول اإلفريقية باألساس، ثل لالتصال  يف عملية التنمية، واألم

بذلك الثقافات التقليدية، و ترى هذه املدرسة أن مفتاح التنمية يف دول العامل الثالث يكمن يف
احلديثة لضمان النجاح األكرب التقليدية و إىل التكامل املتعمد املتأين بني أمناط االتصالو تدع

    Frank Ugboagahفرانك اجبوجاه : من أشهر املتحمسني لنموذج الثقافة، وللوسائل التنموية
 ... من جامعة غانا k.Boafo من جامعة الغوس و كوامى بوافو  O.Nweneliأونوار فونيلي و

         ويعتقد أنصار منوذج الثقافة أن وسائل اإلعالم اجلماهريي قد حازت على قدر كبري      
خاصة من أنصار منوذج التحديث، هذا يف الوقت الذي يتم فيه جتاهل أكثر أساليب ومن االهتمام 
بوجاه على سبيل املثال باعتباره ممثل لقد اهتم اجو... ا وهي االتصال بني األشخاصاالتصال تأثري

احتفاالت وأعياد القرية واعتربها ية، والفن الشعيب، وسوق القروالنموذج الثقايف مبنادي القرية 
أمناطا من االتصاالت التقليدية اليت ميكن أن تلتقي فيها األساليب التقليدية بفنون االتصال 

  . )١(احلديثة
أو دون  واخلدمات و أغلبها من األميني ،العمال ،البدو ،الفالحنيأما أغلبية السكان فهي من      

  .املتوسط من حيث التعليم
ترتبط أشد االرتباط باجلوانب الفكرية  ميكن التأكيد على أن االتصال الشخصي هو عملية      

والثقافية من طرف والدينامية االجتماعية من طرف آخر، تلك احلقيقة مل تتأكد إال بعد أن 
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ورت مناهج البحث وتأكدت ووضحت معاملها اخلاصة بالتحليل وتفسري ميكانيزم عملية تط
  .االتصال الشخصي منه واجلماهريي

يف مناهج البحث اخلاصة بعنصر التأثري " الزارسفيلد"ويف هذا اجملال نؤكد على أمهية بصمة      
رأي واجلماعات األساسية     فلقد أبرز كيفية انتقال الفكر واملعلومات مؤكدا على دور قادة ال

  .يف عملية التأثري واإلقناع
بينها إىل جمموعات  هذا الدور اخلاص يؤكد على طبيعة اجلماعات اإلنسانية اليت تنقسم فيما     

فتلك اخلصوصية هي اليت توضح وتؤكد على الدور اخلاص لقادة الرأي واجلماعات  وفئات خمتلفة،
علومات بني تلك الفئات االجتماعية املختلفة وما يقومون به       األساسية يف نقل املعارف وامل
  .من سلوك وانعكاسات خمتلفة

فمن خالل دراسة هذا النوع من انتقال الفكر والسلوك واملعارف يف حدود ضيقة بني      
مجاعات وفئات اجتماعية يعيش بعضها إن مل يكن أكثرها على هامش املدينة احلديثة، ميكن حصر 

  :ديد من القضايا، وتنقسم إىل نوعنيالع
  .ترتبط مبضمون هذا النوع من االتصال: قضايا فكرية - أ     
وترتبط أشد االرتباط هبياكل البنية األساسية واالجتماعية واالقتصادية : قضايا هيكلية - ب    

  .ةوالثقافية والسياسي
زا يف نقل الفكر واملعلومات االتصال الشخصي دورا خاصا وممي ؤديففي الدول النامية ي     

والقيم بني أفراد ومجاعات وفئات يف جمتمع كثرت به القضايا واملشكالت االجتماعية وتعددت 
  .مظاهرها وتشابكت

ففي تلك البيئة االجتماعية تتضح إذا أمهية التعرف على كيفية تناول الفكر األصيل والثقافات     
اعات واألفراد والفئات األقل حظا يف التعليم والثقافة واملعلومات املختلفة فيما بني تلك اجلم

والوضع االجتماعي واالقتصادي، أي فيما بني تلك اجلماعات واألفراد اليت مل يتطور إطارها 
املعريف إال يف حدود ضيقة، ورمبا مل يتطور هذا اإلطار على اإلطالق نتيجة ملشكالت اجتماعية 

  .تمع الذي يعيشون فيهواقتصادية وحضارية يعاين منها اجمل
سابق الذكر، وإن كانت اللثالث عن الطـرح اوال خترج اجلـزائر كدولة منتمية إىل العامل      

الـدراسات والبحوث حول وسائل االتصال اجلماهريي قد بلغت شوطا إال أن االهتمام باالتصال 



 

سن القـراءة والكـتابة الشخصي ال يزال يف بداياته خاصة يف جمتمع ميثل ربع سكانه طبقة ال حت
وال زالت فـيه أغلب العالقات االجتماعية الرمسية وغري الرمسية تعتمد أساسا على االتصال 

  .)١(الشخصي الشفهي
    اإلعالمية غري متماسكة األدوات الثقافية وما مييز اجملتمع االنتقايل أن وسائل االتصال وو      

ف عوامل احلياة املتعددة كما هو الشأن يف اجملتمع املعقد مما غري نافذة إىل خمتليف مضامينها تارة و
 . )٢(جيعل هناك فراغا يتم ملؤه عن طريق االتصال الشخصي

فعلى الرغم من تزويد العديد من املؤسسات بوسائل اتصـال رمسية فإن أغلبها سواء كان      
جاعال من االتصال  ،ذه الوسائلمركزيا أو حمليا ال يعتمد يف كثري من احلاالت واملمارسات على ه
   حماوالت حتديث العديد من رغم بالالشخصي أداة حلل العديد من املشاكل وتسيري العمل وإدارته، و

من اإلدارات واالعتماد أكثر على االتصال املكتوب، إال أن جمموعة كبرية من عالقـات العمل 
ذلك من خالل املالحظة األولية واالتصـال ال تزال تعتمد على االتصال الشفهي، ويتجلى 

  .للعالقات اليومية واملناسباتية داخل اجملتمع
على الرغم من بعض التطورات احلديثة اليت يشهدها اجملتمع اجلزائري يف العمل السياسي و     

واإلداري والثقايف إال أن العديد من املمارسات اليومية الرسـمية ال تزال تعتمد على منط 
وبالتايل ميكن التعرف على وضعية هذا النوع من االتصال يف اجملتمع  ،صياالتصـال الشخ

  .اجلزائري وجماالت استخدامه ومدى االعتماد علـيه  يف التـعامالت اليومية
  :انطالقا من التشخيص السابق ميكن طرح التساؤل التايل الذي ميثل جوهر إشكالية حبثنا     

الناخبني لإلقبال على االقتراع املتعلق مبيثاق السلم  عدفما مدى تأثري االتصال الشخصي يف  
  واملصاحلة الوطنية يف اجلزائر؟

  :ومنه ميكن طرح التساؤالت الفرعية التالية     
  االتصال الشخصي من خالل ميثاق السلم و املصاحلة الوطنية؟  ي بيئةما ه -١
  

                                                           
  %.٥٧: نسبة معرفة القراءة والكتابة باجلزائر -١

 ولاألبني حق املواطن يف العلم وحق املواطن يف النخبة، عامل الفكر، اجمللد الرابع والعشرون، العددان : حافظ القبيسي ، التعليم العايل العريب: أنظر
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هو جمتمع اهتزت تقاليده و مل يعد يتصف بالتقليدي و مل يتمكن من اكتساب املعقد كذلك إمنا هو يف حالة الالعادية أي : االنتقايلاجملتمع  -٢
 .االنتقالية



 

ميثاق السلم  حولاالستفتاء ح احلملة االنتخابية لشريف  كيف يتم تدفق وسريان املعلومات-٢
   ؟واملصاحلة الوطنية

ميثاق السلم و املصاحلة ما هي طرق االتصال والتأثري املعتمدة يف تشكيل اآلراء حول  -٣
  ؟الوطنية

 : البحثأسباب اختيار موضوع 
  :إىل القيام هبذا البحث ينهناك العديد من األسباب دعت     

ل الشخصي يف اجلزائر وسريانه والعالقـات االجتماعية قلة الدراسات اليت تناولت االتصا -
   .الناجتة عنه، حيث يعد حجر األساس بالنسبة لباقي أنواع االتصـال

أن هذا اجملال ال يزال يف اجلزائر من املواضيع والبحوث اليت مل يتم الطرق إليها من كل الزوايا  -
الجتماع، يف حني تظل دراسته من زاوية وما مت دراسته وحبثه فمن زاوية عـلم النفس أو عـلم ا

عـلوم اإلعالم واالتصال ضئيلة، وحىت املناهج الدراسية اجلـامعية يف اجلزائر تكاد تنعدم فيها 
  .)١(املقررات اخلاصة باالتصال الشخصي بشكل واف ومفيد

  :اهلدف من البحث
نوات تظل مهملة من االتصـال تكشف النقاب عن أشكل ومستويات وق دراسة هذا النوع نإ -

 .اجلزائرمثل حالة وربع سكانه أميون  ،يف جمتمع يعتمد أساسا على الثقـافة الشفوية
الشخصي ضرورة االعتماد على هذا النوع من االتصال الذي أثبت  لكما تبني دراسة االتصا-

  . ةفاعليته يف العديد من اجملتمعات ذات الطبيعة التقليدية و االنتقالي
  :بحثالأمهية موضوع 

أن االتصال الشخصي قناة هامة ومصدر لعدد ال متناه من املعلومات واملعارف يف احلياة اليومية  -
سواء يف العالقات الشخصية أو اإلدارات ومراكز العمل وخمتلف املؤسـسات  ،للمواطن اجلزائري
  .االجتماعية األخرى

                                                           
        يصل باجلزائرموضوع االتصال الشخصي يف معهد مستقل، يف حني مل  ُيدرس األمريكيةيف بعض الدول املتطورة مثل الواليات املتحدة  -١
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لثقايف، وبالتايل فمضمون عمـلية يرتبط االتصال الشخصي ارتباطا عضويا بالبناء االجتماعي وا -
االتصال ميكن النظر إليه واعتباره نتاجاً اجتماعيا وثقافيا وظاهرة اجتماعية مرتبطة بالنظام املعريف 

  .والتطور العلمي واحلضاري يف اجملتمع
الريف الكثافة السكانية العالية وانتشار األمية يف اليت تتميز بكما أن اجملتمعات التقليدية والنامية  -

ـاالت واملدن وهشاشة البيـئة السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقـافية خاصة يف جم
  وعدم قدرة وسائل اإلعـالم على مواجهة تلك القضايا للعديد  )١(ةالتـعليم والتربية والرياض

 على االتصال الشخصي واالهتمام به عمالً مسهالً وبالتايل قد يكون االعتماد ،ابمن األسب
  . هبا للقضاء على العديد من املشكالت االتصالية

  : املنهج وأدوات البحث
حماولة منظمة لتقرير : "يعترب املنهج املسحي أنسب املناهج للقيام مبثل هذه الدراسات ذلك أنه     

عينة وهو ينصب على املوقف وحتليل وتفسري الوضع الراهن لنظام اجتماعي أو مجاعة أو بيئة م
وذلك  ،ها وتعميمهالوصول إىل بيانات ميكن تصنيفها وتفسريإىل ا ما أنه يهدفك، احلاضر

  .)٢("يف املستقبل وخاصة يف األغراض العلمية لالستفادة هبا
وميكن القول أن دراسة العالقة بني االتصال واجملتمع له مداخل متعددة، فقد نقوم بدراستها      

ماعة، كما نقوم بدراسة عالقة االتصال بالواقع الفكري من خالل تأثريها على املتلقي الفرد أو اجل
  .واالجتماعي للمجتمع، وبالنسبة إلينا يتم التأكيد على أمهية املدخلني

فمن خالل العرض السابق يتضح أمامنا إذن أمهية املنطلقات االجتماعية لدراسة االتصال      
  .الشخصي

  ظواهر االجتماعية وهو املنهج ما بني الفرعي هناك جانب منهجي مهم ميكن تطبيقه يف فهم ال   
(Interdisciplinaire) ويعزى استخدامه يف حبثنا إىل املربرات التالية:  

   أن موضوع العلوم اإلنسانية ميثل شبكة من العالقات بني الفرعية، أي تشمل مجيع العلوم -١
  .ومن الضروري إظهار تقاطعها

                                                           
  %. ٥١: ، ويف العامل العريب% ٦٥: ابة يف الدول النامية هومعدل معرفة القراءة والكت ١
 .٩٣حافظ القبيسي، مرجع سابق، ص : أنظر 
  .٢٢٢- ٢٢١، ص ص )١٩٩٠مكتبة وهبة، : القاهرة( ، ١١البحث االجتماعي، الطبعة  لحممد، أصوعبد الباسط  ٢
 



 

ا بني الفرعي يفرض نفسه أكثر يف املشكالت والظواهر أن التوجه حنو استخدام مقاربة م -٢
متعددة الوجوه، وهو ما ينطبق على موضوع حبثنا الذي تتعدد مداخل دراسته بني علم االتصال 

  ...وعلم االجتماع وعلم النفس وعلم السياسة
إن التقارب بني إسهامات فروع خمتلفة يقدم معرفة أكمل وأغىن ملوضوع البحث، ومعرفة  -٣
  .وسع وأعمق للظاهرة املدروسة، وهذا ما ال حظناه من خالل حبثناأ
كلما كانت املشكالت املدروسة ذات طابع عام فإن معاجلتها بفروع متعددة تصبح واجبا،  -٤

فال ميكن يف موضوعنا مثال فصل اجلوانب االتصالية يف اجملتمع عن اجلوانب السياسية واالقتصادية 
  .)١(واالجتماعية وحىت النفسية

    حمـاولة مجع البيانات بطريقة منظمة سواء من مجهور معني : "هو فاملنهج من جهة ثانية     
 )٢("أو عينة منـه، وذلك عن طريق استخدام املقابالت أو أية أداة أخرى من أدوات البحث

  :نستخدم األدوات اليت يكون هدفها خدمة أغراض البحث وأبرز هذه األدوات هيسوبالتايل 
   :ستبياناال

ختدم أغراضه ث ووذلك بوضع استمارة تتضمن جمموعة من األسئلة تتعلق مبوضوع البح     
  .اإلشكالية املطروحة لىيب عجتاألساسية و

 السن، اجلنس: بيانات األولية وهياملتعلق بال ولفضال عن القسم األتضمنت االستمارة     
 مسات عينة البحث وخرباهتمإىل التعرف على والذي هتدف أسئلته  املستوى التعليمي، واملهنة،

  . ٤إىل  ١وتتضمنها األسئلة من 
إىل احملاور  ثاينتقسيم االستمارة يف قسمها ال ناشكالية الدراسة وتساؤالهتا ارتأيوبناء على إ     
  :التالية

  .االتصال الشخصي من خالل ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية بيئة  :احملور األول 
  :ناصر التاليةويضم الع

 .)٨+٧+٦+٥ األسئلة(االتصال الشخصي  مكان -

                                                           
     الطروحات الغربية وحماوالت تشكيل خصوصيات فكرية واجتماعية شوية سيف اإلسالم، السوسيولوجيا يف اجملتمعات العربية املعاصرة بني -١
أية : علم االجتماع واجملتمع يف اجلزائر"، علم االجتماع واجملتمع يف اجلزائر؛ أعمال امللتقى الوطين حول علم االجتماع )حمرر(عبد القادر لقجع  يف

 .٥٢-٥١، ص ص ٢٠٠٤، اجلزائر ، منشورات دار القصبة٢٠٠٢ماي  ٦و٥، ٤: وهران أيام" عالقات؟
  .١١٧، ص)١٩٨٩منشورات جممع الفاتح للجامعات، : طرابلس(عمر التومي الشيباين، مناهج البحث االجتماعي، الطبعة الثانية،  -٢
 



 

  ).١٠+٩ األسئلة( املناقَشةالقضايا  -

  :التساؤل األول للبحث وهو لىوجييب ع
  االتصال الشخصي من خالل ميثاق السلم و املصاحلة الوطنية؟  ي بيئةما ه -١

ميثاق السلم تاء على يف تشكيل اآلراء حول االستفاالتصال الشخصي أثر  :احملور الثاين
  .واملصاحلة الوطنية

  :ويضم العناصر التالية
  .)١٣+١٢+١١األسئلة ( مصادر املعلومات -
  .)١٩+١٨+١٧+١٦+١٥+١٤األسئلة (االتصال الشخصي طبيعة األشخاص القائمني ب -

  :للبحث وهو ثاينوجييب عن التساؤل ال
ميثاق السلم واملصاحلة تفتاء على يف تشكيل اآلراء حول االساالتصال الشخصي ما هو أثر  -٢

  ؟الوطنية
  .طرق االتصال والتأثري املعتمدة يف االستفتاء :احملور الثالث

  :ويضم العناصر التالية
  طرق االتصال و التأثري الشخصية املعتمدة يف شرح محلة االستفتاء  -
  .)٢٧+٢٦+٢٥+٢٤+٢٣+٢٢+٢١+٢٠األسئلة (

  اجلماهريية والشخصية املعتمدة يف شرح محلة االستفتاء العالقة بني طرق االتصال و التأثري -
  .)٣٦+٣٥+٣٤+٣٣+٣٢+٣١+٣٠+٢٩+٢٨ األسئلة( 

  :للبحث وهو لثالتساؤل الثا لىوجييب ع
ميثاق السلم و املصاحلة ما هي طرق االتصال والتأثري املعتمدة يف تشكيل اآلراء حول  -٣

  ؟الوطنية
اتذة متخصصني، ليتم فيما بعد تعديل االستمارة وفق وقد مت حتكيم استمارة البحث لدى أس     

  :ماليت قدمها هؤالء األساتذة وهالشكلية واملوضوعية  املالحظات
  .عبد اهللا بوجالل من جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة: األستاذ الدكتور
  .تار بعنابةمراد زعيمي من قسم علم االجتماع جبامعة باجي خم: األستاذ الدكتور

  . حممد شطاح من قسم علوم اإلعالم واالتصال جبامعة باجي خمتار بعنابة: الدكتور



 

  :جمتمع البحث
  .)١("مجيع مفردات الظاهرة اليت يدرسها الباحث"يقصد مبجتمع البحث      

واقع  حلصر عملية االتصال والعوامل املتعددة اليت حتدد سلبيات واجيابيات تلك العملية واليت هي يف
  .األمر عملية اجتماعية

فاجملتمع يشكل األساس الذي يبىن عليه كل شيء، فمن خالل حتليل بنية اجملتمع ميكن حصر      
أهم خصائص عملية االتصال وفاعليتها، وذلك الرتباطها ارتباطا عضويا بالبناء االجتماعي، تلك 

  .وار الوظيفية واالجتماعية املتعددةالرؤية التحليلية هي وحدها القادرة على تفسري وحتليل األد
فالبحث االجتماعي حيلل اجملتمع من خالل تغريه وتطوره وحيلل عواقب هذا التغري على الفرد      

  .والبناء االجتماعي والثقايف
االتصال اجلماهريي منه والشخصي يرتبط ارتباطا عضويا بالبناء االجتماعي وملا كان      

  .طورة ومتغرية أي عملية ديناميكية وليست استاتيكيةوالثقايف، فهو عملية مت
من جموع الناخبني اجلزائريني الذين حيق هلم االقتراع وفق القانون  ناويتكون جمتمع حبث     

  .سنة فما فوق ١٨اجلزائري والذين يبلغون 
  :عينة البحث

  قرابة، النظام األسرينظرا الرتباط النظم االجتماعية ببعضها، كالنظام االجتماعي، نظام ال     
النظام االقتصادي، النظام السياسي، والنظام الديين والتعليمي، فقد مت تقسيم مناطق البحث        

  .املنطقة احلضرية واملنطقة الريفية: إىل منطقتني رئيستني مها
وبات غم من الصعللتفرقة بني احلضري والريفي على الر عايريامل وقد اعتمدنا على جمموعة من     

+ احلجم (، حيث يتفق العديد من اخلرباء على أن مقياس احلضرية هو ثالثية النظرية والعملية
  .)٢( )عدم التجانس+ الكثافة 
  .ويقصد به حجم املنطقة من حيث اتساعها الحتضان أكرب عدد ممكن من األفراد واملناطق :احلجم
ق الوطن، حيث تكتظ املدن واملناطق من مناط السكان يف كل منطقة كثافة حيث راعينا: الكثافة

  .احلضرية، يف حني يقل عدد السكان كلما ابتعدنا عن العاصمة واملدن الكربى
                                                           

، )١٩٩٦والتوزيع،  دار الفكر للطباعة والنشر: عمان( مفهومه وأدواته وأساليبه، الطبعة اخلامسة، : ، البحث العلمي)وآخرون(ذوقان عبيدات  -١
 .١١٣ص
  .٦٥٣، ص)١٩٩٩الدار العربية للموسوعات، : بريوت( ٢إحسان حممد احلسن، موسوعة علم االجتماع، اجمللد  -٢
 



 

حيث تتسم املدن واملناطق احلضرية بعدم التجانس واالختالف، بينما تتميز املناطق  :عدم التجانس
  .الريفية بالتجانس والتشابه يف أغلب اخلصائص

ه ميكن الذي يرى أن Cochramالباحث كوشرام ر عينة البحث على رأي عتمدنا يف اختياا     
  .مفردة من جمموع السكان ٢٠٠٠و  ١٥٠٠تتراوح بني ) وطنية(اعتماد عينة حبث قطرية 

  :على املستوى الوطين مشلت أربع جهات منه هياستمارة  ١٨٠٠فقد مت توزيع 
  .واجلنوب الوسطالشرق، الغرب، 

لريف واملدينة عند توزيع االستمارات، حيث مت اختيار منطقتني؛ األوىل مت مراعاة متغري ا     
  .حضرية والثانية ريفية

  :منطقتني مها على استمارة ٧٢٠ مت فيها توزيع :منطقة الوسط
            ℅٧٥استمارة أي بنسبة  ٦٤٠وزعت فيها ): منطقة حضرية(اجلزائر العاصمة  -

  .ككل وسطنطقة المن االستمارات املوزعة على م
مدينة حاسي حببح، وهي منطقة ريفية قبلية، تابعة ملنطقة أوالد نائل بوالية اجللفة، على بعد  -

من              ℅٢٥استمارة، أي بنسبة  ١٨٠كيلومترا جنوب اجلزائر العاصمة، وزعت فيها  ٢٥٠
  .االستمارات املوزعة على منطقة الوسط ككل

  :منطقتني مها على استمارة ٤٥٠ عمت فيها توزي :الشرقمنطقة 
من االستمارات املوزعة  ℅٧٥استمارة، أي بنسبة  ٣٣٨وزعت فيها ): منطقة حضرية(قسنطينة -

  .ككل شرقعلى منطقة ال
مدينة الشريعة، وهي منطقة ريفية قبلية، يغلب عليها الطابع العشائري، تابعة لوالية تبسة       -

استمارة،  ١١٢قسنطينة عاصمة الشرق اجلزائري، وزعت هبا كيلومترا شرق مدينة  ٢٠٠على بعد 
  .من االستمارات املوزعة على منطقة الشرق ككل ℅٢٥أي بنسبة 

  :منطقتني مها على استمارة ٤٥٠ مت فيها توزيع :الغربمنطقة   
من االستمارات املوزعة على  ℅٧٥استمارة أي بنسبة  ٣٣٨وزعت فيها ): منطقة حضرية(وهران -

  .لغرب ككلمنطقة ا



 

مدينة مشرية، وهي منطقة سهبية، يغلب عليها الطابع العشائري، تابعة لوالية النعامة على بعد  -
من االستمارات  ℅٢٥كيلومترا جنوب مدينة وهران عاصمة الغرب اجلزائري، أي بنسبة  ٣٠٠

  .املوزعة على منطقة الغرب ككل
  : مهامنطقتنييف  استمارة ١٨٠ مت فيها توزيع :اجلنوبمنطقة 

 علىمن االستمارات املوزعة  ℅٧٥استمارة أي بنسبة  ١٣٥وزعت فيها ): منطقة حضرية(ورقلة  -
  .منطقة اجلنوب ككل

كيلومترا  ٢٠٠مدينة جامعة، وهي مدينة ريفية باجلنوب اجلزائري تابعة لوالية الوادي،  على بعد  -
من               ℅٢٥أي بنسبة  ارةاستم ٤٥مشال مدينة ورقلة عاصمة اجلنوب اجلزائري، مت توزيع 

  .االستمارات املوزعة على منطقة اجلنوب ككل
مل يتم  ١٧٧مت توزيعها، أي أن هناك  ١٨٠٠استمارة من أصل  ١٦٢٣وقد مت استرجاع      

  .استرجاعها
  :وكانت نسب االسترجاع كما يلي

تمارة مل يتم اس ٥٤أي أن هناك ، ℅٩١.٥٦بلغت نسبة االسترجاع : اجلزائر العاصمة -
  .استمارة مت توزيعها ٦٤٠استرجاعها، من أصل 

استمارة مل يتم  ١٦أي أن هناك ، ℅٩١.٦٦بلغت نسبة االسترجاع  :مدينة حاسي حببح -
  .استمارة مت توزيعها ١٨٠استرجاعها، من أصل 

     استمارة مل يتم استرجاعها، ٣٩أي أن هناك ، ℅٨٨.٤٦بلغت نسبة االسترجاع فيها : قسنطينة -
  .استمارة مت توزيعها ٣٣٨من أصل 

استمارة مل يتم  ١٩أي أن هناك ، ℅٨٣.٠٣بلغت نسبة االسترجاع فيها : مدينة الشريعة -
  .استمارة مت توزيعها ١١٢استرجاعها، من أصل 

استمارة مل يتم استرجاعها،       ٢٨أي أن هناك ، ℅٩١.٧١بلغت نسبة االسترجاع فيها : وهران -
  .ستمارة مت توزيعهاا ٣٣٨من أصل 

استمارة مل يتم  ١٣أي أن هناك ، ℅٨٨.٣٩بلغت نسبة االسترجاع فيها : مدينة مشرية -
  .استمارة مت توزيعها ١١٢استرجاعها، من أصل 



 

استمارات مل يتم استرجاعها،      ٠٦أي أن هناك ، ℅٩٥.٥٥بلغت نسبة االسترجاع فيها : ورقلة -
  .استمارة مت توزيعها ١٣٥من أصل 

استمارات مل يتم  ٠٣أي أن هناك ، ℅٩٣.٣٣بلغت نسبة االسترجاع فيها : مدينة جامعة -
  .استمارة مت توزيعها ٤٥استرجاعها، من أصل 

  . ℅٩٠.٤٦وقد بلغ متوسط نسبة االستمارات املسترجعة يف كل املناطق      
  :التاليةاستمارة لألسباب  ٥٥استمارة مسترجعة مت االستغناء عن  ١٦٢٣ومن أصل      

  .أن هناك بعض االستمارات اليت مل يتم ملؤها جبدية؛ حيث تفتقر للبيانات املهمة -
 .اعتمد مقياس أثناء التفريغ؛ هو أن االستمارة اليت ال جتيب على نصف األسئلة ال يتم اعتمادها -
  .يهناك استمارات فيها تناقض على مستوى اإلجابات، إذمل تتم فيها اإلجابات بشكل منطق -

  .استمارة ١٥٦٨ليبقى العدد الصايف لالستمارات اليت مت حتليلها      
  :يبني توزيع عينة البحث حسب السن )١(جدول رقم 

%النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٢٢.١٣ ٣٤٧ سنة ٢٧ إىل١٨

 ٣٠.٦١ ٤٨٠ سنة ٣٧ إىل ٢٨

 ٣٩١ سنة ٤٧ إىل ٣٨
٢٤.٩٤ 

 ١٢.٩٥ ٢٠٣ سنة ٥٧ إىل ٤٨

 ٠٩.٣٧ ١٤٧ فوقسنة إىل ما ٥٨

 اجملموع
١٠٠ ١٥٦٨ 

  
    تغري السن لدى عينة الدراسة توزعت هذه العينة املتعلق مب ٠١من خالل اجلدول رقم 

 ١٨على كل الفئات العمرية للمجتمع، حيث مت تفريقها يف فئات متساوية الطول بدءا من سن 
  .حيث يعترب السن القانوين لبداية ممارسة حق االقتراع يف اجلزائر

سنوات للفئة العمرية الواحدة يف حني تركت الفئة  ١٠وتبلغ أطوال الفئات األربع األوىل 
 ٢٧إىل  ١٨أما الفئة األوىل فهي من سن  سنة فما فوق، ٥٨األخرية مفتوحة وهي يف السن من 

من العدد الكلي ألفراد العينة، قي حني بلغت نسبة الفئة العمرية من % ٢٢.١٣سنة وبلغت نسبتها 



 

سنة فقد بلغت  ٤٧ىل إ ٣٨من عدد أفراد العينة، أما الفئة الثالثة من  %٣٠.٦١سنة  ٣٧إىل  ٢٨
يف الوقت الذي بلغت  %١٢.٩٥سنة  ٥٧و ٤٨بينما بلغت نسبة الفئة الرابعة بني  %٢٤.٩٤نسبتها 

  .% ٠٩.٣٧نسبة ) سنة فما فوق ٥٨(الفئة األخرية املفتوحة 
  :بحث حسب اجلنسيبني توزيع عينة ال )٢(جدول رقم  
  

النسبـة التكـرار الفــئـة
%املئويـة

 ٥٦.٤٤ ٨٨٥ ذكـور

 ٤٣.٥٦ ٦٨٣ إنـاث

 ١٠٠ ١٥٦٨ اجملموع

  
املتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب اجلنس بلغت نسبة  ٠٢من خالل اجلدول رقم      

مبا  ٤٣.٥٦، يف حني بلغت نسبة اإلناث ١٥٦٨مفردة من أصل  ٨٨٥ملا يعادل  %٥٦.٤٤الذكور 
  .مفردة ٦٨٣متثل 

وقد حرصنا عند توزيع االستمارات أن يكون هناك توازن متقارب بني فئيت الذكور 
  .واإلناث مبا يعكس توزيع الفئتني ضمن سكان اجلزائر



 

  :يبني توزيع عينة البحث حسب املستوى التعليمي )٣(جدول رقم 
 %النسبة املئوية التكرار الفئة
 ١٦.٥٢ ٢٥٩ أمي

 ١٧.١٥ ٢٦٩ ابتدائي

 ٣١.١٢ ٤٨٨ متوسط

 ١٤.٥٤ ٢٢٨ ثانوي

 ٢٠.٦٧ ٣٢٤ جامعي

 ١٠٠ ١٥٦٨ اجملموع

  :ثالثة أطوار هي ينقسم نظام التعليم يف اجلزائر إىل
أن كان ست سنوات قبل إصالح املنظومة االبتدائي ومدته مخس سنوات بعد الطور 

ت ُيتوج التلميذ الناجح فيها بشهادة فمدته أربع سنواتاملتوسط  الطور التربوية يف اجلزائر، أما
هله هي األخرى لبلوغ الطور الثانوي الذي يدوم ثالث سنوات ُتختتم    التعليم املتوسط اليت تؤ

، اليت ُتمكن الناجح فيها من دخول اجلامعة اجلزائرية يف سنتها األخرية بامتحان شهادة الباكالوريا
  بشهادة الليسانس  )التدرج(الب يف مرحلته األوىل اليت تضمن تعليما عاليا، يتحصل مبوجبه الط

أو شهادة اليسانس أو شهادة مهندس دولة أو تقين سامي يف العلوم التقنية، يف العلوم اإلنسانية، 
مرحلة ما (العايل مكن للناجحني يف مسابقة املاجستري من مزاولة املرحلة الثانية من التعليم كما ُي

  .بعد املرحلة األخرية اليت تكفل احلصول على شهادة الدكتوراه ، ليكملوا فيما)بعد التدرج
املتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب املستوى التعليمي جند أن  ٠٣من خالل اجلدول رقم 

يف حني بلغت نسبة ذوي  %٣١.١٢نسبة من ميلكون مستوى التعليم املتوسط هي األعلى بـ 
  .البحث حيث حلت يف املرتبة الثانية وهي تعادل مخس عينة %٢٠.٦٧املستوى اجلامعي 

وهي كذلك نسبة معتربة مقارنة مبا جيب   %١٧.١٥أما فئة املستوى االبتدائي فقد بلغت 
من عينة  %١٦.٥٢أن يكون عليه اجملتمع اجلزائري، خاصة إذا عرفنا أن نسبة األميني سجلت 

ويف األخري بلغت نسبة ذوي  ، وهي تعكس نسبة األمية املرتفعة يف اجلزائرمفردة ٢٥٩البحث أي 
  %.١٤.٥٤املستوى الثانوي 

  
  



 

  :يبني توزيع عينة البحث حسب املهنة )٤(جدول رقم 
  

 %النسبة املئوية التكرار الفئة
  ٢٤  ٣٧١  موظف

  ٠٥.٠٢  ٧٨  تاجر

  ٠٣  ٤٦  فالح

  ٠٩.٩٠  ١٥٣  عامل يومي

  ٠٤.٠١  ٦٢  حريف

  ٠٩.١٢  ١٤١  أعمال حرة

  ٠٢.٠٠  ٣١  متقاعد

  ١٩.٦٠  ٣٠٣  طالب

  ٢٣.٣٥  ٣٦١  بطال

  ١٠٠  ١٥٦٨ اجملموع

  
املتعلق بتوزيع عينة الدراسة حسب املهنة، جند أهنا توزعت بني  ٠٥من خالل اجلدول رقم 

  .عدة وظائف ومهن موجودة باجملتمع اجلزائري
من جمموع عينة الدراسة وهي تقارب ربع العينة جاءت  %٢٤ني بلغت نسبة املوظفحيث 

وهي تعكس النسبة املرتفعة من البطالني داخل % ٢٣.٣٥ اليت بلغت نسبتها متبوعة بفئة البطالني
نظرا الرتفاع فئة الطلبة داخل اجملتمع  %١٩.٦اجملتمع اجلزائري، أما نسبة الطلبة فقد بلغت 

  .طالب على املستوى الوطين ٨٠٠.٠٠٠اجلزائري إىل حنو 
راد العينة يف الوقت الذي بلغت فيه من جمموع أف %٠٩.٩٠فقد بلغت نسبة " عامل يومي"أما فئة 
يف املرتبة ما " الحف"، وحلت فئة %٠٤.٠١بنسبة " حريف"وتقترب منها فئة % ٠٥.٠٢ تاجر نسبة

من عينة  %٠٢.٠٠يف املرتبة األخرية بنسبة " متقاعد"وحلت فئة  %٠٣.٠٠قبل األخرية بنسبة 
  .البحث

  



 

  :جمال الدراسة
يف شهري  ملكاين القطر اجلزائري، أما اجملال الزماين فقد متثل مشلت الدراسة من حيث اجملال ا     

 ٢٩حيث أجري االستفتاء حول ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية باجلزائر يوم  ٢٠٠٥سبتمرب وأكتوبر 

، وقد كان هناك حرص على أن يتم توزيع االستمارات يف فترة قريبة من موعد ٢٠٠٥سبتمرب 
اليت عادة ما تواجه املبحوثني الذين غالبا ماال  كلة صعوبة التذكرال نقع يف مش ىتاالستفتاء، ح

يتذكرون العديد من تفاصيل األحداث اليت ُيسألون بشأهنا، إذا كانت فترة الدراسة بعيدة عن 
رع يف توزيع االستمارات على ال، حيث ُشزمان وقوع احلدث حمل الدراسة، وهو ماحدث فع

  .ةعينة البحث غداة االقتراع مباشر
  :الدراسات السابقة

عدة دراسات سابقة تعددت  مستوياهتا بـني ماجسـتري   بحظي موضوع االتصال الشخصي      
ودكتوراه فضال عن دراسات أخرى أكادميية، كما تنوعت اهتماماهتا ومداخلها كدور االتصـال  

 العالقات الشخصي يف تنمية اجملتمع احمللي ونشر األفكار املستحدثة، ودور االتصال الشخصي يف
  .العامة وكذا تنشيط السياحة

  :وسنستعرض أهم هذه الدراسات بطريقة نقدية من خالل الزوايا التالية     
  .املناهج املستخدمة واألدوات واجملاالت البشرية واجلغرافية -
 .أهداف تلك الدراسات وفروضها ونتائجها -
 .القضايا واملوضوعات املثارة -
  .ن هذه الدراساتموقف دراسة الباحث م -

  :) Lazarsfeld, Berlson, gaudetبريلسون، الزارسفيلد و غودت( ةدراس
ـ  الدراسات اليت ركزت على االتصال الشخصي وتأثريه على القـرار االنتخـايب   من       ةدراس

إيـري  (الـيت أجريـت يف   )  Lazarsfeld, Berlson, gaudetبريلسون، الزارسفيلد و غودت(
           ١٩٤٠امعة كولومبيا حـول انتخابـات الرئاسـة األمريكيـة سـنة      جب) هايوأو(بوالية ) كاونيت

كـان حمتـوى   مقارنة بدور العالقات االجتماعية، فقد ضعف تأثري وسائل اإلعالم  واليت أظهرت
اإلعالم حمل الدراسة هو خطب وغريها من الوسائل السياسية اليت يـتم تقـدميها يف الصـحف    

املرشـح  ) فرانكلني روزفلـت (املرشح اجلمهوري، و) ويندل ويلكي(س بني واجملالت أثناء التناف



 

الدميقراطي، وكان األشخاص حمل البحث هم عينات متثل سكان املنطقة، حيث كان يتم االلتقاء 
وكـان يـتم    ١٩٤٠فرد على فترات شهرية يف الفترة من يونيو إىل نوفمرب  ٦٠٠بعينة رئيسية من 

فرد وذلك خالل عدة أشهر ضمن املـدة   ٦٠٠تكون كل منها من يفية االلتقاء بعينات جديدة إضا
  .املذكورة، مث مقارنة النتائج اليت مت التوصل إليها

را يف حتوير أسلوب انتقاء االجتماعية غري الرمسية لعبت دو كانت النتيجة النهائية أن العالقات     
ت واألصدقاء وغريهم أفكارا من وسائل األفراد ملضمون احلملة اإلعالمية، فقد نقل أفراد العائال

  ...رةاإلعالم إىل دائرة اهتمام الناخبني الذين مل يتعرضوا بأنفسهم للحملة بصورة مباش
    أوال من وسائل : حركة للمعلومات من خالل مرحلتني أساسيتنيالحظ الباحثون هكذا      

     اإلعالم، ثانيا من هؤالء األشخاص إىل أفراد ذوي اطالع حسن نسبيا يولون عناية متكررة لوسائل 
ومن خالل قنوات اتصاهلم بآخرين تنتقل املعلومات إىل أفراد لديهم تعرض مباشر بصورة أقل 

ت عملية االتصال هذه يلوسائل اإلعالم ويعتمدون على آخرين يف احلصول على معلوماهتم ومس
  .)١( )التدفق على مرحلتني لإلعالمب(

كاتز والزارسفيلد عن التأثري الشخصي يف متابعة االتصال اجلماهريي اليت  وفضال عن دراسة     
وأشرنا إليها يف مقدمة هذه األطروحة وجدنا دراسات عربية يف هذا اجملال  ١٩٤٠أجرياها سنة 

 :سنستعرض أهم ما ورد فيهما على النحو التايل
ة مقارنة من إعداد علي حسن دراسة ميداني: دور االتصال الشخصي يف تنمية اجملتمع احمللي -١

  .١٩٩٣أمحد من قسم االجتماع جبامعة املنيا سنة 
يتلخص موضوع الدراسة يف إلقاء الضوء على قضية االتصال الشخصي ومدى تأثريها          

على األهايل يف اجملتمع الريفي واحلضري، ملشاركتهم يف املشروعات التنموية املختلفة اليت تقام 
يعيشون فيه سواء كانت تلك املشروعات حكومية أو أهلية هدف الدراسة هو باجملتمع الذي 

الكشف عن مدى قدرة االتصال الشخصي يف التأثري على تنفيذ مشروعات تنمية  اجملتمع احمللي 
الريفي واحلضري يف ضوء مشاركة املواطنني يف تلك املشروعات، وكذا التعرف على أمناط 

  ، وقد حاولت الدراسة التحقق ببعض واطنني وبني املواطنني بعضهماالتصال بني قادة الرأي وامل
  :من صدق الفرض التايل

                                                           
  .٢٧٣ -  ٢٧٢ مرجع سابق، ص ص ...ل ديفلر و ساندرا بول روكيتش، نظريات وسائل اإلعالم.ملفني -١
 



 

  .تؤدي وسائل االتصال الشخصي دورا يف حتقيق أهداف التنمية يف اجملتمع احمللي     
  :هيهذا الفرض جمموعة من الفروض  عنويتفرع  
  .نمية اجملتمع احملليهناك عالقة بني التأثري الشخصي والتوازن والتكامل يف ت -
املواطنني يف برامج ومشـروعات  يف اجملتمع احمللي ومشاركة هناك عالقة بني  دور قادة الرأي  -

  .تنمية اجملتمع احمللي
  :وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

هناك عالقة إجيابية بني االتصال الشخصي ومشاركة األهايل يف مشروعات التنمية يف اجملتمـع   -
  .لي الريفي واحلضرياحمل
يعترب قادة الرأي يف اجملتمع الريفي واحلضري أكثر النـاس تـأثريا علـى األهـايل يف حـثهم               -

أهم الشخصـيات ذات   هو على املشاركة يف مشروعات تنمية اجملتمع احمللي، كما أن عامل الدين
 .التأثري على األهايل يف هذا اجملال

حتقيق التوازن والتكامل يف تنمية اجملتمع احمللي وسريانه دور مهم يف التأثري الشخصي واقع لكان  -
  .الريفي واحلضري

الظاهر أن هذه الدراسة وإن تناولت االتصال الشخصي، فقد تناولته من الزاوية االجتماعية      
  .احملضة، بينما هتدف دراستنا إىل التعرف على دور االتصال الشخصي يف اجملال السياسي

نتائج هذه الدراسة أكدت على العالقة اإلجيابية بني االتصال الشخصي  ىحدما أن إك     
       ومشاركة األهايل يف مشروعات التنمية يف اجملتمع احمللي الريفي واحلضري املصري، فضال 

 .عن الدور اهلام لالتصال الشخصي يف جمتمعاتنا العربية واإلسالمية
دانية للنشاط االتصايل دراسة مي: الوعي االجتماعي دور االتصال الشخصي يف تنمية -٢

الثقافية والعلمية يف مصر، وهي أطروحة دكتوراه يف علوم اإلعالم واالتصال جبامعة للجمعيات 
  .٢٠٠٠ نعم البكري نوقشت سنة عبد امل هالقاهرة، من إعداد فؤاد

" لوعي االجتماعيدور وسائل االتصال املباشر يف تنمية ا" تناولت هذه الدراسة موضوع 
  .من خالل دراسة ميدانية للنشاط االتصايل للجمعيات الثقافية والعلمية يف اجملتمع املصري

يتمثل البحث يف اجلمعيات الثقافية والعلمية املوجودة يف مجهورية مصر العربية حيث اختار 
  .عينة منها



 

زء النظري من الدراسة، استخدم الباحث املنهج التارخيي واملنهج التحليلي الوثائقي يف اجل
  .واملنهج الوصفي يف الدراسة امليدانية

  :وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها
تبني أن أول وسائل وطرق انضمام اجلمهور إىل اجلمعيات هي وسائل االتصال املباشر مث بعض  -

  .وسائل االتصال اجلماهريي
أول مصادر معرفة األفراد باجلمعيات مث الصـحف مث   كما تبني أن األصدقاء واألقارب ميثلون -

  ...الدعوات واإلعالنات وغريها
  .الشخصي، من الزاوية االجتماعية كما يبدو أن هذه الدراسة تناولت االتصال    

نتائج هذه الدراسة أكدت على دور كل من األصدقاء واألقارب الذين ميثلون أول  ىحدلكن إ
  ...عيات مث الصحف مث الدعوات واإلعالنات وغريهامصادر معرفة األفراد باجلم

وهي يف هذه النتيجة اجلزئية تشترك مع أحد طموحات حبثنا اليت تستهدف التعرف على دور      
 .العالقات الشخصية يف التاثري على موقف وآراء وسلوكات األفراد

ميدانيـة وهـي    دراسة: دور االتصال الشخصي والتلفزيون يف تنشيط السياحة الداخلية -٣
أعدهتا الباحثة شيماء السيد سلم بقسم اإلعالم وعلوم االتصال جبامعة عـني   ،رسالة ماجستري

  .٢٠٠٢مشس سنة 
من بني أهداف الدراسة التعرف على الدور الشخصي الذي تقوم به أجهزة السياحة الرمسيـة       

  .يف إطار تنشيط السياحة الداخلية
 هامة مفادها أن لالتصال املباشر واجلماعات األولية اليت توصلت هذه الدراسة إىل نتيجة 

د كان تشجيع األسرة واألصـدقاء هـو   على آرائهم وقراراهتم، فق اكبري انتمي إليها األفراد تأثريي
عند اختاذ قرار القيام برحلة سياحية داخلية، بينما قلت األمهية النسبية لباقي العوامـل   العامل املؤثر

وسائل اإلعالم، وحول تفضيالت األفراد عند تنظيم رحلة سياحية جاء التفضـيل  مثل الدعاية يف 
   اخلاص باالتفاق مع األهل واألصدقاء يف املقدمة، يليه اجلهود الشخصية لألفراد وهذا مـا يتفـق   

كد فاعلية وتأثري البيئة احمليطة باألفراد على سـلوكهم  وذج أسيل لسلوك املستهلك الذي يؤمع من
  .موقراراهت



 

ومن خالل نتائج هذه الدراسة أيضا يتأكد دور االتصال املباشر واجلماعات األولية اليت 
  .ينتمي إليها األفراد يف التأثري الكبري على آرائهم وقراراهتم الفردية، وهو أحد انشغاالت حبثنا

االتصال الشخصي يف ميدان العالقات العامة رسالة ماجستري أعدها الباحث حممد عمر  -٤
  .١٩٨١تويل أمحد العطار، بقسم الصحافة جامعة أسيوط سنة، م

وهتدف الدراسة إىل التوصل إىل تقييم موضوعي ملدى  أمهية االتصال الشخصي يف ميدان        
العالقات العامة يف مصر وطبيعته وأساليبه والقائمني هبذا االتصال ودورهم ومهام وظائفهم 

  .وهناوواجباهتم وأوجه النشاط اليت ميارس
كما هتدف إىل إثبات كيف حيتفظ االتصال الشخصي يف ميدان العالقات العامة مبكان 
الصدارة بني طرق ووسائل االتصال األخرى من حيث قوة التأثري رغم وجود وسائل االتصال 

  ...وغريها نمايالعامة احلديثة كالصحف والراديو والتلفزيون والس
للحصول على وصف كامل ودقيق ملوضوع  وقد استخدمت املنهج الوصفي التحليلي

  .البحث
  :وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أبرزها

أن العاملني يف إدارات العالقات العامة يرون أن أهم نشاط تقوم به إداراهتم هو استقبال الوفود  -
هذا النشاط  وتنظيم زياراهتم، وهذا النشاط يعتمد اعتمادا رئيسيا على االتصال الشخصي، ويربز

  .بشكل واضح يف كل من اهليئات والشركات واملؤسسات
بينما بلغت نسبة استخدام  % ٨٧.٣بلغت نسبة استخدام وسائل االتصال الشخصي حوايل  -

، ومعىن هذا أن العاملني يف إدارات العالقات اهلامة باجلهات  % ٢١.٧وسائل االتصال اجلماهريي 
أن وسائل االتصال الشخصي أكثر أمهية من وسائل االتصال اليت أجريت عليها الدراسة يرون 
 .اجلماهريي يف ميدان العالقات العامة

حتتل املقابالت الشخصية  املرتبة األوىل كوسيلة من وسائل االتصال يف ميدان العالقات العامة  -
 .%٢٨.٣بنسبة 

التصـال  تفوقت نسبة استخدام وسائل االتصال الشخصي على نسب اسـتخدام وسـائل ا   -
بينما بلـغ جممـوع نسـب     % ٧٥.٩اجلماهريي إذ بلغ جمموع نسب استخدام االتصال حوايل 

  .%٢٤.١استخدام االتصال اجلماهريي حوايل 



 

ومن خالل نتائج هذه الدراسة تبني دور االتصال الشخصي يف ميـدان العالقـات العامـة،         
حيث قوة التأثري رغم وجود وسـائل  واحتالله  الصدارة بني طرق ووسائل االتصال األخرى؛ من 
  .وغريها...نماياالتصال العامة احلديثة كالصحف والراديو والتلفزيون والس

 .وهذا ما حناول اختبار مدى صحته يف حبثنا
  :دراسات أخرى حديثة -٥

          فإن هذه األمهية تزداد ،وإذا كان متغري االتصال الشخصي مهما يف العملية السياسية     
عندما تتضاءل أمهية وسائل االتصال اجلماهريي  ،األوقات املتأخرة من احلمالت االنتخابية يف

كمصدر من مصادر ترتيب أولويات الناخبني، وتأيت املرحلة احلامسة يف هذه احلمالت وهي صناعة 
  )١(..القرار واختاذ الرأي ومن مث التصويت

  .د تأثريه على قرار الناخبوهي مرحلة ينتعش فيها االتصال الشخصي ويزدا     
دراسة حبث فيها العالقة بني  Myers, R, Kelly, (1994) )٢(ويف هذا الصدد أجرى مايرز      

متغريي املعرفة السياسية لدى الناخبني والتعرض لنمطني من أمناط االتصال مها االتصال اجلماهريي 
ية نيوهامشري وكان من نتائج هذه يف والناء انتخابات الرئاسة األمريكية واالتصال الشخصي أث

  :الدراسة ما يلي
أن تعرض الناخبني لوسائل اإلعالم من أجل البحث عن معلومات سياسية هو نتيجة لباعث  -

  .سابق تعزز أثناء االتصاالت واملناقشات اليت تدور بينهم وبني اآلخرين على املستوى الشخصي
ئتهم احمليطة هبم من خالل االتصال الشخصي أن الناخبني يكتسبون معلومات سياسية عن بي -

  .أكثر مما تقدمه هلم وسائل االتصال اجلماهريي
كما أن الدراسات اليت حبثت أثر االتصال الشخصي يف العملية السياسية أكثر من أن حتصى     

 وتناولت العالقة بني هذا املتغري االتصايل وبني العملية السياسية يف أكثر من حمور، فقد درس
مناهج ومداخل االتصال الشخصي يف التأثري واكتساب املعلومات  ،)٣()١٩٩١(Straits ستريتس 

                                                           
 .٤٣-٤٢، ص ص )١٩٩٧مكتبة العبيكان، : الرياض(سي، حممد بن سعود البشر، مقدمة يف االتصال السيا -١

٢- Myers, R, Kelly, (1994). « Interpersonal and mass media communication : political learning 
in new hampshier ,s First in the nation pridential primary » Sociological Spectrum, 14 : 143-
145. 
٣- Straits, Bruce. (1991) « Bringing strong Ties Backin : interpersonal Gateways to political 
information and influence puplic opinion quarterly, 55 :432-448.                                                
  



 

تأثري العالقات الشخصية على السلوك ، )١()١٩٨٢(Weatherfordالسياسية وحبث ويترفورد 
  .السياسي

  :طبيعة البيانات احملللة وطريقة التحليل
بالتحليل األويل شكل جداول إحصائية، قمنا بتفريغ البيانات وتبويبها على  بعد قيامنا     

     قوف ىل حتليل اجلداول املركبة، للوإانتقلنا  والتعليق على نسبها املختلفة، للجداول البسيطة
) ٢كا(، وذلك من خالل استخدام جدول ختبار الفروضاو جمموعة من العالقات االرتباطية على

وزيع القيم املختلفة عندما تكون الصدفة هي ت الذي أعده الباحث كارل بريلسون، حمددا فيه
من خالل مقارنة قيمة درجة احلرية احملصل عليها ، وهذا العامل الوحيد املسبب للفرق املعنوي

بتوزيع القيم املختلفة، اليت تقابلها يف اجلدول الذي أعده بريلسون، مع أخذ نسبة احتمال الصدفة 
       احملصل عليها أقل ) ٢كا: (، فإذا كانت قيمةيف املائة ٥املطبقة يف العلوم االجتماعية والبالغة 

فإن  يف هذا اجلدول،يف املائة  ٥أو مساوية للقيمة املعينة أفقيا بقيمة درجة احلرية، وعموديا بقيمة 
  .)الفرض الصحيح(الفرق املعنوي حمل االختبار هو ناتج عن عامل الصدفة 

القيمة على املستوى املذكور، فإن الفرق املعنوي هذه  أكرب من) ٢كا(أما إذا كانت قيمة      
  .)٢(جوهري، ومن ذلك فالفرض غري صحيح

  :صعوبات الدراسة
  :أثناء قيامنا بإجراء هذا البحث واجهتنا عدة صعوبات أبرزها     

حساسية املوضوع حمل الدراسة، مما جعل بعض املبحوثني يرفضون ملء االستمارات، كما أن  -
  .م حتفظوا عند ملئها وعزفوا عن ذكر بعض البياناتالعديد منه

عدم اجلدية يف التعاطي مع بعض املساعدين يف توزيع االستمارات، حيث مت إلغاء العديد       -
  .من االستمارات لعدم ملئها باجلدية املطلوبة يف مثل هذه احلاالت

األسئلة مما استدعى  بسبب عامل األمية وجد العديد من املستجوبني صعوبة يف فهم بعض -
  .شرحها وتبسيطها أكثر بطريقة شفوية

                                                           
١- Weatherford, stephem. (1982). «  Interpersonal Netwarks and political behavior » American 
journal of political seience,26 :117-143. 
 

، ص ص )٢٠٠٥، ديوان املطبوعات اجلامعية: جلزائرا( الطبعة الثانية، ،مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصال، أمحد بن مرسلي -٢
٤٧٤- ٤٧٣. 



 

تعدد زوايا معاجلة موضوع البحث وتنوعها، بني السياسي واالجتماعي والنفسي وحىت  -
  .األنثروبولوجي، مما يؤدي إىل تعدد مداخل دراسة املوضوع وجيعل جمال البحث أكثر اتساعا

  :التعريف باجلداول
  
رقم
  اجلدول

  الصفحة ـــــــــــــــهوانـــــــعن

  ١٢  .جدول يبني توزيع عينة البحث حسب السن  ٠١

  ١٣  .جدول يبني توزيع عينة البحث حسب اجلنس  ٠٢

  ١٤  .يبني توزيع عينة البحث حسب املستوى التعليمي جدول  ٠٣

  ١٥  .جدول يبني توزيع عينة البحث حسب املهنة  ٠٤

  ١٩٢  .إلقامةجدول يبني توزيع عينة البحث حسب مكان ا  ٠٥

  ١٩٣  .جدول يبني مدى قضاء عينة البحث جلزء من الوقت مع مجاعة  ٠٦

  ١٩٤  .جدول يبني توزيع عينة البحث حسب  فضاءات االلتقاء  ٠٧

  ١٩٨  .يف املناقشة يه عينة البحثحجم الوقت الذي تقض جدول يبني  ٠٨

  ١٩٩  .وطنية عالقة مكان اإلقامة مبدى مناقشة موضوع املصاحلة الجدول يبني  ٠٩

عالقة مكان اإلقامة مبصادر معلومات عينة الدراسة حول موضوع جدول يبني   ١٠
  .املصاحلة الوطنية

٢٠٠  

عالقة مكان اإلقامة بكيفية ذهاب عينة الدراسة للمشاركة يف يبني  جدول  ١١
  .االقتراع

٢٠١  

ناخبني عالقة بني مكان اإلقامة واألشخاص الذين سامهوا يف دفع الجدول يبني   ١٢
  .لالقتراع

٢٠٢  

 العالقة بني مكان اإلقامة ومدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب يبني جدول  ١٣
  .وسائل اإلعالم

٢٠٣  

ملة شرح حل الناخبني متابعة كيفية العالقة بني مكان اإلقامة وجدول يبني  ١٤
  .االستفتاء عرب وسائل اإلعالم

٢٠٤  

  ٢٠٧  .واضيع والقضايا اليت تناقشهاحسب امل توزيع عينة البحث يبني جدول  ١٥



 

  ٢٠٩  .يبني حجم اهتمام عينة البحث مبوضوع املصاحلة الوطنية جدول  ١٦

 مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية، وتعديل الرأي بشأنه بعد جدول يبني  ١٧
  .املناقشة

٢١١  

 العالقة بني مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية واملشاركة يفيبني  جدول  ١٨
  .االستفتاء حوله

٢١٢  

 العالقة بني مدى مناقشة موضوع املصاحلة ومدى مسامهة هذه جدول يبني  ١٩
  .املناقشة يف تغيري آراء عينة البحث حول املوضوع

٢١٣  

العالقة بني االهتمام مبوضوع املصاحلة الوطنية ومدى متابعته يبني  جدول  ٢٠
  .عرب وسائل اإلعالم

٢١٤  

ة بني مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية ومدى مسامهة وسائل العالقيبني  جدول  ٢١
  .اإلعالم يف تغيري الرأي حوله

٢١٥  

  ٢٢٤  .جدول يبني مصادر معلومات عينة البحث بشأن موضوع املصاحلة الوطنية  ٢٢

جدول يبني مدى انتماء األشخاص الذين حتصلت عينة البحث منهم عن   ٢٣
  .ة إىل مجعيات أو أحزاب سياسيةمعلومات حول موضوع املصاحلة الوطني

٢٢٥  

  ٢٢٦  .جدول يبني مصدر اطالع عينة البحث على مضمون وثيقة االستفتاء  ٢٤

العالقة بني مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنية يبني  جدول  ٢٥
  .وكيفية الذهاب ملركز االقتراع

٢٢٩  

املصاحلة الوطنية العالقة بني مصادر املعلومات حول موضوع جدول يبني   ٢٦
  .ومدى اإلقبال على االقتراع

٢٣٠  

مدى تغيري مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة والعالقة بني جدول يبني   ٢٧
  .العينة آلرائها

٢٣١  

جدول يبني مدى تكرار املناقشة مع عينة الدراسة حول موضوع املصاحلة   ٢٨
  .الوطنية أيام احلملة

٢٣٤  

  ٢٣٤ .ة عينة البحث ملوضوع املصاحلة الوطنية أكثر من مرةجدول يبني حجم مناقش  ٢٩

  ٢٣٥يبني طرق اإلقناع املتبعة يف مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية من قبل جدول   ٣٠



 

  .عينة البحث
  ٢٣٦  .بشأن موضوع املصاحلة الوطنية عينة البحثمدى اتفاق  جدول يبني  ٣١

عد املناقشة حول موضوع جدول يبني مدى تعديل عينة البحث آلرائها ب  ٣٢
  .املصاحلة الوطنية

٢٣٧  

بشأن موضوع املصاحلة  عينة البحثمدى مناقشة األشخاص ألفراد  جدول يبني  ٣٣
  .الوطنية

٢٣٨  

العالقة بني األشخاص القائمني باالتصال ومدى إقبال عينة البحث جدول يبني   ٣٤
  .املناقشات دعلى املشاركة يف االقتراع بع

٢٣٩  

العالقة بني األشخاص القائمني باالتصال ومدى إقبال عينة البحث بني يجدول   ٣٥
  .املناقشات دعلى املشاركة يف االقتراع بع

٢٤٠  

عينة البحث بأصواهتا يف االستفتاء حول موضوع  إدالء يبني حجم جدول  ٣٦
  .املصاحلة الوطنية

٢٤٥  

تاء حول يبني زمن اختاذ عينة البحث لقرار املشاركة يف االستف جدول  ٣٧
  .موضوع املصاحلة الوطنية

٢٤٥  

٣٨  
  

  ٢٤٦  .يبني كيفية إقبال عينة البحث للمشاركة يف االقتراع جدول

جدول يبني مدى إقبال عينة البحث على املشاركة يف االقتراع بعد مناقشات   ٣٩
  .مع أفراد

٢٤٧  

ر يبني طبيعة األشخاص الذين أثروا يف اختاذ أفراد عينة البحث لقرا جدول  ٤٠
  .الذهاب لالقتراع

٢٤٨  

بشأن  عينة البحثمدى مسامهة املناقشات يف التأثري على آراء أفراد  جدول يبني  ٤١
  .موضوع املصاحلة الوطنية

٢٥٠  

جدول يبني مدى تفضيل عينة البحث للمناقشات الشخصية حول موضوع   ٤٢
  .االستفتاء

٢٥١  

  ٢٥٣  .خصيةيبني أسباب تفضيل عينة البحث للمناقشات الش جدول  ٤٣

  ٢٥٤  .العالقة بني املشاركة يف االقتراع وتوقيت اختاذ قرار املشاركةجدول يبني   44



 

العالقة بني املشاركة يف االقتراع ومدى تفضيل املناقشات جدول يبني   45
  .الشخصية حول االستفتاء

٢٥٥  

  ٢٥٨ .مجدول يبني مدى متابعة عينة البحث حلملة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعال  ٤٦

نوع الوسيلة اإلعالمية اليت تابعت عربها عينة البحث موضوع  جدول يبني  ٤٧
  .االستفتاء

٢٥٩  

جدول يبني مدى متابعة عينة البحث حلملة شرح االستفتاء بانتظام عرب وسائل   ٤٨
  .اإلعالم

٢٦٠  

مدى مسامهة الشرح املقدم حول موضوع االستفتاء عرب وسائل  جدول يبني  ٤٩
  . التأثري على مواقف عينة البحثاإلعالم يف

٢٦١  

جدول يبني كيفية متابعة عينة البحث حلملة شرح االستفتاء عرب وسائل   ٥٠
  .اإلعالم

٢٦٢  

ملوضوع املصاحلة الوطنية عقب  املناقشة الشخصية لعينة البحث جدول يبني  ٥١
  .متابعته عرب وسائل اإلعالم

٢٦٤  

شخصية عقب التعرض لوسائل اإلعالم املناقشات ال مسامهة يبني مدىجدول   ٥٢
  .يف تغيري مواقف عينة البحث حول موضوع االستفتاء

٢٦٤  

جدول يبني الوسائل املفضلة لدى عينة البحث ملناقشة ومتابعة موضوع   ٥٣
  .االستفتاء عربها

٢٦٥  

كوسيلة ملناقشة موضوع  باب تفضيل عينة الدراسة للتلفزيونيبني أسجدول   )أ(٥٤
  .االستفتاء

٢٦٧  

كوسيلة ملناقشة  باب تفضيل عينة الدراسة للمناقشات الشخصيةيبني أسجدول   )ب(٥٤
  .موضوع االستفتاء

٢٦٩  

كوسيلة ملناقشة موضوع  باب تفضيل عينة الدراسة للصحيفةيبني أسجدول   )ج(٥٤
  .االستفتاء

٢٧٢  

كوسيلة ملناقشة موضوع  باب تفضيل عينة الدراسة لإلذاعةيبني أسجدول   )د(٥٤
  .االستفتاء

٢٧٤  



 

كوسيلة ملناقشة  باب تفضيل عينة الدراسة للتجمعات الشعبيةيبني أسجدول   )هـ(٥٤
  .موضوع االستفتاء

٢٧٥  

 العالقة بني مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم جدول يبني  ٥٥
  .ومدى مسامهتها يف التأثري على اآلراء الشخصية حول موضوع املصاحلة

٢٧٦  

 العالقة بني مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم جدول يبني  ٥٦
  .ومدى تغيري اآلراء بعد املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف وسائل اإلعالم

٢٧٨  



 

  
  

  
  
  
  

  النظري اإلطار
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل األول
  الشخصي االتصال



 

  مفهوم االتصال  :املبحث األول     
         حتديد املفاهيم املختلفة لالتصال أوال، خاصة  عرب االتصال الشخصي متردراسة  إن     

من الناحيتني اللغوية، واالصطالحية، وهو ما سنتناوله يف املبحث األول إىل جانب التطرق 
ويف  ،لعناصر االتصال ووظائفه املختلفة داخل اجملتمعات اإلنسانية وهو مضمون املبحث الثاين

  .ث سنقوم بتحليل أبرز مناذج االتصال ونظرياته املختلفةاملبحث الثال
 واهلدف من كل ذلك هو اإلحاطة مبختلف عناصر العملية االتصالية وأبعادها املختلفة، بعد     
ة األخرى من علوم يفتتجاذبه العديد من الفروع املعر أصبحت منذ القرن العشرين علما أن

احث يف هذا اجملال حصر مفاهيم االتصال وعناصره األولية إنسانية واجتماعية، مما حيتم على الب
  .ومناذجه بشكل دقيق

علم االتصال منذ ثالثينيات القرن العشرين من خالل  برزت احملاوالت األوىل لتأسيسفقد      
 األحباث املختلفة اليت قام هبا علماء من خمتلف التخصصات والفروع املعرفية كعلم االجتماع

هارولد (وعلم السياسة )كورت لوين(ياالجتماعوعلم النفس  )زارسفيلدبول فيليكس ال(
  ...)مارشال ماكلوهان(والنقد األديب  )السويل
د الكثري منها خالل النصف الثاين من القرن املاضي وبداية واستمرت هذه احملاوالت وجتس  

  .القرن احلايل
       من قبل العديد" اتصال"ض إىل املفاهيم املختلفة لكلمة وضمن هذا السياق مت التعر

  .كل حسب جمال اهتمامه ،من الباحثني
      يف هذا املبحث املخصص لتحديد مفهوم االتصال، سنتطرق إىل املعىن اللغوي لكلمة 

يف اللغتني العربية والالتينية، مث نتناول املفهوم االصطالحي، ومن خالله نقوم بتحليل  "اتصال"
  .خصائصهاعملية االتصال وأهدافها و

مث نستعرض اجملاالت املعرفية اليت تطرقت إىل دراسة مفهوم االتصال كعلم االجتماع 
  .واألنثروبولوجيا وعلم النفس

كما سنقوم بالتعرض إىل البعد االجتماعي لعملية االتصال، على اعتبار أن دراستنا 
ويف األخري إىل  ،جملتمع إىل أهداف االتصال داخل امثتتعرض ألحد أهم أنواع االتصال اإلنساين، 

  .أشكاله املختلفة وأبرز تقسيماته



 

  :تعريف االتصال: املطلب األول
  .لإلحاطة مبفهوم االتصال، وجب تناول املفهوم اللغوي واالصطالحي لكلمة اتصال  

  :االتصال لغة
  .)َوَصـلَ(االتصال يف اللغة العربية كلمة مشتقة من الفعل 

  ):وصل(بن منظور عن فعل االتصال يف مادة وقد ورد يف معجم لسان العرب ال
  )١(.وصلت الشيء وصال وصلة والوصل ضد اهلجران: وصل
ىن اللغوي إذن يعين ، واملع)٢(كما يشري خمتار الصحاح إىل تعبري وصل إليه وصوال، أي لغة      
  .من العالقة اإلنسانية واحلميمية واملباشرة املتبادلةنوعا 
إىل الكلمة الالتينية  Communicationكلمة اتصال صل ة يرجع أيف اللغة الالتيني     

Communis عناها موCommun،  أي أن االتصال يرمي إىل خلق جو من األلفة أو االتفاق
Commonness ٣(بني القائم باالتصال والشخص الذي يتصل به(.  

أفكاره واجتاهاته، و همعلوماتيف حياول القائم باالتصال أن يشارك الشخص الذي يتصل به      
  .لكي يتم التفاهم والتقارب الفطري والنفسي بينهما

مشتق من األصل الالتيين  Communicationهناك من يذهب إىل أن اصطالح االتصال      
  . )٤(مبعىن يذيع أو يشيع عن طريق املشاركة Communicareللفعل 
و توصيل أو تبادل األفكار نقل أ:"االتصال بأنه " Oxford"ويعرف قاموس أكسفورد      

 .)٥("واملعلومات بالكالم أو بالكتابة أو باإلشارة 
أو ة قيق العمومية أو االنتشار لفكرهكذا فإن االتصال هو النشاط الذي يستهدف حت     

أو ص من شخ ار أو اآلراء أو االجتاهات،موضوع أو قضية عن طريق انتقال املعلومات أو األفك

                                                           
 .٧٣١ -٧٢٦، ص ص )١٩٥٦دار بريوت للطباعة والنشر، : بريوت(عشر، نظور، لسان العرب، اجمللد احلادي ن ممجال الدين اب -١
 .٧٢٥، ص ) ١٩٨٧دار هنضة مصر،: القاهرة( حممد عبد القادر الرازي، خمتار الصحاح، -٢

٣ - Wilbur SChramm,(ed), The process and Effects of mass 
Communication,(Urbana :university of Illinois Press, 1961), pp 3-6. 

 .٢٤، ص )١٩٧٥مصرية،  مكتبة األجنلو: القاهرة(إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال باجلماهري، الطبعة الثانية،  -٤
٥  -  Wilbur Schramm and Donald .F. Roberts, the process and effects of mass 
communication, Revise edition, (Urbana university of Illinois press, 1978), p12. 



 

مجاعات باستخدام رموز ذات معىن موّحد ومفهوم بنفس الدرجة لدى  إىل أشخاص أو مجاعة
  .)١(كل من الطرفني

  ":اتصال"املفهوم االصطالحي لكلمة 
حدوث  أن فعل االتصال عادة يشري إىل Denis Mcquailيرى دنيس ماكويل 

  .)٢(وهو إرسال رسائل عن أشياء معينة إىل شخص ما يكون هو املستقبل"Action"حدث
        استعمال الكلمات أو اخلطابات أو أي وسيلة مشاهبة للمشاركة ": ما ُيعرف بأنهك      

  .)٣("يف معلومات حول موضوع أو حدث
 ةلعل أبرز التعريفات هو تعريف أرسطو الذي يري أن عملية االتصال حتتوي على ثالث     
  :عناصر

  . املتحدث -
 .ما يقوله املتحدث -
 . اجلمهور متلقي الرسالة -

كان و ،كان أرسطو يرى هدف االتصال هو البحث عن كل الوسائل املتاحة لإلقناع      
يعىن هنا حتويل املستقبل إىل وجهة  ،عإلقناا هو ألساس لالتصال من وجهة نظر أرسطواهلدف ا

  .)٤(نظر املتحدث
ية، حيث أن صد أبرز عناصر العملية االتصالر عندماهذا التعريف وسيلة االتصال  مهللقد أ     

  .ذلك العصر مل يكن االهتمام فيه بالوسيلة يوازي االهتمام هبا يف عصرنا احلايل
يصل بالفعل           يوصف االتصال بأنه فّعال حينما يكون املعىن الذي يقصده املرسل هو الذي

نقل معارفنا وييسر من حيث ميكننا  ،عيل، واالتصال هو أساس كل تفاعل اجتمابإىل املستق
  .لتفاهم بني األفرادا

                                                           
 .٢٠، ص )١٩٨٤عامل الكتب : القاهرة(مسري حممد حسني، اإلعالم واالتصال باجلماهري والرأي العام،  - ١

٢  -  Denis Mcquail, communication : Aspects of modern Society,2nd Edition (London, new 
York : Longman, 1982), p 2. 

، ص )٢٠٠٣ن، .د.القاهرة، د( بد احلسيب، أساسيات تكنولوجيا املعلومات واالتصال والتوثيق واإلعالم،حممود علم الدين وحممود تيمور ع - ٣
٨. 
 .٢٤، ص )١٩٧٩اهليئة املصرية العامة للكتاب، : القاهرة(أمحد لطفي السيد، : أرسطو طاليس، السياسة، ترمجة - ٤



 

         %٧٠أثبتت أحباث االتصال أن اإلنسان العادي يقضي يف املتوسط ما يقرب من 
   آلخرين عن طريق الكالم مع ايف عمليات اتصالية  - باستثناء ساعات نومه  -من وقته اليومي 

      يفعلون ذلك ن ببعضهم البعض فإهنمولتفاالستماع أو القراءة أو الكتابة، والناس عندما ي أو
  .      )١(متنوعةطرق بو ،شىتعلى مستويات خمتلفة وألسباب 

أصحاهبا مفهوم االتصال ميكن تناول أبرزها فيما درس الت املعرفية اليت اهناك العديد من اجمل     
  :يلي
  : االتصال يف علم االجتماع   

خدم االتصال لوصف يتناول عامل االجتماع االتصال بوصفه عملية اجتماعية؛ حيث يست
   تفاعل اإلنساين، فقد عرف بعضهم االتصال بأنه العمليات اليت يؤثر عن طريقها األفراد العملية 

  .اجملتمعات على أهنا نظم اتصال إىل يف من حوهلم، ونظر البعض خاصة علماء السياسة
  :  االتصال يف علم األنثروبولوجيا

دائرة معارف العلوم االجتماعية، أن يف  sabier . "E" ييتضمن رأي العامل إدوارد سابي
       االتصال يشري إىل شبكة معقدة من املفاهيم الكاملة أو اجلزئية بني أعضاء وحدات ختتلف 

تتراوح هذه الوحدات بني أسرة صغرية أو شخصية بينهما اتصال  ،يف حجمها ويف درجة تعقيدها
  .احةمن نوع ما إىل مجاعة هائلة العدد ممكنة أو مت

إىل أن كل حركة أو سلوك اجتماعي يتضمن اتصاال سواء  ييشري سابيالسابق اجملال  يف     
  .)٢(كان هذا االتصال قائما بشكل صريح أو ضمين

  : االتصال يف علم النفس 
بأن االتصال هو نقل أو انطباع أو تأثري من منطقة إىل أخرى   Warrenيرى العامل وارن 
ة ما، وقد يشري إىل نقل انطباعات من بيئة إىل الكائن وبالعكس أو من فرد دون النقل الفعلي ملاد

  .)٣(آخرإىل 
  

                                                           
١  - Alan Hmcock, communication, concept Books 12, (London : Heinmenn education Books  
LTD, 1971), p1. 

 . ٨، ص )١٩٨٤مكتبة هنضة الشرق،  :القاهرة(عبد الغفار رشاد، دراسات يف االتصال،  - ٢
 .٩املرجع نفسه، ص  - ٣



 

  : االتصال يف جمال اإلعالم
و خيالية موجودة على أعداد يتضمن مفهوم االتصال يف جمال اإلعالم بث رسائل واقعية أ  
وينتشرون يف مناطق  تصاديةخيتلفون فيما بينهم من النواحي االجتماعية واالق ،من الناس كبرية
  .)١(متفرقة

يعود اهتمام العديد من احلقول املعرفية بعملية االتصال إىل كون علوم االتصال ظلت   
بني مشولية عملية االتصال، يجمموعة من العلوم اإلنسانية، وهو ما لفترة ال تزال مستمرة ملتقى و

  .البسيط خاصة يف شكلها ،اجملتمع نشاط وعدم اقتصارها على جزء حمدد من
املؤسسني لعلوم االتصال، تعددت توجهاهتم املعرفية وتنوعت  لباحثنيكما أن العديد من ا  

بني علم االجتماع وعلم السياسة، وعلم النفس االجتماعي والنقد األديب، وحىت الرياضيات 
  .)٢(...والفيزياء

  :خصائص عملية االتصال
           اإلنسانية األخرى مبجموعة يتميز االتصال شأنه شأن العمليات االجتماعية و  

  :من اخلصائص أمهها
أي أن كل فرد يف اجملتمع يؤثر ويتأثر  :(Dynamic Process)االتصال عملية ديناميكية  - أ

  .بالرسائل االتصالية اليت هتدف إىل التأثري على املعلومات أو االجتاه أو السلوك
فاالتصال حقيقة من حقائق الكون  :(Continuous Process)االتصال عملية مستمرة  - ب

أو هناية، فنحن يف اتصال دائم مع أنفسنا وجمتمعنا والكون  بدايةاملستمرة إىل األبد، فليس هلا 
  .احمليط بنا

ذلك أن عملية االتصال ال تسري يف خط  : (Sercular Process)االتصال عملية دائرية -ج
    حيث يشترك الناس مجيعا يف االتصال  واحد من شخص إىل آخر، بل تسري يف شكل دائري،

يف نسق دائري فيه إرسال واستقبال، وأخذ وعطاء وتأثري وتأثر، يعتمد على استجابات املرسل 
  .واملستقبل

                                                           
، جامعة املنيا، كليـة  دراسة ميدانية مقارنة، أطروحة دكتوراه غري منشورة: علي حسن أمحد، دور االتصال الشخصي يف تنمية اجملتمع احمللي -١

 .١٧، ص ١٩٩٣اآلداب كلية اآلداب، قسم االجتماع، 
٢ -  Judith Lazar, la science de la communication, Deuxième édition, (Paris : Presse 
Universitaires de France, 1992), pp11- 16. 



 

حيث تتغري الرسالة االتصالية بتغري  :(Unrepeatable Process)االتصال عملية ال تعاد  -د
معناها، فرسائل األمس االتصالية ليست كرسائل األزمان واألوقات واجلمهور املستقبل وكذا 

اليوم أو الغد، فمن غري احملتمل أن ينتج الناس رسائل متشاهبة يف الغالب يف الشكل واملعىن عرب 
  .األزمان املختلفة، ألن الكلمات واملعاين واحلياة عموما كلها يف تغري مستمر

       ألنه ليس  :(Communication Irreversible)االتصال عملية ال ميكن إلغاؤها -هـ
     صل من الرسالة االتصالية وإن كان غري مقصود كزلة اللسان حيمن السهل إلغاء التأثري الذي 

  .أو املكان أو املوقف االجتماعي أو اخلطأ يف حتيز الزمان
االتصال عملية  :(Communication is complex processe)االتصال عملية معقدة  - و

       ماعي حتدث يف أوقات وأماكن ومستويات خمتلفة، فهي عملية معقدة ملا حتويه تفاعل اجت
  . من أشكال وعناصر وأنواع وشروط جيب اختيارها بدقة

  :كما يرى بعض خرباء االتصال كذلك أن عملية االتصال تتميز بسمات أخرى أبرزها     
د إال تصورات وإدراكات األطراف أهنا عملية قد تدور حول واقعة أو حادثة ال تقيدها حدو -

  .املشاركة يف هذه العملية
 .أهنا عملية على درجة عالية من املرونة واحلركية -
  .)١( تتوقف أو تتجمد عند نقطة حمددةأهنا عملية مستمرة ال -

ولعل من بداهة القول أن اإلنسان يتصل ويتفاعل مع اآلخرين عن طريق استخدام الرموز      
اتصال األفراد عن طريق  هإطارا تصوريا يلخص في Blumerاللفظية، ويقدم بلومر   اللفظية وغري

  :الرموز يف ثالثة حماور هي
  .على املعاين املكونة عن تلك األشياء اأن اإلنسان يتصرف مع األشياء من حوله بناء -
 .لهأن معاين األشياء تتكون من خالل التفاعل واالتصال بني األفراد واآلخرين من حو -
أن الفرد يقوم بعمليات االنتقاء والتأكد وإعادة التكوين والتشكيل للمعىن من خالل املوقف  -

  .)٢(االتصايل الذي يشترك فيه
   

                                                           
 .٩٦، ص ١٩٨٨ء األول، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة، عاطف عديل العبد، املداخل األساسية لدراسة علم االتصال، اجلز - ١

٢ - Blumer, H.as cited Jerold Heiss, The social Psychology of interaction (New Jersey: 
prentice-Hall, INC, 1981), pp2-3. 



 

  :لبعد االجتماعي لعـملية االتصالا
ندر أن يتنبه أحدنا إىل داللتها وأمهيتها يئا بديهيا، حيث تبدو عملية االتصال لكل منا شي     

وتكشف لنا التحليالت الواعية هلذه العملية التلقائية عن وجود أبعاد متباينة لعملية االجتماعية، 
وكذا األهداف املتوخاة من وراء هذه  ،اجتماعية معقدة من حيث األسلوب واملستوى االتصايل

  .العملية
عايري هلذا ال نتصور جمتمعا إنسانيا يقوم دون اتصال، فعن طريق هذا األخري تتكون وتنمو امل     

  ...والقيم واملضامني الثقافية وعمليات التعليم االجتماعية والصراعات وغريها
على العكس بالنسبة للكثري من األدبيات اليت تناولت العملية االتصالية واليت تربط االتصال      

إلمياءات اإلنساين باستخدام اللغة، فإن الفهم األوسع هلذه العملية يدعونا إىل اعتبار لغة اجلسم وا
  .لقدر نفسه من االهتمام مثل اللغةوتعبريات الوجه أساليب اتصالية تستحق ا

 Charlesتتميز عملية االتصال بطابعها االجتماعي املؤثر، حيث يعد تشارلز كويل     

H.Cooley التنظيم " :من األوائل الذين أبرزوا األمهية االجتماعية لعملية االتصال يف كتابه
األسلوب ": حيث عرف االتصال بأنه ،١٩٠٩املنشور سنة "  Social Organisationاالجتماعي 
من خالله العالقات اإلنسانية وتستمر يف الوجود، وهو يتكون من مجيع الرموز  الذي تتكون

على استمرارها عرب الزمان، وتشمل  الروحية، مبا فيها الوسائل اليت تنتقل عرب املكان، ويتم احلفاظ
عبريات الوجه، ووضع اجلسم واحلركات اجلسمية ونغمة الصوت، والكلمات، تلك الوسائل ت

وسائل لعبور املكان من  ف وكل ما يستحدثوالطباعة والسكك احلديدية والتلغراف واهلات
  .)١("وختطي الزمان

لذلك فعملية االتصال تنطوي على سلوك اجتماعي يتميز باحلركية، وهذا ما بينته حبوث علم      
االجتماعي اليت أجريت على اجلماعات الصغرية، حيث أدركت أن عمليات التفاعل بني النفس 

  .أعضاء أي مجاعة هي اليت تؤدي إىل تباين األدوار بني أولئك األعضاء
، التفاهم املباشر أو اتصال املواجهة، )حالة اجلماعات الصغرية(يعين االتصال يف هذه احلالة      

  .أي لقاء الوجه للوجه
  :اف االتصالأهد
  : يليتغيري ما تستهدف العملية االتصالية يف عمومها      

                                                           
١ -  Charles .H. Cooley, Social Organisation, (New York, 1909), p 61. 



 

  .Behaviorسلوك املتلقي  - Attitudesاجتاهات ومواقف  -  Knowledgeمعلومات  -
 : التغري يف املعلومات/ أ

  : ويتم على النحو التايل     
  .لصائبةتزويد املتلقي مبعلومات صحيحة وصادقة متكنه من اختاذ القرارات ا -
         أو املوضوع  ةعن الفكر ، يطلع عليها من قبلمل ضافيةمبعلومات جديدة وإ املتلقي تزويد -

 .أو الشخص مدار البحث
 .تصحيح معلومات أو مفاهيم أو أفكار خاطئة علقت يف ذهن املستقبل -
  : التغيري يف االجتاه/ ب

  :ملتلقي يف اجلوانب التاليةيهدف املصدر من خالله إىل التأثري على اجتاه ا     
  .االجتاه املوجود لدى املستقبل) تدعيم(تقوية أو تعزيز  -
 .األسوأحنو تعديل اجتاه املستقبل حنو األفضل أو  -
  .تغيري اجتاه املستقبل -
  : التأثري يف السلوك/ ج

  .)١(يهدف املرسل إىل التأثري على سلوك املتلقي إما حنو األفضل أو حنو األسوأ     
  :وميكن أن يستهدف االتصال من وجهة نظر الفرد املتلقي ما يلي     

فهم ما حييط به من ظواهر وأحداث، حيث أنه باالتصال حيصل اإلنسان على املعلومات اليت  -
 .تتيح له إضافة حقائق أو أشياء جديدة إىل معرفته

 .يف احلياةاخلربات الذاتية تعلم مهارات جديدة تزيد من  -
 .على اختاذ القرارات والتصرف يف شؤون احلياة دتساعل على معلومات جديدة احلصو -

  :أما أهداف االتصال بالنسبة للمجتمع فهي     
  ).األخبار(توفري املعلومات عن الظروف احمليطة باجملتمع  -
 .نقل التراث الثقايف من جيل إىل جيل -
 .التفاق بني أفراد اجملتمع الواحدمساندة النظام االجتماعي، وذلك بتحقيق االجتماع وا -
  .)٢(جملتمع وختفيف أعباء احلياة عنهمالترفيه عن أفراد ا -

                                                           
 .٤٨-٤٤مرجع سابق، ص ص ... عرقوبإبراهيم أبو  - ١
 .١٢-٩، ص ص ١٩٩١، أكتوبر ٤٧مفهومه وعناصره، جملة النيل، العد : وليد فتح اهللا بركات، االتصال - ٢



 

 
  :أشكال االتصال

  :يقسم الباحثون االتصال إىل ذايت وشخصي ومجاهريي     
هو االتصال مع أنفسنا والذي  :Intrapersonal communicationاالتصال الذايت / أ

فاهيم واجلهود اخلاصة بتوجيه وحتريك أنفسنا، كأن نشعر بشعور يتضمن احلوار الداخلي وامل
  . )١(وأحاسيس الغضب والسرور واخلوف وهو ضروري الستمرار البقاء والنمو

  :Interpersonal communicationاالتصال الشخصي أو املباشر/ ب 
أو يشري هو االتصال مع شخص أو أكثر من شخص، وهذا يشري إىل االتصال مع األصدقاء      

إىل االتصال داخل قاعة لالجتماعات مليئة بالناس، واالتصال الشخصي يعد أساسا لتحقيق 
      وحدوث البنية االجتماعية، وأساسا لتحقيق الصالت داخل املؤسسات اخلاصة باألعمال 

 جد هبا شخصان أو أكثر حيدث بينهممنظمات أخرى يو وويف املدارس واألحزاب السياسية، أ
    .تفاعل
  : Mass Communicationاالتصال اجلماهريي / ج

وعن املرشحني  ،لبضائعهو الوسيلة اليت بواسطتها نعلن عن اخلدمات اخلاصة بالبيع وا  
         وعن برامج وأنشطة احلكومة، وعن النشاطات اخلاصة باألعمال الصناعية  السياسيني،

   .وعن نشاطات األفراد واجلماعات
ال اجلماهريي هي مصادرنا لألخبار واملعلومات والتسلية، وهي أيضا وسائلنا فوسائل االتص     

لالسترخاء واالستشارة، ويتطلب االتصال اجلماهريي وسيلة مجاهريية مثل التلفزيون والصحف، 
       سواء كانوا بشرا أو أنظمة ملراقبة ومعاجلة املعلومات قبل بثها  ،ويتطلب أيضا حراس بوابة

  .)٢(إىل اجلمهور

                                                           
ة      دراسة ميدانية للنشاط االتصايل للجماعات الثقافية والعلمي: فؤادة عبد املنعم البكري، دور االتصال املباشر يف تنمية الوعي االجتماعي  -  ١

 .٢٠٠١ ،العامة واإلعالن، جامعة القاهرة يف مصر، أطروحة دكتوراه غري منشورة، قسم العالقات
٢ -  Larry .L.Barker, Communication, 3 rd Edition, (New Jersey: Prentice-Hall INC, 1984), 
pp 6 -7. 



 

 هي الغالبة واملتعارف عليها من قبل أغلب الباحثنيلالتصال األشكال الثالثة اليت أوردناها   
هو االتصال الثقايف واحلضاري، وهو ما يعرف بالسياحة واحلروب، واحلج  كما يوجد نوع آخر

  .)١(والتجارة وتبادل الوفود والبعثات وغري ذلك
ذكر هي األكثر تداوال، فإنه توجد تقسيمات وإذا كانت التقسيمات الثالثة سالفة ال  

  :عديدة ألنواع االتصال أمهها
  :أنواع االتصال من حيث الوسائل املستخدمة - أ

  :تصال حسب الوسائل املستخدمة إىليقسم العلماء اال     
وهو الذي يستخدم اللفظ كوسيلة متكن املرسل من نقل رسالته إىل  :االتصال اللفظي -

كاملذكرات واخلطابات والتقارير والكتب  ،انت مكتوبة أو غري مكتوبةاملستقبل سواء ك
 . واحملادثات اهلاتفية واملناقشات، واملناظرة والندوة واملؤمتر

وهو عبارة عن تعبريات منظمة تشري إىل جمموعة معاين يستخدمها  :االتصال غري اللفظي -
غة الصمت، التعبريات احلسية ل: أو يقصدها يف احتكاكه باآلخرين، ومن أنواعه اإلنسان

والفيزيولوجية كاصفرار الوجه أو تصبب العرق، والتعبريات احلركية، واللغة الرمزية، لغة املظهر 
 ...  العام واإلشارات وغريها

  :أنواع االتصال من حيث درجة رمسيته - ب
  :حيث يقسم العلماء االتصال من حيث درجة رمسيته إىل نوعني     

 ةدارية املختلفة يف هيئة أو مؤسسوهو االتصال الذي يتم بني املستويات اإل :ياالتصال الرمس -
  .ويعتمد على اخلطابات أو املذكرات أو التقارير ،بالطرق الرمسية املتفق عليها يف نظمها وتقاليدها

ل هو االتصال الذي يتم التفاعل فيه بطريقة غري رمسية بني العاملني بتباد :االتصال غري الرمسي -
املعلومات واألفكار أو وجهات النظر يف املوضوعات اليت هتتم وتتصل بعملهم مثل اللقاءات غري 

  .الرمسية يف املناسبات
  : أنواع االتصال من حيث اجتاهه -ج

  : يقسم العلماء االتصال من حيث اجتاهه إىل ثالثة أنواع     

                                                           
 .٢٥، ص )١٩٨٣تبة اخلاجني مك: القاهرة(حممد سيد حممد، املسؤولية واإلعالمية يف اإلسالم،   - ١



 

 رة العليا وأعضاء اإلدارة الوسطى أي من أعلى إىل أسفل، ويكون بني اإلدا :االتصال اهلابط -
من جهة، وبني أعضاء اإلدارة الوسطى والعمال يف مستوى التنفيذ، ويأخذ هذا االتصال شكل 
تعليمات وأوامر وتوجيهات وقرارات وسياسات تصدرها اهليئة اإلدارية بغرض تنظيم األعمال 

  .باملنظمة
  .من أسفل إىل أعلى يه عملية التفاعلبدأ فتواملقصود به االتصال الذي  :االتصال الصاعد -
بني موظفني من الدرجة و يتم يكون متعلقا عادة باالتصال اإلداري،  :االتصال األفقي -

  .)١(نفسها؛ و هدفه تبادل املعلومات واخلربات
  عناصر االتصال ووظائفه :املطلب الثاين

إىل عناصر  طلبملطلب األول سنتطرق يف هذا املمفهوم االتصال يف ااستعراضنا  بعد  
عناصر  ر ألنالعملية االتصالية، وشروط كل عنصاالتصال ووظائفه، وذلك هبدف حتليل عناصر 

يصبح مبثابة  ،العملية االتصالية متكاملة، وال جيب أن يكتنف أحدها عيب، وإال حدث تشويش
ع اإلنساين عائق اتصايل، ويف اجلزء الثاين من هذا املبحث نتناول وظائف االتصال داخل اجملتم

  .بشكل عام
فاالتصال بني البشر ظاهرة إنسانية، بدأت وتطورت مع نشأة احلياة اإلنسانية وتطورها، فمنذ 
أن وجد اإلنسان بدأ االتصال بزميله أو جاره أو زوجته أو صحبه أو أوالده، وغريه من أعضاء 

  .األسرة أو القبيلة أو اجملتمع املوجود يف ذلك الوقت
 يف االتصال اإلنساين إىل أن التطور اإلنساين واحلضارة بصفة عامة صنيصيذهب بعض املتخ

  .)٢(تطوير مهارات االتصال وقدرة اإلنسان على التنظيم: إىل عاملني أساسني مها يرجع 
  :يلي وبالتحليل عناصر عملية االتصال األساسية وهي مخسةفيما  سنتناول      

  .لة ـ رجع الصدىاملرسل ـ املستقبل ـ الرسالة ـ الوسي -
      وهو مصدر الرسالة اإلعالمية أو االتصالية، فقد يكون متحدثا  ):Emetteur(املرسل  -

  .يف صحيفة، كما قد يكون شخصا يتحدث إليك حديثا مباشرا حمررا يف اإلذاعة أو التلفزيون أو

                                                           
 .٢٥، ص املرجع السابق  - ١
 .١٧، ص )١٩٩٥مكتبة هنضة الشرق، : القاهرة(  حممود عبد الرؤوف كامل، مقدمة يف علم اإلعالم واالتصال بالناس، - ٢



 

أو اجتماعية، وهذه على املرسل أن ينتبه إىل بعض املعوقات املتعلقة به، سواء كانت نفسية      
ومن أبرز هذه  ،يف شكلها املتوخى أو حىت البسيط املعوقات تكون حائال دون وصول الرسالة

  :املعوقات
  .وضوح اإلرسالبسبب عدم  ،صور القدرة على الصياغة الواضحة للرسالةق -
           ذهبيةأو امل لقبلية أو العشائريةاملسبقة جتاه املستمع، مثل التحيزات االتحيز واألحكام  -

 .أو العرقية، أو العقائدية أو املصلحية، فضال عن التحيزات االنفعالية أو اإلقليمية، 
ذلك أن االتصال يهدف أساسا إىل التأثري على املتلقي سواء بأخذ  ،قصور ختطيط االتصال -

     حىت ميكن التأثريو... سألة ما وتزويده مبعلومات يقبلهاموافقته أو تغيري رأيه، أو إقناعه بتبين م
ز عناصرها اختيار أفضل توقيت إلرسال الرسالة ومعرفة ربد من ختطيط عملية االتصال، ومن أبال

 . )١(املنافذ املناسبة لإلقناع
ات أو قد يكون قد يكون فردا أو عدة أفراد يف جمموعة أو جمموع: (recepteur)املتلقي -

وهو يف النهاية هدف عملية  ،و مشاهدي التلفزيونمثل مستمعي الراديو أ ،مجاهري وطن بأكمله
  .)٢(االتصال

  .على املرسل االنتباه إىل احملددات التالية لكي يضمن عملية إرسال سليمة جتاه املتلقي     
  .الثقايف وقدرته على فهم مضامني الرموز واستيعاب الرسالة ى املتلقيمستو - أ
ىت ال تصطدم الرسالة مبؤثرات اجتماعية االقتصادي واالجتماعي، ح ى املتلقيمستو - ب

  .واقتصادية، أو يتم اختيار قناة توصيل ال تتفق مع مستواه االقتصادي والثقايف
  .)٣(معرفة اجلماعة اليت ينتمي إليها املتلقي واجتاهاهتا وميوهلا وعاداهتا وتقاليدها -ج

    د تعيق االستيعاب والفهم ميكن أن تكون هناك عوائق ذاتية وموضوعية تتعلق باملتلقي، ق     
عل املتحدث واملستمع على حد أو التفاعل، ما دامت العملية االتصالية ثنائية ال تستقيم إال بتفا

  :هيوأبرز هذه العوائق  .سواء

                                                           
، ص ص )١٩٩٩والنشر والتوزيع، املؤسسة اجلامعية للدراسات : بريوت(مصطفى جمازي، االتصال الفعال يف العالقات اإلنسانية واإلدارة،  -  ١

١٥٥- ١٥١. 
 .٤٠مرجع سابق، ص... إبراهيم أبو عرقوب،  االتصال اإلنساين ودوره، يف التفاعل االجتماعي - ٢
 .١٥٩-١٥٨، ص ص )١٩٨٥دار الفكر العريب، : القاهرة(األسس النفسية واالجتماعية، : فرج الكامل، تأثري وسائل االتصال - ٣



 

كعدم التروي للوصول إىل كل املعطيات الالزمة الستكمل الصورة  ،سائلرسوء التقاط ال -
  .رع يف تأويل املقصود باحلديثح اهلدف، وهو ما يعرف بالتسوووض

إدراك انتقائي مفرط، يقوم على إثره املتلقي بالتركيز على عناصر منتقاة سلفا من حديث  -
 .املرسل أو كتابه، مما يؤدي إىل سوء تفسري املقصود بالرسالة

 واألحكام املسبقة جتاه املرسل، وهي من أخطر ما يهدد االتصال، فاملستمع أو القارئ التحيز -
 .قد يقف موقفا مسبقا من املرسل بعد أن صنفه بشكل ما وأسقط عليه نوايا من نوع معني

كأن تكون برناجما  ن مها مادة االتصال،ذْيلهي الشكل واملضمون ال :(Message) الرسالة -
ي ، أو أما لما سينمائيا أو خربا أو تعليقا يف صحيفةيمسموعا مرئيا أو ف أو مسموعاإذاعيا 

  .وهي بذلك قلب عملية االتصال، رمزي أو لفظي مضمون آخر
  :ومن أبرز شروط الرسالة جند     

    أن تكون مراعية يف مضموهنا لإلطار الداليل للمتلقي، أي جمموعة الرموز اليت إذا وضعت  -
  .يف ترتيب معني يكون هلا معىن عند املتلقي

واالستنتاجات اليت  ومات اليت تقدماليت تقال واملعلالعبارات  إن مضمون الرسالة يتكون من -
بترتيب معلوماته  عليه القيام املرسل االتصال باملتلقي أراد خترج هبا واألحكام اليت تقترحها، فإذا

 .واختيار عباراته لبناء مضمون جيد ومقنع
واالجتماعية ومهاراته  أن تأخذ الرسالة بعني االعتبار شخصية املصدر وخصائصه الفردية -

 .وثقافته ومركزه يف النظم االجتماعية هواجتاهات
         مقروءة سواء كانتنقل الرسالة ذاهتا،  يتم هي اليت عن طريقها :(Medium)الوسيلة  -

  .أو مسموعة، أو مرئية أو مباشرة وجها لوجه بني املرسل واملتلقي
ئق، كأن وقد تكتنف وسيلة االتصال بعض العوائق، حتول دون وصول الرسالة بشكل ال     

  .تكون القناة غري كافية أو مشوشة أو غري مالئمة
ففي بعض املواقف االتصالية قد تكون القناة غري كافية، كتعطل أو تقادم أو انعدام اخلطوط      
  .اهلاتفية
أما على املستوى الفردي فقد تكون القناة املستخدمة غري كافية، ولذا وجب االستعانة      

، مثال قد ال تكون املذكرة املكتوبة واضحة مما يستدعي مكاملة هاتفية بقنوات أخرى توضيحية



 

ملكتوبة ال تفي وحدها قد ال تكون التعليمات اأو ،إزالة الغموض الذي يكتنفهاولتوضيحها، 
  ).قناة شفهية وجها لوجه(بد من إحلاقها باجتماع توضيحي بغرض بل ال

راضية واالستطرادات ألفكار باجلمل االعتحشو اكلقناة مشوشة، يف مواقف أخرى قد تكون ا -
املعلومات األساسية موضوع االتصال يف سيل من التفاصيل الثانوية أو اجلانبية مما  قرغوبالتايل ت

  .يعرقل وضوح الرسالة
يف نوع آخر من املواقف االتصالية قد تكون القناة غري مالئمة، فما ميكن قوله باهلاتف  -

شفهيا لغريه يف لقاء وجها لوجه، وأن ما يصلح االتصال والكالم  لشخص ال ميكن إال أن يقال
 .بد هلا أن تكون مكتوبة بدقة ووضوحال يالئم معلومات من نوع آخر ال الشفهي لنقله

   وبشكل عام فإن االتصال سيفشل إذ عجز املرسل عن استخدام القناة املالئمة لنقل رسالة      
   . )١(من نوع حمدد إىل مجهور معني

كون تل الرسالة االتصالية ذاهتا، كأن هو رد الفعل نتيجة استقبا  :(Feed Back) رجع الصدى
      مفهومة أو غري واضحة أو تثار حوهلا استفسارات معينة، ورجع الصدى ليس عنصرا دائما غري 

 .وإمنا حيضر أو يغيب حسب املوقف االتصايل ،يف العملية االتصالية
  :من خالل رجع الصدى على شكلني رئيسيني وتكون االستجابة     
  .Mental Responseاستجابة عقلية  -أ
 .)٢(Physical Responseاستجابة جسدية  - ب

  : وميكننا حتديد الشروط الدنيا ألي عملية اتصالية منهجيا على النحو التايل
  .وجود عالقة بني طرفني اثنني على األقل، حيث نستبعد املناجاة وحديث النفس -
 .القدرة على اإلرسال -
 .القدرة على االستقبال -
 .توفر وامتالك رصيد من العالقات واإلشارات والرموز -
 .)٣(الفهم املوحد أو الداللة املوحدة للرموز يف عملية االتصال اإلنساين -
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، علم االجتماع ودراسة اإلعالم واالتصال، )وآخرون(حممد اجلوهري  يفحممد اجلوهري، بدايات املدخل االجتماعي لإلعالم واالتصال  -٣
 .١٩، ص )١٩٩٢جلامعية، دار املعرفة ا: اإلسكندرية(



 

       مرسل يف مرحلة االنتخابات على وجه اخلصوص أن يضع جيب على رجل السياسة ك
االتصال الشخصي ال ميكن أن يتم إال إذا توافرت له العناصر اخلمسة اليت سبق وأن  يف اعتباره أن

فكل منها ميثل عملية هامة يف سلسلة  ،)ستقبل، رسالة، وسيلة، رجع الصدىمرسل، م(شرحناها 
   عملية متكاملة جتري  كوهناام عملية االتصال الشخصي دوهنا االتصال الشخصي، وال ميكن إمت

يؤدي ضعف أي حلقة فيها إىل ضعف السلسلة كلها، ألهنا  ،ات حلقات متماسكةيف سلسلة ذ
  .مترابطةحلقات 

  : وظائف االتصال
لالتصال عدة وظائف ختتلف باختالف اجملتمعات، وقد تكون جمتمعة يف جمتمع ما، وقد 

 :يتحقق جلها أو بعضها حسب ظروف وطبيعة كل جمتمع، وأبرز هذه الوظائف
تقوم   Social Interactionذلك أن االتصال هو عملية تفاعل اجتماعي :ماعيةالوظيفة االجت/ أ

واالتصال أداة فعالة يف تكوين العالقات  ،نساينبنقل معلومات وهتدف إىل تغري السلوك اإل
  .اإلنسانية عن طريق تسهيل تبادل املعلومات بني الناس

   ويل يف التفاهم والسلم العاملي حيث يسهم االتصال على املستوى الد :الوظيفة السياسية/ ب
عن طريق الدبلوماسية الواعية، كما يسهل حمليا عملية االتصال بني احلاكم واحملكوم، ويوطد 

  .العالقة بني القائد وشعبه، كما يساهم يف تشكيل الرأي العام والرد على الدعاية املغرضة
د أفراد اجملتمع من خالله بعضهم ذلك أن االتصال مبختلف أشكاله يزو :الوظيفة التثقيفية/ ج

  .  بأخبار ومعارف ومعلومات هدفها الزيادة من تضامن اجملتمع بشىت مؤسساته
حيث يسهم االتصال يف نقل املعارف والعلوم والتراث من جيل إىل جيل  :الوظيفة التعليمية/ د

  .)١(مما يساعد على تواصل اخلربات يف اجملتمع
  :املرجعية يف عملية االتصالتأثري االنتماءات واجلماعات 

يعترب االنتماء عنصرا حمددا من حمددات الشخصية، ألنه يؤثر يف طريقة التفكري أو التفاعل مع 
 ي إليهاالعامل احمليط بالفرد، كما أن الفرد يتم وصفه أيضا من خالل مفهوم اجلماعات اليت ينتم

  .اخل ...مات السياسيةالتنظيو الوظائفيةو االجتماعيةو مثل اجلماعات التعليمية
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 اليت Reference Groupsومجاعات االنتماء تعترب يف الوقت نفسه اجلماعات املرجعية 
معايريهم يف اختاذ وتمثل يف قيمهم ت الدوافع وامليول واالجتاهات، وشارك الفرد أعضاءها يفي

  .أو أحكامه أو قيامه بسلوك معني قراراته
لتعرف على كل احملددات األساسية اليت تشكل إطارا مرجعيا وحتديد مجاعة االنتماء يعين ا     

وبالتايل يتم  ،ك املختلفةأمناط السلوميكن توقع   ة،ألفرادها، ومن خالل معرفة هذه األطر املرجعي
على القائم باالتصال يف اختاذ قراراته اإلعالمية يف إطار مدركاته عن معايري اجلماعة اليت  التأثري

  .ينتمي إليها
يهتمان يف منوذجهما االتصايل بتأثري  (Riley and Riley)ما جعل الباحثني ريلي وريلي  هذا

    اجلماعات األولية، والتنظيمات االجتماعية األكرب يف إطار السياق االجتماعي العام على كل 
من املرسل واملستقبل يف آن واحد، حيث تعكس هذه اجلماعات قيمتها وأفكارها على رؤية 

  .لعملية االتصال وأهدافها الطرفني
ويعكس االنتماء أيضا املعايري االجتماعية أو الثقافية ومدى متسك القائم باالتصال هبا حيث 
تصبح إطارا مرجعيا له يف التفسري واإلدراك والسلوك، وتشمل املعاين والقيم اليت متيز اجلماعات 

  .واجملتمعات خالل مراحلها التارخيية
عات القائم ية املعايري الثقافية يف رسم توقثني أنه ميكن االستناد إىل نظريرى العديد من الباح

  .)١(أهداف وبناء الرسائل اإلعالمية، حيث يسترشد هبذه املعايري يف هذا الدور باالتصال عن
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  مناذج االتصال : املطلب الثالث
خالل استعراض  وذلك من ه،إن دراسة االتصال كعلم تستدعي بالضرورة التطرق إىل مناذج     

واقتراح مناذج معينة، وإن  يةحماوالت العديد من املفكرين عرب العصور حتليل العملية االتصال
كانت ختتلف يف تسمية عناصر االتصال إال أهنا ال تبتعد عن التطرق ألهم عناصر العملية 

  .االتصالية
   هات كل مفكر وجآخر حسب ت إىل ذه النماذج ختتلف نسبيا من عنصرمع اإلشارة إىل أن ه
  .أو عامل وظروف عصره
  :مناذج االتصال

مل تكن مناذج االتصال مبفهومها احلديث يف أذهان املفكرين من العصور السالفة، ولكن      
اعتنوا باالتصال  فيما بعد تصنيف هذه النماذج وتصميمها قام به مفكرون وفالسفة وعلماء

  .الحقا وأثره يف الناس
ت اإلنسانية األوىل ُصممت العديد من النماذج اهتمت باالتصال وعناصره منذ بداية احلضارا

  .وعوامل جناحه
عرض ألبرز هذه النماذج بداية بنموذج أرسطو يف احلضارة اإلغريقية الرومانية، مث منوذج تسن

ابن خلدون يف احلضارة العربية اإلسالمية، مث إىل مناذج حديثة من القرن العشرين حىت وإن 
النماذج هو تبيان تطور عملية إىل هذه تسميات عناصر االتصال، واهلدف من التطرق اختلفت 

عصر، وكيف تطور الفكر إىل  آخر ومن عصر إىل ا من جمتمعاالتصال واختالف النظرة إليه
  .يف نظرته للعملية االتصالية بوجه عام البشري 

  :منوذج أرسطو -١
  كله احلديث، ومل يضع نظرية أو منوذجا مستقال مل يكن أرسطو مهتما بعلم االتصال يف ش     
، لكن علماء االتصال املعاصرين اعتربوا رؤية أرسطو من خالل عملية التفاعل القائمة بني به

  .اخلطيب واجلمهور منوذجا يف االتصال ميكن اإلشارة إليه ودراسته
  : ويقسم أرسطو االتصال إىل ثالثة عناصر على النحو التايل      

أْوجب أرسطو على اخلطيب أن يدرك ما يعتمل يف نفوس اجلمهور من  ):املرسل(خلطيب ا/ أ
  .قيم ومبادئ ومعايري، ألن إدراك اجلمهور لرسالته يتوقف على تفسريه هلا



 

وهي أساس االتصال عند أرسطو، حيث يسعى اخلطيب إىل إبالغ  ):الرسالة(اخلطبة / ب
  .اجلمهور برسالة ما

 استوجب أرسطو دراسة خصائص هذا اجلمهور حىت ينجح اخلطيب  ):لاملستقب(اجلمهور / ج
  .يف خطبته

الوسيلة ورجع الصدى، حيث مل يكونا : غري أن منوذج أرسطو يفتقر إىل عنصرين هامني مها
منوذج يتوقف على التطور  فهو معروفني آنذاك، مبثل ما هو عليه احلال يف عصرنا، وبالتايل

  .االجتماعي القائم آنذاك
  :يتلخص املوقف االتصايل عند ابن خلدون يف العناصر اآلتية :منوذج ابن خلدون -٢
يرى ابن خلدون أن الناقلني األخصائيني يف االتصال ال يعرفون القصد مما  ):املرسل(الراوي / أ

          كثري  هم وختمينهم، فيقعون يف الكذب يفاخلرب على ما يف ظن ، فينقلونعاينوا أو مسعوا
         طلح الراوي، لكنه يقصد به املرسلعلى املرسل مصألحيان، وقد أطلق ابن خلدون من ا

  .يف عصرنا
يرى ابن خلدون أمهية مناقشة الرسالة يف ذاهتا للوقوف على مدى اتفاقها  ):الرسالة(الرواية / ب

لك الرسالة ومناقشة مادة ت) املرسل(مع طبيعة األمور والظروف واملالبسات اليت حييكها الراوي 
  ).الرواية(
أوجب ابن خلدون على املستقبل التأكد من أمانة الراوي وصدقه وسالمة ذهنه  :املستقبل/ ج

وطهارة عقيدته، ومتانة خلقه، وقيمته الشخصية، ويتبني من منوذج ابن خلدون تأثره بالسياق 
يف القرآن الكرمي والسنة أي احلضارة العربية اإلسالمية، وتأثره مبا جاء  ؛العام الذي ظهر فيه هو
هذان املرجعان على ضرورة توخي الصدق واألمانة من قبل كل من أكد النبوية الشريفة، حيث 

  .املرسل واملتلقي
كما تأثر هذا النموذج باملنهجية اليت اعتمدها العلماء املسلمون يف نقل احلديث النبوي 

أكد من السالمة العقلية والنفسية الشريف واليت حترص على الدقة يف النقل، واألمانة والت
  .والعقائدية لكل من املرسل واملتلقي على حد سواء 

ألن  ،وميكن أن ينطبق هذا النموذج على االتصال الشخصي أكثر من االتصال اجلماهريي
  .هذا األخري ظهر بظهور الثورة الصناعية املرتكزة على التجمعات السكانية الكربى



 

  :منوذج هارولد السويل -٣
لنموذج زمنيا إىل حضارة القرن العشرين اليت هيمن فيها النموذج الغريب لالتصال اينتمي هذا     

مقارنة باهتمامه بباقي عناصر العملية االتصالية مع بعض  ،الذي ركز كثريا على الوسيلة
  .االستثناءات

أسئلة  ةساإلجابة على مخ Harold Laswellويقترح عامل السياسة األمريكي هارولد السويل 
  :لوصف السلوك االتصايل وهي

  ؟ من يقول؟ ماذا ؟ بأي وسيلة؟ ملن؟ و بأي تأثري
املرسل أو القائم باالتصال سواء كان صحفيا أو مذيعا أو أي " يقول من"ويقصد بـ      

  .توجيه رسالة يسعى إىلشخص مماثل 
       ألفكار واملعاين املراد توصيلها فاملقصود به الرسالة أو املضمون، أو جمموعة من ا" ماذا"أما      

  ...مطبوعة أو مسموعة أو مرئية: إىل مجهور معني وهي
       تعين الوسيلة اليت حتمل ذلك املضمون كالصحف أو الراديو أو التلفزيون " بأي وسيلة"و     

  .اخل... أو السينما أو الربيد أو امللصقات أو اللوحات
األثر أو الناتج  "بأي تأثري"ين ي سواء فردا أم مجهورا، يف حني تعفيعين هبا املتلق" ملن"أما 

النهائي للجهود االتصالية سواء كان لزيادة املعلومات أو تدعيم االجتاهات أو تغيريها أو خلق 
  .)١(آراء عن موضوعات جديدة 

 االجتماع واالتصال هلذا النموذج من أبرز االنتقادات اليت يوجهها العديد من علماء 
كلوتييه .و ج Burgelin. Oو أوليفيه برغالن  Ball.Fفرانسيس بال مسامهات كل من 

Cloutier.J  وستيفنسيونStephenson باالتصال  أن هذا النموذج اهتم بالقائم، اليت ترى
له القدرة على اإلقناع وجتاهل اجملال واملناخ االجتماعي الذي يتم االتصال يف إطاره  أن باعتبار

  .العامل اإليديولوجيكما تناسى 

                                                           
 .١٠٣ -١٦٠مرجع سابق، ص ص ... عاطف عديل العبد، املداخل األساسية لدراسة علم االتصال - ١



 

  الشخصي االتصال :املبحث الثاين 
أكثر بتعميق حبثنا بعد التعرض ملفهوم االتصال يف املبحث األول، سنقوم يف هذا املبحث      

  .خصائصه ومناذجهووفقا ألهداف البحث، وذلك بتناول مفهوم االتصال الشخصي 
لغة واصطالحا، مث خصائصه ومقارنته نتناول يف املطلب األول مفهوم االتصال الشخصي      

  .أمهية االتصال الشخصي وضرورتهإىل بأنواع االتصال األخرى، وكذا التطرق 
بارمها حتليل مميزات االتصال الشخصي وأساليبه ووسائله باعتإىل  املطلب الثاينخنصص      

  .حتليل عملية االتصال الشخصيإىل حمددان هامان عند التطرق 
فتم احلديث فيه عن مناذج االتصال الشخصي، نظرا لألمهية املعرفية  لثب الثاأما املطل     

والعلمية هلذه النماذج وسنقتصر يف هذا اجملال على أهم النماذج اليت ختدم إشكالية حبثنا بشكل 
نسخة دقيق مستبعدين بعض النماذج اليت ال تشكل يف أصلها مناذج مستقلة وال تعدو أن تكون 

  .يف صياغة عناصر االتصال فقط  أخرى مع تبديلمكررة لنماذج 



 

  وخصائصه الشخصي االتصالمفهوم : ملطلب األولا    
 بد من اإلشارة إىل اختالف الكتاب والباحثني مفهوم االتصال الشخصي الإىل  قبل التعرض     

ها يف استخدام املصطلحات للتعبري عن االتصال الشخصي، مثل االتصال املباشر، االتصال وج
  ...لوجه
 أغلبيـة واألكثر استخداما مـن قبـل    نستخدم مصطلح االتصال الشخصي باعتباره الشائع    

  .الباحثني
  : مفهوم االتصال الشخصي

اتصال يتضمن مواجهة مباشـرة بـني   ": االتصال الشخصي بأنه Mertoun يعرف مريتون     
   .)١("بل واجتاهاتهغيري يف سلوك املستقالقائم باالتصال واملتلقي تؤدي إىل الت

تفاعل األفراد وجهـا  ": أن االتصال الشخصي هو Barnland Deanويرى دين بارنالند      
   .)٢("املواقف االجتماعية غري الرمسية لوجه من خالل التبادل اللفظي وغري اللفظي للرموز يف

           لرمسيةيؤكد هذا التعريف فقط على االتصال الشخصي يف املواقف واللقاءات غري ا     
  .يف الوقت الذي جند فيه العديد من مظاهر االتصال الشخصي يف املواقف االجتماعية الرمسية

لقاء يتضـمن  " :من جهته أن االتصال الشخصي هو فريى  Peter Hartleyأما بيتر هارتلي      
  .)٣("ركة اتصالية بني اثنني وجها لوجهمشا
فيوسعان  Nancy Bormannوبورمان نانسي  Ernest .G. Bormannأما بورمان أرنيست      

من نظرهتما ملفهوم االتصال الشخصي ليشمل جمموعة من األشخاص يكون عددهم قليال، حيث 
باشرة ببعضهم لتحقيـق أهـداف   حوار بني عدد صغري من األشخاص املتصلني م": يعرفانه بأنه

  .)٤("معينة
اتصال اجلماعات أو الفئات الصـغرية  ": صي هواالتصال الشخ ويعتقد باحثون آخرون أن     

بطريقة غري  -وهو على عكس االتصال اجلماهريي الذي تتم فيه عملية نقل األفكار واملعلومات 
                                                           

 .٨٣مرجع سابق، ص ... عديل العبد، املداخل األساسية لدراسة علم االتصال اطفع -١
دراسة مسحية، رسالة ماجستري غري : ملعرفة من الصحف باقة االتصال الشخصي ينب املراهقنيوادي النيل مسعود حجازي، عال وليد -٢

 .٥١ - ٥٠، ص ص ٢٠٠٠عة عني مشس منشورة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل، معهد الدراسات العليا للطفولة، جام
٣- Peter Hartley, Interpersonal Communication, (London and, New York : Routledge, 
1993),p 5.  
٤- Ernest.G. Bormann, Nancy Bormann « Speech communication: A basic Approach » 4th 
ed (New York: Harper and Row publishers, 1986, pp 114 – 115. 



 

من خالل وسيلة االتصال اجلماهريي إىل مجهور عريض تتربع رقعته علـى مسـافات    -مباشرة
       .)١("ور التكنولوجي والعلميلدرجة التطبعيدة قد تتعدى احلدود القومية للدولة وفقا 

 صوخصائ ،جهةتقارن بني االتصال الشخصي من وال شك أن هذا التعريف يعتمد على مقاربة 
  .االتصال اجلماهريي من جهة ثانية

عملية تبادل املعلومات ": االتصال الشخصي يف شكله بأنه أما حممد عودة فيعرف          
ون عوامل أو قنوات وسيطة، ويف هذه العملية ميثل أحد واألفكار اليت تتم بني األشخاص د

  .)٢("رسل، بينما ميثل اآلخر املستقبلالشخصني دور امل
إىل أن االتصال الشخصي يتكون من عناصر ثالثة  .Caar .Jومن جهتها تشري جاكلني كار      
  : هي
مدركات وتقديرات مبا لديهم من اجتاهات ومعتقدات وقيم و ):مرسلون ومستقبلون(األفراد / أ

  .لذاهتم
  .وتكون لفظية وغري لفظية :وسائل هؤالء األفراد/ ب
        وتشمل كل املؤسسات واملواقف االجتماعية، مبا تنطوي عليـه مـن ثقافـة تـؤثر      :البيئة/ ج

  .)٣(يف املواقف االتصالية الشخصية 
  :إىل ويذهب بعض الباحثني إىل تقسيم االتصال الشخصي حسب درجة رمسية     
ويتطلب هذا النوع ختطيطا مسبقا وحتديد أهداف معينة يسعى  :اتصال شخصي رمسي منتظم -

  .لتحقيقها وكذا حتديد ميعاد حمدد
  .ودون ختطيط أو حتديد ميعاد معني يتم بالصدفة: اتصال شخصي غري مباشر -

نس كما يقسم آخرون االتصال الشخصي حسب درجة جتانسه إىل اتصال شخصي متجـا       
 .وغري متجانس

وهو االتصال الذي يقع بني شخصني متمـاثلني اجتماعيـا    :االتصال الشخصي املتجانس -
  .وثقافيا، مما يساعد على حتقيق التفاعل الكامل والفهم املشترك

                                                           
نسمة أمحد البطريق، سوسيولوجية االتصال الشخصي والدور اخلاص يف دول العامل النامي، قسم البحوث مبركز النيل لإلعالم والتعليم  -١

 .٨٠ -٧٣ص ص  ١٩٨٩أكتوبر  ٣٩والتدريس، جملة النيل، السنة العاشرة، العدد 
  . ١١١، ص )١٩٩٨ ،درا املعرفة اجلامعية: سكندريةاإل(حممد عودة، أساليب االتصال والتعبري االجتماعي،  -٢

٣- Carr.J.B, Communication and Relating, (New York: The Binyamin, Comming 
Publishing.INC 1979-m p 33.  



 

وهو ما يقع بني شخصني يتسع نطاق الفجوة االجتماعية  :االتصال الشخصي غري املتجانس -
  . )١(والثقافية بينهما

  :اق االتصال الشخصينط
حجم اجلماعة اليت يتم يف إطارها  حبكم طبيعته ترتبط بصغر يإن فعالية االتصال الشخص     

 االتصال، وإذا ما جتاوز حجم مجاعة االتصال حدا معينا حتول منط االتصال إىل الشكل األقرب 
ل الشخصي، وهذا ما إىل اجلماهريي، أو تفتت اجلماعة إىل مجاعات اتصالية أصغر متارس االتصا

أكدته العديد من جتارب علم النفس االجتماعي، اليت تشري أيضا إىل أنه يصعب جدا إقامة تفاعل 
      شخصي مباشر بني أفراد مجاعة يزيد عدد أفرادها عن مخسة عشر فردا، وكلما قل العدد 

  .عن ذلك كان التفاعل أفضل
     :أحد أمرينوإذا زاد حجم اجلماعة حدا معينا الحظنا      

  .أفراد كل شلة مع بعضهم البعض يف موضوع أو آخر" للُش"أن تنقسم اجلماعة إىل أصغر إما  -
أما إذا كان مثة موضوع هام جيذب اهتمام أفراد اجلماعة مجيعا، وقد يكون هذا املوضوع هو  -

   معا ويبـدأون السبب املعلن الجتماعهم، فإهنم عند بلوغ اجلماعة حدا معينا يكفون عن احلديث 
ألن  ،ىل حماضرة أو ملوسيقى أو غري ذلـك يف االنتظام وفقا لقواعد اتصالية معينة، كاالستماع إ

االتصال الشخصي حبكم طبيعته يقتضي أن يتواجد أفراد مجاعة االتصال معا حبيث يتبادلون التأثري 
 .)٢(االتصايل عن قرب

ىل ثالثة أنواع حسب القناة االتصالية وهذه أما مسري حممد حسني فيقسم االتصال الشخصي إ     
  :األنواع هي

وهي القنوات الدفاعية واليت تتمثل يف الدعاة ورجال اإلعالم الذي يستهدفون  :النوع األول* 
  .يف اجلمهور  ريالتأث
   الذين تتوافر لديهم خربات عن الفكـرة   وهم اخلرباء الذين هم عادة قادة الرأي :النوع الثاين* 

  .وضوع تتيح هلم القدرة على التأثري يف اجلمهورأو امل
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القنوات االجتماعية اليت تتكون من الزمالء واألصدقاء واألقـارب واجلـريان    :النوع الثالث* 
  . )١(أفراد العائلة الذين ميارسون تأثريهم على اجلمهورو

  :التمييز بني االتصال الشخصي وأنواع االتصال األخرى
االتصال الشخصي من جهة واالتصال الذايت كل من  نصر بالتمييز بنيسنقوم يف هذا الع     

  .جهة أخرى واجلماهريي من
  : Intrapersonal Communicationاالتصال الذايت 

االتصال الذايت هو العملية االتصالية اليت حتدث بني الشخص ونفسه، وهو مستوى يرتبط      
سمات النفسية األخرى، ويف هذه احلالة يتحول اإلنسان بالبناء املعريف واإلدراك والتعليم وكافة ال

يف آن واحد، فاالتصال الذايت هو االتصال الذي ) مستقبل(ومتلقي ) مرسل(تلقائيا إىل مصدر 
يتم بني الفرد وذاته، ويتمثل يف العمليات النفسية الداخلية من شعور ووجدان وفكر وتذكر 

  ...يقظة وغريهان، وختيل وتصور، وأحالم ونسيا
يف حني أن االتصال الشخصي هو اتصال يتم بني فرد وآخر أي بني فردين وهو يتضمن      

وضع الفكر يف رموز يشترك طرفا االتصال يف اإلطار الداليل هلا، واالتصال الشخصي منارسه 
وسهولة تقدير حجم التعرض للرسالة  ،مجهوره ةلتميزه باخنفاض تكلفته وحمدودي يف حياتنا، يوميا
  .)٢(ا أن املرسل واملستقبل يستطيعان التعرف على بعضهما البعض بشكل واضحكم

  :االتصال اجلماهريي
االتصال اجلماهريي هو جزء من عملية االتصال اإلنساين برمتها، وقـد يـربز االهتمـام         

باالتصال اجلماهريي كظاهرة وكتخصص علمي مع بدايات القرن العشرين اليت متيزت بكثـرة  
بث ": االتصالية، ويعرفه البعض بأنه ن املعمورة وتنوع مواقعهم واهتماماهتم وحاجاهتمعدد سكا

رسالة واقعية أو خيالية موحدة على أعداد كبرية من الناس خيتلفون فيما بينهم مـن النـواحي   
  . )٣("يف أماكن متفرقة االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية، وينتشرون

هو اتصال جبماهري غفرية العدد قد ال تربطها مصاحل مشتركة أو صلة ماهريي اجلفاالتصال      
  .قرابة أو تعارف يف معظم األحيان
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ويتم االتصال باجلماهري عن طريق وسائل اتصال مجاهريية مثل الصحف واجملالت واإلذاعة      
  .فاعدة وخمطط هلا سلوالتلفزيون، وذلك ببث رسائل جتمع بني احلقيقة واخليال ُم

ويف االتصال باجلماهري تنتفي العالقة بني املرسل واملستقبل، حيث أنه ليس اتصـاال وجهـا        
  .لوجه
اتصال منظم ومدروس يقوم على إرسال رسائل علنية عامة صادرة ": كما يعرفه البعض بأنه     

بقصد  عن مؤسسة لالتصال اجلماهريي عرب وسيلة اتصال مجاهريية إىل مجهور عريض من الناس
  .)١("لوماهتم واجتاهاهتم أو سلوكاهتمالتأثري على مع

عملية االتصال اجلماهريي تتميز عن أنواع ": بأن Eliot Freidsonويقول إليوت فرايدسون      
   م األول إىل قطاع عريض من الشـعب، ولـيس   قااالتصال األخرى من خالل كوهنا توجه يف امل

على شـرط   حيتوي عب، فضال عن هذاشجانب حمدود من ال إىل فرد واحد أو عدة أفراد أو إىل
جوهري مؤداه توفر الوسائل التكنولوجية الالزمة إلجناز عملية االتصال، حبيث يتيسر من خالهلا 

  .)٢("ال مع كافة الناس يف الوقت نفسهإمتام عملية االتص
       اجلمـاهريي أن عملية االتصـال   Charles R.Wrigthيرى تشارلز رايت أخرى من جهة      

تتوجه إىل مجهور يتميز بأنه كبري نسبيا وغري متجانس، وغري معروف معرفة شخصية، ويـتم   "
نقل الرسالة بشكل علين، ويكون خمططا حبيث يصل إىل أغلب أفراد اجلمهور املنشود يف نفـس  

 .)٣("...وليس دائما ل اجلماهريي ذات طابع زائل وعابرالوقت، وعملية االتصا
 :أن االتصال اجلماهريي يتميز باملواصفات التالية Denis Mc Quailويرى دونيس ماكويل       

تكون فيها العالقات رمسيـة  (تتطلب عمليات االتصال اجلماهريي يف العادة منظمات صورية  -
  .ذات بناء مركب) وليست شخصية

 .تتجه وسائل االتصال اجلماهريي إىل مجهور عريض -
ال اجلماهريي بشكل علين، فاملضمون الذي تنقله متاح لكل فـرد، ويـتم   تتم عمليات االتص -

 .انتشار تلك املضامني بشكل غري منظم نسبيا وبصورة غري رمسية
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٢- Eliot Freidson, Communication Research And The Concept of The Mass in Wilbur 
SChramm (ed), The process and effect of Mass Communication, Urbana, 5 edition, 1961, P 
381. 
٣- Charles . R. Wright, Mass communication, (New York, 1959), p15. 



 

 .يتميز اجلمهور يف عملية االتصال اجلماهريي بأنه غري متجانس من حيث التركيب -
مع عدد كبري من النـاس   تستطيع وسائل االتصال اجلماهريي حتقيق االتصال يف الوقت نفسه -

 .عضهم البعضبويكونون هم أنفسهم متباعدين عن  ،الذين يبعدون مكانيا عن املصدر
يف عمليات االتصال اجلماهريي تكون العالقة بني املرسل واجلمهور عالقة غري شخصية، حيث  -

 .لقنيتبدورهم العام الذي يؤدونه كمتوجه الرسالة إىل مجهور من األشخاص غري املعروفني 
يكون اجلمهور يف عمليات االتصال اجلماهريي عبارة عن كيان مجعي فريد بالنسبة للمجتمع  -

 .  )١(السمات املختلفةواحلديث، يتميز بعدد من املالمح 
  :كن حصرها فيما يليمية، رصد اخلرباء عدة خصائص أخرى فضال عن اخلصائص السابق     

عداد وإنتاج الرسالة االتصالية املنظمة إلإعالمية معقدة حيتاج االتصال اجلماهريي إىل مؤسسة  -
ـ ب عددا كبريا من األشخاص ذوي املواملدروسة واملؤثرة، وهذا يتطل ارات املختلفـة الـذين   ه

يعملون كفريق واحد إلمتام العمل، فنحن مثال حباجة إىل عشرات أو مئات األشخاص إلنتـاج  
  .ي أو صحيفة أو جملةلم سينمائيبرنامج إذاعي أو تلفزيوين، أو ف

يسري االتصال اجلماهريي يف اجتاه واحد يف أغلبه، ومن عيوبه أنه ال يسمح للمرسل مبعرفة ما  -
إذا فهمت رسالته بشكل دقيق أو مل تفهم، كما أن املرسل واملتلقني ال يعرفون بعضهم بعضا ألن 

 .االتصال اجلماهريي غري متجانس يف مهوراجل
اجلماهريية عرضة للرقابة من قبل الرقيب أو حارس البوابة، كما ميكـن أن  الرسالة االتصالية  -

تتعرض للتشويش امليكانيكي أو اإللكتروين، كعدم وضوح الطباعـة أو رداءة البـث اإلذاعـي    
 .والتلفزيوين

     تكون االستجابة أو رد الفعل يف االتصال اجلماهريي ضعيفة ومتأخرة، فعندما نقرأ مقالة  -
       د يوم ، نقوم بإرسال رسالة للمحرر بعحيح أو رٍدونريد توجيه نقد هلا، أو تص يف صحيفة

      .)٢(أو يومني أو أكثر من نشرها
وقد  ي، قد تكون هذه العالقة تكامليةوهناك عالقة واضحة بني االتصال الشخصي واجلماهري     

ي مـن خـالل االتصـال    تكون تنافسية، وقد حيدث تعزيز ملضامني وسائل االتصال اجلماهري
  :الشخصي، وهو ما سنتناوله يف النقاط التالية

                                                           
١  -  Ibid, P15. 

 .١٣٣ - ١٢٩مرجع سابق، ص ص ... إبراهيم أبو عرقوب  -٢



 

  :االنتشار املباشر للرسائل اإلعالمية باالتصال الشخصي: أوال
ائل اإلعالم باالتصـال  أخبار وس نوقد أعطيت عناية كبرية لنشر واكتساب املعلومات ع          

وذلـك  ، ١٩٦٣جون كينيدي عام إىل آخر بعد اغتيال الرئيس األمريكي شخص الشخصي من 
      لسبب االهتمام اخلاص باحلاجة إىل السيطرة على رد الفعل العام وحتاشي الذعر، فقـام عـدد   

مشريين إىل بعض املقارنات بني وسـائل اإلعـالم    ،من الباحثني بدراسة مصادر املعرفة باألخبار
  .)١(االتصال الشخصيةوسائل و

حول  )١٩٩٢(وآخرون  David wever Etalهبا دافيد ويفر  ويف أحد األحباث اليت قام     
االتصال الشخصي، وجد أنه يؤثر على إدراك أمهية القضايا واألحداث اليت تنشرها وسائل 

على املستوى الشخصي فقط، بل وكذلك على املستوى  التأثري ال يكون عالم، وأن هذااإل
  .)٢(ناقشة على املستوى االجتماعيلمل مطروحة االجتماعي، حيث تصبح القضايا واألحداث

  :التكامل بني االتصال الشخصي واالتصال اجلماهريي: ثانيا
  : العالقة بني االتصال الشخصي واجلماهريي يف اجتاهنياالتصال  وخرباء وباحثحدد           

هذه قناة من أي : سؤال مؤداه لىقة تنافسية، حيث حياول اإلجابة عيرى أهنا عال :االجتاه األول
  ؟اهريي؟ االتصال الشخصي أم االتصال اجلمالقنوات أكثر تأثريا

أن العالقة بينهما تكاملية، حيث يتميز كل منهما خبصائص معينة ينفرد هبـا   يرى :االجتاه الثاين
  .ويرى يف الدمج بينهما حتقيق لفاعلية االتصال

      ال اجلماهريي، فيزيد وعلى هذا، فاالتصال الشخصي قد يدعم أو يعيق من تأثري االتص     
من فاعلية الرسالة اإلعالمية وتأثريها، كما قد يساعد على الرجوع مرة أخرى لوسيلة االتصال 

  .يستفاد منها يف املناقشات الشخصية ،اجلماهريية للتعرف على معلومات أكثر
اإلعالمية  نشر مضمون الرسالةيف وهو بذلك يدعم االتصال اجلماهريي، فهو قد يساعدنا      

باالتصال الشخصي وجها لوجه، فيزيد من فعالية الرسالة اإلعالمية وتأثريها، كما قد يساعدنا 
   على الرجوع مرة أخرى لوسيلة االتصال اجلماهريي للتعرف على معلومات أكثر يستفاد منها 

وحيول  امهماهريي، كما أنه يقف عائقا أميف املناقشات الشخصية، وهو بذلك يدعم االتصال اجل
                                                           

ص  ، ص )١٩٨٩، ن.د.د :تونس(حممد حسن، : ماهريي، ترمجةدنيس ماكويل وسفني ويندول، أمناط اإلعالم ألغراض دراسة االتصال اجل -١
١٨-١٧. 

٢  - David weaver, Etal the bridging function of interpersonal communication in Agenda 
setting, journalism quarterly, vol, 69, N° 4m winter 1992 pp 864 – 867. 



 

م واجتاهاهتم وعدم دون وصول رسالته االتصالية إىل األشخاص نظرا لتعارضها مع أفكاره
وهنا يزداد دور العمليات االنتقائية، ويقل االتصال الشخصي بني األفراد حول  اهتمامهم هبا،

مضامني الرسائل اإلعالمية، يف الوقت الذي يزيد فيه حول موضوعات أخرى ال حتظى بتغطية 
  .)١(إعالمية مكثفة، وهو ما يعيق وصول الرسالة االتصالية إىل اجلماهري بشكل ما

  :مقارنة خمتصرة بني االتصال الشخصي واالتصال اجلماهريي
    اجلماهريي االتصال     املباشر االتصال         االتصالية اخلصائص

   .جتاه واحد ا          اجتاه أو أكثر       اجتاه الرسالة االتصالية - 
   .مرتفعة        منخفضة      مكانية الوصول إىل مجهور كبريإ -
   .منخفضة جدا              عالية جدا           القدرة على التقاء اجلمهور املستهدف -
   .نخفضة جدام              مرتفعة جدا    إمكانية التغلب على العوامل االنتقائية  -
   .قليل جدا         اكبري جد        مقدار رجع الصدى -
  .زيادة املعرفة واإلدراك               تغيري االجتاه السلوكي             التأثري احملتمل -

  :دوافع االتصال الشخصي
ويتم االتصال عادة بني الناس للتفاعل االجتماعي بغية املشاركة يف املعلومات سواء           

دوافع االتصال الشخصي  بإعطاء هذه املعلومات أو استقباهلا، ويعد التعلم الذايت كذلك أحد
       بعضهم للحصول باد الذي يتبادل خالله األفراد جتارهبم وخرباهتم، ويف أحيان كثرية يتصل األفر

  .)٢(عن النفس من خالل رد فعل اآلخرين ىعلى األمن والرض
ثالثة مستويات لألغراض االجتماعية  Verderber And Kathleenوحيدد فريديربر وكاثلني      
ذات مث تعميق تصاالت الشخصية، هي احلصول على السرور واالبتهاج مث حتقيق وإثبات اللال

  .)٣(روح األلفة واملودة
كما يساعد االتصال الشخصي األفراد على صنع واختاذ القرار يف العديد من املوقف نتيجة      

فة وتكوين معلومات لتبادل وجهات النظر واإلملام خبلفيات املوضوع حمل النقاش وأبعاده املختل
كافية عنه، كما يؤدي االتصال الشخصي دورا قويا يف تغيري املواقف واالجتاهات، فمن خالل 

                                                           
 .٥٦ – ٥٠مرجع سابق، ص ص ...، االتصال الشخصي حاجة إنسانية، جملة حبوث االتصال قدري حفىن ١
 . ٣٩ -٣٧مرجع سابق، ص ص ... عبد الفتاح عبد النيب، املؤثرون -٢

٣- Rudolph F.Verderber and Kathleen «inter act Using» interpersonal Communication Skills, 
3rd, Ed Blinont, California: Wads Woorth Publishing Company, 1983, pp 9 – 10. 



 

االتصال الشخصي جند أن األفراد يستطيعون أن يغريوا مواقفهم كي يتكيفوا مع اآلخرين أو أن 
  .)١(حياولوا تغيري مواقف األفراد املتصلني هبم كي يتكيفوا معهم

وقد توصل الباحثون يف جمال االتصال داخل اجلماعة إىل خطوتني كبريتني بعـد عـدة              
  :حبوث أجروها يف هذا اجملال

داخـل مجاعـات    -غالبا  -أن اآلراء واالجتاهات الظاهرة تتولد أو تعاد صياغتها وتكوينها  -أ
نما تكون مشتركة بني صغرية كاألسرة وثلة األصدقاء وزمالء العمل، وتصبح اآلراء أكثر ثباتا حي

  أعضاء اجلماعة، ولذلك فإن الناس يفضلون تغيري آرائهم حتت وطأة احلمالت اإلعالمية، وهـم  
 ئهـم آرا اجلماعة، وال مييلون إىل تعديل داخل مع زمالئهم Togethrnessيف اتصال أو يف معية 

  .فرادى
ثابة شبكة اتصالية شخصية إن األسر ومجاعات األصدقاء، ومجاعات العمل وما شابه ذلك مب -ب

تتخللها التأثريات بطرق منطية حمددة، والقائد عنصر استراتيجي من عناصر صياغة آراء اجلماعة، 
  .فهو أكثر وعيا بأفكار أعضاء اجلماعة، وهو حياول التعديل والتوفيق بينهم

    السياسية  بدراسة تأثري القادة املشهورين يف اختاذ القرارات Gamsonوقد قام غامسون      
وضع السياسة يف جمتمعات حملية، واختار الباحث مثانية عشر جمتمعا من جمتمعات والية أو

نيوفيالندا احمللية بالواليات املتحدة األمريكية، فالحظ تأثريا ملموسا هلؤالء القادة، حيث وجد أن 
كما أهنم حيققون انتصارا يف اجلانب الفائز يف االنتخابات،  هؤالء القادة وترابطهم جيعلهم احتاد

أيضا حينما يؤيدون اجلانب األقل نشاطا من املرشحني، بل األكثر من ذلك أن الباحث قد وجد 
من املرات دون تأييد القادة  %٣٠أن الفئة اليت كان التغري ضمن برناجمها قد حققت جناحا بنسبة 

ء القادة وذلك يدعم فعالية املرات حينما أيدها هؤال يشاهري، بينما كسبت هذه الفئة ثلثامل
 .)٢(الشهرة باعتبارها مصدرا للتأثري يف اختاذ القرارات السياسية

 
 
 
  

                                                           
١- Joseph.Q.Devitom, The Interpersonal Communication Book, 3rd, ed, (New York: Harper 
and Row, Publishers, 1983) pp 14 - 15 

 .١٢٥ – ١٢٤مرجع سابق، ص ص ... حممد عودة، أساليب االتصال والتغري االجتماعي -٢



 

  :أمهية االتصال الشخصي
  مما ال شك فيه أن االتصال الشخصي يعترب األساس ألغلب العمليات اإلعالمية واالتصالية      

ل الشخصي، وتنسب إليه مقدرة يف أي جمتمع، وتؤكد اجتاهات البحوث احلديثة أمهية االتصا
  .بكثري وسائل اإلعالم العامة التأثري يف األفراد قد تفوقعظيمة على 

العوامل الـيت   Paulf.Lazarsfildالزارسفيلد . ف.و ب E.Katzكاتز .وحيصر كل من أ     
  :جتعل من االتصال الشخصي قوة هلا تأثريها وفعاليتها يف توجيه الرأي العام يف ما يلي

    من السهل أن ينصرف الفرد عن املواد اإلعالمية اليت ال تتفق مع آرائه وميوله اليت تنشرها  - أ 
      احلديث  من ب الفردنسحا ليس من السهل أن يأو تذيعها وسائل اإلعالم اجلماهريية، بينم

  .مع زميل أو قريب أو صديق له
  .والتأثري يف األفراديتيح النقاش املباشر مرونة أكرب يف عرض وجهات النظر  - ب
يف حالة االتصال الشخصي املباشر يصبح من السهل تقدير رد الفعل مباشرة وتغيري أسلوب  -ج

  .املواجهة تبعا لذلك
   من السهل أن يقتنع األفراد بوجهات نظر أفراد معروفني لديهم وموضوع ثقة، بينما ليس  -د

  .يهم عن طريق وسائل اإلعالم اجلماهرييةمن اليسري أن يقتنعوا مبا يقوله أفراد جمهولون لد
يستطيع القائم باالتصال الشخصي أن حيقق أهدافه بتصرفه النموذجي مع الفرد الذي  -هـ

  .)١(يتصل به دون حاجة إىل استخدام أسلوب التحريض املباشر الذي قد ينفر منه بعض األفراد
رونة فإنه يعطي فرصة أكرب وفضال عن متيز االتصال الشخصي بالتجاوب واحليوية وامل     

وأصحاب املهن احلرة  اراسة والتجتائج حقيقية ملموسة وقد توصل السللتفاهم والوصول إىل ن
هم إىل هذه احلقيقة منذ زمن بعيد، فنجد السياسي مثال يفضل التقابل مع أفراد مجهوره وحيدث

خبني يف بيوهتم أو أماكن يف االنتخابات عندما مير على النا رشحتوجها لوجه، وكذلك يفعل امل
 د درجوا على ذلك منذ أقدم العصورعملهم ويناقشهم ويسامرهم للظفر بتأييدهم، أما التجار فق

ن التاجر أو رجل األعمال يف العصر احلديث أصبح ال يكتفي باستعمال اهلاتف أو التلكس إ بل

                                                           
١  - E. Katz and Paul F. Lazarsfeld, personal influence: the part played by people in the Flow 
of Mass communication, (Glencoe, Illinois: the free press, 1964), pp 4 – 9. 



 

الشخصية ليمنح نفسه أكرب بلة أصبح كل منهما اليوم يفضل املقا حيثمتام صفقاته أو أعماله، إل
  .)١(ب واملشاركة والتأثريومن التجا قدر

       وقد تفطنت احلركة الشيوعية يف القرن العشرين ألمهية االتصال الشخصي وقدرته      
ريا على ما يسميه الغربيون على التأثري منذ بداية حركتها السياسية، فاعتمدت اعتمادا كب

حقيقة األمر عملية توعية شفوية يقوم هبا طائفة من املتخصصني وهو يف   Agitation حريضبالت
" ونرضاحمل"يف اجملادلة واملناقشة واإلقناع، ويطلق على القائمني هبذا النوع من االتصال الشخصي 

Agitators هم ـريهم للقيام بعملـال والطلبة واملوظفني وغـوينتشر هؤالء املهيجون بني العم 

         وجه أكمللك ويتم تدريبهم تدريبا وثيقا للقيام بواجباهتم على يف الظروف املالئمة لذ
  .)٢(عن طريق االتصال الشخصي املباشر

كما ميكن رصد أمهية االتصال الشخصي يف ميدان العالقات العامة لكسب العمالء      
العامة الرد بني أخصائي العالقات وألخذ لواألصدقاء، ذلك أن االتصال الشخصي يفتح جماالت 

 نالذيوالشخص الذي يتصل به، ولذلك ينبغي عليه أن يقيم اتصاالت شخصية لبقة بقادة الرأي 
رؤساء كرجل الفكر واإلعالم ورجال الدين واملعلمني و ،يف املؤسسة اليت يعمل هبا يشتغلون معه

 يشكلونحيث على عدد كبري من اجلماهري،  ألن هؤالء هلم تأثري... االحتادات العمالية وغريها
  .العمود الفقري الجتاهات اجملتمع

ولذلك يظل أقصى أمل ألخصائي العالقات العامة أن يتصل بأفراد مجهوره فردا فردا، ملعرفة      
اجتاهات وآراء كل واحد منهم جتاه املؤسسة اليت يعمل هبا وعرض احلقائق عليه وحماولة إقناعه 

  .)٣(والتفاهم معه
االتصال الشخصي يؤدي إىل نتائج مفيدة يف اجملتمع احمللي، وال  وال يغيب عن الذهن أن     

يقتصر على الفرد أو األسرة، بل قد يتم بني مجاعة من املواطنني يف شؤوهنم اليت ختص أفرادهم 
بد من أن حملصلة النهائية هلذه العملية الكإنشاء مجعية تعاونية لفئة معينة من اجملتمع، وال شك أن ا

جملتمع احمللي وثقافته، كما تتأتى أمهية االتصال الشخصي ليس فقط من عجز تتأثر خبصائص ا

                                                           
 . ٢٤٦، ص )١٩٦٨مكتبة األجنلو مصرية، : القاهرة(إبراهيم إمام، العالقات العامة واجملتمع، الطبعة الثانية،  -١
 .٢٤٠، ص مرجع سابق... إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال باجلماهري -٢
حممد عمر متويل أمحد القطار، االتصال الشخصي يف ميدان العالقات العامة، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة أسيوط، كلية اآلداب  -٣

 .١١ – ١٠، ص ص ١٩٨٠سوهاج، قسم الصحافة، 



 

     املتكافئة أمام مجيع األفراد للتعبري  الفرص عن اإلقناع ولكن ألنه يتيح نازلاالتصال الرأسي ال
، وهو ما ورد يف الفقرة "احلق يف االتصال"ال الشخصي على عن آرائهم، حيث ينطوي االتص

وهذا  ه احلق يف حرية التعبرين العاملي حلقوق اإلنسان، حيث أشار إىل أن كل فرد لمن اإلعال ١٩
وكذلك احلرية يف البحث عن املعلومات  ،احلق يشتمل احلرية يف اعتناق اآلراء بال تدخل

  .  )١(واستقباهلا
  :اختصاصات التأثري الشخصي

اعتمادا كبريا على التأثري الشخصي  إن األفراد يف مواقف اختاذ القرارات يعتمدون يف العادة     
الصادر عن اآلخرين، هذا القول يصدق بصفة خاصة عندما يكون هؤالء يف جمال القبول         

أو الرفض لألفكار اجلديدة، واآلن ما هي االختصاصات اليت ينفذها التأثري الشخصي يف كل 
  مرحلة من مراحل عملية التبين؟

دة قد ينشأ عن طريق التأثري الشخصي الصادر عن اآلخرين، ومع الوعي بالفكرة اجلدي -١     
ذلك، فبالنسبة ملعظم األفراد، يأيت الوعي عن طريق االتصاالت غري الشخصية مثل وسائل 

هاما عندما جيعل املتبنني األواخر يدركون الفكرة يكون التأثري الشخصي االتصال اجلمعي، و
الفكرة اجلديدة لدى يساعد على إدراك ة مما هو احلال عندما اجلديدة وهو يف هذا اجملال أكثر أمهي

  .فئيت املبتكرين واملتبنني األوائل
  فإن هذه اآلراء تتدعم بالتفاعل مع غريها ،ومبجرد أن تتكون اآلراء عن فكرة جديدة -٢      

وآراء ويف حاالت الغموض وعدم االستقرار الزائد، مييل معظم األفراد إىل الربط بني آرائهم 
  .غريهم من الناس

هكذا نقول إن التأثري الشخصي ال يساعد فقط على تكوين آراء أصيلة عن فكرة مستحدثة      
  .يف مرحلة اإلدراك، ولكنه أيضا يصادق شرعا على هذا الرأي مبجرد أن يوجد

إىل األفراد  املعايري اخلاصة بقابلية الناس لتبين األفكار اجلديدة، تنتقل على وجه العموم  -٣     
عن طريق التأثريات الشخصية الكامنة يف اجملتمع، هذه املعايري قد تكون يف ذروة أمهيتها يف مرحلة 

  .يقوم بتجربة الفكرة اجلديدة أم السالتقييم حيث الفرد على وشك أن يقرر ما إذا كان 

                                                           
 .٥٤ – ٥٣، ص ص )١٩٦٧ مكتبة القاهرة احلديثة، :القاهرة(الفاروق زكي يونس، تنمية اجملتمع يف الدول النامية،  -١



 

فرد وأقرانه، هذا تقاس مدى قابلية الفكرة اجلديدة يف ضوء التفاعالت اليت تتم بني ال -٤     
ا يكون يف مرحلة التجريب خالل ملاالختصاص اجلديد الذي يزاوله التأثري الشخصي يصبح أهم 

عملية التبين، والواقع أنه بالنسبة لألفكار اجلديدة اليت ال تقبل التقسيم بقصد فحصها وجتربتها قد 
بة اليت تتم على نطاق حيل التأثري الشخصي الصادر عن الزمالء بطريقة من الطرق حمل التجر

  .ضيق
هكذا نقول إن التأثري الشخصي يلعب دورا خمتلفا قليال يف كل مرحلة من مراحل عملية      
  .)١(التبين

  :مميزات االتصال الشخصي
 أنواع االتصال األخرى مبجموعة من املميزات زادت  منيتميز االتصال الشخصي عن غريه      

د من املواقف تخدمها األفراد عند احلاجة يف عدورية يسمن أمهيته، وجعلت منه وسيلة ضر
جند ميزيت املرونة، والتلقائية، فضال عن مزايا أخرى ، وعلى مستوى هذه امليزات االجتماعية

  :ثانوية سنتطرق إليها فيما سيأيت
  : املرونة -١

ذلك  ،)٢(بريتتجلى املرونة يف االتصال الشخصي كون التأثري املرتد، أو رجع الصدى فيه ك     
أن رجع الصدى له دور بالغ األمهية حيث حييط املرسل علما بأن رسالته قد القت تفسريا، كما 

        سل فرصة لتعديل رسالته، مما يزيدأنه حيقق االنسجام بني املرسل واملستقبل، ويترك للمر
  .من كفاءة هذا النمط من االتصال يف حتقيق درجة عالية من اإلقناع

ضوء املرونة اليت يتصف هبا االتصال الشخصي، يرى روجرز أن املصادر الشخصية  ويف     
ة حدثاق عملية التبين لألفكار املستللمعلومات تكون هامة جدا يف مرحلة التقييم الداخلية يف نط

  : لعدة أسباب منها
       قد حيظى  املتلقيأن االتصال الشخصي يسمح بتبادل األفكار من ناحيتني، والشخص  - أ

من القائم باالتصال مبعلومات إضافية أو بتمحيص هلذه املعلومات اليت تدور حول الفكرة 
  .املستخدمة

                                                           
 .٢٧٧- ٢٧٦، ص ص)١٩٦٢عامل الكتب، : القاهرة(روجرز، األفكار املستحدثة وكيف تنتشر، ترمجة سامي ناشد، . م.أفريت -١
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إمكانية تصديق ما تأيت به املصادر الشخصية من معلومات، حيث أنه عندما يكون املصدر  - ب
  .نطاق واسع، فمن األمور املتوقعة أن ينظر إليه باعتباره جديرا بالثقة علىمعروفا 

أو كره  ةقد يكون لالتصال الشخصي فاعلية أكرب يف مواجهة أي معارضة للفكرة املستحدث -ج
وذلك على العكس من املصادر غري الشخصية أو اجلماهريية اليت  ،هلا من جانب الشخص املتلقي

  . )١(أو يتجاهلها من املصادر الشخصية ميكن أن تكون أكثر قابلية ألن يتحاشاها اإلنسان
 س حملتواهن هنا فاالتصال الشخصي يتميز بصعوبة تفاديه والبعد عنه نظرا لصعوبة توقع النام     

ولذلك فليس من السهل أن يتجنب الفرد احلديث مع زميل أو قريب أو صديق، بعكس سهولة 
  .)٢(جتنب االتصال بوسائل اإلعالم

  :التلقائية -٢
    وغري رمسي أي ال تنظمه قواعد حيث يتم االتصال الشخصي بشكل عفوي، غري مقصود     

  : أو تقاليد أو سلطة، وعليه فإن االتصال الشخصي يتميز باخلصائص التالية
عدم تقيده بقواعد وإجراءات مسبقة، إذ أن العملية بأكملها تتم عرب االتصاالت الشخصية  - أ

  .  اليومية لألفراد
العملية االتصالية ومدى تقييمه  أن االتصال الشخصي يعتمد على وعي الفرد املشترك يف -ب 

  .لألمور
      وال تقتصر  ،أن لقادة الرأي دورا هاما يف العملية اليت تتم على مستوى كل الطبقات -ج

  .)٣(على طبقة واحدة حمددة
وعلى الرغم من اخلصائص السابقة إال أن االتصال الشخصي ليس من الضروري أن يتضمن      

اجهة مباشرة بني املرسل أن هذا االتصال ميكن أن يتم دون موذلك  ،دائما مواجهة مباشرة
كتب اجملاور كما حيدث عندما يتحدث شخص جالس يف مكتب ما إىل زميله يف امل ل،واملستقب

  .رغم وجود حاجز بينهما، حبيث ال يستطيع أن يشاهد كل منهما اآلخر
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أن يتم يف ظل وجود قنـوات  وفيما يتعلق بالعوامل الوسيطة فإن االتصال الشخصي ميكن      
  .وسيطة مثل استخدام اهلاتف

     فنرى أن أغلب عمليات االتصال حتـدث بصـورة خمططـة     ،أما فيما يتعلق بعامل الصدفة     
  .أو مدبرة مسبقا، حيث ال تتم كل عمليات االتصال مبحض الصدفة

إىل وسائل االتصال كما جند من مزايا االتصال الشخصي كذلك اخنفاض تكلفته بالقياس      
األخرى، وإمكانية توجيه الرسالة من اجلمهور املستهدف مباشرة، كما يتيح للمرسل خماطبة 

  .)١(املستقبل باللغة اليت يفهمها وميكنه من تقدير حجم التعرض لرسالته
  : قدرته على تغيري االجتاهات والسلوك -٣

ل مسألة يف غاية األمهية ويؤدي ال مياري أحد يف أن التغيريات يف االجتاهات واألفعا  
االتصال الشخصي دورا يف هذا اجملال، حيث يؤكد ويلبور شرام أن االتصال املباشر من شخص 

ويرجع ، شخص حىت يف أكثر الدول رقيا وتقدما حيظى باألولوية على الوسائل اجلماهرييةإىل 
        ث تغيريات جذرية إىل أن عملية اختاذ القرارات حتتاج يف حاالت كثرية إىل حدو  ذلك

راد ويشتد متسكهم هبا، وليس يف االجتاهات واملعتقدات والقواعد االجتماعية اليت يتمسك هبا األف
يف حبوث اإلعالم ما يثبت أو يشري إىل فاعلية وسائل اإلعالم اجلماهريية يف تغيري االجتاهات  هناك

يؤكد أن النتائج اليت تراكمت منذ  D.M.Whiteالراسخة لدى األفراد بل إن دافيد ماننج هوايت 
الت اجلماهريية من حيث احلرب العاملية الثانية وحىت اآلن أوضحت أن اآلثار اليت متارسها االتصا

  . )٢(يف اآلراء واالجتاهات واألفعال ضئيلة جدا على خالف ما كان متوقعا التغيريات
صني انعكاسا لنوايامها وتنقل انطباعا ويف بعض األحيان تعترب لغة االتصال الشخصي بني شخ     

  .ألحاسيس الفرد وقدرته على التصرف يف املوقف
       وقد أشارت بعض التجارب إىل أن الفرد يف عملية االتصـال الشخصـي يكـون تـأثريه          

  .يف التفاعل االجتماعي وجها لوجه أكثر من األشكال األخرى لالتصال

                                                           
 .٢٢٢، ص )١٩٨٥علم الكتب، : القاهرة(، الطبعة الثالثةعلي عجوة، األسس العلمية للعالقات العامة،  -١
 . ٨٩ – ٨٨مرجع سابق، ص ص ... حممود عودة، أساليب االتصال والتغري االجتماعي -٢



 

علماء أن االتصال الشخصي يؤثر على األفراد ليس عن طريق ويف السياق ذاته يرى بعض ال     
    ولكن أيضا عن طريق النفوذ الشخصي، عندما يكون مصدر التوجيه ال يقل يف األمهية  ،ما يقال

  .)١(عن املوضوع ذاته
  :حتقيق مبدأ املشاركة اجلماهريية -٤

      لصدى وهـو مـا يزيـد    يتميز االتصال الشخصي بوجود درجة عالية من التفاعل ورجع ا     
  .)٢(من درجة فاعليته، خاصة عندما يكون اهلدف هو اإلقناع

وقد أثبتت بعض الدراسات أن التعرض لوسائل االتصال اجلماهريي مبفردها ال حيتمل معه      
  إحداث تأثريات جوهرية يف السلوك اإلنساين، ذلك ألن هذه الوسائل تستطيع أن حتدث تغيريا 

وضوع معني، يف حني أن وسائل االتصال املباشر ميكنها مللفرد وإدراكه لقضية معينة أو يف معرفة ا
إحداث تغيري يف اجتاهاته وبالتايل يف سلوكه كما توصلت هذه الدراسات إىل أنه إذا كان اهلدف 
من االتصال هو اإلقناع فإنه إىل جانب استخدام وسائل االتصال املباشر بشكل أساسي يفضل 

  .)٣(وسائل االتصال اجلماهريي استخدام
لذا يقوم االتصال الشخصي بدور مباشر يف حتقيق املشاركة اجلماهريية من خالل املؤمترات      

وغريها من اللقاءات اجلماهريية املباشرة اليت تتم بني اجلماهري  ،والندوات واالجتماعات واخلطب
  .صة كبرية للمناقشة اجلادة واهلادفةوقادة الرأي والفكر والقادة السياسيني حيث تكون الفر

  :وسائل وأساليب االتصال الشخصي
          فضال ف، يف خمتلف املواقف االجتماعية تتعدد وسائل وأساليب االتصال الشخصي     

الوسائل املستخدمة بكثرة يف ميداين العديد من جند  ،عن اللقاءات الثنائية اليومية بني األفراد
  :ي واالتصال السياسي ومن أبرزهااالتصال االجتماع

  :املؤمترات الشعبية -أ
حتضرها أعداد كبرية من مجاهري الشعب حيث  ،تكتسب هذه املؤمترات الصفة اجلماهريية     

واملؤمترات وسيلة هامة لالتصال املباشر باجلماهري  ؛وقادة الفكر والرأي وكذا القيادات السياسية
                                                           

١- Charles R. Wright, Mass communication: a sociological perspective, (New York: INC 
1959), p 189. 
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1st ed, (united states : the lowa state university press, 1982), p109. 



 

وأفكارهم والوقوف على اجتاهات الرأي العام، مث املناقشة اهلادفة يلجأ إليها القادة لعرض آرائهم 
  .أو قضايا عامة إىل قرار موحد جتاه قضية للوصول 

ونظرا ألمهية االتصال املباشر باجلماهري، فقد عمل قادة الدول املختلفة باملؤمترات الشعبية            
       عطاء هذه القرارات صفة التأييد الشعيب بصفة منتظمة ودورية للقاء اجلماهري والتحدث إليهم إل

  .من خالل املؤمترات
  :الندوات -ب

وهي صورة مصغرة للمؤمترات الشعبية، وتضم يف الغالب قادة الرأي والفكر والتخصصات      
املختلفة، وحيضرها مجهور حمدود لدراسة ومناقشة موضوعات وقضايا ومشكالت خمتلفة ذات 

  .دية أو اجتماعيةصفة سياسية أو اقتصا
  :االجتماعات -ج

وهي اليت تتم بني املسؤولني وعدد حمدود جدا من اجلماهري، ويتم من خالهلا عرض      
املشكالت والصعوبات اليت تواجه اجلماهري، يؤدي فيها االتصال الشخصي الدور األبرز حيث 

اساهتم وإجراءاهتم ه سييسعى القادة السياسيون واملسؤولون ملعرفة ردود أفعال اجلماهري جتا
  . )١(يف الدول الغربية العملية، خاصة

  :املقابالت -د
بني املواطن وهي املقابالت واللقاءات الشخصية اليت تتم بني األفراد العاديني أو اليت تتم      

         غريه با يتأثر الفرد ور واملشكالت املختلفة، وكثريا محيث تتم مناقشة األم العادي وقائد الرأي،
د ذلك من األفراد، وكثريا ما يسلك سلوكا قام به شخص آخر تكون له مكانة أو مرتلة معينة عن

  . )٢(أو قرابة أو جوار أو غري ذلك من الروابط قةأو تربطه به صدا الفرد،
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 مناذج االتصال الشخصي: املطلب الثاين
عية، باعتبار االتصال يف أصله تتنوع بتنوع احلياة االجتماو تتعدد مناذج االتصال الشخصي     

من نتائج البحوث االجتماعية والسياسية  تم االتصال قد استفادوعل تعملية اجتماعية، وكان
        والنفسية واالقتصادية واللغوية، وسعى إىل زيادة فهمنا للظواهر اليت حتيط بنا والوصول 

ملوضوعية، كما سعى إىل زيادة إىل تعميمات عند الظروف احمليطة تدعمها األدلة العلمية ا
  .مساعدتنا على التنبؤ بالنتيجة

وتتراوح مناذج االتصال  اوظهرت النماذج لكي تسهل علينا استيعاب وفهم الظواهر ومكوناهت     
الشخصي ما بني النماذج الرياضية املفرطة يف تعقيدها وتلك املبسطة، لكن جيمعها هدف واحد 

وتقسيم األجزاء احملتملة للعملية االتصالية، ولذلك واجهت عملية  هو توفري إمكانية جتريد وعزل
   .صنع مناذج االتصال عدة صعوبات

على ما سبق جند أن مناذج االتصال ختتلف باختالف مصمميها من حيث اخللفية املعرفية  ابناء     
  .والتكوينية والبيئة اليت اقترحوا فيها مناذجهم

حيث  فردين، أي مناذج االتصال الشخصي ى مناذج االتصال بنيعل طلبسنقتصر يف هذا امل     
  :على دراسة أبرزها وهي ونعمل، الشخصيتوجد عشرات النماذج اليت تشرح االتصال 

  .منوذج االتصال بني فردين -
 .روس.س.منوذج ر -
 .منوذج ديفيد بريلو -
 .منوذج شانون و ويفر -
 .منوذج كاتز -
 .منوذج ويلبور شرام -
 .ج كوملان و مارشمنوذ -
  .منوذج كارول -



 

  : منوذج االتصال  بني فردين
وبني املترشحني ، نين الزراعيياملرشدو األصدقاءو اجلريةو عائلةال فرادإن االتصال الشفهي بني أ     

والناخبني وغريهم، يصنف على أنه شخصي، وهذا يساعد على حدوث الفعل ورد الفعل بـني  
  . فعاالاملتصلني مما جيعله اتصاال

من خالل استعراض الشكل التـايل الـذي يوضـح    الشخصي وسنتعرض لنموذج االتصال      
النموذج األساسي لعلمية االتصال الشخصي بني فردين، وفيه يالحظ أن كال من الفردين يقـوم  

  :بوظيفة املصدر واملستقبل مما جيعل االتصال تبادليا
  
  
  
  
  
  
  
  

     فإننا نالحظ أن الفكرة صيغت أو حتولت) أ(صال بدءا بالفرد إذا أردنا شرح عملية االت     
إىل الشخص الذي يعمل للمستقبل ويقوم ) ب          أ (إىل رسالة تنقل من خالل القناة 

) ب(بفك رموز الرسالة ويستجيب هلا، وهذه االستجابة تؤدي إىل أن يقوم ) ب(الشخص 
الرسالة اليت يقوم بنقلها عرب  غوصن يعمل كمصدر ويقد يدفعه إىل أبصياغة األفكار األمر الذي 

الذي يعمل يف هذه احلالة كمستقبل، ويقوم بفك رموز الرسالة ) أ(إىل ) أ     ب (القناة 
  .وهكذا ميكن أن تستمر العملية تبادليا) أ(ويستجيب هلا 

إذا ما تباعدت  ويالحظ أن االستجابة للرسائل االتصالية بني فردين قد ال تتم هبذه السرعة     
املسافة املكانية بينهما، ويالحظ يف مواقف االتصال املباشر أن تبادل دوري املصدر واملستقبل يتم 

 وكما يظهر  ،)ب(رمبا تتغري من خالل رسالة ) ب(إىل الفرد ) أ(بسرعة وأن الرسالة اليت ينقلها 
احلقيقة أنه كلما زاد عدد  يف الشكل فإن القنوات االتصالية تزيد كلما زاد عدد األفراد ويف

  صياغة
  الفكرة 

  وانتقاء 
  السلوك 
  املناسب

وظائف املرسل
  )املصدر(
  الترميز  -
  ل النق -
  
  
  

  وظائف املستقبل
ال فك

 

  صياغة
  الفكرة 

  وانتقاء 
  السلوك 
  املناسب

 وظائف املستقبل
   الرموز كف -
  االستجابة  -
  
  

وظائف املرسل 
  )املصدر(
  الترميز  -

 

الفرد ـ أ الفرد ـ ب

ب القناة

قناة القناة أ ـ

  * التصال بني الفردينمنوذج ا* 



 

األفراد حسابيا زاد عدد القنوات هندسيا ففي الشكل هناك ثالثة أفراد وست قنوات ولكن 
رمبا ) ج(والفرد ) ب(الفرد  العملية االتصالية يف جوهرها تبقى ثابتة ال تتغري إال أن االتصال بني

خذ االتصال ؤ، ورمبا ي)ج(والفرد ) أ( الفرد أو بني) ب(والفرد ) أ(على االتصال بني الفرد  يؤثر
بني فردين آخرين على أنه تشويش من جانب شخص ثالث ورمبا يكون هذا املوقف صحيحا 

وعلى الرغم من ذلك  لل من فاعلية اتصال الشخص الثالثألن االتصال بني هذين الفردين رمبا يق
   )١(ر العملية االتصالية يبقى كما هوفإن جوه

  
 
 

 
  
  
  

 
 

 
 
 
 
 
 

  :وذج روسمن
 :يشترط روس يف املصدر

  .علومات الرسالةملمعرفته  -
 .جتربته السابقة حيال الرسالة -
 .)٢(مشاعره وعواطفه واجتاهاته وقت اإلرسال -

                                                           
 .٨٣ -٨١، ص ص )٢٠٠١مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنية، : اإلسكندرية( ،حممد حممد عمر الطنويب، نظريات االتصال -١
 .٨٦ - ٨٥املرجع نفسه، ص ص   -٢

 وظائف    وظائف  
  املستقبل     املصدر

  
  

  صياغة الفكرة 
السلوك وانتقاء

 صياغة الفكرة وانتقاء السلوك
  

  وظائف      وظائف 
  املستقبل    املرسل

  وظائف   وظائف  
  املستقبل     املصدر

  
  

  صياغة الفكرة 
السلوك وانتقاء

  * اد متعددينمنوذج االتصال بني أفر* 



 

وهذه  ،ويضيف روس أن املتلقي حينما يستقبل الرسالة يقوم بتفسريها وجييب عليها     
  .ل الداخلية واخلارجية للمتلقي كمستمعاالستجابة هي رجع الصدى الذي يتكون من ردود الفع

عملية ويركز روس على الظرف وأمهيته يف حدوث عملية االتصال حيث يؤثر الظرف يف      
  : يف شكل رموز ويف عملية فك الرموز ويتضمن الظرف ما يلي ةوضع الفكر

ي على حد ، املشاعر واالجتاهات والعواطف لكل من املرسل واملتلقةاملعارف، التجارب السابق
  . )١(اللغة، ترتيب املعلومات، الصوت، وترتيب املعلومات الرموز،سواء، ويدخل يف منوذجه أيضا 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :منوذج ديفيد بريلو
على افتراض أن الفرد جيب أن يفهم السلوك اإلنساين David.K Berlo ديفيد بريلو  منوذج يقوم 

تكون يوالذي  ١٩٦٠وقدم بريلو هذا النموذج سنة  ،حىت يستطيع حتليل عملية االتصال الشخصي

                                                           
 .٨٦، ص السابقاملرجع  -١

  ردود فعل املستمع
  اخلارجية+ الداخلية  

  وسيــلـــــــــة

  مستــقبــــــل  مرســــــــــل 

معرفة  جتربة - 
 سابقة

  مشاعر -
  اجتاهات -
  عواطف   -

  الرمز-
  اللغة  -
  الكود  -
  ترتيب املعلومات -
  الصوت  -

معرفة  جتربة  - 
 سابقة

  مشاعر -
  اجتاهات -
    عواطف -

  إرسال الرسالة   وضع الفكر يف الكود 

  * منوذج روس لالتصال الشخصي* 

  فك الكود 



 

املستقبل، ويسمى كذلك بنموذج و الوسيلةو املرسل والرسالة: هي من أربعة عناصر
(S.M.C.R)  وهي احلروف األوىل من العناصر األربعة املكونة للنموذج وهو أقرب إىل وجهة
  .نظر أرسطو

بد وأن يكون هلا هدف تسعى التصال الل كي نؤثر، وأن عملية اويرى بريلو أننا نتص     
لتحقيقه، وإذا اختفى اهلدف فإن عملية االتصال ال تؤدي غرضها املنشود ويتوقف جناح االتصال 

لك حنو ذعلى مهارة املرسل واجتاهاته حنو نفسه وحنو رسالته، وحنو الوسيلة اليت يستخدمها، وك
املرسل أو مكانته االجتماعية وآراءه تلعب املستقبلني الذين يسعى للتأثري فيهم، كما أن ثقافة 

  .دورا هاما يف عملية االتصال
  :وقد حدد بريلو ثالثة أغراض لالتصال هي     

  .Informationاإلعالم  -
 .Persuadeاإلقناع  -
 .  )١( Intrainementالترفيه  -

  .وهذه األهداف متداخلة يف بعضها البعض
   S     M   C   R 

           Source                 Message     Channal      Receiver   
                                                                                                

ــدر         الرسالة           القناة              املستقبل              املصـ
  ارات االتصالية هامل -           احملتوى  -     الرؤية  -     املهارات االتصالية  -
  االجتاهات  -             الصياغة  -     السمع  -       االجتاهات   -
  املعرفة  -              اللمس -       املعرفة  -
  النظام االجتماعي  -                  الشم -     النظام االجتماعي  -
  الثقافة  -                   التذوق  -       الثقافة  -

    
  :ويرى بريلو أن مهاراتنا حتدد دقة أو جناح اتصالنا بطريقتني     

أن املهارات اليت لدينا تؤثر على قدرتنا على حتليل أهدافنا ونوايانا، كما تؤثر على ما : األوىل
  .نقوله أثناء عملية االتصال

                                                           
 .٢٢٧مرجع سابق، ص ... مام، اإلعالم واالتصال باجلماهريإبراهيم إ -١



 

  .عما يف أذهانناأن املهارات اليت لدينا تؤثر على قدرتنا على وضع رسائلنا يف رمز يعرب : الثانية
وسنتعرض بالتفصيل للمهارات االتصالية وشروطها كما حددها دافيد بريلو بالنسبة لعناصر      

  .العملية االتصالية
 source: أوال املصدر

  : مهارات االتصال عند املصدر/ أ
  :يرى بريلو أن هناك مخس مهارات أساسية لالتصال الشخصي بالنسبة للمصدر هي     

  : لكتابة االستماع، القراءة والقدرة على التفكري ووزن األمورالتحدث، ا
ويتعلق بكيفية النطق بوضوح وكيفية تفسري الرسائل اليت نسمعها وكيف نعد رسائلنا  :التحدث

  .وحنن نتبادل احلديث مع شخص آخر
اسبة ذلك أنه عندما نكتب رسالة إىل شخص آخر فإننا حنتاج إىل استخدام الكلمات املن :الكتابة

اليت تعرب عن آرائنا، أي نستخدم الكلمات اليت تعرب عن املعاين اليت ننقلها بأكرب قدر من الوضوح 
ويف شكل يستطيع املستقبل أن يفهمه بدقة، وعلينا أن نعرف كيف نضع كلماتنا مع بعضها 
 البعض بأكرب قدر من الفاعلية، وأن نستخدم اللغة يف شكل دقيق حبيث يصبح املعىن واضحا

  .للمستقبل
ويعتربه بريلو مهارة جد فعالة يف استمرار عملية االتصال خاصة يف حالة االستماع  :االستماع

  .املتفهم الذي يراعي ظروف الطرف اآلخر، ويقترن كذلك باالنتباه
وتتجلى أمهيتها يف القدرة على فك رموز الرسائل املكتوبة بالنسبة للمتلقي وعلى قدرة : القراءة

  .صياغة رسائل واضحة تسهل قراءهتا وفهمها املرسل على
يرى بريلو أن قدرتنا على االتصال تؤثر على أفكارنا  :القدرة على وزن األمور والتفكري

   ثر ؤضع هبا الكلمات مع بعضها البعض تفالكلمات اليت نستطيع أن نستخدمها والطريقة اليت ن
  :على اآليت

  .األمور اليت نفكر فيها -
 . نفكر هباالطريقة اليت -



 

ومن مثة فإن بريلو يعترب أن قدرة القائم باالتصال اللغوي عنصر هام يف عمليـة االتصـال        
الشخصي، ولذلك فنحن مقيدون كمصدر لالتصال بقدرتنا على التعبري عن أهدافنا، كمـا أن  

  .التصال لدينا حتد وتقيد أفكارنا وقدرتنا على التأثري يف تلك األفكارا ضعف مهارات
  : اجتاهات املصدر/ ب

يرى بريلو أن اجتاهات املصدر تؤثر على االتصال الشخصي بشكل مباشر ولذلك وجب   
  .الذي يتصل به الرسالة اليت يصدرها وحنو الشخص حنووحتديد اجتاهات املصدر حنو نفسه، 

     لك فإن كان اجتاه املصدر حنو ذاته سلبيا، فمن احملتمل أن يؤثر ذ: اجتاه املصدر حنو نفسه
على نوع الرسالة اليت يصدرها وعلى تأثريها، فاملترشح النتخابات ما ال يستطيع مواجهة 

يف محلته االنتخابية، وبالتايل فهو ال يثق يف نفسه وال يف مواهبه وقدرته، أما إذا كان   اجلمهور 
 ناجحا لثقته يف نفسهعتقاد جيعله اجتاه املصدر حنو ذاته إجيابيا، أي أنه يعتقد أنه حمبوب فهذا اال

  .ألن الثقة يف النفس عند املصدر يتولد عنها ثقة فيما يفعله أو يقوله
 فنحن حينما نقرأ كتابا أو مقاال أو حينما نستمع إىل مدرس  :اجتاه املصدر حنو موضوع الرسالة

الذي  أو حماضر أو بائع أو ممثل يتكون لدينا انطباع عن اجتاه الكاتب أو املتحدث حنو املوضوع
، كما يتكون لدينا انطباع عن مدى اقتناعه باملوضوع، وعن مدى عنه أو يتحدث فيه يكتب

 تؤثر على فاعلية االتصال الشخصي فكل هذه االعتبارات... إميانه بأفكاره، ومدى حتمسه هلا
ولذلك فإن كثريا من الشركات ترفض تعيني مرشح معني لشغل وظيفة بائع ما مل تتأكد من أن 

  .لفرد يؤمن بالسلعة اليت سيقوم ببيعهاذلك ا
حينما يدرك املستمع أو القارئ أن املتحدث أو كاتب الرسالة مييل  :اجتاه املصدر حنو املستقبل

حنوه أو حيبه، فإنه يصبح أقل انتقادا لرسائله، كما يزداد احتمال قبوله ملا يقوله، مما جيعل اجتاهات 
اليت حتدد مدى جناح أو فشل االتصال، وهناك احتمال كبري املصدر حنو املتلقي من أبرز العوامل 

أن املستقبل لن يستمع أو يقتنع حبديث شخص يشعر بأنه ال يهتم به ، أو ال حيبه بصرف النظر 
 .عما إذا كان ما يقوله صحيحا ومنطقيا

 
 
 
  



 

  :مستوى معرفة املصدر/ ج 
موضوع رسالته يؤثر تأثريا كبريا عليها  يرى بريلو أن قدر املعرفة اليت تكون لدى املصدر عند     

ولذلك فنحن ال نستطيع أن ننقل ما ال نعرفه أو ما ال نفهمه، فعلى املصـدر أن يكـون ملمـا    
  .مبوضوعه وقادرا على نقله يف شكل مفهوم ومبسط

  : النظام االجتماعي والثقايف الذي يعمل يف إطاره املصدر/ د 
مبركزه يف النظام االجتماعي والثقايف، فلكي حندد تأثري يتأثر القائم باالتصال الشخصي      

االتصال علينا أن نعرف أنواع النظم االجتماعية اليت يعمل يف إطارها ذلك القائم باالتصال 
كما أننا يف حاجة إىل معرفة اإلطار الثقايف  ،ومكانته يف النظام االجتماعي واألدوار اليت يؤديها

دات الثقافية أو القيم املسيطرة عليه، فالياباين على سبيل املثال ال الذي يعمل يف إطاره واملعتق
  .       )١(يتصل بنفس الطريقة اليت يتصل هبا اإلندونيسي واألملاين وغريمها

   Receiver:ٌثانيا املستقبل
در يعترب املتلقي من بني العناصر األربعة اليت قام عليها منوذج بريلو، وما ذكره بريلو عن املص     

ينطبق أيضا على املتلقي، ذلك أن كال من املصدر واملتلقي يتبادالن األدوار يف عملية االتصال 
  .الشخصي ولذلك فإننا نستطيع تطبيق ما ذكره بريلو عن املصدر وعن املستقبل

     ويعطي بريلو للمستقبل أمهية كربى، ويرى أنه أهم حلقة يف عملية االتصال الشخصي      
مور اليت يؤكد عليها منوذج بريلو ضرورة االهتمام بالشخص املوجود يف هناية ومن أهم األ

  .السلسلة
الذي يضع فكره يف شكل رموز  وهي النتاج الفعلي واملادي للمصدر :Messageالرسالة : ثالثا
عندما نتحدث فاحلديث هو الرسالة، وعندما نكتب فاملكتوب هو الرسالة، وعندما نرسم ف

  :سالة، وهناك ثالثة أمور تؤخذ يف االعتبار، ألهنا تؤثر على كفاءة الرسالة وهيفالصورة هي الر
ميكن تعريف كود الرسالة كما ذكر بريلو بأنه  :Codes of Messageالرسالة " كود " رمز / أ

جمموعة من الرموز إذا وضعت يف ترتيب معني وبطريقة معينة أصبح هلا معىن معينا عند املستقبل 
        وعة مكونة منها وهلذا يرى بريلو أن كل اللغات ما هي إال رموز ألهنا تتضمن جمللرسالة امل

  .، ترتب وفقا لتنظيمات معينة هلا معىن)مفردات اللغة(من العناصر 

                                                           
 .١٢٨املرجع السابق، ص  -١



 

بأنه  (Content)بريلو املضمون  فيعر :Content of the messageمضمون الرسالة / ب
ري عن أهدافه، فهو العبارات اليت تقال واملعلومات اليت لتعبالرسالة اليت اختارها املصدر ل مادة
  .تقدم
يرى بريلو أن معاجلة الرسالة هي  :Treatment of the messageمعاجلة الرسالة / ج

القرارات اليت يتخذها املصدر أو القائم باالتصال الشخصي عند اختياره وترتيبه للرموز 
يتجاهل معلومة أخرى، كما أنه قد يكرر الدليل واملضمون، فاملصدر قد خيتار معلومة معينة و

  .الذي يثبت به رأيا أو يترك مهمة تكملة اجلوانب اليت مل يتناوهلا يف رسالته إىل املستقبل للرسالة
الوسيلة هي القناة اليت حتمل الرسالة من املصدر إىل املستقبل فاجلو مثال  :Channelالوسيلة / د

 Face to " ء عملية االتصال الشخصـي املـواجهي  الصوتية أثناهو الوسيلة اليت حتمل املوجات 

face"  أو االتصال عن طريق اهلاتف أو الالسلكي ويتوقف اختيار الوسيلة يف االتصال الشخصي      
  : على عدة أمور أمهها

فاملصدر قد يفضل االتصال اهلاتفي مثال عندما ال يكون لديه وقت ملقابلة  :عنصر الزمن -
  .ي يريد االتصال بهالشخص الذ

فكلما كانت املسافة بني املصدر والشخص املراد  :البعد املكاين بني املصدر واملستقبل -
  .االتصال به قريبة، كان االتصال الشخصي املباشر أفضل

فهناك بعض املوضوعات تتطلب من القائم باالتصال ضرورة  :موضوع الرسالة وهدفها -
موضوع رسالته وهدفها، وهذا ما يدفع بعض رجال األعمال إىل املقابلة الشخصية نظرا ألمهية 

قطع املسافات الطويلة ملقابلة من يريد االتصال به إلمتام صفقة من الصفقات بدال من االتصال 
  .باهلاتف

فالبيئة اليت يعيش يف ظلها كل من املرسل واملتلقي يف عملية  :بيئة كل من املصدر واملستقبل -
ثر يف اختيار الوسيلة، إذا أن هناك بعض العادات والتقاليد يف بعض البيئات االتصال الشخصي تؤ

  قد جتعل املقابلة الشخصية املباشرة بني املصدر واملستقبل صعبة املنال، كما توجد بيئات أخرى 
  .ال توفر إال االتصال الشخصي



 

ا تتوفر لديه إمكانيات يلجأ القائم باالتصال عندم :اإلمكانيات املادية املتوفرة لدى املصدر -
ت مادية كبرية إىل أكثر طرق االتصال الشخصي فاعلية وتأثريا وقد يدفعه ذلك إىل قطع املسافا

  . االتصال بهالطويلة ملقابلة من يريد 
أما عدم توفر اإلمكانيات املادية فقد جتعله يلجأ إىل إرسال خطاب شخصي بدال من السفر                   

  .اهلاتفأو االتصال ب
ناصر العديدة اليت ويف األخري فإن عناصر القوة يف هذا النموذج تتمثل يف تركيزه على الع     
والنظام  م االتصالية، اجتاهاهتم ومعارفهمعلى االتصال بني املصادر واملستقبلني، مثل مهاراهت تؤثر

  .االجتماعي الذي يعيشون فيه وبيئتهم الثقافية
يف هذا النموذج يف كونه مل يعط للقارئ اإلحساس بالعملية وتكمن معامل الضعف      

  .االتصالية، مبعىن حركتها وحركيتها كما يتجاهل بعض العناصر مثل الضوضاء والتشويش
  :Shannon and Weaverمنوذج شانون و ويفر 

 ماتويعترب مثرة إلسها )١٩٤٩(يعترب من أوائل النماذج اليت ظهرت يف هذا اجملال وذلك سنة      
يف تقدمي مناذج يف عملية االتصال ويتكون مـن العناصـر    ياتعلماء اهلندسة والطبيعة والرياض

  :التالية
 هدف االتصال -٦املستقبل  -٥معاجلة الرسالة   -٤الرسالة أو احملتوى   -٣املرسل  -٢املصدر  -1

  .التداخل أو الشوشرة -٧
  
    

  
  
    
    
  

  
  

 إشارة  هدف   )جهاز االستقبال(مستقبل  )جهاز اإلرسال(مرسل  مصدر

 تداخل

  * منوذج شانون و ويفر االتصايل* 



 

املعلومات خيتار رسالة حمددة بني جمموعة من الرسائل  حسب صاحب النموذج فإن مصدر     
املمكنة اليت يرغب يف إرساهلا إىل هدف حمدد وحيول املرسل هذه الرسالة إىل إشارة يتم نقلها 
بواسطة وسيلة اتصال معينة إىل املستقبل، كاالتصال من خالل خط تلفزيوين أو اتصال السلكي 

  .أو جهاز لنقل الصوت
يه املرسل بامليكروفون الذي حيول إشارات يف األسالك إىل مساعة املستقبل اليت وميكن تشب     

حتول املوجات الكهربائية مرة أخرى إىل موجات صوتية يستطيع اهلدف أن يلتقطها فنشاط 
أي فك الرموز، ومفهوم الضوضاء  (Incoding)املرسل يف هذه احلالة يشار إليه دائما على أنه 

  .امة اليت أوضحها هذا النموذجهو أحد العناصر الع
ويذكر شانون و ويفر أن التداخل أو الشوشرة هو كل ما يعوق عملية االتصال وقد ينشـأ       

     هذا التداخل من املرسل أو الرسالة أو املستقبل فتفقد عملية االتصال شيئا من املعلومات املتدفقة 
  .من املصدر إىل اهلدف

  : وقد تنتج الشوشرة عن     
عدم ارتياح املستقبل نتيجة ألسباب خمتلفة تتعلق به، كسوء اإلضاءة بالنسبة للقارئ وحدوث  -

  .شوشرة أثناء االستماع اإلذاعي، أو عدم الدقة يف الكتابة الصحفية
واملالحظ أن هذا النموذج يغلب عليه الطابع الرياضي أو امليكانيكي، إال أنه ميكن استخدامه      

اإلنساين، لكنه يف النهاية يتجاهل بعض العناصر اهلامة اليت تدخل يف العمليـة  كنموذج لالتصال 
  . )١(االتصالية

وهناك تساؤل يربز إىل الذهن عن مدى إمكانية احلد من التشويش الذي قد تتعـرض لـه        
  ؟انتقاهلا من املرسل إىل املستقبلالرسالة أثناء 

ون و ويفر أغلبها رد على هذا التساؤل، ولـذلك  ولذلك فإن نظرية املعلومات لكل من شان     
         التشويش، سوء التنظيم، عـدم الـيقني، احلشـو    : فهي حتتوي على جمموعة من املفاهيم أمهها

  .أو الزيادة
، ومدى أمهيته يف هـذه  معناهوسنتعرض فيما يلي لكل مفهوم من هذه املفاهيم حىت نعرف      

  .عملية االتصال الشخصي النظرية اليت تلقي األضواء على
                                                           

١- Claude Shannon and Warren Weaver, the Mathematical theory of Communication, 
(Urbana university of Illinois press, 1964), pp 66 – 68. 



 

  : Noiseالتشويش / أ
التشويش وفقا لنظرية املعلومات هو أي شيء يف العملية االتصالية يؤدي إىل ظهور اختالف      

       ويفر أن هناك نوعان اليت مت استقباهلا، ويرى شانون وبني الرسالة اليت مت إرساهلا والرسالة 
  : لتشويشامن 
        ويقصد به أي تغري يطرأ على الرسالة خالل رحلتها من املرسل : التشويش امليكانيكي* 

إىل املستقبل، كمرور طائرة يف السماء أثناء حمادثة شخصية بني املرسل واملستقبل، فيطغى صوهتا 
امليكانيكي قد حيدث إذا كما أن التشويش ،املرسل، مما يتسبب يف حدوث تشويشعلى صوت 
ستقبل شديدة أو إذا كان تعبري أو نطق املرسل غري واضح وإذا كان ة السمع عند املسكانت حا

  .يتحدث بسرعة شديدة
النظام هو أي جزء من أجزاء سلسلة املعلومات، فقوة تردد الالسلكي يف أي : سوء التنظيم - ب

جهاز السلكي هو نظام، والعصب البصري، واإلطار الداليل للفرد منا هو أيضا نظام، وميكن 
م من تلك األنظمة بأنظمة أخرى لتوفري سلسلة االتصال، ومن مثة جيب ربط وصل كل نظا

  . األنظمة املختلفة أو وصلها عند نقل املعلومات خاصة تلك املرتبطة ببعضها
تما إىل سوء التنظيم وعدم التراتب يف عملية حولذلك فإن عدم مراعاة هذا الوصل سيؤدي      

املعلومات، وهذا ما حيدث مثال عندما ينصرف اهتمام الطالب االتصال، مما يتسبب يف منع انتقال 
  .)١(أثناء تلقيه الدرس

اصطالح مأخوذ من الفيزياء الرياضية  Entropy" أنترويب"كلمة  : Entropy عدم اليقني -ج
عشوائية وعدم اليقني أو سوء التنظيم يف نظام من النظم، ويف جمال العلوم الطبيعية يعين درجة ال

  .إىل ميل األنظمة الطبيعية إىل التفكك وضعف االنتظامهذا املصطلح  كما يشري
ال االتصال فنالحظ أن هناك عوامل كثرية تتداخل يف عملية وضع الفكر يف رموز أما يف جم     

ويف عملية فك رموز الرسالة اإلعالمية، جتعل كفاءة هذه الرسالة على النقل أضعف مما هدفت 
تفقد شيئا أثناء رحلتها من املرسل إىل املستقبل، وهذا ما يعين عدم  إليه، حىت أوضح الرسائل

  .اليقني

                                                           
١- Claude Shannon and Warren Weaver, op cit… pp 69-70. 



 

ويظهر التشويش حينما تتضمن الرسالة اليت مت استقباهلا بعض األخطاء، أو بعض املواد اليت      
من عدم اليقني ال صلة هلا باملوضوع، وينتج عن ذلك أن تصبح الرسالة املستقبلة على درجة عالية 

  .على هذا األخري بالتكرار أو بإعطاء األمثلة اليت توضح املوضوعالتغلب  وميكن
يعترب احلشو أو الزيادة من أكثر مفاهيم نظرية املعلومات أمهية، حيث  :احلشو أو التطويل -د

  .هتتم هذه النظرية بدراسة العالقة بني التطويل واحلشو والفهم
ئدة، والرسالة اليت ال حتتوي حشوا أو زيادة واحلشو دليل على وجود حروف أو كلمات زا     

  .)١(رف أو كلمة منها أثر على معناها ويف فهمهاحهي الرسالة اليت إذا حذف 
  

  :Katz Modelمنوذج كاتز 
  : يف تقسيمه للشوشرة إىل قسمني كثريا عن منوذج شانون و ويفر إال ال خيتلف هذا النموذج     

ويسمى تشويشا، ويقصد به كل ما يعيق ) جهاز اإلرسال(قسم يدخل بني املصدر والقناة   -
  .االتصال من جانب املصدر

وقسم يدخل بني جهاز االستقبال واهلدف من االتصال ويسمى شوشرة وهو كل ما يعيق  -
ف غري ومن جانب جهاز االستقبال واملتمثلة يف ضعف الصوت أو الصورة أو احلر االتصال

  )٢(اخل ...الواضحة يف الكلمة املكتوبة
  
   

  
     

   
  
  
  

                                                           
١- Ibid, p 71. 
 

  .٩١مرجع سابق، ص ... حممد حممد الطنويب، نظريات االتصال  -٢

  جهاز االستقبال جهاز اإلرسال  ) اهلدف(الغاية  املصدر

  شوشرة    ش تشوي

 الرسالة  

  *   منوذج كاتز االتصايل* 



 

  :منوذج ويلبور شرام لالتصال بني فردين
 فردين يتصالن ببعض ويتداخل جمال خربهتما، Wilbur Schrammيقدم ويلبور شرام      

فالرسالة مكونة من إشارات تعين شيئا لكل منهما، كلما تشابه إطارمها الداليل زاد احتمال أن 
  .تعين الرسالة نفس الشيء عند كل منهما

ويتوقف التشابه يف املعىن عن الفردين اللذين يتصالن ويدركان أن الرسالة على اتساع      
نواحي التشابه بني جتربتهما، حبيث يستطيعان مشاركة معاين نفس العالمات واإلشارات بشكل 

  .فعال
التجربة متثل اإلطار الداليل أو ) ب(أو املستطيالت يف شكل ) أ(فالدوائر الكبرية يف شكل      

  .املتراكمة عند املرسل واملتلقي
متثل اخلربة ) ب(أما املنطقة احملصورة بني الدائرتني املتالقيتني أو املستطيلني يف الشكل      

  .املشتركة بينهما
 فقط  Decodeويستطيع املتلقي أن يفك الكود  En codeويضع املصدر أفكاره يف كود      

ال ال نستطيع فك رموز رسالة ث نكن قد تعلمنا الصينية معلى أساس خربة كل منهما فإذا مل
  .باللغة الصينية

وهذا يعكس الصعوبة الكبرية اليت تواجه الفرد الذي يتصل بفرد آخر ينتمي إىل ثقافة أخرى      
  .ختتلف كثريا عن ثقافته

ج الكلمات وليست الرسالة بالبساطة اليت تبدو عليها ظاهريا فكثري من املعاين تكمن خار     
   املنطوقة، وطريقة النطق واحلركات اليت يقوم هبا املتحدث تعطي مدلوالت أو معاين قد ختتلف 

  :أو حىت تتناقض مع ما يقوله من كلمات
  

   
  
  
  
  

 املصدر  ودكوضع الفكر يف  املستقبل  فك الكود  إشارة

  اخلربة املشتركة

  جمال التجربة 

  ) ب ( فرد   ) أ ( فرد 

 *منوذج ويلبور شرام لالتصال بني فردين*



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حقيقة أن كل فرد يشترك يف عملية االتصال ال يكون ) ج(ويؤكد ويلبور شرام يف منوذجه      
قيا دائما، بل يقوم سواء كان مرسال أو مستقبال بوضع فكرة يف كود وفك مرسال دائما، أو متل

  .كود ما يتلقاه كما يقوم بتفسري املنبهات بناء على جمال خربته اخلاصة
  
  
  
  
  
  
  
  

      
  
  

 ل، ألنه خيربنا كيف نفسر رسائلناويؤكد شرام على أمهية رجع الصدى يف عملية االتصا      
صحيح؟ هل يهز رأسه موافقا؟ هل يبدو على جبينه عالمات احلرية؟  هل يقول املستمع نعم هذا

 

 )أ ( شخص 
  

  إطار داليل
رسالة اخلربة املشتركة

  للشخص
  أ و ب

 )ب ( شخص 
  

  إطار داليل

 *منوذج ويلبور شرام العام*

 وضع الفكر يف الكود
  
  
  

 تفسيـــــــــــــــــــر 
  
  
  
  

 فك الكود 

 يبني منوذج ويلبور شرام)ج(شكل



 

ويعد القائم باالتصال رسائله على ضوء رجع الصدى، وقد تتعرض هذه العملية للتشويش، 
  .)١(وذلك عندما تتغري أو ختضع الرسالة إىل التحريف أثناء عملية النقل

  : Coleman And marsh Modelمنوذج كوملان ومارش 
حتدث كل من كوملان ومارش عن مفهوم االتصال باعتباره عملية ذات مخسة عناصر حيدد      

  :على النحو التايلهي  الفاعلية املمكنة هلا، وهذه العناصر
وهو الشخص أو اجلماعة اليت تنادي بإرسال الرسالة، ويطلق عليها مفهوم املتصل  :املتصل -١

  .أي الذي يقوم بفعل االتصال ويبادر به
  .حمتوى الرسالة أو مضموهنا -٢
  .عملية اإلرسال أو النقل يفالوسيلة املستخدمة  -٣
  .املستقبل أو املتصل به -٤
  .االستجابة اليت يعكسها هذا املستقبل -٥

  :ويرى كوملان ومارش عند  حتليل هذا النموذج أن     
  .االتصال قد ينهار أو يصبح عدمي الفاعلية عند أي عنصر من هذه العناصر -
 .االتصال الفعال يكون وليد االهتمام بكل عنصر من هذه العناصر اخلمسة -
 .)٢(هناك اتصاالت متبادلة قد حتدث عند أي عنصر من العناصر السالف ذكرها -

  :Carroll Modelمنوذج كارول 
، حيث يسجل كارول أن لدى مصدر عملية االتصال املقصودةيعترب منوذج كارول منوذجا ل     
املستمع (ل يف البداية نية معينة، وبالنسبة للمستقبل فإن كارول يالحظ سلوكه التفسريي االتصا
  :كما هو مبني يف الشكل التايل) هنا
  
  
  
  

  *منوذج كارول  *
                                                           

 .٩٤-٩٢املرجع السابق، ص ص  -١
 .٩٥، ص نفسهاملرجع  - ٢

السلوك 
القصدي 
 للمتحدث

السلوك
الترميزي 
 للمتحدث

السلوك
الترمجي 
 للمستمع

السلوك 
التفسريي 
 للمستمع

سالةالر



 

  :ويضيف كارول مصطلحني مل يسبق مناقشتهما من قبل ومها
  .ويقصد هبا عملية ترمجة فكرة إىل رسالة صاحلة للنقل :الصياغة - أ
  .)١(ويقصد به عملية استقبال املثريات وتفسري معانيها :حليلالت - ب

ويف األخري ميكن القول أن النماذج السابقة تعترب وسيلة لإليضاح وشرح الفكرة، أو حتليل      
ما تعددت االجتاهات اخلاصة بالتحليل أو باملداخل اخلاصة بتقدمي الفكرة، تعددت لعناصرها، وك

قي يف النهاية حول هدف واحد وهو تعريف مفهوم االتصال وشرح النماذج اليت ميكن أن تلت
من خالل الفكر النظري والتطبيقي لكل مدرسة واجتاه يف هذا  هذه العملية والعوامل املؤثرة فيها 

  .اجملال
وما ميكن استخالصه أن هذه النماذج عكست بشكل واضح التطور التارخيي لعلم االتصال      

العشرين إىل يومنا، وعكست املسامهات هلذا العلم وفروعه املختلفة، فضال منذ ثالثينيات القرن 
  .عن إضافات العلوم األخرى مثل علم االجتماع، وعلم النفس، وعلم اللغة، يف هذا اجملال

خالل سيادة النموذج اخلطي يف املراحل األوىل، بينما اتسع االهتمام بعد  ويربز ذلك من  
  . تعكس التبادل يف اآلراء والتفاعل يف عملية االتصالذلك بالنماذج الدائرية اليت

         فإنه ما زال هناك العديد  ،جانب احملاوالت اليت قدمها اخلرباء لبناء مناذج شاملة وإىل     
من النماذج اليت هتتم بعنصر واحد أو عنصرين وتأثرياهتم يف عملية االتصال، مثل تأثريات ضبط 

رسائل االتصالية أو تأثريات الدوافع واحلاجات على التعرض واإلدراك املعلومات على بناء ال
  .حملتوى االتصال

لو تصورنا إمكانية الوصول إىل منوذج شامل فإن تقدميه وتطبيقه يظل مرهونا  ،ويف النهاية     
بنتائج البحوث اآلنية، وليس بعد ذلك ألن هذه البحوث هتتم بالسلوك اإلنساين، وهو عنصر دائم 

  .لتغيري بتغري العوامل املتغرية فيه وهذه األخرية مرهونة بالتغري الثقايف واحلضاريا
  

   

                                                           
 .٩٦-٩٥، ص ص السابقاملرجع  - ١



 

  الشخصي االتصالفضاءات : املطلب الثالث
        يف جماالت احلياة اليومية وغريها  أشكال االتصال الشخصي يف هذا اجلزء سنتناول          

اهلام يف ربط العالقات بني أفراد اجملتمع ومتتينها  الفضاءات، ونبني دورها االتصايلو من اجملاالت
 األسرة :باستعراض طبيعتها كأداة مكملة لعمل وسائل االتصال الرمسية ومن أبرز هذه املؤسسات

  ...اجلماعات املختلفة، املدرسة، املسجد، املقهى
  : االتصال الشخصي يف جمال احلياة اليومية: أوال
رسل فردين أو بني عدد قليل من األفراد يستطيع فيه امل االتصال الشخصي حوار بني     

بعضهما بشكل واضح، وأن يقدرا مدى تفاعلهما وتأثرمها على حنو لى عواملستقبل أن يتعرفا 
       ىل احلدس، وميارس الفرد هذا النوع من االتصال يف جمرى احلياة اليومية إأقرب إىل اليقني منه 

 قش مع آخر وزمالئه؛ حيث يتبادل التحية مع أحدهم، أو يتنا مع اآلخرين من أهله وأصدقائه
       ويطلق البعض على هذا النوع من االتصال اسم االتصال الطبيعي  ،يف أمر من أمور احلياة

 خالله أحد األفراد أو العادي بني األفراد ومييزونه عنه باالتصال الشخصي الرمسي، الذي يتوىل
يري االتصال باألفراد احملليني؛ بغية إقناعهم بتبين فكرة أو سلوكا معينا  بتغنيأو املندوب الرمسيني

تكمن أمهية هذا التمييز فيما تشري إليه األحباث امليدانية من أن و ترغبه السلطات احلكومية،
، وهو )١(االتصال الشخصي الطبيعي العادي بني األفراد أكثر تأثريا من االتصال الشخصي الرمسي

  .ألفراد من االتصال الشخصي الرمسيالسائد بني ا
االتصال الشخصي الذي يتم بني فرد وآخر يتحقق يف اجلماعات املختلفة، اليت متثلها األسرة      

ببعض اجلماعات األخرى اليت تنشأ يف اجملتمع، حيث العالقات هبا شخصية ومحيمة، وجيري فيها 
وجها لوجه وتتوىل األسرة مهمة تعليم االتصال على منط أساسه املواجهة واالحتكاك املباشر 

  .الطفل وتوجيهه من خالل عملية التنشئة
ومن املعروف أن اجلماعات األولية ليست هلا مصلحة أو منفعة يف تكوينها بعكس      

عات مجا: اجلماعات األخرى الكثرية، اليت يتم تشكيلها وتكوينها لتحقيق أهداف معينة، مثل
أو التعاوين، أو التجاري ومجاعات األندية والنقابات واالحتادات  ايفالنشاط االجتماعي أو الثق
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تم داخل هذه اجلماعات اتصال يعلى االتصال الذي  ، ويطلق البعض)١( والروابط وما إليها
             " اتصال ثنائي"هي املواجهة واملشاركة، ويعده اتصاال اجتماعيا طبيعيا، وحدته األوىل املكونة له

إىل هذه الوحدة األوىل فإن  ، والعالقة بينهما ذات اجتاهني وكلما انضم شخصمن شخصني
حىت تبلغ كثافة العالقات ذات  Trangileالعالقات ذات االجتاهني تتكاثف وتتكاثر مبتوالية مثلثية 

االجتاهني، عشرة أفراد مثال إىل مخس وأربعني جمموعة من العالقات املتبادلة ذات االجتاهني 
املشاركة واالتصال التباديل القائم على احلوار يثمر دائما عن جديد وحسنات القول واتصال 

  .  )٢(ومبدعات العمل
تتمثل أمهية االتصال الشخصي يف جمال احلياة اليومية يف األدوار اليت يتم إجنازها عن طريقه      

واليت تتوىل مهمة  سواء داخل األسرة أو املدرسة أو اجلماعات األخرى املوجودة يف اجملتمع،
عملية التنشئة اخلاصة باألجيال وتنميته وأيضا عملية غرس القيم واالجتاهات اليت يتم غرسها منذ 

  .الطفولة وطوال عملية التنشئة
يرى الباحثون أن عملية تنشئة الطفل منذ البداية تساهم يف الكثري من األجهزة        

اليت تتعامل مع الطفل األخرى املنتشرة يف اجملتمع  عاتمن املدرسة إىل اجلما اواملؤسسات، بدء
بشكل من األشكال، عن طريق االتصال الشخصي املباشر، فال يكاد املولود البشري يرى العامل 
حىت تتلقفه األيدي املتخصصة اليت تقوم بتلقينه القيم الثقافية واالجتاهات السائدة يف اجملتمع، 

لقني واملران، يكتسب خالهلا الطفل قيم جمتمعه وأساليبه التوخالل عملية طويلة من التدريب 
الذوق، ويكتسب فعال  لىوقف تلك العملية حىت يشب الطفل عوعاداته ومثله وأنظمته، وال تت

  .)٣(الثقافة السائدة يف اجملتمع من عادات ومعتقدات وتقاليد، وأخالق وقدرات وفن وقانون
نذ الطفولة املبكرة، أو ما يعرف بسن امليالد، واليت تستمر خالل هذه العملية الطويلة اليت تبدأ م  

  الثانية عشرة، وأيضا  سن حىت بداية السادسة، وخالل مرحلة الطفولة املتأخرة، اليت تستمر حىت

ب الطفل خالل مرحلة املراهقة اليت تبدأ من الثانية عشر وتستمر حىت العشرين تقريبا، يكتس     
  ، وتنبع أمهية تلك العملية يف اكتساب الطفل )٤(وعيهو هكون قيمُت، وتمعما هو سائد يف اجمل لكُ
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لقيمه واجتاهاته األساسية وأمناط سلوكه، خالل تلك الفترات، كما تنبع أمهيتها يف االحتكاكات 
اليت يكتسبها الطفل خالل املواقف املختلفة اليت مير هبا، واليت تشكل فكره وسلوكه ووعيه، واليت 

  .داخل األسرة وغريها من اجلماعات األخرى تتم عادة
   :األسرة -١

العالقات والروابط األسرية على احلب والعاطفة  بىناألسرة هي اخللية األساسية للمجتمع وت     
 ذلك أن األسرة هي حاضنة العالقات الرومانسية والشحن احلميمية، عكس اجملتمع الذي تكون

  .أو العقل على املصلحةفيه كل العالقات مبنية 
آخر حسب التركيبة والوظيفة والعادات، ففي اجملتمعات الغربية إىل ختتلف األسرة من جمتمع      

اليت ال يتعدى عدد أفرادها غالبا أربعة " "Nuclear Familyعموما جند مفهوم األسرة النووية 
ليت يتجاوز عدد أفرادها ، بينما جند يف اجملتمعات الشرقية األسرة املركبة ا)األب، األم والولدين(

اخلمسة يف عديد احلاالت، كما أنه يف بعض اجملتمعات األخرى مثل االحتاد السوفيييت سابقا الذي 
  .)٢(على أن تأخذ التعاونية مكان األسرة )١٩١٧(ينص دستوره لسنة 

ذي ولقد كرمت مجيع األديان األسرة باعتبارها عش الرجل، واعتربت األم املعلم األول ال     
  .ال ميكن استبداله بغريه

ومع تعقد احلياة االجتماعية وخروج كل من املرأة والرجل للعمل انتشرت فكرة التعاون      
األم  دور االجتماعي ومدارس احلضانة، وبيوت األطفال وهذه األخرية مؤسسات يغيب فيها

    احلضانة هتيئ عنصرا  رعاية املوظفني، وإذا كانت األم تلد اإلنسان وتربيه؛ فإن لصاحلواألب 
خلدمة الدولة وهي بالتايل مصنع أو آلة تعليمية، تغيب فيها إحدى  امواطن نكّويف جمتمع، وُت

      أهم وظائف األسرة وهي الوظيفة االتصالية بني أفرادها، حيث تنتقل اخلربة والتاريخ والتراث 
األسرة يتعلم  ، ففيوالتراث ويف ذلك حفظ لألجيال ،من األب واألم وغريمها إىل األبناء

يف هذه  وأفضلها من خالل اإلنسان املطلوباإلنسان أوىل قواعد التواصل اإلنساين بل 
  ).املؤسسة

تعريف ومعىن واضح يتفق عليه علماء " FamiLy"وليس الصطالح العائلة أو األسرة    
منها الترتيب االجتماع وغريهم، غري أن األسرة هي من الوحدات األساسية اليت يتكون 

  .االجتماعي



 

فراد تربطهم روابط مجاعة من األ: "بأهنا" العائلة" اويعرفها كل من برغس ولوك يف كتاهبم     
بط أعضاءها ه اجلماعة تعيش يف دار واحدة وترالدم والتبين، وهذو ن صالت الزواجع ناجتة

  .)١("هداف املشتركةعالقات اجتماعية متماسكة أساسها املصاحل واأل )األب، األم، البنت(
اجلماعة املكونة من الزوج والزوجة وأوالدمها غري املتزوجني الذين : "كما ُتعرف األسرة بأهنا    

  .)٢("يقيمون معا يف مسكن واحد
 Extented"يف نفس الوقت الذي يطلق فيه مصطلح العائلة ليشري إىل األسرة املمتدة      

Family" ألوالد مها الذكور واإلناث غري املتزوجني واوالدمن الزوج والزوجة وأ املكونة
اخل، وهؤالء مجيعا ... من األقارب كالعم والعمة واالبنة األرملة وزوجاهتم وأبنائهم وغريهم

يقيمون يف املسكن نفسه ويشاركون يف حياة اقتصادية واجتماعية واحدة حتت رئاسة األب 
  .)٣(األكرب أو رئيس العائلة
 :سرةالبعد االجتماعي لأل

ليست األسرة نظاما قائما على دوافع الغريزة وصالت الدم فحسب، بل هي أبعد من ذلك      
حيث تعد األسرة نظاما اجتماعيا تصطلح عليه اجلماعات، وليس نظاما طبيعيا تقرره  ،وأمشل

ئية الدوافع الغريزية، كما أن وظائفها تشمل األبعاد االجتماعية واالقتصادية والتشريعية والقضا
  .والسياسية والدينية

يتجلى البعد االجتماعي لألسرة يف كون أن اجملتمع ال يقر اتصال الرجل باملرأة وال يعترف به    
وال يكون له أي مظهر عائلي إال إذا مت يف احلدود اليت رمستها النظم االجتماعية وتوافرت فيه 

  .)٤(مجيع الشروط اليت يرى اجملتمع ضرورهتا
  :إلشارة إىل أن بناء األسرة يعتمد على دعامتني نشاهدمها يف كل اجملتمعاتو ميكن ا     

هي حاجة اإلنسان ألن يعيش يف مجاعة، ألن ضمان حياته وبقاءه أمر مجعي  :الدعامة األوىل
  .أكثر منه أمر فردي
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 .١٢١-١١٩، ص ص)١٩٨١دار النهضة العربية، : بريوت( عبد احلميد لطفي، علم االجتماع،  -٢
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وهي أن النوع اإلنساين كله من أصل واحد، مما جعل خصائصه البيولوجية : الدعامة الثانية
  .)١(ركة ومتقاربة، ولذلك جند تشاهبا يف سلوكه وعاداتهمشت

  :الوظائف االجتماعية لألسرة
ال أهنا ال تزال حتتفظ على الرغم مما فقدته األسرة من بعض الوظائف خالل تطورها التارخيي إ   

  :من الوظائف ال يقل أمهية ومن أبرزها بعدد آخر
للمجتمع استمراره عن طريق إجناب األطفال  التزال األسرة هي أصلح نظام للتناسل، يضمن -١

  .وتغذيتهم وتنشيطهم متهيدا لتقدمهم إىل اجملتمع ليحتلوا وظائفهم فيه
تعترب األسرة املدرسة األوىل اليت يتعلم الطفل لغته الوطنية كما أهنا التزال مسؤولة إىل حد  -٢

  .يف اجملتمع كبري عن التنشئة والتوجيه، إىل جانب النظم التعليمية املوجودة
تعكس األسرة على اجملتمع صفاهتا، فهي اليت تكون الطفل، وتعمل على تكامل شخصيته،  -٣

كما تؤدي دورا مميزا يتجلى من خالل ربط أفراد األسرة بعضهم ببعض، مث ربطهم بالتايل 
  .)٢(باجملتمع الذي يعيشون فيه

  .ة والنفسية والعاطفية والتربويةالوظائف البيولوجي: وميكن تلخيص الوظائف السابقة يف     
  :الروابط األسرية

ببعض، وختتلف هذه  ُتعد الصالت األسرية من أقوى الروابط اليت تربط األفراد بعضهم      
   من حيث الشدة باختالف اجملتمعات، ونستطيع أن نقسم اجملتمعات من هذه الوجهة الصالت 
  :إىل نوعني

رية، وجتعل هلا هذه اجملتمعات تغايل يف قيمة الروابط األسجمتمعات تسودها العصبية؛ ومثل  -
  .يف االعتبار بالنسبة لألهداف اليت تواجه األفراد يف املواقف املختلفةاملقام األول 

  .جمتمعات تسودها الفردية نتيجة املغاالة يف إنكار قيمة هذه الروابط األسرية -
سرة كظاهرة اجتماعية جتماعي بوجه عام، واألوُيعترب متاسك األسرة جزءا من التماسك اال      

      من عديد األدوار واملكانات املتباينة من حيث السن أو النوع أو املركز االجتماعي مؤلفة 
     كاف  وال يتسىن هلا أن حتظى بقدرومن حيث االستعدادات والقدرات والقيم واالجتاهات، 

                                                           
 .٦٧مرجع سابق، ص... حممد عبد املنعم نور، اجملتمع اإلنساين -٢

  .٧٣املرجع السابق، ص  - ٣
 



 

دوار واملكانات اليت يقوم هبا أفراد بني هذه األمن التماسك إال إذا كان هناك تناسق وترابط 
األسرة، أو اليت ُيهيأون الحتالهلا وفق مصطلحات اجلماعة وعاداهتا االجتماعية، وبذلك تتمكن 

  .من القيام بوظائفها العاطفية واالجتماعية وسد حاجاهتا األساسية   األسرة
قيم ووعي الطفل واجتاهاته  تشكيل املؤسسات اليت تشارك يف كما تعترب األسرة من أوىل      

سواء سلبا أو إجيابا، فعن طريق األسرة يكتسب الطفل املعايري العامة اليت تفرضها أمناط الثقافة 
بح السائدة يف اجملتمع، ويكتسب أيضا املعايري اخلاصة باألسرة اليت تفرضها هي عليه، وبذلك تص

املستوى األداء املناسب لتلك املعايري وهلذه  على معايريه وعلىاألسرة وسيلة اجملتمع للحفاظ 
وينشأ  )١(املعايري أثرها الفعال يف تعديل السلوك االجتماعي للفرد، وهي حتديد مسار التنشئة

الطفل حتت رعاية والديه واهتمامهما اليومي واملستمر، والذي يقوم على االتصال الشخصي 
  .هبما

ة إكساب الطفـل االجتاهـات واألحكـام املسـبقة     مهما يف عملي اًالوالدان دور ؤديوي     
Prejudice  ويتعلم الطفل هذه االجتاهات، دون توجيه أو إرشاد مباشر، ولكن من خالل ثالث

  :عمليات أساسية هي
  . Imitationحملاكاة ا -١
 . Association االرتباط -٢
 .Reinforcement التدعيم -٣

ئدة يف بيئته، ويقوم مبالحظة سلوك واجتاهات والديه، مييل الطفل إىل تبين االجتاهات السا     
ويلتقط العديد من اإلشارات غري اللفظية ويستخدمها يف املواقف االجتماعية املختلفة وحياكي 
سلوكها، ومن خالل املالحظة واالتصال املباشر يقوم بالربط بني السلوكيات اليت تؤدي إىل 

ابية اليت تؤدي إىل نوع من اإلثابة االجتماعية الداخلية، نتائج إجيابية أو سلبية، والنتائج اإلجي
    إذا ما حقق الطفل نوعا  Piagetوكما يقول بياجيت  ،لذلك فهي تقوي السلوك أو االجتاهو

   من اإلرضاء الداخلي نتيجة قيامه بسلوك ما، فإن هذا السلوك يتم تدعيمه وبالتايل فإنه سيميل 
  .  )٢(إىل تكراره

                                                           
 .١٨٨، ص )١٩٨٥دار الفكر العريب، : القاهرة(فؤاد البهي السيد، علم النفس االجتماعي، الطبعة الثانية،  -١

٢  - David D. Sears and Others: social psychology (U.S.A) Prentice hall 1985, p 407. 



 

 ك عامل القدوة وهو عامل مهم، له تأثريه البالغ يف تنشئة الطفل، فالطفل ال يستطيع أنوهنا     
هم، إال إذا تبىن تلك القيم واالجتاهات كخطوة موقي هغرييتصرف بشكل يتوافق مع اجتاهات 

  .)١(أوىل ليجاري كبار األسرة
     تماعية املسؤولة عن التنشئةاالج وأهم املزايا اليت تتميز هبا األسرة إىل جانب أهنا الوحدة     
تقف كوسيط فعال  وهياجلماعة األولية واملرجعية اليت تتفاعل مع الطفل وجها لوجه، و

، وذلك عن طريق االتصال )٢(يستخدمه اجملتمع يف توصيل التراث الثقايف من جيل إىل جيل آخر
  .الشخصي السليم الذي يتم داخل األسرة وخارجها

لقيم عند األطفال من أهم مهام األسرة، ومن األدوار األساسية اليت تقوم هبا عملية غرس اإن      
أمهية  ربزعن طريق االتصال املباشر، اتصال األب أو األم أو اجلد أو اجلدة، أو اإلخوة بالطفل وت

القيم يف أهنا من أهم الدوافع احملركة لسلوك الفرد، وأن هلا دورا فعاال يف تكامل شخصية الفرد، 
تساق نظم القيم لدى الفرد يعين أنه ذو شخصية سليمة، بينما تؤدي الصراعات يف نظامه وا

هامة وحيوية يف إكساب الطفل قيمه  بية؛ لذلك كانت مهمة األسرةالقيمي إىل اضطرابات عص
اليت ستؤثر على سلوكه، والبعد عن التناقض والصراع، فالقيم تكتسب خالل عملية التنشئة، 

  .رق وقتا طويال تصل إىل سنواتوهي عملية تستغ
        املدرسة أو املسجد أوالقائمون على أمر غرس القيم، سواء كانت األسرة كما يعلم      

  : أن القيم نوعانيت تساهم يف تلك العملية، أو اجلماعات األخرى ال
ن قني والتوجيه مثل الصدق وحـب الـوط  لنوع يغرس بطريقة مباشرة عن طريق التعليم والت -

  .والفضائل املختلفة
    نوع آخر يغرس ضمنيا بطريق غري مباشر حيث يتعلمه الطفل وميكنه اكتسـابه أو اسـتنباطه    -

  .من البيئة احمليطة
من هنا تتعدد دائرة االتصال الشخصي، وأدواره عندما خترج من نطاق األسرة من املدرسة      

  .أو مجاعة الرفاق أو بعض اجلماعات األخرى
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  :ملدرسةا -٢
هي املؤسسة االجتماعية الرمسية، اليت تقوم بوظيفة التربية ونقل الثقافة املتطورة وتوفري      

، وهي أيضا املؤسسة اليت تتخذ )١(الظروف املناسبة للنمو جسميا وعقليا وانفعاليا واجتماعيا
قيق التربية االتصال الشخصي واملباشر وسيلة من وسائلها الرئيسية؛ للوصول إىل أهدافها وحت

  .والتعليم
ويرى الباحثون أن املدرسة تعد أداة للتثقيف ولتدعيم القيم السائدة يف اجملتمع؛ حيث تعكس      

املناهج الدراسية القيم الثقافية السائدة والتغريات اليت تطرأ على اجملتمع، مبرور الزمن، وبذلك 
ل نقل الثقافة، إىل جانب إعدادهم ألداء تتوىل املدرسة مهمة هتيئة النشء هتيئة اجتماعية من خال

  .   )٢(أدوارهم يف املستقبل وإدماجهم مع قيم اجملتمع
من هنا تعتمد املدرسة على تعليم النشء وهتيئته، ويعد التعليم الذي يرتكز على االتصال      

 ، ومما يساعد املباشر هو الوسيلة اليت يتم من خالهلا توصيل األساليب والقيم الثقافية إىل  الناس
على النمو الثقايف والتنمية الثقافية يف حالة النظر إليه على أنه عملية مستمرة ومتكاملة مدى 

  .  )٣(احلياة، ال وظيفة من وظائف املدرسة ينتهي بانتهائها
أكده املبدأ السابع من اإلعالن العاملي حلقوق الطفل، والذي وافقت عليه  إن ما ذُكر سابقا     

، وهو حق الطفل يف احلصول على التعليم ١٩٥٩نوفمرب  ٢٠العامة لألمم املتحدة يف  اجلمعية
اإلجباري اجملاين، وأكدت املادة أن تتضمن الربامج الدراسية ما يرفع مستوى ثقافة الطفل العامة؛ 
حىت ميكن تنمية قدراته وحسن تقديره لألمور وشعوره باملسؤولية األدبية واالجتماعية ليصبح 

، وتلك املهمة من املهام الرئيسية اخلاصة حبسن تشكيل الوعي )٤(يف اجملتمع    مفيدا  عضوا
إدراك الفرد لذاته وللعامل  ؛د تعريفاته الفهم وسالمة اإلدراكاخلاص بالطفل، والذي يعين يف أح

 اخلارجي احمليط به ويتضح من هذا مدى الترابط الوثيق بني عملية التنشئة وعملية تشكيل الوعي
 االجتماعية النظم أكثر من التعليم نظم ضعالب يعترب حيث اجملال، هذا يف واملدرسة ألسرةودور ا
  :وذلك التنشئة، يف تأثريا

                                                           
١  -  G.Almond B.Powell, comparative politics, (Canada: little Brown, limited 1978), p 91.  
٢  -  Bernard Hennessy , politic Opinion, 4th ed 5u.s. woods worth Inc 1981, p 161. 
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 املرحلـة  حىت احلضانة بداية منذ ممتدة الفترة فهذه التعليم، يف التلميذ يقضيها اليت الفترة لطول -
  .اإلنسان حياة من علما عشرين حوايل وتشمل اجلامعية

 علو بني طرديا تناسبا هناك أن فنجد التعليم، مراحل تدرجت ماكل املتعلم لدى الوعي تدرج -
  .التالميذ لدى الوعي درجة وارتفاع املرحلة
يعين الكثري بالنسبة ... التعليم الرمسي يعين بالنسبة للدولة الكثري من التطلع آلفاق املستقبلإن      

املتكاملة  ور، فالتعليم الرمسي هو العامل الرئيسي لعمليات التنميةة التطيللطلبة الذين يدرسون عمل
يف إحداث تغيري يف االجتاهات لتحويل التراكيب االجتماعية ولتنشيط  وهو األداة الرئيسية

  .)١(وإسراع حتقيق معدالت التنمية وحتديد أمناط سياسية جديدة
  :اجلماعات بعض دور -٣ 

       جمموعـة   اجلماعـة االجتماعيـة بأهنـا    ١٩٥٠ون مسول يف عام عرف العامل االجتماعي إلبي    
ها عالقات اجتماعية قوية تساعد علـى حتقيـق   ءأو صغرية احلجم تربط أعضا من الناس كبرية
  .)٢(أهدافهم األساسية

بني اجملتمع الذي هو جمموعة من األفراد جتمعوا على أساس من املصـاحل   بداية جيب التفرقة     
املادية، وبني اجلماعة اليت هي جمموعة داخلية من الناس اجتمعوا على أساس الشـعور   واملطالب

باالنتماء واألفكار املشتركة والثقة، وإذا كان اجملتمع مييل إىل كثري من الرمسية والتبعيـة، فـإن   
الـيت خلقـت   ) املادية البحتة(اجلماعة تقوم على أساس املعرفة والتضامن ولذلك فإن احلضارة 

تمع تدمر الصالت الشخصية املباشرة، بني الناس وتقيم بدال منها عالقات خارجية جمهولة غري اجمل
  .مباشرة
تتمثل الصالت الداخلية الشخصية املباشرة بني الناس يف العالقات األسرية واالحتفال        

      كما تتمثل باألعياد وحفالت امليالد والزواج والوفاة؛ اليت يشترك فيها جل أفراد اجلماعة، 
  .)٣(آخرإىل يف تبادل املعرفة املباشرة والرعاية من إنسان 
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 )املادية(ختلق احلضارة  ،اليت جتعل اإلنسان كائنا إنسانيا ،لكن بدال من هذه الصالت     

لتصبح العمليات  ،مؤسسات للرعاية االجتماعية فقط تغيب فيها الكثري من وظائف اجملتمع
  .مصلحية أكثر منها قيميةاالتصالية ذات صبغة 

  ):Society: (اجملتمع   
يعرف هوبس اجملتمع بأنه جمموعة من األفراد تقطن بقعة جغرافية حمددة من الناحية السياسية      

وهلا جمموعة من العادات والتقاليد واملقاييس والقيم واألحكام االجتماعية ، ومعترف هبا
  .ها الدين واللغة والتاريخ والعنصرواألهداف املشتركة املتبادلة اليت أساس

مات ظاألفراد وهم يف حالة تفاعل مع منمن عرف اجملتمع بأنه مجيع العالقات بني  أيضا هناك   
  .ومجعيات هلا أحكام وأسس معنية

كما ميكننا استعمال كلمة جمتمع لتعين الشبكة املعقدة من العالقات االجتماعية اليت قام     
  .رسم معاملهااإلنسان بتنظيمها و

     وهناك من عرف اجملتمع باالعتماد على املدخل االتصايل بأنه جمموعة من األفراد تكون    
الدائم نعين مجيع  وباالتصال ؛ومصاحل مشتركة متبادلةيف حالة اتصال دائم وهلا أهداف 

أو غري مباشرة هذه الروابط مباشرة  ت نوعيةناكابط اليت جتمع بني األفراد مهما التفاعالت والرو
  .)١(شعورية أو ال شعورية تعاونية أو عدائية

  :تقسيم اجلماعات  
  :تتفاوت اجلماعات يف تكوينها وخصائصها، وميكننا أن نصنفها على النحو التايل      

مجاعة دائمة ومجاعة مؤقتة، ومن أمثلة : من حيث الدوام أو االستمرار، تنقسم اجلماعات إىل - أ
  .ملدرسة، ومن أمثلة الثانية املظاهرات واحلشود املختلفةاألوىل األسرة وا

من حيث األهداف اليت دعت إىل االجتماع، جند أن هناك مجاعات تعاقدية كالبنوك  - ب
  .، ومجاعات أساسها الصداقة، كاألسرة والقبيلة والعشريةتوالوزارات والشركا

اك اجلماعات املتجانسة ومن حيث التركيب والتكوين، جند أن اجلماعات ختتلف، فهن -ج
  .واجلماعات غري املتجانسة
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أما من ناحية درجة التنظيم االجتماعي ومستواه، فإننا جند اجلماعات الرمسية، كاهليئات  -د
  .احلكومية، ومجاعات غري رمسية كأقران اللعب وجمتمع القرية أو العزبة

اعات يندمج اإلنسان فيها وهناك مجاعات تقوم على أساس االختيار واإلجبار، فهناك مج -هـ
     باختياره، كاألندية، وأخرى ال يكون أمامه فرصة االختيار لرفض العضوية أو قبوهلا، كما 

  .)١(يف حالة اجلماعات التلقائية، كاألسرة مثال
 أما من جهة االتصال االجتماعي وطبيعته، فنجد أن هناك اجلماعات ذات االتصال املباشر -و

  .ية، واجلماعات ذات االتصال غري املباشر، وهي اجلماعة الثانويةوهي اجلماعة األول
  :املسجد -٤
 دينهم أمور يف يبصروهنم واملستنريين، القادة حول املريدون فيه يتجمع منتدى املسجد يعد      

 االتصال على ذلك يف عتمدوُي اجلارية، واألحداث الساعة مسائل من يعينهم ما ويتناولون
  .رواملباش الشخصي

 واالجتاهات القيم وغرس االجتماعية التنشئة مصادر من مهما مصدرا الدور هذه تعد     
 لذلك اجملتمع، يف األفراد سلوكيات توجيه يف فعاال دورا تلعب أن ميكن اليت الدينية واملعتقدات

  .والتوجيه ميلتعليف ا املسجد دور ديحي أال الضروري فمن
       الشاب أو الطفل مع تتعامل اليت املختلفة اجلماعات داخل راملباش االتصال أمهية تبدو     
  .والتصحيح التصويب عمليات يف الوسائل تلك طريق عن بثه يتم ما تنقية يف اهلام دورها يف

 القيم الطفل تلقني يف األخرى واجلماعات األسرة به تقوم الذي الدور أمهية تظهر هنا من
  .واملستمر الشخصي االتصال طريق عن سباملنا التوجيه وتوجيهه وتنشئته،

  :املختلفة اجلماعات داخل الشخصي االتصال: ثانيا
 وال اآلخرين، مع والتآلف العيش إىل ومييل يرحب بطبيعته، اجتماعيا كائنا اإلنسان ُيعد     

 ماعةجب بارتباطه إال باألمان، يشعر أو العقلي منوهو النفسي توازنه على حيافظ أن اإلنسان يستطيع
 ميكن ال حىت خمتلفة مبجموعات هارتباط ميتد ما وكثريا بآخر، أو بشكل هبا ويرتبط إليها ينتمي
 عصبيات شكل يأخذ بعضها وارتباطات، انتماءات من لديها مبا العامة الشخصية جناح قياس

                                                           
  .٦٤، ص)١٩٧٠مكتبة القاهرة احلديثة،  :القاهرة(حممد عبد املنعم نور، اجملتمع اإلنساين،  - ١
 



 

 ليشمل ميتد قد أو نقابية، أو دينية أو مذهبية أو ثقافية روابط شكل يأخذ اآلخر وبعضها ،ةأسري
  .عاملية أو إقليمية منظمة إىل ليصل االرتباط يتسع وقد معني سياسي حبزب االرتباط

 حبكم الفرد يكتسبها بعضها كثرية، ألوانا يأخذ قد معينة  مجاعة إىل االنتماء أو واالرتباط     
  عليها للحصول جاهدا ويسعى اإلنسان هلا خيطط اآلخر وبعضها ، األسرة مثل داخلها وجوده
 ببعض روابطه قلت احلياة، رحلة يف وتنقل اإلنسان ارتقى وكلما هبا، يتمسك أن مقدوره ويف

  .املوروثة انتماءاته عن املكتسبة انتماءاته وزادت أخرى، جبماعات روابطه وكثرت اجلماعات،
 اتصـاالت  شبكة مبثابة هي اجلماعات، من وغريها العمل و األصدقاء تاومجاع األسر إن     

 صـياغة  عناصر من استراتيجي عنصر والقائد مؤكدة، طبيعية بطرق التأثريات تتخللها شخصية،
  .بينهم والتوفيق التعديل ولاحي وهو اجلماعة، أعضاء بأفكار وعيا أكثر فهو اجلماعة، آراء
   الشخصي االتصال متيز اليت املالحظات، من جمموعة الدراسات إليه توصلت ما أهم ومن     
  .العنصر املوايل يفنناقشها  االتصال، نواعأ من غريه عن

  : اجلماعات داخل الشخصي االتصال مميزات
     تتشكل حيث البشر، ومعارف اجتاهات ة جمملصياغ يف الغلبة له الشخصي االتصال إن -١
 تلك... املدرسة إطار مث األسرة، إطار يف طفولتهم يف لألفراد األساسية االجتاهات خالله من

  .يافعا ويصبح الطفل يشب عندما ذلك، بعد للتعديل مقاومة أكثر تصبح اليت االجتاهات
 بتصفية - تلقائي وبشكل - تقوم بأهنا تلقائيا املوجودة الشخصي االتصال مجاعات تتميز -٢

 تصديقها مث ومن عليها واحلكم تقييمها مبعىن وتنقيتها، ياجلماهري االتصال رسائل مضمون
 املكونة الشخصي االتصال مجاعات تساهم كما سلبيا، هبا والتأثر كذيبهات أو إجيابيا هبا والتأثر
 اجلماعة أفراد من وتزكيتها وقبوهلا اجلماهريي، االتصال رسائل مناقشة يف معينة أهداف لتحقيق

  .وحتاشيها جتنبها أو
 أميل هو املقابل ويف إجنازه، يف شخصيا شارك أنه يعتقد ما تبين إىل أميل بطبيعته اإلنسان إن -٣
 تأثري فإن وبالتايل ،)السلطة من موجها كان إذا ما خاصة( جاهزا يتلقاه ما ومتحيص نقد إىل

  .)١(وثباتا عمقا أكثر يكون االجتاهات تعديل على الناجح الشخصي االتصال
  :بـ اجلزء هذا ويهتم

                                                           
 .٥٠مرجع سابق، ص ...، االتصال الشخصي حاجة إنسانيةقدري حفين - ١



 

  .وماهيتها ودورها باجلماعات: أوال
  .اجلماعات تقسيم: ثانيا
  .عاتاجلما أمهية: ثالثا
  .اجلماعات بأمهية اخلاصة الدراسات: رابعا
  . وماهيتها اجلماعات دور:  أوال
 اجلماعات بعكس تكوينها، يف منفعة أو مصلحة هلا ليست األولية اجلماعات أن املعروف من     

 النشاط مجاعات: مثل معينة أهداف لتحقيق وتكوينها تشكيلها يتم اليت الكثرية األخرى
 والروابط االحتادات أو والنقابات األندية ومجاعات التجاري، أو التعاوين أو ثقايفال أو االجتماعي

 املواجهة اتصال اجلماعات هذه داخل يتم الذي االتصال على البعض ويطلق، )١( إليها وما
 شخصني من ثنائي اتصال هي له املكونة األوىل وحدته طبيعيا اجتماعيا اتصاال ويعد واملشاركة
 ذات العالقات فإن األوىل الوحدة هذه إىل شخص انضم وكلما اجتاهني، ذات امنهبي والعالقة
 االجتاهني ذات العالقات كثافة تبلغ حىت ،Trangile مثلثية مبتوالية وتتكاثر تتكاثف االجتاهني
 واتصال، االجتاهني ذات املتبادلة العالقات من جمموعة وأربعني مخس إىل مثال أفراد ةعشر

           قول كمحسنات جديد عن دائما يثمر احلوار على القائم التباديل التصالوا املشاركة،
 حضاري كيف إىل تراكمها يؤدي اليت احلضارية احملصنات أبسط وهذا عمل، مبدعات أو

  .)٢(متميز
 املهنية واالحتادات السياسية كاألحزاب اجلماعات تأثري خطورة السياسيون أدرك لقد     

 وتفسري واجتيازها األزمات ملواجهة وإعداده العام الرأي تأثري كسب يف نيةالدي واجلمعيات
 حمدودة أهدافا ختدم اليت النوعية اجلماعات أمهية وظهرت )٣( تصاحبها اليت السياسية القرارات

  . )٤(الذاتية املشاركة على العتمادها وذلك اجملتمع، مشكالت مواجهة عند
 وختدم وتتبناها دعوهتم تؤيد اليت واجلماعات اجلمعيات تأسيس إىل الدعاة جلأ ،هذا أجل من     

 بينها والتفاعل الظواهر تعقد حول أفكار اإلنسانية العلوم ميدان يف حاليا وتظهر اجملتمع، أهداف

                                                           
 ).١٩٧٩مكتبة النهضة املصرية، : القاهرة(زيدان عبد الباقي، وسائل وأساليب االتصال يف اجملاالت التربوية واالجتماعية،  - ١
 .١٣مرجع سابق، ص ... صالح عبد املتعال - ٢
 .١٣٢مرجع سابق، ص ... علي عجوة - ٣
 .٢٤، ص ١٩٩٢لعالقات العامة واملشاركة الذاتية، القاهرة، جملة النيل، العدد اخلامس، يوليو، علي عجوة، ا - ٤



 

 املنظمات اختاذ ومن قبل، ذي منكرب أ بشكل باجلماعات االهتمام تزايد يف ذلك وينعكس
   .)١(للتحليل موضوعات احلكومية

 احلديث العصر دول كل يف  والسياسية والعلمية املهنية والتنظيمات اجلمعيات كثرت وقد     
       جمموعات من مكون ،واجملتمع) ٢(قائمة بصفة اجملتمعات سائر يف دورها التنظيمات وهلذه
 بأهنا توصف حمددة، أهداف وهلا عمدي بشكل منظمة كبرية هيئات بني ما تتراوح الناس من
 ونقابات مهنية وهيئات ودينية، سياسية منظمات وتتضمن الثانية، الدرجة من موعاتجم

  . معدودين فرادأ من وتتكون رمسي، غري بشكل تتجمع أولية ومجاعات اخل...عمال
 ما وكثريا منها، ةواحد كل يف خمتلفة مكانة وله اجلماعات من عديد إىل عادة الفرد وينتمي     
 أخرى مجاعة من مستوياته يستمد ألنه فيها، عضوا ليس ولكنه معينة، مجاعة يف ماديا الفرد يكون
 للخضوع أساسية ضغوطا اجلماعات تلك وتفرض االجتاهات، بعض يف املرجعية مجاعته يعتربها
 خططه يف  واملشاركة أهدافه لتحقيق اجلماعات أنواع كافة إىل اجملتمع وحيتاج ،)٣(اجملتمع لقواعد
 عليها يطلق واليت فيها يشترك أو الفرد يكوهنا اليت اجلماعات أو األولية اتاجلماع كانت سواء
  : هي اخلصائص هذه مهمة خبصائص اجلماعات تلك وتتميز الثانية، اجلماعات اسم
  .الواعي والتشكيل والتطوعية التعمد من كبريا قدرا هبا أن -١
  .ومتخصصة جزئية حاجات أو اهتمامات حول تقوم أهنا -٢
  .أفرادها بني فيما القوية والعالقات املباشرة باالتصاالت تتميز اأهن -٣

 العامل مستوى على العلمية اجلمعيات بعض يف حيدث كما دائما العالقات تلك توجد ال وقد     
       العالقة تقوم وإمنا وشخصيا، مباشرا لقاءا هاؤأعضا يلتقي أن دون لسنوات، تستمر قد اليت

  .)٤(املطبوعة سائلروال والتلغراف والتليفون الربيد مثل املباشر غري لالتصال وسائل على
 علميةالو ثقافيةكال ،تنوعةاملو تعددةامل جتماعيةاال األنشطة بكافة تقوم اجلماعات هذه     
        الكثري لوائها حتت وينضوي عنها، االستغناء ويصعب اجملتمع إليها حيتاجاليت  ،)٥(دينيةالو
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 حقوق ومحاية النشر أعمال إىل الفردي اإلبداع أنشطة أو أعمال من بدءا األعمال، من
 حلقاتو واملؤمترات والندوات احملاضراتو واحلفالت، واألسواق املعارض وإقامة اجلماعات
 جمال يف مهمة بأعمال تقوم مجاعات هناك األنشطة هذه إىل باإلضافة الدوريات وتصدر البحث،
 باإلضافة إمهال، أو ختريب أو انتهاكات أي من البيئة ومحاية اعتداء، يأل والتصدي بالعمل البيئة
 ورفع القومي، التراث على باحملافظة والتراثية القومية باألهداف ومشوهلا خدماهتا امتداد إىل

 تصبح أن اجلماعات تلك وتستطيع )١(قيمتهمال إهدار أو عليهما اعتداء أي ضد عاليا الصوت
 تلك أمهية عن احلديث وقبل بذلك، القانون هلا مسح إذا الدولة، لدى هبا يعتد ضغط مجاعات

  .الباحثون هبا قام اليت التقسيمات خالل من  اجلماعات تلك أشكال لبعض نعرض اجلماعات،
  :اجلماعات تقسيم: ثانيا
 عدد أي بني عادة االتصال حيدث حيث أشكال، أربعة إىل اجلماعات االتصال علماء يقسم     
 وتركز وحتويلها، املعاين خلق طريقة يف اخلاصة فاعليته له املشاركني عدد ولكن ناس،ال من

 الوحدة تتحدد حيث االجتماعي التفاعل حلدوث رئيسية مستويات أربعة على االتصال دراسات
         مسيث دنيس ويذكر إليها املنضمني األشخاص عدد أساس على Social unit  االجتماعية

  : هي لالتصال مستويات أربعة هناك أن ويليامسون و
  .شخصني من مكونة وحدة عن عبارة وهو ،Dyad الزوجي أو الثنائي الشكل -١
 يتجاوز وال أشخاص، ثالثة عن العدد فيها يقل الواليت  Small Group  الصغرية اجلماعة -٢

  .شخصا عشر الثمانية
       كبري عدد جتمع عن عبارة وهي  Public or large Group الكبرية اجلماعة أو اجلمهور -٣
        ما اتفاق إبرام أو حماضرة لسماع التجمع مثل حمدد، وقت ويف واحد، مكان يف الناس من
  .سياسي جتمع مشاهدة أو
 مستمعي أو اجلرائد من جريدة قراء أو مجهور مثل املتنوع اجلمهوروهو   The Mass احلشد -٤

  .األماكن من كثري يف ينتشرون والذين الراديو، حمطات
  
  

                                                           
 .١٢سابق، صالاملرجع  - ١



 

 بقية عن متيزه واليت املميزة، وخصائصه همواصفات له السابقة املستويات من مستوى كل
  . املستويات

 االجتماعي التفاعل مستوى دائما االعتبار يف يؤخذ أن جيب االتصال، عمليات دراسة وعند     
 اجلماعة منو مراحل مالحظة ينبغي الصغرية اجلماعات دراسة فعند األفراد، بني حيدث الذي

 الثنائي املستوى يف الشخصي االتصال وحيدث هبا، اخلاصة والقيادة السائد املناخ ومالحظة
 اجلماعات داخل وحيدث االجتماعي، والتكامل التفاعل ومستويات أشكال أبسط وهو الزوجي،
  .)١(اجلمهور بني حيدث أن ميكن كما أيضا،
  :للجماعات آخر تقسيم
 أشـكال  ثالثـة  إىل أخرى تقسيمات اجلماعات بتقسيم تانكر وجيمس سيفرن وارنر قام     

  :وذلك على النحو اآليت
  :األولية اجلماعات -١

ية، تستمر وهي اليت تتكون من اثنني أو أكثر من األشخاص، وتتضمن روابط قوية ومحيم     
 أو الفريق الرفاق تاألسرة ومجاعا: ، تعتمد على عالقات الوجه للوجه مثللفترات طويلة

  .عسكريةالوحدة الاجلماعات األخوية، أو و
  : املرجعية اجلماعات -٢

 االنتماء الضروري من وليس عليه، يقاس كنموذج وتستخدم ومترابطة متعارفة مجاعات هي     
 طريقة تعلم يف ويبدأ معينة، مجاعة إىل االنضمام يف يرغب الذي الطالب املثال سبيل على إليها
  .بعد معهم عضوا بحصي مل أنه رغم اجتاهاهتم وتبىن م،عمله
   :الوقتية اجلماعة -٣

 سبيل وعلى، معا نجدووقد ي لكنهم ،بعضا بعضهم يعرفال  الناس من وقتية مجاعةهي      
      املواصالت وسائل من وسيلة معا تركب وجمموعة مصعدا يصعدون الناس من جمموعة املثال
  .وقتية مجاعة هي معا وجتلس القدم لكرة مباراة تشاهد جمموعة أو

                                                           
١- Dennis, R. Smith and L. Keith Williamson, Interpersonal communication Roles, Rules, 
Strategies and games Web,Wmc.Brown publishers Dubuque lowa, third edition, 1985, p27.  



 

 املشـتركة  األشـياء  تلك تسمية وميكن واألحكام، املقاييس يف اجلماعات تشترك ما وغالبا     
  .)١(هبم اخلاص اإلنساين السلوك من الكثري حتكم واليت بينهم، السائدة املعايري السائد أو بالعرف

 التقسـيمات  مـن  قريبة تقسيمات إىل اجلماعات مبتقسي النفس علم جمال يف الباحثون قام     
  :وهي السابقة،

  : احلشد -أ
 معهمجي واحد، وزمان مكان يف تواجدهم جيمعهم املتجانسني، غري األفراد من مجع وهو     

 االجتماعي التنظيم صفة اكتسبإذا  إال تلقائية بطريقة ويتم تكوينه، ظروف بزوال يزول عارض
  .االجتماعية اجلماعة أو
  : اجلمهور -ب

        فرد كل واحد، مكان أو زمان جيمعهم ال الذين املتفرقني األفراد من عدد يف يتمثل      
 اهتماماهتم يف يشتركون كانوان وإ اآلخرين، األشخاص مجيع يعرف ال قد اجلمهور من

 مجاعات أو معني بلد إىل ينتمون أي قومية مجاعة يف اجلمهور يتمثل وقد، وأفكارهم ومشاعرهم
أتباع  أو معينة ديانة أبناء مثل هيئات، أو معينة فئات أو طبقات إىل ينتمون أي اجتماعية،
 ثقافية أو معينة لسلعة املستهلكني مثل اقتصادية أو معني، حزب إىل املنتمني مثل ،ةيسياس مذاهب
  .األفالم ألحد املشاهدين أو اتاملؤلف أحد قراء مثل
  :االجتماعية اجلماعة -ج

 وتتسم به قومت حمدد دورهلا و فأكثر شخصني من تتكون األفراد، من جمموعة عن عبارة وهي     
 الكرة فريق أعضاء املدرسة، الدراسي، الفصل األسرة، مثل والتنظيم، االستقرار من بنوع اجلماعة
 يماف ويتفاعلون اآلخر، البعض بعضهم يعرف ممن مصنع، يف العاملني إدارة جملس أعضاء
  .)٢(مبينه
 ومتثل أولية مجاعات إىل اجلماعات الباحثون قسم فقد االجتماعية، الدراسات جمال يف أما     

   املختلفة اجلماعات يف تتمثل اليت وهي الثانوية واجلماعات هلا، مثاليا منوذجا تعد حيث األسرة
  

                                                           
١- Warner .J. Severin and James w, Tankard Jr.Communications theories, Origins, Methods, 
Uses, Communication Art Books, Hasting House Publishers, New York, 1991, p4. 

 .١٣٢مرجع سابق، ص  ...عبد احلليم حممود - ٢



 

 تأخذ وقد الفكرية، رسواملدا السياسية واألحزاب الدينية واهليئات والعمالية املهنية النقابات مثل
 وتسمى بوظائفها القيام يف اخلاصة وطرقها هاتقاليد وهلا الرمسي، التنظيم طابع اجلماعات تلك

 أخرى مجاعات توجد اجلماعات هذه من مجاعة كل داخل أن القول وميكن النظامية، اجلماعات
 أن منذ السابق لتقسيما هبذا الباحثني من كثري أخذ وقد ،)١( عنها خارجة أو فيها داخلة فرعية

 كتابه يف الثانوية واجلماعة األولية اجلماعة مفهوم  Chares Cooly كويل تشارلز استحدث
 للفرد بالنسبة اجلماعات تلك بأمهية الباحثون واعتقد ،١٩٠٩ أصدره الذي "االجتماعي التنظيم"

  .دوهنا العيش يستطيع ال الذي
  :االتصال وتأثري اجلماعات أمهية
 فإن واجلماعات، األفراد بني واملشاعر واملعلومات األفكار نقل عملية هو االتصال كان اإذ     
 الذي الثقايف والطراز االجتماعي النظام باختالف ختتلف وأمناط أشكال عدة تتخذ العملية هذه
 عالقات أفرادها بني تنشأ ؛واألقارب األسرة يف تتمثل واليت  األولية اجلماعات ففي ،فيه يتم
          لوجه وجها املباشر واالحتكاك املواجهة أساسه معني منط على االتصال وجيري محيمة، خصيةش
 والشركات واجلمعيات كاألحزاب معينة أهداف لتحقيق عادة تنشأ اليت الثانوية اجلماعات ويف

 جتماعواال املواجهة طريق عن أفرادها بني االتصال جيري وغريها، والنقابات واألندية التجارية
 هذه أفراد بني العالقات أن رغم املباشر، التفاعل من أساس على يتم مجعي اتصال فهو واملناقشة،
  .)٢(محيمية أو شخصية تكون ال اجلماعات

 العامل هو االتصال و شيوعا وأكثرها االجتماعية التنظيمات أقدم عامة بصفة اجلماعات عدُت     
   احلجم كبرية كانت سواء اجلماعة ستطيعت ال حيث ؛اجلماعات تلك وجود يف املهم الرئيسي

 القادر هو وحده فاالتصال أعضائها، بني االتصال حدوث دون تستمر وأن تبقى أن صغرية أو
 أهداف حتقيق على أيضا يساعد الذي وهو... اجلماعات عضوية يف معا األفراد ربط على

 أمهية وتتمثل الصغرية، اجلماعة يف حققيت املواجهي أو املباشر االتصالاملؤكد أن و، اجلماعة

                                                           
 .٢٥٢مرجع سابق، ص ... غريب حممد سيد أمحد - ١
 .١٠٣مرجع سابق، ص ... إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال اجلماهريي - ٢



 

 اجلماعة تؤثر حيث األفراد؛ خالل من عمله يتعذر مما الكثري عمل ميكن خالهلا من أنه يف اجلماعة
  .)١(هسلوك على قويا تأثريا إليها االنضمام يتمىن أو هبا، نفسه الفرد يقارن اليت املرجعية

 فقد املخلصني أعضائها بني حىت التحويل على يعمل الذي االتصال تأثري اجلماعة دتعاو وقد      
 أساليب جتعل تاملناقشا وهذه اجلماعة، أفراد بني املناقشات - املثال سبيل على - االتصال ينشط
 مل الذين املخلصني، األعضاء بني التحول حدوث على يشجع مما وضوحا، أكثر اجلماعة تلك

  .)٢(قبل من األساليب تلك يدركوا
 خاصة التغيري، على ساعدت مما أكثر السابقة، االجتاهات تدعيم على اجلماعات اعدتسكما      
 اجلماعات تتحول حينما وأ هلا، الوالء إظهار على وحيرص للجماعة انتماءه الفرد يقدر حينما
 شعور فيه يترض وال رغباته له حتقق ال الذي للفرد بالنسبة سلبية مجاعة إىل اإلجيابية املرجعية
 فكل ،)٣(كبرية اجلماعة آراء عن الفرد حتول فرص تصبح احلالة هذه ففي ا،إليه باالنتماء الفخر
 ىرض من والطمأنينة األمنب وإحساسه جزاءه ويستمد إليها ينتمي اليت باجلماعات يتأثر فرد

 واألفكار احلقائق خيتار وجيعله مجاعته وتقاليد أمناط يدرك والفرد فيها، عضو هو اليت اجلماعات
  .)٤(خيالفها ما ويتجنب والتقاليد األمناط تلك مع تتفق ليتا

 ويشري ،التحول ملزايا إدراكهم على ويساعد اجلماعة أفراد بني املناقشات االتصال ينشط قد     
 للتغيري مييلون الذين أولئك تشجع قد اجلماعة مناقشة أن إىل الزارسفيلد و كاتزكل من 
 اليت رةفكال من هلا أفيد اجلديدة النظر وجهة أن تدرك ، وملموقفهم تؤيد أقلية أن الكتشافهم

  .)٥(تؤيدها كانت
 قيامه عند - املاضي القرن من اتياألربعين يف اجلماعات أمهية الزارسفيلد اكتشاف منذ     

 اجلماعات عن تنقطع مل والدراسات -االنتخابية النوايا على االتصال وسائل أثر بدراسة

                                                           
١-B.Auber Fisher Small group decision Making, Com and the group process, Mc Grow Hill 
Book Company, N.Y. san Francisco, Johannesburg, London, Madrid, Mexico, Paris, 
Sydney, Tokyo, Toronto, 1988, p14. 

 انية حتليلية لألنشطة االتصالية يف عينه يف اجملتمعات احمللية، رسالة ماجستريإميان رمضان، دور االتصال يف تنمية اجلماعات احمللية، دراسة ميد - ٢
 .١٢٢، ص ١٩٩٥، غري منشورة، كلية اإلعالم، جامعة القاهرة

 .١٣٩مرجع سابق، ص ... علي عجوة، األسس العلمية للعالقات العامة - ٣
 .٥١ - ١٠ص مرجع سابق، ص ... جيهان رشىت، األسس العلمية لنظريات اإلعالم - ٤
 .١٣٩مرجع سابق، ص ... علي عجوة - ٥



 

 اليت الدراسات أبرز ومن )١(اجملتمع يف املعلومات انتشار وكيفية الرأي قادةو املباشر واالتصال
 Roth دكسن و لزبرغر روث ودراسة االجتماعي النفس عامل لوين كورت دراسة قدمت،

Lisberger and Dixon  وغريها الغربية، الكهربائية الشركة مصانع عمال على طبقت اليت      

  .األفراد على وتأثريها اجلماعة داخل التفاعل قوة أظهرت اليت االجتماعية الدراسات من
 دراسة ابينه السائدة واألعراف اجلماعة تأثري عن الزارسفيلد سبقت اليت الدراسات ومن       

 وينل كورت سبقت اليت الدراسات تلك ،"آش" ودراسة ١٩٤٠ سنة ظهرت اليت" شريف مظفر"
  .األفراد على اجلماعة تأثري قوة تأظهر واليت بسنوات، الباحثني من وغريه
 : اجلماعات بأمهية اخلاصة الدراسات: رابعا
  : باجلماعة اخلاصة املعايري عن الشريف مظفر دراسة -١

 واملعـايري : باجلماعة اخلاصة املعايري تكوين كيفية إىل يصل أن الدراسة تلك يف شريف أراد     
 بكافـة  وتتصل اجلماعة، أعضاء بني شائعة ةمشترك ومقاييس قواعد عن عبارة هي االجتماعية
 مثال، الشعر تصفيف هبا يتم اليت الطريقة املعايري هذه وتتضمن اإلنساين، بالسلوك اخلاصة املناطق
  . عليها االتفاق يتم اليت األشياء من وغريها الشعبية املوسيقى تذوقو املالبس، قصر أو

    اجلماعة أفراد سلوك توجه اليت املعايري وينتك كيفية معرفة دراسته من شريف مظفر أراد    
 ضئيل إشعاع تقدمي مت حيث املعمل يف للتجربة أخضعه موقف بدراسة فقام اليومية، احلياة يف

 Auto Kinetic الذاتية احلركة ظاهرة عليه يطلق ما وهو مظلمة حجرة يف األفراد يراه للضوء

Movement جتربته خالل من أرادو الشعاع، هذا ولط على احلكم املختربين من يطلب وكان 
 له سيكون منهم ومن اآلخرين، ألحكام ةبعات أحكامهم تكون األفراد  أي  معرفة إىل التوصل
 بينها فيما مشتركة خاصة معايري تتبىن اجلماعات أن جتربته خالل من وجد وقد اخلاص، همعيار
  .األفراد بني توجد اليت االختالفات حوهلا وتتالقى عادة تتوسط املعايري هذه وأن

         ويعتمدون آرائهم يف ينساقون األفراد أن -جتربته خالل من - شريف مظفر ووجد     
 اليقني، وعدم الشك يسودها اليت املواقف، يف هلم كمرشدين اجلماعة، أعضاء من غريهم على

  عدم حالة يف رادهاأف على وميتد موجود اجلماعة تأثري أن يف أيضا شريف مظفر جتارب وأفادت
  

                                                           
١  - Linda J. Busby Mass communication in a new Age, A media survey Scott, Foreman little 
Brown college Division. Scott Foreman and company. Glen View Illinois, Boston. London 
1988, pp352 – 353. 



 

 بعض مثل اليقني، وعدم التردد يسودها اليت املواقف من كثري وهناك نفسها، اجلماعة وجود 
 األفراد بني السائدة األعراف أو الدينية أو السياسية اجملاالت يف تسود قد اليت اخلاصة املواقف
        االجتاهات على كبرية ورةبص يظهر اجلماعات تأثري فإن شريف هبا قام اليت التجربة لتلك وتبعا
  .)١(اليقني عدم يسودها اليت املناطق تلك ويف
  :اجلماعة ضغط عن  Ach آش دراسة -٢

 أحد اربباخت دراسته خالل من قامف أفرادها، على اجلماعة ضغط كشفي أن آش حاول     
 خط ولبط ومطابقته اخلطوط أحد طول حتديد األشخاص أحد من طلب حيث اخلاصة، املواقف
 الوضع اختلف وقد مبفرده، الشخص وجود عند شاقة املهمة تكن مل أخرى، ورقة يف وضع آخر
 يف كونه الذي رأيه، عن ختتلف أخرى آراءإىل  التجربة موضوع الشخص تعرض عندما متاما
 .)٢(اآلراء تلك خطأ رغم اجلماعة آراء إىل  صحته رغم وحتول البداية
 فبعض اجلماعة داخل األغلبية معيار تساير األقلية: وهي مهمة، ةبنتيج جتربته من آش خرج     
 اخلاصة، آرائهم مع اآلراء تلك تعارضت لو حىت آرائها، يف مجاعاهتم مع وينساقون يتفقون الناس
 وهذا واحلكومة بالسياسة اخلاصة القرارات اختاذ حالة يف قويا تأثريا يشكل اجلماعة ضغط وأن

 السابق األمريكي للرئيس  Bertrams .H. Raven ١٩٧٤ رافن انبرتر أوضح كما الفع حدث
 خطريا حتوال شكلت اليت اجلماعة لضغوط تعرض عندما مجاعته عنه حتولت الذي نيكسون،

Risky - shift   ٣(للتساؤل عرضةاليت كانت  معايريها عن اخلروج عند(.  

                                                           
١- Werner J. Severin and James W. Tankard JR. communication Theories… Op cit, pp 144 – 
145. 
٢- Ibid, p 145. 
٣-Ibid, p 146. 



 

  االتصال الشخصي السياسي: املطلب الرابع
، إال أن االتصال الشخصي اع االتصاليف قط سريعةالتطورات التكنولوجية ال على الرغم من      

  .ال يزال حضوره معتمدا ومتميزا يف العديد من اجملاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية
ومن أبرز اجملاالت اليت يؤدي فيها االتصال الشخصي دورا بارزا هو جمال العمل السياسي      

  .فة؛ التنفيذية والتشريعية واحلزبيةمبستوياته املختل
ية لعالقة السياسيني يف هذا املطلب سنتعرض ملفهوم االتصال السياسي كنتيجة حتم          

مث نتطرق إىل االتصال الشخصي السياسي، وكيف تتجلى  ،خاصة من الناحية النظريةباملواطنني 
املواطن، (واملتلقي ...) ، املترشحرجال السياسة(عالقة االتصال الشخصي السياسي بني املرسل 

  ...).الناخب
 السياسي الذي يستخدمه املترشحون كما سيتم ختصيص جمال لنماذج من االتصال الشخصي     

يف االنتخابات املختلفة، وقد اخترنا أربعة مناذج تتوزع بني الدول املتقدمة والدول النامية اليت 
لشخصي يف احلمالت نركز على مظاهر االستخدام ايف درجة منوها مع اجلزائر، حيث س تتشابه

  .من الواليات املتحدة األمريكية واهلند والكويت ومصر االنتخابية لكل
  إن احلديث عن عالقة االتصال بالسياسة يستدعي بالضرورة التعرض للمفهوم املركب وهو      
طور الظاهرتني السياسية كأحد الفروع املعروفة احلديثة اليت تطورت مع ت" االتصال السياسي" 

  .واإلعالمية معا من ناحييت املمارسة والتنظري
  خاصة مع بداية الثلث الثاين  ،كما أن هذا التطور الذي مشل الظاهرتني السياسية واإلعالمية     

  .من القرن العشرين، أدى إىل تطور الدراسات األكادميية والبحوث حول االتصال السياسي
فيها عملية االتصال  كثفجند احلمالت االنتخابية اليت تتهر االتصال السياسي ومن أبرز مظا     

  .وبني الناخبني، وكذا االستفتاءات وخمتلف املواعيد السياسية نيبني السياسيني كمترشح
           كنوع من أنواع الدعاية السياسية عرض إىل مفهوم احلملة االنتخابيةلذلك سنت

يف هذا الصدد نشري بداية إىل أن مفهوم االتصال السياسي ال يزال غامضا ، مث إىل آثارها الرئيسية
  من املالبسات سواء تلك املتعلقة مبعناه أو باملنهج املستخدم على مستواه داخل يدتشوبه العد
  
  



 

  
البلدان اليت ظهر وتطور فيها، أما يف اجملتمعات االنتقالية فإن هذا املفهوم ال يزال يف بداياته ألنه 

يف هذه اجملتمعات بضعف العالقة   متتازاننيمليتني السياسية واالتصالية اللتمرتبط أساسا بالع
بينهما، وتذبذب العالقة بني احلاكم واحملكومني وعدم وضوحها باعتبارها جوهر االتصال 

  .السياسي
  :تعريف االتصال السياسي

عه الراهن يلحظ أنه مل يتم حىت ة االتصال السياسي واملستقرئ لوضاملتتبع ملراحل نشأ إن    
اآلن وبشكل حمدد ودقيق حتديد املضمون املتعلق هبذا العلم، واحلدود املعرفية اليت ينتهي إليها هذا 

  :وأسباب ذلك هي. املضمون حبيث تفصله عن غريه من مضامني التخصصات العلمية األخرى
فيه على مضمون وحدود هذا ليس هناك إمجاع بني أساتذة االتصال السياسي والباحثني  -١

 عريفات املقدمة من املتخصصني فيه، وال يعين ذلك أن هناك نقصا يف التلالنوع من االتصا
  . فالتعريفات كثرية لكنها متنوعة، وكل منها ينظر إىل هذا الفن من زاوية ختتلف عن األخرى

  .وسنتحدث عن هذا بعد سرد التعريفات املختارة
اسي هو منط جديد من أمناط االتصال اليت ال تنفك حبال من األحوال   أن منط االتصال السي -٢

عن العلوم االجتماعية، بل هو ضرب من ضروب العلوم االجتماعية، والعالقة بينه وبني غريه    
  .من األنواع وثيقة متجذرة يصعب معها حتديد مضمون هذا النمط االتصايل اجلديد

لنرى مدى التنوع يف الطرح  ،ت املختارة لالتصال السياسيوسنعرض اآلن مجلة من التعريفا     
  :عناصر حمددة يقوم عليها هذا الفنوحماولة تقدمي 

  :(Meadow) تعريف ميدو -١
 .)١("الرموز والرسائل املتبادلة املتأثرة بالنظام السياسي أو املؤثرة فيه: "االتصال السياسي هو     
  :(Chaffee) تعريف تشايف -٢

  .)٢("أثر االتصال ووظيفته يف العملية السياسية: "لسياسي هوااالتصال 
  

                                                           
1- Nimmo and Sanders. (1981). Handbook of Political communication, Beverly Hills, Sage, 
pp. 27-28. 
2- Ibid. 



 

  :(Blake and Harddsen) تعريف بليك وهاردسن -٣
االتصال املؤثر تأثريا حقيقيا أو ممكنا يف احلالة السياسية، أو الوجود : "االتصال السياسي هو     

  .)١("السياسي بصفة عامة
  :(Schudson) تعريف سكدسون -٤ 

أية عملية نقل لرسالة يقصد هبا التأثري على استخدام السلطة         : "تصال السياسي هواال     
 .)٢("أو الترويج هلا يف اجملتمع

  : (Denton and Woodward) تعريف دينتون وودوارد -٥
  .)٣("املناقشة العامة حول السلطة ومصادر الدخل العام يف اجملتمع: "االتصال السياسي هو  

 : (McNair) ماكنريتعريف  -٦
ويشرح ماكنري هذا التعريف املوجز " اتصال هادف يتعلق بالسياسة: "االتصال السياسي هو     

  :بقوله إنه يشتمل على
كل مستويات االتصال اليت يستخدمها الساسة أو املشتغلون بالسياسة بغية الوصول إىل غاية  - أ

  .حمددة وأهداف مقصودة
ء الساسة غري املشتغلني بالسياسة،كالناخبني وكتاب األعمدة االتصال املوجه إىل هؤال - ب

  .الصحفية وغريهم
اتصال يتعلق مضمونه بأشخاص الساسة واملشتغلني بالسياسة وغريهم ممن ال تنطبق عليهم  -ج

علق أيضا بنشاطاهتم اليت تتضمنها التقارير اإلخبارية، واالفتتاحيات وغريها       تهذه الصفة، وي
 .)٤(اإلعالم للسياسة والسياسينيمن وسائل 

                                                           
1- Ibid.   
2- Ahmed Al-Saeed. Faith and Rhetoric : Friday Speech as Political Communicati- on. Aph.D dissertation 
Submitted to the University of Wales, Colledge of Cardi- ff, U.K.,May, 1993,p.38. 
3- Denton, Robert E.& Woodward, Gary C. (1990). Political Communication in America. 
New York :preager, p.14. 
4- McNair, Brian. (1995) An Introducton to Political Communication. London : 
Routledge,p.4.  

  
  



 

وتعريفات االتصال السياسي اليت قدمها املتخصصون يف فنه كثرية متناثرة يف بطون كتبهم      
ودراساهتم وأحباثهم، ولكننا نكتفي مبا أثبتناه هنا لتوضيح تنوع الطرح واختالف وجهات النظر 

  .تصال السياسيحول العناصر األساسية اليت يتركب منها تعريف مصطلح اال
فبينما حيصر ميدو تعريف االتصال السياسي يف الرموز والرسائل ويستبعد عناصر أخرى مثل 
الوسائل جند أن بليك وهاردس يقصران تعريفهما على عنصر األثر الذي حيدثه االتصال السياسي 

ياسي كل يف البيئة السياسية، مث يأيت دينتون وودوارد فيستبعدان من تعريفهما لالتصال الس
  .العناصر املهمة اليت ينبغي أن يتركب منها مثل الوسيلة، واألثر، واجلمهور

ولعل أقرب التعريفات إىل الشمول مها تعريف سكدسون وماكنري، وإن تفوق األخري            
يف تضمني تعريف العناصر األساسية اليت يتشكل منها االتصال السياسي مثل الوسيلة، واجلمهور 

  .باالتصال، واهلدف، واألثر، واملضمون والقائم
أن : واحلقيقة اليت نلحظها تتكرر يف كتابات ودراسات املهتمني باالتصال السياسي هي     

ولكن أساتذة االتصال مل يتفقوا على ماهية  ،Communicationهناك نشاطات تسمى اتصال 
ومرة أخرى ليس هناك ، Politics، وهناك أنشطة تصنف حتت مفهوم السياسة هذه األنشطة

) االتصالية(وعندما تؤثر األنشطة السابقة. بني أساتذة االتصال على ماهية هذه األنشطة اتفاق
  ".االتصال السياسي"حيدث ما يعرف بـ) السياسية(على األنشطة الالحقة 

  :مما سبق ميكننا تبين التعريف التايل     
      وجه الذي يقوم به الساسة أو اإلعالميون النشاط السياسي امل: "االتصال السياسي هو     

   أو عامة أفراد الشعب والذي يعكس أهدافا سياسية حمددة تتعلق بقضايا البيئة السياسية وتؤثر 
 لاحلكومة أو الرأي العام أو احلياة اخلاصة لألفراد والشعوب من خالل وسائل االتصايف 

  ". املتعددة
  : النحو التايل وشرح هذا التعريف يكون على     
السياسي هو النشاط الذي حيدث يف البيئة السياسية سواء كان متعلقا  لإن مضمون االتصا     

باحلكومة وأساليب ممارستها للسلطة داخل حدود الدولة أو خارجها وهو ما يعكسه نشاط 
اط الساسة الذين يتخذون من وسائل االتصال منابر إليصال صوت السلطة إىل الشعب، أو نش

اإلعالميني الذين يشاركون السلطة صناعة القرار واملشاركة يف العملية السياسية، أو من خالل 



 

   ) الساسة واإلعالميون(ما يلجأ هؤالء وكثريا  ة احلكومة ومتابعة نشاطات رجاهلا،وظيفة مراقب
  .إىل وسائل االتصال اجلماهريية لتحقيق أهدافهم االتصالية

فإن وسيلتهم يف ذلك تكون على مستوى االتصال  -وهم أفراد الشعب - أما الفئة الثالثة     
الشخصي أو اجلمعي من خالل املناقشات اليت تتناول قضايا البيئة السياسية اليت يثريها الساسة    

وقد يشارك أفراد الشعب يف العملية  من خالل وسائل االتصال اجلماهريي،أو اإلعالميون 
االتصال اجلماهريي أيضا إذا كان اإلعالميون ميثلون الوسيط بني السياسية من خالل وسائل 

  .احلكومة والشعب
أي أنه حمدد بغايات مرسومة وأهداف مقصودة  ،وكون االتصال السياسي اتصال هادف     

فالسياسي الذي يتحدث إىل الشعب عرب وسائل االتصال يهدف إىل إيصال رسالة حمددة 
يهدف إىل غاية  -مثال -وأساليب ممارستها للسلطة  احلكومةواإلعالمي الذي يراقب أعمال 

وأفراد الشعب الذين يشاركون يف العملية السياسية من خالل وسائل االتصال املختلفة . حمددة
  .إمنا يهدفون إىل التعبري عن رأيهم جتاه القضايا املتعلقة ببيئتهم السياسية

  : يقوم عليها االتصال السياسي هييتضمن عناصر أساسية  -إذن  -فهذا التعريف     
  .وهو مضمون العملية االتصالية السياسية :النشاط السياسي -١
  .وهم الساسة أو اإلعالميون أو عامة أفراد الشعب :القائم باالتصال -٢
الذي يتضمن األثر املقصود من الرسالة سواء كان متعلقا بوظيفة التأثري يف الرأي  :اهلدف -٣

  .ية التنشئة السياسيةالعام أم يف عمل
الذي متارسه احلكومة أو اإلعالميون  يهي كل وسيلة اتصالية جتسد النشاط السياس :الوسيلة -٤

  .أو أفراد الشعب
 Jacquesويف جمال عدم وضوح ما يسمى باالتصال السياسي يقول جاك غارسل      

Garcele:  
       ضة، وهو عبارة عن جمموعة ميدان حدوده غام ميه اليوم باالتصال السياسيإن الذي نس"

من النظريات أو التقنيات، وهو علم يتكون من جمموعة من املقارنات املتداخلة تلتقي عند تقاطع 
        املشاكل املطروحة وهي علم االجتماع، اللسانيات، السيميوطيقا، األنثروبولوجيا، احلقوق



 

ساعدة يف حتليل تتداخل ضمن األدوات املالتاريخ، علم النفس االجتماعي والفلسفة، فهي كلها 
  .)١("االتصال السياسي

ختتلف باختالف  اليت إال أن ذلك الغموض مل يثن بعض الباحثني من إعطاء بعض التعاريف        
ها أعطاه تعريفا واسعا ومل حيصره يف عالقة احلاكم باحملكومني يف شكل م منالغرض منها، فمنه
تصال السياسي مقولة تشتمل على النسبة الكبرية واملتسعة جدا اال"فريى أن  ،البسيط فحسب

 وإن األنشطة الوعظية والتحذيرية اليت حتدث خارج نطاق احلكم، التحذير الدويل،من للتشاور 
  .)٢("ذا التعريف الواسع اتصاال سياسياخطب املرشحني يف االنتخابات، تكون وفقا هل

 لسياسي من حدود الدولة الواحدة إىل عالقتها بغريها فهذا التعريف أخرج نطاق االتصال ا     
تصال االيف إطار ما يسمى باالتصال السياسي الدويل، كما أن هناك من يعترب  من الدول

باجلماهري داخل اجملتمع هو اتصال سياسي حىت وإن مل يكن هدفه سياسيا، لكن يربط مبرحلة 
وانب احلياة اليومية للمواطنني وهو وفق ذلك الدولة املتداخلة اليت أصبح نشاطها يشمل مجيع ج

يرى أن االتصال باجلماهري مبختلف أشكاله وأنواعه ومستوياته هو اتصال سياسي يف األساس 
  : ويرجع ذلك إىل عدة عوامل هي

  .اتساع عامل السياسة ليشمل كافة مناشط احلياة اإلنسانية -
 .تعلقة بالتعامل النفسيتطور وسائل اإلعالم اجلماهريي وتقدم العلوم امل -
 .)٣"املواطن مستويات التعامل النفسي مع كلل االتصالية لتشم ةاع وظيفة الدولتسا-

غري أن هذا التعريف أعطى لالتصال السياسي مفهوما خيرجه عن نطاقه األصلي ويدجمه      
لدولة بأنواع االتصال األخرى اليت ليست بالضرورة ذات حمتوى أو هدف سياسي، كما يعطي ل

  .اهليمنة الكاملة على العملية االتصالية داخل اجملتمع
وهناك من يطبع االتصال السياسي بطابع اجتماعي رمسي مبحتويات سياسية واجتماعية      

عملية " :يهدف من خالهلا احلاكم إىل حتقيق وظائف معينة وهذا من خالل القول أن االتصال هو

                                                           
١- Jacques Garcele, la Communication Politique, Deuxième Edition, que sais-je? Presse 
universitaire de France, 1993, p 7. 
٢- Ithiel de sola pool, Communication: Political introduction in international encyclopedia of 
the social science, vol 3 New York Macmillan company, Free press, 1972, p 91.  
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دف إىل إرسال مضامني سياسية واجتماعية بعينها قصد اجتماعية رمسية يف األغلب األعم، هت
  .)١("القوة يف اجملتمع   إىل توصيلهاحتقيق وظائف يسعى بناة 

نشاط املؤسسات املتخصصة اليت "أما التعريف الضيق لالتصال السياسي فهو يشري فقط إىل      
وبذلك فقد  )٢("يةواالجتاهات حول الشؤون احلكوم أقيمت لبث وتبادل املعلومات واألفكار

حصر جمال االتصال السياسي يف نشاط املؤسسات املتخصصة يف الشؤون احلكومية أو ما يسمى 
  ...بواألحزا التشريعية القضائية و التنفيذيةباملؤسسات السياسية واهليئات 

باملقابل حصر معىن هذا النشاط وجعله فقط أفقيا على مستوى دوائر احلكم دون إعطاء      
للقسم العمودي املتعلق بعالقة احلكام أو هذه املؤسسات املتخصصة يف الشؤون احلكومية  أمهية

  .باجلماهري أو احملكومني، حيث ال تظهر بذلك فاعلية لالتصال املوجه للجمهور
يرى عبد اخلبري حممود يف حماولته لتحديد املضمون احلقيقي لالتصال أخرى من جهة      

مضمون سياسي مباشر أو غري مباشر، يناسب من خالل الوسائل ": ألخريالسياسي أن هذا ا
االتصالية الشخصية أو اجلماهريية، ويعرب عن أهداف يسعى القائم باالتصال احلكومي أو غري 

) حملي وطين(احلكومي إىل حتقيقها، من خالل خلق نوع من اإلقناع واالقتناع مع مجهور داخلي 
هذا القائم باالتصال السياسي أن االتصال به يعترب أحد حيث يرى ) إقليمي عاملي(أو خارجي 

املسالك إىل جانب املسالك اإلغرائية، اإلكراهية اليت متكنه من حتقيق أهدافه اليت يعرب عنها ذلك 
 تكون هلا انعكاساهتا وذلك دون أن يغفل احملددات الذاتية واملوضوعية اليت ،املضمون السياسي

  .)٣("خالل األدوار االتصالية املختلفةجهده االتصايل الذي ميارسه من أو السلبية على  اإلجيابية

      ومن ذلك نستنتج أن صاحب هذا التعريف ركز على مضمون االتصال، بغض النظر      
عن اجلهة القائمة به وعلى أهدافه اليت يراد الوصول إليها، كما أنه وسع من وسائل االتصال 

الشخصي إىل جانب االتصال اجلماهريي وأعطاه بعدا ميكن أن  السياسي لتشمل كذلك االتصال
ه ال حيصر عملية ننيا أو إقليميا أو عامليا، كما أأو وط ا يف جهة معينة من الدولةيكون إما حملي

   االتصال يف عنصر اإلقناع فحسب، بل يرى أن القائم باالتصال السياسي ميكنه حتقيق أهدافه 

                                                           
 .١٥ – ١٤، ص ص )١٩٧٩دار الثقافة اجلديدة، : القاهرة(الباسط عبد املعطي، اإلعالم وتزييف الوعي،  عبد -١
 .٤٩، ص )١٩٧٣بة القاهرة احلديثة، مكت :القاهرة(علم االجتماع السياسي،  يوسف، دراسات يف فاروق -٢
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ن هذا املفهوم واسعا فإنه يقترب من بعض املقاصد اليت يستهدفها عن طريق اإلكراه، وإذا كا
  .االتصال السياسي

  : أن هناك عدة مؤسسات هامة تستعمل يف االتصال السياسي وهي Fagenويرى فاقن      
إىل جانب  املؤسسات البريوقراطية العامة،و االحتاداتو وتشمل األحزاب السياسية :املنظمات-١

 يف أهدافها  العريضة من املواطنني، وهي نسبيةيت هلا عالقة بالنخبة والقطاعات بقية املنظمات ال
  .ويف استمراريتها

وهي أقل ثباتا وأقل تنظيما، كما أهنا يف الغالب أقل تأثريا من اجلماعات  :اجلماعات -٢
  .الضاغطة

تربط ومتكن النخب من التحدث والتخاطب مع اآلخرين كما : وسائل اإلعالم واالتصال -٣
  .النخب بشبكات أخرى كاالتصال الشخصي، وتبادل املعلومات بني األشخاص

وهي التظاهرات واألعمال اخلاصة اليت تستعمل من أجل جتميع وتوصيل  :القنوات اخلاصة -٤
  .)١(االهتمامات حتت ظروف خاصة

عني ما يستخلص من استعراض هذه التعاريف أنه رغم عدم االتفاق على حتديد مفهوم م     
لالتصال السياسي نظرا للصعوبات املتعلقة مبعناه ومبنهجه، األمر الذي جيعله متداخال مع العديد 

له لعمليتني هامتني داخل أي وية، إال أن ما جيب تأكيده هو تنامن املعارف والعلوم االجتماع
ناوله يف العنصر العملية السياسية والعملية االتصالية، وذلك ما سنت: جمتمع أو أي نظام سياسي مها

  .املوايل حول أمهية االتصال السياسي
   :جذور النشأة

السياسة هو توجه جديد باملفهوم املهين املتخصص بني االتصال والبحث يف جمال العالقة  إن     
ولكن املتتبع للجهود العلمية املنظمة يف هذا الصدد يستطيع  وساط األكادميية،والسائد يف األ

مثل ) م.ق٣٨٤- ٣٢٢(ذه اجلهود عند الفالسفة اإلغريق، ممثلة يف كتابات أرسطوالعثور على مثل ه
والتطبيقات اخلطابية اإلقناعية لبعض  ،Politics and Rhetoric" السياسة واخلطابة"كتابه 

                                                           
١  -  Reed H.Blke and Edwin O. Haroldsen, a taxonomy of concepts in communication, Third 
edition (New York September, 1982, p 45. 



 

واألديب األجنليزي وليام ) ١٥٢٧-١٦٤٩(ميكافيللي الفيلسوف اإليطايل نيقوال القدماء أمثال
 .)١(وغريهم كثري، )١٦١٦- ١٥٦٤(شكسبري

وعلى الرغم من إمكانية تتبع مراحل نشأة االتصال السياسي يف أزمنة موغلة يف القدم، إال      
كان مالحظة االهتمام املتزايد بعلم االتصال السياسي ريين يعتقدون أنه من السهولة مبأن الكث

، العشرين دية من القرنكعامل متغري يف البحوث السلوكية اليت ظهرت يف عقد اخلمسينيات امليال
كأحد عناصر  ١٩٥٦يف عام " االتصال السياسي"فقد ظهرت حماوالت التنظري ملا يسمى بـ

البحث يف موضوع العالقة بني القيادة السياسية واجلماعات النشطة العاملة يف اجملتمع، وذلك 
  .بدراسة احملاوالت اليت تقوم هبا القيادات يف التأثري على سلوك الناخبني

جديد  بالنسبة للمهتمني حبقل االتصال السياسي عام النبوءة بظهور منط ١٩٥٦لقد كان عام      
فقد ظهرت فيه أول حماولة للتنظري هلذا النمط اجلديد لالتصال  من أمناط االتصال اإلنساين،

كحقل جدير باالهتمام من أساتذة العلوم السياسية واالتصال على حد سواء، وكان متغري 
الباحثني يف العلوم  ل السياسي أحد املتغريات البحثية الرئيسية اليت كانت موضع اهتماماالتصا

م وما بعدها، كما أن الرؤية العامة ملدار البحث يف حقل االتصال ١٩٥٦يف عام السلوكية 
من خالل تركيزها على عامل االتصال السياسي كمتغري رئيس  -نوعا ما  - السياسي قد جتلت  

 .)٢(عالقة بني املؤسسات الرمسية احلاكمة وبني السلوك السياسي للمواطنيف دراسة ال
نستطيع أيضا أن نتتبع مراحل تطور االتصال السياسي من خالل ظهور نظرية الليربالية           

الذي نادى حبرية الرأي  يف بداية القرن السادس عشر امليالدي يف بريطانيا على يد جون ميلتون
النظرية اليت تبلورت بشكل واضح وجلي يف القرن السابع عشر امليالدي من خالل هذه  والتعبري،

حياولون تأسيس نظام سياسي أمثل       ااإلضافات الفكرية ألساتذة العلوم السياسية الذين كانو
من خالل رفع القيود اليت تفرضها احلكومات على حرية الرأي والتعبري، وفلسفة هؤالء املنادين 

إن حرية االتصال تشجع على احلوار : ابة عن االتصال تتمحور حول الفرضية اليت تقولبرفع الرق
  .  والنقاش واستعمال العقل من أجل الوصول إىل احلقيقة

                                                           
1- Nimmo and Sanders. (1981). Handbook of Political Communication…p.17. 
2- Nimmo and Sander, Ibid, p.13. 



 

     هذه الفرضية اليت بىن عليها الساسة دعوهتم حلرية االتصال وجدت قبوال واستحسانا      
    :)١(من فئات اجتماعية متعددة يف أوروبا، منها

رجال الدين الربوتستانت احملافظني الذين كانوا يعادون الكنيسة الكاثوليكية اليت كانت متلي  -١
عليهم منطا فكريا يكرهونه، فطالبوا باحلرية من تسلط هذه الكنيسة، كما طالبوا احلكومات 

  .بتنظيم اجتماعي معني يكفل هلم احلرية من سلطة الكنيسة
احلر، والسوق احلرة  للتجار الصغار الذين أيدوا فكرة االتصارجال األعمال، وخباصة ا -٢

واملنافسة التجارية اليت تستخدم وسائل االتصال لترويج السلعة، ورفضوا االحتكار الرمسي بكل 
  .أشكاله

الساسة الذين كانوا يطالبون باملزيد من املشاركة السياسية يف اجملتمع عرب قنوات االتصال  -٣
  .املختلفة

حفيون والناشرون الذين طالبوا حبرية الرأي والتعبري ورفع القيود املفروضة على ممارسة الص -٤
  .العملية االتصالية

اليت شهدهتا  ةواالقتصادي ةواالجتماعي ةالسياسي اتولكن التطورات التارخيية يف البناء     
ذلك انتشار ظاهرة اجملتمعات الغربية قللت من أمهية األخذ بالفلسفة الليربالية، ومن أسباب 

حيث كانت الصحف واجملالت اليت . يف أواخر القرن الثامن عشر امليالدي" الصحافة الصفراء"
تنشر الفضائح األخالقية يف السياسة واالقتصاد تلقى رواجا كبريا بني القراء الغربيني، وهو ما 

اليت رفضت  Social Responsibility Theory" نظرية املسؤولية االجتماعية" يفسر ظهور
ودعت إىل ممارسة نوع من املسؤولية االجتماعية يف وسائل االتصال " سوق األفكار احلرة"فلسفة 

  .كنوع من أنواع اإلصالح االجتماعي
من أجل ذلك عمدت بعض اهليئات االتصالية يف اجملتمعات الغربية، ومن بينها اهليئة املسؤولة      

                  Commission on the Freedom of theكية املتحدة عن حرية الصحافة يف الواليات األمري

 Press إىل إحداث تغيريات جذرية يف النظرية الليربالية لتناسب املطالب العامة اليت  ١٩٤٧يف عام
بليربالية االتصال     نكان ينادي هبا اجملتمع األمريكي، أما يف دول العامل الثالث فقد رأى املنادو

                                                           
 .١٩٨٨دينيس ديفز، حماضرات يف االتصال السياسي، كلية اإلعالم، جامعة جنوب إلينوي يف كاربونديل، الواليات املتحدة األمريكية،  - ١



 

وتعطي  التطورات اجلديدة يف تلك الدول  ة النظر يف فلسفة هذه النظرية حبيث تتوافق معإىل إعاد
  .احلكومات نوعا من ممارسة الرقابة على الوسائل االتصالية

  :الوضع احلايل لالتصال السياسي
شهد جمال االتصال السياسي تطورات ملحوظة يف األربعني سنة املاضية، ليس يف جمال      

لمي فقط، بل امتدت لتشمل اإلصدارات العلمية املتخصصة، والتدريس يف اجلامعات البحث الع
واملؤسسات التعليمية، والتخصص املهين، واملمارسة التطبيقية يف املؤسسات املتخصصة، مثل 

  .مراكز البحث والدراسات السياسية واإلستراتيجية
كان االهتمام  ،املاضي القرن من ت يف اخلمسينيات امليالديةففي جمال البحوث اليت بدأ     

زيون على االنتخابات تأثري التلفالقة وثيقة باالتصال السياسي كمنصبا  على موضوعات ذات ع
 لدعاية، وتقومي األثر املصاحب الستخدام أساليب ا١٩٥٢يف الواليات املتحدة عام الرئاسية 

 .)١(وحتليل مضمون اللغة السياسية املستخدمة يف االنتخابات
وقد تنوعت موضوعات البحث يف جمال االتصال السياسي يف السنوات اليت تلت منتصف      

 حقلي االتصال ، وبلغت الذروة يف اهتمام الباحثني واملتخصصني هبا وخباصة يفالعشرين القرن
أصدر جمموعة من أساتذة االتصال يف الواليات املتحدة  ١٩٧٢ففي عام  والعلوم السياسية،

قائمة ببليوجرافية بأمساء بعض الدراسات والبحوث اليت أجريت يف جمال االتصال )٢(األمريكية
قام ثالثة  -١٩٧٤أي يف عام  -بعامني السياسي بلغت أكثر من ألف دراسة علمية، وبعد ذلك 

من الباحثني األمريكيني املتخصصني يف االتصال السياسي حبصر البحوث والدراسات اليت تناولت 
حلمالت االنتخابية السياسية يف الواليات املتحدة وبعض الدول األخرى، فكان االتصال    يف ا

 .)٣(دراسة متخصصة ١٥٠٠جمموع ما استطاعوا حصره من البحوث والدراسات يزيد عن 

      هذه الدراسات وغريها من الدراسات اليت تلتها وخباصة يف عقد الثمانينيات امليالدية      
مقصورة على البحث يف موضوع االتصال السياسي كأحد املتغريات اليت   تعداملاضي مل من القرن

  تدرس العالقة بني احلكومة واجملتمع فحسب، بل توسعت لتشمل موضوعات متعددة ومتنوعة
  

                                                           
1- Nimmo and Sander, Ibid, p.13. 
2- N Sanders, Hirsch, and Pace, (1972). Political Communication : A bibliography. 
Carbondale : Southern Illinois University. 
3-Kaid, Sanders, Hirsch. (1974). Political Campaign Communication : A Guide to the 
literature. Metuchen, New Jersy : Scarecrow press. 



 

اللغة السياسية، اخلطابة السياسية، اإلعالن السياسي، الدعاية السياسية، املناظرات السياسية : مثل 
ائل االتصال والتنشئة السياسية، احلمالت االنتخابية، الرأي العام، السياسة يف وسائل اإلعالم، وس

ة ووسائل االتصال، وغري العامة للدول واحلكومات، احلركات السياسية، العالقة بني احلكوم
  .من املوضوعات اليت تفرضها الظروف اليت متر هبا اجملتمعات املعاصرةذلك 

   :ل السياسينشاط البحث العلمي يف جمال االتصا
على أن إحدى الدالئل واملؤشرات  (Nimmo and Sanders) )١(يؤكد نيمو وساندرز     

ت القوية يف جمال البحث العلمي يف أي حقل من حقول العلوم االجتماعية هي ظهور اإلصدارا
 Lynda Kaid )٢(كيدقد أعدت الباحثة األمريكية ليندا ، وخصصنياملتالعلمية اليت تعكس اهتمام 

  .لبحوث والدراسات العلمية املتخصصة يف االتصال السياسيدليال علميا ل
وقد جاء يف هذا الدليل أيضا ذكر القائمة الببليوجرافية اليت أعدها كل من كيد وساندرز     

وهريتش حول البحوث والدراسات اليت تناولت االتصال السياسي يف احلمالت االنتخابية 
  .١٩٧٢عام  إىل ١٩٥٠األمريكية من عام 

رافية عن االتصال السياسي نشرهتا مجعية االتصال اخلطايب غكما أن هناك قائمة ببليو     
Speech Communication Association  ١٩٨٠األمريكية عام.  

     على الرغم من أن هناك بعض الدوريات العلمية املتخصصة تناولت االتصال السياسي      
ذات عالقة بالعلوم االجتماعية األخرى غري اإلعالم، مثل  يف سياق احلديث عن موضوعات

االجتماع والسياسة وعلم النفس، إال أن هناك دوريات متخصصة يف البحوث والدراسات 
 Public Opinionاإلعالمية هتتم بشكل كبري ببحوث االتصال السياسي، ومن هذه الدوريات 

Quarterly الرأي العام، واألمريكية لبحوث  اليت تصدرها اجلمعية Journalism Quarterly 
  .اليت تصدر عن مجعية تعليم الصحافة يف الواليات املتحدة

  .املتخصصة بأثر مضمون وسائل اإلعالم اجلماهريية على النظام السياسي هتتم هذه الدوريات  

                                                           
١- Nimmo and Sander, Ibid, p.14. 
٢- Lynda Kaid. Guide to the Literature. In : Nimmo and Sanders (Eds.). Handbook of 
Political Communication, (1981).pp.693-702. 
 
    



 

   كما أن هناك دوريات أخرى متخصصة يف حبوث االتصال هتتم بقضايا إعالمية متنوعة        
من بينها الدراسات ذات الصلة الوثيقة باالتصال السياسي، مثل أثر وسائل اإلعالم على السياسة 

  .وغريها من املوضوعات اليت تبحث متغري االتصال يف البحوث املتعلقة باألنظمة السياسية
تركز يف حبوثها اليت تنشرها  -فيما مضى -ثل هذه الدوريات كانت مما جيدر ذكره أن م     

  : عن االتصال السياسي على حمورين اثنني
  .مصدر الرسالة االتصالية :األول     
  .الرسالة االتصالية ذاهتا :والثاين     
تقدم حتليال خطابيا ونقديا هلذين العنصرين من عناصر العملية  هذه البحوث وكانت     

ملتحدثني أنفسهم ، وا)الرسالة(أحاديث وخطابات القادة السياسيني االتصالية من خالل 
، أما يف األزمنة املتأخرة فقد فتحت هذه الدوريات آفاقا أخرى للبحث يف جمال )املصدر(

االتصال السياسي من خالل تبنيها ملناهج البحوث الكمية والكيفية ودراسة القضايا واملوضوعات 
 .)١(سيةاليت تبحث يف أثر منطي االتصال الشخصي واالتصال اجلماهريي على البيئة السيا

ظهرت دوريات علمية متخصصة يف جمال  من القرن املاضي يف عقد السبعينيات امليالدية     
 laاألمريكية، وجملةPolitical Communication and Persuasion : االتصال السياسي مثل

Revue Francaise de Communication الفرنسية.  
 ال االتصال السياسي عناية كبريةواليت تويل جم أما الدوريات املتخصصة يف العلوم السياسية    

 American Political Science: وخباصة يف اجملتمعات الغربية، فأكثر من أن حتصى، ومنها

Review  اليت تعكس وعي أساتذة وخرباء السياسة واهتمامهم بأثر االتصال يف بنية النظام
، وهي  Journal of PoliticsجملةوWestern Political Quarterly :ومنها جملة. السياسي

بدعم املؤسسات السياسية ومراكز  الواليات املتحدة األمريكية وحتظىدورية متخصصة تصدر يف 
 The Annuals of Academy ofكما أن جملة االجتماعية يف اجملتمع األمريكي، البحوث

Political and Social Science بحث ة و األخرى للينتصدر عددا خاصا بني الف            
  .يف موضوعات االتصال السياسي وقضاياه املختلفة

                                                           
1- Kaid. Guide to the Literature, Ibid, p.694. 
    



 

تربز أمهية حبوث ودراسات االتصال السياسي يف أوقات االنتخابات واحلمالت السياسية        
يف اجملتمعات الغربية حيث التسابق احملموم بني الساسة يف التأثري على الرأي العام وحماولة كسب 

الل االستراتيجيات اإلعالمية اليت يتبناها املستشارون اإلعالميون، ولذلك أصوات الناخبني من خ
فإن طبيعة هذه األحداث وأمهيتها بالنسبة للمواطن الغريب تفرض على وسائل إعالمه أن تقوم 
بتغطية كافية هلا، حبيث جيد فيها بغيته، ويستعني هبا يف صناعة قراره جتاه ما حيدث يف حميطه 

:     ويشارك فيه ويتفاعل معه، وغالبا ما هتتم اجملالت الغربية الشهرية مثل هعيشالسياسي الذي ي
 U.S News and Worldويو أس نيوز أند أندورلد ريبوت،  Newsweekونيوزويك  Timeتامي

Reportوبيزنس ويك ،Business Week   بتغطية االستراتيجيات اإلعالمية للحمالت االنتخابية
 ال للرسائل السياسية اليت حتملهاوقضاياها، وتقدم للمواطن الغريب حتلي السياسية، وأنشطتها،

وهذه التغطية متثل زادا ومرجعا للبحوث اليت تعىن باالتصال السياسي وخباصة يف أوقات 
  .االنتخابات

 Washington Journalismوجملة  Television Quarterlyأما اجملالت شبه العلمية مثل     

Review لبا تتضمن مناقشات بني املتخصصني حول التغطية اإلعالمية للبيئة السياسية فإهنا غا
  .وللنظام السياسي

باإلضافة إىل هذه الدوريات اليت تصدر يف أزمنة وأوقات حمددة فإن الباحث يف حقل      
االتصال السياسي يستطيع احلصول على الرسائل العلمية مثل رسائل املاجستري أو الدكتوراه 

وحة من اجلامعات األمريكية والكندية يف جمال االتصال السياسي من خالل البحث          املمن
، وهي خدمة تقدمها  University Microfilmاليت تصدرها  Dissertation Abstractيف دورية

هذه اهليئة املتخصصة اليت هتتم جبمع وتصنيف الرسائل العلمية حىت تكون يف متناول الباحثني 
  . جور مالية حمددةمقابل أ

أما أهم املصادر اليت تعني الباحث يف جمال االتصال السياسي على متابعة ما يصدر  يف هذا      
الذي بدأ        Communication Indexدليل االتصال، أو ما يسمى : النوع من االتصال فهو

دراسات ويعين هذا الدليل بفهرسة الكتب وال ١٩٧٨يف الصدور يف شهر مارس من عام 
 ١٠٠املتخصصة يف اإلعالم مبستوياته، وأمناطه، ونظرياته، ومناهجه، وقضاياه املتعددة يف أكثر من 

  .دورية علمية متخصصة، إضافة إىل الكتب واملؤلفات اليت تصدر يف هذا اجملال



 

  :املداخل النظرية املعاصرة لدراسة االتصال السياسي
  :هناك نوعان من النظريات

  :وأبرزها :تعلقة باجلمهورالنظريات امل -١
  .نظرية االستخدامات واالشباعات -أ    
  .نظرية املعاجلة املعلوماتية - ب   
  :وأبرزها: النظريات املتعلقة بالقائم باالتصال -٢

  .نظرية ترتيب األولويات -أ   
  .)١()انتقال املعلومات عرب مرحلتني(نظرية االتصال الشخصي  - ب   
  : سيأمهية االتصال السيا 

وهو ما يعكس  ،أصبحت الدراسات االتصالية السياسية تشكل جزء معتربا من علم االتصال     
 يف جوهره طبيعة العالقة بني النظام السياسي كنظام فرعي والنظم االقتصادية واالجتماعية 

          :اخل، كنظم فرعية أخرى يف إطار النظام اجملتمعي، ويرى عبد اخلبري حممود أن...والثقافية
نظر إليه من زاوية عالقته بالظاهرة االجتماعية والظاهرة االقتصادية االتصال السياسي أصبح ُي"

   ةاجملتمعي ةوالظاهرة الثقافية يف اجملتمع، ويتضح املوقع املتميز لالتصال السياسي من ناحية النظر
  .)٢("عة ولون كل منهمانظاما فرعيا يف كليهما كما ميكن النظر إليه على أنه يعكس طبي كونه
استفادت دراسات االتصال السياسي من التقدم الذي شهدته الدراسات املنهجية يف العلوم      

االجتماعية بصفة عامة، ويف علم السياسة بصفة خاصة، وأمهها التحليل البنائي الوظيفي الذي 
ا النشاط وارتباطه بالعملية حول االنتباه إىل مفاهيم املؤسسة والدور والنشاط الفعلي، ونتائج هذ

السياسية من جانب، ومن جانب آخر يلفت االنتباه إىل أمهية الوظائف الضمنية إىل جانب 
الوظائف الظاهرة والعلنية، كما استفادت تلك الدراسات االتصالية السياسية من إجنازات 

االتصال السياسي  املدرسة السلوكية يف التحليل السياسي، وهو ما ميكن من التعرف على طبيعة
  .)٣(ةوموضعه من احلركة السياسي
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      تزايدا كأحد الفروع املعرفية املهمة، خصوصا  هتمام باالتصال السياسيكما يشهد اال     
      مع انتشار الدميقراطية التعددية بكل مظاهرها يف دول العامل الثالث، مما سيحدث تقاليد جديدة 

وجيعل االهتمام بدراسات االتصال السياسي تتزايد تبعا لتطور  ،يف عالقة احلاكم باحملكومني
  .املمارسة السياسية داخل هذه اجملتمعات

  : ظهور وتطور الدراسات حول االتصال السياسي
إن استخدام وسائل اإلعالم من جانب القادة السياسيني أمثال موسوليين وهتلر يف أوربا      

لدراسة االجتاهات السياسية، دفع الكثري من علماء االجتماع  الشعور العام وتشكيلللقيام بتوجيه 
  .يف التالعب بعقول الناس خصوصا املواطنني ذوي القابلية العالية للتأثر تأثري وسائل اإلعالم

فبعد كارثة احلرب العاملية األوىل، نشأ اعتقاد عام بالقدرة البالغة لوسائل االتصال اجلماهريي      
      ل اجلماهري وسائل اإلعالم قادرة على تشكيل وتكوين الرأي العام ومح فقد كان يعتقد أن

، وقد تبلور ذلك يف ما عرف بنظرية هاعلى تغيري رأيها إىل أي وجهة نظر يرغب ناقل اخلرب في
على النظريات العامة يف جمال علم النفس وعلم االجتماع وفقا  امتالقذيفة السحرية اليت ق
لوقت، حيث ساد وفقها االعتقاد بأن للرسالة اإلعالمية تأثري مباشر وفوري لتطورمها حىت ذلك ا

 وهو ما يلخصه كل  ،على املتلقني من األفراد الذين يلبثون ساكنني أمام قوة وتأثري هذه الوسائل
تقوم وسائل اإلعالم ذات القوة املطلقة بإطالق رسائلها ": من كاتز و الزارسفيلد يف املقولة التالية

 انب اآلخر دون أن يكون هناك حائلناحية فتتلقاها اجلماهري املنتشرة املنتظرة على اجلمن 
  . )١("بينهما
باب إىل أس Sears, Whitneyسريز و ويتين (أشار كل من  املاضي القرن ويف الثالثينيات من     

  :)٢(علماء االجتماع على دراسات تأثري وسائل اإلعالم ومنهاتركيز 
الفاشية وبداية ومستقبل الدميقراطية مبفهومها األوريب األمريكي بعد ظهور النازية ختوفهم على  -

  .ا ألورباماكتساحه

                                                           
 .٢٣٥ص مرجع سابق، ... اندرا بول روكيتشل ديفلر و س.ملفني -١

٢  - Lee B.Becker, Maxwell E Mc combs and Jack M.Mc leodn the development of political 
cognitions in Steven Chaffee (Ed) political communication: Issues and stratigies for research 
(London sage publication 1976), pp 22- 23.   



 

      ادة من خالل توعية اجلمهور بأساليبهم املتمثلة قليل تأثري الدعاية السياسية للقالرغبة يف ت -
وزير الدعاية يف عهد غوبلز القادة وعلى رأس هؤالء  ،لكذب والتضليل واإلحياء واإلثارةيف ا
 .هتلر

تركيز العلماء بشكل كبري على اجلوانب البالغية يف الرسالة للتعرف على اخلدع الدعائية  -
 .وكيفية إحداثها للتأثري

فقد كان اجلمهور  ،افتراض العلماء بأن اجلمهور بصفة عامة خمدوع، وغري قادر على التمييز -
لرسالة أهم متغري للدراسة، حيث كان االنشغال معربا عن وحدة متراصة متناغمة، وكانت ا

 .منصبا على التمييز بني الرسائل اإلعالمية والرسائل الدعائية
ال، حيث أن هناك لكن هذا املناخ القائم على افتراض منوذج التأثري املباشر مل يعمر طوي     

ظرية القذيفة يف أوائل القرن العشرين جعال من الضروري التخلي عن مضمون ن حدثني وقعا
السحرية، وكان أوهلما هو بدء األحباث التجريبية الشاملة على عملية االتصال اجلماهريي وآثارها 

لسحرية، أما اتعارض مع نظرية القذيفة ما يوقد كشفت النتائج املستخلصة من هذه األحباث 
تتعلق تنتاجات جديدة احلدث الثاين، فهو توصل علماء النفس وعلماء االجتماع إىل اس

  .الدور اإلجيايب لإلنسان يف احلياة االجتماعية؛ أي )١(االجتماعية للكائنات البشرية باإلسهامات
متثل حتديا الفتراضات منوذج التأثري املباشر لوسائل  Yaleإذا كانت دراسات جامعة يل      
       ١٩٤٠سنة فإن التأكيد جاء من جامعة كولومبيا حول انتخابات الرئاسة األمريكية  ،اإلعالم

يف دراسات تظهر ضعف تأثري وسائل اإلعالم ومنها الدراسات اليت ركزت على االتصال 
            بريلسون، الزارسفيلد (الشخصي وتأثريه على القرار االنتخايب مثلما توضحه دراسات 

) وأوهاي(بوالية ) إيري كاونيت(اليت أجريت يف )  Lazarsfeld, Berlson, gaudetو غودت
   وكان حمتوى اإلعالم حمل الدراسة هو خطب وغريها من الوسائل السياسية اليت يتم تقدميها 

فرانكلني (املرشح اجلمهوري، و) ويندل ويلكي(يف الصحف واجملالت أثناء التنافس بني 
حيث  لبحث هم عينات متثل سكان املنطقةاملرشح الدميقراطي، وكان األشخاص حمل ا) روزفلت
فرد على فترات شهرية يف الفترة من يونيو إىل نوفمرب  ٦٠٠اللتقاء بعينة رئيسية من كان يتم ا
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فرد وذلك خالل عدة  ٦٠٠وكان يتم االلتقاء بعينات جديدة إضافية تتكون كل منها من  ١٩٤٠
  .أشهر ضمن املدة املذكورة، مث مقارنة النتائج اليت مت التوصل إليها

را يف حتوير أسلوب االجتماعية غري الرمسية لعبت دو العالقاتوكانت النتيجة النهائية أن      
      انتقاء األفراد ملضمون احلملة اإلعالمية، فقد نقل أفراد العائالت واألصدقاء وغريهم أفكارا 

وهكذا ... من وسائل اإلعالم إىل دائرة اهتمام الناخبني الذين مل يتعرضوا للحملة بصورة مباشرة
من وسائل إىل أفراد  :األوىل:مرحلتني أساسيتني عربملعلومات ا انتقاللبحث االقائمون باقترح 

من هؤالء األشخاص  ةثانيواليولون عناية متكررة لوسائل اإلعالم،  ،ذوي اطالع حسن نسبيا
ومن خالل قنوات اتصاهلم بآخرين تنتقل املعلومات إىل أفراد لديهم تعرض مباشر بصورة أقل 

ت عملية االتصال هذه يون على آخرين يف احلصول على معلوماهتم ومسلوسائل اإلعالم ويعتمد
  ).على مرحلتني لإلعالم التدفقب(

الذين كانوا يلعبون دورا هاما ) قادة الرأي(وقد مسي من لديهم اتصال أكرب بوسائل اإلعالم      
  . )١(يف تشكيل النوايا االنتخابية لدى من ميررون هلم املعلومات

  : التاليةبادئ امل ري االنتقائي اليت تقوم علىأثري الشخصي ظهرت نظريات التأثوبعد الت     
  .االهتمام االنتقائي -
 .اإلدراك االنتقائي -
 .التذكر االنتقائي -

  :أن نلخص االفتراضات األساسية لنظريات التأثري االنتقائي فيما يلي ميكن إمجاال     
األشخاص من تعلم التجارب يف البيئات الثقافية تنتج التغريات يف هياكل املعرفة عند  -١

  .واالجتماعية
تطور الفئات االجتماعية يف اجملتمعات املعقدة إىل جمموعات صغرية ذات أمناط مميزة، حيث ت -٢

يبتكر أفرادها ويتقامسون معتقدات ومواقف ومناذج للتصرف تليب احتياجاهتم وتساعد يف التغلب 
  .على مشاكلهم اخلاصة

فظ الناس يف اجملتمعات احلضرية الصناعية بعالقات اجتماعية هامة مع العائلة واألصدقاء حيت -٣
  .واجلريان وزمالء العمل
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الفوارق الفردية يف هياكل املعرفة واجملموعات ذات األمناط السلوكية اخلاصة يف كل فئة  -٤
من االهتمام، واإلدراك  يةىل مناذج انتقائإعية بني أفراد اجلمهور تؤدي هبم والعالقات االجتما

  .)١(لق بأشكال حمددة من املضمون اإلعالميعر والتصرف فيما يتوالتذك
أن الباحثني حتولوا من دراسة اآلراء واالجتاهات كمتغريات ) Sandersساندرس (ويشري      

     )٢(عيمنوذج التأثري احملدود إىل اآلثار طويلة املدى اليت تقع على املعرفة والو من مستقلة، وكذا
على التأثريات املعرفية لوسائل اإلعالم تلك اليت قام هبا هاميان  ومن الدراسات اليت ركزت

وتوصال إىل وجود فئة ال تعرف شيئا بصفة دائمة، وهي اليت تعزل نفسها متاما  )١٩٤٧(وشيستلي 
 .وضوعات العامةعن احلمالت اإلعالمية وتفقد االهتمام بامل ةت واآلثار النامجبعيدا عن املعلوما

وتبني من الدراسة كذلك أن مستوى املعلومات ليس مرتبطا بتغري االجتاه، مبعىن أن األفراد ذوي 
االجتاهات السلبية حنو قضية معينة ال تتغري اجتاهاهتم باإلجياب جملرد ارتفاع مستوى املعلومات 

  . )٣(لديهم عن هذه القضايا
 Robertsس تروبر(العامل  فحسب نشئة السياسية،وتلت دراسات املعلومات دراسات الت     
        فإن الشخص الذي متت تنشئته يكون قد اكتسب حدا أدىن من املعرفة األساسية  )١٩٧٣

ضبط وعن اجملتمع الذي حييا فيه، وبعض القيم واالجتاهات األساسية كاحترام مشاعر اآلخرين، 
ستخدمها الناس وحيتاجوهنا مثل املالبس واألثاث تقدير قيمة األشياء اليت يواملشاعر العدوانية، 

يف البيت يف الفترات  زء األكرب من عملية التنشئة حيدثواألدوات، ويتفق معظم العلماء أن اجل
  . )٤(املبكرة من احلياة

ولقد تزايدت الدراسات اليت تتناول السلوك السياسي مع هناية األربعينيات وبداية      
  : حماور ةواحنصرت يف ثالثاملاضي، من القرن اخلمسينيات 

يعىن بدراسة السلوك التصوري واملشاركة السياسية يف اجملتمعات ذات النظم  :احملور األول/ أ
  .الدميقراطية املستقرة

                                                           
 .٢٨٠ – ٢٧٩، ص ص نفسه املرجع -١

٢- Maxwell E Mc combs, the Agenda setting Approach, In Dan D.Nimno, Keith Sanders, 
Hand Book of political communication, Beverly Hills (London Sage publications, 1981), pp 
131 – 132.  
٣- Lee B.Becker, Maxwell E Mc combs… In Steven Chaffee, op cit... pp 25 – 34. 

دراسة ميدانية وحتليل : بسيوين إبراهيم محادة، العالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم واجلماهري يف إثارة وحتديد أولويات القضايا العامة يف مصر -٤
 . ٦١، ص ١٩٨٦مضمون، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم، 



 

     ذات احلكومات املستقرة األنظمة يف اتضاراحل بنيويعىن بدراسة مقارنات  :احملور الثاين/ ب
  .خمتلفة تحضارا احلكومات منمن خالل مقارنة 

فيه  ةويعىن بالبحث عن أصول السلوك السياسي ونشأته والعوامل املؤثر :احملور الثالث/ ج
  .)١()التنشئة السياسية(

ويف أوائل اخلمسينيات ظهرت دراسات االقتدار السياسي جبامعة ميتشغان على يد كامبل      
Campbell  ،ويعد كامبل أول من عرف مفهوم وزمالئه وذلك عند دراستهم للسلوك االنتخايب

  االقتدار السياسي باعتباره إحساسا بأن الفعل السياسي الفردي له، أو ميكن أن يكون له تأثري 
على العمليات السياسية، وحيمل التعريف إمكانية حدوث التغيري االجتماعي والسياسي، وأن 

  .)٢(املواطن الفرد ميكن أن يشارك يف هذا التغيري
ويف   اإلقناعية إىل اجلوانب املعرفية لدراسات حتولت من اجلوانبا ل ما سبق نرى أنمن خال     

أن الدراسات اخلاصة باآلثار ) ١٩٧٢ MC Combsو ماكوم  ١٩٦٠ Klapperكالبر (هذا يقول 
فالتعرض إىل وسائل اإلعالم يدفع إىل بلورة وتعزيز  ،اإلقناعية انتهت إىل نتائج خميبة لآلمال

، أما املعارف السياسية وعلى وجه اخلصوص إدراك اوليس تغيريه ةالقائم ياتوالسلوكاالجتاهات 
االستثناء الوحيد لقانون التأثري احملدود لوسائل اإلعالم ومن هنا كانت  هالقضايا البارزة فيبدو أن

 .)٣(البدايات األوىل لدراسة وضع األجندة
  :مناذج االتصال السياسي

رع يف وسائل االتصال اجلماهريي بداية من الثلث األول للقرن العشرين أثار التطور املتسا     
      فضول وانتباه الباحثني يف جماالت حمددة أبرزها علم السياسة وعلم االجتماع وعلم النفس 

  .من أجل دراسة عالقة هذه الوسائل باجملتمع مبختلف فئاته وطبقاته
بالدرجة األوىل بداية من آثار احلرب العاملية  ااسيكان أبرز انشغال ملثل هذه الدراسات سي     

  .األوىل واألساليب الدعائية اليت استعملت فيها مرورا بدراسات التنشئة السياسية
وير العالقة بني طعة من علماء االتصال والسياسة لتكل هذه الدراسات فسحت اجملال جملمو     

  .بني النظامني االتصايل والسياسي العمليتني السياسية واالتصالية يف إطار العالقة
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         أملوند و Harold Laswell استعراض تصور كل من هارولد السويل بوهو ما سنتناوله 
  .لعالقة النظام االتصايل بالنظام السياسي  Boulding and Gabriel Almondبولدينغ و
  : Harold Laswellتصور هارولد السويل  -١

سويل حول االتصال السياسي من أهم الدراسات اليت لفتت االنتباه لقد كانت نظريات ال     
  :منذ الثالثينيات من القرن العشرين ويتمثل تصور السويل لالتصال يف اجملتمع السياسي فيما يلي

يرى هذا الباحث أن اجملتمع يشبه اهلرم، حيث جند احلكام واملختصني وهم الصفوة يف قمة      
شعب يف القاعدة، بينما جند اخلرباء واملتخصصني يف الوسط بني الرأس هذا اهلرم، ومجاهري ال

         والقاعدة، وجتري عمليات االتصال على أساس أن لكل أمة نظام حكم سياسي يتكون
من الصفوة وهم مسؤولون عن إصدار القرارات واإلشراف على مقدرات الدولة ومواردها 

اكمة أن تستخدم االتصال والقوة والتنظيمات من أجل االقتصادية والبشرية، وميكن للصفوة احل
من دراسة أحوال  بدلرموز لتنفيذ السياسات والحتقيق أهداف الدولة، فاالتصال هو استخدام ا

  .اجلماهري دراسة علمية وختطيط العمل اإلعالمي ليؤدي مثاره املرجوة
  احملكومني، وبني فئات الشعب  ويرى السويل أن احلوار االتصايل بني احلاكم واحملكوم أو      

    وبناء )١(ا من األساليب التقليدية القائمةمع بعضها البعض أفضل من استخدام القوة وغريه
                             : السويل فإن اجملتمع ميكن تصوره على النحو التايلهذه الرؤية اليت قدمها على 

 
 

  
  
  
  
  

  
  

  *لعملية االتصال السياسي تصور هارولد السويلخمطط ميثل *

                                                           
  .٦٤ص ... ، مرجع سابق١٩٨٠ – ١٩٧٠امود، االتصال باجلماهري وصنع القرار السياسي يف مصر يف الفترة من حممد سعد السيد أبو ع -١

  الطبقة احلاكمة
)الصفوة(

  اخلرباء واملتخصصون 

  ة الطبقــــــات احلاكمــــــ



 

يبدو أن منوذج السويل يستمد أصوله من النموذج الذي وضعه أفالطون وصنف فيه اجملتمع      
ه السياق طبقة احلكام وطبقة العبيد، ويرجع ذلك إىل تشابو الفالسفة: إىل ثالثة طبقات هي

  .من أفالطون و السويلري الغريب لكل احلضا
    ية فيمكن أن نطلق وحسب تصنيف السويل فإنه إذا ربطنا العمليتني السياسية واالتصال     

من اخلرباء واملتخصصني صفة املبلغني أو القائمني باالتصال يف اجملتمع والذين يقومون على جزء 
 صفة املواطنني أو الرأي العام، كما بذلك عن طريق وسائل اإلعالم، وعلى طبقة احملكومني

يف حني  ،عريضة وواسعة يف اجملتمع فئةمتثل  نيموكاحمل طبقة نستنتج من خالل هذا النموذج أن
متثل طبقة اخلرباء واملتخصصني نسبة قليلة يف اجملتمع ولقد أوضح السويل يف دراسة له حديثة 

ني يف جمال الرأي العام واالتصال، وبني وروابط بني العامل تأن هناك صال )١(١٩٧١نسبيا عام 
عمليات تكوين السياسات وتنفيذها، وهو يرى أن العاملني هبذا احلقل هلم دور هام يف جذب 

هي أصوات ختدم جمريات األمور، ذلك ألن األصوات األخرى يف اجملتمع  إىل االنتباه العام 
، غري أنه يشري إىل أن هناك مشكلة اخل...أو خاصة للحكومة أو احلزب أو التجار  حل ذاتيةامص

حتول دون قيام من يعملون حبقل االتصال هبذا الدور احملايد، ويرجع بذلك إىل كون هؤالء 
         من مجعيات مهنية أو أحزاب سياسية، أو غريها  معتربا انفسهم يشكلون جزءالعاملني أ

ى الرغم من ذلك فهم غري قادرين من املؤسسات اليت تلعب دورا نشطا يف السياسة العامة،  وعل
  .أو غري راغبني يف أن يقوموا هبذا الدور احملايد

      واألصل أهنم مكرهون على أداء أدوار معينة تبعا لتوجيه اجلهة اليت يعملون هبـا ممـا يقلـل         
  .من مشكليت الرغبة اللتني طرحهما السويل

هامة وظائف  تمع املعاصر يرى السويل أن هناكعن الوظائف السياسية لوسائل اإلعالم يف اجمل     
  :اليت ميكن أن تقوم هبا وسائل اإلعالم وهي

  .مراقبة البيئة اخلارجية ونقل األخبار عن األحداث اجلارية -أ
  .التنشئة السياسية -ب
  .تفسري معىن األحداث -ج
  .التالعب والتأثري املدروس يف العملية السياسية -د

                                                           
١  - Harold Lasswell, communication research and public policy, publishing quarterly full, 
1972, p310. 



 

ائف اليت ذكرها السويل قد تتعلق مبجتمعات دون أخرى أو توجد يف بعض غري أن هذه الوظ     
ففي اجملتمعات االنتقالية تكون مثل هذه الوظائف يف خدمة السلطة اليت  ،اجملتمعات بشكل مغاير

وهي يف الغالب سلطة النظام السياسي القائم، كما أن الوظيفة  ،تنتمي إليها وسائل اإلعالم
داث كما ذكرها السويل قد تسقط معها فكرة احلياد حيث أن أغلب املتعلقة بتفسري األح

القائمني باالتصال يفسرون األحداث حسب قناعات مالك الوسيلة اإلعالمية وتوجهاته، وتبقى 
من السياسيني يستغلون سلطة بر ذات أمهية حيث أن العديد الوظيفة الرابعة اليت ذكرها غار
  .يف العملية السياسية بوجه عام وسائل اإلعالم يف اجملتمع للتأثري

  : Gabriel Almondتصور غابريال أملوند  -٢
تحديد موقع نظام االتصال يف النظام السياسي وشبه الوظيفة االتصالية بالدورة باهتم أملوند      

الدموية يف جسم اإلنسان، فاالتصال يشبه الدم يف قيامه يف النظام السياسي بوظائفه، واالهتمام 
 ينصرف إىل الدم يف حد ذاته، أي ال ينصب على االتصال يف ذاته، ولكنه يتجه حنو ما هنا ال

حيمله الدم وما يتضمنه من تغذية لكل النظام، كما أن وظيفة التعبري عن املصاحل وهي العملية اليت 
يضع األفراد أو اجلماعات عن طريقها احتجاجاهتم ومطالبهم أمام صانعي القرار تتم من خالل 

سائل االتصال اجلماهريي، اليت متثل إحدى القنوات املؤسسة للتعبري عن املصاحل، ومن خالهلا و
من أن النخبة السياسية رة انتشار أوسع، هذا على الرغم جتد املشاكل السياسية وقضايا الساعة دائ

ملدخل قد تسيطر على وسائل االتصال كما أن وسائل االتصال قد ختضع للرقابة، إال أهنا متثل ا
  .األساسي للتعبري عن املصاحل يف اجملتمعات الدميقراطية

 Fonctional)يتضح موقع االتصال يف النظام السياسي يف ضوء حتليل أملوند البنائي الوظيفي      

Structure) الذي ركز على فكرة الوظيفة، وكان منطلقه يف التحليل حيث يرى أن وظائف ،
مصاحل ية، التعبري عن املصاحل، جتميع التنشئة السياس: وهيالنظام سواء يف جانب املدخالت 

ما يعرب عنه بالوظيفة نع القرارات السياسية العامة، أوومن بني هذه الوظائف ص، االتصال
، فنظام "كل شيء يف السياسة اتصال"التحويلية، ويف هذا اإلطار يورد أملوند مجلته الشهرية 

تدفق املعلومات من النخبة السياسية إىل اجلماهري وأيضا االتصال هو إحدى القنوات الرئيسية ل
  .   )١(لنقل مشاكل وطموحات وتطورات اجلماهري إىل النخبة

                                                           
  .٥١، ص )١٩٩٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(، يف الوطن العريب بسيوين إبراهيم محادة، دور وسائل االتصال يف صنع القرارات -١



 

عملية السياسية حيث يتوقف ومن مث يربز الدور الذي أوكله أملوند لالتصال كمحرك لل     
 عن قرارات أو تعليمات على فاعليته وجناعته، إذ أنه يربط بني املدخالت اليت هي عبارة ا جناحه

أو استجابات لبعض املطالب بعد مرورها على العلبة السوداء وهو الوصف الذي أطلقه دافيد 
على النظام السياسي، كما طرح أملوند تصوره على أساس تباديل حيث David Easton إيستون 

    لسياسية املمثلة يكون االتصال تصاعديا، من األسفل إىل األعلى، أي من اجلماهري إىل النخبة ا
          ويكون تنازليا من احلكام  ،يف احلكام، حيمل طموحات اجلماهري وانشغاالهتا ومصاحلها

  .اخل...وتعليمات جلماهري يف شكل معلومات وقراراتإىل ا
  : (Boulding)تصور بولدينغ  -٣

     ك السياسي يعتمد يتركز إسهام بولدينغ يف حتليله حلقيقة السياسة على فكرة أن السلو     
، فوسائل االتصال تغري من الصورة الذهنية لألفراد وهذه بدورها Imageعلى الصورة الذهنية 

ما هي نوعية العالقات السياسية اليت تتأثر : تؤثر يف السلوك النهائي، والسؤال املطروح هنا
بالفرد دل من عالقاته بوسائل االتصال؟ من املفترض أن كل تأثر حيدث يقع أوال على الفرد ويع

فإن أقل العالقات السياسية حجما اليت تتأثر بوسائل االتصال هي  ،عليه ااآلخر على األقل، وبناء
عالقة ثنائية بني شخصني معينني، بينما جند أن أوسع العالقات السياسية تأثرا بوسائل االتصال 

مؤسسات أخرى تتأثر بوسائل هي النظام السياسي ككل، ويقع بني هذين املستويني اجلماعات و
 ردـالف: االتصال لذلك ميكن تصنيف تأثريات وسائل االتصال وفق ثالثة مستويات هي

أو املؤسسات الوسيطة والنظام السياسي ككل، ومن تفاعل هذه املستويات ميكن أن  اجلماعاتو
  : جند العالقات اآلتية اليت تتأثر بوسائل االتصال

سياسة وللنظام ام السياسي، ومن نتائج هذا التأثري إدراك الفرد للالعالقة بني الفرد والنظ -
 .أو رفضه شرعية النظامالسياسي، وقبوله 

العالقة بني النظام السياسي واملؤسسات األخرى الوسيطة، كاألحزاب السياسية، ومن أهم  -
    واالحتادات النتائج اليت حتدثها وسائل االتصال على األحزاب السياسية وغريها من اجلماعات 

يف عالقاهتا بالنظام، أن أمهية احلزب أو االحتاد تتوقف كلية على مدى عالقته بوسائل االتصال  
 .بترويج سياسته وأهدافه وانتهاءبإنشاء احلزب  ابدء



 

      وسـائل االتصـال   ووترجع أسباب العالقة القوية بني األحزاب و اجلماعات واالحتـادات       
آليـات   وأة املشتركة بني األحزاب ووسائل االتصال سواء من حيث األهداف إىل طبيعة األرضي

  .العمل
  العالقة فيما بني املؤسسات، فوسائل االتصال تؤثر يف عالقة املؤسسات املختلفة ببعضها، مبـا   -

، خاصة عندما تركز التغطية اإلعالميـة علـى تشـخيص    ك عالقة املؤسسات احلكوميةيف ذل
  .وعالقة املؤسسات املختلفة هبا األزمات وأسباهبا

  تأثريكالعالقة بني املؤسسات والفرد، وقد كانت هذه العالقة موضوع تركيز معظم الدراسات  -
 .)١(االتصال على السلوك االنتخايب وهو ما يعين تأثري االتصال يف عالقة الفرد باألحزاب السياسية

   وعالقتها باالتصال كان انطالقا ) االنطباع(وهبذا فإن تركيز بولدينغ على الصورة الذهنية      
      من دور الصورة الذهنية اليت يستخدمها السياسيون لتحقيق منفعة ذاتية، فعادة ما نتعرف 
على السياسيني من خالل الصورة الذهنية اإلعالمية املبثوثة عرب وسائل االتصال اليت تقوم بوظيفة 

بالسلوك  وسواء باملشاهدة أ ،يف االنتخابات السياسية اركمثل يف مساعدة الفرد الذي يشهامة تت
لذهنية حسب علي عجوة ما ألن الصورة ا ،الفعلي على حتليل القيم اخلاصة باملرشحني السياسيني

أو اجلماعات، إزاء شخص  اتية اليت تتكون عند األفرادالناتج النهائي لالنطباعات الذ" هي إال 
  . )٢("...س بعينه، أو منشأة أو مؤسسةمعني أو نظام ما أو شعب أو جن

  :(Steven Chaffee)تصور ستيفن شايف 
يله ألمهية املعلومات يؤكد شايف على ارتباط النظام االتصايل بالنظام السياسي، من خالل حتل     

الذي يرتبط باملدخالت واملخرجات  Eastonيف العملية السياسية وفق منوذج إيستون  واالتصال
    جلدول التايل الذي يوضح عالقة النظامني السياسي واالتصايل يف ضـوء تأثريمهـا   فقام بوضع ا
  :)٣(احلكومةد معرفيا ووجدانيا يف مواجهة على الفر

  
  

                                                           
 .٥٨ – ٥٦مرجع سابق، ص ص  …بسيوين إبراهيم محادة، دور وسائل االتصال يف صنع القرارات يف الوطن العريب  - ١
 .١٠، ص )١٩٨٣عامل الكتب،  :القاهرة(علي عجوة، العالقات العامة والصورة الذهنية،  - ٢

٣  - Steven Chaffee, the Diffusion of political in information, in S.Chaffee, (Ed), political 
communication… op cit, p 95. 



 

 النظام السياسي النظام االتصايل نوع التأثري
 الوسيلة  اهلدف الوسيلة اهلدف

اتفاق القيم  تأثريي
اليت حيملها 

 الفرد

ــى ااتصال إقناعي  ــول عل حلص
ــراد  ــاندة أف مس
اجملتمع للقـرارات  

 والسياسات  

عملية حتويل للمطالب بطريقـة  
 مرضية 

إدراك  معريف 
األفـــراد 
ــم  وفهمه
للمدخالت 

 بدقة 

ــال  اتصــ
ــاهريي  مجـ

 وشخصي

فهم وظيفة وعمل 
 النظام 

 اتصال مجاهريي وشخصي 

  *منوذج ميثل عالقة النظام االتصايل بالنظام السياسي * 
      

اجلماهري والنخبة عندما  ترب هذه الرؤية من النموذج الذي وضعه السويل عن العالقة بنيتق 
        عن وظائف اإلعالم املتمثلة يف تفسري األحداث ونقل األخبار، غري أن السياسيني  حتدث

  .يف العموم مييلون إىل النظر لوسائل االتصال كأداة لإلقناع وتعبئة الرأي العام لتوجهاهتم
ميكن أن تتضح العالقة أكثر بني النظامني االتصايل والسياسي عند تعرضنا ملداخل دراسة      

  .النظام اإلعالمي السياسي، حيث توجد جمموعة من العوامل تتحكم يف دراسة وحتليل هذا النظام
  : مداخل دراسة النظام اإلعالمي والسياسي

حتليل النظام اإلعالمي السياسي منها ما هو هناك جمموعة من املداخل ذات أمهية بالغة يف      
  .متعلق باجلمهور، ومنها ما هو متعلق مبستويات العالقة السياسية

ظهر مفهوم أدوار اجلمهور يف إطار حماوالت تطبيق  :Audience Rolesأدوار اجلمهور : أوال
ئل اإلعالم مدخل االستخدامات واحلاجة لدراسة توجهات الناخبني حنو املضمون السياسي لوسا

ت وقد برزت مالمح النجاح هلذه احملاوالت يف الفرض القائل بأن املتلقني املختلفني للمعلوما
عن هذه املعلومات، وبناء على هذه التوقعات فإهنم يطورون  السياسية تدفعهم توقعات خمتلفة



 

سي، ويف دراسة توجهات خمتلفة ويتبع ذلك أهنم ميارسون أدوارا خمتلفة يف النظام اإلعالمي السيا
أربعة  ١٩٧٥ Blumlerهلذه التوجهات السياسي حنو اإلعالم السياسي يف بريطانيا حدد بلومر 

أدوار للجمهور ميكن أن تنطبق على نظم االتصال السياسي يف الدميقراطيات التنافسية األخرى 
  : وهي

  .ويبحث عن تدعيم لعقائده املوجودة :(partisan)املتحزب 
  .يسعى للتوجه حنو كيفية اختاذ قراره االنتخايب :(Liberal)الليبريايل 
سياسات (ويبحث عن املعلومات املتعلقة خبصائص البيئة السياسية مثل  :(Monitor)املراقب 

  ).احلزب، القضايا املعاصرة، نوعيات الزعماء السياسيني
والشكل اآليت  يبحث عن اإلثارة أو التشويق وإشباع حاجاته العاطفية :(spectator) املتفرج

  :  )١(يبني تكامل األدوار يف النظام اإلعالمي السياسي
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
أن مثة أربع عالقات  ١٩٧٤ seymaun Ureيرى سيمون  :مستويات العالقة السياسية: ثانيا

 ريات تابعة، وليست متغريات وسيطةسياسية تؤثر يف وسائل اإلعالم وهي يف هذه احلالة متغ
  : القات هيوهذه الع

 :(Political system and Individual)العالقة بني الفرد والنظام السياسي  - أ

                                                           
مرجع سابق، ص ... بسيوين إبراهيم محادة، العالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم واجلماهري يف إثارة وحتديد أولويات القضايا العامة يف مصر -١

٢٦٤ . 

  اجلمهور
Audience  
  املتحزب
Partisan  
  الليربايل

Liberal citizen 
  املراقب

Monitor  
  املتفرج

Spectator 

 اإلعالميون
Media Personnel  

  املوجه 
Iditorial Guide 

  املرشد 
Moderator 
  املراقب 

Watch Dog  
  املرفه 

Entertainer  
  

  املتحدثون باسم احلزب
Party spokes men 

  )املتنيب لقضية ما(اجملالد 
Gladiator  

  )العقالين(املقنع الرشيد 
Rational persuader 
  املزود باملعلومات 

Information provider  
  املمثل 

Actor performer 



 

 إدراك يا لتأثري وسائل اإلعالم هإن أكثر أشكال العالقة بني الفرد والنظام السياسي خضوع     
            ؟ هل يسيطرون ومن هم القائمون بالعمل السياسي أو تصوره للسياسة، هذا الفرد

هل السياسة عمل جدير  باالحترام؟ ما هي القضية  ؟حداثلى األحداث، أم تسيطر عليهم األع
على هذه األسئلة تتوقف جزئيا على طبيعة وسائل اإلعالم نفسها مثل  ؟ إن اإلجابة السياسية

رغبة هذه الوسائل يف حتجيم األحداث، أو التقليل من أمهيتها، أو إعطائها رموزا مالئمة يسهل 
األحداث السلبية واالهتمامات واملوضوعات  موعةإعطاء أمهية جملوكذا اجلمهور فهمها، على 

     اإلنسانية األقرب إىل ثقافة اجملتمع، وتتمثل اخلطوة الثانية بعد إدراك الفرد للسياسة يف قبوله 
  .أو رفضه لشرعية النظام السياسي الذي يدركه

  : (Political system and Institution) يقة بني املؤسسات والنظام السياسالعال - ب
سواء كانت األحزاب أو الربملان أو غريه من املؤسسات السياسية، فاألحزاب مثال يف حاجة      

إىل التغلغل بني كافة األوساط وليس هناك من وسيلة أقدر على أداء هذه الوظيفة مثل الصحافة 
  .سريع بني اجلماهري فهي وسيلة غري مكلفة، وقادرة على التغلغل بشكل

 : (Intra Institution Relations) العالقة بني املؤسسات -ج
العالقة بني الرئيس  ،من األمثلة على تأثري وسائل اإلعالم على العالقة السياسية بني املؤسسات     

 نقل ميزانيتحدة األمريكية، األمريكي والكونغرس، فالتلفزيون يف حكم طبيعته يف الواليات امل
      إىل الرئيس حيث أصبح لديه صلة مباشرة بالناس دومنا حاجة إىل تعاطف الصحفيني  القوى

أو األحزاب، وباملقابل فإن فرصة الكونغرس يف استغالل التلفزيون حمدودة وال يستطيع أن ينافس 
  .الرئيس يف هذا اجملال

 : (individual and institution)العالقة بني الفرد واملؤسسة  -د
تنتمي معظم دراسات التأثري اإلعالمي إىل هذه الفئة ومن األمثلة على ذلك التغري يف السلوك      

  .االنتخايب، إن ذلك يعين تغري العالقات بني الناخب الفرد واحلزب كمؤسسة
إن املثال السابق اخلاص  :(Individual and individiual)العالقة بني الفرد والفرد  - هـ 

ك االنتخايب للفرد باعتباره عالقة بني فرد ومؤسسة، ميكن أن ينتمي إىل هذه الفئة بتغيري السلو
      كذلك، حيث أن املؤسسة ليست إال جمموعة من األفراد، ويظهر أن تأثري وسائل اإلعالم 



 

     يصعب ممارستها وعلى النظام السياسي لدرجة أن األنشطة السياسية خمتلفة يف الوقت احلاضر 
  . )١(وسائل اإلعالم يف غياب

دراك النظام السياسي ألمهية وسائل االتصال يف تكوين الرأي العـام جتـاه القضـايا    إلنظرا      
دافه، ولقد الداخلية واخلارجية، حياول هذا النظام السيطرة على حمتويات هذه الوسائل وحتقيق أه

تصال، وهو من النمـاذج  منوذجا عن عالقة السلطة مبضامني وسائل اال) Negrineنقرين ( وضع
       اليت تأخذ بعني االعتبار عالقة املؤسسات السياسية بالنظام االتصايل، ولقـد وضـح منوذجـه    

  : )٢(يف اجلدول التايل
  

  االستجابة  استجابة   الفاعلون السياسيون     املؤسسات  املؤسسات 
  املؤجلة   اجلمهور    واالجتماعيون     السياسية   اإلعالمية

 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  : يشرح نقرين هذا النموذج يف النقاط اآلتية      
          مضمون وسائل االتصال يعكس قائمة من العالقات املختلفة بني وسائل االتصال  - أ

  .يف املؤسسات السياسية، والنخب السياسية
                                                           

 . ٢٦٨ – ٢٦٧املرجع السابق، ص ص  -١
1- R.Negrine, Politices and the Mass Medio in Britain (Boston: Littele, Brown and company, 
1966), pp 14 – 16. 
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النخبة السياسية واملؤسسات  من طرفخيضع حمتوى الوسائل اإلعالمية لضغوط خمتلفة،  - ب
تقوم مبمارسة ضغوط على املؤسسات اإلعالمية من أجل التوصل إىل صياغة  اليت سيةالسيا

املضمون الذي حيقق أهداف هذه النخب وتلك املؤسسات، أما اجلمهور املستهدف من هذا 
املضمون فإن قدرته على صياغة وتغيري مضمون وسائل االتصال يعترب حمدودا أو نادرا، ويكون 

 .لقائم باالتصال، أو من خالل الصورة املنطبعة يف ذهنه عن هذه الوسيلةهذا التأثري من خالل ا
ج تفاعل عدة فاعلني اتتضح أن مضمون وسائل اإلعالم هو نمن خالل النقطتني السابقتني ي -ج
  ).املؤسسات السياسية، النخبة السياسية، اجلمهور(

النظام السياسي وعالقته أثر كل طرف من هؤالء على مضمون الوسائل خيتلف حسب طبيعة      
بنظام االتصال؛ ففي النظام السياسي الدميقراطي يزداد تأثري اجلمهور واملؤسسات اإلعالمية على 

زداد صياغة املضمون، أما يف النظام التسلطي الديكتاتوري فإن تأثري النخبة واملؤسسات السياسية ي
  .على صياغة املضمون مقابل انعدام تأثري اجلمهور

صياغة املضمون يتم بثه أو نشره من خالل وسائل االتصال بغرض حتقيق هدف إعالمي بعد  -د
وطبقا للنموذج فإن التأثريات ،  على اجتاهات الفردريتأثريي للتأثللتأثري على معارف الفرد، وآخر 

وذلك ) املمثلة يف النموذج خبط متقطع(املعرفية تكون أسرع وأقوى من التأثريات على االجتاهات 
ى املدى القصري، أما على املدى البعيد فيمكن أن حيدث تغيري يف سلوك الفرد يف اجتاه السلوك عل

  .  )١(الذي يهدف إىل حتقيقه
النخب السياسية واملؤسسات (ويظهر من منوذج نقرين الذي ركز فيه على الثالثي      

يف الدول الدميقراطية،   يبقى دور اجلمهور كمتلقي ثانوييف حني) الدميقراطية ووسائل االتصال
ومنعدما يف الدول التسلطية الدكتاتورية اليت تسيطر فيها الدولة بنخبها ومؤسساهتا على وسائل 

وما أغفله نقرين هو التأثري الذي ، على اجلمهور توجيها وتأثريا ،موناومض ااالتصال امتالك
الدول الدميقراطية  متارسه النخب واملؤسسات السياسية على مضمون وسائل االتصال حىت يف

يعد مثاال واضحا يف هذا اجملال، " املتالعبون بالعقول"ر يف كتابه كره هربرت شيلوما ذ نفسها
يف الواليات  ريني والذين يتسترون وراء النخبةحيث أوضح فيه سيطرة كبار املالك االحتكا

  .على مضامني وسائل االتصال وتضليلهم للجمهور املتحدة

                                                           
١  - N.Negrine, politics and the Mass media in Britain, Op cit… pp14 – 18. 



 

    مالحظته عن الدراسات واملسامهات الفكرية اليت تعرضنا إليها، أهنـا ركـزت   إن ما ميكن      
على االتصال السياسي اجلماهريي يف جمملها، ومل تركز بشكل مباشر على االتصال السياسـي  

  .  الشخصي
فقد ركزت على دور االتصال اجلماهريي كوسيط يف عملية االتصال بني القادة السياسيني      

هو تزامن هذه الدراسات مع التطور الكبري الذي شهدته وسائل االتصال اجلماهريي ومرد ذلك 
  .ابتداء من الثلث الثاين للقرن العشرين

أثناء فترة  ١٩٤٠ويستثىن من ذلك الدراسات امليدانية اليت قام هبا الزارسفيلد وزمالؤه سنة      
       المي السياسي اليت استعرضناها االنتخابات،كما أن املداخل األساسية لدراسة النظام اإلع

يف املبحث، مل تتطرق ملدخل االتصال الشخصي يف دراسات هذه العالقة واقتصرت على إبراز 
  .وسائل اإلعالم بصفة عامة يف تشكيل هذه العالقة



 

  

  
  ثاينالالفصل 
 االتصالمناذج من 
  السياسي الشخصي

  



 

داخل اجملتمع اجلزائري، وقبل ذلك ارتأينا أن تصال معامل اال سنتطرق يف هذا الفصل إىل     
       يةاالنتخاباحلمالت املستخدمة يف  السياسي أساليب االتصال الشخصينستعرض مناذج من 

  .يف جمموعة من دول العامل
وإذا  ،لكل جمتمع خصوصياته احلضارية والثقافية اليت متيزه عن غريه من اجملتمعاتذلك أن      

ت تشترك يف استخدام وسائل االتصال اجلماهريي بدرجات متفاوتة، فإهنا كانت كل اجملتمعا
سيما منها فترات بارز يف العديد من املناسبات ال تستخدم كذلك االتصال الشخصي بشكل

  .احلمالت االنتخابية
إن كان النموذج األمريكي املثال األبرز بالنسبة للدول املتقدمة يستخدم بشكل واسع وسائل      
الستعمال االتصال  فإن هناك هامش ،صال اجلماهريي يف احلمالت االنتخابية املختلفةاالت

       الشخصي يف مثل هذه احلمالت، حيث مل يكن هناك بد من االستغناء عن هذا النوع اهلام 

  .يف العديد من املواقفع االتصال نظرا لدوره الفعال من أنوا
كذلك بشكل أوسع يف مناذج أخرى من االنتخابات  خدم هذا النوع من االتصالكما اسُت     

  .الربملانية يف كل من اهلند ومصر والكويت
أما املبحث الثاين، فسيتم التطرق من خالله للثقافة السياسية واالتصالية يف اجملتمع اجلزائري          

ائري دون كما ال نستطيع احلديث عن اجملتمع اجلزمن خالل حتديد طبيعة اجملتمع اجلزائري، 
       إرفاق ذلك بالتطرق إىل اجملتمع العريب بشكل عام، ذلك أن األول جزء من الثاين يلتقيان 

  .يف أغلب السمات واخلصائص
مع اجلزائري، وذلك املتعلق بالتشريعات املنظمة لالتصال يف اجملتاجلزء،  سنقوم بتحليل كما     

ملواثيق والدساتري أو القوانني واللوائح إىل يومنا سواء كانت من خالل ا منذ االستقالل
  ...والتعليمات وغريها

حبكم اجملتمع اجلزائري جد ويتحرك فيه لتطرق إىل السياق العام الذي يوابيتم كل ذلك إال  الو   
  .جماالت احلياة أغلبإىل جمتمعات العامل الثالث املتسمة بالتخلف يف انتمائه 



 

  :يةاالنتخاباحلمالت املستخدمة يف  السياسي الشخصي أساليب االتصال: املبحث األول    
      املواطنني السياسيون فيها جيند اليت االنتخابية احلمالت جند السياسي االتصال ضمن 

 اإلمجاع من قدر أكرب حتقيق السياسيون يستهدف مشاريع أو أشخاص حول االلتفاف أجل من
     .االقتراع طريق عن حوهلا
      ، مث ووظائفها وأنواعها االنتخابية، احلملة مفهوم إىل العنصر هذا يف سنتطرق ولذلك     

  .إىل مناذج من استخدامات االتصال الشخصي يف احلمالت االنتخابية يف ثقافات خمتلفة



 

  أشكال احلمالت االنتخابية وآثارها: األولاملطلب 
  : احلملة االنتخابيةمفهوم 

االصطالحية للحملة االنتخابية نتوقف عند املفهوم اللغوي قبل التطرق إىل بعض التعاريف      
محل عليه يف احلرب : قوله) َحَملَ(ن منظور يف كلمة بلكلمة محلة، فقد جاء يف لسان العرب ال

  . )١(محلة منكرة، ومحلت على بين فالن إذا أرشت بينهم
ة االنتخابية عن احلملة كما ختتلف احلمل،ت عند العرب مبعىن اهلجوم والشدةولذلك فقد عرف     

الصحافية، حيث أن هذه األخرية هي نوع من األنواع الصحفية تعاجل موضوعات معينة مثل 
 مكافحة تعاطي املخدرات، احلملة على موضوع األغاين اهلابطة، احلملة على مسؤول معني 

  ...).وزير، مدير(
وإطار نشر صحفي مرحلي عملية تغطية إعالمية مكثفة "وهي حسب أمساء حسني حافظ       

واليت استخدم يف إتباعها  ،متتابع ملادة حتريرية ختتص مبعاجلة موضوع أو قضية هتم الرأي العام
افرة، أو أحيانا استخدام الشكل ظشكال أو قوالب التحرير الصحفي متألسلوب احلملة خمتلف أ

ومتناسقة يف ترابط التحريري الواحد املتكرر بذاته، وذلك يف إطار وحدة موضوعية متصلة 
مث ما تتميز به من بعد تنظيمي  ،وتفاعل متبادل، كما تفرد هلا مساحة حتريرية واسعة يف صفحاهتا

ارتكازها على أسس من اإلعداد والتخطيط املسبق واملتجدد باستمرار واملتابعة يف هام يتمثل 
  .)٢("تقييم املرحلي لنتائجها وجدولتهاواإلشراف على تنفيذها وال

من احلملة االنتخابية  اما ميكن مالحظته هنا هو أنه ميكن أن تكون احلملة الصحفية جزء     
ن تتخذ منه أمرشح معني أو على موضوع بذاته ب كأن تشن وسيلة إعالمية أو صحفية محلة على

  .موقفا سواء إجيابيا أو سلبيا
  :مفهوم احلملة االنتخابية

فكل دارس يعطيها تعريفا حسب الغرض من تلك احلملة  تتعدد مفاهيم احلملة االنتخابية،      
، أو يف مترير  االنتخاباتيفوتتفق هذه التعاريف يف اهلدف األساسي من احلملة وهو النجاح 

                                                           
 .١٨١، ص )١٩٥٦ دار صادر للطباعة والنشر، بريوت للطباعة والنشر،: بريوت(دي عشر، ابن منظور، لسان العرب، اجمللد احلا - ١
، ص )١٩٨٩دون دار نشر، :القاهرة(أمساء حسني حافظ، نظرية احلملة الصحفية، ملتقى أشكال التحرير الصحفي بني الواقع والتطلع،  -٢

٢٥٨.  



 

هناك من حيصر دورها يف اجملهود الذي يبذله املرشح ليبلغ عن نفسه ، ومشروع سياسي معني
  : أفضل صورة ممكنة فريى أهنا

ري مال اليت يقوم هبا احلزب أو املرشح، بغرض إعطاء صورة حسنة للجماهجمموعة من األع"
وحماولة التأثري فيهم بكل الوسائل واإلمكانات املتاحة من خالل  ،عن سياسته وأهدافه والناخبني

، وإذا كان هذا التعريف )١("قنوات االتصال اجلماهريي وذلك هبدف حتقيق الفوز يف االنتخابات
    التقرييب للحملة، إال أنه أغفل دور االتصال الشخصي يف احلملة االنتخابية قد أعطى املفهوم 

         يف دراسة له عن وسائل وأساليب الدعاية االنتخابية  ويف هذا اإلطار يرى صفوت العامل
   هي جمموعة من األنشطة اليت يقوم هبا حزب  ":املختلفة أن احلملة االنتخابية يف النظم السياسية

املرشح السياسي، هبدف إمداد اجلمهور والناخبني باملعلومات عن برناجمه وسياسته وأهدافه  أو
وحماولة التأثري فيهم بكل الوسائل واألساليب واإلمكانيات املتوفرة من خالل مجيع قنوات 
             االتصال واإلقناع، وذلك هبدف احلصول على أصوات الناخبني، وحتقيق الفوز 

  . )٢("النتخاباتيف ا
وهناك من يقدم تعريفا حيتوي تفاصيل عن املرشح، وعن اهليئة الناخبة اليت حيصرها يف الذين      

أهنا جمموعة من األدوار االتصالية اليت ": لديهم نية التصويت أو نية املشاركة يف االنتخابات فريى
، السلطة جمموعة أحزاب فرد، مرشح أو أحد مؤيديه، حزب سياسي أو(يقوم هبا مصدر معني 
         مال يف حتقيق الفوز أددة، حالة انتخابية حم وذلك يف صدد) اخل...السياسية احلاكمة ذاهتا

   املقيدون (من أصوات اهليئة الناخبة،  ن طريق احلصول على أكرب عدد ممكنيف االنتخابات، ع
             ت أو نية املشاركة لصويف احلصيلة االنتخابية والذين تتوافر لديهم نية اإلدالء با

  .)٣("يف االنتخابات
التعريف باحلزب السياسي ومرشحيه السياسيني  اتستهدف أساس": وهناك من يعرفها بأهنا     

     حىت يتمكن الناخبون من تأييد رأي معني وبلورة إرادهتم الواعية  ،وبرناجمه إىل مجاهري الناخبني
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    ة اإلدالء بأصواهتم هبدف الفوز بثقة الناخبني واحلصول على أصواهتم يمليف االنتخابات قبل ع
    .)١("يف االنتخابات

    من خالل استعراض هذه التعاريف نستنتج أهنا تلتقي يف نقطتني متثالن القاسم املشترك هلـا       
  :ومتثل جوهر احلملة االنتخابية من جهة ثانية ،من جهة

      صول على أكرب عدد ممكن من أصوات الناخبني هبـدف الفـوز   أن هدفها األساسي هو احل -
  .، أو ضمان االلتفاف اجلماهريي حول مشروع معنييف االنتخابات

لتبليغ ) مجاهريية، شخصية(أن تستعمل ألجل ذلك كل الوسائل االتصالية املتاحة  -
 .، أو مشروعهوأفكار املرشحبرنامج 

  : ف التايل للحملة االنتخابيةومن ذلك ميكن أن نورد التعري     
 عترااالقهي جمموعة من االتصاالت املستمرة واملكثفة بني املرشح والناخبني تسبق يوم "

ويستعمل فيها املرشح وأنصاره خمتلف وسائل االتصال واإلقناع الشخصية واجلماهريية، من أجل 
ضمان  أو يف االنتخابات احلصول على أكرب عدد ممكن من أصوات اهليئة الناخبة لتحقيق الفوز

ألنه أثناء احلملة االنتخابية " مكثفة"وقد ركزنا على كلمة  "أو مشروع ما النجاح لفكرة معينة
     تزداد علية االتصال بني الناخبني واملرشحني، حيث تكون يوميا عرب خمتلف وسائل االتصال 

عكس األيام األخرى  من وسائل االتصال هنا عات وندوات ولقاءات شخصية وغريهامن جتم
  .حيث يكون االتصال بني السياسيني واملواطنني عاديا) ما عدا فترة االنتخابات(

  :  العالقة بني احلملة االنتخابية والدعاية السياسية
قبل استعراض العالقة بني املفهومني، نشري إىل أن هناك من يطلق على احلملة االنتخابية   

) احلملة السياسية(ا هو احلال يف مصر، وهناك من يطلق عليها كم) الدعاية االنتخابية(مصطلح 
حدا، وهو ما يعرف يف اجلزائر كما هو الشأن يف بريطانيا، غري أن هذه املسميات متثل معىن وا

  ).لة االنتخابيةماحل(
إىل حتقيق أهداف حمددة  القائمون هبا سعىيد مبثابة الدعاية التكتيكية حيث تع :احلملة االنتخابية

         قة هتدف إىل تدعيم الث اسية واملنطق العام الذي حيكمها،ومرحلية يف إطار الدعاية السي
     التأثري فيهم بكل الوسائل واألساليب املتوفرة  الناخبني باملعلومات يف السياسيني وإمداد مجهور
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مؤيدي قضية من خالل مجيع قنوات االتصال واإلقناع، هبدف الفوز يف االنتخابات أو زيادة 
  .معينة وإبراز تركيز أو تكثيف للدعاية السياسية  يف الفترة اليت تسبق إجراء االنتخابات

حيث تضع اإلطار العام للسياسات واألهداف  اإلستراتيجيةهي الدعاية  :الدعاية السياسة
ل والربامج، ومدى التتابع املنطقي واملوضوعي للتعبري عن هذه السياسات والربامج واملراح

التنفيذية من حيث الوسائل واألدوات واألساليب الدعائية املستخدمة، أي أن الدعاية السياسية 
لة ضرورية الستيعاب أكرب عدد من األفراد يكلية وشاملة ومستمرة ودائمة، حبيث تعد وس

وجذهبم وإثارة اهتمامهم حبيث تتشابه أساليب التفكري وأنواع التقييم وردود الفعل للمواقف 
  .يف إطار الربامج والسياسات واألهداف واملبادئ  قضايا املختلفة وال

طية بني استخلص صفوت العامل يف دراسته ألساليب الدعاية االنتخابية وجود عالقة ارتبا  
على أساس أن استمرار هذه األخرية بكل الوسائل  ،ية السياسيةعااحلملة االنتخابية والد

هو تدعيم للدعاية االنتخابية والعملية االنتخابية اليت يقوم هبا واألساليب املمكنة للحزب السياسي 
       فهو  ؛دعاية سياسية مستمرةيف  ، فهذا األخري خارج فترة االنتخابات يكون)١(السياسيون

سياسية دعاية حالة  نشاطاته ومواقفه من القضايا احمللية والوطنية والدولية اليومية املتجددة يفيف 
  .طوال أيام السنة ةوعادي ةمستمر
أما احلملة االنتخابية فهي نشاط عرضي تبلغ فيه الدعاية السياسية ذروهتا ويزداد فيها      

االتصال كثافة بني السياسيني والناخبني، وتكون غالبا يف الفترة القانونية احملددة اليت تسبق موعد 
  .االقتراع

ه ميكن متثيل العالقة بني الدعاية السياسية أن": وهذا ما أشار إليه بسيوين محادة يف قوله     
      احلزيب والثانية سلوك عرضي حيدث كاالنتماء أن األوىل سلوك مستمرواحلملة االنتخابية ب

  .)٢("يف أوقات بعينها
احلملة (والقصري ) ية السياسيةاعالد(أن القوى ذات األمد البعيد  ومن جهة يرى سيلر     

 التأثري على مسار االنتخابات إال أن القوى ذات األمد البعيد لن تتحدد تلعب دورا يف) االنتخابية
مد مبعيار التماثل احلزيب بل باألسس االنتخابية للحزب املمثل لفكرة سياسية، أما القوى ذات األ
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        لك ذعلى الناخبني املترددين الذين ال يتماثلون مع احلزب وك القصري، فإهنا متارس تأثريها
  :لناخبني اجلدد، وهي تنقسم إىل قسمنيعلى ا

  .عوامل حتريض، واليت تعبئ املترددين عدميي النشاط السياسي أو بعض املنتخبني -
اجلديد املطروح أو فاعلية  ن يفضلون حزبا آخر من خالل الشيءعوامل جذب املتعاطفني الذي -

س العالقة بني قوى األمد وتتحدد عملية االنتخابات على أسا.. .املرشحكالم الداعية أو سحر 
  .)١(البعيد واألمد القصري

  :ة للحملة االنتخابيةاآلثار الرئيس
إن األفراد الذي يعتربون الرسائل االتصالية مصدرا هاما للحصول على املعلومات، ال   

     يهتمون بتلك الرسائل لتشغيل أوقات فراغهم، ولكنهم يهدفون إىل احلصول على معلومات 
وقضايا تستحوذ على اهتمامهم، وهذا االهتمام والتفاعل مع الوسائل االتصالية عن موضوعات 

األحداث أو املواقف تدعيم ورمبا تعديل االجتاهات حنو الشخصيات أو اليفتح هلم جمال التنشيط و
ة ثالثة أن للحملة االنتخابية آثارا رئيسومن ذلك يرى الدارسون  ،ها تلك املعلوماتاليت جيمع عن

  .التنشيط والتدعيم والتحويل: ر من األمهية هيعلى قد
فاحلملة االنتخابية قد تؤدي باجلمهور الذي ال يوجد لديه أي  :(Activation)التنشيط  -١

اهتمام باالنتخابات أو املرشحني إىل توفري درجة من االهتمام البسيط هبا، مما قد يؤثر على 
ناخبني الذين لديهم اهتمام متوسط بالعملية االنتخابية الناخب يف االنتخابات التالية، أما بالنسبة لل

 اد فضوهلم ملعرفة أمساء املرشحنيفيزداد وعيهم وإدراكهم بأمهية االنتخابات وتأثريها، ويزد
      فضال عن زيادة درجة املتابعة للقضايا السياسية املختلفة  ،وبرنامج وسياسات كل مرشح

    ميكن أن تساهم احلملة يف إثارة اهتمام بعض املواطنني ثة ملة االنتخابية، ومن جهة ثاليف احل
   يف املشاركة السياسية، واملشاركة يف املناقشات السياسية واالجتماعات االنتخابية أو السياسية 

بغض النظر عن نوعية أو اجتاه احلزب أو املرشح السياسي الذي  ،يف االنتخابات أو التصويت
  .   )٢(هسيقوم الناخب بالتصويت ل

ويبدو ذلك واضحا من خالل اإلقبال الذي تشهده التجمعات االنتخابية اليت يعقدها       
عكس ما ورد ذكره، فقبل موعد االنتخابات تكون احلياة يرشحون لالنتخابات، فهذا اإلقبال امل
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جة عادية، لكن مع بداية احلملة االنتخابية يزداد نشاط اجلمهور تدرجييا كل حسب موقعه ودر
اهتمامه بالسياسة وميكن يف هذا اإلطار أن بعض املواطنني الذين يكونون يف درجة متعاطف أن 

  .اخل... فيصبح متعاطفا يدط احلملة احملايصبحوا مناضلني، كما ميكن أن تنش
 سا على تدعيم االجتاهات املواليةتعمل احلملة االنتخابية أسا :(Renforcement)التدعيم  -٢

 مجاهري الناخبني السياسي، أو صاحب املشروع لدى  اإلجيابية يف صورة املرشحوتأكيد املعامل
أكثر مما تعمل على التغيري، فقد ثبت أن قدرة وسائل االتصال حمدودة بالقياس إىل قدرهتا الفائقة 
على التدعيم، وإن كان هذا ال يعين أن احلملة االنتخابية تفقد كل أمل يف تغيري االجتاهات 

  .)١(املعارضة
    ومن جهة أخرى فاحلملة اليت تستمر ملدة شهر أو عدة أشهر ال تستطيع القيام بأي تعديل      

يف االجتاهات السابقة، بل إن فرصتها تبدو بصورة واضحة يف تأكيد وتدعيم اجتاهات  أو تغيري
إىل ثالثة التصويت السابقة واحملافظة عليها، خاصة ما أثبتته بعض البحوث من أن ما بني ثلثي 

أرباع الناخبني قد قرروا االختيار أو التصويت مسبقا ألحد املرشحني أو ألحد األحزاب قبل أن 
  .)٢(تبدأ احلملة الرمسية لالنتخابات

إقناع الناخبني كما أن تأثري احلمالت االنتخابية يف عملية التدعيم ال يقتصر فقط على      
ليهم ومحايتهم من تأثري احلمالت املضادة للمنافسني إىل التصويت، بل يشمل احملافظة عودفعهم 

واخلصوم املعارضني، واليت يكون تأثريها بالدرجة األوىل على الناخبني املترديني الذين مل حيسموا 
خيارهم االنتخايب وذلك ألن احلمالت األخرى للمنافسني قد تتميز بالتركيز والكثافة ورمبا 

  .التشويش واملغالطة
ل بسيوين محادة عن اثر استخدام وسائل اإلعالم على املشاركة السياسية إىل أن كما توص     

ا هو ملوسائل اإلعالم متارس تأثريها التدعيمي بدرجة أكرب من تأثريها التحويلي، أي أهنا تدعيم 
  . )٣(قائم لدى املتلقي من آراء واجتاهات أكثر من قدرهتا على تغيريه
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تخابية تؤدي إىل إقناع عدد كبري من الناس باختيارات سياسية والواقع أن احلمالت االن     
ف االختيارات القائمة، مبعىن أهنا تقوي الضعيف يتكثبجديدة، بكل ما تستطيع أن تفعله هو أهنا 

  .)١(...ت عن املرشحني ملن يعطون أصواهتممنها وتعطي حدا أدىن من املعلوما
لون فرصة ياسية واملرشحني كثريا ما يستغلسومن خالل هذا العنصر نالحظ أن األحزاب ا  

احلملة لتدعيم وترشيح مبادئ احلزب أو املرشح يف أذهان املناضلني واملتعاطفني، وتظهر عملية 
التدعيم أكثر يف عالقة املترشح مبناضليه ومتعاطفيه، ألهنم هم املعنيون بالتدعيم بالدرجة األوىل 

ثبيت اختياراهتم االنتخابية حلزب وترسيخها هلم وتحيث يستغل املترشح الفرصة لتأكيد مبادئ ا
  ...أكثر
      يرى بعض علماء االتصال أن احلمالت االنتخابية قلما تغري  :(Conversion)التحويل  -٣

أو تعمل على حتويل النوايا الفعلية للناخبني بقدر ما تذكرهم باهتماماهتم وانتماءاهتم العقائدية 
طفيفة اليت قد حتدث يف اجتاهات التصويت لدى الناخبني نتيجة ورغم ذلك فإن التغريات ال

للحملة االنتخابية حسب النظام االنتخايب املتبع وطريقة حساب األصوات واملقاعد يف ذلك 
  ...النظام

كما أن أحد آثار احلملة هي احتمال حتويل بعض الناخبني من حزب سياسي إىل حزب   
رشح سياسي آخر، وتربز يف هذا اجملال احلمالت سياسي آخر، أو من مرشح سياسي إىل م

االنتخابية التلفزيونية اليت قد يكون هلا أثر حتويل صوت الناخب إىل مرشح ذي شخصية جذابة  
حمور االهتمام على  اليت هي جييد مواجهة مجهور الناخبني وحمادثتهم يف العديد من القضايا

رشح املنافس الذي قد ال تملاعهم بعدم انتخاهبم لويصل إىل التأثري فيهم وإقن ،شاشات التلفزيون
  . )٢(تتوفر فيه مثل هذه الصفات واخلصائص

  :دث يف حالتنيحييرى البعض أن التحويل      
  .عندما تتوقف العوامل املساعدة على التدعيم عن القيام بدورها :األوىل
  .)٣(و التغيريمساعد حن عوامل املساعدة على التدعيم بدورعندما تقوم ال :الثانية

                                                           
 –٢١٨، ص ص )١٩٩٤مركز النشر، : القاهرة(أسسه وتطبيقاته، الطبعة الثالثة، : لم النفس االجتماعي، ع)وآخرون(زين العابدين درويش  -١

٢١٩. 
 .٨٥ – ٨٤مرجع سابق، ص ص ... صفوت مصطفى العامل -٢
دراسة ميدانية وحتليل : مصربسيوين إبراهيم محادة، العالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم واجلماهري يف إثارة وحتديد أولويات القضايا العامة يف  -٣

 .٢٨٨ – ٢٨٧، ص ص ١٩٨٦مضمون، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة القاهرة، كلية اإلعالم 



 

من خالل استعراض اآلثار الثالثة للحملة االنتخابية نالحظ أن هذه األخرية قد تؤدي      
 وتعرفهم  ،باملواطنني الذين لديهم اهتمام متوسط باالنتخابات إىل وعي أكرب باالنتخابات التالية

امللتزمني مسبقا  على املرشحني والقضايا املطروحة كما أن هناك بعض املواطنني أو الناخبني
      بالتصويت حلزب أو مجاعة معينة لكن هذا االلتزام ليس قويا بالدرجة اليت ال حيتاجون فيها 
إىل إقناعهم بصواب اختيارهم، فبعض الناخبني حيتاجون إىل إعادة التأكيد والتثبيت من آرائهم 

  .املسبقة بواسطة احلملة االنتخابية
  :أشكال احلمالت االنتخابية

كل مترشح  أو صاحب قضية للحصول على أكرب عدد ممكن من أصوات الناخبني  ىيسع     
ولذلك جنده حياول إيصال رسالته املتضمنة أفكاره وبراجمه إىل أكرب عدد ممكن من املواطنني بكل 
طرق واستراتيجيات اإلقناع املمكنة، ومن ذلك فيمكن حسب أحد الدارسني أن تتخذ احلملة 

  :د األشكال الثالثة التاليةاالنتخابية أح
  :احلملة االنتخابية اليت تعتمد على احلزب السياسي -١

حيث يدير املرشح احلملة االنتخابية على أسس حزبية مبعىن التركيز والتأكيد على انتماء   
وعلى مدى ما يتمتع به احلزب السياسي من شعبية ومجاهريية وتأييد، ويعتمد  ،املرشح احلزيب
القضايا  جتاهددة ذه احلالة على برنامج احلزب السياسي وسياساته ومواقفه السابقة احملاملرشح يف ه

  ... الوطنية القومية واالقتصادية واالجتماعية وغريها
حىت تصبح أكثر  ،هى مجاهريعلى هوية احلزب وصورته الذهنية لد اإلستراتيجيةوتعتمد هذه      
ويتية يف االنتخابات لصاحل مرشحي احلزب السياسي من زاوية املشاركة السياسية والتص نشاطا

  . )١(كبريةليتمتع بأغلبية مجاهريية 
يف االنتخابات الرئاسية  إتباعهااليت مت  وقد شهدنا مثل هذا النوع من االستراتيجيات     

 وهم رؤساء أحزاب سياسية نيان بعض املرشححيث استع) ٢٠٠٤و ١٩٩٩، ١٩٩٥( اجلزائرية
حلصول على أصوات الناخبني، وقد برز احلديث عن مثل هذه األحزاب وبعض  بشعبية أحزاهبم

  .إجنازاهتا من خالل خطب خمتلف املترشحني وجتمعاهتم

                                                           
 .٨٦مرجع سابق، ص ... صفوت مصطفى العامل -١



 

كذلك عندما يعتري املترشح أو املترشحني بعض النقص  اإلستراتيجيةوقد يلجأ إىل هذه      
  .النقص فيلجأ إىل استكماله بشعبية احلزب اليت تقوم بتعويض هذا

  :احلملة االنتخابية اليت تعتمد على املرشح السياسي -٢
هنا يكون جمال التركيز يف احلملة االنتخابية على املرشح بالدرجة األوىل وصفاته الشخصية      

ومميزاته وإجنازاته السابقة، وموقفه من بعض القضايا الوطنية والسياسية واالقتصادية، واالجتماعية 
ميه للناخبني بصورة متكاملة، فضال عن بناء وتدعيم الصلة الرابطة بني اهلامة، وتعريفه وتقد

املترشح وقادة الرأي وصفوة رجال السياسة والفكر واإلعالم وغريهم من ذوي املكانة املميزة، مما 
  .التأثري على القطاع األكرب من مجهور الناخبني املستهدف حجممن  يزيد 
ة أيضا إذا كان املرشح يف االنتخابات يتمتع جباذبية خاصة مناسب اإلستراتيجيةوتكون هذه      

  .)١(ميكن أن تؤثر بفاعلية على مجهور الناخبني أو له صفات أو خصائص مميزة له عن غريه
        األضواء  طحيث يتم تسلي ؛ويظهر هذا النوع جبالء يف احلمالت االنتخابية الرئاسية     

ه يف أفضل صورة ممكنة، مثل االنتخابات الرئاسية األمريكية على املترشح كفرد، وحماولة تقدمي
  .اليت تعترب منوذجا عامليا يف هذا اجملال وبدرجة أقل االنتخابات الرئاسية الفرنسية

  :احلملة االنتخابية اليت تركز على قضايا معينة -٣
مة اليت قد يتم االنتخابية على بعض القضايا اهلاهذا النوع من احلمالت يتم التركيز يف      

اإلعداد والتمهيد هلا قبل تنفيذ احلملة االنتخابية أو تلك اليت برزت وصارت قضية حملية تفرض 
مع احلملة االنتخابية، ومن مثة فإن تركيز احلملة على  على الرأي العام يف توقيت يتزامننفسها 

ذه القضايا بالعمومية ملة وتتسم هضوعات يزيد من فرصة االهتمام باحلمثل هذه القضايا واملو
يف العديد من احلمالت اإلستراتيجية وقد مت استخدام هذه زئيات والتفاصيل، اجلوالبعد عن 

 ١٩٦٨االنتخابية الرئاسية األمريكية، ومن أمثلة ذلك هيوبرت مهفري يف محلته االنتخابية عام 
جيب أن ندعم  ": لحيث مت التعبري عن محلته يف شكل قضايا عامة وشعارات سياسية معينة مث

ويتم ذلك دون أي مناقشة تفصيلية  "ب فيتنامرجيب أن نضع حدا حل "، "والنظام القانون
وموضوعية للمسائل والقضايا املعقدة ويف اجلزائر جتلى هذا النوع يف االنتخابات الرئاسية لسنة 

والناخبني  على قضية أساسية كانت تشغل املواطن اجلزائري عموما حيث ركز املترشحون ١٩٩٥

                                                           
 . ٨٧السابق، ص  املرجع -١



 

على وجه اخلصوص وهي ضرورة عودة األمن واالستقرار باإلضافة إىل قضايا أخرى ال تقل أمهية 
  ...كالشباب والبطالة واملرأة واخلدمة الوطنية وغريها

كما جند أن أغلب احلمالت االنتخابية يف اجلزائر سواء املتعلقة باالنتخاب أو االستفتاء      
من للجزائر بعد األزمة األمنية األخرية على قضية عودة السلم واألركزت خالل العشر سنوات 

  .٢٠٠٥سبتمرب ٢٩، وأبرزها قضية املصاحلة الوطنية يف استفتاء اليت شهدهتا يف هذه الفترة
يف كثري من األحيان جيد القائم باالتصال صعوبة يف الفصل بني هذه األشكال أثناء احلملة   

    ية العملية حيث يوجد بينها تداخل وتكامل، ولذلك يلجأ العديد االنتخابية الواحدة من الناح
محالهتم االنتخابية إىل املزج بني هذه االستراتيجيات أثناء احلملة  ي ومديرنيمن املترشح
  .االنتخابية

فإن هناك تقسيم آخر  ا،إذا كانت هذه األنواع مصنفة على مستوى االستراتيجيات أساس     
أنواع  وبذلك فقد برزت ،لطبيعة االنتخاب خيضع ية على مستوى األنواعت االنتخابللحمال

  :سائدة اآلن يف أغلب دول العامل اليت تتبىن الدميقراطية التعددية وهي
  .احلمالت االنتخابية الرئاسية -
 .احلمالت االنتخابية التشريعية -
  .الت االنتخابية احملليةمحلا -
 .ضايا معينةاحلمالت اخلاصة باالستفتاء حول ق-

  :تصنيف املشاركني يف احلملة االنتخابية
    تضم اهليئة الناخبة عددا غري منسجم من الناخبني ختتلف أوضاعهم وأهدافهم ومواقفهم      

  .عليها يرسم املترشحون استراتيجيات اتصاهلم هبؤالء الناخبني ايف احلملة، اليت بناء
ركني يف احلملة االنتخابية نبه بريلسون إىل خطورة النظر يف إطار حتليل نوعيات األفراد املشا     

         ام بتقسيمهم إىل فئات ثالث تبعا لدرجة الشدة ـإىل الناخبني باعتبارهم فئة واحدة وق
  :يف املشاركة
وتتضمن املهتمني باحلملة االنتخابية الذين يتابعون سري األحداث وجمريات األمور  :الفئة األوىل
  .ملشاهدة فقط أو املتابعة عن بعدعلى مستوى ا



 

       تتضمن املشاركني يف احلملة عن طريق االهتمام الفعلي فيها دون االنضمام  :الفئة الثانية
  .إىل حزب أو شخص أو مشروع معني يريدون إجناحه

  .تضمن املشاركة يف احلملة االنتخابية عن طريق انضمامهمت :الفئة الثالثة
ت حسب طبيعة الدولة، ودرجة احلرية واملشاركة اليت تسمح هبا ملواطنيها ختتلف هذه الفئا      

  .ودرجة وعي واهتمام املواطنني عموما والناخبني على وجه اخلصوص



 

  احلمالت االنتخابية مناذج من االتصال السياسي الشخصي يف: املطلب الثاين
ل بغية رصد مظاهر االتصال سنقوم بالتعرض ملختلف هذه النماذج بالتحلي طلبيف هذا امل     

الشخصي املستخدمة يف احلمالت االنتخابية، ويعود سبب اختيارنا هلذه الدول لعدة أسباب 
  :أبرزها
بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية جند أن احلملة االنتخابية يف هذا البلد من أبرز احلمالت      

فضال  منة النموذج األمريكي على العامل نظرا هلياستقطابا للناخبني األمريكيني وللمتتبعني يف العامل
  .االتصال اجلماهريي والشخصي: عن أنه منوذج جيمع بني أسلوبني

الكويت واهلند ينتميان إىل دول العامل الثالث ويسود فيهما بدرجات متفاوتة النظام القبلي  -
اس على مظاهر االتصال العشائري الذي يؤدي دورا هاما يف حسم العملية االنتخابية، يعتمد أس

 .التقليدي ويف مقدمتها االتصال الشخصي
  مع النموذج اجلزائري يف غلبة الطابع التقليدي  انشتركيكل من الكويت واهلند  يذجوأن من -

على ممارسات الناخبني خصوصا واملواطنني بوجه عام، على الرغم من اعتماد مظاهر االتصال     
 .احلديث

  : احلمالت االنتخابية النموذج الكوييت يف
      تعود أسباب اختيارنا النموذج الكوييت للحمالت االنتخابية إىل كون التجربة الكويتية      

يف االنتخابات التعددية رائدة يف منطقة اخلليج، حيث جند الربملان الكوييت هو اجمللس النيايب 
بة الدميقراطية الكويتية هي إحدى الوحيد املنتخب يف دول اخلليج العريب، فضال عن كون التجر

  .التجارب الدميقراطية الليربالية املقيدة يف العامل العريب
يستخدم املترشحون  :أساليب االتصال الشخصي املستخدمة يف االنتخابات الكويتية

      موعة من أساليب االتصال الشخصي التقليدي اليت أمثرت لالنتخابات الربملانية الكويتية جم
عدة انتخابات برملانية  يفوأبرز هذه الوسائل اليت رصدها الباحثون  ،من احلمالت عديديف ال

  : جرت يف هذا البلد جند
     يف املناطق اخلارجية القبلية ونظرا ملا لتقدمي الطعام من دالالت هامة وضرورية  :إقامة الوالئم

    العربية لدى املرشحني، يلجأونيف حياة اجملتمع القبلي، وضرورة إبراز عادات الكرم والضيافة 
أهم مظاهر االتصال الشخصي، حيث تفتح هذه الوالئم اجملال للقاء  حدأإىل إقامة الوالئم ك



 

املباشر بني الناخبني واملرشحني، لتكون الفرصة إلقناع الناخبني للتصويت لصاحل هؤالء 
  .  )١(املرشحني
النيابية الكويتية دورا بارزا يف إقامة احلمالت مساجد يف خمتلف االنتخابات للقد كان ل: املساجد

         االنتخابية لبعض املترشحني، حيث يلجأ بعض املترشحني إلقامة الصالة واملواظبة عليها 
يف املساجد الواقعة مبنطقته إلعطاء االنطباع بأنه تقي وورع، كما تعد املساجد فرصة للقاء 

  . )٢( الناخبني  يف إطار املنطقة اجلغرافية الواحدةاملباشر واالتصال الشخصي بني املترشحني
نظرا ألمهية الوالءات الشخصية العائلية والقبلية يف اجملتمع الكوييت، حبيث  :املفتاح االنتخايب

االنتماء  ايصبح من أبرز الصفات اليت ينتسب إليها املرشح السياسي الكوييت، وصار املرشح ذ
يف الفوز يف االنتخابات لذلك ظهرت أمهية ودور  حظاي هو األكثر أو القبلي أو الطائف  العائلي 

    يف انتخابات جملس األمة الكوييت يف فترات عديدة، وذلك  الرأي لدى معظم املرشحنيقادة 
لكون صالت وعالقات تلدائرة االنتخابية للمرشح، حيث مييف جتمعات العائلة أو القبيلة با
ي واالتصال الشخص نشيطعلى الت قة، وهلم قدرة كبريةمياجتماعية واقتصادية واسعة وع
على اختيار املرشح الذي حيظى مبسانديهم، وهؤالء األفراد  بالناخبني والتأثري فيهم وحثهم

  .يسمون يف العرف الكوييت املفتاح االنتخايب
     ع املرشح كما أنه يتحرك م ،بة اجتماعية يف القبيلة والعائلةيواملفتاح االنتخايب يف الكويت له ه

  .   )٣(يف زيارات وخرجات ليضفي عليه املصداقية
  :املقامات االنتخابية للمرشحني والديوانيات

االنتخايب من مرشح عادة، من خيمة كبرية، ترتكز على عدد من األعمدة  ميتكون املقا     
ويركز ، ناخبنيواملساند جللوس املرشح والاخلشبية نظرا لكرب حجمها، وتفرش بالسجاد واملقاعد 

املرشحون يف هذه االنتخابات على اخليام ذات األحجام الكبرية تتسع ألكرب عدد من الناخبني 
  .وتوفري بعض التسهيالت واخلدمات داخل اخليام ووجود األلوان وبعض اللمسات العصرية

                                                           
 .٢١٣مرجع سابق، ص  ...حممد صفوت العامل، وسائل وأساليب الدعاية اإلعالمية يف النظم السياسية املختلفة -١
 .٢١٦املرجع نفسه، ص   -٢
 –٦٥، ص ص ١٩٨٥، أكتوبر ٨٠كمال املنويف، الثقافة السياسية وأزمة الدميقراطية يف الوطن العريب، املستقبل العريب، السنة الثامنة، العدد  -٣

٧٨. 



 

هم سبوعي جملموعة من الناس تربطهي مكان خمصص للقاء اليومي واألاليت تعد الديوانية 
عالقات القرابة واجلوار واملهنة، من وسائل االتصال التقليدية يف اجملتمع الكوييت، حيث كان 
ر دالناس يستطيعون من خالهلا معرفة كل ما يدور يف اجملتمع، فهي مركز لنشر األخبار ومص

بعد  ةا الشؤون اخلارجيهش فيناقَت تللمجتمع، مث صار ةللمعلومات ومناقشة الشؤون الداخلي
ة الراديو والتلفزيون ودخوهلما الديوانية، وبدء االهتمام والنقاش يف الشؤون السياسي ظهور
وتفيد الديوانيات اخلاصة والعائلية، حيث يعم فيها االتصال اجلمعي واملباشر بني املرشح ، والعاملية
  .والناخبني

  : املؤمترات والندوات االنتخابية
سائل اجلديدة للدعاية للمرشحني لالنتخابات النيابية تعترب املؤمترات والندوات إحدى الو     

الت االنتخابية العديد من القضايا اهلامة واملوضوعات احملورية بني بالكويتية، حيث تناقش يف املقا
  .خبنيااملرشحني والن

ا رشحني والناخبني، مموتربز أمهيتها يف كوهنا فرصة لتناول اآلراء واالجتاهات املختلفة بني امل     
  .وتأييده بربناجمهاملرشح ويزيد من فرصة االقتناع على تكوين صورة ذهنية عن يساعد 

وحيرص بعض املرشحني على االستعانة ببعض اخلرباء يف إدارة النقاش والندوات االنتخابية      
بطرح بعض األسئلة املتخصصة املتفق عليها مع املرشحني وجييب عليها املرشح بطالقة مؤكدا أنه 

  .م بكل التفاصيل وأنه كفء ومؤهل خلدمة الناخبنيمل
إىل جانب  بالنسبة للناخبني تعد هذه الندوات فرصة للتعبري عن اآلراء واالجتاهات واملشاكل     

كانية أهنا تساعد الناخبني يف إجراء مقارنات بني املرشحني املتنافسني يف الدائرة االنتخابية وإم
  .جوهر العملية االنتخابية كاك هبم وهوعن االحتالتمييز بينهم، فضال 

ألنه له  ،كما حيرص العديد من املترشحني يف االنتخابات الكويتية على ذكر االسم التفصيلي     
     عدة مزايا كسهولة التعرف على األصول القبلية واالنتماءات العائلية للمرشحني، مما يساعد 

  .من أصوات الناخبنييف اكتساب املزيد 
  :ذج اهلندي يف استخدام االتصال الشخصي يف احلمالت االنتخابيةالنمو
 وقع اختيارنا على النموذج اهلندي باعتبار اهلند أكرب دولة دميقراطية يف العامل الثالث فضال      

  .عن استقرارها السياسي



 

لي الذي التقليدي القبيف هذا االختيار كون اهلند دولة تشتهر بطابعها  يعود السبب الرئيس     
ومنها االتصال الشخصي إىل جانب مظاهر  ،يف أغلبه على وسائل االتصال التقليديةيعتمد 

  .االتصال اجلماهريي
  : أساليب االتصال الشخصي املستخدمة يف االنتخابات اهلندية

ة النتخابات الربملانية اهلندية العديد من أساليب االتصال التقليدية القائمليستخدم املترشحون      
واليت أمثرت يف خمتلف احلمالت االنتخابية  ،على االتصال الشخصي بني الناخبني واملترشحني

  :عدة انتخابات برملانية جرت هبذا البلد جند يفوأبرز هذه الوسائل اليت رصدها الباحثون 
كاخلطابة والقصائد الشعرية والغناء واملوسيقى الشعبية  :وسائل االتصال الشفهي التقليدي

  ...كايات الشعبية وغريهاواحل
حيث تنتقل األخبار واملعلومات يف االتصال الشفهي للواليات اهلندية من خالل عدة طرق      
العامة ومناقشات  تاللقاءا) Kawalisكاواليس (و ) Harikathasهاري كاتزايس : (أمهها

 Travelles)املسافرين اجلماعة، واملقابالت اجلماعية للصالة اليومية يف املدن والقرى، وحكايات 

Tales)  واألسواق واألعياد واملهرجانات اخلاصة للفئات والطوائف املختلفة، والتجمعات الدينية
 يف مدينة اهللا باد، وهي  Kambh Melaكامباميال : رئيسية املقدسة مثليف املراكز والساحات ال

  .)١(من أكثر الوسائل الشعبية لالتصال الشفهي يف اهلند
تنتقل العديد من املعلومات الشفهية من املسافرين الذين ينتقلون بوسائل املواصالت  كما     

والدراجات والسيارات والقطارات  Bullock Cartاملختلفة ذات احلركة البطيئة مثل عربة الثور 
  .)٢(بوسيلة السكك احلديدية وحدها يف أحناء اهلند مليون فرد ٠٩حيث يسافر يوميا ... وغريها

ويرى أحد الباحثني أن األحزاب السياسية املعارضة يف اهلند تعتمد على االتصال الشخصي      
      بصفة أساسية ألنه حيقق أكرب تأثري إلقناع الفئات والطوائف املختلفة من الناخبني، فضال 

  .عن احلوار املباشر يف اللحظة نفسها بني القائم باالتصال أو املرشح ومجهور الناخبني
حيث يعتمد املترشحون على املوسيقى الشعبية واملوسيقى القبلية والرقص  :واملوسيقى الرقص
العرائس جلذب الناخبني وفتح احلوار الشخصي معهم يف شكل جتمعات يقودها  دمى وحتريك

                                                           
 .٢٨٩مرجع سابق، ص  …لفةابية يف النظم السياسية املختحممد صفوت العامل، وسائل وأساليب الدعاية االنتخ -١
 .٢٩٠املرجع نفسه، ص   -٢



 

الشوارع واألزقة  شكل مواكب انتخابية جتوب يف نطالقاال، مث يتم نيمساعدو هؤالء املترشح
  . )١(بنيعلى الناخ للتأثري

حيرص العديد من املرشحني وقادة األحزاب  :Vast entouraseأسلوب احلاشية الضخمة 
ة من املؤيدين واألنصار القيام جبوالت وزيارات انتخابية مع أعداد كبريعلى السياسية اهلندية 

وعادة ما ، ا املرشح أو احلزب بني الناخبنييف الناخبني وإبراز القوة والشعبية اليت يتمتع هب للتأثري
تنتهي هذه اجلوالت بفتح نقاش مع املواطنني عموما والناخبني على وجه اخلصوص من أجل 

  .إقناعهم بربامج هؤالء املترشحني
      يف اهلند  فاكن األخرى للعبادة فقد جرى العرأما املساجد والكنائس واملعابد واألم     

    على الرغم  ،صوهلا على أصوات الناخبنيعلى عدم استخدامها كقاعدة للحملة االنتخابية حل
  .من أهنا أهم رافد لكل املرشحني وتعتمد أساس على االتصال الشخصي كوسيلة لإلقناع

وقد الحظ أحد الباحثني أن احلملة االنتخابية يف اهلند تعتمد على التكامل بني االتصال      
التأثري املتبادل بينهما يف إطار احلفاظ التقليدي واالتصال اجلماهريي احلديث، وحتقيق التفاعل و

على التقاليد وأمناط العالقات االجتماعية داخل اجملتمعات التقليدية يف الواليات اهلندية املسايرة 
  .)٢(يف احلملة االنتخابية يف الوقت ذاتهالتحديث واالتصال اجلماهريي  جتاهاتال

  : منوذج احلملة االنتخابية األمريكية
نتخابات األمريكية سواء الرئاسية أو الربملانية حدثا بالغ األمهية ليس فقط داخل متثل اال     

وهي من املظاهر الرئيسية الدميقراطية األمريكية ، حدة األمريكية، بل يف كل العاملالواليات املت
  .)٣(وفاز هبا جورج واشنطن على جون أدام ١٧٨٩أول انتخابات للرئاسة عام  إجراءمنذ 
ي وسائل االتصال اجلماهريي الدور األبرز والفعال يف تنشيط فعاليات احلملة االنتخابية وتؤد     

األمريكية، خاصة التلفزيون الذي يعترب إحدى الوسائل األكثر تأثريا يف اجملال السياسي خالل فترة 
         تعرض ظرات االنتخابية اليت ااإلعالنات التلفزيونية واملن علىاحلملة االنتخابية مع التركيز 

مقابل اخنفاض تأثري الدور الذي تؤديه املؤسسات التقليدية  télévésion debatesيف التلفزيون 
  .كاألحزاب السياسية والنوادي واجلمعيات

                                                           
 .٢٩١، ص السابقاملرجع   -١
 .٣٠١املرجع نفسه، ص   -٢
 .٤- ١، ص ص )١٩٨٤دار كتايب، : القاهرة(ألكسيس توكفيل، الدميقراطية يف أمريكا، ترمجة أمني مرسي قنديل،   -٣



 

املؤيدة  صواتجم النسيب لألاحلاآلراء ملعرفة كما يتم كذلك االعتماد على معاهد سرب      
وكذا التعرف على مؤشرات احلملة االنتخابية ونوايا للمرشح مقابل األصوات املضادة له، 

  .التصويت
القصرية، حيث تقدم عربها مالحظات عامة وغري رمسية تعطى أمهية بالغة للخطب السياسية      

  .)١(وتبث عرب اإلذاعة والتلفزيون أو تنشر عرب الصحف
ساء املسؤولني لرؤلعلى العموم تؤدي وسائل اإلعالم األمريكية أربع وظائف أساسية      

  : يف الواليات املتحدة األمريكيةالسياسيني 
         إمداد الرؤساء املسؤولني باملعلومات حول األحداث واملواقف اجلارية وإلقاء الضوء  -

  .على املشاكل اليت قد حتتاج ملعاجلة سريعة
ملباشر، أو بتقدمي جتعل الرئيس يشعر باهتمامات واجتاهات الشعب األمريكي، سواء بالنشر ا -

 .النقاش اجلماهريي تؤطرقصص خربية 
توفري القنوات الالزمة لنقل رسائل الرئيس واملسؤولني إىل اجلمهور والنخبة السياسية داخل  -

 .احلكومة وخارجها
إثارة اهتمام اجلمهور بأنشطة الرئيس واملسؤولني وإبراز مهاراهتم الوظيفية وصفاهتم الشخصية  -

  .)٢(الت انتخابات الرئاسة األمريكيةخاصة خالل مح
احلمالت االنتخابية بوسائل اإلعالم  أثناءال يتأثر الناخب األمريكي عند اختياره ملرشحيه      

فقط عندما يكون يف صدد اختيار أحد هؤالء املترشحني بل تؤدي القنوات االجتماعية األخرى 
  .دورا مهما يف حسم نتائج االنتخابات

 Paulالزارسفيلد. ف.ذلك من خالل البحث الرائد الذي أجراه بول وقد تبني     

.F.lazarsfild  والذي  ١٩٤٠وزمالؤه عن السلوك االنتخايب أثناء انتخابات الرئاسة األمريكية عام
  .People Choiceاختار له اسم اختيار الشعب 

      صر املتحكمة شخص اكتشف الباحثون عددا من العنا ٦٠٠بعد اختيار عينة مكونة من      
  : يف عملية التصويت منها

                                                           
 .٥، ص السابقاملرجع   -١

٢- Doris. A. Graber, Mass Med and American politics, (Washington Congressional 
Quarterly, 1980, pp 194 – 195.  



 

مبعىن أن الفرد يتأثر  ؛أن عملية اإلدالء باألصوات ليست عملية فردية ولكنها عملية اجتماعية -
    ه يف املصنع ؤينتمي إليها، سواء أسرته أو زمالعادة عند اإلدالء بصوته باجتاهات اجلماعة اليت 

يف ظل ظروف  أن الناس الذين يعيشون اهر على أساس، وقد مت تفسري هذه املظأو النادي
على اجتاهاهتم  مصاحلها واحتياجاهتم، وينعكس ذلكاجتماعية واقتصادية متماثلة تتشابه عادة 

  .السياسية
أثبتت الدراسة أن املناقشات الشخصية املباشرة داخل اجلماعة كانت هي العامل األكثر حسما  -

أن أغلبية الناس عكس االعتقاد  ؛ أييست أجهزة اإلعالمني وليف التأثري على اجتاهات الناخب
صلون على جانب كبري السائد ال حيصلون على املعلومات من أجهزة اإلعالم مباشرة، وإمنا حي

 .مناقشاهتم مع قادة الرأي يف اجلماعات اليت ينتمون إليها اللمنها من خ
خل كل مجاعة، وهم الزعماء لكنهم كما كشفت الدراسة عن وجود ما يسمى بقادة الرأي دا -

موجودون بصورة تلقائية يف كل قطاعات اجملتمع وال جيمعهم تنظيم من أي نوع، وأوضحت 
 .الدراسات أيضا أن هؤالء القادة أكثر تعرضا لوسائل اإلعالم وحرصا على متابعتها من اجلمهور

      شخصي املستخدمة شف وسائل االتصال الن الدراسات يف مراحل الحقة مل تكغري أ     
.)١(يف احلملة االنتخابية األمريكية

                                                           
 .٥٩، ص ١٩٩٢املفهوم واملنهج، اجمللة االجتماعية القومية، اجمللد التاسع والعشرون، العدد الثاين، القاهرة، مايو: هويدا عديل، قادة الرأي  -١



 

  الثقافة السياسية واالتصالية يف اجملتمع اجلزائري :املبحث الثاين
الثقافة السياسية واالتصالية يف اجملتمع اجلزائري، وذلك يف مطلبني  املبحثهذا  يف سنتناول     
  : اثنني
      نستطيع حتليل وضعية االتصال  حيث ال تمع اجلزائري،ملطلب األول مت ختصيصه لطبيعة اجملا     

       ذلك أن البعد االتصايل ، يف اجملتمع اجلزائري دون التطرق أوال إىل طبيعة اجملتمع اجلزائري
يف جمتمع ما ببعديه الشخصي واجلماهريي يرتبط ارتباطا وثيقا بالطبيعة السياسية واالقتصادية 

  .يف ذلك اجملتمع واالجتماعية والثقافية
إىل الثقافة السياسية واالتصالية يف اجملتمع اجلزائري من خالله  سنتطرقأما املطلب الثاين، ف     

االتصالية الثقافة انطالقا من الفلسفة العامة اليت حتكم هذا اجملتمع، ذلك أن الثقافة السياسية و
لدولة يف شؤون األفراد يف العقود مرتبطتان ببعضهما شديد االرتباط، خاصة بعد ازدياد تدخل ا

  .األخرية
  

     



 

  اجلزائري اجملتمعطبيعة : املطلب األول
     ف اجملتمع اجلزائري وحتديد وضعيته، هل هو جمتمع تقليدي يبتكييف هذا املطلب سنقوم      

  أم صناعي أم هو بني ذلك؟
ق ذلك بالتطرق إىل اجملتمع العريب كما أننا ال نستطيع احلديث عن اجملتمع اجلزائري دون إرفا     

  .بشكل عام، ذلك أن األول جزء من الثاين يلتقيان يف أغلب السمات واخلصائص
كبري من األمهية، حيث سنقوم  رتعترب التشريعات املنظمة لالتصال يف أي جمتمع على قْد          
    ائري، وذلك منذ االستقالل ملتعلق بالتشريعات املنظمة لالتصال يف اجملتمع اجلزاجلزء ا بتحليل

  ...إىل يومنا سواء من خالل املواثيق والدساتري أو القوانني واللوائح والتعليمات وغريها
واجتماعيا وثقافيا  وقبل استعراض طبيعة اجملتمع اجلزائري وتصنيفه وتكييفه سياسيا واقتصاديا   
       ه ينتمياجملتمع اجلزائري باعتبارجد ويتحرك فيه لتطرق إىل السياق العام الذي يومن ا البد

  .إىل مصاف جمتمعات العامل الثالث املتسمة بالتخلف يف مجيع جماالت احلياة
       سنتناول أوال معامل الثقافة السياسية واالجتماعية للمجتمع العريب الذي يستند  حيث     

عريب يف إطار كل من األسرة ىل رأي اجلماعة، وذلك بتحليل عالقة الفرد الإيف أغلب تفكريه 
  .بصورة أوسع لعشرية أو الطائفة مث اجملتمعوالقبيلة أو ا) العائلة(

مما  ،رئوفضال عن ذلك سنتطرق إىل بعض املؤشرات االتصالية يف العامل العريب واجلزا     
  .يساعدنا على استجالء حقيقة االتصال يف اجملتمع اجلزائري فيما بعد

الصحف والكتب واملنشورات بالنسبة لعدد  رقوحجم ت استهالك شراوأبرز هذه املؤ     
هناك عالقة تفاعل متبادل بني ألن السكان، وكذا مدى انتشار وسائل االتصال السمعية البصرية، 

نظام االتصال والنظم االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية، فال ميكن فهم نظم االتصال 
يف إطار جوانبه االجتماعية والسياسية واالقتصادية ودون معرفة النسيج وفعاليته دون فهم وضعه 

  .)١(االجتماعي واملعتقدات الثقافية اليت يعمل من خالهلا
أهم حمددات فعالية االتصال، فاخنفاض مستوى الدخل من كما تعترب العوامل االقتصادية      

انتشار وسائل والقتصادية السائدة الفردي مسة أساسية يف الدول النامية، كانعكاس للظروف ا
  .اإلعالم من عدمه يرتبط أساسا بالعوامل االقتصادية

                                                           
١- David .K. Berlson the process of communication (New York, Holt Rinehart and Weston 
1960), p49.   



 

كما تعترب احملددات االجتماعية والثقافية أحد املؤثرات يف عملية االتصال، فالفرد يسعى      
دائما إىل التكيف مع مجاعته، ويستقبل الرسالة اليت يبثها االتصال وتكون متماشية مع قيمه 

  .)١(دركاته وعاداتهوم
ة أمامهم دورا يف حتديد فاعلية االتصال حنت األفراد والفرص االتصالية الساكما تؤدي قدرا     

ن عن القراءة يذين جتاوزا دخول املدارس والعاجزبسبب العديد من املشاكل، فقد بلغ عدد ال
  .)٢(والكتابة مستويات عالية

فترتبط عموما بالنظام السياسي واجلانب االجتماعي القائم أما احملددات السياسية والقانونية      
  :حيث تتباين نظرة الدولة إىل عملية االتصال لعوامل عديدة منها

  .طبيعة القيم الوطنية - أ
  .طبيعة النظام السياسي القائم - ب
  .  )٣(املستوى االقتصادي واالجتماعي والثقايف لألفراد -ج

اختاذ القرار الفردي تتحكم فيها مسات الفرد الشخصية وقدراته فإن عملية  ،يف السياق ذاته     
ال يستهان يؤثران تأثريا  يناالقتصادي السائدوالسياسي  نياملعرفية وحميطه البيئي، كما أن النظام

ويف إظهار قدراته اخلاصة، ويعرب الشكل املوايل حليز احلياة السياسية  به يف رسم شخصية الفرد
political Life Space  والذي اقترحه ستونStone  تلك العالقة التبادلية اليت تسري عن        

  :)٤(يف اجتاهني من الفرد إىل البيئة ومن البيئة إىل الفرد

                                                           
 .٦٤مرجع سابق، ص ... إبراهيم إمام، اإلعالم واالتصال باجلماهري - ١
 .٤٢ – ٢٧، ص ص ) ١٩٦٧دار املعارف،  :القاهرة(العام واحلرب النفسية،  خمتار التهامي، الرأي - ٢

  .www.unisco.com) ياتإحصائ(ت ينترنأنظر موقع اليونسكو على اال -٣ 
٤- The psychology of politics by stone, Verlag, 1988, 2nd Edition, p33. 



 

  
  
  
   
  
  
  
  
  

      يف دراساته عن اجملتمعات التقليدية بني ثالثة أنواع  Daniel Lernerومييز دانيال لرينر      
  :من األنساق االجتماعية هي

ختلفة هو األنساق التقليدية واحلديثة واالنتقالية، واعترب أن املعيار احلاسم يف تصنيف اجملتمعات امل
وهي  ،مدى انتشارها ونوعية املضمون الذي تروجه بني الناس ؛وسائل االتصال من حيث

رف سوى الوسائل اليت توظف من أجل حتقيق التكامل االجتماعي، فاجملتمع التقليدي ال يع
      أما النمط احلديث ) األوامر والنواهي(تخذ صورة التعليمات يائل االتصال الشفهية، ووس

من اجملتمعات فلديه من وسائل االتصال اجلماهريي، كالصحافة والسينما واإلذاعة والتلفزيون اليت 
ع اإلخباري وليس اإلرشادي بتلك الوسائل هو الطال ختاطب مجهورا كبريا، والطابع العام 

  .يربط هذين النمطني Continumان متصل يك التوجيهي، واجملتمعات االنتقاليةو
ة على وسائل االتصال اجلماهريي، بينما تكون السيطرة قشففي اجملتمع الشعيب تسيطر املنا     

فاجلماهري تتعرض للمضامني أو احملتويات اليت  ،لوسائل االتصال الرمسية يف اجملتمع اجلماهريي
 .ل االتصالتغطيها وسائ

و تبتعد عن أي منهما بنسب ك العديد من اجملتمعات تقترب أذلبني هذين النموذجني جند ك     
ن األقطار النامية يف اجملتمعات الشعبية اليت يعود سبب انتشارها م، وتسيطر على العديد )١(خمتلفة

  : وتكريسها إىل جمموعة من العوامل أبرزها

                                                           
١- William Corn Houser, the politics of society, (New York: the free press 1959), p 67. 

  :الشخص – ٣
  السمات الشخصية  -
  .اهلو، األنا، األنا األعلى -
  .االجتاهات -
  .املهارات -

 احلالة املزاج

  اجلريان، دور العبادة، املدرسة، األسرة، األصدقاء

  البيـئة  - ٢

 املوقف احلايل-٤

 احمليط االجتماعي - ١

  املوقف هنا واآلن 

  السلوك السياسي  - ٥



 

 ل على حاسة السمع أكثر من الكالمجيعلهم يعتمدون يف االتصاأمية السكان الريفيني مما  - أ
عن طريق الراديو مثال هلا تأثري  ،وهذا ما جيعل الكلمة املنطوقة سواء املباشرة منها أو غري املباشرة

  .كبري عليهم ويتقبلون مضامينها أكثر من الكلمة املكتوبة
القرابة واملواجهة الشخصية نتيجة للعزلة النظم االجتماعية التقليدية والصالت القائمة على  - ب

جتعل أسلوب االتصال الشخصي هو األسلوب احملبب واملفضل لدى  ،وعدم التغري واألمية
  .الريفيني

بسبب الظروف املناسبة لتأثري التقاليد واحملبذة للمجتمعات الصغرية، فإن الوسيلة املفضلة  -ج
  .)١(للتعليم واإلعالم هي الكلمة الشفهية

 منذ أن اكتشف عامل التأثري الشخصي، وكان ذلك ألول مرة يف الدراسة اليت أجريت عام     
على        ، زودتنا حبوث استقصائية عديدة بشواهد تدل األمريكية على انتخابات الرئاسة ١٩٤٠

 "الزرسفيلد"و" كاتز"ن األمهية الكبرية هلذا النوع من التأثري عند تكوين األفكار، فمثال جند أ
مستهلك يف أسواق الدواء أن التأثري الشخصي هو أكثر العوامل ظهورا لل يف دراستهماوجدا 

 وأقواها فاعلية يف جمال تكوين األفكار، ومدى القيادة الفكرية، كما تقيسها املراكز املوضحة 
أن االتصال املباشر بني  ١٩٥٨عام " راهودكار"على خارطة العالقات االجتماعية، كذلك وجد 

  االتصال فاق  منريان كان له أكرب األثر يف انتشار األفكار الزراعية املستحدثة وهذا النوع اجل
  .            يف أمهيته كل األنواع األخرى اليت درسها يف حبثه عن القرويني اهلنود

    وملا كان الكثريون من الفالحني الذين اختذهم موضوعا الستفتائه من األميني أو الفقراء      
" روجرز"و" بيل"يف الثقافة فان قدرهتم على استخدام وسائل اإلعالم العامة كانت معدومة، أما 

أن االتصاالت الشفوية تفوق يف األمهية أي مصدر آخر من مصادر  ١٩٥٧فقد وجدوا عام 
    بشراء األنواع اجلديدة من األنسجة املصنوعة " أيووا"املعلومات وذلك يف جمال إقناع سكان 

  .)٢( األورلون والداكرون والنيلونيف
  
 

                                                           
ديوان : اجلزائر(، عامل االتصال، )وآخرون(عزى عبد الرمحان  يفاالتصال يف التنمية بالبلدان النامية عبد اهللا بوجالل، استخدام وسائل  - ١

 .٢٧٨، ص )١٩٩٢املطبوعات اجلامعية، 

 .٢٧١- ٢٧٠مرجع سابق، ص ص ... روجرز، األفكار املستحدثة وكيف تنتشر.م.افريت - ٢



 

  :العالقات االجتماعية و الشخصية يف التراث العريب
لقد كان للمفكرين العرب إسهامات فكرية تتصل بتشجيع العالقات االجتماعية وحىت      

  .الشخصية منها القائمة على التبادل
هتذيب "يف كتابه ) ١٠٣٠-٩٣٢(حيث جند مثال املفكر أبو علي أمحد بن حممد مسكوية      

، حيث شّدد على ضرورة قيام مثل )فردين فقط(يركز على العالقات الشخصية الثنائية " األخالق
  .)١(هذه العالقات على الصدق واألخالق واملنفعة املشتركة

من خالل قول األوائل أن ) هـ٤١٤- ٣١٠(يف االجتاه نفسه، ذهب أبو حيان التوحيدي     
، مما يفرض عليه أنواع من األخذ والعطاء واجملاورة واحملاورة واملخالطة اإلنسان مدين بطبعه

        أو سكن ل أو محيم أو صاحب أو رفيق  ألن اإلنسان ال خيلو من جار أو معام ،واملعاشرة
  )٢(...أو حبيب أو صديق

اون بني الناس أنه ال تتم سعادة فرد إال بالتع إىل) ٩٥٠-٨٧٠( إىل ذات االجتاه ذهب الفارايب     
، وأن املتوّحد ال ميكنه أن )٣(باشتراكهم يف حياة منظمة واحدة، ألن اإلنسان مدين وإنسي بطبعه

يقوم بكل ما به إليه حاجة دون أن يكون له مؤازرون ومعاونون يقّدم له كل واحد شيئا مما 
  .)٤(حيتاج إليه

لق اهللا تعاىل أحدا يستطيع بلوغ مل خي"رأى اجلاحظ أن االجتماع ضروري للبشر، ذلك أنهو     
خر ألقصاهم، وأصلهم ميسر ألوهلم        حاجاته بنفسه دون االستعانة ببعض من سخر له، فأدناهم ُس

وعلى ذلك أحوج امللوك إىل السوقة يف باب، وأحوج السوقة إىل امللوك يف باب، وكذلك الغين 
 .)٥("والفقري، والعبد وسيده

ال ميكن أن يتم حتقيق ذلك االجتماع إال باالتصال والذي أشار إىل انه وقد رأى اجلاحظ أنه     
  .يتم عرب البيان

مث مل يرض هلم من البيان بصنف واحد، بل مجع ذلك ومل يفرق، وكثر ومل يقلل، وأظهر ومل     
  خيف، وجعل آلة البيان اليت هبا يتعارفون معانيهم، والترمجان الذي إليه يرجعون عند اختالفهم

                                                           
 .١٠٨-١٠٥، ص ص )١٩٩١دالوي للنشر والتوزيع، دار جم: عّمان(معن خليل عمر، حنو علم اجتماع عريب،  - ١
 .١٠٩-١٠٨ص ص املرجع نفسه،  - ٢
 .١١٦ص املرجع نفسه،  - ٣
 .١٢١ص املرجع نفسه،  - ٤
 .٥٥، ص )١٩٩٩وق للنشر و التوزيع،دار الشر: عمان(صاحل خليل، أبو أصبع، االتصال اجلماهريي،  - ٥



 

ويف خصلة خامسة، وإن نقصت عن بلوغ هذه األربعة يف جهاهتا، فقد تبدل جبنسها الذي 
اللفظ، اخلط، اإلشارة، والعقد، واخلصلة اخلامسة : وضعت له وصرفت إليه، وهذه اخلصال هي

 تةما اوجد من صحة الداللة وصدق الشهادة ووضوح الربهان يف األجرام اجلامدة الصام
لى ختال حتس، وال تفهم وال تتحرك إال بداخل يدخل عليها، أو عند ممسك والساكنة اليت تنبس و

  .)١(عنها، بعد أن كان تقييده هلا
     لوجدنا انه يتحدث  -بلغة علم االتصال اليوم- ولو حاولنا أن نترجم ما قدمه اجلاحظ   

  :على أمناط االتصال التالية
  .التفكري واخليالاالتصال الذايت؛ وهو الذي يتم يف ذات الشخص، ك -١
؛ وهو الذي يتم عرب الكالم والتخاطب الشخصي، وهو )بني األشخاص(االتصال غري الذايت  -٢

  :ينقسم إىل قسمني
  .االتصال اللفظي -أ  
  ).اإلشارة( االتصال غري اللفظي -ب 

وقد جعل اخلط يف حد ذاته نوعا من االتصال ال يدخل ضمن االتصال اللفظي الذي يقوم      
  .االتصال الشخصي، أو االتصال اجلمعي عرب

هور لكون عنصر االتصال املباشر واجلم منطا اتصاليا قائما بذاته،) اخلط(الكتابة  اعترب اجلاحظ
لنطق األلفاظ مفقود بني القارئ والكتاب هذا من جهة، والعتبار رجع الصدى مفقودا من جهة 

  .أخرى
واالتصال  فرقا بني االتصال الشخصي املباشراك تلك وجهة نظر جديرة باالحترام، إذ أن هن    

  .ولعل ما يوضح هذا اجلانب شرحه ألمهية بيان القلم عند الغيبة غري املباشر عرب الكتاب،
  :املركز االجتماعي للمتصل

الذي يكسب رسالته قيمة : عن املركز االجتماعي للمتصل) هـ٤٢٩(يتحدث الثعاليب         
كان هذا قد جاء للحديث عن الشعر، إال أنه ينسحب على كل  تبعا ألمهية مركزه، وإذا

  .الرسائل

                                                           
 .٥٧املرجع السابق، ص  - ١



 

كان ابن قتيبة قد أشار إىل أن املركز االجتماعي للمتصل يؤثر يف استقبالنا للرسالة، ومن مث      
  .)١(فإنه يرى أن من الشعر ما خيتار وحيفظ لنبل قائله

  :املتلقي يتقبل الرسائل من املشاهبني له بطريقة أفضل
أميل إىل أن يتقبل الرسالة اإلعالمية ممن هو مشابه له فهو يفهم عنه  -املستقبل-إن املتلقي     

  .أكثر ويشعر بأنه ألصق به
وهذا يطرح بشكل خاص دور اخلرباء من اإلعالميني التنمويني إذ أن رسائلهم أحيانا ال جتد     

  .هلا صدى ألن مجهورهم يشعر بغربة عنهم
وألن أكثر الناس عن الناس أفهم منهم عن األشباح ) "احليوان( يقول اجلاحظ يف كتاب     
 وألن الشكل أفهم عن شكله، وأسكن إليه وأضب به، وذلك موجود يف أجناس البهائم...املاثلة

  ..."وضروب السباع، والصيب أفهم له، وله آلف وإليه أنزع، وكذلك العامل، واجلاهل
دون فإن اجملتمع اإلنساين ال يتكون من جمموعة أفراد فقط أو يتكون        حسب ابن خل     

من جمموعة قيم وأعراف و أفكار، بل يتكون من أفراد مترابطني بعضهم ببعض بواسطة شبكة   
من العالقات االجتماعية ختضع لضوابط قيمية وعرفية وفكرية، ولكي يستطيع الفرد البقاء دائما 

ه حيتاج إىل عدة قنوات اجتماعية تقوم بربطه يف بناء اجملتمع، ومن إحدى هذه داخل اجملتمع، فإن
  :القنوات االجتماعية النسب الذي يشري إىل معنيني

معىن ضيق وهو االحندار األبوي ومحل اسم متميز عن باقي األفراد غري نسبه، أي يتخذ  :األول
، أي أن الفرد العريب حيصل على نسبه مسارا أبويا وليس أموميا، ويكون موروثيا وليس اكتسابيا

  .من يوم ميالده من أسرته عن طريق احندار أبيه، وال حيصل عليه من خالل اجنازه يف عمل معني
أوسع من األول ألنه يشري إىل اجملتمع احمللي، أي اجتماع جمموعة أسر تنتمي        :واملعىن الثاين

ية معلومة األبعاد متضمنة عالقات اجتماعية نسب واحد تعيش يف بقعة جغراف(informal) إىل 
تنتمي إىل مهنة معينة أو تنحدر من مذهب ديين معني أو تشغل مراكز اجتماعية عالية  غري رمسية

فهو حيصل على كافة حقوقه ) غري الرمسية(داخل اجملتمع احمللي، ومن خالل عضوية الفرد النسبية 
   .)٢(االقتصادية على املستوى احمللي العاموواجباته ومكانته االجتماعية  والسياسية و

  :إضافة إىل ذلك، فالنسب يساعد على متيزه عن اآلخرين، ويشري أيضا إىل     
                                                           

 .٦٣ ، صالسابق املرجع - ١
 . ١٧١-١٧٠ ص ، صاملرجع نفسه - ٢



 

  ).دخل النسب الواحد(التضامن االجتماعي الداخلي  -١
  .مكانة الفرد االجتماعية داخل اجملتمع العام -٢
  . دور الفرد داخل اجملتمع -٣
  .اخل اجملتمعالتدرج االجتماعي د -٤
  .نوع نظام تقسيم العمل -٥
  .)١(إليها حيتاج نوع احلاجات االقتصادية واالجتماعية اليت كان الفرد العريب -٦

ظيم اجتماعي غري تن(فالنسب العريب يصبح من هذا املنظور عبارة عن مجاعة اجتماعية أولية     
، فالنسب العريب إذن ميثل مجاعة ه الدفء واالطمئنان واالستقرار االجتماعيمينح أعضاء) رمسي
، أي أن النسب العريب مل ميثل مجاعة اجتماعية مصطنعة ماعية طبيعية نشأ مع ميالد الفرداجت

ظهرت بسبب فقدان الفرد عضويته األولية وحرمانه من العالقات االجتماعية احلميمية كما هو 
   .)٢(سائد يف اجملتمع احلضري الغريب

           احليل السابق على واقع احلياة العربية باعتبار اجملتمع اجلزائري جزءميكننا إسقاط الت     
     والقرية والقبيلة دورها احملسوسللعائلة  بكل مظاهره وجتلياته، حيث مازال من اجملتمع العريب

عترب هذه األخرية يف بلدان عربية كثرية واحدة من أهم مصادر التجنيد تيف حياتنا وسلوكنا، إذ 
النخبوي على املستوى املركزي احمللي، وقد يتقدم الوالء هلا على الوالء للدولة، ومنها تنبثق طبعا 
        شرعية النظم التقليدية، ويف كثري من األحيان يتخذ الصراع السياسي طابعا عائليا أو قبليا 

  .)٣(طائفياأو 
ة ممثلة يف جمموعة من العوامل حددها يف هذا اإلطار جند أبرز مظاهر احلياة السياسية العربي     

  : جالل عبد اهللا معوض يف
  .التفاوت االجتماعي واالقتصادي احلاد، وعدم ضمان احلد األدىن للكفاف االقتصادي - أ
اخنفاض درجة الوعي السياسي، نتيجة النتشار األمية ونقص اخلربة وغياب احلرية  - ب

  .اإلعالمية

                                                           
 . ١٧٢ ، صالسابق املرجع - ١
 . ١٧٦، ص املرجع نفسه - ٢
 – ٢٢٠، ص ص )١٩٨٤مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(حليم بركات، اجملتمع العريب املعاصر، حبث يف استطالعي اجتماعي،  - ٣

٢٨٠. 



 

  .)١(ة وما يرتبط بذلك من عدم الرمسيةلية السياسيطغيان العنصر الشخصي على العم -ج
حيث تظل خربات  ؛كما أن غالبية سكان الوطن العريب من العاملني بالزراعة أو الرعي     

وال تتجاوزها كثريا وتصري العملية  ،القرية أو القبيلة اليت حتتضنهم معظمهم تتحدد حبدود
ة ال قبل هلم بفهمها أو التعامل معها، ومن هذا السياسية واحلقوق السياسية وغريها ظواهر غريب

حتاشي هذه الظواهر، ويعمق من ذلك عنصر اخلوف  - من جهة نظرهم -من األفضل يكون 
  .من السلطة السياسية وكل ما يرتبط هبا التقليدي 

إن الدول العربية تشهد حقا حالة من التحضر باملعىن الدميوغرايف، ذلك ألن معدالت منو      
  .احلضر تفوق معدالت النمو اإلمجايل لسكان الدول العربية سكان
منتصف القرن العشرين كان  ففي )(Ruralization "ترييف للمدن"ألنه ليس سوى عملية      

 يف منتصف الثمانينيات أما  دن،الريف العريب يضم ثالثة أفراد يف مقابل فرد واحد يقيم يف امل
هذا القرن  ويف بدايةيم واحد يف املدن وآخر يف الريف، بية يقفمن بني كل اثنني يف األقطار العر

  .  يف الريف العريب سوى واحد فقط يف مقابل كل ثالثة أفراد يعيشون يف املدن  يبقمل
تدل هذه األرقام على أن سكان احلضر قد تزايد عددهم مبعدل ستة أضعاف خالل مدة      

) ١٠٨(مليونا إىل  )١٨(، حيث ارتفع العدد من )١٩٩٠-١٩٥٠(أربعني سنة تفصل بني التارخيني 

ماليني نسمة تقريبا، حيث ضاعفت املدن العربية سكاهنا كل سبع سنوات تقريبا، وقد بلغ هذا 
  .٢٠٢٥مليونا عام  )٣٣٦(، ومن املتوقع أن يبلغ ٢٠٠٠مليونا عام  )١٥٦(العدد 
يف حالة تغري مستمر عرب ) رياحلض-خاصة التركيب الريفي(كان إن التوزيع املكاين للس     
  .)٢(الزمن

أما عن طغيان العنصر الشخصي على العملية السياسية يف كل النظم العربية فيتمثل يف الدور       
احلاسم الذي تؤديه العناصر والوالءات الشخصية واألسرية والعشائرية والقبلية يف عملية صنع 

لسلطة استنادا إىل هذه العناصر الشخصية، دون تدخل القرار، مما جيعل القيادات السياسية متارس ا

                                                           
أكتوبر (قراطية يف الوطن العريب، املستقبل العريب، السنة الثامنة، العدد الثمانون، تشرين األول، كمال املنويف، الثقافة السياسية وأزمة الدمي - ١

 .٧٨ – ٦٥، ص ص )١٩٨٥
، ٢٠٠٢، ديسمرب ٣٨العدد  حممد صاحل العجيلي، إشكالية التحضر واخلصوصية احلضرية يف الوطن العريب، جملة البحوث والدراسات العربية، -٢

 .٢٩٦-٢٦٧ص ص



 

ؤسسات فإهنا تظل عاجزة جدت هذه املُوظيمات ومؤسسات رمسية وحىت إذا يذكر من جانب تن
  .بدور حقيقي مؤثر يف العملية السياسية معن القيا

قراطي، إهنا كما ميكن القول أن الثقافة السياسية يف اجملتمع العريب غري وظيفية باملعيار الدمي     
  . )١(الّسياسي تسلُّطعموما ثقافة رعوية ال تشجع على املشاركة وُتـكرِّس ال

  : ةدور الوالء القبلي يف احلياة العربي
إن الوالءات القبلية والعشائرية والعائلية والقروية هي أكثر الوالءات التقليدية رسوخا      

  .وتأثريا يف جممل احلياة العربية املعاصرة 
    فعلى الرغم ؛مرموقا يف حياة العرب االجتماعية، حتتل مركزا كما أن اجملتمعات الوسيطة     

       الريفية والبدوية  توسع املدن واهلجرة والتعليم وازدياد توظيف املواطنني ذوي األصولمن 
هر احلياة العديد من مظا بارزا يف ال يزال دور مثل هذه اجلماعاتإال أن ، الدولة يف بريوقراطية

 والزراعية والقروية، اجملتمع العريب لزمن طويل حيث سادت أمناط املعيشة الريفية، العربية
وارتبطت حياة أهل الريف باألرض، فتمحورت حول احلقل والبيت أو العائلة، ومزارات األولياء 

يم اخلصب ت قبطنوبيوت العبادة والساحات العامة، والعالقات األولية الشخصية الوثيقة، واست
والصرب واألخوة واالنكفاء على اجلذور، ومارست تقاليدها ممارسة طقوسية كممارساهتا 

  .  )٢(للفصول
على الرغم من اهلجرة وجتاوز  ،حىت األربعينيات من القرن العشرين كانت القرية وال تزال     

  .العربية مركز اجلاذبية يف حياة غالبية سكان البلدان ،الفجوات بينها وبني املدينة
منتصف مثانينيات القرن  خالل وعلى الرغم من اخنفاض نسبة سكان الريف يف الوطن العريب     

  .)٣(مهم من اجملتمع العريب جزءإال أن الطابع الريفي ال يزال يسود حياة  %٥٥العشرين إىل حوايل 
ئلة املمتدة بل إن ما يتمحور التنظيم االجتماعي يف القرى وحىت املدن العربية حول العاك     

القرية كثريا ما تكون جمموعة من العائالت وتتكون العائلة املمتدة من عدد من األسر اليت حتمل 
  .)٤(كنية واحدة، ويعود نسبها  إىل جد واحد استمدت منه هذه الكنية

                                                           
جالل عبد اهللا معوض، أزمة املشاركة السياسية يف الوطن العريب، املستقبل العريب، السنة السادسة، العدد اخلامس واخلمسون، أيلول  - ١
 . ١٩٨٣، )سبتمرب(
 .٧٨، ص السابقاملرجع  - ٢
 .٧٩ – ٧٨املرجع نفسه، ص ص  - ٣
 .٨١، ص السابقاملرجع  -٤



 

دها ويف العائلة الواحدة حيتل األب التقليدي قمة هرم السلطة يف العائلة، فيتوجه إىل أفرا     
باألوامر والنصائح واإلرشادات والتهديدات بينما يتوجهون إليه باالستجابة والتأكيد على الطاعة 

  .واالحترام
     فينظر الناس باملنظور نفسه  ،مما يلفت النظر أن صورة األب هذه تعممت يف اجملتمع

  . )١(األبإىل األستاذ وصاحب العمل والقادة وغريهم ويتصرف هؤالء يف مواقعهم وكأهنم 
فإىل وقت قريب كان التنظيم السياسي العريب يف العديد من الدول العربية يتمحور حول      

وكثريا ) املغرب العريب(أو األمني ) مصر، السودان(، أو العمدة )اهلالل اخلصيب(منصب املختار 
الوقت احلاضر  ما يكون هذا املنصب وراثيا ومييل إىل متثيل احلكومة أكثر من متثيل الشعب، ويف

بدأ التنظيم السياسي يتمحور إىل حد بعيد حول األحزاب السياسية اليت أخذت لنفسها تربة 
  .يف القرى، مما جيعلها تشكل حتديا للوجهاء والعائالت النافذة  خصبة 

  :ةالتنظيم االجتماعي يف املدن العربي
هلا من األرياف والقرى اجملاورة     إذا حبثنا عن العناصر السكانية ألغلبية مدننا، جندها أصو    

  .أو النازحة من الريف، وهلذه احلقيقة امتدادها التارخيي يف الدول العربية
نسبة إىل املغرب (حيث استخلص ابن خلدون من التجربة التارخيية لكثري من املدن املغاربية     
للحضر، ومتقدم عليه أن إذا ومما يشهد لنا أن البدو أصل : "ما يؤكد هذه الفكرة بقوله) العريب

وعدلوا  هل البدو الذين بناحية ذلك املصرفّتشنا أهل مصر من األمصار وجدنا أولية أكثرهم من أ
إىل الّدعة والترف الذي يف احلضر، وذلك يدل على أن أحوال احلضارة ناشئة عن أحوال البداوة، 

  .)٢("وأهنا أصل هلا فتفهمه
بتجاوز أساليب احلياة الثالثة بسبب الطبوغرافيا واملناخ والتاريخ  يتميز العامل العريب          

         .     االجتماعي، وهذا التجاوز أدى إىل تشابك العالقات واملصاحل وتضارهبا بني أساليب احلياة هذه
 ق أخرىوعلى الرغم من أن حجم البداوة الرعوية يف املنطقة ليست األكرب حجما مقارنة مبناط

 جتماعية يف هذا اجلزء من العاملا غالبا ما تعد من السمات األساسية املؤسسة للحياة االإال أهن
ولقد أوضح ابن خلدون، بشكل تفصيلي ودقيق، بعض أهم مسات البدو، وعالقتهم ببيئتهم 

                                                           
 .١٨٠، ص نفسهاملرجع  - ١
اجمللس الوطين للثقافة : الكويت(، )٣١٩(احلياة االقتصادية واالجتماعية، سلسلة عامل املعرفة : حاين، اجملتمع العريب اإلسالمياحلبيب اجلن -  ٢

 .١٨٦، ص)٢٠٠٥والفنون واآلداب، 



 

الصحراوية من ناحية وعالقتهم باملراكز احلضرية أو األرياف من جهة أخرى، وجعل هذه العالقة 
          الجتماعية يف العامل العريب، واعتربالتغريات السياسية وا حمركاتتوترة واحدة من أهم القلقة امل

علي الوردي أن العامل العريب حتركه قيم البداوة، وأنه يتأرجح ما بني أسلوب احلياة البدوية وحياة 
  .)١(احلاضرة

ت قضايا عاجلت عربية دقيقة إال أننا ال جند دراسا مثال مع تزايد معدالت توطني البدو،     
تكيف أو عدم تكيف من كانوا بدوا مع حياهتم احلضرية اجلديدة، وأثرهم على حياة املدينة 
احلديثة، وإذا ما استثنينا بعض الدراسات الغربية احلديثة عن توطني البدو أو دراسة حياهتم اليومية 

املدن، فإن ما هو مقدم من طرف املراكز أو مساهتم الثقافية واللسانية أو تأثريهم على احلياة يف 
  .)٢(البحثية العربية قليل وحمدود جداً

ؤسسات املدنية احلديثة ذات خلفيات غربية وتتطلب املمما يزيد من حدة الوضع أن غالبية      
مهارات وقدرات عقالنية، وهي هبذا تتعارض مع القيم التضامنية التقليدية القائمة على العصبية 

جلماعة القرابية، مما يولد تنازعا وتضاربا مع متطلبات هذه احلياة، فحياة تعتمد        لألهل وا
على البريوقراطية وامللكات والقدرات، وتقوم على التخصص وتعقيدات تقسيم العمل، ال ميكن 

           سبب يف كثري من األحيانت؛ مما ي)العشرية(أو ) قيم القرية(أن تستمر احلياة فيها إطالقا من 
         تشوهات وتضاربات هيكلية، قلما درست أو حىت وضعت موضع الدرس والتحليل  يف

  .يف الدراسات احلضرية
إذا كانت احلياة االجتماعية العربية تقوم على نوع من التضامن والتراحم بني أفراد العائلة             

     ، لكن على الرغم يف املدينة احلديثة حضورا بارزاوهو ما ال جند له أو العشرية أو اجلريان، 
     من ذلك ال جند أيضا سوى دراسات حمدودة عن أسباب فتور هذه القيم اليت كانت سائدة 

 ة األسباب املعيقة كذلك من ناحيةأو ضعفها أو ملاذا هي يف حالة تالشٍ، والعمل على معرف
شكل بدائل حلياة حضرية أكثر تعاونا ودراسة أشكال العالقات الطوعية احلديثة اليت ميكن أن ت

        .)٣(وإجياد املؤسسات احلديثة اليت من شأهنا أن تسهم يف ذلك وتعاضدا

                                                           
 .٥٣، ص )٢٠٠٦دار الفكر، : دمشق(أبو بكر أمحد باقدر وعبد القادر عرايب، آفاق علم اجتماع عريب،   - ١
  . ٥٤، ص السابق املرجع  - ٢
 .٦١-٦٠ص ص  ،املرجع السابق  - ٣



 

مقابل حياة الرعي اليت تسود يف البادية وحياة الزراعة يف القرية تسود املدينة حياة التجارة      
سياسية واالقتصادية واالجتماعية والصناعة واحلكم والثقافة والترفيه، حيث تتفاعل املؤسسات ال

  .والدينية
تركيبات طبقية واضحة، حيث  األخرية نتيجة لرسوخ هذه املؤسسات العامة، نشأت يف املدة     

تستقر يف املدينة الطبقات احلاكمة من أرستقراطيني وجتار وصناعيني ومهنيني، كاألطباء واحملامني 
  .العاملة والصحفيني واألساتذة، واملوظفني والطبقات

ال تنفصل املؤسسات الرمسية عن الوالءات التقليدية من عائلية وطائفية فضال عن التجمع      
  .حول تنظيمات ذات أصول طبقية كاألحزاب، والنقابات، واجلمعيات

وقد شكل احلي أو احلارة تقليديا وحدة اجتماعية مهمة يف حياة املدينة العربية ميكن      
فألفت عمال فسيفسائيا  ؛عربية كانت يف األساس جمموعة أحياء متميزة القول أن كل مدينة

  .فريدا خمتلفا اختالفا جوهريا عن املدن الصناعية يف الغرب
وتسود األحياء العالقات الشخصية الوثيقة، كما يشكل احلي أو احلارة وحدة اجتماعية      

ضمن ثقافة املدينة  Subcultureتامة مترابطة متلك ثقافة فرعية   Ecologicalايكولوجية
  . )١(األعم
ففي الوقت الذي تتمسك الطبقات احلاكمة الربجوازية  ،أما عن نوعية القيم السائدة      

بقيم النجاح والربح والكسب املادي والطموح والتحديث، واالقتباس والسفر واالنضباط 
لعالقات الشخصية يف اجلرية واالعتماد على النفس، جند أن الطبقات الكادحة تشدد على قيم ا

والقيم العائلية، والصرب واإلميان وتلك القيم املشاهبة أو املتصلة هبا واليت تشارك فيها أهل القرى 
  .)٢(إىل حد بعيد

أما على املستوى الفردي فاإلنسان العريب عضو يف عائلة أكثر من فرد مستقل، فهو      
إىل مسؤولياته عن تصرفاته اخلاصة، وكون العائلة مسؤول عن تصرفات أفراد العائلة باإلضافة 

  ..وحدة إنتاجية اجتماعية يف القرارات املتعلقة بالزواج والطالق وتنشئة األطفال
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    على التعاون واملودة والتنظيمات كما يفترض يف العالقات بني أعضاء األسرة أن تقوم     
  . )١(جملاالت ودون حتفظالشامل وغري احملدود يف مجيع ا االلتزام القائمأو 

 بينت وقد القرابية، البنية يوظف يزال ال العربية الدول يف االجتماعي التضامن أن كما
 تفتأ ال فهي وثقافيا، رمزيا استمرت لكنها واسعة، تفكيك عملية عرفت القبلية البنية أن املتابعة
 الفردية املصاحل تتحرك احينم وخباصة دوري، شكلب أو مناسبات يف مالحمها بعض إنتاج تستعيد

  .)٢(اخلارج يف هتيكلها إمكانية عن فضال واجلماعية
 العربية، اجملتمعات يف والوثيقة الشخصانية احلميمية للعالقات اليوم الواسع االنتشار إن      
 حملها حتل أو هنائي بشكل األداء ازدواجية على يدل خاص، بشكل واآلسيوية اإلفريقية وكذا
 واملكانة والعمل التعليم يف وضعيته تغري رغم الفرد يزال ال األقل، على الوظائف بعض إىل بالنسبة

  .األولية اجلماعة بسلطة احمكوم االجتماعية
 ضمان حىت بل املنصب، أو العمل على احلصول يف والتوسط بالقرابة االستنجاد ظاهرة إن     

  .عريب ياجتماع وسط أي عن ختتفي ال األساسية املعيشية احلقوق
   خفية شبكة ضمن وإمنا الرمسية، والضوابط القوانني وفق دوما يتحقق ال التنافس أن كما  

  .)٣(والتوسطات األعراف من علنية شبه أو
 مظاهر أهم واالجتماعية والسياسية االقتصادية األنشطة يف القرابية العالقات شبكة توظيف يتمثل

  .العريقة القبلية التقاليد ذي احمللي اجملتمع يف اعلالف وحضورها األولية اجلماعات استمرارية
 القرابية العالقات إلحياء خصبا جماال واجلهوي احمللي السياسي العمل إستراتيجية ومتثل  
 عادة اليت القبلية باهلوية االستنجاد إىل اجملموعات ببعض أدى ما وهذا والواسعة، الضيقة مبعانيها

 املرعى توفر( لألرض املومسية واملردودية جهة، من للجماعة يالسياس النفوذ عامال حيركها ما
 احلراثة وموسم االنتخاب موسم آخر مبعىن أو والسياسة فاألرض ثانية جهة من ،)احلراثة وإمكانية

 بعض وحىت األرياف يف القبلية اهلوية استنهاض فرص أهم من اثنني ميثالن اجلماعية، األرض يف
  .)٤(املغاربية احلواضر

                                                           
 .١٧٦، ص السابقاملرجع  - ١
 .١٢، ص )٢٠٠٢مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(العريب، حممد جنيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة يف املغرب  - ٢
 .١٤ ص السابق، املرجع - ٣
 .١٦٣ ص ،السابق املرجع - ٤



 

  .)١(احلضر بني وضئيلة البدو بني موجودة كانت االلتحام إىل الرتعة أن خلدون ابن كدؤي
        اخلاصة حمل العائلة لكن يف الوقت احلاضر ومع حلول الدولة واملؤسسات العامة و      

من اعتماد أفراد األسرة فتحت جماالت التوظيف فحدت  ،من احلاجات الكثري تصريفيف 
عضهم البعض، بعد اضطرارهم للهجرة والعمل يف أماكن خمتلفة خارج البالد على ب اقتصاديا

عن تصرفاته وإجنازاته وإخفاقاته ويهمل التزاماته  ؤوالوداخلها مما جيعل الفرد يصبح تدرجييا مس
      العائلية مؤكدا على ذاته لكن هذه التطورات ال تزال يف بدايتها، فقد وجد حليم بركات 

     ول الشباب اجلامعي يف لبنان أن االغتراب عن العائلة منخفض جدا مقارنة يف دراسة له ح
مع االغتراب عن السياسة واجملتمع والدين ومؤسسات التربية والعمل، ذلك أن العائلة ال تزال 

  .  )٢(األكثر قدرة على التماسك واالندماج من املؤسسات الكربى
مية، فنجد له حرية لفرد يف احلضارة العربية اإلسالاستعراض حالة ايف إذا أردنا التوسع أكثر 

يف الكالم والعمل والتنقل، يف إطار مبادئ الدين اإلسالمي اليت تؤكد على وجوب  واسعة
       اإلشراف العام  يف) احلاكم(التحلي باملبادئ األخالقية السليمة، وينحصر عمل الوايل 

  .)٣(سؤول عن أعمالهعلى حفظ األمن، وفيما عدا ذلك فإن اإلنسان م
فإننا سنتعرض لبعض املؤشرات االتصالية يف الدول العربية ومن بينها  ،انطالقا مما سبق     

فقد  ؛تصايل كجزء من السلوك االنتخايباجلزائر ألن ذلك يساعدنا على معرفة السلوك اال
قوية بني أوضحت دراسات عديدة أجريت على مستوى العامل العريب والغريب أن هناك عالقة 

هم التعليمي واالقتصادي ونوعية مهنهم، حىت ييبآرائهم يف االنتخابات وبني مستوإدالء األفراد 
أنه يقال أن التعرف بدقة على بعض املتغريات االجتماعية كالتعليم واملهنة والسن والدخل 

  .)٤(اخل كفيل بالتنبؤ بسلوك األفراد االنتخايب... واجلنس واملتغري الريفي واحلضري

                                                           
 .املكان نفسه - ١

٢- Halim Barakat, Lebanon in strife : student preludes to the civil War modern Middle East 
series, 2 (Austin tex : University of Texas press, 1977), p5. 

مركز دراسات الوحدة العربية واجملتمع العلمي العراقي، وحدة الثقافة  يفصالح أمحد العايل، املكونات التارخيية األوىل لوحدة الثقافة العربية  - ٣
اركة املنظمة العربية للتربية والثقافة حبوث ومناقشات الندوة الفكرية اليت نظمها اجملمع العلمي العراقي مبش: العربية وصمودها بوجه التحديات

 . ٦٧ – ٦٦، ص ص )١٩٩٧مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(والعلوم، الطبعة الثانية، 
٤- International encyclopedia of the social science N° 13 – 14m Mac Milan and free press, 
1968, p 189. 



 

كما أن التعليم يساعد على بلورة الوعي السياسي واالجتماعي، وخاصة أنه من خالل      
كون رأيا خاصا ووعيا حبقوقه التعليم والقراءة واالطالع على املصادر املعتمدة ميكن للفرد أن ُي
اجتماعيا، وأن كل أمي ليس وواجباته، لكن ال يعين ذلك أن كل متعلم ميلك وعيا سياسيا و

  .)١(ي سياسي واجتماعيعيه ولد
           ار وجود عالقة بني املستوى التعليمي لألفراد وأمهية كل مجاعة بففي جمال اخت     

من اجلماعات البشرية اليت اختريت كجماعات تؤثر يف اجلمهور، تبني أن احلكم على أوجه 
املستوى التعليمي  تأثري كل مجاعة من تلك اجلماعات إمنا يعتمد يف جانب كبري منه على

  . )٢(ألفراد العينة، ذلك حسب النتائج اليت توصل إليها جهاز قياس الرأي العام مبصر
 وإذا أسقطنا بعض ما سبق على مؤشرات االتصال يف العامل العريب عموما جندها ضعيفة      

  .إىل متوسطة نسبيا بالنسبة الستعمال وسائط االتصال اجلماهريي بوجه عام
    ١٩٨٥كلغ سنة  ٣.٣شر استهالك الصحف جنده تراجع يف العامل العريب لكل فرد من فمؤ     

  .)٣(١٩٩٥كلغ سنة  ٢.٠٧على 
صحيفة لكل ألف شخص مقارنة مع  ٥٣قل عدد الصحف يف البلدان العربية عن كما      
توسط صحيفة لكل ألف شخص يف البلدان املتقدمة، ويعترب هذا الرقم بعيدا عن املعدل امل ٢٥٨

  . )٤(صحيفة لكل ألف شخص ١٢٧ته اليونسكو حبوايل دالعاملي الذي حد
          أما عن املنشورات يف الدول العربية فتشري اإلحصائيات أن مصر وحدها تنشر      

       ما عدا لبنان اليت مل تقدم إحصائيات (من العناوين ما يعادل منشورات البلدان العربية 
  ).١٩٩٦إىل اليونسكو سنة 

نالحظ مثال أن مصر تنشر كتابا  ،إذا قارنا بني إنتاج الدول العربية وإنتاج الدول املصنعة     
نسمة، أي ثالثة  ٧٠٠نسمة، يف حني أن اململكة الربيطانية تنشر كتابا لكل  ٢١٠٠٠لكل 

                                                           
 .١٢٧، ص )١٩٩١مكتبة األجنلو مصرية، : القاهرة(وجيا السياسية، ناهد رمزي، الرأي العام وسيكول - ١
فئاهتا وأوزاهنا، حبث متقدم للمؤمتر الدويل اخلامس لإلحصاءات واحلسابات العلمية : صفوت فرج، اجلماعة املوجهة للرأي العام املصري -  ٢

 .٤٥٣ – ٤٢٤، ص ص ١٩٨٠ ة، اجمللد األول، القاهرة،  مارسوالبحوث االجتماعية والسكاني

 .Unesco year Book، ١٩٩٧كتاب اليونسكو اإلحصائي لسنة  - ٣
 .٢٠٠٣يونسكو ال، ٢٠٠٣برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العريب لعام  -٤



 

 ما تنشر مصر، يف حني أن تونس واجلزائر واملغرب األقصى تصدر كلها كتابا واحدا أضعاف 
  . )١(نسمة ١٠٠٠٠لكل سبعني ألف نسمة، وفرنسا كتابا واحدا لكل 

أن اإلنتاج األديب العريب يعاين قلة عدد القراء  ٢٠٠٣يؤكد تقرير التنمية البشرية العربية لعام      
يف    بسبب األمية وضعف القدرة الشرائية للقارئ العريب، حيث ال يتجاوز اإلنتاج العريب 

من          %٥على الرغم من أن العرب يشكلون  ملائة من اإلنتاج العاملي،با ١.١جمال الكتب 
  .)٢(سكان العامل

أما بالنسبة للمجتمع اجلزائري فتشهد كتب الرحالة األجانب الذين زاروا اجلزائر خالل العهد      
  .)٣(العثماين أن التعليم كان منتشرا وأن كل جزائري تقريبا كان يعرف القراءة والكتابة

   حىت سنوات األربعينيات من القرن املاضي أربعة أمناط  عموما أنتج التثقيف االستعماري     
  :من املتعلمني والثقافات املتشظية

الزيتونة، والقرويني (إنتاج املساجد والزوايا واجلامعات اإلسالمية  هو ثقافة :النمط األول
ة ما قبل االستعمار مبشتقاهتا من أرثوذوكسيات ، وهي ثقافة متثل استمرارية تراثية لثقاف)واألزهر

دينية، ونزعات مرابطية وتقليدية، وهي أحادية اللغات ذات جماالت معرفية عتيقة، فقهية 
وثيولوجية وأدبية وعلمية ماضية، منقطعة عن النهضة الدينية يف الشرق وذات آفاق حمدودة، متلك 

بني القبول والتواطؤ وحت مواقفها من االستعمار تأثريا كبريا يف أوساط الريف والفالحني، وترا
  .وقد مثلت الثقافة احملافظة على تقاليد اجملموعة واهلوية الوطنية معه أو رفضه،
هو منتوج التمدرس اخلجول والفرنسة اللغوية، الذي طبقته املدرسة االستعمارية  :النمط الثاين

-جملتمع األهلي، ويتركب هذا املنتوج الفكريلتكوين وسطاء بني اإلدارة والدولة الكولونيالية وا
قلة من أصحاب املهن احلرة أو االرستقراطية والثقايف من أبناء األعيان وصغار املوظفني األهايل 

متتاز هذه الثقافة وحاملوها بتعاطف وحساسية  وازيات احلضرية القدمية واجلديدة،العقارية والربج
الية ذات اآلفاق العلمانية واالشتراكية، وتعيش الواقع كبرية جتاه الرتعات اجلمهورية والليرب

                                                           
 .مرجع سابق... العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعيحممد عبد اجلواد، واقع النشر وصناعة الكتاب يف الوطن  - ٥
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 .١٥٩ص 



 

اجلزائري من منظور اختياراهتا احلياتية الوجودية القلقة واملتقلبة بني الدعوة االندماجية يف احلضارة 
  .واملدنية الفرنسية واألوروبية والرتعة االستقاللية الوطنية

ئية اللغة، وهي ثقافة أقلية صغرية، مل تتح هلا الثقافية وثناثقافة مزدوجة املراجع  :النمط الثالث
فرصة النمو والتوسع نتيجة لسيطرة اللغة الفرنسية على مقاليد أمور التثقيف والتمدرس وقنوات 

تفتحها على اللغتني والثقافتني العربية والفرنسية إال أهنا من رغم الاإلنتاج الفكري والثقايف، فعلى 
  .بقيت معزولة وهامشية

يتجسد يف الثقافة الشعبية الشفوية اليت مل تصل بعد إىل مرحلة الكتابة، واليت غذت  :لرابعالنمط ا
م مؤلفات وإبداعات عيشهم اليومي والرمزي، وتقدم هل وتغذي مجاهري املدن واألرياف، وتنشط

  .)١(غنية، تستهلك على أوسع النطاقات
اجلزائريني كان أكثر من أربعة أمخاس  اسة االستعمارية الرامية إىل جتهيليلكن ونتيجة للس     

من اجلزائريني حمرومني من التعليم يف مدارس  %٩وقد كان ،)٢(١٩٦٢الشعب اجلزائري أميني عام 
  .)٣(التعليم الفرنسي باجلزائر

   األميون بطبيعة افتقارهم إىل وسائل االتصال مبصادر الثقافة من قراءة وكتابة، هم مبعزل     
ات املختلفة اليت متر ببالدهم وفهم املشكالت اليت متس حياهتم، وكل ذلك يرتبط عن إدراك التيار

ذلت جمهودات حكومية يف جمال التعليم باملستوى العام للوعي، أما بعد استقالل اجلزائر فقد ُب
والتربية، ومع ذلك ظل ربع السكان أميني بفعل تأثري السياسة االستعمارية من جهة، وعدم 

  .ت احلكومية بالشكل املطلوب الذي حيد من ظاهرة األمية من جهة أخرىتركيز السياسا
 % ٨٥ففي جمتمع كاجملتمع اجلزائري الذي بلغت نسبة األمية فيه عشية االستقالل أكثر من      

جبهة التحرير الوطين خلقت تلك الوضعية صعوبات كبرية يف عملية االتصال بني قادة حزب 
عدة، ألن قادة احلزب غالبا ما كانوا يستعملون يف خطبهم السياسية إما واجلماهري الشعبية يف القا

الفرنسية أو العربية الفصحى اللتني ال تفهمهما األغلبية من الشعب، ولذلك من املمكن القول إن 
احلوار بني القاعدة والقمة كان شبيها حبوار الصم البكم، إال أن الرمسيني يف احلزب تفطنوا هلذه 

  .مت اإلعالن عن القيام حبملة ضد األمية عرب أحناء الوطن ١٩٦٣يوليو / متوز  ١٥في املشكلة، ف
                                                           

 .٤٦٩-٤٦٨مرجع سابق، ص ص )... وآخرون(سليمان الرياشي  يفعمار بلحسن، املشروعية والتوترات الثقافية حول الدولة والثقافة يف اجلزائر  - ١
 .١٧، ص )١٩٨١اجلزائر الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، (تركي رابح، مشكلة األمية يف اجلزائر،  - ٢
 .٢٣، ص املرجع نفسه - ٣



 

     باإلضافة إىل ذلك عمل النظام على جتسيد فكرة القيام بثورة ثقافية ميدانيا، وكان ذلك      
عن طريق متكني كل طفل جزائري بلغ سن السادسة من االلتحاق باملدرسة، وقد كلفت هذه 

زينة الدولة ما يزيد على ثلث ميزانيتها السنوية، وهي واحدة من أعلى النسب اليت السياسة خ
  .)١( ختصص للتعليم يف العامل

  :اجملتمع اجلزائري بني الريف واملدينة
 فبدأ السكان يتطورون خبطى سريعة استفادت األرياف اجلزائرية من جمهود التنمية الوطنية،    

باإلمسنت واآلجر، وتالشت أغلب املباين التقليدية اليت كانت تبىن       حنو املباين العصرية املبنية 
من احلجارة والطني واخلشب، ومتتاز احلياة يف الريف اجلزائري بالترابط العائلي ومظاهر اجلود 

  .والكرم
ل أما عن احلياة يف املدن، فتمتاز املدن اجلزائرية بظاهرة الثنائية احلضرية املتمثلة يف تداخ     

  .وجتاور  األحياء القدمية اليت ترجع إىل الفترة اإلسالمية
وقد تعرضت املدن اجلزائرية بعد االستقالل هلجرة واسعة من سكان الريف وتضخم      

فظهرت األحياء حجمها، وأصبحت عاجزة عن استيعاب هذه الزيادة السكانية املفرطة، 
   .)٢( يف ضواحي املدنالعشوائية 

  .)٣( % ٤٩نسبة سكان احلضر يف اجلزائر ت حديثة أن وتشري إحصائيا  
  
:تكييف اجملتمع اجلزائري    

إذا حاولنا تكييف اجملتمع اجلزائري منذ االستقالل إىل اآلن والنظر ما إذا كان جمتمعا زراعيا      
أم صناعيا أم إعالميا؟ فإننا سوف نستفيد من عدة دراسات حول جمتمع املعلومات، قام هبا 

هل (ن أمريكيون ويابانيون وأوربيون استخلص وليام مارتني مخسة معايري لتمييز أي جمتمع باحثو
  :وهذه املعايري هي) هو إعالمي أم غري ذلك
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حيث تصبح تكنولوجيا املعلومات بفضله مصدر القوة األساسية، وحيدث  :املعيار التكنولوجي
  .التعليم واملرتلانتشار واسع لتطبيقات املعلومات يف املكاتب واملصانع و

ومن خالله يتأكد دور املعلومات كوسيلة لالرتقاء مبستوى املعيشة، وينتشر  :املعيار االجتماعي
  .الوعي بالكمبيوتر واملعلومات، ويتاح للعامة واخلاصة معلومات على مستوى عال من اجلودة

     د اقتصادي حيث تربز املعلومات كعامل اقتصادي أساسي، سواء كمور :املعيار االقتصادي
  .أو كخدمة أو سلعة، أو كمصدر للقيمة املضافة وكمصدر خللق فرص جديدة للعمالة

تؤدي حرية املعلومات إىل تطوير وبلورة العملية السياسية، وذلك من خالل  :املعيار السياسي
  .مشاركة أكرب من قبل اجلماهري وزيادة معدل إمجاع الرأي

كاحترام امللكية الفكرية (ل االعتراف بالقيم الثقافية للمعلومات ويتجسد من خال :املعيار الثقايف
، وذلك من خالل )حرمة البنيات الشخصية والصدق اإلعالمي واألمانة العلمية واحلرص على

  .   )١(ترويج هذه القيم من أجل الصاحل القومي وصاحل األفراد على السواء
  ؟ كيف ميكن تصنيف اجملتمع اجلزائري: ؤلانطالقا من املعايري السالفة ميكننا التسا     
فيما يتعلق باملعيار التكنولوجي؛ جند أن املعلومات ليست مصدر القوة األساسية يف جمتمعنا،      

وال يوجد هناك انتشار واسع لتطبيقات املعلومات يف املكاتب واملصانع والتعليم واملنازل إال قليل 
مة على خمتلف الوسائل البدائية يف مجع ئالتقليدية القا يف اجملتمع يعتمد العديد من األساليب

املعلومات وإنتاجها ومعاجلتها وختزينها واسترجاعها، أما من زاوية املعيار االجتماعي، فلم يتأكد 
يف جمتمعنا بعد دور املعلومات كوسيلة لالرتقاء مبستوى املعيشة، حيث ال يزال استخدام 

ا يف جمتمعنا، وهذا ما تؤكده إحصائيات منظمة اليونسكو لسنة الكومبيوتر واإلنترنيت ضئيال جد
لكل  ٢٩٥.٢جهاز حاسوب لكل ألف من اجلزائريني مقابل  ٠.٣واليت أشارت إىل توفر  ٢٠٠٣

  . )٢(جهاز لكل ألف من الفرنسيني ٢١ألف من األمريكيني و 
عنا كعامل اقتصادي يتم إنتاجه إذا طبقنا املعيار االقتصادي جند أنه مل تربز املعلومات يف جمتم     

أو حىت  كمورد اقتصادي أو كخدمة أو كسلعةأو صناعته وتداوله على نطاق واسع سواء 
  .كمصدر خللق فرص جديدة للعمل، حيث ال تشكل املعلومات يف دخلنا القومي شيئا يذكر
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العملية السياسية  حرية املعلومات الكفيلة بتطوير خبصوص املعيار السياسي فإننا ال نكاد جند     
ا واليت برمته السياسية وحتقيق احلد املطلوب من التوافق وإمجاع الرأي دون احلديث عن احلياة

  .ةورتابة كامل تاما تشهد ركودا
وال خيتلف املعيار الثقايف عن املعايري األربعة السابقة، حيث مل نصل بعد إىل مرحلة االعتراف      

احلرص على حرية البنيات الشخصية والصدق اإلعالمي ولكية الفكرية، بالقيم الثقافية كاحترام امل
  .واألمانة العلمية، واليت تعترب حمددات أساسية لكل جمتمع يتوق إىل جتاوز املرحلة التقليدية

ال هو بالزراعي وال هو (فإنه ميكن تكييف اجملتمع اجلزائري على أنه جمتمع انتقايل  ،وعليه     
  .دد لديه بعد خصائص اجملتمع الصناعي فما بالك باإلعالميمل تتح) بالصناعي

حيث أن اجملتمع االنتقايل هو الذي ال يزال يعتمد يف الكثري من عالقاته الشخصية 
  .واملؤسسية على الروابط التقليدية، كما سبق توضيحه من وجهة نظر دانيال لرينر

     ئر اليت نشرهتا منظمة اليونسكو ذلك ما توضحه بعض مؤشرات االتصال املتعلقة باجلزا     
  .٢٠٠٣يف إحصائها لسنة 

بعيد  رقم صحيفة وهو ٣٨عدد الصحف اليومية لكل ألف من السكان حوايل  يف اجلزائر بلغ     
ـ صحيفة يومية لكل ألف  ١٢٨عن املعدل الذي وضعته اليونسكو واملقدر حبوايل   جدا  ن كاس
بلغ عدد أجهـزة  مرتفع مقارنة بعدد الصحف يف حني د وهو عد لنفس العدد،مذياعا  ٢٤١فيبلغ 

لكـل مليـون   ( ٤.٤أما عدد الكتب املنشورة فهو ، )١(نكالكل ألف من س ةجهزأ ١٠٥التلفاز 
ن، أما عدد خطوط اهلاتف الرئيسـية  كالكل ألف من س ٠.٣وعدد حواسيب اإلنترنيت ) نسمة
  .نكالكل ألف من س ٠٣فهو 
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  اجلزائري اجملتمعياسية واالتصالية يف  الثقافة الس :املطلب الثاين
ال ميكننا حتديد طبيعة االتصال الشخصي يف اجملتمع اجلزائري، دون التطرق للثقافة السياسية 

  .واالتصالية السائدة يف هذا اجملتمع
ديد االرتباط هبذه الثقافة ذلك أن السلوك االتصايل سواء لألفراد أو للمجتمع ككل مرتبط ش     
جانبها املتوارث عرب األجيال أو ذاك الذي صقلته املنظومة القانونية والتشريعية املنظمة يف  سواء

  .يف اجملتمعلقواعد االتصال 
      للمجتمع اجلزائري من خالل رصد جمموعة  ةسنتطرق إىل الثقافة السياسية واالتصالي     

الثقافة، وتعطي صورة ولو  من املأثورات والنصوص املتداولة شعبيا، واليت تعكس جزء من هذه
أولية عن الثقافة االتصالية يف اجملتمع اجلزائري واليت ارتبطت يف اجلزائر بشكل عام بطبيعة أنواع 

  .احلكم اليت توالت على الدولة اجلزائرية منذ نشأهتا
 باألبعاد السياسية تاجملتمعار الثقافة االتصالية يف إىل تأث بالتطرقكما سنعضد حتليلنا      

  .واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والدينية
يعترب نظام االتصال يف اجملتمع عنصرا أساسيا يف وحدته، فهو عملية اجتماعية تنطوي على      

آخر، ولكي نتفهم هذه العملية  عناصر ثقافية واجتماعية واقتصادية، ال ميكن معاجلة عنصر وترك
  .)١(كبرية واسطة وسائل قادرة إىل مجاعاتلرسائل ببد لنا أن نؤكد على أن االتصال يبث اال

: السياسات الثقافية؛ اليت تعينلعناصر السابقة نتطرق ملفهوم إىل ا قبل التطرق  
جمموعة املبادئ واملعايري اليت حتكم نشاط الدولة جتاه عمليات تنظيم وإدارة ورقابة وتقييم "       

األخص منها وسائل االتصال اجلماهريي، من أجل  ومواءمة نظم وأشكال االتصال املختلفة، على
حتقيق أفضل النتائج االجتماعية املمكنة، يف إطار النموذج السياسي واالجتماعي واالقتصادي 

  .)٢("الذي تأخذ به الدولة
غري أن النتاج الثقايف يف دول العامل الثالث يظل مرتبطا بسياسات حملية توجهه وتؤطره خلدمة 

الثقايف  نيإن النتاج" :وطنية، وهو ما أشار إليه الباحث نصر الدين لعياضي بقولهمصاحل الدولة ال
واإلعالمي يف الدول العربية شديد االرتباط باخلطاب السياسي السائد، فالثقافة تبدو أهنا مسيسة 
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عن اخلطاب السياسي ا وسائل االتصال ال تبتعد كثريا كثريا، واملضامني اإلعالمية اليت تقدمه
  .)١("ئد، تقتفي أثره، تربره، أو تكربهالسا

إذا كان عصرنا احلايل هو عصر االتصال، مبا أتاحه من تقدم يف جمال التكنولوجيا       
واالتصال، وثانيا مبا أتاحه من شيوع للمعرفة وانتشارها على نطاق واسع بفضل االتصال 

ارت تعرف باسم جمتمعات الشخصي واالتصال اجلماهريي أيضا، بل إن اجملتمعات املتقدمة ص
املعلومات متييزا هلا عن غريها، على أساس أن تكنولوجيا االتصال هي مسة العصر احلايل، ومظهر 

  .)٢(من مظاهر تقدمه
لة لالتصال اإلنساين اإلتاحة الفرصة لوسيلة االتصال وخاصة الشخصية لكي تصبح أداة فع     

لية يف اجملتمع ككل باإلستراتيجية الشاملة لتنمية تقوم الدول بربط السياسات اإلعالمية واالتصا
ويتطلب هذا ربط سياسات االتصال بالسياسات األخرى املطبقة يف اجملاالت االجتماعية  ،اجملتمع

  .واالقتصادية والثقافية والتعليمية على أساس أن هناك تداخال وتفاعال بني مجيع هذه العوامل
الديين وعملية االتصال، حيث يعترب الوعظ الديين هاما  كما ميكن الربط كذلك بني البعد     

لالتصال الشخصي خاصة يف الريف حيث مازال اإلميان قويا، ومازالت كلمات رجال الدين 
قوية الوقع ومقنعة هلؤالء، لذلك فهم يؤثرون الواعظ الديين ملكانته املرموقة يف قلوب املواطنني 

  .)٣(والقيم اليت حتظى بتقديس السكان احملليني والثقافات السائدة والعادات
      وميكن القول يف هذا اإلطار أن مالمح الثقافة غري الرمسية أو الثقافة اجلانبية واليت تظهر      

يف صورة انعكاسات سلوكية تتحدد وفقا للعالقات اجلدلية بني الطبقة املروجة للفكر، أو قادة 
لفئات واجلماعات األمية اليت ال تزال تتحرك من خالل الرأي وبني الطبقات االجتماعية وخاصة ا

  .)٤(منطلق مسعي، أي ال تزال حتت تأثري الشكل الشفوي لنقل املعرفة
إىل دور  ميكن كذلك اإلشارة ،اتطرقنا إليه يتال ةوالديني فيةوالثقا ةاالجتماعي دابعفضال عن األ    
  اديةـاسية أو اقتصـكانت سيسواء  ةيف حتديد نوع االتصال، فمتغري السلط ويبعد السلطال
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 )١(يف حتديد بعض املسارات يف البنيات الثقافية واالتصالية يف اجملتمع أو روحية عادة ما تتدخل    
فالثقافة السلطوية يف اجملتمع العريب مثال تركت بصمات أساسية على بنية هذه الثقافة يف احملتوى 

ما يعنيه االتصال األحادي االجتاه، وإقصاء الفضاءات وأشكال التعبري، ذلك أن التسلط يعين في
  .)٢(مع التصورات املفاهيمية السلطويةالثقافية اليت ال تنسجم أو تتعارض 

:من الصعب عند حتليل االتصال داخل اجملتمع اجلزائري عزله عن بقية العناصر نظرا لـ          
.ستعمارية ومشروع التحّرر الوطينارتباط املسألة الثقافية يف اجلزائر باملرحلة اال -١  
واالجتماعية واالقتصادية اليت عرفها اجملتمع ) السياسية(ارتباط الثقافة مبجمل التحوالت  -٢

.اجلزائري منذ االستقالل إىل اآلن  
طبيعة التشابك الكلي بني الثقافة من جهة، واحلاضر واملاضي من جهة أخرى، وهو تشابك  -٣

.)٣(أي مستوى من هذه املستوياتجيعل من الصعب استبعاد   
يف اجملتمع اجلزائري، جند  ةإذا أردنا إسقاط ما سبق ذكره بالنسبة للثقافة السياسية واالتصالي     

الفرد  باغديدة من االحتالل سامهت يف اصطأن هذا األخري تأثر على املدى البعيد بأنواع ع
رها االحتالل الفرنسي الذي دام قرنا اجلزائري بصبغة خاصة اختلف فيها عن باقي الشعوب، آخ

  .وربع قرن، خاصة فيما يتعلق باحلريات وأوهلا حرية الكالم والتعبري
 وقد بدأت اجلزائر منذ فجر االستقالل حركة تدرجيية ومنظمة لتسييس الثقافة 

:، من خالل Politisation De La Culture 

.إعادة إحياء التراث -  
.افيةربط التعليم باملسألة الثق -  
.حمو األمية حرصا على املشاركة السياسية -  
.)٤(احلرص على اهلوية العربية اإلسالمية -  

     ١٩٦٢ة ممثلة يف حكم حزب واحد من بياجلزائري ملرحلة األحادية احلز ع اجملتمعوخض إن     
يتصف يف سلوكه االتصايل ببعض  خالل هذه الفترة ، جعلت الفرد اجلزائري١٩٨٨إىل 
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سالفة الفات منها ما يعود لطبيعة وأصول اجملتمع ومنها ما يعود لألسباب االستعمارية املواص
  .الذكر
يف هذا اإلطار رصدنا جمموعة من املأثورات يف اجملتمع اجلزائري تؤكد مسة الصمت والتكتم      

  : وفوائدمها ومنها
  ْنوّصيك يا واكل الرَّاْس يف البري اْرمي ْعظامو « 

  »مع الناس فمك َمـتَّـْن لو جلاُمـو اْضحك واْلعب 
ومضمون القول أن اإلنسان إذا حتدث جيب عليه أن يلجم لسانه من ارتكاب األخطاء      

  )١(...وإفشاء األسرار اليت تلحق بصاحبها شىت أنواع الضرر

رر الديين ألن اإلسالم يؤكد دائما على حفظ اللسان ضوميكن حصر أنواع الضرر يف ال     
رر اجتماعيا، حيث يقع ضال جدوى منه كما ميكن أن يكون الالكالم الذي  من اإلكثاروعدم 

  .الفرد الذي ال حيصن لسانه يف مشاكل مع خمتلف أفراد اجملتمع الذين قد يؤذيهم بلسانه
وقد يكون الضرر سياسيا، حيث يكون اخلوف من البطش عندما ال يكون اجملتمع يتمتع      

  .والكالم، وهو من أخطر أنواع الضرر اليت قد تصيب الفرد مبظاهر حرية التعبري
  :ومن املأثورات املؤكدة لضرورة الصمت والتكتم وحفظ اللسان لتجنب املهالك جند     

ـْْم «    الصْمت حكمة ْومـنُّـو تـْتـفـرَّْق احلكاي
  »ق ْولْـْد اليمامة ما جييه احلنش هاْيـْم لـْو ما نط

أن الصمت حكمة وأنه : وير لسمة الصمت والتكتم، حيث يقولويف هذا القول أبلغ تص  
فلو مل يرفع ابن اليمامة صوته يف عشه ملا متكن منه الثعبان، وملا عرف ) حلكامي(هو أصل احلكم 
  ...مكانه كي يفترسه

والقول اآلخر  )٢(»املرء خمبوء حتت لسانه« املعروف تلتقي هذه املعاين بالقول العريب      
  . »مة وقليل فاعلهالصمت حك«

                                                           
 .١١٥، ص )١٩٩٤دار األمة،  :اجلزائر(ألنثروبولوجيا النفسية، دراسة علمية يف ا: أمحد بن نعمان، نفسية الشعب اجلزائري - ١
 .نفسهاملرجع  - ٢



 

  التشريعات املنظمة لالتصال يف اجملتمع اجلزائري
من هذا املبحث لطبيعة اجملتمع اجلزائري، مث للثقافة السياسية األول  تعرضنا يف املطلببعد      

 يللتشريعات املنظمة لالتصال يف اجملتمع اجلزائر طلب، سنتعرض يف هذا املرة يف اجلزائواالتصالي
         ثر يف صريورة ذلك اجملتمع بالسلبوانب التشريعية والقانونية يف أي جمتمع تؤذلك أن اجل
  .أو اإلجياب

 جلزائر على استقالهلاوبالنسبة للجزائر احلديثة فإن اجلانب التشريعي يبتدئ من حصول ا     
سياسيني والزعماء الحيات القادة من خالل املواثيق والدساتري واللوائح، وحىت تصر وجتلى ذلك

  .فيما يتعلق مبحور االتصال داخل اجملتمع
واليت  ،ولذلك سوف نعرض إىل خمتلف التشريعات اليت صدرت يف اجلزائر منذ االستقالل     

  .حاولت تنظيم قطاع االتصال مميزين يف ذلك بني مرحليت احلزب الواحد والتعددية احلزبية
  التشريعات املتضمنة يف مواثيق - ١    

ستوقفنا مالحظتان تالتعرض ملختلف التشريعات املنظمة لقطاع االتصال يف اجلزائر، قبل      
  :على صلة باملوضوع ومها

اليت مل  ة من القوانني املوروثة عن العهد االستعماريأن اجلزائر واصلت العمل مبجموع :أوال     
فراغ التشريعي الكبري تتعارض مع مبادئ الثورة واالستقالل الوطين والسيادة الوطنية، نظرا لل

        ، وذلك يف إطار قانون ١٩٦٢جويلية  ٠٥الذي وقعت فيه اجلزائر أثناء استرجاعها للسيادة يف 
ما  ١٩٦٢الذي ينص على العمل يف مرحلة االستعمار األوىل بالتشريعات املوجودة قبل  ١٩٥٧- ٦٢

  .)١(مل متس بالسيادة الوطنية
    ختلف وسائلهمبستقالل فقط باالتصال اجلماهريي تمت بعد االأن السلطات اجلزائرية اه :ثانيا

يف حني مت إمهال أنواع االتصال األخرى، االتصال الشخصي مثال الذي استغله العديد من البلدان 
يف عملية التنمية ونشر األفكار املستخدمة، كمصر واهلند ودول أخرى يف أمريكا الالتينية اليت 

  .األخرىتعترب بلدانا نامية هي 

                                                           
١- Brahim Brahimi, La doctrine de l’information en Algérie, centre Maghrébin d’étude et de 
Recherche Administratives aspects de l’information au Maghreb, l’Algérie, Crema, 1980, 
p67. 



 

ولذلك فالتشريعات املتعلقة بالقطاع االتصايل منذ االستقالل إىل اآلن اهتمت باالتصال      
  .اجلماهريي ووسائله من صحف وإذاعة وتلفزيون

بإقامة وحتديث  ١٩٦٢فقد اهتمت األنظمة السياسية اليت تعاقبت على احلكم يف اجلزائر منذ      
، ولقد كان التركيز واضحا باخلصوص على اإلذاعة و التلفزة بنية اإلعالمية وتنويعهاوتوسيع ال

اليت استحوذت على معظم املوارد املالية واإلعالنات احلكومية املخصصة لقطاع اإلعالم، فقد 
مليون دينار جزائري، كما بلغت  ٦٠حنو  ١٩٨٢قدرت ممتلكات اإلذاعة والتلفزة اجلزائرية سنة 

لوكالة األنباء  %١٧.٦مقابل   %٧٥.٧٤اإلعالم  وجهة لقطاعاملحصتها من امليزانية احلكومية 
    فقط جملموع الصحافة الوطنية املكتوبة خالل املخطط اخلماسي األول   %٦و اجلزائرية،

)١()١٩٨٤/  ١٩٨٠(.  
وعلى مستوى عالقة السلطة بالشعب يف جمال احلريات العامة، فإن مرحلة احلزب الواحد      

احلريات الفردية والعامة والتضييق إىل درجة اإللغاء حلرية التعبري، وفرض أدت فيها عملية خنق 
  . )٢(قوالب جاهزة ومنع املبادرة املبدعة ونفي االختالف والتمايز وتأكيد أحادية متعسفة

أما بقية القوى السياسية واالجتماعية ذات التوجهات املغايرة للسلطة فقد تعرضت لإلقصاء      
  . عن آرائها وطرح تصوراهتا بطريقة منظمة يف إطار دستوري وقانوينومنعت من التعبري

وقد كان برنامج طرابلس أول وثيقة تصدرها احلكومة اجلزائرية املؤقتة لتحضري مرحلة      
االستقالل، حيث حتدثت عن اإلعالم بشكل عام ويف مرحلة مل تكن فيها قضايا مثل اإلعالم 

سطحي، فقد ولة، حيث مل تتناول قطاع اإلعالم إال بشكل واالتصال من أولويات سياسة الد
لذلك جيب هو نشاط أساسي حلماية احلركة الثورية وتغذيتها باستمرار " :حدد مفهومه كما يلي

  . )٣("أن يكون يف خدمة الشعب
وقد تواصلت النظرة نفسها لدور اإلعالم من الناحية التشريعية، حيث أكد امليثاق الوطين      
وعلى الصحافة واإلذاعة ... " :ع اإلعالم والصحافة فقد جاء فيهيمنة الدولة على قطاه ١٩٧٦

والتلفزة ودور الطباعة واملتاحف ومدارس املوسيقى، والسينما واملسرح إىل جانب الشبكة 
                                                           

، يناير ١٣، اجمللة اجلزائرية لالتصال، العدد )١٩٩٠ – ١٩٧٩(املنطلقات النظرية واملمارسة : صاحل بن بوزة، السياسة اإلعالمية اجلزائرية -١
 .٦ – ٩، ص ص ١٩٩٦، )جوان(يونيو ، )جانفي(
اخللفيات السياسية واالجتماعية واالقتصادية : ، األزمة اجلزائرية)آخرون(العياشي عنصر، سوسيولوجيا األزمة الراهنة يف سلميان الرياشي و - ٢

 .١٨٧، ص )١٩٩٣مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(والثقافية، 
٣- MestaFaoui Belkacem, usages des Media en question, Alger: Opu, 1982, p 26. 



 

الوسائل السمعية والبصرية  لىملنتشرة يف البلديات واألحياء وعالواسعة الكثيفة من املكتبات ا
  .)١("تعمل على نشر ثقافة رفيعة مشوقةاعها أن جبميع أنو

وما يستفاد من الفترة السابقة أن امليثاق صنف عمل الصحافة وباقي وسائل االتصال      
والتعليم يف خانة واحدة هدفها التنشيط الثقايف والتربوي والتجنيد، وليس كمؤسسة ذات سلطة 

  .تؤدي وظيفة الرقابة على باقي السلطات
  يعات املتضمنة يف قوانني اإلعالمالتشر  -٢

كرس أولوية السياسي على غريه، حيث يرى صاحل بن  ١٩٨٢فرباير  ٠٦إن قانون اإلعالم      
على قضية حمورية  اسي أكثر مما هو إعالمي حيث يركزسي" :١٩٨٢بوزة أن قانون اإلعالم لسنة 

  .)٢("ة اإلعالم للنظام يف كل جزئياتهوهي التوجيه بفرض أحكام تبعي
، فقد ركزت التشريعات اجلديدة ١٩٨٩ر سنة ئتزامنا مع مرحلة التحول الدميقراطي باجلزا     

على دميقراطية االتصال يف جزء منها، وقبل استعراض أهم التشريعات ال مين الوقوف على مبادئ 
  : ها البعض يف ثالثة ركائز هيددميقراطية االتصال اليت حد

      التعبري عن النفس كتابة أو طباعة واحلق يف برز مفاهيمه، احلق ومن أ :احلق يف االتصال - أ
  .يف التعبري عن النفس بشكل من األشكال، واحلق يف االختيار أو احلق يف عدم تلقي اإلعالم

مبعىن أن تكون وسائل االتصال واملعلومات متاحة لكل فرد من أفراد اجملتمع، فال  :النتفاعا - ب
 دون غريها، حىت ولو كانت هذه األخرية أقل استفادة منها، وال تقتصر  يكون احتكارا للصفوة
  ، سواء كان مصدر هذا التميز اجلنس ل الفئات األخرىماعية متميزة وهتيف التعبري عن فئة اجتم

  .أو العنصر أو اللغة أو الدين أو االنتماء السياسي
العامة يف العملية االتصالية، وذلك واملقصود هبا حتقيق أكرب قدر من املشاركة  :املشاركة -ج

       ةباحلد من السيطرة املبالغ فيها، واليت متارسها احلكومات على وسائل االتصال املختلف
  .    )٣(وعلى صياغة الرسائل اإلعالمية

                                                           
 .١٠١، ص )١٩٧٦اجلبهة،  :اجلزائر(، ١٩٧٦، امليثاق الوطين جبهة التحرير الوطين - ١
، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة اجلزائر، معهد علوم اإلعالم ١٩٨٨إىل  ١٩٦٢مية يف اجلزائر من السياسة اإلعال ،صاحل بن بوزة -  ٢

 .٢٤٧، ص )١٩٩٣، واالتصال
  .٣٣٩ – ٣٣٣مرجع سابق، ص ص ... عاطف عديل العبد، املداخل األساسية لدراسة علم االتصال - ٣
 



 

وقد حاول املشرع اجلزائري ملرحلة التعددية تكريس بعض مبادئ دميقراطية االتصال نظريا      
خطب : (التشريعات يف ميدان االتصال واليت متت يف ثالثة أشكال بالغيةمن خالل بعض 

  : ، قانونية مؤسسية)وتصرحيات
 قراطي ومزيد من احلريات الفرديةمتثلت يف اخلطب املبشرة بالتطور الدمي :األشكال البالغية

 ١٩٨٨وأبرزها خطاب رئيس اجلمهورية اجلزائرية آنذاك الشاذيل بن جديد يوم العاشر أكتوبر 

  .  والذي وعد فيه بإجراء إصالحات تتضمن فتح اجملال ملزيد من احلريات الفردية واجلماعية
 احترام احلريات الفردية والعامة وجتسدت من خالل تضمني القوانني :األشكال القانونية -

 : وانعكست يف أربعة إجراءات تشريعية وقانونية هي
      مناخ أفضل للتقدم حنو التعددية السياسية ومتثلت تعديالت دستورية قيل أهنا تساهم يف توفري

، حيث يعترب هذا الدستور من أهم األحداث اليت عرفتها اجلزائر )١(١٩٨٩فيفري  ٢٣يف دستور 
 :بعد االستقالل فقد جاء يف مقدمة هذا الدستور ما يلي

يبين هلذا الدستور  أن الشعب اجلزائري يناضل دوما يف سبيل احلرية والدميقراطية ويعتزم أن" 
مؤسسات دستورية أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية يف تسيري الشؤون العمومية والقدرة 

  .)٢("لكل فردعلى حتقيق العدالة واملساواة وضمان احلرية 

مضمونة  اتمعيات واالجتماعحرية التعبري إنشاء اجل" :١٩٨٩من دستور  ٣٩كما جاء يف املادة      
مبوجب هاتني املادتني مت إقرار تأكيد مبدأ التجمع إلضفاء الطابع الدميقراطي على و) ٣("للمواطن

احلياة السياسية، واحلقيقة أن التعددية اجلزئية تترتب عنها مبادئ وقواعد أخرى تتمثل يف حرية 
التعبري والرأي، وحرية الصحافة، وهو ما أكده الدستور يف الفصل املتعلق باحلقوق واحلريات ال 

ية االبتكار الفكري والفين والعلمي حر" :على أن ٣٦فقد نصت املادة  ٣٩ – ٣٦ – ٣١ما املواد سي
  . )٤("ميها القانونحقوق املؤلف حيومضمونة للمواطن، 

                                                           
 .)ت.الدار املغاربية للنشر واإلشهار، د: اجلزائر(، ١٩٨٩سلسلة النصوص التشريعية، الدستور اجلزائري  - ١
 .املرجع السابق - ٢
 .املرجع نفسه - ٣
 .املرجع نفسه - ٤



 

احلريات األساسية وحقوق ": على أن ٣٢يف مادته  ١٩٩٦نوفمرب  ٢٨كما أكد دستور      
كا بني مجيع اجلزائريني واجلزائريات، واجبهم أن اإلنسان واملواطنة مضمونة، وتكون تراثا مشتر

  .)١("على سالمته، وعدم انتهاك حرمته ينقلوه من جيل إىل جيل كي حيافظوا
  .)٢("وحرمة حرية الرأي دة حرية املعتقال مساس حبرم"على أن  ٣٦ونص يف املادة      

  .١٩٨٩ة عن مواد دستور نسخفضال عن مواد أخرى مست     
بل  ا اجلزائر عند حدود اجلانبني السياسي واالقتصادي،هتقف التحوالت اليت شهد تتومل      

النظري والقانوين، حيث مت إقرار  ينيعالم الذي شهد حتوال على املستوتعدهتما إىل قطاع اإل
التعددية اإلعالمية وتطبيقها ملا نص عليه الدستور بضرورة احترام حرية التعبري والرأي، وبالتايل مت 

حد الحتكار الدولة ممثلة يف احلزب الواحد لبعض أجهزة اإلعالم املكتوبة بينما ظلت  وضع
  .الوسائل املسموعة واملرئية حتت سيطرة الدولة

وأنه جيد ذاته  ،أن يشعر املواطن بأن له حقا يف اإلعالم ١٩٩٠قد حاول قانون اإلعالم ل     
بعيدا عن التحيز وتلقني األفكار اجلاهزة  ،وأفكاره يف ما يشاهد أو يسمع أو يقرأ بكل موضوعية

يس اليت تصنعها يف العديد من األحيان النخبة املتحكمة يف وسائل اإلعالم؛ وهذا ما ذكره رئ
إن هذه الصحافة سواء كانت مكتوبة أم مسعية بصرية جيب عليها أن ... " :اجمللس األعلى بقوله

وصدق إعالم املواطن اجلزائري فترفع مستواه  بكل أمانة لون حافزا للتعددية السياسية لتشمتك
  .)٣("ديالثقايف وتزيده تعلقا واعتزازا حببه العريق للوطن وتشحذ وعيه السياسي وتطور حسه النق

 :األشكال املؤسسية     
أنواع االستجابة وإقرار التحول ومتثلت هذه األشكال من خالل تنظيم انتخابات وهي ثالث       

حيث نصت  ١٩٨٩من دستور  ٤٠و  ٣٩بأخرى من التنافس تأكيدا للمادتني تتمتع بدرجة أو 
حق إنشاء اجلمعيات ذات الطابع السياسي معترف ": على أن أيضا ١٩٨٩من دستور  ٤٠املادة 
  .)٤("به

                                                           
 ).١٩٩٦نوفمرب  ١٦(اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية، اجلريدة الرمسية  - ١
 .املرجع نفسه - ٢
، ص ١٩٩٢املؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، : اجمللس األعلى لإلعالم، تصرحيات وتوصيات وبالغات، استجوابات وحماضرات، اجلزائر - ٣
٠٨. 
 .مرجع سابق... ١٩٨٩اجلزائري  سلسلة النصوص التشريعية، الدستور - ٤



 

أن  وهيجيب يف األخري تأكيد املالحظة اليت سبق وأن أوردناها يف بداية هذا املبحث 
إلعالم اهتم باإلعالم أكثر من االتصال وبالضبط اهتم بالقواعد العامة اجلانب التشريعي يف قانون ا

  .اليت حتكم سري املؤسسات اإلعالمية والعاملني فيها من مسؤولني وصحفيني



 

  
  

   
  

  
  

  
  
  

  
  

  اإلطار التطبيقي
  



 

  
  
  
  
  
  

  الثالث الفصل
  

ل االتصال الشخصي يف اجلزائر من خالبيئة 
  ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية

  



 

االتصال الشخصي يف اجلزائر من خالل ميثاق السلم بيئة باملتعلق  فصل الثالثيف هذا ال     
نظرا ملا ميثله  االتصال الشخصي مكان، سنتطرق يف املبحث األول منه إىل الوطنية واملصاحلة

عنصر املكان من أمهية قصوى يف حتديد مالمح بيئة االتصال الشخصي، ونقصد باملكان حتديدا 
إضافة إىل بعض اإلضافات الفرعية يف كل ألن ذلك خيدم أهداف حبثنا حتديدا، يف واملدينة، الر

  .من املدينة والريف على حد سواء
املخصص لطبيعة القضايا املناقشة، فاهلدف منه التعرف على القضايا اليت  الثاين أما املبحث     

لم واملصاحلة الوطنية، على اعتبار أن يناقشها األشخاص، وأساسا قضية االستفتاء على ميثاق الس
  . من بيئة االتصال الشخصي يف اجلزائرا ذلك يعترب جزء

       
  

  



 

  االتصال الشخصي مكان: املبحث األول
املتعلق  )٠٥( قماجلدول رسنتناول ضمن هذا املبحث بيئة االتصال الشخصي من خالل       

اتصال أفراد عينة البحث مع بعضهم  نسبة ة، وكذابتوزيع عينة البحث حسب مكان اإلقام
      من الوقت  يبني مدى قضاء عينة البحث جلزء  الذي )٠٦(البعض من خالل اجلدول رقم 

 فضاءات االلتقاء يبني توزيع عينة البحث حسبالذي  )٠٧(رقم ، وكذا اجلدول مع مجاعة
  .ناقشةيف امل يه عينة البحثحجم الوقت الذي تقض يبنيالذي  )٠٨(رقم  واجلدول

يركز على عالقة مكان سنتعرض جملموعة من العالقات االرتباطية يف مستوى أعمق من التحليل 
  :مبتغريات أخرى على مستوى البحث، من خالل اإلقامة

      ومدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنيةي يبني العالقة بني مكان اإلقامة الذ )٠٩(اجلدول رقم   
اجلهة اليت حتصلت منها عينة البحث        وني العالقة بني مكان اإلقامة ي يبالذ )١٠(واجلدول رقم 

ي يبني العالقة بني مكان الذ )١١(على معلوماهتا بشأن موضوع املصاحلة الوطنية، واجلدول رقم 
ي يبني العالقة الذ )١٢(واجلدول رقم  كيفية ذهاب عينة البحث للمشاركة يف االقتراع،واإلقامة 

األشخاص الذين سامهوا يف دفع الناخبني للمشاركة يف االقتراع، واجلدول وقامة بني مكان اإل
مهوا يف دفع الناخبني األشخاص الذين ساوي يبني العالقة بني مكان اإلقامة الذ )١٣(رقم 

كيفية متابعة وي يبني العالقة بني مكان اإلقامة الذ )١٤(يف االقتراع، واجلدول رقم للمشاركة 
   .ة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالمالناخبني حلمل

بد من الوقوف عند أهم املفاهيم املتعلقة ملبحث القبل استعراض اجلداول املتعلقة هبذا او     
باملدينة والريف، وضبطهما مع ربطهما بالبيئة العربية عموما واجلزائرية على وجه اخلصوص، ألن 

تداخل إىل درجة أنه ال ميكن التمييز بني معامل هذين املفهومني يكتنفهما الكثري من الغموض وال
مبخلفات االستعمار، ومنها ما هو متعلق بأسلوب  املدينة والريف لعدة أسباب، منها ما هو متعلق

  .املتبع منذ االستقالل، ويكون ذلك يف املستوى األول ةالتنمي
يت حيدث فيها يف مستوى ثان حناول من خالل هذا املبحث التعرف على الفضاءات ال     

  .االتصال الشخصي، ألهنا عنصر مكمل حملاولة فهم املكان يف عملية االتصال الشخصي
  
  



 

  :مفهوم املكان
البيئة االتصالية هي النظام االجتماعي العام اليت تقع يف دائرته العمليات االتصالية إن      

  .)١(والعمليات االجتماعية، كما أشار إىل ذلك الباحثان ريلي وريلي
 :يف ما يلي املكان الذي نستعرض مفهومه وأبعاده يندرج ضمن البيئة عنصر مهم جدا، وهو     

  "مكن"ورد يف لسان العرب البن منظور يف مادة  
  .)٢(هو املوضع، واجلمع أمكنة وأماكن مجع اجلمع: أن املكان 

  :املدينةمفهوم 
  " مَدن"ورد يف لسان العرب يف مادة      

احلصن يبىن يف أصطُّمة : إذا أتى املدينة، ومنه املدينة، واملدينة: قام به، ومَدن الرجلأ: مَدن باملكان
  .)٣(األرض
جمتمع يعيش فيه آالف أو ماليني من الناس ويعملون، ويستخدم معظم الناس كلمة مدينة  :املدينة

جمتمعات لإلشارة إىل اجملتمعات احلضرية الكبرية، وقد شكل السكان األوائل للمدن األوىل 
ينتمون إىل نفس اخللفيات العرقية واجلغرافية، ويشتركون             امتجانسة، ذلك ألهنم كانو

  .يف االعتقادات الدينية والسمات الثقافية
  .)٤(واملدينة ذات الضواحي تسمى املدينة احلضرية     

  :Urban societyاجملتمع احلضري 
مصار واملدن والقرى واملداشر، اعتصاما هبا وحتصُّنا هو الذي يستقر باألضري احلاالجتماع      

  . )٥(واملعاش املبتغى به التماس الرزق، كسبا وصناعة واكتساب العلوم تعليما وحتصيال

                                                           
١- M. w Riley and J. w Riley, « Mass Communication and Social System » Jm R.K Morton 
and al, Sociology Today, Basic Book, New york, 1959, pp 531-578. 

 .٤١٤، ص )١٩٩٧دار صادر، : بريوت(مجال الدين ابن منظور، لسان العرب،اجمللد الثالث عشر،  -٢
 .٤٠٢املرجع السابق، ص   -٣
 .٤٣- ٢١، ص ص )١٩٩٦مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع،  :الرياض(، )٢٣(جمموعة من املؤلفني، املوسوعة العربية العاملية، اجلزء  -٤
، ص )٢٠٠٠تبة لبنان ناشرون، مك: بريوت(مسيح دغيم، موسوعة مصطلحات العلوم االجتماعية والسياسية يف الفكر العريب واإلسالمي،  -٥

١٦. 



 

بأسلوب حياة معني يتسم ) املدينة(موعة من األفراد تقطن يف البيئة احلضرية جمهو كما      
ت فيه سطحية ومؤقتة ونفعية، فضال عن متيزه مبستوى باحلجم والكثافة والالجتانس، تكون العالقا

  .اقتصادي وثقايف وعلمي عالٍ، ميارس سكانه عدة مهن يف الصناعة والتجارة واخلدمات
كما أن كرب حجم اجملتمع احلضري وزيادة عدد السكان فيه حيد من إمكانية أن يتعرف كل     

  .)١(فرد على اآلخرين معرفة شخصية وثيقة
 :فالريمفهوم 

  :  يف لسان العرب البن منظور" ريف"ورد يف مادة      
ما قارب املاء من أرض العرب وغريها، واجلمع أرياف وريوف، والريف أرض فيها : أن الريف

  .)٢(كل أرض فيها زرع وخنل: زرع وخصب، وقيل
          منطقة زراعية غالبا ما تتميز باالتساع وقلة نسبة السكان بالقياس إىل املساحة: الريف

ومن الصعب إعطاء تعريف دقيق جدا للريف واحلياة فيه، ألن الدول تستخدم معايري وإحصاءات 
نسمة منطقة  ٣٠٠٠٠خمتلفة يف حتديد املناطق الريفية، فاليابان تعترب املنطقة اليت يسكنها أقل من

  .)٣(حضرية نسمة فما فوق منطقة ٤٠٠ريفية، بينما تعترب ألبانيا أن املنطقة اليت يسكنها 
ويتميز سكان الريف ببساطة التركيب االجتماعي، واندماج العالقات األسرية وعالقات      

 يف تنظيم العمل والضبط االجتماعيألعراف االصداقة والقرىب يف العمل، وبروز أمهية التقاليد و
اعي، وبساطة وكثرة النسل يف األسرة الواحدة، ووجود األسرة املمتدة أو املركبة، والعمل اجلم

  .)٤(أمناط املعيشة االقتصادية واالجتماعية مقارنة بأمناط املعيشة املعتمدة يف املدينة
   :Rural society  اجملتمع الريفي

االجتماع البدوي الذي : أمورا مخسة) اإلنساين(إن من العوارض الطبيعية هلذا االجتماع      
جعة للقفار وأطراف الرمال، والتغلب الذي غايته يكون يف الضواحي ويف اجلبال، ويف احللل املنت

  . )٥(امللك بالعصبية القاهرة

                                                           
 .٥٥٨- ٥٥٥ص صمرجع سابق، ... ن، موسوعة علم االجتماعإحسان حممد احلس -١
 .١٢٩-١٢٨، ص ص )١٩٩٧دار صادر، : بريوت(اجمللد التاسع،  مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، -٢
 .٤٥٧سابق، ص مرجع)... ١١(جمموعة من املؤلفني، املوسوعة العربية العاملية، اجلزء  -٣
 .٤٥٨، ص املرجع نفسه -٤
 .١٦مرجع سابق، ص ... مسيح دغيم، موسوعة مصطلحات العلوم االجتماعية والسياسية يف الفكر العريب واإلسالمي -٥



 

فهو اجملتمع الذي يعتمد على مهنة الزراعة، وعلى استثمار األرض  أما اجملتمع الريفي،     
ئص اليت يتسم هبا استثمارا زراعيا اقتصاديا، غري أنه يتسم جبملة من اخلصائص متناقضة مع اخلصا

 قتصادية نظرا لقلة التنوع املهينحيث يتسم ببساطة احلياة االجتماعية واال، حلضرياجملتمع ا
وتكون عالقات أعضائه عميقة ومستقرة تنظمها وتوجهها القيم السائدة املتسمة بالتماسك 

  .األسري وقوة الضبط التربوي وسيطرة العرف االجتماعي
على حقوقهم، ويلتزمون عادة بقرارات وغالبا ما يقدم أعضاء اجملتمع الريفي واجباهتم     

  .)١(اجلماعة اليت ينتمون إليها
  فضاءات االتصال الشخصي: املطلب األول

كما سبق (يعترب االتصال الشخصي الذي يتم بني طريف االتصال من أقوى أشكال االتصال      
تصالية هلا ، وذلك ملعرفة الطرفني لبعضهما، ولوجود عالقة بينهما، وهذه العالقة اال)القول

أشكال متعددة، فقد تكون بني مجهور معني ومؤسسة من املؤسسات، أو قد تكون تلك العالقة 
بني األفراد وبعضهم البعض داخل مجاعة من اجلماعات، وقد تتسع تلك العالقات لتشمل األفراد 

هو الذي مجيعا كبشر، وهو ما يظهر من عالقة اجملتمعات والثقافات مع بعضها البعض، فاالتصال 
  .يربط بني األفراد واجملتمعات وبني البشر مجيعا

وعالقة كل منهما ببعضهما حتدد شكل االتصال سواء ) املرسل واملستقبل(االتصال  يفطرإن      
 اطهاكان اتصاال شخصيا أو اتصاال مجاهرييا، والعالقة القائمة بينهما من حيث مداها وقوهتا وارتب

 اجملتمع؛ حيث يربط األفراد واجلماعات التنظيمات األساسية يف صال من أهموأصبح نظام االت
  .واملنشآت، بل والثقافات بعضها ببعض

  :يبني توزيع عينة البحث حسب مكان اإلقامة )5(جدول رقم 
% النسبة املئوية التكرار الفئة

 ٨٤.٨٩ ١٣٣١ مدينة

 ١٥.١١ ٢٣٧ ريف

 ١٠٠ ١٥٦٨ اجملموع

  

                                                           
 .٥٥٨-٥٥٥مرجع سابق، ص ص...  إحسان حممد احلسن، موسوعة علم االجتماع -١



 

حسب مكان اإلقامة، بلغت نسبة  تعلق بتوزيع عينة البحثامل )5(من خالل اجلدول رقم 
هذه  وقد تأثرت %١٥.١١يف حني بلغت نسبة من يقيمون بالريف  %٨٤.٨٩يقيمون باملدينة  من

مارات على املبحوثني، حيث مت توزيع النسبة األكرب يف املدن اعتمادا النتائج بطريقة توزيع االست
     ساكن مقعدا انتخابيا واحدا  ٨٠٠٠٠بية اليت تعطي لكل خاعلى مقاييس توزيع الدوائر االنت

يف اجمللس الشعيب الوطين حيث مت توزيع أكرب عدد ممكن من االستثمارات يف املدن املختارة كعينة 
  .للدراسة

  يبني مدى قضاء عينة البحث جلزء من الوقت مع مجاعة )٦(جدول رقم      
% النسبة املئوية التكرار الفئة

 ٩٩.٥٠ ١٥٦١ نعم

 ٠.٥٠ ٧ ال

 ١٠٠ ١٥٦٨ اجملموع

  
املتعلق مبدى قضاء كل فرد من عينة الدراسة لوقته ضمن  )٦(من خالل اجلدول رقم 

أهنا تقضي وقتا مع مجاعة خالل اليوم يف حني عربت نسبة % ٩٩.٥٠مجاعة ذكرت نسبة 
  .استثنائية ٠٠.٥٠عن عدم قضاء وقت مع مجاعة وتعترب نسبة  % ٠٠.٥٠

كل فرد تقريبا ال ميارس حياته إال ضمن  شبه مطلقة على اعتبار أن %٩٩.٥٠رب نسبة تعت
مجاعة، ذلك أن اإلنسان اجتماعي بطبعه، إذ ال ميكن تصور حياة اجتماعية دون تفاعل اجتماعي 

  .قائم على تبادل املصاحل لقضاء احلاجات اليومية
تنتشر اجملتمعات  نأي ،دول العامل الثالثكما يزداد االحتكاك والعالقات بني األفراد يف      

من ضمنها اجملتمع اجلزائري، عكس اجملتمعات الصناعية الغربية اليت تنتشر ، والتقليدية والزراعية
  .فيها الرتعة الفردية وامليل بشكل واضح لالنعزال إال نادرا

به، من أجل إشباع يعيش اإلنسان طيلة حياته يف اتصاالت شخصية ال تنتهي باحمليطني حيث      
        حاجاته ودوافعه املتعددة، ويعتمد استمرار وجود اإلنسان وتكيفه مع اجملتمع احمليط به 

  .على إشباع هذه احلاجات وحتقيق دوافعه املختلفة



 

عن طريق نصائح  -إىل حد بعيد -وتدعم بالدليل الواضح أن هذه القرارات قد تشكلت     
قابلهم الناخبون خالل جمرى حياهتم اليومية العادية، وطاملا أن األمر واقتراحات اآلخرين الذين ي

  .)١(يتطور هكذا، فإن مثة جمموعة من األشخاص تتمثل مهمتها يف بلورة آراء زمالئهم
  

  :يبني توزيع عينة البحث حسب  فضاءات االلتقاء )٧(جدول رقم 
 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 ١٥.٣٦ ٣٦٥ البيت

 ٢٦.٨٨ ٦٣٩ املقهى

 ٠٥.٦٠ ١٣٣ املسجد

 ٢١.١٢ ٥٠٢ مكان العمل

 ٠٨.٧٥ ٢٠٨ كلها مجيعا

 أخرى
 

  

 ٠٨.٠٠  ١٩٠  اجلامعة

 ٠٣.٢٤  ٧٧  الشارع

 ٠٠.٩٧ ٢٣ مقر احلزب

 ٠٢.٩٠ ٦٩ النوادي

 ٠٥.٠٠ ١١٩ وسائل النقل

 ٠١.٤٧  ٣٥  امللعب

 ٠٠.٧١ ١٧ احلقل

 ١٠٠ ٢٣٧٧ المجموع

  

                                                           
١- R.K Merton, Patterns of influence: A study of Interpersonal Communication, Behavior in 
a local Community IN Lazarsfeld and Danton (eds), Communication Researches, 1948, p 
49.  



 

 املتعلق باألماكن اليت تلتقي فيها عينة الدراسة ذكرت العديد  )٧(من خالل اجلدول رقم 
  .من الفضاءات اليت يتم فيها االلتقاء

املقهى يعد أبرز الفضاءات اليت  ذلك أن %٢٦.٨٨حيث يعترب املقهى أول هذه الفضاءات بنسبة 
       س فيها االتصال الشخصي باجملتمع اجلزائري حيث يوجد مقهى على األقل يف كل حياَرمي

  .أو قرية فضال عن انتشار املقاهي يف املدن واحلواضر والعواصم
عادة ما يلتقي اجلريان واألصدقاء يف املقاهي لتبادل األحاديث عن احلياة اليومية حسب و

  .االهتمامات واالنشغاالت
والذي يعترب هو اآلخر من أبرز  %٢١.١٨أما ثاين فضاء فهو مكان العمل بنسبة 

يلتقي فيها جزء من اجلزائريني ليتجاذبوا أطراف احلديث حول املواضيع والقضايا  الفضاءات اليت
اليت هتمهم وذلك يف خمتلف القطاعات واملناطق، ذلك أن مكان العمل يعترب من أهم الروافد اليت 

  .يلتقي فيها أفراد من خمتلف التخصصات واالهتمامات
ضاء لاللتقاء لدى عينة البحث حيث تعترب كف% ١٥.٣٦يأيت البيت يف املرتبة الثالثة بنسبة 

 عملية االتصال داخل األسرة نواة االتصال داخل اجملتمع ككل، حيث يلتقي أفراد العائلة
ود ذلك لطبيعة األسرة يف اجملتمع اجلزائري، إذ تعترب أغلبية األسر ع، ويداخلي ويدخلون يف حوار

  .اجلزائرية أسرا مركبة أو ممتدة
 األسرة كانت احلايل الوقت يف املؤثر بشكلها اإلعالم وسائل تظهر أن قبل من أنه واملعروف

 العبء كان فقد ، التربية عبء عليهما ويقع وتنشئته الطفل شخصية تكوين أساس مها املدرسةو
       . األدوار من بكثري القيام طريقة عن يتم الذي املباشر الشخصي االتصال طريق عن معا عليها يقع
 والرياضية واالجتماعية الدينية سواء -مؤسساته جبميع اجملتمع أن جند احلايل الوقت ويف

 جهود بني والتنسيق القيم وتشكيل االجتاهات وتكوين التنشئة عملية يف دور له أصبح واإلعالمية
 النشء لتربية الشخصي االتصال على االرتكاز هو العمليات تلك وأساس واملدرسة، األسرة
  .االجتاهات وغرس ملفاهيموا القيم وتوصيل

ختتلف األسرة من جمتمع آلخر حسب التركيبة والوظيفة والعادات، ففي اجملتمعات الغربية      
ربعة األال يتعدى عدد أفرادها غالبا اليت  ""Nuclear Familyعموما جند مفهوم األسرة النووية 

لب األسرة املركبة اليت يتجاوز عدد ، بينما جند يف اجملتمعات الشرقية الغا)األب، األم والولدين(
  .أفرادها اخلمسة يف عديد احلاالت



 

 Extented " املمتدةالذي يطلق فيه مصطلح العائلة ليشري إىل األسرة  نفسه الوقتيف    

Family" مها الذكور واإلناث غري املتزوجني واألوالد املكونة من الزوج والزوجة وأوالد
اخل، وهؤالء مجيعا ... األقارب كالعم والعمة واالبنة األرملةوزوجاهتم وأبنائهم وغريهم من 

واحدة حتت رئاسة األب  يقيمون يف املسكن نفسه ويشاركون يف حياة اقتصادية واجتماعية
  .)١(أو رئيس العائلةاألكرب 

ُتعد الصالت األسرية من أقوى الروابط اليت تربط األفراد بعضهم ببعض، وختتلف هذه حيث      
  ونستطيع أن نقسم اجملتمعات من هذه الوجهة  من حيث الشدة باختالف اجملتمعات، الصالت
  :إىل نوعني

جمتمعات تسودها العصبية؛ ومثل هذه اجملتمعات تغايل يف قيمة الروابط األسرية، وجتعل هلا  -
  .املقام األول يف االعتبار بالنسبة لألهداف اليت تواجه األفراد يف املواقف املختلفة

  .)٢(تمعات تسودها الفردية نتيجة املغاالة يف إنكار قيمة هذه الروابط األسريةجم -
يف اجملتمع الغريب، رمبا قات األسرية واالجتماعية وقد أدى التلفزيون دورا سلبيا جتاه العال     

أكثر من اجملتمعات األخرى، فمن خالل سيطرته على الوقت الذي تقضيه األسر معا، دمر 
إىل حد بعيد على ما تفعله لطابع اخلاص الذي مييز أسرة عن أخرى، وهو طابع يعتمد التلفزيون ا
وما جيمعها من طقوس خاصة، وألعاب، ودعابات متكررة، وأغان شائعة وأنشطة  األسرة

مشتركة، وما الذي حدث للطقوس األسرية اليت أعطت ألعضاء األسرة شعورا باالنتماء إىل بيت 
طقوس وطقوس املرض، وإىل الفراش، طقوس الذهاب وم، وجبات الطعاما؟ كطقوس 

  فكم طقس جنا من غائلة جهاز التلفزيون؟... العطالت
      ا مهما يف تفكك األسرة األمريكيةففي الواليات املتحدة األمريكية أدى التلفزيون دور     

ور فعال يف التنشئة من خالل تأثريه يف العالقات األسرية، وتسهيله انسحاب األبوين من القيام بد
  .االجتماعية ألطفاهلم، ويف حلوله حمل الطقوس األسرية واملناسبات اخلاصة

من العينة كال من املقهى ومكان العمل والبيت  %٠٨.٧٥يف الوقت الذي ذكرت فيه نسبة      
         %٠٥.٦٠واملسجد جمتمعني كأماكن لاللتقاء والنقائش مع بقية األفراد كما عربت نسبة 

                                                           
 .٤٠- ٣٩ص ص ،)١٩٨٤ ،دار النهضة العربية: بريوت( ،األسرة واحلياة العائلية ،سناء اخلويل -١
  .٦٧، ص)١٩٧٠مكتبة القاهرة احلديثة،  :القاهرة(، عبد املنعم نور، اجملتمع اإلنساين حممد -٢
 



 

 اجملتمع اجلزائري املسلم يعترب املسجد يفالتفاعل مع بقية األفراد وعن املسجد كمكان لاللتقاء 
    صالة اجلمعة حيث يوجد صلوات يف اليوم ويف األسبوع ٠٥فضاءات اللقاء اليومي لـ أهم 

  .يف كل حي تقريبا مسجد على األقل تقام فيه صالة اجلماعة يوميا
     لتقاء جزء كمكان ا %٠٨.٧٥نسبة بمعة املرتبة األوىل ضمن فئة أخرى احتلت اجلا

كما تعترب ال لكون أن مستوى مخس عينة البحث جاهلون فراد عينة الدراسة، وهذا يعود أومن أ
    وواسعا لاللتقاء اليومي بني خمتلف الطالب حيث تعد اجلزائر ماال يقل كبريا  ااجلامعة فضاء

عني عرب التراب الوطين، وبذلك تعترب اجلامعة أبرز الفضاءات موز جامعة ومركزا جامعيا ٤٠عن 
  .كان هذا احلوار أكادمييا أو سياسياملمارسة النقاش احلر الذي قد يفوق باقي الفضاءات، سواء 

كان مفضل للحوار والنقاش وسائل النقل كم %٠.٥ويف الوقت الذي ذكرت نسبة 
قل الربي والبحري واجلوي لقضاء حاجاهتم حيث يستخدم اجلزائريون يوميا خمتلف وسائل الن

  .وذلك على املستويات الوطنية والدولية
يلها ضعن تف %٠٣.٢٤حتل الشارع مكانة ضمن اختيارات العينة حيث عربت نسبة ا

من أبرز األماكن املتوفرة ويكون عادة مقابل سكن  الشارعلتقاء، ويعد للشارع كفضاء لال
  .هم يومياؤان وأبنايلتقي فيها اجلري" احلارة"ري أيضا ري اجلزائاألفراد والذي يطلق عليه بالتعب

تمع حيث تنتشر باجمل %٠٢.٩٠مث حلت النوادي كمكان معرب عنه لاللتقاء بنسبة 
أن النادي غالبا ما يضم فئات متجانسة هلا اهتمامات متقاربة  ذلك ؛اجلزائري العديد من النوادي

  .أم اجتماعية رياضية أو عامة سواء كانت سياسية أم اقتصادية ثقافية
 أنحيث  %٠١.٤٧أحد أماكن االلتقاء جلزء من عينة البحث بنسبة  أيضا يعترب امللعب

  قصدها مجاهري خمتلف الرياضات مرة يف األسبوع ملالعب هي إحدى أماكن االستقطاب، تا
  .على األقل

ر التعددية احلزبية إذ وبعد إقرا %٠٠.٩٧كمكان لاللتقاء بنسبة  زبكما مت ذكر مقر احل
مقرات يف خمتلف املدن، مما جيعل  هلاأكثر من ستني حزبا سياسيا  اعُتمد ١٩٨٩باجلزائر منذ سنة 

  .للمناضلني واملنخرطني ملناقشة أبرز القضايا وعلى رأسها القضايا السياسيةا ملتقى مقراهت
لبحث حتتوي على فئة كمكان لاللتقاء، ذلك أن عينة ا% ٠.٧١بنسبة  ذكر احلقل كما مت     

  .الفالحني، حيث حتصي اجلزائر العديد من األراضي الفالحية املنتشرة يف األرياف
  



 

  :يف املناقشة يه عينة البحثحجم الوقت الذي تقض يبني )٨(جدول رقم 
  

% النسبة املئوية التكرار الفئة

 ٦٣.٩٢ ٩٨٣ كثري

 ٢٨.٥٤ ٤٣٩ قليل

 ٠٧.٥٤ ١١٦ نادر

 %١٠٠ ١٥٣٨ اجملموع

  
املتعلق حبجم الوقت الذي يتم قضاؤه يف املناقشة بني أفراد  )٠٨(من خالل اجلدول رقم 

يث يتم صرف وقت كثري يف املناقشة        كثري حعن اختيار فئة % ٦٣.٩٢العينة، عربت نسبة 
تلف القضايا، وقد يعد ذلك طبيعيا يف جمتمع تسيطر عليه الثقافة الشفوية، وال يتاح فيه يف خم
  الغالبكثري من طرق النقاش إال عرب اللقاءات الشخصية والفردية، كفضاءات غري مقيدة يفال

لتجمعات الرمسية اليت ختضع لقواعد وإجراءات قانونية تفقدها يف كثري من احلاالت ا لخالف
  .عفويتها

   من عينة البحث عن اختيار فئة قليل أي أهنا ال تستمر  %٢٨.٥٤نسبة  عربت وباملقابل
ومنها ما ، وقد يعود ذلك ألسباب خمتلفة منها ما يعود لطبيعة الشخصية ا قليالوقتإال املناقشة  يف

  .مش احلرية املتاح يف النقاشاتيعود لظروفه، ومنها هلا
ر أن ت ضئيل يف املناقشة، حيث يندقوعن عدم قضائها ل %٠٧.٥٤ نسبة يف حني عربت     

 وقفن ذلك مطوال بل ال يكون إال حسب ما يقتضيه املوإذا اندجمت فال يكو ،تندمج يف مناقشة
  .من الوقت إال يسرياحول مسألة ال تتطلب  كقضاء حاجة مستعجلة أو نقاش ؛االتصايل

  
  
  
  
  



 

  
  عالقة مكان اإلقامة باملوقف من موضوع املصاحلة: املطلب الثاين

  :لوطنية عالقة مكان اإلقامة مبدى مناقشة موضوع املصاحلة ايبني )٠٩(جدول رقم 
  

 املوقف من 
موضوع املصاحلة 

 الوطنية
  

 مكان اإلقامة

النسبـة   نعم
 % املئويـة

النسبـة  ال
% املئويـة

النسبـة   اجملموع
 % املئويـة

  91.27  1388 19.71 ٢٨٩ 71.56 ١٠٤٩ املدينة

  08.73  128 01.64 ٢٤ 07.09 ٤٦٠ الريف

  100  1466 21.35 ٣١٣ 78.65 ١١٥٣ اجملموع

  
اخلاص بعالقات مكان اإلقامة مبدى مناقشة موضوع املصاحلة  )٠٩(خالل اجلدول رقم من      

ذكرت أهنا ناقشت موضوع  %٧١.٥٦الوطنية، اتضح أن نسبة كبرية من سكان املدينة قدرها 
  .%١٩.٧١املصاحلة الوطنية، يف حني مل تناقش املوضوع سوى نسبة 

 ن سكان الريف أهنا ناقشت املوضوعفقط م %٠٧.٠٩باملوازاة مع ذلك فقد عربت نسبة      
، ورمبا يعود ذلك لعدم توفر فضاءات %٠٤.٦٤بينما مل تناقشه من سكان الريف سوى نسبة 

للنقاش يف الريف مقارنة باملدن اليت تننشر فيها التجمعات السكنية اليت تكثر فيها املساجد 
  ...واملقاهي واملالعب واجلامعات والنوادي وغريها

ومناقشة  فإن االرتباط بني مكان اإلقامة ٠.٦٨ومبا أن الفرق يساوي الل ذات اجلدول خ من     
  .هو ارتباط تام طردي موضوع املصاحلة الوطنية



 

اليت تفسر االرتباط  %٤٦حنصل على نسبة  ١٠٠مث ضرب احلاصل يف  ٠.٦٨وبتربيع قيمة      
فتفسرها  %٦٨النسبة املتبقية وهي  ، أماومناقشة موضوع املصاحلة الوطنية بني مكان اإلقامة
  .عوامل أخرى
عالقة مكان اإلقامة مبصادر معلومات عينة الدراسة حول موضوع يبني  )١٠(جدول رقم 

  :املصاحلة الوطنية
  

مصادر 
املعلومات

  
مكان 
 اإلقامة

أفراد 
 العائلة

النسبة
 %املئوية

النسبة األصدقاء
 %املئوية

النسبة اجلريان
 %املئوية

مسؤول 
حكومي

النسبة 
 %املئوية

وسائل 
اإلعالم

النسبة 
 %املئوية

النسبة  اجملموع
 %املئوية

 83.36 05.20٣٧٣20.011544 ٩٧ 09.60 ١٧٩ 21.03 ٣٩٢ 27.52 ٥١٣ املدينة
 16.64 02.95310 01.02٥٥ ١٩ 04.29 ٨٠ 02.20 ٤١ 06.18 ١١٥ الريف
  100 ١١٦06.22٤٢٨22.961864 13.89 ٢٥٩ 23.23 ٤٣٣ 33.70 ٦٢٨اجملموع

  
  
املخصص لتبيان عالقة مكان اإلقامة مبصادر معلومات عينة  )١٠(يتضح من خالل اجلدول رقم      

يف استقاء ائلة، الدراسة حول موضوع املصاحلة الوطنية، أن سكان املدن أكثر اعتمادا على أفراد الع
التركيبة  أن جند يفسر هذه النسبةا وم% ٢٧.٥٢معلوماهتم حول موضوع املصاحلة الوطنية بنسبة 

تؤدي  ،مجتمعات العربية ومنها اجملتمع اجلزائري، وعلى الرغم من بعض التحوالتللاالجتماعية 
فيه العائلة والقبيلة والطائفة دورا حمسوسا يف حياة األفراد وسلوكهم، إذ تعترب يف بلدان عربية كثرية 

  .)١(ستوى املركزي واحملليمن أهم مصادر التجنيد النخبوي على املة واحد
، فهو مسؤول عن تصـرفات  مستقال اكما أن اإلنسان العريب عضو يف عائلة أكثر منه فرد     

أفراد عائلته؛ باإلضافة إىل مسؤولياته عن تصرفاته اخلاصة، وكون العائلة وحدة إنتاجية اجتماعية 
يف القرارات املتعلقـة بـالزواج    اقتصادية، جيعل القرارات شأنا عائليا وليس شأنا فرديا؛ خاصة

  .والطالق وتنشئة األطفال

                                                           
 .٢٨٠-٢٢٠، ص ص)١٩٨٤مركز دراسات الوحدة العربية، : بريوت(حبث استطالعي اجتماعي، : حليم بركات، اجملتمع العريب املعاصر - ١



 

      كما ُيفترض يف العالقات بني أعضاء األسرة أن تقوم على التعاون واملـودة والتضـحيات        
  .)١(أو االلتزام التام الشامل وغري احملدود يف مجيع اجملاالت ودون حتفظ

السلطة يف العائلة، فيتوجه إىل أفرادها باألوامر من جهة أخرى حيتل األب التقليدي قمة هرم      
على الطاعـة   و التأكيد  ةوالنصائح واإلرشادات والتهديدات، بينما يتوجهون إليه هم باالستجاب

  .واالحترام
وقـد   %٢١.٠٣الشأن نفسه بالنسبة لالعتماد على فئة األصدقاء حيث بلغت نسبتهم           

ومجاعات العمل واألصدقاء يف املدن بشكل كبري مما يوفر جماال يعود ذلك لتوفر مجاعات الرفاق 
         لالحتكاك اليومي ملناقشة خمتلف املواضيع والقضايا، كما يسـجل كـذلك النسـبة املرتفعـة     

  .%٢٠.٠١يف االعتماد على وسائل اإلعالم 
واجلريان  %٠٦.١٨كما جند سكان األرياف هم كذلك أكثر اعتمادا على أفراد العائلة       
أو على وسائل اإلعالم  %٠١.٠٢مقارنة باعتمادهم على املسؤولني احلكوميني % ٠٤.٢٩
٠٢.٩٥%.  

لكون كل األنشطة السياسية الرمسية تتركز       ،ويعود عدم اعتمادهم على املسؤولني احلكوميني     
  .فة السكانيةما يتم تنشيط مهرجان سياسي يف الريف اعتمادا على الكثا ونادرا ،يف املدن

 %٩٥وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٤أنه بدرجة حرية  )10(من خالل اجلدول رقم    
 ٤٣.٣٩أما قيمتها احملسوبة فهي  ٩.٤٨٨اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن 

 جوهرية بني مستويات السن اوهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق
املختلفة وبني اإلجابات حول مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية، ومن ذلك فالفرض غري 

  .صحيح

  
  
  
  
  

                                                           
 .١٧٦املرجع نفسه، ص  - ١



 

بكيفية ذهاب عينة الدراسة للمشاركة يف مكان اإلقامة عالقة يبني  )١١(جدول رقم 
  :االقتراع

كيفية الذهاب 
  لالقتراع

  
 مكان اإلقامة

النسبـة مبفردك
 %املئويـة

مبعية
 آخرين

بـةالنس
%املئويـة

النسبـة   اجملموع
 %املئويـة

  71.14  429 35.82 ٢١٦ 35.32 ٢١٣ املدينة

  28.86  174 15.76 ٩٥ 13.10 ٧٩ الريف

  100  603 51.58 ٣١١ 48.42 ٢٩٢ اجملموع

  
الذي يبني عالقة مكان اإلقامة بكيفية ذهاب عينة الدراسة  )١١(من خالل اجلدول رقم      

  .للمشاركة يف االقتراع
أكثر منهم         % ٣٥.٨٢آخرين من سكان املدينة  عية أفرادتأكد أن نسبة الذين ذهبوا مب     

من ذهبوا مبفردهم ومن ذهبوا مبعية آخرين         بني كما يسجل تقارب نسيب %١٥.٧٦يف الريف 
  .للثانية %٣٥.٨٢لألوىل و %٣٥.٨٢يف املدينة، وذلك بنسبة 

اك تفاعل اجتماعي يف خمتلف املناسبات هذا التفاعل سيسمح تؤكد هذه النسب أن هن     
باالعتماد على العالقات االجتماعية يف معاجلة العديد من القضايا السياسية واالقتصادية 

 .واالجتماعية وغريها سواء على املستوى الوطين أو احمللي
بكيفية مكان اإلقامة  بنيفإن االرتباط  ٠.٠٨ومبا أن الفرق يساوي الل ذات اجلدول من خ     

  .هو ارتباط تام طرديذهاب عينة الدراسة للمشاركة يف االقتراع، 
اليت تفسر االرتباط  %٠.٦٤حنصل على نسبة  ١٠٠مث ضرب احلاصل يف  ٠.٠٨بتربيع قيمة      

 فهي ، أما النسبة املتبقيةكيفية ذهاب عينة الدراسة للمشاركة يف االقتراعو بني مكان اإلقامة
  .فتفسرها عوامل أخرى %٩٩.٣٦

 



 

بني مكان اإلقامة واألشخاص الذين سامهوا يف دفع الناخبني عالقة يبني  )١٢(جدول رقم 
  :لالقتراع

  
الذي يوضح العالقة بني مكان اإلقامة واألشخاص الذين  )١٢(من خالل اجلدول رقم      

كان الدافع إلقباهلم          من سكان املدينة %٣٢.٩٢، تبني أن نسبة سامهوا يف دفع الناخبني لالقتراع
  .م ورفاقهمعلى صناديق االقتراع اتصاهلم املباشر بأصدقائه

كان الدافع إلقباهلم على صناديق االقتراع اتصاهلم  من سكان املدينة %١٩.٣٤تبني أن نسبة كما  
املباشر بأفراد عائالهتم ومها النسبتان األعلى مقارنة بباقي الفئات اليت ُمثلت بنسب أقل، حيث 

 % ٠٦.٦١نسبة للمسؤول احلكومي و %٠٩.٣٠مقابل نسبة  %١٠.٥٤كانت نسبة تأثري اجلريان 

  .للمناضلني يف أحزاب سياسية
 %٠٥.٢٦مقابل تأثر نسبة  %٠٧.١٠ صدقاءباملقابل ويف الريف كانت نسبة الذين تأثروا باأل     

الذين ذكروا أهنم تأثروا مبناضلني     %٠٢.٣٢جبرياهنم وأخريا نسبة  %٠٤.٠٤بأصدقائهم ونسبة 
  .يف أحزاب سياسية

األشخاص الذين 
أثروا يف الذهاب 

  لالقتراع
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وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٤جند أنه بدرجة حرية  )١٢(من خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٩.٤٨٨اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥

 جوهرية بني مستويات اوهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق ٠٥.٦٩
ومن ، واألشخاص الذين سامهوا يف دفع الناخبني لالقتراع ،املختلفة بني املدينة والريف اإلقامة

  .ذلك فالفرض غري صحيح
العالقة بني مكان اإلقامة ومدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل  يبني )١٣(جدول رقم 

  :اإلعالم
 مدى متابعة محلة شرح

وسائل  االستفتاء عرب
   اإلعالم

  
  

  مكان اإلقامة

النسبـة   نعم
 % املئويـة

النسبـة  ال
% املئويـة

النسبـة   اجملموع
 % املئويـة

  ٨٧.١٣  ١٢٩٩ ٢٠.٣٣ ٣٠٣ ٦٦.٨٠ ٩٩٦ املدينة

  ١٢.٨٧  ١٩٢ ٠٦.١٠ ٩١ ٠٦.٧٧ ١٠١ الريف

  ١٠٠  ١٤٩١ ٢٦.٤٣ ٣٩٤ ٧٣.٥٧ ١٠٩٧ اجملموع

  
ومدى متابعة محلة شرح  الذي يوضح العالقة بني مكان اإلقامة )١٣(من خالل اجلدول رقم    

تابعوا محلة شرح  من سكان املدينة %٦٦.٨٠، تبني أن نسبة تاء عرب وسائل اإلعالماالستف
ذكروا أهنم مل يتابعوا احلملة عرب وسائل  %٢٠.٣٣االستفتاء عرب وسائل اإلعالم، مقابل نسبة 

  .اإلعالم
 عرب وسائل اإلعالم باملقابل ويف الريف بلغت نسبة الذين تابعوا محلة شرح االستفتاء     

  . مل يتابعوها عرب وسائل اإلعالم %٠٦.١٠مقابل نسبة  %٠٦.٧٧
وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠١جند أنه بدرجة حرية  )١٣(من خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥

 جوهرية بني مستويات اقيمتني، أي أن هناك فروقوهو ما يبني الفرق اجلوهري بني ال ٤٠.٦٤



 

      ومدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم املختلفة بني املدينة والريف، اإلقامة
  .ومن ذلك فالفرض غري صحيح

العالقة بني مكان اإلقامة وكيفية متابعة الناخبني حلملة شرح االستفتاء  يبني )١٤(جدول رقم 
  :اإلعالم عرب وسائل

  
 مدى متابعة محلة شرح

وسائل  االستفتاء عرب
   اإلعالم

  
  مكان اإلقامة

النسبـة   مبفردك
 % املئويـة

مبعية أفراد 
 آخرين

النسبـة 
% املئويـة

النسبـة   اجملموع
 % املئويـة

  ٨٥.٩١  ١٢٠٨ ٧٣.٦٨ ١٠٣٦ ١٢.٢٣ ١٥٧ املدينة

  ١٤.٠٩  ١٩٨ ١٢.٣١ ١٧٣ ٠١.٧٨ ١٤٠ الريف

  ١٠٠  ١٤٠٦ ٨٥.٩٩ ١٢٠٩ ١٤.٠١ ١٩٧ اجملموع

  
 الناخبني متابعة وكيفية الذي يوضح العالقة بني مكان اإلقامة )١٤(من خالل اجلدول رقم      
تابعوا محلة  من سكان املدينة %٧٣.٦٨، تبني أن نسبة ملة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالمحل

أهنم تعرضوا بصفة مجاعية لوسائل شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم مبعية أفراد آخرين، أي 
ذكروا أهنم مل يتابعوا احلملة عرب وسائل اإلعالم مبعية أفراد آخرين  %١٢.٢٣اإلعالم، مقابل نسبة 
  .بل مت ذلك مبفردهم

باملقابل ويف الريف بلغت نسبة الذين تابعوا محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم      
  .ذكروا أهنم تابعوها مبعية أفراد آخرين %١٢.٣١مقابل نسبة  %٠١.٧٨مبفردهم، 

وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠١جند أنه بدرجة حرية  )١٤(ومن خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة  ٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 

 هناك فروق بسيطة بني مستويات وهو ما يبني الفرق البسيط بني القيمتني، أي أن ٠٢.٢٩فهي 
فرادى         ومدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم املختلفة بني املدينة والريف، اإلقامة



 

، وهذا الفرق ناتج عن عامل الصدفة، حيث كان ملكان اإلقامة تأثري على كيفية أو جمتمعني
  .ومن ذلك فالفرض صحيحالذهاب ملركز االقتراع، 



 

  من خالل االتصال الشخصي طبيعة القضايا املناقشة :الثاين ملبحثا
، واهلدف طبيعة القضايا املناقشة من خالل االتصال الشخصيسنتناول ضمن هذا املبحث       

منه التعرف على القضايا اليت يناقشها األشخاص، وأساسا قضية االستفتاء على ميثاق السلم 
  .من بيئة االتصال الشخصي يف اجلزائر اأن ذلك يعترب جزءواملصاحلة الوطنية، على اعتبار 

  :وسيشمل التحليل     
، تناقشهاحسب املواضيع والقضايا اليت  توزيع عينة البحث الذي يبني )١٥(اجلدول رقم 
واجلدول  ،حجم اهتمام عينة البحث مبوضوع املصاحلة الوطنية الذي يبني )١٦(واجلدول رقم 

، ى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية، وتعديل الرأي بشأنه بعد املناقشةمد الذي يبني )١٧(رقم 
العالقة بني مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية واملشاركة يف  الذي يبني )١٨(واجلدول رقم 
العالقة بني مدى مناقشة موضوع املصاحلة ومدى  الذي يبني )١٩(واجلدول رقم  ،االستفتاء حوله

 الذي يبني )٢٠(واجلدول رقم ، ة يف تغيري آراء عينة البحث حول املوضوعمسامهة هذه املناقش
واجلدول رقم ، العالقة بني االهتمام مبوضوع املصاحلة الوطنية ومدى متابعته عرب وسائل اإلعالم

العالقة بني مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية ومدى مسامهة وسائل اإلعالم يف  الذي يبني )٢١(
  .لهتغيري الرأي حو

   

  
  
  



 

  أنواع القضايا املناقشة: املطلب األول 
  :هاتناقشم متت حسب املواضيع والقضايا اليت توزيع عينة البحث يبني )١٥(جدول رقم 

  
 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 ١٤.٧٠ ٤١٢ سياسية

 ٠٧.١٠ ١٩٩ اقتصادية

 ١١.٨١ ٣٣١ اجتماعية

 ٠٧.٨١ ٢١٩ ثقافية

 ١٣.٤٥ ٣٧٧ أمنية

 ١٧.٣٨ ٤٨٧ مجيعاكلها 

 أخرى
 

  

 ٠٦.٣٨ ١٧٩ دينية 

 ٠٣.٦٧ ١٠٣ رياضية

 ٠٣.٠٢ ٨٥ مهنية

 ٠٥.٧٧ ١٦٢  عائلية

 ٠٤.١٣  ١١٦  تربوية

 ٠٠.٩٣ ٢٦ حملية

  ٠٣.٧٥ ١٠٥  دولية

 ١٠٠ ٢٨٠١ اجملموع

  
ن نقل الرسائل واملضامني اإلعالمية باالتصال الشخصي بني األفراد شيء أ ور شراملبوي يرى     
     ويف املوضوعات اليت يناقشها األفراد  ،اه كل يوم يف طبيعة العادات االجتماعية املوجودة حولنانر

  .)١(مع بعضهم البعض

                                                           
 .٨٣مرجع سابق، ص ... ود عودة، أساليب االتصال والتغري االجتماعيمحم - ١



 

املتعلق باملواضيع اليت يتم مناقشتها من قبل عينة البحث  )١٥(من خالل اجلدول رقم و
  .متفاوتة  التعبري عن قضايا خمتلفة وبنسبفقد مت

أي الذين يناقشون قضايا  %١٧.٣٨يف املرتبة األوىل بنسبة " مجيعاكلها "حيث حلت فئة 
  .سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وأمنية جمتمعة

، حيث جير ويعود ذلك لتقارب هذه املواضيع والقضايا وتداخلها يف العديد من احلاالت
 .غريهاالتطرق إىل قضايا سياسية أو اقتصادية و واالجتماعي  النقاش يف امليدان

حيث طغت  %١٤.٧٠يف الوقت الذي احتلت فيه فئة سياسية املرتبة الثانية بنسبة 
عشرة سنة نظرا لطبيعة األزمة اليت  الوضع يف اجلزائر ما يربو عن مخساألحداث السياسية على 

عصفت بالبالد طيلة هذه الفترة، كما أن هامش احلرية املمنوح للجزائريني على قلته يف هذه 
خاصة يف فترات االنتخابات واالستفتاء  ،جيعل الفرد اجلزائري خيوض يف املسائل السياسيةالفترة 

  .واملواعيد السياسية املختلفة
ويعد  %١٣.٤٥أما القضايا األمنية فقد احتلت املرتبة الثالثة يف تصنيف القضايا بنسبة 

شكلت هاجسا ألغلبية  ةسن ١٥ ذلك طبيعيا يف اجلزائر اليت عرفت أزمة أمنية استغرقت أكثر من
  .جلزائرينيا

حتل وا %١١.٨١حلت القضايا االجتماعية املرتبة الرابعة بعد القضايا األمنية بنسبة و
الوضع على املستوى االجتماعي جزءا هاما من اهتمامات اجلزائريني حيث شهد اجلزائريون 

اليت أدت إىل ارتفاع  حتوالت اجتماعية اعتربت قاسية عليهم بسبب خيارات احلكومة اجلزائرية
اصب العمل واهنيار العملة، مما أثر على مستوى احلياة نمحتديد األسعار وتسريح العمال و

  .االجتماعية للجزائريني وكانت نتيجة األوىل اتساع دائرة الفقر
تأثر الوضع و %٠٧.١٠يا االجتماعية املواضيع االقتصادية بنسبة ضاوحلت بعد الق
ياسي واألمين املتردي، وكان من الطبيعي أن تكون املواضيع االقتصادية االقتصادي بالوضع الس

ضمن أوىل أوليات النقاش لدى اجلزائريني بعد تراجع االقتصاد الوطين حمليا وإقليميا ودوليا على 
د مما جعل االقتصا ١٩٩٣إثر خمطط إعادة اهليكلة الذي اعتمدته احلكومة اجلزائرية منذ سنة 

  .احتياجات البالدر على سد اجلزائري غري قاد
وإن كانت مناقشة مثل هذه القضايا  %٠٧.٨١أما املواضيع الثقافية فقد بلغت نسبتها 

          يف البالد يقلل عادة علمة، كما أن تردي الوضع الثقايف ختص بالدرجة األوىل الفئة املثقفة واملت



 

ورة يف األماكن الرمسية املخصصة من النقاشات ذات الطابع الثقايف اليت غالبا ما تكون حمص
  .للنشاط الثقايف

عترب العامل ي و" أخرى"ضمن فئة  %٠٦.٣٨أما القضايا الدينية فقد بلغت نسبة قدرها و
  .الديين عنصرا حمركا يظل حمل اهتمام داخل اجملتمع اجلزائري باعتباره شعبا مسلما

هو جمتمع ال يزال حتت جلزائري ذلك أن اجملتمع ا %٠٥.٧٧مث تأيت القضايا العائلية بنسبة 
 ألنهسيطرة الرتعة التقليدية اليت حتتل فيها القضايا األسرية مركزا متقدما ضمن اهتمامات الفرد 
  .يف إطار األسرة يتم مناقشة العديد من املواضيع العائلية منها اليت هتم العائلة بالدرجة األوىل

     ملنطلق واملرجع لتصرفات أي فرد كما أن شؤون واهتمامات العائلة هي يف الغالب ا
إجناز مشاريعه يف  اختاذ قراراته وحىت يف من العائلة، هذه األخرية اليت عادة ما تشارك الفرد

  .وطموحاته
اهتمامها بالقضايا التربوية نظرا لوجود نسبة  عن %٠٤.١٣كما عربت عينة البحث بنسبة 

  .همن هذه العينة متارس جهة التدريس مبختلف أطوار
عن اهتمامها بالقضايا الدولية اليت تعكس اهتمام اجلزائريني  %٠٣.٧٥وعربت نسبة 

  .فلسطني والعراق، فضال عن مواضيع أخرى متنوعة قضييت مثلوبعدهم احلضاري، 
نظار الهتمام  %٠٣.٦٧من اهتمامات العينة بنسبة  حيزا كما احتلت القضايا الرياضية

  .وعلى رأسها كرة القدماجلزائريني بالعديد من الرياضات 
ن اهتمامها ومناقشتها ملواضيع ذات طابع مهين ختص ع %٠٣.٠٢يف حني عربت نسبة 

  .كل شرحية من املوظفني يف قطاعها املهين، ويدخل ذلك ضمن االتصال املهين
مناقشة قضايا حملية على مستوى  واليت مت فيها% ٠٠.٩٣وأخريا حلت فئة قضايا حملية بنسبة      
  .من القطاعات دينة ذات العالقة بقطاعاملأو  يةبلدالأو ي احل

  :ة البحث مبوضوع املصاحلة الوطنيةيبني حجم اهتمام عين )١٦(جدول رقم 
 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٧٨.٦٥ ١١٥٣ نعم

 ٢١.٣٥ ٣١٣ ال

 %١٠٠ ١٤٦٦ اجملموع



 

صاحلة الوطنية ضمن قضايا املتعلق مبدى االهتمام مبوضوع امل )١٦(من خالل اجلدول رقم 
أهنا ناقشت موضوع املصاحلة الوطنية الذي كان مطروحا  %٧٨.٦٥النقاش، ذكرت نسبة 

لة محسبق هذا االستفتاء حيث  ٢٠٠٥سبتمرب  ٢٩لالستفتاء عليه من قبل الشعب اجلزائري يوم 
ذا املبادر هب ى رأسهم رئيس اجلمهوريةوعية، من قبل املسؤولني الرمسيني يف اجلزائر وعلشرح وت

املشروع، وبالتايل كان من الطبيعي أن يكون حمل نقاش وسجال بني املؤيدين له ومعارضيه على 
     نظر إليه كل طرف أو اجتاه لبالد ألكثر من عشرية كاملة حيث خلفية األزمة اليت عرفتها ا

  .من زاوية مصلحته أو مصلحة تنظيمية أو الفئة اليت ينتمي إليها
ذه النسبة تعكس بالدرجة األوىل ما أحدثه هذا املشروع من صدى يف الواقع لذلك فإن ه

اجلزائري، ذلك أن األزمة األمنية اليت عصفت باجلزائر مست كل فئات اجملتمع دون استثناء 
  .بدرجات متفاوتة ونسب متباينة

 الوطنية احلةوضوع املصنة البحث عن عدم مناقشتها ملمن عي %٢١.٣٥باملقابل عربت نسبة      
أسبقية مواضيع عدم اقتناعها به، أو إىل وقد يعود مرد ذلك إىل عدم اهتمامها باملوضوع أو إىل 

       على هذا املوضوع من وجهة نظر هذه الفئة، وهذا على الرغم من تركيز اجلهات الرمسية   أخرى 
ملناشري والتجمعات يف اجلزائر على شرح هذا املوضوع عرب وسائل اإلعالم املختلفة فضال عن ا

  .الشعبية واللقاءات الفردية واملهرجانات وغريها من وسائل اإلقناع



 

  :العالقة بني مناقشة موضوع املصاحلة واملوقف منه: املطلب الثاين
مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية، وتعديل الرأي العالقة بني يبني  )١٧(جدول رقم 

  :بشأنه بعد املناقشة
نة مدى تعديل عي

    البحث آلرائها بعد 
  املناقشة     

  
حجم االهتمام 
  مبوضوع املصاحلة

 

النسبـة   نعم
 % املئويـة

النسبـة  ال
% املئويـة

النسبـة   اجملموع
 % املئويـة

 ٧١.٧١ ٩٤٣ ٣١.٣٣ ٤١٢ ٤٠.٣٨ ٥٣١ نعم

  ٢٨.٢٩  ٣٧٢ ١٢.٠٩ ١٥٩ ١٦.٢٠ ٢١٣ ال

  ١٠٠  ١٣١٥ ٤٣.٤٢ ٥٧١ ٥٦.٥٨ ٧٤٤ اجملموع

  
مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية، وتعديل  الذي يوضح )١٧(من خالل اجلدول رقم      

الذين ناقشوا موضوع املصاحلة الوطنية مع من  %٤٠.٣٨، تبني أن نسبة الرأي بشأنه بعد املناقشة
أفراد آخرين قد غريوا رأيهم بشأنه إما سلبا أو إجيابا، أي أهنم اختذوا موقفا من االستفتاء بعد 

ذكروا أهنم مل يغريوا رأيهم حول  %٣١.٣٣مقابل نسبة  ،هذه املناقشات مغايرا ملوقفهم األول
  .ةموضوع املصاحلة حىت بعد املناقش

باملقابل فإن نسبة الذين مل يناقشوا موضوع املصاحلة الوطنية، ولكنهم غريوا رأيهم بلغت      
صاحلة الوطنية ومل يغريوا آراءهم جتاهه  يف حني بلغت نسبة الذين مل يناقشوا موضوع امل %١٦.٢٠
١٢.٠٩%.     
وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠١جند أنه بدرجة حرية  )١٧(من خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥

اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني ) ٢كا(احملسوبة أكثر من ) ٢كا(و بالتايل فإن  ٠٤.٨٢
مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية، وتعديل الرأي القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية بني 



 

 مدىومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال يوجد ارتباط جوهري بني ، بشأنه بعد املناقشة
  .بعد املناقشة وتعديل الرأي بشأنهمناقشة موضوع املصاحلة الوطنية 

        العالقة بني مدى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية واملشاركة يبني  )١٨(جدول رقم 
  :يف االستفتاء حوله

  
مدى املشاركة يف 

  االستفتاء
 

مدى مناقشة موضوع 
 املصاحلة

النسبـة   نعم
 % املئويـة

النسبـة  ال
% املئويـة

النسبـة   اجملموع
 % املئويـة

  ٤٥.٨٢  ٦٧٩ ١٧.٦٨ ٢٦٢ ٢٨.١٤ ٤١٧ نعم

  ٥٤.١٨  ٨٠٣ ١٤.٩٨ ٢٢٢ ٣٩.٢٠ ٥٨١ ال

  ١٠٠  ١٤٨٢ ٣٢.٦٦ ٤٨٤ ٦٧.٣٤ ٩٩٨ اجملموع

  
 مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية مدى بني ةالعالق الذي يوضح )١٨(من خالل اجلدول رقم      
صاحلة الذين ناقشوا موضوع املمن  %٢٨.١٤املشاركة يف االستفتاء حوله، اتضح أن نسبة و

الوطنية مع أفراد آخرين قد شاركوا يف االستفتاء حوله وعربوا عن آرائهم بشأنه، مقابل ما نسبته 
  .لكنهم اختذوا يف األخري قرارا بعدم املشاركة يف االستفتاء ،آخريناملوضوع مع ناقشوا  %١٧.٦٨

شاركوا يف االستفتاء باملقابل فإن نسبة الذين مل يناقشوا موضوع املصاحلة الوطنية، ولكنهم      
املستجوبني أهنم مل يهتموا  من %١٤.٩٨يف حني ذكرت نسبة  %٣٩.٢٠حوله يوم االقتراع بلغت 

مبوضوع املصاحلة الوطنية من أصله، ال من خالل املناقشة واحلديث عنه وال باإلدالء بآرائهم 
  .  حوله يوم االقتراع

وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠١رية جند أنه بدرجة ح )١٨(ومن خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة  ٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 

اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري ) ٢كا(احملسوبة أكثر من ) ٢كا(بالتايل فإن و ١٦.٦٧فهي 
 ضوع املصاحلة الوطنية، ومدى مناقشة موبني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية بني 



 

ومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال يوجد ارتباط جوهري االستفتاء حوله، يف املشاركة    
  .ناقشة موضوع املصاحلة الوطنية واالستفتاء حولهبني م

العالقة بني مدى مناقشة موضوع املصاحلة ومدى مسامهة هذه املناقشة  يبني )١٩(جدول رقم 
  :البحث حول املوضوعيف تغيري آراء عينة 

مدى مسامهة 
املناقشة يف تغيري 
  آراء عينة البحث

  
مدى مناقشة    
  موضوع املصاحلة

 

تثبيت 
  رأيك

النسبة 
 % املئوية

النسبة  تعديله
 % املئوية

النسبة  تغيريه
% املئوية

النسبة   اجملموع
 % املئوية

  ٦٥.٦٢  ٤٠١ ١٦.٨٥ ١٠٣  ١٦.٥٣  ١٠١ ٣٢.٢٤ ١٩٧ نعم 

  ٣٤.٣٨  ٢١٠ ٠٧.٨٥ ٤٨  ١١.٤٥  ٧٠ ١٥.٠٧ ٩٢ ال

  ١٠٠  ٦١١ ٢٤.٧١ ١٥١  ٢٧.٩٨  ١٧١ ٤٧.٣١ ٢٨٩ اجملموع

      
 ئدة اليت ُيتداول املضمون خالهلاعلى ضوء خصائص املضمون املقّدم، ومنط الثقافة الشعبية السا 

 واخلربة االجتماعية ألعضاء اجلمهور ومساهتم الشخصية واالجتماعية، وخصائص البناء االجتماعي
يف العملية د أنواع ومستويات التأثري ومدى التفاعل ومساندة قنوات االتصال الشخصي، تتحد

  .االتصالية
فقد تأخذ هذه التأثريات شكل تغيري رؤى وطموحات األفراد، أو زعزعة جمموعة من القيم     

تأثريات واالجتاهات السائدة وإبراز قيم أخرى أو احلد من كثافة اجتاهات معينة، وقد تأخذ ال
 ويد األفراد باملعارف واملعلوماتشكل تدعيم بعض القيم واالجتاهات، وقد يقتصر التأثري على تز

    أيت هذه التأثريات آنية وقد ميتد لتشمل تشكيل اآلراء واالجتاهات وتغري أمناط السلوك، وقد ت
  .)١(وقد تأخذ صورة تراكمية وممتدة أو عاجلة

                                                           
  .٦٣، ص)١٩٩٠العريب للنشر والتوزيع، : القاهرة(عبد الفتاح عبد النيب، تكنولوجيا االتصال والثقافة بني النظرية والتطبيق،  -١
 



 

مناقشة موضوع املصاحلة  مدى بني ةالعالق الذي يوضح )١٩(فمن خالل اجلدول رقم      
أن نسبة  بدا ،ومدى مسامهة هذه املناقشة يف تغيري آراء عينة البحث حول املوضوعالوطنية، 
آراءهم السابقة  على اثبتوالذين ناقشوا موضوع املصاحلة الوطنية مع أفراد آخرين من  %٣٢.٢٤

بتعديل آرائها من الذين ناقشوا موضوع املصاحلة  %١٦.٥٣حول املوضوع، يف حني قامت نسبة 
  . ذكروا أهنم غريوا آراءهم بعد املناقشة يف اجتاه خيتلف عما قبلها %١٦.٨٥نسبة وبعد املناقشة، 

هم السابقة، ئآرا على مل يناقشوا موضوع املصاحلة، لكنهم ثبتوا %١٥.٠٧باملقابل فإن نسبة     
أي مل يتصلوا  ن مل يشاركوا آراءهم يف أحد االجتاهات،من الذي %١١.٤٥بينما عدلت نسبة 

قناعاهتم  عكسغريوا آراءهم ومن الذين مل يشاركوا يف االستفتاء  %٠٧.٨٥ونسبة  بأشخاص
  . السابقة
وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٢جند أنه بدرجة حرية  )١٩(من خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٠٥.٩٩دول كارل بريسون هي اجلدولية من خالل ج) ٢كا(فإن  %٩٥

احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق اجلوهري ) ٢كا(بالتايل فإن قيمة و ١٦.٦٧
مدى و ى مناقشة موضوع املصاحلة الوطنيةمدبني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية بني 

       املشاركة، تثبيتا أو تعديال ة البحث حول املوضوع مسامهة هذه املناقشة يف تغيري آراء عين
ناقشة موضوع ومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال يوجد ارتباط جوهري بني م، أو تغيريا

  .املصاحلة الوطنية وتغيري آراء عينة البحث حوله
 العالقة بني االهتمام مبوضوع املصاحلة الوطنية ومدى متابعته عربيبني  )٢٠(جدول رقم 

  :وسائل اإلعالم
مدىمتابعته عرب 
  وسائل اإلعالم

 
مدى مناقشة 

 موضوع املصاحلة

النسبـة   نعم
 % املئويـة

النسبـة  ال
 % املئويـة

النسبـة   اجملموع
 % املئويـة

  ٦٧.٥٢  ١٠٥٤ ٠١.٤٧ ٠٢٣ ٦٦.٠٥ ١٠٣١ نعم

  ٣٢.٤٨  ٥٠٧ ١١.٨٥ ١٨٥ ٢٠.٦٣ ٣٢٢ ال

  ١٠٠  ١٥٦١ ١٣.٣٢ ٢٠٨ ٨٦.٦٨ ١٣٥٣ اجملموع



 

  
مناقشة موضوع املصاحلة  مدى بني ةالعالق الذي يوضح )٢٠(من خالل اجلدول رقم      

من الذين ناقشوا موضوع  %٦٦.٠٥ومدى متابعته عرب وسائل اإلعالم، ذكرت نسبة الوطنية، 
املصاحلة الوطنية وحتدثوا عنه أهنم تابعوا تفاصيله عرب وسائل اإلعالم فضال عن املناقشة، يف حني 

أهنا ناقشت موضوع املصاحلة الوطنية مع أفراد آخرين، لكنها مل تتابعه  %٠١.٤٧نسبة ذكرت 
  .عرب وسائل اإلعالم، حيث اكتفت باملناقشات الشخصية حول املوضوع

 املصاحلة الوطنية مع أفراد آخرينأهنامل تناقش موضوع  %٢٠.٦٣بينما اعتربت نسبة      
أهنامل هتتم مبوضوع  %١١.٨٥قابل ذلك ذكرت نسبة واكتفت مبتابعته عرب وسائل اإلعالم، م

  .املصاحلة الوطنية ال مناقشة وال متابعة عرب وسائل اإلعالم
وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠١جند أنه بدرجة حرية  )٢٠(ومن خالل اجلدول رقم       
سوبة أما قيمتها احمل ٠٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 

احملسوبة أكثر بكثري من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني ) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٢٢٧.٨٣فهي 
مدى مناقشة موضوع الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية واضحة بني 

ومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال متابعته عرب وسائل اإلعالم، مدى املصاحلة الوطنية، و
  .ناقشة موضوع املصاحلة الوطنية ومتابعته عرب وسائل اإلعالمد ارتباط جوهري بني ميوج

العالقة بني مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية ومدى مسامهة وسائل يبني  )٢١(جدول رقم 
  :اإلعالم يف تغيري الرأي حوله

مدى مسامهة وسائل 
اإلعالم يف تغيري الرأي 

  حوله
 

مدى مناقشة موضوع 
 املصاحلة

النسبـة   نعم
 % املئويـة

النسبـة  ال
% املئويـة

النسبـة   اجملموع
 % املئويـة

  ٧٨.٥٢  ١٢١٠ ٣٣.٩٤ ٥٢٣ ٤٤.٥٨ ٦٨٧ نعم

  ٢١.٤٨  ٣٣١ ١٩.٧٣ ٣٠٤ ٠١.٧٥ ٠٢٧ ال

  ١٠٠  ١٥٤١ ٥٣.٦٧ ٨٢٧ ٤٦.٣٣ ٧١٤ اجملموع



 

  
احلة مناقشة موضوع املص مدى بني ةالعالق الذي يوضح )٢١(من خالل اجلدول رقم      

من الذين  %٤٤.٥٨، ذكرت نسبة مسامهة وسائل اإلعالم يف تغيري الرأي حولهومدى الوطنية، 
 ناقشوا موضوع املصاحلة الوطنية وحتدثوا عنه، أن وسائل اإلعالم سامهت يف تغيري آرائهم حول

ذكرت عكس ذلك، أي أن متابعة موضوع  %٣٣.٩٤مقابل نسبة  موضوع املصاحلة الوطنية،
  .الوطنية عرب وسائل اإلعالم مل يغري من مواقفهم حول ذات املوضوع املصاحلة

ولكنها  املصاحلة الوطنية مع أفراد آخرينأهنامل تناقش موضوع  %٠١.٧٥بينما اعتربت نسبة       
أهنم مل يهتموا  %١٩.٧٣تأثرت بوجهة النظر اليت طرحتها وسائل اإلعالم، بينما ذكرت نسبة 

  .الوطنية مطلقا مبوضوع املصاحلة
وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠١جند أنه بدرجة حرية  )٢١(ومن خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة  ٠٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 

 احملسوبة أكثر بكثري من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٢٤٣.٤٢فهي 
مدى مناقشة موضوع الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية واضحة بني 

ومن ذلك فالفرض غري مسامهة وسائل اإلعالم يف تغيري الرأي بشأنه، مدى املصاحلة الوطنية، و
مسامهة مدى وناقشة موضوع املصاحلة الوطنية صحيح، أي ال يوجد ارتباط جوهري بني م

  . تغيري الرأي حولهيفوسائل اإلعالم 



 

  
  
  
  
  

  
  رابعال الفصل

االتصال الشخصي سريان 



 

يف تشكيل اآلراء حول االتصال الشخصي  سنتطرق إىل سريان بعالرا الفصل يف     
  :، وسنتناوله من خالل مبحثنيميثاق السلم واملصاحلة الوطنيةاالستفتاء على 

ميثاق السلم واملصاحلة ستفتاء على مصادر املعلومات حول موضوع اال األول يتناولاملبحث  
  .٢٧إىل  ٢٢، ويشمل اجلداول من الوطنية

 وهذا إىل طبيعة األشخاص القائمني باالتصال الشخصي، فيه أما املبحث الثاين فنتطرق     
أصناف القائمني هبذا النوع من االتصال خالل شرح محلة االستفتاء حول ميثاق بالتعرض إىل 

  .٣٥إىل  ٢٨نية، ويشمل اجلداول من السلم واملصاحلة الوط
هذه اجلداول بالشرح والتحليل، نقوم بتحليل مفهوم العالقة االجتماعية  التعرض إىلوقبل      

وطبيعة األشخاص القائمني باالتصال الشخصي  مصادر املعلوماتوأنواعها، على اعتبار أن 
  .تدخل ضمن حمور كبري يسمى العالقة االجتماعية

   Social Relationship :تماعيةاالج العالقة
هي اتصال أو تفاعل يقع بني شخصني أو أكثر من أجل إشباع حاجات األفراد الذين     

  .يكّونون مثل هذا االتصال أو التفاعل
  :تستلزم هذه العالقة االجتماعية توفر ثالثة شروط أساسية هي     
  .يكونون العالقة االجتماعية وجود األدوار االجتماعية اليت يشغلها األفراد الذين -١
  .وجود جمموعة رموز سلوكية وكالمية ولغوية يستعملها أطراف العالقة االجتماعية -٢
  .)١(وجود هدف أو غاية تتوخى العالقة االجتماعية إشباعها واإليفاء بالتزاماهتا -٣

  :أنواع العالقات االجتماعية ومستوياهتا
جتماعية اإلنسانية اليومية من العالقات األسرية إىل العالقات متتد عالقات الفرد يف حياته اال     

مع  مجاعات اللعب والصداقة، فضال عن عالقات اجلرية وغريها من العالقات الرمسية األخرى    
تصف عموما خبصائص    حظ أن هذا املستوى من العالقات ييف أماكن الدراسة أو العمل، وُيال

فيقوم      محيمية، أما أساس هذه العالقاتباشرة، تتم وجها لوجه وقات شخصية ممن أمهها أهنا عال
 ا تشارلز كويل بالعالقات األوليةعلى معايري ترتكز على التقاليد واألعراف، وهي اليت وصفه

األول هو اجلانب الزمين، إذ متثل بدايات العالقات االجتماعية : وحيمل معىن األولية جانبني
                                                           

  .٤٠٦-٤٠٥مرجع سابق، ص ص... إحسان حممد احلسن -١
 



 

ا يف حياة اإلنسان وبنائه الشخصي، كما يشارك اإلنسان عالوة على ما لإلنسان، والثاين أمهيته
تقّدم من عالقات أولية، يف نوع آخر من العالقات متثله عالقات رمسية مع خمتلف اإلدارات 

غلب عليها الطابع الشخصي، بل حتكمها اللوائح واألنظمة الرمسية تواملؤسسات، وعادة ال ي
  . والقانون

يف درجة  انتلفما خيمن وجود املستويني معا يف معظم اجملتمعات، إال أهنوعلى الرغم      
احلاالت  هيوقد تكون ة البدائية، ، إذ تغلب العالقات األولية يف حياة اجملتمعات البسيطمهاوجود

  .           الوحيدة، بينما تسود العالقات الثانوية، ولو من حيث األمهية حياة اجملتمعات احلديثة
ضافة إىل املستويني السابقني جند مستوى آخر ال يقل أمهية ودونه ال تكتمل أسس فهم إ     

السلوك اإلنساين، ويسمى العالقات املرجعية، وميتاز هذا النوع باملساعدة على حتديد انتماءات 
اإلنسان وهويته وتعريفه لنفسه، ويتمثل يف اجلماعات السياسية واملذهبية واحلزبية والفنية 

مبا تفرضه اجلماعة على الفرد من اجتاهات ومواقف وأمناطا سلوكية حمددة مبا تتبناه ... اوغريه
  .اجلماعة

    سابقة الذكر إال أهنا متشابكة ومترابطة يعيشها اإلنسان ال وإن اختلفت املستويات الثالثة     
  .يف آن واحد

الوقوف عند مستويات لذلك فإن دراسة العالقات االجتماعية يف أي جمتمع تستدعي      
  :وهي قات االجتماعية الثالثالعال
  ).األسرة، مجاعات اللعب والصداقة، واجلرية(املستوى األويل  - أ
  ...).والنادي وامللعب وغري ذلكاجلامعة والكلية، و املدرسة(املستوى الثانوي  - ب
         ات فكرية االنتماء للجماعات، ما تقوم به من قيم ومعان واجتاه(املستوى املرجعي  -ج
  ..).عقائدية أو مذهبيةأو 

هناك اتفاق بني الباحثني على عدد من االفتراضات والقواعد اليت هلا عالقة بكفاءة االتصال      
  :الشخصي وهي

للسن واملركز االجتماعي دور مهم يف زيادة فاعلية االتصال املباشر حيث مييل األفراد        -١
  .االجتماعي الواحد إىل تبادل املعلومات مع بعضهم البعضمن ذوي العمر واملستوى 



 

كلما كان القائم باالتصال أو املصدر جديرا بثقة املتلقي أو املتلقني كلما لعب دورا مهما      -٢
يف جمال نشر املعلومات واإلقناع، حيث ترتفع درجة تأثري أفراد اجلمهور مبن هم أكثر خربة ومبن 

  .اهتميشعرون بصدق وصحة معلوم
وخاصة يف مراحل التنشئة االجتماعية  ،تقوم األسرة بدور بالغ األمهية يف االتصال الشخصي -٣

  .ويف التفاعل مع بقية أفراد األسرة
يؤدي التقارب دورا مهما يف عملية التفاعل والتأثري الشخصي، وهو ينطوي على بعدين  -٤

التقارب : وثانيهما. وجه نشاط اتصايل مشاهبةالتقارب املادي كالتجاور املكاين والقيام بأ: أوهلما
  .)١(االجتماعي، كاملركز االجتماعي واالهتمامات أو أسلوب احلياة

  :املصادر الشخصية
هو األشخاص واألجهزة اليت يرجع إليها الفرد للحصول على األخبار  "La source"املصدر 

  .واملعلومات املتعلقة بأحداث وقعت
 بعض األحيان مسالك األخبار، ونعين هبا املصادر اإلنسانية اليت تضم كما تسمى املصادر يف     

واخلطب  تالشخصيات الرمسية والشعبية، باإلضافة إىل املؤسسات الرمسية العامة والنشرا
  .ألحزاب، واللقاءات العامة اليت حيصل منها الناخب على معلوماتهواملهرجانات السياسية ل

 املتقاربة امليول ذات اجلماعات أو اللعب مجاعة أو األصدقاء، عةمجا مثل اجلماعات بعض دور إن
             والدينية الثقافية االجتماعية واملضامني والقيم االجتاهات نقل يف ،خاصة أمهية ذا أصبح
  . احلديث اجملتمع يف ال سيما األفراد، إىل

 توفرها اليت والقرب باأللفة ورشع من يفتقده قد ما لتعويض اجلماعات تلك ملثل الفرد حيتاج    
 يكتسبه ما على األصدقاء مجاعة تأثري حول أحباثه، خالل من جريوس توصل وقد ،األسرة له

 يكتسب حيث اجملال، هذا يف مزدوج بدور تقوم األصدقاء مجاعة أن إىل واجتاهات، قيم من الفرد
 قيم من الفرد لدى ما عمبد أيضا اجلماعة تقوم... خالهلا من جديدة واجتاهات قيما الفرد

  . )٢(سائدة واجتاهات
 تنمية مصادر من مصدرا وتعد األصدقاء ومجاعة واملدرسة األسرة بعد اجلماعة دور يأيت     

       األوىل املرحلة يف واالجتاهات فالقيم األفراد، لدى االجتماعية واملفاهيم والقيم االجتاهات
                                                           

  .مرجع سابق...ب روكيتش، نظريات وسائل اإلعالم.ملفني ديفلر و س -١
٢- D. Jaros, Socialization of publics, praeger publisher, INC, U.S.A. 1973, p6. 



 

 يكتسبها اليت رباتاخل معايشة خالل من إال لقراراته، مامه مرجعيا حمكا تصبح ال الفرد حياة من
 بني تغريت قد الطالب قيم أن إىل أجريت اليت الدراسات إحدى أشارت وقد دراسته، أثناء الفرد
 خربات من الفترة هذه أثناء الطالب له تعرض ملا نتيجة األخري والصف بالكلية األول الصف
  .)١(الدراسة فترة أثناء سبوهاتاك
 املؤسسات جبانب االجتاهات، من الكثري الفرد إكساب يف اجلماعة أمهية تبدو هنا من     

  .املسجد مثل اجملال هذا يف مهم بدور ساهمتو املباشر، االتصال على تعتمد اليت األخرى
       يتم حيث( املتعارفة الفئات أو الصغرية اجلماعات اتصال هو الشخصي االتصال كون     
 االتصال فاعلية البعض ويرجع فاعليته، له فإن) مباشرة وبطريقة الصغرية عداداأل خالل من

       تواجده فبحكم االتصال، إطارها يف يتم اليت اجلماعة، حجم بصغر ارتباطه إىل الشخصي
 إكساب خالله من ميكن املتبادل، والتأثري التفاعل يسودها اليت األصدقاء أو األسرة مجاعة يف

 القوي التأثري من نوعا مارست قد اجلماعات تلك وأن خاصة مشتركة، واجتاهات ريمعاي األفراد
 ويكتسب ويتعلم مجاعته داخل الطفل يشب حيث التنشئة، عملية أثناء املكونني أعضائها على
 مقلدا عضوا يصبح أن إىل به يؤدي مما السائد، والعرف والتقاليد والعادات واألمناط املعايري كل
 وجتارب خربات من اجلماعة له تقدمه ما كلل -وعي دون أو بوعي -  متشرباو مر ما لكل
  .اجلماعة بتلك عضويته خالل ومن احلياتية، األمور من وغريه
        املوجودة األولية اجلماعات داخل يتم والتلقائي العفوي الشخصي االتصال كان إذا     
 املنتشرة األخرى اجلماعات داخل أيضا يتم فإنه الطبيعية، وأدوارها تكوينها حبكم اجملتمع يف

 طوعية مجاعات تعد واليت ،الثانوية اجلماعات الباحثني بعض مساها واليت جملتمع،داخل ا
 لدولةلو وللمجتمع للفرد مهمة بأدوار وتقوم األولية، اجلماعات عن أمهيتها يف تقل ال واختيارية،

 اجملتمعات متطلبات حبق اعتربت لذا هبا، القيام ولةاملسؤ باجلهات املنوط األدوار على نيوتع ،أيضا
 االتصال جمال يف الباحثني جعلت واليت البالغة أمهيتها وترجع عنها، االستغناء يصعب اليت احلديثة
 بشكله الشخصي االتصال وجود وإىل فيها، األفراد مشاركة إىل هبا ويهتمون إليها يلتفتون
  .املخطط بشكله وأيضا العفوي،

                                                           
 .١٩٨٦جابر عبد احلميد جابر، التعليم يف العراق وتغري القيم، اجمللة االجتماعية للعلوم االجتماعية، العدد األول،  - ١



 

 الفرد على حتدثه قد وما ودورها، اجلماعات أنواع بكل االتصال علماء اهتمام جاء هنا من     
 االتصال دراسات تطور ومع، خمتلفة وآراء نظر وجهات من له تكسبه وما وفاعلية تأثريات من

 واالتصال التلقائي أو العفوي الشخصي االتصال دراسة إىل واملتخصصني الباحثني أنظار اجتهت
.املخطط الشخصي



 

ميثاق السلم واملصاحلة مصادر املعلومات حول موضوع االستفتاء على : األولاملبحث  
  الوطنية

   مصادر معلومات عينة البحث بشأن موضوع املصاحلة الوطنيةسنتناول ضمن هذا املبحث      
        مدى انتماء األشخاص الذين حتصلت عينة البحث منهم و، )٢٢(رقم من خالل اجلدول 

من خالل اجلدول  معلومات حول موضوع املصاحلة الوطنية إىل مجعيات أو أحزاب سياسية لىع
من خالل اجلدول رقم  مصدر اطالع عينة البحث على مضمون وثيقة االستفتاءو، )٢٣(رقم 

كيفية اإلقبال على مراكز  العالقة بني مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنية وو، )٢٤(
العالقة بني مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة و، )٢٥(ع من خالل اجلدول رقم االقترا

مصادر املعلومات العالقة بني و، )٢٦( من خالل اجلدول رقم الوطنية ومدى اإلقبال على االقتراع
  .)٢٧(من خالل اجلدول رقم  أفراد العينة آلرائهم مدى تغيريحول موضوع املصاحلة و



 

  ادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنيةمص: املطلب األول
  :يبني مصادر معلومات عينة البحث بشأن موضوع املصاحلة الوطنية )٢٢(جدول رقم 

  
 % النسبة املئوية التكرار الفئة

 ٣٣.٦٩ ٦٢٨ أفراد العائلة

 ٢٣.٢٣ ٤٣٣ األصدقاء

 ١٣.٩٠ ٢٥٩ اجلريان

 ٠٦.٢٢ ١١٦ مسؤول حكومي
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املتعلق باجلهة اليت حتصلت منها عينة البحث على معلوماهتا  )٢٢(من خالل اجلدول رقم 
  .بشأن موضوع املصاحلة الوطنية

   عن تلقيها ملعلوماهتا حول موضوع املصاحلة  %٣٣.٦٩عربت نسبة  يف اجملال املذكور
تحرك انطالقا من عائلته كم طبيعة هذا اجملتمع يزائري وحبذلك أن الفرد اجل ،من قبل أفراد العائلة

يف الغالب حيث تغلب على اجملتمع اجلزائري األسرة اليت يعيش فيها فضال عن األبوين واألبناء 
أو أحد األقارب اآلخرين حبسب وضعية كل أسرة ومن العادات كذلك أن   ورمبا اجلد واجلدة 

يف اليوم إما حول مائدة الطعام ملشاهدة التلفزيون رة واحدة على األقل مجتتمع األسر اجلزائرية 
  .وأحيانا للجلوس مع ضيوف أو أقارب إىل غري ذلك

من العينة عن تلقيها ملعلومتها بشأن موضوع املصاحلة الوطنية  %٢٣.٢٣كما عربت نسبة 
من قبل األصدقاء، حيث جيد الفرد نفسه يوميا حماطا مبجموعة من اجلماعات أبرزها مجاعة 

  الذين ينسجم معهم الفرد نفسيا وفكريا واجتماعيا  ، هؤالء األصدقاء همفاق أو األصدقاءالر
  .يف غالب األحيان

 وقد يكون األصدقاء قرب مكان السكن أو يف مكان العمل أو يف أحد النوادي وغريها 
  .من الفضاءات اليت تسهل نشوء عالقات صداقة بني األفراد



 

وسائل اإلعالم بفعل ذلك أن % ٢٢.٩٦ملرتبة الثالثة بنسبة فيما حلت وسائل اإلعالم يف ا
  .ا اإلخباري بالدرجة األوىل تنقل خمتلف األخبار عن األحداث اجلارية لصاحل األفرادهطابع

وسائل  روجون له علىوضوع املصاحلة الوطنية اعتمد أصحاب املشروع واملمبفيما يتعلق 
 اتساع مجهورها وخاصة، إىل جانب ىل أقصى مدىإ نظرا النتشارها الواسع ووصوهلا ،اإلعالم
  .البصرية السمعية منها

ذلك أن طبيعة  %١٣.٩٠وبلغت نسبة اجلريان كمصدر من مصادر موضوع املصاحلة 
احلياة يف اجملتمعات العربية عموما واجلزائر على وجه اخلصوص متتاز باللقاءات املتكررة بني 

ث غالبا ما يناقش اجلريان خمتلف القضايا واالنشغاالت اليت اجلريان يف احلي السكين أو القرية، حي
  .بالدرجة األوىل مهتمه

كمصدر من مصادر " املسؤول احلكومي" لفائدة من العينة %٠٦.٢٢بينما عربت نسبة 
ل العديد من املسؤولني موضوع املصاحلة الوطنية، حيث اعتمدت الدولة اجلزائرية على نزو

رح بنود امليثاق سواء عرب التجمعات الشعبية أو عن طريق اللقاءات إىل امليدان لشاحلكوميني 
  .ن على هذه اللقاءاتاليت كان يشرف من خالهلا املسؤولوالشخصية والزيارات 

  
 لىص الذين حتصلت عينة البحث منهم عيبني مدى انتماء األشخا )٢٣(جدول رقم 

  :ب سياسيةطنية إىل مجعيات أو أحزامعلومات حول موضوع املصاحلة الو
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عينة البحث معلومات ملدى نشاط األفراد مصادر املخصص  )٢٣(من خالل اجلدول رقم 
بأن بعض          %٤٦.٩٦نسبة  أجابت ،أحزاب ومجعيات إىلحول موضوع املصاحلة الوطنية 



 

إىل أحزاب ومجعيات سياسية، وهو ما يؤكد اعتماد املروجني ملشروع  من اتصلوا هبم ينتمون
يب، حيث يتم جتنيد التصال الشخصي من خالل العمل احلزميثاق السلم واملصاحلة الوطنية على ا

ناع ثري الشخصي واإلقوطن من أجل التأمناضلني حزبيني يف خمتلف املناطق واجلهات من ال
  .جبدوى فكرة املصاحلة الوطنية

من عينة البحث أهنا ال تدري هل من اتصل  %٣١.٥٩يف الوقت الذي اعتربت فيه نسبة 
هبا بشأن موضوع املصاحلة الوطنية ينتمي إىل حزب أو مجعية أم ال؟ وقد يعود ذلك إما لعدم 

  .أفراد العينة عليهم بشكل دقيقتعرف  فاعالهتم احلزبية أو لعدمتعبري هؤالء األفراد عن ت
أن كل من اتصل هبم كان عضوا ضمن حزب أو مجعية عن % ١٣.٨٦باملقابل عربت نسبة       

وهو تأكيد على اعتماد مروجي مشروع املصاحلة على االتصال السياسي الشخصي من أجل 
  .إقناع الناخبني اجلزائريني به، وهي نسبة معتربة تؤكد الفكرة السابقة

  :يبني مصدر اطالع عينة البحث على مضمون وثيقة االستفتاء )٢٤(جدول رقم 
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      املتعلق بالوسيلة اليت اطلعت من خالهلا عينة البحث  )٢٤(من خالل اجلدول رقم 

  .على وثيقة االستفتاء
ية حول الوثيقة التلفزيون كوسيلة أوىل لتلقي شروحات إضاف% ٢٠.٢٠ذكرت نسبة 

االستقالل  ذتفتاء بشأهنا، حيث ظلت السلطات السياسية باجلزائر منساملقدمة للشعب قصد اال
على التلفزيون كوسيلة ثقيلة ومؤثرة لشرح خمتلف املبادرات السياسية عرب القناة  اتعتمد أساس

  .الوحيدة اململوكة ملكية عمومية
يف عدة  وثيقة االستفتاء بطريق اإلشهار حيث مت نشر %١٧.١٤مث حلت الصحف بنسبة 

عدد أكرب من املواطنني والناخبني، فضال عن االنتشار حىت يطلع عليها  ،ف عمومية وخاصةحص
الذي تضمنه الصحف وخاصة اليومية منها، واليت على قلتها وضعف مضموهنا تلقي قبوال لدى 

الت اإلنتخابية لصاحل يادة على دور الصحف يف تنشيط احلمنسبة معتربة من القراء اجلزائريني ز
 .واألشخاص القضايا

كمصدر من مصادر إطالع عينة البحث على وثيقة " الفضائيات"يف املرتبة الثالثة تأيت فئة 
ذلك أن العديد من الفضائيات العربية وحىت األجنبية كالفرنسية  %١٢.٨٤االستفتاء وذلك بنسبة 

الربيطانية حتدثت عن موضوع االستفتاء ومنها من خصصت برامج وحصص إخبارية لشرح 
  .أبعاده ومراميه دمون االستفتاء حول املصاحلة الوطنية والوقوف عنمض

    من عينة البحث أهنا اطلعت % ١٢.٥٢حيث ذكرت نسبة " أحد األفراد"مث تأيت فئة 
وثيقة االستفتاء أو بعض تفاصيلها من خالل أحد األفراد وهذا ما يؤكد ما توصلنا على مضمون 

ع املصاحلة الوطنية كان من بني أبرز قضايا النقاش بني من أن موضو ١٠إليه يف اجلدول رقم 
  .٢٠٠٥من أفراد اجملتمع أثناء فترة عرضه على املواطنني يف شهر سبتمرب  العديد 

ختلف قنواهتا الوطنية ذلك أن اإلذاعة اجلزائرية مب %١٠.٤٣مث حلت اإلذاعة بنسبة 
مسؤولني ذوي صلة بامللف واجلهوية خصصت هلذا اهلدف برامج وحصص ولقاءات مطولة مع 

ستماع إليها يف العديد من األماكن مما جيعل احتماالت ا أن اإلذاعة أيضا وسيلة ميكن االكم
  .التعرض إليها أكثر من غريها



 

من العينة أهنا مل تطلع على مضمون وثيقة االستفتاء وهي  % ٠٨.٩٣ نسبةفيما ذكرت 
ها بأفكار حلة الوطنية أو اكتفائي مبوضوع املصانسبة تعكس عدم اهتمام نسبة من اجملتمع اجلزائر

  .عامة حول املوضوع
 مقر احلزب يففقد ذكرت أهنا اطلعت على موضوع وثيقة االستفتاء  %٠٦.٣٦أما نسبة 

قراهتا م ، على مستوىحيث أقامت األحزاب املساندة مليثاق املصاحلة الوطنية معارض وندوات
  .لشرح مضمون الوثيقة

أهنا اطلعت على مضمون الوثيقة من خالل منشور حيث  %٠٤.٤٤ بينما ذكرت نسبة
تفتاء ومت أعدت رئاسة اجلمهورية منشورا يتضمن نص وثيقة السلم واملصاحلة الوطنية املقدم لالس

  .واسعطبعه وتوزيعه على نطاق 
اإلطالع على مثل  ا كبريا يف استخدام فعل القراءة على مستوىلكن النسبة تعكس ضعف

مع تة يف اجملمية املرتفعوقد يفسر ذلك بنسبة األ %)٢٠.٢٠(مقارنة بالتلفزيون مثال  ،هذا احلدث
  .ل القراءةفضال عن تراجع فعاجلزائري، 

حيث متتلك العديد           % ٠١.١٤بنسبة " األنترنيت"غري أن آخر مصدر ذكر كان 
ت مت استغالهلا لنشر مضمون من املؤسسات السياسية واحلزبية اجلزائرية مواقع على شبكة األنترني

  .وثيقة االستفتاء
باجلزائر، حيث تظل للنشر  هذه النسبة تعكس مدى التأخر يف استخدام األنترنيت كأداة 

     هذه الوسيلة الفعالة بعيدة عن جمال االتصال السياسي، وقد يعود ذلك لعدم رغبة السلطات 
    راد اجملتمع على سداد تكاليفها اليت تظل يف انتشارها الواسع من جهة، ولعدم قدرة أغلبية أف

  .)١(يف غري متناول اجلميع من جهة ثانية
  
  
  
  

                                                           
 ةيف الواليات املتحد ٢٩٥السكان مقابل لكل ألف من  ٠.٣من عدد حواسيب  االنترنيت هو  رتشري اإلحصائيات أن نصيب الفرد يف اجلزائ -١

  .األمريكية
 .(www.unesco.org)موقع اليونسكو على االنترنيت  -٢٠٠٣اليونسكو : املصدر



 

  عالقة مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنية باملوقف منه :املطلب الثاين
ملصاحلة الوطنية وكيفية العالقة بني مصادر املعلومات حول موضوع ايبني  )٢٥(جدول رقم 
   :ز االقتراعركالذهاب إىل م

  
حول موضوع  بني مصادر املعلومات ةالعالق الذي يوضح )٢٥(من خالل اجلدول رقم      

مراكز االقتراع هبوا مبفردهم إىل مركز االقتراع، أقر الذين ذ وكيفية الذهاب إىلاملصاحلة الوطنية 
  :أن مصادر معلوماهتم توزعت على النحو اآليت

 %٠٩.٦٢ونسبة ذكروا اجلريان،   %٠٩.٩٥ونسبة منهم ذكروا األصدقاء،   %١٢.٧٧نسبة      
 أن مصادرهم كانت مسؤولني حكومينيمنهم ذكروا  %٠٤.١٥ونسبة ذكروا أفراد العائلة، 

  .منهم ذكروا أن مناضلني يف أحزاب سياسية اتصلوا هبم %٠٢.٩٩ونسبة 
من جهة أخرى ذكر الذين ذهبوا مبعية أفراد آخرين ملراكز االقتراع أن مصادر معلوماهتم      

  :توزعت على النحو اآليت
جند نسبة ذكروا األصدقاء، بينما  %١٤.٥٩ونسبة عائلة، منهم ذكروا أفراد ال %٣٠.٣٥نسبة      

 منهم ذكروا %٠٤.٩٨نسبة منهم ذكروا أن مصادرهم كانت مسؤولني حكوميني، و %٠٧.١٣
  .منهم أن مناضلني يف أحزاب سياسية اتصلوا هبم %٠٣.٤٧نسبة اجلريان، يف حني ذكرت 

وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٤جند أنه بدرجة حرية  )٢٥(من خالل اجلدول رقم        
أما قيمتها احملسوبة  ٠٩.٤٨اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 
احملسوبة أكثر بكثري من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق ) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٥٥.٣٥فهي 
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  ٣٩.٤٨ ٢٣٨ ٠٢.٩٩ ٠١٨ ٠٤.١٥ ٠٢٥ ٠٩.٩٥ ٠٦٠ ١٢.٧٧ ٧٧ ٠٩.٦٢  ٥٨  مبفردك

  ٦٠.٥٢ ٣٦٥ ٠٣.٤٧ ٠٢١ ٠٧.١٣ ٠٤٣ ٠٤.٩٨ ٠٣٠ ١٤.٥٩ ٠٨٨ ٣٠.٣٥ ١٨٣ مع آخرين

  ١٠٠ ٦٠٣ ٠٦.٤٦ ٠٣٩ ١١.٢٨ ٠٦٨ ١٤.٩٣ ٠٩٠ ٢٧.٣٦ ١٦٥ ٣٩.٩٧ ٢٤١ اجملموع



 

صادر املعلومات حول موضوع ماجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية واضحة بني 
ومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال  وكيفية الذهاب إىل مراكز االقتراع،املصاحلة الوطنية 

  وكيفية الذهاب  مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنيةبني  يوجد ارتباط جوهري
  .إىل مراكز االقتراع

ول موضوع املصاحلة الوطنية ومدى بني مصادر املعلومات حعالقة اليبني  )٢٦(جدول رقم 
  :اإلقبال على االقتراع

  
بني مصادر املعلومات حول موضوع  ةالعالق ي يوضحالذ )٢٦(من خالل اجلدول رقم      

من الذين صوتوا          %٢٧.٢٠ومدى اإلقبال على االقتراع، ذكرت نسبة املصاحلة الوطنية 
أفراد  در أخبارهم حول موضوع املصاحلة هيموضوع املصاحلة الوطنية أن أهم مصا ىلع

 ول موضوع املصاحلة الوطنية من قبلم استقوا معلوماهتم حأكدوا أهن% ٢٠.٩٨ونسبة  عائالهتم
مقابل  من قبل مناضل حزيب أهنم حتصلوا على معلوماهتم %.٢٠.٧٦يف حني قالت نسبة  همئأصدقا
أكدوا أهنم حصلوا  %٠٤.٦١من جرياهنم، ونسبة  أكدوا أهنم استقوا معلوماهتم %١١.٩٦نسبة 

  .على معلوماهتم من قبل مسؤول حكومي
       أهنم حتصلوا ع يشاركوا يف االقترامن الذين مل %٠٦.٥٠سبة من جهة أخرى أقرت ن     

استقوا  %٠٢.٢٥حول موضوع املصاحلة الوطنية من قبل أفراد العائلة، ونسبة  على معلوماهتم
  حتصلوا عليها من قبل مناضلني يف أحزاب سياسية %٠٢.٢٠معلوماهتم من جرياهنم، مقابل نسبة 

مصادر املعلومات 
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  ٨٥.٥١  ١٥٩٤ ٢٠.٧٦ ٣٨٧ ٠٤.٦١ ٠٨٦ ١١.٩٦ ٢٢٣ ٢٠.٩٨ ٣٩١ ٢٧.٢٠ ٥٠٧  نعم

  ١٤.٤٩  ٢٧٠ ٠٢.٢٠ ٠٤١ ٠١.٦١ ٠٣٠ ٠١.٩٣ ٠٣٦ ٠٢.٢٥ ٠٤٢ ٠٦.٥٠ ١٢١ ال

  ١٠٠  ١٨٦٤ ٢٢.٩٦ ٤٢٨ ٠٦.٢٢ ١١٦ ١٣.٨٩ ٢٥٩ ٢٣.٢٣ ٤٣٣ ٣٣.٧٠ ٦٢٨ اجملموع



 

م حتصلوا على ذات املعلومات من قبل جرياهنم، ونسبة أهن %٠١.٩٣حني ذكرت نسبة يف 
  .مسؤولني يف احلكومةقبل استقوها من  %٠١.٦١

وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٤جند أنه بدرجة حرية  )٢٦(من خالل اجلدول رقم        
أما قيمتها احملسوبة  ٠٩.٤٨اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 
احملسوبة أكثر بكثري من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق ) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٢٦.٨٧فهي 

مصادر املعلومات حول موضوع اجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية واضحة بني 
ومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال يوجد  ومدى اإلقبال على االقتراع،املصاحلة الوطنية 

         ومدى اإلقبال مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنية بني  جوهريارتباط 
  .على االقتراع

تغيري  مدىو مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلةبني عالقة اليبني  )٢٧(جدول رقم  
  :العينة آلرائها

  
مصادر املعلومات حول موضوع  بني ةالعالق الذي يوضح )٢٧(من خالل اجلدول رقم      
من الذين ثبتوا آراءهم حول  %١٥.٠٨نسبة اتضح أن  ،مدى تغيري العينة آلرائهاة واملصاحل

         %٠٦.٤٩موضوع املصاحلة استقوا معلوماهتم من مناضلني يف أحزاب سياسية، وأن نسبة 

مصادر 
املعلومات 

حول 
موضوع 
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  ٣٤.٦٥  ٦٤٦ ١٥.٠٨ ٢٨١ ٠٤.١٨ ٠٧٨ ٠٤.٠٢ ٠٧٥ ٠٤.٨٨ ٠٩١ ٠٦.٤٩ ١٢١ تثبيت الرأي

  ٣٢.٣٥  ٦٠٣  ٠١.٢٩ ٠٢٤  ٠١.٢٩  ٠٢٤ ٠٤.٧٧ ٠٨٩ ٠٩.٠١ ١٦٨ ١٥.٩٩ ٢٩٨  تعديله

  ٠٠٣٣  ٦١٥ ٠٦.٦٠ ١٢٣ ٠٠.٧٥ ٠١٤ ٠٥.١٠ ٠٩٥ ٠٩.٣٤ ١٧٤ ١١.٢١ ٢٠٩ تغيريه

١٨٦ ٢٢.٩٧ ٤٢٨ ٠٦.٢٢ ١١٦ ١٣.٨٩ ٢٥٩ ٢٣.٢٣ ٤٣٣ ٣٣.٦٩ ٦٢٨ اجملموع
٤  

١٠٠  



 

      هتم اكتسبوا معلوما% ٠٤.٨٨أفراد عائالهتم، ونسبة حتصلوا على معلوماهتم من الفئة من ذات 
  .استقوها من جرياهنم %٠٤.٠٢من مسؤولني حكوميني، ونسبة  %٠٤.١٨ونسبة  قائهممن أصد

بشأن موضوع املصاحلة  من الذين عدلوا آراءهم %١٥.٩٩من جانب آخر أكدت نسبة      
من الذين  %٠٩.٠١نسبة اتضح أن كما  الوطنية أهنم تلقوا معلوماهتم من قبل أفراد عائالهتم،

     استقوها  %٠٤.٧٧ونسبة املصاحلة استقوا معلوماهتم من أصدقائهم، عدلوا آراءهم حول موضوع 
من قبل ، و النسبة ذاهتا من قبل مسؤولني حكومينيحتصلوا عليها  %٠١.٢٩، ونسبة من جرياهنم

  .مناضلني ضمن أحزاب سياسية
قوا من الذين غريوا آراءهم أهنم تل %١١.٢١أما بالنسبة لتغيري الرأي، فقد ذكرت نسبة      

 قبل أصدقائهم ذكروا أهنم استقوها من %٠٩.٣٤مقابل نسبة معلوماهتم من قبل أفراد عائالهتم، 
حتصلوا عليها من قبل  %٠٥.١٠ونسبة  من قبل مناضلني يف أحزاب سياسية، %٠٦.٦٠ونسبة 

  .ذكروا أهنم استقوها من قبل مسؤولني حكوميني %٠٠.٧٥ونسبة جرياهنم، 
وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٨جند أنه بدرجة حرية  )٢٧(قم من خالل اجلدول ر       

أما قيمتها احملسوبة  ١٥.٥٠اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق ) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٢٦.٨٧فهي 

مصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة فروق جوهرية بني  اجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك
 ومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال يوجد ارتباط جوهريومدى تغيري العينة آلرائها، الوطنية 

  .ومدى تغيري العينة آلرائهامصادر املعلومات حول موضوع املصاحلة الوطنية بني 



 

  أثناء القيام باحلملةطرق االتصال والتأثري املعتمدة : املبحث الثاين
شرح ال طرق االتصال والتأثري املعتمدة أثناء القيام حبملة، خمتلف سنتناول ضمن هذا املبحث     
يبني مدى تكرار املناقشة مع عينة الدراسة حول الذي  )٢٨(رقم من خالل اجلدول  االستفتاءأثناء 

يبني حجم مناقشة عينة البحث ي الذ )٢٩(واجلدول رقم ، موضوع املصاحلة الوطنية أيام احلملة
      يبني طرق اإلقناع املتبعة الذي  )٣٠(، واجلدول رقم ملوضوع املصاحلة الوطنية أكثر من مرة

مدى  يبنيالذي  )٣١(، واجلدول رقم يف مناقشة موضوع املصاحلة الوطنية من قبل عينة البحث
، واجلدول وع املصاحلة الوطنيةبشأن موض آراء مروجي فكرة االستفتاءمع  عينة البحثاتفاق 
 مدى تعديل عينة البحث آلرائها بعد املناقشة حول موضوع املصاحلة الوطنيةالذي يبني  )٣٢(رقم 

بشأن موضوع  عينة البحثمدى مناقشة األشخاص ألفراد الذي يبني  )٣٣(واجلدول رقم 
ى القائمني باالتصال ومد العالقة بني األشخاصالذي يبني  )٣٤(، واجلدول رقم املصاحلة الوطنية

الذي يبني  )٣٥(رقم واجلدول  ،املناقشات ديف االقتراع بعإقبال عينة البحث على املشاركة 
 دالعالقة بني األشخاص القائمني باالتصال ومدى إقبال عينة البحث على املشاركة يف االقتراع بع

  .املناقشات
   

  



 

  أثناء شرح محلة االستفتاء ةمسالك االتصال والتأثري املعتمد :املطلب األول
يبني مدى تكرار املناقشة مع عينة الدراسة حول موضوع املصاحلة  )٢٨(جدول رقم 

  :الوطنية أيام احلملة
% النسبة املئوية التكرار الفئة

 ٦٩.٨٨ ١٠١٤ نعم

 ٣٠.١٢ ٤٣٧ ال

 ١٠٠ ١٥٤١ اجملموع

  
ناقشات متكررة مع نفس املتعلق مبدى تعرض املستجوبني مل )٢٨(من خالل اجلدول رقم 

عدة  األفراد نفس موضوع املصاحلة الوطنية مع ناقشتأهنا % ٦٩.٨٨األفراد، ذكرت نسبة 
وضوع املصاحلة اليت اعتمدهتا السلطات عرب حلمالت املركزة من أجل اإلقناع مب،  مما يبني امرات

صال الشخصي املتكرر األحزاب املساندة ومجعيات ومنظمات اجملتمع املدين باعتماد طريقة االت
  .صاحل مشروع املصاحلة الوطنيةالتصويت لبمن أجل إقناع املترددين 

      أهنا مل تتعرض ألي نقاش شخصي متكرر  %٣٠.١٢يف الوقت الذي ذكرت فيه نسبة      
  .مع نفس األشخاص حول موضوع املصاحلة الوطنية

 :احلة الوطنية أكثر من مرةوع املصيبني حجم مناقشة عينة البحث ملوض )٢٩(جدول رقم 
 %النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٠٥.٧٢ ٨٦ مرتان

 ٠٦.٤٦ ٦٧ ثالث مرات

أكثر من ثالث
 مرات

٥٩.٠٢ ٨٨٧ 

 ٣٠.٨٠ ٤٦٣ ال أتذكر

 ١٠٠ ١٥٠٣ اجملموع

  



 

املتعلق بعدد املرات اليت تكررت فيها مناقشات عينة البحث  )٢٩(من خالل اجلدول رقم 
    أن ذلك تكرر أكثر  %٥٩.٠٢ول موضوع املصاحلة الوطنية، ذكرت نسبة مع نفس األفراد ح

من ثالث مرات، مما قد يبني أن تكرار النقاش مقصود وهدفه اإلقناع جبدوى هذا امليثاق، كما 
  .أن هذا التكرار خمطط له، وليس عفويا أو عرضيا يف الغالب

ات بالضبط، ذلك أنه يصعب حصر أهنا ال تتذكر عدد املر% ٣٠.٨٠يف حني ذكرت نسبة      
  .عدد مرات النقاش حىت  مع  نفس األشخاص الرتباطه بعامل التذكر أساسا

  .عدد مرتني فقط %٠٥.٧٢عدد ثالث مرات بالضبط ونسبة  %٠٦.٤٦بينما ذكرت نسبة 
صاحلة الوطنية من قبل عينة يبني طرق اإلقناع املتبعة يف مناقشة موضوع امل )٣٠(جدول رقم 

  :البحث
  

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
يبادرونك باحلديث حول
 موضوع املصاحلة

٧٥.٢٠ ١١٦١ 

تبادر أنت باحلديث إليهم
 حول املوضوع

٢٤.٨٠ ٣٨٣ 

 ١٠٠ ١٥٤٤ اجملموع

  
ادرة أثناء النقاش حول موضوع املصاحلة املتعلق مبصدر املب )٣٠(من خالل اجلدول رقم 

املبحوثني أن األشخاص الذين يتصلون من أجل مناقشة من  %٧٥.٢٠الوطنية، ذكرت نسبة 
   سؤال بموضوع املصاحلة يبادرون هم باحلديث عن املوضوع وذلك بفتح جمال النقاش برأي أو 

 اأو غري ذلك من أساليب التدرج يف احلديث وقد حتمل هذه املبادرة من قبل هؤالء املتصلني جزء
  دف من االتصال قد يكون إما اإلقناع أو التعرف معتربا من القصدية والتخطيط، ذلك أن اهل

على اآلراء واالجتاهات حول موضوع معني مما يكسب الشخص املتصل معلومات إضافية 
  .تساعده على بلورة موقفه من القضية



 

 ل املوضوع بطريقة عفوية أو بدافعكما أن بعض املتصلني قد يبادرون باحلديث حو
  .انطالقا من أن املوضوع يفرض نفسه يف تلك الفترةالفضول وإثارة النقاش ال غري 

      من املبحوثني أهنا بادرت باحلديث حول املوضوع  %٢٤.٨٠وباملقابل عربت نسبة 
يف موقف من املواقف إما الهتمامها باملوضوع أو لكوهنا ضمن الفئة اليت أوكلت هلا مهمة شرح 

خطة جتمع بني أساليب االتصال موضوع االستفتاء واإلقناع به على نطاق واسع ضمن 
  .اجلماهريي والشخصي معا

  
بشأن  آراء مروجي فكرة االستفتاءمع  عينة البحثمدى اتفاق  يبني )٣١(جدول رقم 

  :موضوع املصاحلة الوطنية
  

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
متفقة جدا مع
 رأيك

٢٧.٩٨ ٤١٢ 

متفقة إىل حد ما
 مع رأيك

٥١.٠٢ ٧٥١ 

مناقضة
  أيكلر

 

٢١.٠٠ ٣٠٩ 

 ١٠٠ ١٤٧٢ اجملموع

  
فكرة االستفتاء حول  املتعلق مبدى اتفاق آراء مروجي )٣١( من خالل اجلدول رقم

 حدمتفقة إىل  تأن آراءها كان% ٥١.٠٢موضوع املصاحلة الوطنية مع عينة البحث ذكرت نسبة 
قق اإلمجاع يف جزء مع األشخاص الذين يروجون للمصاحلة الوطنية ذلك أن مشروع امليثاق ح ما

  .كل فئات اجملتمععلق بالقضايا املنطقية اليت هتم منه على األقل فيما يت



 

أن آراءها كانت متفقة جدا مع هؤالء  %٢٧.٩٨يف الوقت الذي عربت فيه نسبة 
  .األشخاص، أي مل يسجلوا اختالفا خيص حماور مشروع املصاحلة الوطنية

ءها كانت مناقضة آلراء األشخاص املروجني ملشروع فقد ذكرت أن آرا %٢١.٠٠أما نسبة      
املصاحلة الوطنية، حيث مل يسجل هذا املشروع يف جزء منه اتفاق كامل شرائح اجملتمع، ذلك أن 

  .هذا التناقض احلاصل يفتح اجملال حملاوالت أكرب لإلقناع بتكرار عمليات االتصال
  

اقشة حول موضوع املصاحلة بعد املن يبني مدى تعديل عينة البحث آلرائها )٣٢(جدول رقم 
  :الوطنية

  
 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٧١.٧١ ٩٤٣ نعم

 ٢٨.٢٩ ٣٧٢ ال

 ١٠٠ ١٣١٥ اجملموع

  
 كانتبعض أفراد عينة البحث آلرائهم اليت مبدى تغيري  املتعلق )٣٢( من خالل اجلدول رقم     
% ٧١.٧١صاحلة الوطنية، حيث ذكرت نسبة مناقضة آلراء األشخاص املروجني ملشروع امل بداية

األشخاص املروجون  ت بالدور الشخصي الذي قام بهأي أهنا تأثر أهنا غريت رأيها بعد املناقشة؛
ملشروع ميثاق املصاحلة الوطنية، ذلك أن بعض أغراض االتصال تستهدف تغيري السلوك أو تغيري 

  .االجتاهات واملواقف
موضوع املصاحلة عن عدم تغيريها آلرائها بعد املناقشة بشأن  %٢٨.٢٩يف حني عربت نسبة      

 و العفويةمالت املناقشة املنظمة أل من املوضوع، ومل تتأثر حبالوطنية، مما يبني تشبثها مبوقفها األو
ا يؤكد أن نسبة معتربة من اجملتمع اجلزائري مل تتغري مواقفها من موضوع االستفتاء حول وهو م

  .عرب االتصال اجلماهريي والشخصي معاعلى الرغم من احلمالت املنظمة  ةاملصاحلة الوطني



 

العالقة بني األشخاص القائمني باالتصال واملواقف املتخذة بشأن موضوع  :املطلب الثاين
  املصاحلة الوطنية

بشأن موضوع املصاحلة  عينة البحثمدى مناقشة األشخاص ألفراد  يبني )٣٣(جدول رقم 
  :الوطنية

  
 %النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٨٢.٩٠ ١٢٥١ نعم

 ١٧.١٠ ٢٥٨ ال

 ١٠٠ ١٥٠٩ اجملموع

  
ح موضوع املتعلق مبدى مناقشة األشخاص املكلفني بشر )٣٣( من خالل اجلدول رقم      

أن  %٨٢.٩٠االتصال الشخصي ألفراد آخرين خارج الفئة املستجوبة ذكرت نسبة االستفتاء عرب 
  :ينذلك حصل بالفعل مما يع

      عليهجبدوى االستفتاء  قناعأن عمليات االتصال الشخصي لشرح موضوع املصاحلة واال -
  .يف جزء منها على األقل خمطط هلا ومدروسة

  أن هناك أشخاص بعينهم يكررون االتصال باملواطنني والناخبني إلقناعهم جبدوى املشاركة  -
 .يف االستفتاء

دة الرأي يف اجملتمع، حيث يقومون بشرح موضوع أن هؤالء األشخاص يؤدون دور قا -
ة للرأي يتم انتقاؤهم من خنبة اجملتمع ة متكررة، وقد يكون من بينهم قاداالستفتاء لغريهم بصف

 .ون بقبول اجتماعي وشبكة واسعة من العالقاتظالذين حي
أن هؤالء األشخاص مل يناقشوا آخرين حول موضوع  %١٧.١٠بينما عربت نسبة   
  تاء أو مل يكونوا على علم من أهنم ناقشوا أم ال؟االستف



 

بني األشخاص القائمني باالتصال ومدى إقبال عينة البحث عالقة اليبني  )٣٤(جدول رقم 
  : املناقشات دعلى املشاركة يف االقتراع بع

  

  
األشخاص القائمني باالتصال ومدى  بني ةالعالق الذي يوضح )٣٤(من خالل اجلدول رقم      

من الذين  %٣٠.١١تبني أن نسبة  املناقشات دإقبال عينة البحث على املشاركة يف االقتراع بع
ناقشات حول موضوع املصاحلة الوطنية مع أصدقائهم شاركوا إثر تلك املناقشات        أجروا م

يف االقتراع، بينما بلغت نسبة الذين حتاوروا مع أفراد من عائالهتم حول املوضوع ذاته وشاركوا 
 %٠٤.٤١نسبة وحتاوروا مع اجلريان،  %١١.٣٨مقابل نسبة  ،%٢٠.٩٣إثرها يف االقتراع نسبة 

 %٠٤.٢٨نسبة و، يف نقاش مع مناضلني ضمن أحزاب سياسية قبل املشاركة يف االقتراع شتركواا

  .ناقشوا املوضوع ذاته مع مسؤولني حكوميني
شاركوا يف االقتراع خوضهم ي مل من الذين %٠٩.٩٢باملوازاة مع ذلك ذكرت نسبة      

           ول موضوع املصاحلة حدخلوا يف نقاش  %٠٧.٥٩ملناقشات قبل املشاركة مع أصدقائهم، ونسبة 
  %٠٣.٦٧نسبة مع مناضلني ضمن أحزاب سياسية، و %٠٤.٥٣نسبة ومع مسؤولني حكوميني، 

  .مع جرياهنم %٠٣.١٨مع أفراد عائالهتم، و نسبة 
وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٤جند أنه بدرجة حرية  )٣٤(من خالل اجلدول رقم        

أما قيمتها احملسوبة  ٠٩.٤٨من خالل جدول كارل بريسون هي  اجلدولية) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق ) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٩٦.٤٩فهي 
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  ٧١.١١ ٥٨١ ٠٤.٤١ ٠٣٦ ٠٤.٢٨ ٠٣٥ ١١.٣٨ ٠٩٣ ٣٠.١١ ٢٤٦ ٢٠.٩٣ ١٧١  نعم

  ٢٨.٨٩ ٢٣٦  ٠٤.٥٣  ٠٣٧  ٠٧.٥٩ ٠٦٢ ٠٣.١٨ ٠٢٦ ٠٩.٩٢ ٠٨١ ٠٣.٦٧  ٣٠  ال

  ١٠٠ ٨١٧ ٠٨.٩٤ ٠٧٣ ١١.٨٧ ٠٩٧ ١٤.٥٦ ١١٩ ٤٠.٠٣ ٣٢٧ ٢٤.٦٠ ٢٠١ اجملموع



 

األشخاص القائمني  بني ةالعالقاجلوهري البني بني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية بني 
ومن ذلك فالفرض ، املناقشات دعلى املشاركة يف االقتراع بعباالتصال ومدى إقبال عينة البحث 

األشخاص القائمني باالتصال ومدى إقبال عينة بني  غري صحيح، أي ال يوجد ارتباط جوهري
  .املناقشات دالبحث على املشاركة يف االقتراع بع

بعد تغيري اآلراء  العالقة بني األشخاص القائمني باالتصال ومدىيبني  )٣٥(جدول رقم 
  . املناقشات

  

  
 العالقة بني األشخاص القائمني باالتصال ومدىيبني الذي  )٣٥(من خالل اجلدول رقم      

من الذين ثبتوا آراءهم حول موضوع  %٠٨.٠٨تغيري اآلراء بعد املناقشات، اتضح أن نسبة 
       %٠٦.٧٣املصاحلة بعد املناقشات مع أفراد استقوا معلوماهتم من قبل أصدقائهم، وأن نسبة 

    اكتسبوا معلوماهتم % ٠٥.١٤، ونسبة معلوماهتم من قبل جرياهنمحتصلوا على من الفئة ذاهتا 
استقوها  %٠١.٩٦من قبل مسؤولني حكوميني، ونسبة  %٠٤.٩٠ونسبة  أفراد عائالهتممن قبل 

  .قبل مناضلني ضمن أحزاب سياسيةمن 
موضوع املصاحلة بعد  نبشأ عدلوا آراءهممن الذين  %١٢.٨٥من جانب آخر أكدت نسبة      

       %٠٩.٠٦نسبة اتضح أن كما  ،معلوماهتم من قبل أصدقائهم أهنم تلقوااملناقشات مع أفراد، 

     من الذين عدلوا آراءهم حول موضوع املصاحلة بعد املناقشات مع أفراد استقوا معلوماهتم 
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  ٢٦.٨١ ٢١٩ ٠١.٩٦ ٠١٦ ٠٤.٩٠ ٠٤٠ ٠٦.٧٣ ٠٥٥ ٠٨.٠٨ ٠٦٦ ٠٥.١٤ ٠٤٢  تثبيت الرأي

  ٣١.٢١ ٢٥٥  ٠٢.٦٩ ٠٢٢  ٠٤.٠٤ ٠٣٣ ٠٢.٥٧ ٠٢١ ١٢.٨٥ ١٠٥ ٠٩.٠٦ ٠٧٤  تعديله

  ٤١.٩٨ ٣٤٣  ٠٤.٢٩ ٠٣٥  ٠٢.٩٤ ٠٢٤ ٠٥.٢٦ ٠٤٣ ١٩.٠٩ ١٥٦ ١٠.٤٠ ٠٨٥  تغيريه

  ١٠٠ ٨١٧ ٠٨.٩٤ ٠٧٣ ١١.٨٧ ٠٩٧ ١٤.٥٦ ١١٩ ٤٠.٠٣ ٣٢٧ ٢٤.٦٠ ٢٠١ اجملموع



 

  %٠٢.٦٩وميني، ونسبة من مسؤولني حكاستقوها  %٠٤.٠٤ونسبة من قبل أفراد عائالهتم، 
من قبل  عليها حتصلوا %٠٢.٥٧مناضلني ضمن أحزاب سياسية، وما نسبته من قبل حتصلوا عليها 

  .اجلريان
      بعد مناقشات غريوا آراءهم  أهنم %١٩.٠٩، فقد ذكرت نسبة ملن غريوا آراءهمأما بالنسبة      
بعد ءهم بشأن موضوع املصاحلة غريوا آراذكروا أهنم  %١٠.٤٠، مقابل نسبة صدقائهمأ مع

 ذكروا أهنم غريوا آراءهم بعد اتصاالت شخصية  %٠٥.٢٦ونسبة مناقشات مع أفراد عائالهتم، 
مناضلني يف أحزاب  بفعل مناقشات شخصية معآراءهم  غريوا %٠٤.٢٩ ونسبةمع جرياهنم، 

  .ناقشوا مسؤولني حكومينيذكروا أهنم  %٠٢.٩٤ونسبة  سياسية،
وبدرجة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٨جند أنه بدرجة حرية  )٣٥(ل اجلدول رقم من خال       

أما قيمتها احملسوبة  ١٥.٥٠اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥ثقة 
احملسوبة أكثر من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني الفرق ) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٢٦.٨٧فهي 

 بني األشخاص القائمني باالتصال ومدىأي أن هناك فروق جوهرية  اجلوهري بني القيمتني،
بني  ومن ذلك فالفرض غري صحيح، أي ال يوجد ارتباط جوهريتغيري اآلراء بعد املناقشات، 

  .تغيري اآلراء بعد املناقشات األشخاص القائمني باالتصال ومدى
  



 

  
  
  
  
  

  امساخل الفصل
  

 االستفتاء والتأثري املعتمدة يفاالتصال  طرقأثر 



 

 والتأثري املعتمدة يف شرح محلة االستفتاء لاالتصا املخصص ألثر طرق اخلامسالفصل يف      
  :، مت تقسيمه إىل مبحثني٥٦إىل  ٣٦مشل اجلداول من والذي 

املعتمدة يف شرح محلة االستفتاء التأثري الشخصية طرق االتصال وأثر تناول بحث األول امل      
  .٤٥إىل  ٣٦ ويشمل اجلداول من

التأثري اجلماهريية عالقة بني طرق االتصال وفيه الباحث إىل ال تطرقف لثايناملبحث اأما       
  .٥٦إىل  ٤٦والشخصية املعتمدة يف شرح محلة االستفتاء، ويشمل اجلداول من 



 

طرق االتصال و التأثري الشخصية املعتمدة يف شرح محلة أثر : بحث األولامل     
  االستفتاء

  )٣٦(هذا املبحث طرق االتصال والتأثري الشخصية، من خالل اجلدول رقم  يف سنتناول     

 عينة البحث بأصواهتا يف االستفتاء حول موضوع املصاحلة الوطنية إدالء حجم يبنيالذي 
زمن اختاذ عينة البحث لقرار املشاركة يف االستفتاء حول موضوع  يبنيالذي  )٣٧( واجلدول رقم
 كيفية إقبال عينة البحث للمشاركة يف االقتراع يبنيالذي  )٣٨( ، واجلدول رقملوطنيةاملصاحلة ا

مدى إقبال عينة البحث على املشاركة يف االقتراع بعد مناقشات  يبني الذي )٣٩( واجلدول رقم
طبيعة األشخاص الذين أثروا يف اختاذ أفراد عينة البحث  يبنيالذي  )٤٠( واجلدول رقم مع أفراد

      مدى مسامهة املناقشات يف التأثري  يبنيالذي  )٤١( واجلدول رقم ،ر الذهاب لالقتراعلقرا
مدى  يبنيالذي ) ٤٢( واجلدول رقم ،بشأن موضوع املصاحلة الوطنية عينة البحثعلى آراء أفراد 

الذي  )٤٣( واجلدول رقم ،تفضيل عينة البحث للمناقشات الشخصية حول موضوع االستفتاء
العالقة  يبنيالذي  )٤٤( واجلدول رقم ،اب تفضيل عينة البحث للمناقشات الشخصيةأسب يبني

العالقة بني  يبنيالذي  )٤٥( واجلدول رقم ،يف االقتراع وتوقيت اختاذ قرار املشاركة بني املشاركة 
  .يف االقتراع ومدى تفضيل املناقشات الشخصية حول االستفتاءاملشاركة 

  .مفهوم التأثريالبد من التعرض إىل جلداول قبل التطرق لتحليل ا     
 :Primary effectويل األتأثري ال

لمعلومات اليت ترد إلينا إدراكنا وفهمنا ل إسهام املعلومات األوىل يف تكوين يةكيفيشري إىل      
والفكرة الشائعة بأن االنطباعات األوىل هي األدوم ليست فكرة صائبة على الدوام،  ،بعد ذلك
، ألن املعلومات الالحقة أصبح من الصعب استيعاهبا وهضمها، هلا أمهيتها اعات األوىلفاالنطب

  .وإن كانت املعلومات األحدث ميكن تذكرها بشكل أوضح
  Recency effect: التأثر باألحداث

هو ميل لدى األفراد للتأثر إىل أقصى درجة بآخر األحداث اليت رأوها      التأثر باألحداث      
وها، ألن الناس مييلون إىل حفظ أو تذكر أكرب قدر من املعلومات الكاملة عن آخر أو مسع



 

حيدث يف ظل ظروف معينة أن تتغلب التأثريات األولية، وأحيانا يكون احلدث قد األحداث، و
  .)١(األول وليس احلدث األخري هو صاحب التأثري األكرب

  نتائج التعرض حلملة شرح االستفتاء: طلب األولملا
فتاء حول موضوع املصاحلة عينة البحث بأصواهتا يف االست إدالء يبني حجم )٣٦(دول رقم ج

:الوطنية  
النسبة  التكرار الفئة

 %املئوية
 ٤٣.١٢ ٦٣٩ نعم

 ٥٦.٨٨ ٨٤٣ ال

 ١٠٠ ١٤٨٢ اجملموع

املخصص ملدى مشاركة عينة البحث يف االستفتاء حول  )٣٦( من خالل اجلدول رقم     
أهنا شاركت يف االقتراع وعربت عن موقفها من خالل  %٤٣.١٢نية ذكرت نسبة املصاحلة الوط

 قدمتعن النتائج الرمسية الوطنية اليت هذه النسبة إىل صندوق االقتراع، وإن اختلفت  الذهاب 
  .%٧٠نسبة مشاركة عالية يف االقتراع فاقت السبعني باملائة 

 اهتاصوأيف االقتراع، أي عدم اإلدالء ب عدم مشاركتها عن %٥٦.٨٨يف حني عربت نسبة       
مراكز االقتراع، مما قد يعكس جانبا من عدم القبول باملشروع يوم االنتخاب وعدم التوجه إىل 
  .فضال عن الالمباالة من جهة أخرى

فتاء حول موضوع يبني زمن اختاذ عينة البحث لقرار املشاركة يف االست )٣٧(جدول رقم 
  :املصاحلة الوطنية

% النسبة املئوية التكرار ةالفئ

 ٣٨.٨٩ ٢٣٨قبل احلملة

 ٦١.١١ ٣٧٤أثناء احلملة

 ١٠٠ ٦١٢ اجملموع

                                                           
، ص ص )٢٠٠٠اجمللس األعلى للثقافة، : القاهرة(  ، اجمللد األول، ترمجة حممد اجلهوري وآخرون،عجوردن مارشال، موسوعة علم االجتما - ١

٣٢٤- ٣٢٣.  
  



 

  
يف االقتراع من قبل عينة البحث  باختاذ قرار املشاركة املتعلق )٣٧( من خالل اجلدول رقم     

  وهل كان ذلك قبل احلملة االنتخابية أم أثناءها؟
ذت قرار املشاركة يف االقتراع حول مشروع ميثاق السلم أهنا اخت %٦١.١١ذكرت نسبة       

 غاية مجع معلومات إضافيةواملصاحلة الوطنية باجلزائر أثناء احلملة االنتخابية، أي أهنا انتظرت إىل 
رار املشاركة، مما يدل ستماع إىل طروحات جديدة حول املوضوع تساعدها على اختاذ قأو اال

      الستفتاء سامهت بشكل ولو بسيط يف دفع جزء من الناخبني ابشرح ملة اخلاصة على أن احل
  .إىل التوجه لصناديق االقتراع

أهنا حسمت قرار املشاركة يف االقتراع قبـل   %٣٨.٨٩يف الوقت الذي أكدت فيه نسبة 
  .احلملة أي قبل بداية مرحلة اإلقناع مبختلف وسائل االتصال

  :ملشاركة يف االقتراععلى ا بحثعينة اليبني كيفية إقبال  )٣٨(جدول رقم 
  

 %النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٣٢.٥١ ١٩٦ مبفردك

بصحبة أفراد
 آخرين

٦٧.٤٩ ٤٠٧ 

 ١٠٠ ٦٠٣ اجملموع

  
مركز االقتراع من أجـل  املتعلق بكيفية ذهاب الناخبني إىل  )٣٨(من خالل اجلدول رقم 

       أهنـا ذهبـت    %٦٧.٤٩ نسـبة  دتوضوع ميثاق السلم واملصاحلة أكاإلدالء بآرائهم حول م
مركز االقتراع بصحبة أفراد آخرين أي مرافقني حيث من العادة أن يتوجه جزء من الناخبني إىل 

شكل جمموعات تتكون إما من األصدقاء املتجانسني أو اجلريان، وخاصـة   يفإىل مراكز االقتراع 
  .ت االنتخابية اليت شهدهتا اجلزائريف مجيع االستحقاقا ذلك العنصر النسوي، وهكذا مت مالحظة

ر مركز االقتراع مبفردها، أي دون شخص آخأهنا ذهبت إىل  %٣٢.٥١بينما عربت نسبة 
        القتراع يكون على إثره اتصال شخصي ممـا قـد يـؤثر    مرافق، ذلك أن الذهاب اجلماعي إىل ا



 

حول  عديدة دراساتثبتت األخرية، حيث أ ناخبني أثناء اللحظاتومواقف بعض ال على اجتاهات
     اختاذ القرار االنتخايب يف الغرب أن نسبة معينة من املترددين ال يتخذون قـرارهم االنتخـايب إال   

ورمبا إىل غاية اللحظات األخرية قبل الدخول إىل مكتب االقتراع أو حىت داخل  ،يف يوم االقتراع
لة تغيري اآلراء واالجتاهات يف مثل هـذه  مكتب االقتراع مما يفسح اجملال للتأثري الشخصي وحماو

  .األوقات
تأثري الراديو واملطبوعات خـالل   ة عنسادر نتائجتتشابه هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 

على اختاذ القرارات يف جمتمع حملي من جمتمعـات واليـة    ١٩٤٠احلملة الرئاسية األمريكية عام 
يف اختاذ القرارات  دور وسائل االتصال اجلمعي أشارت نتائج هذه الدراسة إىل أنحيث " أوهايو"

يتشاهبون يف النهاية ومتضائل إذا ما قورن باالتصاالت الشخصية، حيث يتخذ الناخبون قراراهتم 
  .ويسايرون اجلو السياسي لبيئتهم االجتماعية إىل حد بعيد

  
ناقشات مع  االقتراع بعد ميبني مدى إقبال عينة البحث على املشاركة يف )٣٩(جدول رقم 

  :أفراد
 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٦٣.١٤ ٣٧٧ نعم

 ٣٦.٨٦ ٢٢٠ ال

 ١٠٠ ٥٩٧ اجملموع

قتراع، هل كـان بعـد   ز االاملتعلق بذهاب الناخبني ملراك )٣٩( من خالل اجلدول رقم
  مناقشات أم ال؟

أن ذهاهبا إىل مركز االقتراع كان بعد مناقشات مع أشـخاص   %٦٣.١٤ذكرت نسبة 
        ملوقـف  احول اجلـدوى مـن االقتـراع أو     عما إذا كانت هذه املناقشات دارت غض النظرب

، مما يؤكد حصول اتصال شخصي على نطـاق  ة الوطنية املعروض لالستفتاءروع املصاحلمن مش
  .واسع جرت عربه مناقشات ثنائية أو مجاعية غرضها اجلدوى من اإلقبال على صناديق االقتراع



 

بثته وسائل اإلعالم واالتصال حول مشروع ميثاق السلم  مبا اد مل يكتفوا فقطأي أن األفر
      واملصاحلة الوطنية، بل دارت بينهم مناقشات شخصية أو مجاعية لتدعيم آرائهـم واالسـتزادة   

  .من معلومات وافية حول املوضوع
قة مـع  كز االقتراع دون مناقشات سابامرأهنا ذهب إىل  %٣٦.٨٦يف حني ذكرت نسبة 

أو مجاعات، أي أهنا فضلت االقتراع حول املشروع املطروح لالستفتاء بشـكل مباشـر    أفراد 
ودون حماولة الدخول يف مناقشات تستهدف الوقوف عند إجيابيات املوضوع وسلبياته وهو يؤكد 

اختـذت قـرار    %٣٨.٨٩من أن نسبة معتربة من الناخبني قـدرها   ٣٧ما جاء يف اجلدول رقم 
  .يف االقتراع قبل احلملة االنتخابية اليت مت ختصيصها لشرح مشروع االستفتاء املشاركة

ينة البحث لقرار الذهاب يبني طبيعة األشخاص الذين أثروا يف اختاذ أفراد ع )٤٠(جدول رقم 
  :لالقتراع

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٢٤.٦٠ ٢٠١ أفراد العائلة

 ٤٠.٠٢ ٣٢٧ األصدقاء

 ١٤.٥٧ ١١٩ اجلريان

 ١١.٨٧ ٩٧ مسؤول حكومي

 ٠٨.٩٤ ٧٣ مناضل حزيب

 ١٠٠ ١٨١٧ اجملموع

  
املتعلق بطبيعة األشخاص الذين أثروا يف جزء مـن عينـة    )٤٠( من خالل اجلدول رقم

  .القتراعا قرارا الذهاب إىل االبحث حىت يتخذو
القتراع ىل اصدقاء عند اختاذها لقرار الذهاب إأهنا تأثرت بآراء األ %٤٠.٠٢ذكرت نسبة 
  .جعت إىل األصدقاء ملساعدهتا يف اختاذ القرارأي أهنا استأنست ور

 بآراء أفراد العائلة أو جـزء منـهم   ذكرت أهنا استأنست اليت %٢٤.٦٠إضافة إىل نسبة 
  .هما بالنسبة للفرد يف العديد من قراراته املصرييةمالعربية حيث يظل دور العائلة يف جمتمعاتنا 



 

فقد أكدت على دور اجلريان ومساعدهتم يف اختاذ قـرار الـذهاب    %١٤.٥٧ أما نسبة
التقليـدي  اليت يغلب عليها اجلانب احملـافظ  لالقتراع، ذلك أن اجملتمع اجلزائري وحبكم طبيعته 

الـيت هتـم حيـاهتم     املسائلالقرية نفسها بشأن العديد من  يف ي نفسه أويتشاور اجلريان يف احل
  .سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو حىت حملية وعائليةسواء كانت  بالدرجة األوىل

أهنا تأثرت برأي مسؤول حكومي سواء اسـتمعت إليـه    %١١.٨٧بينما ذكرت نسبة 
مباشرة يف الراديو أو شاهدته عرب شاشة التلفزيون أو قرأت عنه يف صحف معينة أو حضرت لـه  

  .جتمعا شعبيا لشرح مشروع ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية
رة السابقة لالستفتاء مقرات جوارية لالتصال ن العديد من األحزاب فتحت يف الفتذلك أ

  .باملواطنني واقناعهم جبدوى هذا املشروع
  .رأي مسؤول حزيبأهنا تأثرت ب %٠٨.٩٤يف األخري ذكرت نسبة      

ني ذلك أن العديد من املسؤولني احلكوميني ورجال الدولة اجلزائرية من وزراء برملاني
  .ومسؤولني حمليني شاركوا يف احلملة الواسعة لشرح مشروع ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية

كد ما توصلت إليه حبوث سابقة من أن القرار لنتيجة النهائية يف هذا اجلدول تؤوا
االنتخايب يف جزء كبري من دول العامل الثالث اليت متتاز جمتعاهتا بالطبيعة التقليدية يتخذ بصفة 

       عية نظرا لطبيعة هذه اجملتمعات اليت يغلب عليها طابع االتصال الشخصي عرب العديد مجا
  .من اجلماعات

على تأثريات  M. w Rileyوماتيلدا ريلي   J. w Rileyوهو ما أكده الباحثان جون ريلي     
 ستقبلتمع على كل من املرسل واملاجلماعات األولية والبناءات االجتماعية األخرى يف اجمل
 .)١(وكذلك تأثري السياق االجتماعي العام على عملية االتصال

إىل التأثريات البيئية يف عملية االتصال، حيث يرى أن األفراد هم نتاج  Berkoويشري بريكو      
خرباهتم وتأثريات بيئتهم، وبيئة األفراد هي اليت تفرض عليهم منط االتصال، وهي اليت تقوم 

جتاهات واملعتقدات، والفرد يتأثر مبن حوله مثل العائلة واألصدقاء والزمالء بتشكيل القيم واال
  .ووسائل اإلعالم، مث باجملتمع ككل

  
                                                           

١- M. w Riley and J. w Riley, « Mass Communication and Social System » Jm R.K Morton 
and al, Sociology Today, Basic Book, New york, 1959, pp 531-578. 
 



 

بشأن  عينة البحثمدى مسامهة املناقشات يف التأثري على آراء أفراد  يبني )٤١(جدول رقم 
  :موضوع املصاحلة الوطنية
 % النسبة املئوية التكرار الفئة

تثبيت رأيك
ول قضية ح

 املصاحلة

٤٧.٣٠ ٢٨٩ 

 ٢٧.٩٩ ١٧١ تعديله

 تغيريه 
 

٢٤.٧١ ١٥١ 

 ١٠٠ ١٤٣٣ اجملموع

  
املتعلق مبدى مسامهة املناقشات اجلماعية حـول مشـروع    )٤١( من خالل اجلدول رقم

  .ميثاق السلم واملصاحلة يف التأثري على آراء الناخبني
ـ أن هذه املناقشات سامهت يف تث %٤٧.٣٠ذكرت نسبة  اق بيت آرائها حول مشروع ميث

  .السلم واملصاحلة الوطنية، سواء كانت هذه اآلراء مؤيدة أم معارضة
 أهنا عدلت من آرائها حول املشـروع بعـد   %٢٧.٩٩يف الوقت الذي عربت فيه نسبة 

هلذه املناقشات دفعت مثل  ااملناقشات اجلماعية حوله سواء بالسلب أو باإلجياب، أي أن هناك أثر
  .األشخاص إىل تعديل آرائهم حيال املشروع بغض النظر عن اجتاه هذا التعديلهؤالء 

         من مشروع امليثـاق بعـد املناقشـة     أهنا غريت موقفها %٢٤.٧١ حني ذكرت نسبة يف
مع أشخاص آخرين سواء بالسلب أو باإلجياب أي أن املناقشة اجلماعية أثرت عليهـا مباشـرة   

  .املوضوع املطروح للنقاش بشكل جعلها تغري موقفها من
ويدل تغيري اآلراء عن جدوى مثل هذه املناقشات ومدى تأثريها يف آراء جزء من الناخبني      

اجلزائريني، مما يبني استمرار االتصال الشخصي على الرغم من االنتشار الواسع لالتصال 
  .اجلماهريي



 

  شرح االستفتاء أسباب تفضيل املناقشات الشخصية يف محلة :طلب الثاينامل
شات الشخصية حول موضوع يبني مدى تفضيل عينة البحث للمناق )٤٢(جدول رقم 
  :االستفتاء

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 ٦٧.٥٩ ١٠٢٠ نعم

 ٣٢.٤١ ٤٨٩ ال

 ١٠٠ ١٥٠٩ اجملموع

املتعلق مبدى تفضيل عينة البحث للمناقشـات الشخصـية حـول     )٤٢(من خالل اجلدول رقم
  .تاءاالستف

اء أهنا تفضل املناقشات الشخصية حول موضوع االسـتفتاء سـو   %٦٧.٥٩ذكرت نسبة 
  .كانت هذه املناقشات ثنائية أم مجاعية

اء الرأي وطرح التساؤالت وقد يعود ذلك إىل تفضيل هذه الفئة ألسلوب يفتح اجملال إلبد
عالم ذات الطابع اخلطي ذي متثله وسائل اإلية، بعيدا عن االجتاه األحادي الالرد حبرواألخذ و

واليت غالبا ما ال تفتح اجملال للرأي املخالف خاصة اإلذاعة والتلفزيون اململوكتان ملكية عمومية 
  .لصاحل احلكومة اجلزائرية

عن عدم تفضيلها للمناقشات الشخصية حول موضوع  %٣٢.٤١بينما عربت نسبة 
على اعتبار أن املصادر كوسائل اإلعالم، املصادر الرمسية االستفتاء، وقد يعود ذلك إىل تفضيل 

أو اخلطأ أو الغموض، عكس املصادر الشخصية وغري الرمسية قد يشوهبا نوع من الالمصداقية 
  .الرمسية اليت تتحمل يف الغالب مسؤولية ما تبثه أو تكتبه

هم وهو ما أن املناقشات الشخصية قد تؤدي إىل إفصاح بعض األفراد عن آرائ فضال على
يف جمتمع تقل فيه نسبة احلرية الشخصية، وقد يؤدي فيه التعبري عن اآلراء احملافظ،  بذه البعضال حي

الشخصية خاصة املعارضة بطريقة جهرية إىل التعرض ملضايقات أو إجراءات ال حيبذها مثل هؤالء 
  .األفراد



 

 املختلفة،ح العمليات اإلعالمية تعترب املقدرة على ممارسة االتصال الشخصي شرطا يف جنا
 عدة جتارب لقياس قوة التجاوب لكل وسيلة  Allportو ألبورت  Cantrilوقد أجرى كانتريل 

  .)١(األوىل من وسائل االتصال، فكانت النتيجة هي فوز االتصال الشخصي باملرتبة
       على هذه النتيجة أن االتصال الشخصي يتمتع بقوة نفوذ وفعالية  انستطيع القول بناء     
توجيه األفراد قد تفوق فاعلية ونفوذ وسائل االتصال األخرى، وإن كان هذا ال يعين بأي  يف

حال من األحوال التقليل من أمهية وتأثري وسائل االتصال العامة، ألهنا تؤدي دورا مكمال لدور 
 .االتصال الشخصي يف توجيه الرأي العام

     ية تتم باالتصال الشفوي املباشر وأن من اتصاالتنا اليوم %٧٠وقد أثبتت الدراسات أن      
دقائق منارس فيها االتصال الشخصي  )٧(دقائق نقضيها يف حالة يقظة هناك  )١٠(من بني كل 

 .)٢(كبري بشكل
       أثريا هو االتصال الشخصي املتمثلكما خلصت الدراسات إىل أن أكثر أنواع االتصال ت     

      األوىل يليها املناقشات اجلماعية مث االجتماعات غري الرمسية يف احملادثات الشخصية يف املرتبة 
يف املرتبة الثالثة، ويف املرتبة الرابعة التلفزيون يليه االجتماعات الرمسية يف املرتبة اخلامسة، وكانت 

درة ومما يزيد من ق ،ون واإلذاعة يف املرتبة السادسة والسابعة والثامنة على التوايلزيالسينما والتلف
 االتصال الشخصي التأثريية متتعه بقدرة فريدة على حتريك كل حواس اإلنسان خبالف الوسائل

  .)٣(األخرى
  
  
  
  
  

                                                           
1- w. Schramm (Ed), the process Effects of Mass communication, (Urbana: university of 
Illinois press, 1961), pp3-6. ١  

 سامي عبد العزيز، مهارات االتصال الشخصي، جملة النيل، قسم البحوث مبركز النيل لإلعالم والتعليم والتدريب، القاهرة، السنة العاشرة، - ٢
 .٦٧، ص ١٩٨٩أكتوبر، 

 .١١٤ ، ص)١٩٩٧مكتبة عني مشس، : القاهرة(عامل اإلعالم وفن االتصال، : كامل الكردي، العالقات العامة حممد - ٣
 
 



 

  :يل عينة البحث للمناقشات الشخصيةيبني أسباب تفض )٤٣(جدول رقم 
  

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 73126.13 تفيدك مبعلومات أكثر

 51825.61تستطيع من خالهلا إبداء رأيك

 22110.92 تعرفك بآراء اآلخرين

تساعدك على حتديد موقفك
 من االستفتاء

43421.46 

 11905.88 ال رأي يل

 2023100 اجملموع

  
اخلاص بأسباب تفضيل املناقشات الشخصية، ذكرت نسبة  )٤٣( من خالل اجلدول رقم

وضوع، ذلك أن تعدد أن املناقشات الشخصية تفيدها مبعلومات أكثر حول امل %٣٦.١٣
املناقشات تؤدي بالضرورة إىل معلومات أكثر، فكلما كثرت املناقشات وازداد احلوار حول 

، ألن التفاصيل ذات العالقة باملوضوع قد تزيد هقة حولفاملتدتزيد معه كمية املعلومات  ،وضوعامل
  .يف عملية اإلقناع كعامل إسناد
ناقشات الشخصية حول االستفتاء، ألهنا أهنا تفضل امل %٢٥.٦١بينما ذكرت نسبة 

صية عادة ما تكون ت الشخناقشاتستطيع بفضلها إبداء آرائها واملسامهة بوجهات نظرها، ألن امل
     بعرض الرأي والرأي اآلخر، عكس وسائل اإلعالم اليت تتميز بطابعها اخلطي  وجها لوجه وتسمح

  .يف اجتاه واحد
منـها، بـدل أن    افكار اليت يعتقدون أهنم يصنعون جزءذلك أن األفراد يتفاعلون مع األ

  .يظلوا متلقني سلبيني ملعلومات ال تتاح هلم الفرصة للتحقق من مدى صحتها
أن املناقشات الشخصية تساعدها على حتديد  %٢١.٤٦يف الوقت الذي ذكرت فيه نسبة 

تصورا هنائيا وكامال حول مواقفها من موضوع االستفتاء خاصة بالنسبة لألفراد الذين مل يبلوروا 
  .املوضوع وحيتاجون إىل مزيد من املعطيات



 

اعتربت أن املناقشات الشخصية حول موضوع االستفتاء كانت  %١٠.٩٢غري أن نسبة 
      تعرفها على آراء اآلخرين، ذلك أن الفرد من خالل املناقشة يكشف عن مواقفه والتعرف 

مما يساعده على اختاذ القرار الذي يراه  قفه مبوقفهم،ن مويقاره جتعلاليت لى مواقف اآلخرين ع
  .مناسبا

      احلديث عن أمهية االتصال الشخصي يقودنا إىل تفوق االتصال الشخصي ف ،وعليه
كان أكثر تأثريا أو إقناعا يف تأييد املرشحني، وهنا تربز أمهية  إندرته التأثريية على الناخبني ويف ق

السياسي، ويربز ذلك من خالل زيادة الرئيس األمريكي األسبق بيل  االتصال الشخصي يف اجملال
كلينتون لكمية مناقشاته مع أفراد الشعب األمريكي، وعقد لقاءات مستمرة معهم يتم من خالهلا 

، وتبدو أمهية االتصال ١٩٩٢عرض اآلراء واألفكار ومناقشتها قبل انتخابات الرئاسة األمريكية 
ن مليون اجتماع يوميا بالواليات واإلحصائيات من أن هناك عشرالشخصي فيما تشري إليه 

املتحدة األمريكية يتم فيها نقاش خمتلف القضايا واآلراء بني األفراد واجلماعات الختاذ القرارات 
  .)١(احمليطة املناسبة والوقوف على كل املستحدثات والتعرف على البيئة

تطيع بالضبط حتديد أي العناصر تسوال  ،ذكرت أهنا ال تدري %٠٥.٨٨ لكن نسبة
 تقم بتربير اختيارها للمناقشات اجلماعية كأسلوب النسبة لديها، وملسابقة الذكر أهم بالاألربعة 

مفضل ملناقشة املواضيع والقضايا ذات األمهية بالنسبة لديها كموضوع االستفتاء حول املصاحلة 
  .الوطنية

  :يف االقتراع وتوقيت اختاذ قرار املشاركةالعالقة بني املشاركة يبني  )٤٤(جدول رقم 
توقيت اختاذ قرار 

  املشاركة
 

مدى املشاركة يف 
 االقتراع

النسبـة قبل احلملة
 %املئويـة

أثناء
 احلملة

النسبـة
%املئويـة

النسبـة   اجملموع
 %املئويـة

  ٨٤.٤٨  ٥١٧ ٤٤.٤٥ ٢٧٢ ٤٠.٠٣ ٢٤٥ نعم

  ١٥.٥٢  ٠٩٥ ٠٠.٣٢ ٠٠٢ ١٥.٢٠ ٠٩٣ ال

                                                           
1-Larry A. Samovar, Jack Mills, Oral Communication speaking across Cultures,9thed, 
United States American, Brown Denmark, 1995, pp 340 – 341.    

 



 

  ١٠٠  ٦١٢ ٤٤.٧٧ ٢٧٤ ٥٥.٢٣ ٣٣٨ اجملموع

العالقة بني املشاركة يف االقتراع وتوقيت اختاذ  الذي يوضح )٤٤(من خالل اجلدول رقم     
من الذين شاركوا يف االقتراع اختذوا قرار املشاركة أثناء  %٤٤.٤٥تبني أن نسبة  قرار املشاركة

ذكروا ومن الذين شاركوا  %٤٠.٠٣احلملة االنتخابية املخصصة لشرح االستفتاء، مقابل نسبة 
  .أهنم اختذوا قرار املشاركة قبل احلملة، أي كانت هلم مواقف مسبقة من املوضوع

من الذين مل يشاركوا يف االقتراع أهنم اختذوا قرار عدم  %١٥.٢٠باملقابل ذكرت نسبة      
اع على موضوع املشاركة قبل احلملة، أي كان هلم موقف سليب مسبق من املشاركة يف االقتر

  .اختذت قرار عدم املشاركة أثناء احلملة %٠.٣٢نسبة املصاحلة، و
وبدرجة ثقة  ٠.٠٥مبستوى معنوي و ٠١جند أنه بدرجة حرية  )٤٤(من خالل اجلدول رقم      
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٠٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥

رق اجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية واضحة بني وهو ما يبني الف ٨٠.٩٣
  .ومن ذلك فالفرض غري صحيح، االقتراع وتوقيت اختاذ قرار املشاركةاملشاركة يف 
بني املشاركة يف االقتراع ومدى تفضيل املناقشات الشخصية عالقة اليبني  )٤٥(جدول رقم 
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املشاركة يف االقتراع ومدى تفضيل  العالقة بني الذي يوضح )٤٥(ل رقم من خالل اجلدو    

من املشاركني يف االقتراع بأن  %٢١.٦٠أقرت نسبة  املناقشات الشخصية حول االستفتاء
        يشاركوا  الذين مل من% ١٤.٥٢، مقابل نسبةاملناقشات الشخصية تفيدها مبعلومات أكثر

  .كاليت ذكرت عكس ذل يف االقتراع
مقابل  آرائهاإبداء بفضل املناقشات الشخصية  تستطيعأهنا  % ١٤.٢٩نسبة يف حني ذكرت       

 % ٠٥.٢٩ بينما قالت نسبة ،أقرت خبالف ذلكمن غري املشاركني يف االقتراع % ١١.٣٢نسبة 

 ، يف حني اعتربت نسبةخبالف ذلك قالت % ٠٥.٦٤، مقابل نسبة بآراء اآلخرين تعرفهم أهنا

      حتديد موقفهاعلى  تساعدها قشات الشخصيةأن املنا من املشاركني يف االقتراع  %١٧.٥٠
مل بينما ، رأت عكس ذلك اليتامتنعوا عن التصويت  من الذين% ٠٣.٩٥عكس نسبة  من االقتراع

 حول أمهية املناقشات الشخصية الذين شاركوا يف االقتراع عن آرائها من% ٠٣.٤١نسبة  تعرب
   .الذين مل يشاركوا يف االقتراع من% ٠٢.٤٧ قابل نسبةم

وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٣جند أنه بدرجة حرية  )٤٥(من خالل اجلدول رقم      
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٠٧.٨١اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥

ناك فروق جوهرية واضحة بني وهو ما يبني الفرق اجلوهري بني القيمتني، أي أن ه ٢٩.٣٨
ومن ذلك فالفرض غري ، ومدى تفضيل املناقشات الشخصية حول االستفتاء االقتراعاملشاركة يف 

  .صحيح

  ١٠٠ ٢٠.٢٣ ٠٥.٨٨ ١١٩ ٢١.٥٥ ٤٣٤ ١٠.٩٣ ٢٢١ ٢٥.٦١ ٥١٨ ٣٦.١٢  ٧٣١ اجملموع



 

املعتمدة يف محلة  العالقة بني طرق االتصال و التأثري اجلماهريي والشخصي: بحث الثاينامل
  شرح االستفتاء

الشخصية، من خالل  اترق االتصال والتأثريسنتناول ضمن هذا املبحث العالقة بني ط     
  :موضوع املصاحلة الوطنية، وذلك باستعراض اجلداول التالية

 مدى متابعة عينة البحث حلملة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم يبنيالذي  )٤٦(اجلدول رقم  
ث موضوع نوع الوسيلة اإلعالمية اليت تابعت عربها عينة البح يبنيالذي  )٤٧( واجلدول رقم

مدى متابعة عينة البحث حلملة شرح االستفتاء بانتظام  يبنيالذي  )٤٨( ، واجلدول رقماالستفتاء
مدى مسامهة الشرح املقدم حول موضوع  يبني الذي )٤٩( واجلدول رقم ،عرب وسائل اإلعالم

 يبنيذي ال )٥٠( واجلدول رقم ،االستفتاء عرب وسائل اإلعالم يف التأثري على مواقف عينة البحث
الذي  )٥١( واجلدول رقم ،كيفية متابعة عينة البحث حلملة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم

 وضوع املصاحلة الوطنية عقب متابعته عرب وسائل اإلعالممبلعينة البحث  املناقشة الشخصية يبني

 إلعالم املناقشات الشخصية عقب التعرض لوسائل ا مسامهة مدى يبنيالذي ) ٥٢( واجلدول رقم
الوسائل يبني  الذي )٥٣( واجلدول رقم ،يف تغيري مواقف عينة البحث حول موضوع االستفتاء

الذي  )٥٤( واجلدول رقم ، املفضلة لدى عينة البحث ملناقشة ومتابعة موضوع االستفتاء عربها
 هاة ومتابعة موضوع االستفتاء عربتفضيل عينة البحث لوسيلة اتصال معينة ملناقش أسباب يبني

العالقة بني مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم  يبنيالذي  )٥٥( واجلدول رقم
 )٥٦( ، واجلدول رقمومدى مسامهتها يف التأثري على اآلراء الشخصية حول موضوع املصاحلة

راء العالقة بني مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم ومدى تغيري اآل يبنيالذي 
  .بعد املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف وسائل اإلعالم

  



 

  صاحلة الوطنية عرب وسائل اإلعالممتابعة الناخبني حلملة شرح ميثاق السلم وامل: املطلب األول
  :شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالميبني مدى متابعة عينة البحث حلملة  )٤٦(جدول رقم 

  
 % يةالنسبة املئو التكرار الفئة
 135386.67 نعم

 13.33 208 ال

 ١٠٠ 1561 اجملموع

  
املتعلق مبدى متابعة عينة البحث حلملة شرح االستفتاء عرب  )٤٦(من خالل اجلدول رقم 
من عينة البحث أهنا تابعت هذه احلملة عرب وسائل اإلعالم %٨٦.٦٧وسائل اإلعالم، ذكرت نسبة 

 احلة الوطنيةلشرح مشروع ميثاق السلم واملص) تلفزيونالصحف العمومية، اإلذاعة، ال(العمومية 
اإلعالم األجنبية وخصوصا الصحف  اخلاصة واحلزبية، وحىت وسائل فضال عن ما تناولته الصحف

  .والفضائيات التلفزيونية التابعة لدول عربية أو لدول أخرى أوروبية خاصة فرنسا
ابعة محلة شرح االسـتفتاء عـرب   هلا فرصة مت أهنا مل ُتتح %١٣.٣٣يف حني ذكرت نسبة 

وسائل اإلعالم بوسائطها املختلفة، وقد يكون ذلك لظروف خمتلفة خاصة هبذه النسبة إما لعـدم  
عدم استخدامها هلا، أو لتفضيلها لطرق أخرى غـري وسـائل   لاستفادهتا من وسائل اإلعالم أو 
  .اإلعالم  ملتابعة موضوع االستفتاء

 وراديو تلفزيون من اإلعالم وسائل به تقوم الذي الدورنا من خالل ما سبق يتجلى ل     
 هلا اإلعالم فوسائل والشباب، األطفال على أيضا والسليب اإلجيايب تأثريها، ووجمالت وصحف

              عنده آراء وخلق باملعلومات، إمداده خالل من الطفل تثقيف يف يتمثل إجيايب دور
 ...والدول واملنشآت األفراد عن ذهنية صور تكوين يف سامهةوامل عليه، اجلديدة املوضوعات عن
  .واالجتماعية النفسية احتياجاته وإشباع اخل،

 اليت باملعارف قيست إذ املدرسة، يف الطفل عليها حيصل اليت املعلومات أن الباحثون ويرى     
  .ضئيلة تعد اإلعالم وسائل طريق عن إليه تصل



 

 جمـاالت  يف الطفـل  ثقافة على تؤثر اإلعالم وسائل أن يف ثلفيتم السليب تأثريها أما     
القنـوات   مـن خـالل   خاصـة  وجنس، ورعب عنف مضامني، من تقدمه ما أمهها عديدة،
  .)١(الفضائية

ن وسائل االتصال اجلماهريي ظاهرة فعالة متنح أ "C.R Mills" ومن جهته يرى رايت ميلز      
 قروب املؤقت من الواقع الشاهلنوية العالية من خالل ااإلنسان شعورا باالنتماء والروح املع

ويؤكد ميلز أن هذه الوسائل تثري التجارب اإلنسانية، فالناس صاروا يستقون أغلب مفاهيمهم 
وخرباهتم من الربامج اليت تبثها وسائل اإلعالم وليس من شظايا جتارهبم الشخصية، وهذا 

لدى اإلنسان املعاصر أصبح له صدى يف لغته  االختالف يف مصدر اكتساب التجارب املعرفية
اآلن ال حتتاج أن تقلق بشأن كيفية قضاء :" اليومية واليت خلصها أحد املرضى النفسانيني قائال

   "Hermann Bausinger "  ويف اإلطار نفسه يدعو الباحث هرمن بوسنجر " وقت فراغك
  قه الفولكلور قأصبح حيقق للناس ما حي إىل االهتمام بالثقافة اجلماهريية كبديل ترفيهي وظيفي

فمفهوم الشعب الذي صار يعين اجملتمع بكافة فئاته يدعونا إىل تأمل هذه  ل نفسيمن متعة وتفاع
الظاهرة املهمة يف اجملتمع املعاصر، فأغلب الناس يشاركون بذات االهتمامات، ويشاهدون ذات 

قطار التطور صار يقود اإلنسان إىل قبول  الربامج، ويتأثرون بأداء ذات األبطال، وهكذا نرى
  .)٢(الثقافة اجلماهريية ذات احملتوى الفولكلوري مهما كانت درجة َتَمثُله أو عرضه

ربها عينة البحث موضوع نوع الوسيلة اإلعالمية اليت تابعت ع يبني )٤٧(جدول رقم 
   :االستفتاء

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 50925.41 الصحف

 37118.52 ذاعةاإل

 التلفزيون
 

112356.07 

 ١٠٠ 2003 اجملموع

                                                           
 ). ١٩٩٥دار املعارف، : القاهرة(عاطف العيد، اإلعالم وثقافة الطفل العريب،  - ١

٢- Hermann,bausinger."folklore research at the university of tubingen: on the activities of the 
ludwing- uhland- Institute journal of folklore institute.5 (1968) 124.133 Indiana university. 

 



 

  
لبحث أكثر ي الوسائل اإلعالمية كانت عينة باملخصص ألا )٤٧( من خالل اجلدول رقم
  .متابعة ملوضوع االستفتاء عربها

التلفزيون كوسيلة متت عربها متابعة تفاصيل وحيثيات موضوع  %٥٦.٠٧ذكرت نسبة 
حيزا ) األرضية، الثالثة، وكنال أجلريي(تلفزيون اجلزائري بقنواته الثالث االستفتاء، حيث خص ال

هاما هلذا احلدث، تنوع بني األخبار والروبورتاجات والتحقيقات إىل غري ذلـك مـن املـواد    
  .اإلعالمية والوثائقية اليت روجت للحدث

املكتوبة  فتاء من خالل الصحافةمحلة شرح االست أهنا تابعت %٢٥.٤١فيما عربت نسبة 
  ).لعمومية، احلزبية، اخلاصةا(ختلف عناوينها مب

على اعتبار أن الصحف املكتوبة اجلزائرية خصصت حيزا هاما ملعاجلة مشـروع ميثـاق   
إىل احلرية واالستقاللية النسبية ) ربع العينة(السلم واملصاحلة الوطنية، وقد تعود هذه النسبة املعتربة 

         وبة يف اجلزائر خاصة ما تعلق بعـرض وجهـات النظـر املختلفـة     اليت تتميز هبا الصحافة املكت
  .يف الصحافة اخلاصة

أهنا تابعة املوضوع عن طريق اإلذاعة بشكل  %١٨.٥٢ يف الوقت الذي ذكرت فيه نسبة
عام، خاصة وأن اإلذاعة اجلزائرية مبختلف قنواهتا األوىل، الثانية الثالثة فضال عن احملطات اجلهوية 

جتندت هلذا احلدث وخصصت له وقتا كثريا وبرامج عديدة تنوعـت بـني اإلخباريـة    ) ليةاحمل(
  .والوثائقية والتحليلية

تفتاء بانتظام عرب وسائل يبني مدى متابعة عينة البحث حلملة شرح االس )٤٨(جدول رقم 
  :اإلعالم

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 25116.59 نعم

 83.41 1262 ال

 ١٠٠ 1513 اجملموع

  



 

املتعلق بكيفية متابعة عينة البحث ملوضوع املصاحلة الوطنية  )٤٨( من خالل اجلدول رقم
  عرب وسائل اإلعالم، وهل كان ذلك بانتظام أم ال؟

تكون قد وضوع عرب وسائل اإلعالم بانتظام، وأهنا مل تتابع امل %٨٣.٤١حيث ذكرت نسبة 
ا عن طريق الصدفة ومل تكن طريقـة التعـرض   تعرضت يف أغلب احلاالت إىل املوضوع عرضي

  .ومتابعة املوضوع خمططا هلا
       نخفضة عموما، وقـد يعـود ذلـك    نت موهو ما يعين أن نسبة االهتمام باملوضوع كا

علـى مـدى    تثرامج وظروفها، فهذه كلها عوامل أبث الرب ةفتراهتمامات عينة البحث وإىل 
حيـث ال   %١٦.٥٩ضوع عرب وسائل اإلعالم واملقدرة بــ  للمو انتظام متابعة أفراد هذه العينة

    يتاح إال لنسبة قليلة أن تنظم طريقة متابعتها للموضوع ما مل تكن هذه الفئـة مهتمـة   ن ميكن أ
  .أو ذات صلة مباشرة باملوضوع

مدى مسامهة الشرح املقدم حول موضوع االستفتاء عرب وسائل  يبني )٤٩(جدول رقم 
   : على مواقف عينة البحثيف التأثرياإلعالم 

  
% النسبة املئوية التكرار الفئة

 86.67 1294 تثبيت رأيك

 06.16 92 تعديله

 تغيريه
 

107 07.17 

 ١٠٠ 1493 اجملموع

  
      ى مسـامهة الشـرح املقـدم    املخصص للتعرف على مد )٤٩(من خالل اجلدول رقم 

لتأثري على آراء عينة البحث حيال املوضوع اإلعالم حول موضوع املصاحلة الوطنية يف ايف وسائل 
أن الشرح املقدم عرب وسائل اإلعالم ساهم يف تثبيت آرائها حـول   %٨٦.٦٧فقد ذكرت نسبة 

  .املوضوع إما سلبا أو إجيابا



 

قليلـة  ري آرائها حول املوضوع وهي نسبة أهنا قامت بتغي %٠٧.١٧ نسبةيف حني ذكرت 
من القدرة اإلقناعية لبعض وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون، إال مقارنة بالنسبة األوىل، على الرغم 

بل تتدخل فيها  ،حدهاال تتحكم فيها نوعية الوسيلة و أن قضية اإلقناع يف مثل هذه احلاالت قد
عناصر أخرى مثل نوعية املوضوع وطريقة عرضه واجلهة اليت تقدمت به واألحكام املسبقة حوله 

  .لدى اجلمهور
 بشأن موضوع املصاحلة الوطنية بعدأهنا قامت بتعديل آرائها  %٠٦.١٦بة بينما ذكرت نس

  .متابعتها حليثياته عرب وسائل اإلعالم
  :شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالميبني كيفية متابعة عينة البحث حلملة  )٥٠(جدول رقم 

  
 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 14.01 197 مبفردك

مبعية أفراد
 آخرين

1209 85.99 

 ١٠٠ 1406 اجملموع

  
املتعلق بكيفية متابعة عينة البحث ملوضوع االستفتاء عـرب   )٥٠(من خالل اجلدول رقم 
أهنا تابعتها بصفة مجاعية أي مبعية أفراد آخرين، ويعـود   %٨٥.٩٩وسائل اإلعالم، ذكرت نسبة 

ة بالنمط التقليـدي  ذلك أساسا إىل أن عادات املشاهدة أو االستماع على وجه اخلصوص مرتبط
للمجتمع، حيث متارس العديد من األعمال والنشاطات االجتماعية يف شكل مجاعي، وهو مـا  

  .يؤكد فرضية التعرض اجلماعي يف الغالب لوسائل اإلعالم خاصة يف اجملتمعات التقليدية
فمشاهدة التلفزيون يتم يف الغالب ضمن فضاءات مجاعية كاألسرة واملقاهي وبعض 

          العمل  سواء داخل األسرة أو يف بعض أماكناخل والشأن نفسه بالنسبة لإلذاعة ...لعملأماكن ا
  .أو يف وسائل النقل العمومي ما عدا الصحف املكتوبة اليت تقل فيها هذه الظاهرة لكنها ال تنعدم

 لنقية وابعربية ال يزال يوظف البنية القرن التضامن االجتماعي يف الدول الويؤكد ذلك أ
وروث القبلي، وقد بينت املتابعة أن البنية القبلية عرفت عملية تفكيك واسعة، لكنها استمرت امل



 

شكل دوري، وخباصـة  برمزيا وثقافيا، فهي ال تفتأ تستعيد إنتاج بعض مالحمها يف مناسبات أو 
  .)١(حينما تتحرك املصاحل الفردية واجلماعية فضال عن إمكانية هتيكلها يف اخلارج

الوثيقة يف اجملتمعات العربية، وكذا عالقات احلميمية الشخصانية إن االنتشار الواسع اليوم لل     
ال يزال الفرد رغـم تغـري   ، حيث كل خاص، يدل على ازدواجية اآلداءاإلفريقية واآلسوية بش

  .بسلطة اجلماعة األوليةا حمكوم وضعيته يف التعليم والعمل واملكانة االجتماعية
الستنجاد بالقرابة والتوسط يف احلصول على العمل أو املنصب، بـل حـىت ضـمان    إن ظاهرة ا

  .احلقوق املعيشية األساسية ال ختتفي عن أي وسط اجتماعي عريب
 كما أن التنافس ال يتحقق دوما وفق القوانني والضوابط الرمسية، وإمنا ضمن شبكة خفية   
  .)٢(علنية من األعراف والتوسطاتأو شبه 

ل توظيف شبكة العالقات القرابية يف األنشطة االقتصادية والسياسية واالجتماعية أهـم  يتمث     
مظاهر استمرارية اجلماعات األولية وحضورها الفاعل يف اجملتمع احمللـي ذي التقاليـد القبليـة    

  .العريقة
 ومتثل استراتيجية العمل السياسي احمللي واجلهوي جماال خصبا إلحياء العالقات القرابية  

مبعانيها الضيقة والواسعة، وهذا ما أدى ببعض اجملموعات إىل االستنجاد باهلوية القبلية اليت عادة 
توفر املرعى (املومسية لألرض ما حيركها عامال النفوذ السياسي للجماعة من جهة، واملردودية 

موسم احلراثة من جهة ثانية فاألرض والسياسة أو مبعىن آخر موسم االنتخاب و ،)نية احلراثةاكوإم
من أهم فرص استنهاض اهلوية القبلية يف األرياف وحىت بعض  اثننييف األرض اجلماعية، ميثالن 

  .)٣(احلواضر املغاربية
أهنا تعرضت مبفردها ملوضوع املصاحلة الوطنية عرب وسائل  %١٤.٠١بينما ذكرت نسبة      

ف كل فرد ذلك أن التعرض اإلعالم، وهو أمر طبيعي يرتبط يف العديد من احلاالت بظرو
اجلماعي لوسائل اإلعالم يف اجملتمعات التقليدية ليس بصفة مطلقة بل هناك العديد من احلاالت 

  .كما عربت عنه النسبة املذكورة اليت تتعرض هلذه الوسائل بصفة فردية
                                                           

 .١٢، ص )٢٠٠٢، مركز دراسات الوحدة العربية: بريوت(حممد جنيب بوطالب، سوسيولوجيا القبيلة يف املغرب العريب،  -١
 .١٤املرجع السابق، ص  -٢
  .١٦٣ص  ،املرجع نفسه -٣
  
 



 

   واجلماهريي أثناء محلة شرح االستفتاء الشخصي التصالاالتفاعل بني  :ثايناملطلب ال
وضوع املصاحلة الوطنية عقب املناقشة الشخصية لعينة البحث مل يبني )٥١(جدول رقم   

  :متابعته عرب وسائل اإلعالم
  

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 75.21 1144 نعم

 24.79 377 ال

 ١٠٠ 1521 اجملموع

د العينة فقد املتعلق مبناقشة ما تعرضه وسائل اإلعالم بني أفرا )٥١(من خالل اجلدول رقم 
أن مناقشات دارت بينها بعد التعرض لوسائل اإلعالم حول ذات  %٧٥.٢١ذكرت نسبة 

املوضوع، أي أن هؤالء األفراد مل يكتفوا فقط مبا شاهدوه أو مسعوه أو قرأوه حول املوضوع بل 
    مضة أو مناقشة بعض التفاصيل الغا ،أتبعوا ذلك مبناقشات ثنائية أو مجاعية للوقوف عند أبعاده

يم والترسيخ لآلراء رين حول ذات املوضوع من أجل التدعأو حملاولة االستئناس بآراء أفراد آخ
واملواقف، وقد يعود ذلك إلميان هذه الفئة بأمهية املناقشات الفردية واجلماعية يف إعطاء أبعاد 

 .املواضيع قد ال تتحقق من خالل وسائل اإلعالم
      مناقشة ما يتم عرضه عرب وسائل اإلعـالم املختلفـة   بعدم  %٢٤.٧٩بينما أقرت نسبة 

عدم تعرضها بصفة مجاعية لوسائل اإلعالم، أو الكتفائها مبا مع أفراد آخرين،وقد يعود ذلك إىل 
  .تعرضه هذه الوسائل من معلومات وآراء حول موضوع املصاحلة الوطنية

لتعرض لوسائل اإلعالم يف املناقشات الشخصية عقب ا مسامهة يبني مدى )٥٢(جدول رقم 
  :تغيري مواقف عينة البحث حول موضوع االستفتاء

  
 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 46.34 714 نعم

 53.66 827 ال

 ١٠٠ 1541 اجملموع



 

اخلاص مبدى مسامهة املناقشات اجلماعية بعـد التعـرض    )٥٢( من خالل اجلدول رقم
 %٥٣.٦٦ تغيري مواقف أفراد عينة البحث أقرت نسبة لوسائل اإلعالم حول موضوع االستفتاء يف

أهنا غريت من مواقفها وهي  % ٤٦.٣٤أهنا مل تغري مواقفها بعد هذه املناقشات بينما عربت نسبة 
نسبة معتربة تبني مدى تأثري املناقشات الشخصية حول موضوع االستفتاء يف جزء من النـاخبني  

شات مما يعطي أمهية أكرب ملثل هذه املناقشـات الشخصـية   الذين غريوا مواقفهم تبعا هلذه املناق
  .٥٣يف اجلدول رقم  سنعرضها 

يبني الوسائل املفضلة لدى عينة البحث ملناقشة ومتابعة موضوع  )٥٣( جدول رقم     
  :االستفتاء عربها

 % النسبة املئوية التكرار الفئة
 41117.17 الصحف

 21809.10 اإلذاعة

 83134.71 التلفزيون

 13905.81 جتمعات شعبية

مناقشات مع
 أفراد

79533.21 

 2394100 اجملموع

  
اقشة املتعلق بالوسائل املفضلة لدى عينة البحث يف متابعة ومن )٥٣(من خالل اجلدول رقم 

يالت وبنسب متفاوتة بني التلفزيون والصحف واإلذاعة موضوع االستفتاء توزعت التفض
  .والتجمعات الشعبيةفراد األواملناقشات مع 

 ومتابعة موضوع املصاحلة الوطنية التلفزيون كوسيلة أوىل ملناقشة %٣٤.٧١فقد فضلت نسبة      
من حقيقة ت والصورة واحلركة واللون وتقترب وقد يعود ذلك لكون التلفزيون وسيلة مجع بني الصو

ومن جهة  ،٥٤ل رقم املشهد فضال عن أسباب أخرى أقرت هبا عينة البحث سنناقشها يف اجلدو



 

بلغ عدد أجهزة التلفزيون يف الوطن  حيثأخرى جند اإلحصائيات تؤكد االنتشار الواسع للتلفزيون، 
  .)١(من السكان جهاز لكل ألف ١٠٩مليون جهاز، أي مبعدل  ٢٨حوايل  ١٩٩٥العريب سنة 

       مقابل  وهو ما يؤكد ارتفاع نسبة من يعتمدون على سلوك املشاهدة يف عاملنا العريب   
  .من ُيقبلون على جتربة القراءة
فراد كوسيلة ملتابعة ومناقشة األأهنا تفضل املناقشات مع  %٣٣.٢١بينما ذكرت نسبة 

نسبة كبرية إىل جانب وسيلة التلفزيون مقارنة بالنسب األخرى طنية، وهي موضوع املصاحلة الو
 %١٧.١٧ينا الفئة اليت تفضل الصحف بنسبة هاتني النسبتني إذا ما استثن مناليت تبدو أقل بكثري 

 ية مقارنة باإلذاعة أو التلفزيونع بطريقة أكثر استقاللاملوضوكون الصحف املتوفرة وتعرف ب
  .٥٤عرضها بالتفصيل يف اجلدول املوايل رقم أسباب أخرى ذكرهتا عينة البحث سنفضال عن 

 قليلة، جند نسبة األمية املنتشرةة ومن أسباب عدم تفضيل عينة البحث للصحيفة إال بنسب     
تبني اإلحصائيات اليت صدرت عن املنظمة العربية وعدم اإلقبال على القراءة بوجه عام، حيث 

      %٤٣مليونا أي ما نسبته  ٦٨للتربية والثقافة والعلوم أن عدد األميني يف الوطن العريب بلغ 
      % ٩٠دقائق يف السنة، كما أن  ٠٧من وأن املواطن العريب ال يقرأ أكثر  ،من عدد السكان

  .)٢(من الطلبة العرب ال ميتلكون ثقافة معلوماتية
وفيما يتعلق باجلزائر فإن السياسة االستعمارية الرامية إىل جتهيل اجلزائريني إبان االحتالل       

الشعب  على واقع القراءة فيها حيث كان أكثر من أربعة أمخاس كان هلا بالغ األثر الفرنسي
وقد  ،)٣(١٩٦٢اجلزائري أميني ال يقرأون وال يكتبون عند هناية االستعمار الفرنسي يف اجلزائر عام 

  .)٤( من التعليم يف مدارس التعليم الفرنسي باجلزائرنيمن اجلزائريني حمروم %٩٠كان 
صحيفة  ٢٥٨شخص مقارنة مع  ١٠٠٠لكل  ٥٣كما يقل عدد الصحف يف البلدان العربية عن 

  .)٥(شخص يف البلدان املتقدمة ١٠٠٠ل لك

                                                           
  . UNESCO YEAR BOOK 1997 ١٩٩٧كتاب اليونسكو اإلحصائي السنوي لسنة : املصدر -١
 ).٢٠٠١نوفمرب ١٠(، ٤٠٧السنة الثانية، العدد  ،وجيهة احلويدر، مشكلة عسر القراءة عند العرب، جريدة الوطن -٢
 .١٧، ص)١٩٨١الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، : اجلزائر(مشكلة األمية يف اجلزائر،  تركي رابح، -٣
 .٢٣املرجع السابق، ص -٤
  .٢٠٠٣، نيويورك، ٢٠٠٣املتحدة اإلمنائي، الصندوق العريب لإلمناء االقتصادي واالجتماعي، تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعام  برنامج األمم -٥  

  
 



 

أهنا تفضل اإلذاعة كوسيلة ملتبعة ومناقشة موضوع املصاحلة  %٠٩.١٠بينما ذكرت النسبة      
أهنا تفضل التجمعات الشعبية داخل القاعات والساحات  %٠٥.٨١الوطنية بينما أكدت نسبة 

  .جني للفكرة بشكل مباشرالعمومية واملالعب حيث تفضل االستماع إىل املسؤولني واملرو
ة املتعلق بأسباب تفضيل عينة البحث لوسيلة اتصال معينة ملناقش )٥٤(رقم   اجلدول

  :ومتابعة موضوع االستفتاء عربها
  :سنقوم مبناقشة هذه األسباب من خالل اجلداول الفرعية التالية     

ملناقشة موضوع  يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة للتلفزيون كوسيلة الذي -أ–جدول  -
      . االستفتاء

يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة للمناقشات مع األفراد كوسيلة ملناقشة الذي  - ب–جدول  -
  . موضوع االستفتاء

    .للصحيفة كوسيلة ملناقشة موضوع االستفتاءالعينة يبني أسباب تفضيل  - ج–جدول  -
  .كوسيلة ملناقشة موضوع االستفتاء يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة لإلذاعة -د– جدول -
يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة للتجمعات الشعبية كوسيلة ملناقشة  - هـ–جدول  -

       . موضوع االستفتاء
يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة للتلفزيون كوسيلة ملناقشة موضوع  - أ–جدول 
  . االستفتاء

  % النسبة املئوية التكرار سبب التفضيل
  ١٥.٢٢  ١١٦ أستطيع فهمهاسهلة و

  ٢٨.٩٦  ٢٢١ تعيد عرض املوضوع مرات عديدة

  ٣٣.٤٢  ٢٥٥ تعتمد على الصوت والصورة

  ١٥.٧٢  ١٢٠ تتميز باجلاذبية والفاعلية

  ٦.٦٨  ٥١ تستضيف متخصصني يف املوضوع

  ١٠٠  ٧٦٣ اجملموع

      
  



 

         الصـحف املتعلق بأسباب تفضيل عينة البحث لكل مـن   )٥٤(من خالل اجلدول رقم 
  .أو اإلذاعة أو التلفزيون أو التجمعات الشعبية أو املناقشات اجلماعية

فضلت وسيلة التلفزيـون ملتابعـة    %٣٤.٧١ نسبة أن )-أ-٥٤(فيما يتعلق باجلدول  جند
 :موضوع االستفتاء لألسباب التالية املعرب عنها بالنسب املئوية

كـون  إىل  التلفزيون أن سبب تفضيلهم يعودمن الذين اختاروا  %٣٣.٤٢حيث فضلت نسبة  -
  .التلفزيون جهاز يعتمد على اجلمع بني الصوت والصورة مما يعطيه مصداقية أكرب وفعالية أفضل

تفضله لكونه يعرض املوضـوع مـرات   ممن فضلوا التلفزيون أهنا  %٢٨.٩٦ بينما عربت نسبة -
يخ األفكار والتـذكري هبـا مـرات    متعددة، ذلك أنه من شأن العرض املتكرر أن يؤدي إىل ترس

 .عديدة
فضلوا التلفزيون كوسيلة، أهنا تفضل التلفزيون  ممن %١٥.٧٢يف الوقت الذي ذكرت فيه نسبة  -

     املميـزة   تـه كونه يتميز باجلاذبية والفاعلية أي يتوفر على عنصر اإلهبار وذلك من خـالل طريق 
  .عن باقي الوسائل يف عرض األخبار وتناول األحداث

فضلوا التلفزيون أن نسبة تفضيلهم يعود لكون التلفزيون ممن  %١٥.٢٢يف حني عربت نسبة      
 .وسيلة سهلة يستطيعون فهمها دون تعقيد أو جهد كبري

أهنا تفضل التلفزيون لكونه يستضيف خمتصني يف املوضـوع   %٠٦.٦٨عتربت نسبة ا فيما ما     
وضوع من جوانبه املختلفة والتعمق فيه وشـرحه  حيث يسمح حضور هؤالء املختصني بعرض امل

 .مما يضفي عليه مزيدا من املصداقية
        ذلك أن خمتلف احملطات التلفزيونية درجت على استضافة خمتصـني يف خمتلـف املواضـيع         

  .و القضايا ليقوموا بعملية الشرح والتحليل
       

  
  
  
  
  
  



 

 
لدراسة للمناقشات مع األفراد كوسيلة يبني أسباب تفضيل عينة ا -ب–جدول       

  .ملناقشة موضوع االستفتاء
       

النسبة  التكرار سبب التفضيل
  %املئوية 

  ٣٢.٨٧  ٢١٢ تعرفين على أفكار ومواقف اآلخرين

  ١٦.٩٠  ١٠٩ تسمح بعرض اآلراء حبرية

  ٢٨.٥٣  ١٨٤ بسيطة وغري مكلفة

  ٠٣.٥٧  ٢٣ تسمح حبرية اختيار طرف احلوار

  ١١.٤٧  ٧٤ كل األوقاتممكنة يف

  ٦.٦٦٠  ٤٣ تفسح اجملال لتعديل الرأي

  ١٠٠  ٦٤٥ اجملموع

  
        عينة الدراسة للمناقشات اب تفضيل يبني أسبالذي  )-ب-٥٤(من خالل اجلدول     

الذين فضلوا  %٣٣.٢١من بني نسبة  ، جند أنهمع األفراد كوسيلة ملناقشة موضوع االستفتاء
أهنا تفضل املناقشات مع أفراد كوهنا  %٣٢.٨٧، ذكرت نسبة )٥٣(يف اجلدول املناقشات مع أفراد

ومواقف اآلخرين أي أن الفرد من خالل املناقشات الفردية وجها لوجه على أفكار  تعرفها 
  .يستطيع التعرف على أفكار جديدة، كما أهنا فضاء فسيح يسمح لألفراد بعرض مواقفهم

ضل املناقشات الفردية كوهنا بسيطة وغري مكلفة فهي أهنا تف %٢٨.٥٣ بينما عربت نسبة  
ال حتتاج إىل ختطيط وال إىل بذل جمهود كبري عكس فعل املشاهدة أو فعل القراءة حيث يستطيع 

ن يريدمها دون تكاليف و تعقيـدات قـد تطرحهـا    ر حمدثه يف الزمان واملكان اللذيالفرد اختيا
  .تكنولوجيا وسائل االتصال احلديثة

فقد بررت تفضيلها للمناقشات الفردية كون هذه األخـرية تسـمح    %١٦.٩٠بة أما نس  
م دورها بتشريع معـني، كمـا ال   يأو حتج ابعرض اآلراء حبرية، حيث ال ميكن فرض رقابة عليه



 

ميكن للسلطات مهما تكن جائرة وديكتاتورية أن متنعها أو حتد من فعاليتها، وقد أثبتت أحداث 
  .راد عادة ما يلجئون إىل االتصال الشخصي يف حاالت انعدام احلريةالتاريخ البشري أن األف

املناقشات الشخصية لكوهنا تفسـح اجملـال    تفضلأهنا  % ٠٦.٦٦كرت نسبة ذيف حني   
    لتعديل الرأي أي أن املتصل حني حيس بأن حماوره مل يفهم أو مل يقتنع يقوم بتعـديل أفكـاره   

كون األفراد املتحاورون قريبني جسديا مـن بعضـهم   على النحو حيقق غرضه لالتصال حيث ي
  .البعض وهو ما يسمى خباصية املرونة يف االتصال الشخصي

 لكوهنا تسمح باختيار طرف احلـوار  املناقشات الفردية %٠٣.٥٧ يف األخري فضلت نسبة  
عالم إن املتصل يستطيع اختيار حماوره حبرية بعيدة عن كل أنواع اإللزام، عكس مجهور وسائل اإل

اختيـار حماوريـه وال    لوال يستطيع القائم باالتصاالذي يكون أفراده مشتتني وغري معروفني، 
  .التحكم حىت يف بعض ظروف العرض

عن اجملتمعات التقليديـة بـني   يف دراساته Daniel Lerner يف هذا السياق مييز دانيال لرينر     
  :يثالثة أنواع من األنساق االجتماعية ه

تقليدية واحلديثة واالنتقالية، واعترب أن املعيار احلاسم يف تصنيف اجملتمعات املختلفة هو األنساق ال
مدى انتشارها، ونوعية املضمون الذي يروجه بـني النـاس، وهـي    من حيث  لوسائل االتصا

الوسائل اليت توظف من أجل حتقيق التكامل االجتماعي، فاجملتمع التقليدي ال يعـرف سـوى   
      ، أمـا الـنمط احلـديث    )األوامر والنواهي(الشفهية، وتتخذ صورة التعليماتوسائل االتصال 

من اجملتمعات فلديه العديد من وسائل االتصال اجلماهريية؛ كالصـحافة والسـينما واإلذاعـة    
إلخباري ولـيس  تلك الوسائل هو الطابع ال مجهورا كبريا، والطابع العام والتلفزيون اليت ختاطب

يربط بني هـذين   Continumواجملتمعات االنتقالية تقع على مكان متصل  يهياإلرشادي والتوج
  .النمطني

يف اجملتمع الشعيب تسيطر املناقشة على وسائل االتصال اجلماهريي، بينما تكـون السـيطرة        
وسائل ضامني مل متلقي سليبلوسائل االتصال الرمسية يف اجملتمع اجلماهريي ويصبح اجلمهور جمرد 

  .لمحتويات اليت تغطيها وسائل االتصالاجلماهري ل ل، حيث تتعرضصااالت
عن أي منـهما بنسـب   من اجملتمعات تقترب أو تبتعد  بني هذين النموذجني جند العديد      
  .خمتلفة



 

كما نبه العديد من الكتاب واملفكرين إىل اخلطر الذي يترصد األسرة خصوصا والعالقات      
الغ فيه على التكنولوجيا يف صورهتا املادية فقط دون باالعتماد امل االجتماعية بشكل عام جراء

ات مراعاة اجلوانب األخرى املكملة وذلك باالعتماد على الوسائط التكنولوجية احلديثة كأدو
إن احلضارة وقد خلقت اجملتمع تدمر الصالت الداخلية : "حيث يقول على عزت بيغوفيتش
م بدال منها عالقات خارجية جمهولة الشخصية غري مباشرة الشخصية املباشرة بني الناس وتقي

تتمثل الصالت من النوع األول يف العالقات األسرية واالحتفال باألعياد وحفالت امليالد 
والزواج والوفاة اليت يشترك فيها مجيع أفراد اجلماعة كما تتمثل يف تبادل املعونة املباشرة والرعاية 

هذه الصالت اليت جتعل من اإلنسان كائنا إنسانيا ختلق احلضارة من إنسان آخر، لكن بدال من 
       .)١(..."مؤسسات للرعاية وجمرد جمتمع طوبيا

ار طيف إأن النفس تربز وتنمو :" "Charles H.Cooley"يف اإلطار ذاته يرى تشارلز كويل      
وتقوم ) اخل...ة، اجلريانثل العائلة نادي األصدقاء، القبيلم( "Primary group"اجلماعة األولية 

وإذا فإن اجلماعة األولية مبثابة ... )ملعاشرة والتعاون الودي وجها لوجها(اجلماعة األولية على 
حضانة الطبيعية البشرية وأهم حميط يف الدخول وممارسة التجربة االجتماعية إذ من خالهلا يقرن 

عطاء يكتسب اإلحساس بالقيم الفرد ذاته باآلخرين ويأخذ مواقفهم، ومن خالل األخذ وال
االجتماعية العاملية من مثل احلرية والعدل وروح اخلدمة العامة واحترام الضوابط االجتماعية 

  . )٢("اخل...
إن " :نسبة للفرد كموجه وإطار مرجعيكويل قائال بشأن أمهية اجلماعة بالويضيف        

 تقوم فقط على املودة واالنسجام اجلماعة توفر وحدة التصور ووحدة الذات، هذه الوحدة ال
تعبري عن خمتلف االنفعاالت غري أن هذه لفهي متنوعة ومتنافسة تقر بالسعي إىل إثبات الذات وا

بالتعاطف والبعض اآلخر يقع حتت إطار االنضباط  "Socialised"االنفعاالت متت جتمعتها 
  .)٣("الذي تفرضه الروح اجلماعية

                                                           
 ،مؤسسة بافاريا للنشر واإلعالم واخلدمات: يونيخم(وفيتش، اإلسالم بني الشرق والغرب، ترمجة حممد يوسف عدس، غعلي عزت بي -١

 .٦٤، ص)١٩٩٤
شركة دار األمة للطباعة : اجلزائر (بعض األبعاد احلضارية، : عبد الرمحان عزي، الفكر االجتماعي املعاصر والظاهرة اإلعالمية االتصالية -٢

 .٢٩، ص ) ١٩٩٥ لنشر والتوزيع،والترمجة وا
  .٣٠، صاملرجع نفسه  - ٣
 



 

   
ل عينة الدراسة للصحيفة كوسيلة ملناقشة موضوع يبني أسباب تفضي -ج–جدول 
  .االستفتاء

 % النسبة املئوية التكرار سبب التفضيل
  ٢٢.١٣  ٨٣ ميكن االطالع عليها يف كل وقت

  ١٩.٢٠  ٧٢ تطرح األفكار املتناقضة حبرية

  ١٠.١٣  ٣٨ جامعة لكل تفاصيل املوضوع

  ١١.٤٦  ٤٣ موضوعية يف التحليل

  ٠٩.٩٠  ٣٧ موضوع النقاشتساعد على التركيز يف

  ١٠.١٢  ٣٨ تتميز باملصداقية

  ٠٥.٠٦  ١٩ الوسيلة الوحيدة املتوفرة لدي

  ١٢.٠٠  ٤٥ تتميز باالستقاللية النسبية

  ١٠٠  ٣٧٥ اجملموع

    
بأسباب تفضيل عينية البحث لوسائل االتصال  املتعلق )-ج- ٥٤(من خالل اجلدول رقم 

  :فضلت الصحف ذكرت األسباب التالية اليت %١٧.١٧ املطروحة  جند أن نسبة  
ة يسهل االطالع عليها يف كل فضلت الصحف ألهنا وسيل % ٢٢.١٣ وجدنا أن نسبة

أو البيت، أو عند  ها معه إىل كل األماكن سواء مكان العملحيث ميكن للفرد أن يأخذوقت، 
و تشغيل أإىل أدوات توصيل  جمحلها خفيف وغري مكلف وال حيتانظرا ألن  السفر وغريها،

  .بالكهرباء مثل التلفزيون
حيث أهنا ، خبار املتناقضة حبريةفقد فضلت الصحف كوهنا تطرح األ % ١٩.٢٠ أما نسبة

ف حن القارئ عندما جيد يف الصخاصة الصحف اخلاصة أل ،املخالف تفسح اجملال للرأي و الرأي
وباملقابل  ف،ا تكتبه الصحفيماقية و االستقاللية جتعله يثق اآلراء املختلفة حيس بنوع من املصد

  .اآلراء املعارضة أو املناوئةيت تقتصر على عرض رأي واحد وتقصي ينفر القراء من الصحف ال



 

سبب اختيارها للصحيفة كوهنا تتميز باالستقاللية النسبية  % ١٢.٠٠بينما أوعزت نسبة 
اإلذاعة والتلفزيون  أي أهنا تتمتع هبامش من احلرية النسبية خاصة الصحف اخلاصة منها، عكس

الواقعتان متاما حتت سيطرة احلكومة يف إطار ما يسمى احتكار قطاع السمعي البصري حىت 
  .يؤدي خدمة عمومية جلميع املواطنني اجلزائريني على حد سواء

ة كون هذه األخرية تتميز باملوضوعية يف التحليل ففقد فضلت الصحي % ١١.٤٦ أما نسبة
        ة تقترب أكثر من املوضوعية بإعطاء كل طرف نصيبه من التعبري أي معاجلة امللف بطريق

  .ن قناعاتهع
أن نسب اختيارها للصحيفة يعود لكوهنا جامعة لكل  % ١٠.١٣ يف حني أقرت نسبة

تفاصيل احلدث، أي أهنا تتناول احلدث من خمتلف جوانبه بطريقة الكتابة، عكس الراديو 
مدان على أفكار وكلمات وصور عابرة بينما تعتمد الصحف والتلفزيون اللذان عادة ما يعت

  .واجملالت عادة على التعمق يف التحليل مما يعطي للموضوع املعاجل بعدا إضافيا
 أن أهنا اختارت الصحيفة ألهنا تتميز باملصداقية، أي % ١٠.١٢ بينما ذكرت نسبة

حلكومة فضال عن متيزها هور يثق يف ما تنشره أغلب الصحف ألهنا ليست حتت سيطرة اماجل
  .باالستقاللية النسبية

فقد بررت اختيارها للصحيفة كون هذه األخرية تساعد على التركيز  % ٠٩.٩٠أما نسبة 
هل الرجوع إىل املوضوع تعتمد على أسلوب الكتابة الذي يسيف املوضوع املطروح للناقش، ألهنا 

الصور متر  مثال حيث جند نالتلفزيو املطروح عند احلاجة واالطالع عليه بتركيز وروية عكس
  .قد املتلقي تركيزهمتتالية وبسرعة مما ُيف

وحيدة األكثر ا تفضل الصحيفة كوهنا الوسيلة الأهن % ٠٥.٠٦ يف األخري ذكرت نسبة
توفرا يف العديد من احلاالت، حيث ميكن وجودها ومصادفتها يف أغلب األماكن كمكان العمل 

  ...والبيت وغريمها
  
  
  
  
  



 

يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة لإلذاعة كوسيلة ملناقشة موضوع  -د–جدول  
  .االستفتاء

 %النسبة املئوية   التكرار سبب التفضيل
  ٢٦.٧٠  ٤٧ نفسهالستماع حول املوضوعتسمح بتكرار ا

  ١٨.٧٥  ٣٣ تقدم تفاصيل أكثر للحدث

  ١١.٩٤  ٢١ وسيلة سهلة االستخدام

  ٣٢.٩٥  ٥٨ تقدم أخبارا سريعة وحديثة

  ٠٩.٦٦  ١٧ متوفرة يف كل األماكن

  ١٠٠  ١٧٦ اجملموع

     
يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة لإلذاعة كوسـيلة  الذي  )-د-٥٤(من خالل اجلدول 
يف اختيارها لإلذاعة مـن خـالل    % ٠٩.١٠غات نسبة ن مسّوجند أ ملناقشة موضوع االستفتاء

الستماع لإلذاعة كون هذه األخـرية تقـدم   أهنا جتيد ا % ٣٢.٩٥ فقد ذكرت نسبة ٥٣اجلدول 
قـة  يشر اخلرب عقب حدوثه مباشرة بفضل اعتمادها علـى طر أخبارا سريعة وحديثة، أي أهنا تن

أو ساعة، فضال عن نشرات األخبار يف األوقات املختلفـة   املوجز على رأس كل نصف ساعة 
  .من أبرز مميزات اإلذاعة يف نشر األخبار اليت تعترب وهذا ما يؤكد صفة الفورية والسرعة 

اإلذاعة كون هذه األخرية تسمح بتكرار االستماع إليهـا   % ٢٦.٧٠ بينما فضلت نسبة
ز اجلانب اإلخبـاري بتخصيصـها ملـواجي    حول املوضوع نفسه، كوهنا تركز بنسبة كبرية على

   ملتاحـة  يف فترة فراغه ا من قبل الفرد ونشرات أخبار متتابعة تسمح بتكرار االستماع للموضوع
  .أو يف الفترة املفضلة لديه لالستماع

فقد بررت اختيارها لإلذاعة كوهنا سهلة االستخدام، أي مستمعها ال   % ١١.٩٤أما نسبة
ـ جيد صعوبة يف االستماع إليها كما أن عملية االستماع سهلة وغري مكلفة وال حتتاج إىل  وفر ت

   بعض أماكن العمل يف سواء يف البيت أو  شروط كبرية، حيث ميكن االستماع إليها يف كل مكان
  .وسائل النقل وغريها داخلأو 



 

      عن اختيارها لإلذاعة كوهنا تقدم تفاصيل أكثـر للحـدث    % ١٨.٧٥بينما بررت نسبة
  .عن طريق احلصص اإلخبارية والتحقيقات والريبورتاجات

يف كـل األمـاكن   عن اختيارها لإلذاعة ألهنا تتـوفر   % ٠٩.٦٦يف األخري عربت نسبة 
 هاالترفيهية وغري زكالبيت وبعض أماكن العمل ووسائل النقل العمومي واحملالت التجارية واملراك

   .نون أو الناخبومن األماكن اليت يقبل عليها اجلهور واملواطن
يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة للتجمعات الشعبية كوسيلة  -هـ–جدول       

  .ملناقشة موضوع االستفتاء
النسبة   التكرار سبب التفضيل

 %املئوية 
  ٢٦.٧٣  ٢٧ وسيلة مباشرة للحوار

  ١٥.٨٤  ١٦ تقدم تفاصيل أكثر للحدث

  ٢٢.٧٧  ٢٣ تسمح بتعدد اآلراء من خالل املناقشة

  ١٧.٨٣  ١٨ توصل الفكرة بطريقة املواجهة املباشرة

  ١٦.٨٣  ١٧ تفسح اجملال للرجع الصدى

  ١٠٠  ١٠١ اجملموع

  
يبني أسباب تفضيل عينة الدراسة للتجمعات الذي  )-هـ-٥٤(ل اجلدول من خال     

وسيلة أنه التجمعات الشعبية  %٢٦.٧٣اعتربت نسبة  ،الشعبية كوسيلة ملناقشة موضوع االستفتاء
تسمح التجمعات الشعبية  أن %٢٢.٧٧بني املرسل واملتلقني، بينما اعتربت نسبة  مباشرة للحوار

، حيث ميكن أن يكون املرسل متلقيا يف الوقت نفسه، والعكـس  املناقشةبتعدد اآلراء من خالل 
، حيث يستطيع املتلقي االستماع إىل أكثر من رأي مما جيعله يطمئن أكثـر إىل ظـروف   صحيح

عن تفضيلها للتجمعات الشعبية  % ١٧.٨٣عربت نسبة  ، يف حنياحنيازه إىل فكرة ما دون غريها
التفاعـل بـني    مهااهة املباشرة، اليت من أبرز مهطريق املواجكون هذه األخرية توصل الفكرة ب

ن حاجة إىل وسـيط، كمـا   مما يسهل على املرسل قياس رد الفعل مباشرة دو ،املرسل واملتلقي
ىل وسيط، وهـذا مـا   تعبري عن آرائه مباشرة دون حاجة إعلى املتلقي طرح األسئلة أو اليسهل 



 

حلـوار مباشـرة إىل آراء   ن أو الناخب من خـالل ا حيث يستمع املواط ،% ١٦.٨٣أكدته نسبة 
ل وسـائل  أو قراءات إضافية كما تفعومواقف املسؤولني حول املوضوع املطروح دون حواجز 

      ، ذلك أن األفراد غالبا ما يصدقون أكثر مـا يسـمعوه   )الصحف، اإلذاعة، التلفزيون(اإلعالم 
             سـحة شخصـية  عـادة مـا يضـفي م   وسيط، ألن الوسيط دون  شاهدوه على املباشر يأو 

  .عله يفتقر إىل جزء مهم من املصداقيةأو إيديولوجية على املوضوع مما جي
فذكرت أهنا تفضل التجمعات الشعبية كون هذه األخرية تقدم تفاصيل  % ١٥.٨٤ أما نسبة     

وقت  ألن ى،األخر للحدث قد يذكرها املتدخل مباشرة، وال ميكن ذكرها يف وسائل اإلعالم
  .املخصص لألخبار حمدود وقد ال تسمح دائما بالتعمق يف تفاصيل احلدثهذه األخرية 

لواليات املتحدة بااملباشر اهتم علماء الرأي العام وألمهية املؤمترات كوسيلة لالتصال           
وتكوين  األمريكية بدراسة الدور الذي يؤديه االتصال املباشر يف توجيه األفراد واجلماعات،

آرائهم واملقارنة بينه وبني الدور الذي يؤديه االتصال اجلماهريي، فقد ثبت من دراساهتم أن 
من وسائل االتصال اجلماهريي بقدر ما حيصلون  ناس ال حيصلون على أهم معلوماهتمأغلبية ال

  .عليها من خالل مناقشاهتم مع قادة الرأي يف اجلماعات اليت ينتمون إليها
 العالقة بني مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم ومدى يبني )٥٥(جدول رقم 

  : مسامهتها يف التأثري على اآلراء الشخصية حول موضوع املصاحلة
مدى مسامهة وسائل 

اإلعالم يف تغيري 
  اآلراء الشخصية

  
  مدى متابعة   

  موضوع املصاحلة 
عرب وسائل 

 اإلعالم

تثبيت 
  رأيك

النسبة 
 %ية املئو

النسبة  تعديله
 %املئوية 

النسبة  تغيريه
 %املئوية 

النسبة   اجملموع
 %املئوية 

  ٥٦.٣٩  ٨٤٦ ٠٤.٢٢ ٠٦٣  ٠٣.٨٨  ٠٦٢ ٤٨.٢٩ ٧٢١ نعم 

  ٤٣.٦١  ٦٤٧ ٠٢.٩٥ ٠٤٤  ٠٢.٢٨  ٠٣٠ ٣٣.٣٨ ٥٧٣ ال

  ١٠٠  ١٤٩٣ ٠٧.١٧ ١٠٧  ٠٦.١٦  ٠٩٢ ١٢٩٤٨٦.٦٧ اجملموع



 

  
 العالقة بني مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب بنييالذي  )٥٥(من خالل اجلدول رقم      

، اتضح وسائل اإلعالم ومدى مسامهتها يف التأثري على اآلراء الشخصية حول موضوع املصاحلة
  أن
الذين تابعوا محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم ثبتوا آراءهم بعد تلك  من %٤٨.٢٩نسبة  

عرب وسائل اإلعالم  من الذين تابعوا محلة شرح االستفتاء %٠٤.٢٢املتابعة، يف حني قامت نسبة 
ذكروا أهنم عدلوا آراءهم بعد املتابعة يف اجتاه  %٠٣.٨٨بعد املناقشة، مقابل نسبة  بتغيري آرائهم

يتابعوا موضوع املصاحلة الوطنية عرب  من الذين مل %٣٣.٣٨باملقابل فإن نسبة  خيتلف عما قبلها،
      %٠٢.٩٥املتابعة، ونسبة  عدمراءهم السابقة حول املوضوع حىت بعد وسائل اإلعالم ثبتوا آ

   .االستفتاء غريوا آراءهم بشكل خمتلف عن قناعاهتم السابقةتابعوا من الذين مل ي
وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠٢جند أنه بدرجة حرية  )٥٥(من خالل اجلدول رقم       
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٠٥.٩٩جدول كارل بريسون هي اجلدولية من خالل ) ٢كا(فإن  %٩٥

احملسوبة أقل من قيمتها اجلدولية، وهو ما يبني أن الفرق ) ٢كا(و بالتايل فإن قيمة  ٠٠.٩٣
اجلوهري بني القيمتني هو فرق ضئيل ناتج عن عامل الصدفة، وبالتايل فإن الفرض حمل االختبار 

متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم القة بني مدى عهو فرض صحيح، أي وجود 
  .ومدى مسامهتها يف التأثري على اآلراء الشخصية حول موضوع املصاحلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

العالقة بني مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم  يبني )٥٦(جدول رقم  
  : سائل اإلعالمومدى تغيري اآلراء بعد املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف و

  
مدى تغيري اآلراء بعد
املناقشات الشخصية 

ملا مت مشاهدته يف 
  وسائل اإلعالم

 
مدى متابعة احلملة 
    عرب وسائل اإلعالم

النسبة   نعم
 %املئوية 

النسبة   ال
 %املئوية 

النسبة   اجملموع
 %املئوية 

  ٥٨.٣٣  ٨٩٩  ٣٣.٢٩  ٥١٣ ٢٥.٠٤ ٣٨٦ نعم

  ٤١.٦٧  ٦٤٢  ٢٠.٣٩  ٣١٤ ٢١.٢٨ ٣٢٨ ال

  ١٠٠  ١٥٤١  ٥٣.٦٨  ٨٢٧ ٤٦.٣٢ ٧١٤ اجملموع

  
مدى متابعة محلة شرح االستفتاء عرب وسائل بني يالذي  )٥٦(من خالل اجلدول رقم      

، اتضح أن اإلعالم ومدى تغيري اآلراء بعد املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف وسائل اإلعالم
بعد الذين تابعوا محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم، مل يغريوا آراءهم  من %٣٣.٢٩نسبة 

غريوا  ذكروا أهنم %٢٥.٠٤، مقابل نسبة املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف وسائل اإلعالم
ولذلك جند أن ويلبور شرام ، بعد املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف وسائل اإلعالمآراءهم 
النموذج االتصايل العام إىل منوذج االتصال باجلماهري، الذي أشار إىل تأثري أنواع  انتقل من

االتصال األخرى على تأثري وسائل اإلعالم، ونظر إىل مجهور وسائل اإلعالم على أساس          
جيمعها مفهوم عضوية اجلماعات االجتماعية، وبالتايل يتأثر   Clustersوحدات أو جتمعات

      اد يرتبطون جبماعات أولية عايري هذه اجلماعات وأحكامها، حيث أن معظم األفرأفرادها مب
تدفق (ثانوية، وأن الرسالة اإلعالمية رمبا جتد طريقها من الفرد املتلقي إىل أعضاء اجلماعات أو

  .وبذلك يظهر تأثري االتصال الشخصي يف عملية االتصال اجلماهريي) على مرحلتني



 

ر املتلقني هم أعضاء متفاعلون مع أفراد اجلماعات، يناقشوهنم، مث يتفاعلون    فأعضاء مجهو     
  .)١(مع الرسالة اإلعالمية، وبذلك يكون التأثري من خالل األفراد يف عالقتهم ببعضهم البعض

الذين مل يتابعوا محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم  من  %٢١.٢٨باملقابل أقرت نسبة      
، يف حني ذكرت بعد املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف وسائل اإلعالموا آراءهم أهنم غري

أهنم ومل يغريوا آراءهم ومل يتابعوا محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم  أهنم %٢٠.٣٩ نسبة 
  .بعد املناقشات الشخصية

وبدرجة ثقة  ٠.٠٥و مبستوى معنوي  ٠١جند أنه بدرجة حرية  )٥٦(من خالل اجلدول رقم      
أما قيمتها احملسوبة فهي  ٠٣.٨٣اجلدولية من خالل جدول كارل بريسون هي ) ٢كا(فإن  %٩٥

اجلدولية، وهو ما يبني الفرق ) ٢كا(قيمة  احملسوبة أكثر من) ٢كا(وبالتايل فإن قيمة  ٠٧.٧١
تفتاء عرب مدى متابعة محلة شرح االساجلوهري بني القيمتني، أي أن هناك فروق جوهرية بني 

   وسائل اإلعالم ومدى تغيري اآلراء بعد املناقشات الشخصية ملا مت مشاهدته يف وسائل اإلعالم
  .ومن ذلك فالفرض غري صحيح

                                                           
   .١١٢-١١١، ص ص )٢٠٠٦دار النهضة العربية، : بريوت(مي عبد اهللا، نظريات االتصال،   -١
 



 

  االستنتاجات
بعد دراستنا ملوضوع االتصال الشخصي ودوره يف العمل السياسي من خالل ميثاق السلم      

  :تساؤالت البحث لتالية اليت جتيب علىالنتائج ا واملصاحلة الوطنية باجلزائر، توصلنا إىل
         االتصال الشخصي من خالل ميثاق السلم  ي بيئةما ه ،للتساؤل األولبالنسبة           

   و املصاحلة الوطنية؟
 البيت، املسجد، املقهى: ة أبرزهااتضح أن االتصال الشخصي ميارس ضمن فضاءات خمتلف     

ن الفضاءات املهمة اليت تشكل حمالت يومية ُيعتمد فيها على االتصال مكان العمل وغريها م
  .الشخصي

كما يتم قضاء أوقات خمتلفة ومتفاوتة من شخص آلخر ملمارسة االتصال الشخصي           
حسب املوقف واهلدف من االتصال إىل غري ذلك من الظروف اليت تتحكم يف العملية االتصالية 

  .ع والقضاياملناقشة خمتلف املواضي
كيف يتم تدفق وسريان املعلومات يف احلملة االنتخابية لشرح االستفتاء ،ل الثاينساؤالتأما     

  ؟ ميثاق السلم واملصاحلة الوطنيةحول 
  :فقد وصلنا إىل النتيجة التالية     
، حيث تبني أن لالتصال الشخصي دور يف التأثري على السلوك االنتخايب للناخبني اجلزائريني     

ظهر أن العديد من األفراد اعتمدوا على مسالك االتصال الشخصي جلمع معلوماهتم وبناء 
ضوع املصاحلة مواقفهم حيال موضوع املصاحلة الوطنية، بل حىت تغيري مواقفهم واجتاهاهتم حنو مو

هذه املسالك بني االتصال الشخصي واجلماهريي، الشفهي إما سلبا أو إجيابا، وقد تنوعت 
  .الرمسي وغري الرمسي كتوبوامل

  ميثاق السلم ما هي طرق االتصال والتأثري املعتمدة يف تشكيل اآلراء حول أما التساؤل الثالث، 
  :؟و املصاحلة الوطنية

  :إىل ما يليبشأنه فقد وصلنا      
 ي يف التأثري على سلوك الناخبنياتضح اعتماد االتصال الشخصي على االتصال اجلماهري     
يف خمتلف  أن العديد منهم كانوا يناقشون موضوع املصاحلة عن طريق االتصال الشخصي ذلك

  .األماكن بعد التعرض له يف وسائل اإلعالم سواء املكتوبة أو املسموعة أو املرئية



 

  .وقد برز هذا الدور سواء يف جمتمع املدينة أو جمتمع الريف     
تربة من الناخبني لكل من االتصال الشخصي وتبني ذلك أكثر من خالل تفضيل نسبة مع     

  .واجلماهريي معا
    ما مدى تأثري االتصال الشخصي  للدراسة، التساؤل الرئيس وميكن اإلجابة على               

  الناخبني لإلقبال على االقتراع املتعلق مبيثاق السلم واملصاحلة الوطنية يف اجلزائر؟ دفعيف 
  :مبا يلي   

نه قد مت بالفعل االعتماد على االتصال الشخصي أثناء شرح ميثاق السلم واملصاحلة وجدنا أ     
سواء بطريقة عفوية أو غري عفوية، وقد مت بالفعل التعرف على جمال االتصال الشخصي الذي 

خمتلفة أمهها السياسية كما رأينا، وهذا ال ينفي ميارسه أفراد اجملتمع بدرجات متفاوتة، وألغراض 
  .البالغة لوسائل االتصال اجلماهريي، وعلى رأسها التلفزيون األمهية

احلكومة اجلزائرية ركزت غداة  فقد ثبت أن عموما، يف جمال االتصالأما استنتاجنا      
االستقالل مباشرة على تقوية وسائل اإلعالم السمعية البصرية اليت ال تزال حتتكرها إىل يومنا 

 بة، ماحنة هلا الدعم الكايف مقابل مردود ضعيف يف عمومه هذا؛ وبدرجة أقل الصحافة املكتو
  .على مستوى الرسالة واألداء معا

أكد العديد من خرباء االتصال على أن أقوى أساليب التأثري يف اجلماهري ومن زاوية أخرى،      
ر اليت جتمع بني االتصال اجلماهريي واالتصال الشخصي، وأن التكامل بينهما يكون أكثهي تلك 
         حيث يتم التأكيد على أن استخدام أكثر من نوع ، ا للتأثري القوي واإلقناع الفعالضمان

من االتصال يف املوقف االتصايل الواحد يتيح لنا مضاعفة عدد املزايا االتصالية الشخصية، ومن مث 
  .اعفة فاعلية عملية االتصال نفسهامض

واجلماهريي، قد حيقق يف بعض املواقف جناحا أكرب لذا فإن اجلمع بني االتصال الشخصي       
  للعملية االتصالية، حيث يبدو ضروريا احلاجة إىل التكامل الستخدام طاقات االتصال الشخصي 

لرسالة بانقاط القوة ويقوي عملية التذكري كز على ريف تدعيم االتصال اجلماهريي، لكي ي
  .اإلعالمية

ما كان مستوى صور إمكانية إجناز أي اتصال مجاهريي مهخالصة القول أننا ال نستطيع أن نت
  خالهلا يتوصلون من  القائمني بهه شبكة من االتصاالت الشخصية بني بقكفاءته، دون أن تس



 

  
إىل حتديد مضمونه وشكله وتفاصيله إىل آخره، بل إننا نستطيع أن منضي إىل القول بأن مستوى 

أخرى على مدى كفاءة االتصاالت الشخصية أي اتصال مجاهريي إمنا يتوقف بدرجة أو ب
.التخطيطية اليت تسبقه



 

  اخلامتة
إن دراسة االتصال مهما كان نوعها ال ميكن فصلها عن سياقها االجتماعي واحلضاري الذي      

  .حتدث فيه
حظنا يرتبط بالسياق السياسي واالجتماعي للمجتمع وال شك أن االتصال الشخصي كما ال     

   ة خمطط هلا، وال يزال هلذا النوع أو بصفاالعتماد عليه سواء بصفة عفوية، د مت اجلزائري، فق
وأبرزها  ، مبختلف فئاته ويف كل املناسباتمن االتصال حضوره القوي داخل اجملتمع اجلزائري

  .املناسبات السياسية
  .طنية بنسب معتربةفقد رأينا دوره الفعال يف تقوية اإلقناع جبدوى ميثاق السلم واملصاحلة الو     
  .كما مت تفضيل جزء من عينة البحث هلذا النوع من االتصال عرب تفضيلها للمناقشات الفردية   

 يف جماالت أخرى كالعالقات العامةلذلك ميكن االعتماد على هذا النوع من االتصال      
 املتسمتراتيجية جملتمعنا والتنمية احمللية، والسياسة، وغريها من القطاعات األخرى ذات األمهية اإلس

االنتقالية، اليت جتمع بني العصري والتقليدي يف خمتلف العالقات السياسية واالقتصادية بطبيعته 
  .واالجتماعية والثقافية

كما ميكن االستنتاج أن االتصال الشخصي له دور هام يف حياة األفراد، وترتبط تلك      
ولتعدد  االجتماعية داخل كل فئة أو مجاعةالسمات  اخلصوصية بازدواجية وتعدد وتشابك وتعقد

تلك السمات تتعدد وتتفاوت األفكار والقيم املتداولة داخل تلك اجلماعات والفئات، ويف مقابلة 
تلك األفكار والقيم تتفاوت السلوكيات واألنشطة واالجتاهات املختلفة داخل اجلماعات 

وحىت نوضح هذا  ،ف نوع وخصوصية اهلدفوالفئات، وختتلف أدوار االتصال الشخصي باختال
الدور اخلاص جيب أن نفرق بني االتصال الشخصي الرمسي الذي يتحقق من خالل األجهزة 
والقنوات الرمسية وهو اتصال يقوم على أسس حمددة ومبادئ معينة صيغت ووضعت وفقا خلطة 

والتربوية واأليديولوجية السائدة         حتكمها أهداف التنمية املختلفة االجتماعية والثقافية واالقتصادية 
يف الدولة، وبني االتصال الشخصي غري الرمسي، وهذا النوع األخري من االتصال ال ينقل 
بالضرورة فكر اجملتمع وال يتخذ املعلومات الصحيحة حمورا ملادته، بل قد تكون تلك املادة بعيدة 

لتنموية، هذا النوع من االتصال قد يتم بطريقة كل البعد عن أهداف اجملتمع الفكرية والثقافية وا



 

عشوائية وغري واعية بني مجاعات أمية غري قادرة على التحليل وإدراك واستنتاج الفكر احلديث 
  .وجوهره وموقفه من القيم واملعتقدات األصيلة يف اجملتمع

وسائل اإلعالم  ركزت غداة االستقالل مباشرة على تقوية قد احلكومة اجلزائريةوإذا كانت      
إىل يومنا هذا؛ وبدرجة أقل الصحافة املكتوبة، ماحنة هلا البصرية اليت ال تزال حتتكرها  السمعية

ه على مستوى الرسالة واألداء معا، حيث مل يكن الدعم الكايف مقابل مردود ضعيف يف عموم
ي الذي لشخصاهتمام كاف بالعديد من مظاهر االتصال األخرى ويف مقدمتها االتصال ا هناك
يف جماالت االتصال االجتماعي والتوعية والتوجيه، ماعدا بعض االستفادة منه  باإلمكان كان

مع طبيعة اجملتمع اجلزائري من القرن املاضي، وهو ما يتناسب  احملاوالت املعزولة يف السبعينيات
       بنية يف أغلبهاالذي ال يزال يويل أمهية قصوى للصالت والروابط االجتماعية والتقليدية، امل

تصال املباشر بني أفراد اجملتمع، فقد آن األوان لتنويع مظاهر االتصال يف اجملتمع لتؤدي على اال
  .أدوارا متكاملة

 ريي من أجل حتقيق التكامل بينهماميكن اجلمع بني االتصال بنوعيه الشخصي واجلماه إذ     
لنوع اآلخر، فإذا كان األول ضرورة اجتماعية حيث ال ميكن االعتماد على واحد منهما وإمهال ا

  .وواقعية، فإن الثاين ضرورة عصرية  تقتضيها ظروف التطور التكنولوجي املتسارع
كان من املمكن االستفادة من جتارب بعض البلدان اإلفريقية واآلسيوية يف هذا اإلطار      

يت اعتمدت يف احلمالت اإلعالمية ال واألمريكية اجلنوبية؛ كمصر ونيجرييا واهلند والربازيل اليت
هداف بأيسر السبل وأفضل النتائج، خاصة من أجل بلوغ أقصى األباشرهتا على االتصال املباشر 

     تحدثات التكنولوجية يف الزراعة فيما يتعلق بتنظيم النسل واإلقناع بضرورة استخدام املس
   .على وجه اخلصوص
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   ..)ت.واإلشهار، د

 ).١٩٩٦نوفمرب  ١٦( ،اجلريدة الرمسيةاجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية،  -٧
 تصرحيات وتوصيات وبالغات، استجوابات وحماضرات،اجمللس األعلى لإلعالم،  -٨
  ).١٩٩٢ؤسسة الوطنية للفنون املطبعية، امل: اجلزائر(

 
 



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

املالحق



 

  بن يوسف بن خدة ة اجلزائرـعـامـج
  المـية واإلعـاسـوم السيـلـية العـلـك

  الـصـالم واالتـــلـوم اإلعــم عــســـق
  

  :استمارة حبث ميداين حول موضوع
  

  

  االتصال الشخصي ودوره يف العمل السياسي
  ة حول استفتاء ميثاق السلم واملصاحلة الوطنية باجلزائر               دراسة ميداني      

  ).٢٠٠٥سبتمرب٢٩(
  
  
  
  
  
  

إن اإلجابة عن األسئلة الواردة يف االستمارة ال تستعمل إال لغرض البحث العلمي، لذلك أرجو 
  .فةاإلجابة عن كل األسئلة مبوضوعية وصراحة، وفيها عندئذ مساعدة لنا وخدمة للعلم واملعر

  وشكرا مسبقا
  .أمام األجوبة املفضلة) ×(ضع عالمة  :مالحظة

  
  أمحد بن مرسلي: رإشراف األستاذ الدكتومجال العيفة                             : إعداد الطالب

  
  السنة الدراسية

٢٠٠٦  -٢٠٠٥  



 

  
  :األسئلة

  :بيانات أولية
  سنة......... .السن -١
  أنثى                          ذكر:    اجلنس -٢
  جامعي                     متوسط              ثانوي       ابتدائي          أمي  :  املستوى التعليمي -٣
  ....................املهنة -٤

  .ميثاق السلم و املصاحلة الوطنيةاالتصال الشخصي من خالل  بيئة  :احملور األول
  نة                الريفاملدي :  مكان اإلقامة -٥
  هل تقضي جزءا من وقتك مع مجاعة؟ -٦

  نعم                      ال
  :ما هي األماكن اليت تلتقون فيها -٧

البيت          املقهى              املسجد             مكان العمل              كلها مجيعا                  
 ..........أماكن أخرى تذكر

  يف املناقشة؟ ونهما هو حجم الوقت الذي تقض -٨
  كثري             قليل                 نادر      

  :هل تناقشون مواضيع و قضايا -٩
سياسية          اقتصادية       اجتماعية        ثقافية         أمنية          كلها مجيعا          

  .........أخرى تذكر
  :هل كان موضوع املصاحلة الوطنية من بني هذه القضايا - ١٠

  نعم                     ال
  :من أي جهة حتصلت على معلوماتك بشأن موضوع املصاحلة الوطنية - ١١

  أفراد العائلة         األصدقاء        اجلريان         مسؤول حكومي        وسائل اإلعالم        
  :ليها من قبل أشخاصإذا حتصلت ع - ١٢

  :هل كان من بينهم هؤالء أعضاء نشطون يف أحزاب سياسية أو مجعيات
  كلهم           أغلبهم              بعضهم                ال أدري     



 

  :وثيقة االستفتاء من خالل هل اطلعت على مضمون - ١٣
      شور           أحد األفراد         الصحف         اإلذاعة         التلفزيون        من

  ............. مل أطلع على مضمونه           أخرى تذكر
ميثاق  حولاالستفتاء احلملة االنتخابية لشرح يف  تدفق وسريان املعلومات  :احملور الثاين

  .السلم واملصاحلة الوطنية
االنتخابية حول موضوع  هل هناك أشخاص تكررت مناقشاتك معهم طيلة أيام احلملة - ١٤

  االستفتاء أكثر من مرة؟
  نعم                     ال 

  ":نعم"إذا كان اجلواب بـ - ١٥
  مرتان        ثالث مرات         أكثر من ثالث مرات        ال أتذكر : هل كان العدد

  : هل هؤالء األشخاص الذين يناقشونك حول موضوع االستفتاء - ١٦
باحلديث حول موضوع املصاحلة          تبادر أنت باحلديث إليهم حول يبادرونك 
  املوضوع   

  :هل كانت آراؤهم خبصوص االستفتاء - ١٧
  متفقة جدا مع رأيك           متفقة إىل حد ما مع رأيك          مناقضة لرأيك       

  :إذا كانت مناقضة لرأيك - ١٨
    هل عدلت من رأيك بعد هذه املناقشة؟ 

  نعم                        ال      
  هل يناقش هؤالء األشخاص أفرادا غريك حول موضوع االستفتاء؟ - ١٩

 نعم                       ال              ال أدري 
  هل أدليت بصوتك يف االستفتاء حول املصاحلة الوطنية؟   - ٢٠

  ال    نعم          
 :     حول املصاحلة الوطنية كة يف االقتراعهل اختذت قرار املشار - ٢١

  قبل احلملة             أثناء احلملة
  :هل ذهبت إىل مركز االقتراع - ٢٢



 

  مبفردك                    بصحبة أفراد آخرين     
  هل كان قرار ذهابك لالقتراع حول املصاحلة الوطنية بعد مناقشات مع أشخاص؟ - ٢٣

  ال                نعم               
  من هم هؤالء األشخاص الذين أثروا يف قرار ذهابك لالقتراع؟ - ٢٤

  أفراد العائلة         األصدقاء        اجلريان         مسؤول حكومي       مناضل حزيب        
  :هل سامهت هذه املناقشات يف - ٢٥

  يله                    تغيريه     تثبيت رأيك حول قضية املصاحلة                تعد
  هل تفضل املناقشات الشخصية حول موضوع االستفتاء؟  - ٢٦

  نعم                    ال          
  :، هل تفضلها ألهنا"نعم"إذا كان اجلواب بـ - ٢٧

  تفيدك مبعلومات أكثر         تستطيع من خالهلا إبداء رأيك         تعرفك بآراء اآلخرين
  تساعدك على حتديد موقفك من االستفتاء              ال رأي يل     

ميثاق السلم و املصاحلة طرق االتصال والتأثري املعتمدة يف تشكيل اآلراء حول  :احملور الثالث
  الوطنية

  هل تابعت محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم؟ - ٢٨
  نعم                         ال          

  :أي وسيلة إعالمية كنت أكثر متابعة ملوضوع االستفتاء عربها - ٢٩
  الصحف         اإلذاعة                التلفزيون        

  هل كنت تتابع محلة شرح االستفتاء عرب وسائل اإلعالم بانتظام؟ - ٣٠
  نعم                           ال 

  :ستفتاء عرب وسائل اإلعالم يفهل ساهم الشرح املقدم حول موضوع اال - ٣١
  تثبيت رأيك                تعديله                    تغيريه     

  :هل كنت تتابعها - ٣٢
  مبفردك                    مبعية أفراد آخرين     
  :إذا كنت قد تابعتها مبعية أفراد آخرين - ٣٣



 

شأن موضوع االستفتاء عقب متابعته هل كانت تدور بينك وبني هؤالء األفراد مناقشات ب
  عرب وسائل اإلعالم؟

  نعم                       ال 
  هل سامهت هذه املناقشات يف تغيري موقفك من موضوع االستفتاء؟ - ٣٤

  نعم                       ال            
  أي الوسائل تفضل متابعة ومناقشة موضوع االستفتاء عربها؟ - ٣٥

  اإلذاعة         التلفزيون        جتمعات شعبية         مناقشات مع أفراد          الصحف
  ملاذا تفضل هذه الوسيلة؟ - ٣٦

..................................................................................ألهنا
.....................................................................................

.....................................................................................
..............  
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 نص ديباجة مشروع الـميثاق من أجل السلـم والـمصالـحة الوطنية

  ).٢٠٠٥سبتمرب٢٩(تاء يف استف املوجهة للناخبني اجلزائريني

ذودا عن حريته و كرامته،  والرصيد هذا، الـمتكون  تاريخ الـجزائر سلسلة من النضاالت الـمتعاقبة اليت خاضها شعبها
  .ارةالـحـضزائر أرضا ُتْرعى فيها قيـم التسـامح   والسالم والـحـوار واجل ـل منالعصور جععلى مر الـحقب و

الروحية و األخالقية العـريقة،  قوته من وحدته اعتصم بـما يؤمن به من القيـم وإذ استـمد الشعب الـجزائري
  الـجديد من الصفحات الـمشرقة إىل تارخيه الـحافل باألجماد استطاع التغلـب على أشد الـمـحـن قساوة وإضافة

يستمر يف التصدي لد   واجل وف يعتصم حببل الصرب ، فإنه عرف كيالـجزائري يأىب الضيم و االستعباد لـما كان الشعب
  . و إبادته طيلة قرن و نيف من االحـتالل االستيطاين اوالت لتجريده من ثقافتهاومة رغم ما تعرض له من أشنع احملقو امل

الشعب  الـمجيدة، كالفلق الذي يـنبلـج يف الليلة الظلـماء، لتبـلـور تطلعات ١٩٥٤نوفمرب  ثـم جاءت ثورة أول
  .ري درب كفاحه من أجل انتزاع حريتـه و استقاللهالـجزائري و تـن

  .والنـهوض باألمةالدولة  ولقد تلت ذلكم الكفاح التارخيي معارك أخرى ال تـقـل أمهية عنه يف سبيل إعادة بنـاء
بـمسار الـجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامي ال سابق له  وطيلة أكثر من عقد من الزمن حصل االحنراف

بل  ،غنـمها الشعب مقابل تضحيات جسام استهدفه من أغراض آمثة مقيتة حمـو الـمكاسب اليت ستهدف من بيـن ماا
  .أدهى من ذلك تقويض أركان الدولة الوطنية ذاهتاو
، إنربى مثة ، و منن يطال طبيعته و تارخيه و ثقافتهالـجزائري سريعا أن مثل هذا االعتداء أراد أ أدرك معـظم الشعبو

  .بصورة طبيعية واقفا له بالـمرصاد مث حماربا له إىل أن يدحره دحرا
  . هبا إن الشعب الـجزائري تكبد حسا و معىن مغبة هذه الفتـنة الكربى اليت ُمنَِي

ال أساة اليت هذه امل وقجلزائرية ، أن يتساموا هنائيا فا  و األسربالنسبة للـجزائريات والـجزائرينيوي، ولقد بات من الـحي
 .الـمنظمات جمردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحـرك داخل القـطر أو خارجه من النشطاء أو تتمثل يف جمادالت نظرية

حىت أعراضهم، أي كل ما له حـرمة يف نظر  إن هذه الـمسألة الـحيوية تعين أمن مـمتلكات الناس وأرواحهم و
  .ضمانه اإلسالم و ما هو تـحت حـماية القانون و

استـماتته يف الـمقاومة اليت كلفته فدية باهـظة  ن الـجزائر تغلبت على هذه الـمحنة الـنكراء بفضل إصرار شعبها وإ
  .الوطن من األرواح و الدماء من أجل بـقـاء

تضحيات وحدات الـجيش الوطين الشعيب وقوات  وكانت نـجاة الـجزائر بفضل ما تـحلت به من وطنية و بذلته من
بصرب وحزم، بتـنـظيـم مقاومة األمة لـمواجهة ذلكم العدوان  افة الوطنييـن الذيـن اضـطلعـوا،األمن و ك

  .اإلجرامي الالإنساين
استشهدوا من أجل بقاء الـجمهورية  والشعـب الـجزائري مديـن بالعرفان، إىل األبد، ألرواح كل أولئك الذيـن

  .الـجزائرية الديـمقراطية الشعبية
نابعة من قـيـم  ىل جانب أسر شهداء الواجب الوطين وأسر ضحايا اإلرهاب، و ذلك ألن تضحياهتمسيـظـل إ إنه

  . الـمجـتـمع الـجزائري
 ماديا كي يستـمر اعتبارها و تقديرها و دعمها لتلك األسر وذوي الـحقوق لقاء والدولة لن تدخر جهدا معنويا أو



 

  . التضحيات الـمبذولة
اإلرهاب هـو الذي استهدف الـممتـلكات  ـب واحد وسيـظل واحدا موحدا، وإن الشعب الـجزائري شع

  .البالد البشرية والـمادية، و شـوه مسعـتـها يف الساحة الدولية واألشخاص، و أتلف جزءا ال حيصى قدره من ثروات
  . نيةتـم تسخري الديـن الـحـنيـف وعدد من الـجزائرييـن ألغراض منـافـيـة للوط يف الفتـنة هذه

الفا لـما يدعيه التاريخ، خ فاإلسالم من حيث هـو مكون من الـمكونات األساسية للهوية الوطنية ، كان على مر
  .رية و التسامحالسلـم واحلالـمصدر الذي يشع منه النـور و ، العروة الوثقى اليت تشد الشمل وهـؤالء الدجالون
مع قيـم  زائري و أصابه يف مقاتله طيلة عقد من الزمن يتـناىفالشعـب الـج اهلمجي الذي ابتلى إن هذا اإلرهاب

على يد الشعب  اإلرهاب هذا قد باء بالـخسران و ح والتضامن اإلسالميةالـحـق و مثل السلـم و التسـامـ اإلسالم
  . السلـم و األمـنالفتـنة و عواقبها الوخيمة و يعود هنائيا إىل سابق عـهـده ب زائري الذي أىب اليوم إال أن يتجاوزاجل

  . إىل سابق عهدها بالسلـم و األمن إن اإلرهاب تـم ، و هللا الـحمد ، دحره و استؤصل يف سائر أرجاء البالد فعادت
اليقيـن من أنه ، من دون عودة السلـم و األمن ، لن يثمر أي مسعى من  و لقد تيقن الـجزائريون و الـجزائريات كل

م افتقدوا هذا السل و إذ أهنم طالـما. االقتصادية واالجتـماعية بالثمار اليت يتـوخـوهنا منه السياسية و مساعي التـنمية
 .بالنسبة لكل واحد منهم فحسب، بل و بالنسبة لألمة مجعاء و هذا األمن، فإهنم يقدرون بكل وعي ما هلما من أمهية ليـس

الـمصالـحة  وض، اليوم، مسعى جديدا قصد تـحقيقتعزيز السلـم و األمن، ال مناص من أن خنـ وحىت يتسىن هنائيا
  . من دون الـمصالـحة الوطنية الوطنية ألنه ال سبيل إىل اندمال الـجـروح اليت خلفتها الـمأساة الوطنية

الـجزائري حقا و صدقا، ذلك أهنا مطلب غري قابل للتأجيل نظرا  إن الـمصالـحة الوطنية غاية يـنشدها الشعـب
  . من التـحديات التـنمية العديدة لـجزائرلـما تواجهه ا

الـمصالـحة الوطنية تعد بكل خري ، و أهنا كفيلة بتعزيز ما يف يد  إن الشعب الـجزائري يعلـم علـم اليقيـن أن
  .الديـمقراطية و الـجمهورية من مكاسب بـما خيـدم مجيع مـواطنيها الـجزائر

كـلـمتـه فـيـهـا  ق، عن بكرة أبيه، سياسة الوئام الـمدين اليت قالعلـم اليقيـن منذ أن اعتـنـ إنه يعلـم ذلك
  .بكل سيادة

سعى الـشيطاين الذي كان ة اليت سبقـتـها ، مكنت من تثـبيط املالرمح إن سياسة الوئام الـمدين ، على غرار سياسة
  .واجتماعيا و مؤسساتيا يا و اقتصاديازائر سياسالدماء و استعادة استقرار اجل ، كما مكن من حقنمشل األمة يروم تشتيـت

الـمبذولة من قبل مجيـع مكونات الشعب الـجزائري من  بسياسة إفاضة السلـم و الـمصالـحة ستستكمل الـجهود
  .أجل بقاء الـجزائر

و  ذا الشعب مدعـو اليوم إىل اإلدالء بكلـمته حـول بنـود هـذا الـميثـاق من أجل السلـم و هاهو
  .الوطنيةالـمصالـحة 

اإلجراءات الضرورية لتعزيز السلـم و تـحقيق الـمصالـحة  بتزكيته هذا الـميثاق يـجيز الشعـب الـجزائري رمسيا
عـزمه عـلى تفـعيـل ما استخلصه من عرب من هـذه الـمأساة من أجل إرساء  بتزكيته هذه يؤكد. الوطنية 

  .اليت ستـبـىن علـيـها جزائر الغد األســس
الـحق والقانون و بتعهدات الـجزائر الدولية يزكي ما يلي من اإلجراءات  ب الـجزائري الـمتـمسك بدولةإن الشع
األسر الـجزائرية  تعزيز السلـم وتـحقيق الـمصالـحة الوطنية استجابة للنداءات اليت طالـما صدرت عن الرامية إىل

  : اليت عانت من هذه الـمأساة الوطنية



 

  جزائري لصناع نـجدة الـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطية الشعبيةالشعب الـ عرفان -1
األمن و كافة الوطنييـن ،  إن الشعب الـجزائري يأىب إال إن يثين على الـجيـش الوطين الشعيب و مصاحل

وطنية و تضحيات مكنت من نـجاة الـجزائر و من  ، و يشيد بـما كان هلم من وقفةوالـمواطنيـن العادييـن
  . مؤسساهتا حفاظ على مكتسبات الـجمهورية والـ

الــجزائـري يــجزم أنــه ال  بـمصادقته على هذا الـميثاق بكل سيادة ، إن الشــعــب
 بـما خلفتــه الـمأســاة الوطنية من جراح و يـخــــول ألي كـان ، يف الـجزائر أو خارجها، أن يتذرع

سسات الـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطيــة الشعبية، أو بـمؤ ، أو يعـتـد به بقصد الـمساسكلـــوم
 أو وصم شرف مجيـع أعـواهنا الذيـن أخـلـصوا خدمتها ، أو تشويه صورة الـجزائر على زعزعة أركان الدولة ،
  . الصعيــد الدويل

  :اإلجراءات الرامية إىل استتباب السلم - 2
، ٢٠٠٠يـنـاير  ١٣للسلطات إعتبارا من  فراد الذيـن سلموا أنفسهمإبطال الـمتابعات القضائية يف حـق األ: أوال 

  الـمدين ؛ تاريخ إنقضاء مفعـول القـانون الـمتضمن الوئام
الذيـن يكفون عن نشاطهم الـمسلح و  إبطال الـمتابـعات القضائـيـة يف حـق مجيـع األفراد: ثانيا 

فـراد الذيـن كانت هلم طـال هذه الـمتابعات على األإب و ال يـنـطبـق. يسلـمــون ما لديـهم من سـالح 
  .انتهاك الـحرمات أو استعمال الـمتـفجرات يف االعتداءات على األمـاكن الـعمومية  ازر الـجمـاعية أويد يف اجمل

ـوعا أمام و خارجه الذيـن َيـْمثُلُون ط إبطال الـمتابعات القضائية يف حق األفراد الـمطلوبيـن داخل الـوطن: ثالثا 
إبطال هذه الـمتابعات على األفراد الذيـن كانت هلم يد يف الـمجازر  و ال يـنطبق. اهليئات الـجزائرية الـمختصة

  الـعـمـومـية ؛ إنتـهـاك الـحرمات أو استعمال الـمتفجرات يف االعتداءات على األمـاكن الـجماعية أو
الـمنضويـن يف شبكات دعم اإلرهاب الذيـن يصرحون  األفراد إبطال الـمتابعات القضائية يف حـق مجيع: رابعا 

  الـمختصة ؛ بنشاطاهتم لدى السلطات الـجزائرية
عليهم غيابيـا باستثناء أولئك الذيـن كانت هلم يد يف  إبطال الـمتابعات القضائية يف حق األفراد الـمحكوم: خامسا 

  الـمتفجرات يف االعتداءات على األماكن الـعمومية ؛ الـحرمات أو استعمال الـمجازر الـجماعية أو انتهاك
 على اقترافهم نشاطات داعـمة لإلرهاب ؛ بس عقاباالعفو لصاحل األفراد احملكوم عليهم والـموجوديـن رهن احل: سادسا 
نـف الـمحكـوم عليهم و الـموجوديـن رهن الـحبس عقابا على اقترافهم أعمال عـ العفـو لصاحل األفراد: سابعا 
األماكن  الـمجـازر الـجماعية أو انتهاك الـحرمات أو استعمال الـمتفجرات يف االعتداءات على من غري

  الـعـمـومـيـة؛
لصاحل مجيــع األفـراد الـذيـن صـدرت يف حقـهم أحكـام  إبدال العقوبات أو اإلعفاء من جزء منها: ثامنا 

  . جراءات إبطال الـمتابعات أو إجراءات العـفـو السالفة الذكرالذيـن ال تشملهم إ أو الـمطلوبــيـن ةهنـائيـ
  :اإلجراءات الرامية إىل تعزيز الـمصالـحة الوطنية - 3

إجراءات ترمي إىل تعزيز وحدته و القضاء  توخيا منه تعزيز الـمصالـحة الوطنية ، فإن الشعب الـجزائري يبارك اختاذ
  . السبيل مرة أخرى جادةعلى بذور البغضاء و اتقاء الـخروج عن 

مضايقات اليت ال موسة ترمي إىل الرفـع النهائي للإجراءات مل زائري صاحب السيادة يزكي تطبيقإن الشعـب اجل: أوال 
  . اعتبار آخر  بذلك واجبهم الوطين فوق أيعنيدين واضسياسة الوئام امل ن جنحوا إىل اعتناقالذي زال يعاين منها األشخاص



 

سبيـل تعزيز السلـم و الـمصالـحة الوطنية  الـمواطنـيـن سعوا و ال زالوا يسعون سعيا مسؤوال يف ذلك أن هؤالء
  . الـجزائر من قبل األوساط الـمناوئة يف الداخل و أذناهبا يف الـخارج رافضيـن أن تستغل األزمة اليت مرت هبا

الـمواطنيـن الذيـن  إجراءات ضرورية لصاحل إن الشعب الـجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من : ثانيا
اختذهتا الدولة، يف إطار ما هلا من صالحيات، و ترتب عنها  تعرضوا ، عـقابا هلم على ما اقترفوه من أفعال إلجراءات إدارية

  . قصد تـمكيـنهم هم و أسرهم من تسوية وضعيتهم االجتماعية تسوية هنائية فصلهم من مناصبهم ، و ذلك
يـنسى العواقب الـمأساوية اليت جناها  إن الشعب الـجزائري ، و إن كان مستعـدا للصفح، لـيـس بوسعه أن: ثالثا 

  . عليه العبث بتعاليم اإلسالم، ديـن الدولة
يـقـرر بسيـادة حـظـر  إنـه يؤكد حقه يف االحتياط من تكـرار الوقوع يف مثـل تلك الـضـالالت، و

  .كانـت له مسؤولية يف هذا العبث بالديـن ـحت أي غـطاء كان، من قبل كل مـنمـمارسة أي نشاط سياسي ، ت
السـيادة يـقرر أيضا أال يسوغ الـحــق يف مـمــارسة النشـاط  إن الشعـب الـجـزائري صـاحب

 يف أعمال إرهابيـة و يصر، رغــم األضـرار البشـريـة و الـماديـة الفــظيعة اليت السيـاسي لكـل من شارك
بـمـسـؤوليـتــه فـي  تسبب فيها اإلرهــاب والعبث بالديـن ألغراض إجرامية، على رفـض االعتراف

  .األمة و مؤسسات الـجمهورية تدبـيـر و تطبيــق سيـاسـة تـدعـو إلـى ما يزعـم جهادا ضد

  الـمفقوديـن الـمأساوي إجراءات دعم سياسة التكفل بـملف -٤
حيـظى باهتمام الدولة مـنـذ عشر سنـوات خـلـت و هـو  ملف الـمفقوديـن إن الشعب الـجزائري يذكر بأن

  . معـالـجـتـه بالكيـفـيـة الـمـواتيـة مـحل عنـاية خاصة قصد
إنه  و . الـمفقوديـن هي إحدى عـواقـب آفة اإلرهاب اليت ابتليت هبا الـجزائر ويذكر كذلك بأن مأساة األشخاص
اإلجرامي لإلرهابييـن الذيـن  دات كانت يف العديد من الـحاالت بفعـل النشاطيـؤكد أيضا أن تلك اإلفتـقـا

  . إنسان جزائريا كان أم أجنبيا ادعوا ألنفسهم حق الـحكم بالـحياة أو الـموت على كل
زعم يقصد به رمي الدولة بالـمسؤولية عن التسبب يف ظـاهرة  إن الشعب الـجزائري صاحب السيادة يرفـض كل

 أن األفعال الـجديرة بالعقاب الـمقترفة من قبل أعوان الدولة الذيـن تـمت و هـو يعـتـرب. د االفتقا
إللقاء الشبهة على سائر قوات  معاقـبتـهـم من قبل العدالة كلما ثبتت تلك األفعال ، ال يـمكن أن تكـون مدعاة

  .للوطنالـمواطنيـن و خدمة  النظام العام اليت اضطلعت بواجبها بـمؤازرة مـن
  : قـوديـن تسوية هنائيةاإلجراءات الرامية إىل تسوية ملف الـمف من ذو الشعب يف تقرير ما يليتلكم هي الروح اليت حت

ستتخذ اإلجراءات  تتحمل الدولة على ذمتها مصري كل األشخاص الـمفقوديـن يف سياق الـمأساة الوطنية و : أوال
  الضرورية بعد اإلحاطة بالوقائع ؛

 اإلجراءات الـمناسبة لتمكيـن ذوي حقوق الـمفقوديـن من تـجاوز هذه الـمحنة القاسية ستتخذ الدولة كل: ا ثاني
  يف كنف الكرامة؛

  . ولذوي حقوقهم الـحـق يف التـعـويـض يعترب األشخاص الـمفقودون ضحايا للـمأساة الوطنية،: ثالثا 
  :تعزيز التماسك الوطين اإلجراءات الرامية إىل - 5
الوطنية طـالت األمة قـاطـبة، و عاقت البناء الوطين، و مّست  إن الشعب الـجزائري يراعي كون الـمأساة: أوال 

  .مباشر بـحـيـاة الـمالييـن من الـمواطنيـن مساسا مباشرا أو غري



 

اطنيـن غري من الواجب الوطين اتقاء نشأة الشعور باإلقصاء يف نفوس الـمو يعترب الشعب الـجزائري: ثانيا 
تقتضي  و يعترب أن الـمصلحة الوطنية. عـما أقدم عليه ذووهم من خيارات غري حممودة العواقـب  الـمسؤوليـن

  . القضاء هنائيا على مجيع عـوامل اإلقصاء اليت قد يستغلها أعداء األمة
األسر اليت كان ألعضاء منها بـمأساة  يعترب الشعب الـجزائري أنه يـنبغي للـمصالـحة الوطنية أن تتكفل: ثالثا 

  . ِضلْـٌع يف مـمارسة اإلرهاب
األسر الـمذكورة واليت  يقرر الشعب الـجزائري أن الدولة ستتخذ تدابري التضامن الوطين لصاحل الـُمعوزة من : رابعا

  . عانت من اإلرهاب من جراء تـورط ذويها
  . الـمصالـحة الوطنية استتباب السلم و ترسيخ دعائم تزكيته لـهذا الـميثاق ، يروم الشعب الـجزائري من خالل

يديل بدلوه يف إشاعة السلـم و األمن و يف تـحقيق  و يعترب أنه بات من واجب كل مواطن و كل مواطنة أن
 إننا لن نقع: " الـجزائر مرة أخرى بالـمأساة الوطنية اليت تكبدهتا ، و تعـلـن الـمصالـحة الوطنية ، حىت ال تصاب

يفوض لرئيس الـجمهورية أن  إنه .و الـمؤمن ال يلدغ من ُجحر مرتيـن!". تيـن يف مثــل هذه البليـــة مر
  .الوطنية ويعقد من مثة السلم و الـمصالـحة الوطنية يلتمس، باسم األمة، الصفح من مجيـع منكويب الـمأساة

أسهمت يف  مناورات السياسوية الداخلية اليتالـجزائري أن يـنسى التدخالت الـخارجية و ال الـ ال يـمكن للشعب
  . تـمادي و تفاقـم فـظـائـع الـمأساة الوطنية

أن  الذي يتبىن هذا الـميثاق يعـلـن أنه يتـعـيـن منذ اآلن على الـجميـع، داخل البالد، إن الشعب الـجزائري
خالل هذا الـميـثـاق ،  رره ، منو هـو يـرفـض كل تدخل أجنيب يرام به الطعـن فيما ق. يـنـصاعوا إلرادته 

  . من اختيار بكل سيـادة و يف كـنـف الـحرية و الديـمقراطية
الوطين، و ذلك يف كنف احترام ما  إنه يؤكد أنه يتعـيـن على كل مواطن و كل مواطنة أن يتوىل دوره يف مسعى البناء

الشعب الـجزائري يعلن أنه عقد العزم على  إن و واجبات يسوغه لكل واحد دستور البالد و قوانيـنها من حـقـوق
نظــامـها  سائر مؤسسات الدولة، عن الـجمهورية الـجزائرية الديـمقراطية الشعبية و كذا عن الدفاع، من خالل

 . الــتــطــرف أو معاداة األمة الديـمقراطي التعددي ضد كــل حمــاولــة للــزج هبا يف متـاهــة
الـحداثة ، فـإنـه يعـلـن عـن عـزمـه على الـعمل من أجـل  رسيخ قدم األمة يفو إذ يؤكد تصميمه على ت

  . تـرقـيـة شخـصيـته و هويته
تـوطـيـد الوحدة الوطـنية و ترقيـة  إن الشعب الـجزائري يدعـو كل مـواطـن و كـل مواطنة إىل اإلسهام يف

من قيم  ١٩٥٤ـمومة ما جاء يف بيان ثورة أول نوفمرب الـحفاظ على دي وتعزيز الشخصية و اهلوية الوطنـيتيـن و إىل
  .األجـيـال نبيلة عـبـر

اآلتية يف مأمن من خماطر االبتعاد عن مرجعياهتا  و لـما كان مقتـنعا بأمهية هذا الـمسعى الذي سيـجعل األجيال
 لى الشخصية و الثقافة الوطنيتنيع الدولة اتـخاذ مجيع اإلجراءات الكفيلـة بالـحفاظ وثقافتها ، فإنه ُينيط بـمؤسسات

  . الثـقـافـيـة و اللسانية و ترقيتهما من خالل إحياء مآثر التاريخ الوطين و النـهوض بالـجوانب الديـنية و
أجل السلم و الـمصالـحة الوطنية و يفوض لرئيس الـجمهورية  إن الشعب الـجزائري يصادق على هذا الـميثاق من

 . تـجسيد ما جاء يف بنـوده صداختاذ مجيع اإلجراءات ق

  


