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  :مقدمة
تعتبر وسائل االتصال من بين أهم الوسائط التي تتدفق المعلومات من خاللها بين الحاكم 

األدوار األساسية في عملية االتصال السياسي بنشرها لقد أصبحت هذه الوسائل تلعب  والمحكوم،

لمختلف المطالب و المواقف واألراء المتداولة في أوساط الرأي العام مشكلة بذلك مدخالت النظام 

الذي بدوره يقوم باستعمال هذه الوسائل لتمرير رسائله وقراراته للرأي العام في شكل  السياسي،

تعد وسائل "  :بقوله Jean-Marie Cottretوهذا ما يؤكده  ،ما يسمى بمخرجات النظام السياسي

   1."االعالم في عصر الديمقراطية الجماهيرية الرابطة األساسية بين الحاكم والمحكوم

ترتبط وسائل االتصال في عالقاتها المختلفة بالنظام السياسي الذي يتشكل من مجموعة 

وأساسا بالنظام السياسي  سية والسلوكعناصر متصلة بالحكم وتنظيماته وبالجماعات السيا

  المصدر الفعال للشرعية السياسية و التعبير           اليوم نظام الديمقراطية السياسي، لذلك يعتبر

تزود الرأي العام ب تقوم التيعتبار قوة وسائل اإلعالم بعين االيأخذ إذ عن الرأي العام، 

      بنائه بناءا متوازنا و متكامال، أوفي دورها الرقابي      بالمعلومات المحايدة و الحقيقية من أجل 

على السلطة السياسية بتحقيقاتها ومتابعاتها، لقد أصبحت وسائل اإلعالم اليوم القنوات الرئيسية    

  .بين الحكومة و الشعب أو بين السلطة السياسية و الرأي العام

تشهد  ،يمقراطية واالنفتاح السياسي واإلعالميالد تهاتجربتقدما  في والجزائر التي تعيش 

توسعا وتطورا كبيرا في وسائل اإلعالم و خاصة الصحافة المكتوبة، عكس اإلذاعة و التلفزيون 

عالقة جديدة بين الصحافة المكتوبة  ليسمح بتشك ممااللّذان بقيا حكرا على السلطة السياسية، 

      فإنّه  في عالقاتها وإذا ما نظرنا إلى هذه الصحافة، خاصة و الرأي العام و السلطة السياسية

    أن نفصلها عن بعدها التاريخي الذي يحدد لنا المراحل التي انتقلت فيها من مرحلة  ال يمكننا

إلى أخرى، وعن بعدها السياسي الذي يربط بين وظيفة الصحافة والتطورات السياسية في كل 

  .و هذا حتى يتم تحديد وتفسير هذه العالقة الجديدة ،رمراحل التاريخ السياسي في الجزائ

نت للصحافة مكّ ت على الجزائر ستة عشر سنة من االنفتاح السياسي واالعالمي،لقد مر

المكتوبة أن تصير فاعال أساسيا في الصيرورة االجتماعية والسياسية للمجتمع الجزائري  

     وعليه كان جديرا بنا أن نبحث  اطي،وسمحت لها باكتساب تقدم ملحوظ نحو الحكم الديمقر

مها به باعتبارها اعن الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة المكتوبة في هذه التجربة ومدى التز

وضرورية لتعزيز وتدعيم التجربة اليمقراطية، وذلك ببناء وتسهيل االتصال  وسيلة أساسية

  .ياة السياسيةالسياسي بين الحاكم والمحكوم وتطوير المشاركة في الح

                                                           
1 Jean - Marie Cottret, Gouvernants et gouvernés, Presse universitaire de France, Paris,    
1993, P34. 



 

تتناول هذه الدراسة عالقة الصحافة المكتوبة الجزائرية بالسلطة السياسية والرأي العام  

من أجل تحليل الواقع االعالمي االتصالي في الجزائر في محاولة لفهم طبيعة عمل وسائل 

التوجه نحو ومحاولة ابراز الدور الذي تؤديه في خدمة  ،ة والصحافة المكتوبة تحديدااالعالم عام

الديموقراطية والوقوف على طبيعة العالقة التي تربط الصحافة المكتوبة بالسلطة السياسية والرأي 

العام، وهذا يرجع إلى كون وسائل االعالم وسيطا هاما وبارزا بين الحاكم والمحكوم في سياق 

  .التحول نحو الديقراطية التعددية

 :ولتتمحور االشكالية التي تقود هذا البحث ح
  

      العالقةبدورها في إطار  إلى أي مدى تقوم الصحافة المكتوبة الجزائرية

             تربطها بالسلطة السياسية والرأي العام في خدمة التوجه  التي

 نحو الديمقراطية؟
  

  :ولتفكيك جوانب هذه الدراسة ارتأينا أن نطرح التساؤالت الفرعية التالية  

الجزائر فتحت المجال واسعا أمام الصحافة المكتوبة لتأدية دورها   هل السلطة السياسية في .1

 ؟ في إطار التوجه نحو الديمقراطية

هل الدور الذي تقوم به الصحافة المكتوبة على اختالفها يخدم التوجه نحو الديمقراطية           .2

 في الجزائر؟

 ا الجزائر؟العام مكانته في عملية التحول الديمقراطي التي تشهده للرأيهل  .3

كيف ينظر الرأي العام في الجزائر إلى الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة المكتوبة        .4

 ؟ في خدمة النظام الديمقراطي
                                

أهمها  ،ى دوافع وأسباب جعلتنا نخوض فيهاتحديدنا لزاوية الدراسة كانت بناءا عل ّإن

  :األسباب التالية

ة في تدعيم ة و الصحافة المكتوبة خاصاإلعالم عام وسائل تلعبهالذي  الدور نالبحث ع .1

 .التوجه نحو الديمقراطية في الجزائر

في الجزائر وما يحتاج إليه  الديمقراطيجدية وحداثة الموضوع وواقعيته، نظرا لحداثة النظام  .2

  .من إسهامات ودراسات علمية قصد تدعيمه وترسيخه

ة بهذا المجال و المتعلقة بطبيعة العالقة القائمة بين وسائل اإلعالم    الخاصانعدام الدراسات  .3

ة و الجزائر تعيش تغيرا اجتماعيا سريعا بكل عناصره خاص العام،و السلطة السياسية و الرأي 

 .تبني الديمقراطيةالسياسية واالقتصادية و التكنولوجية منذ 



 

براز الدور الذي تؤديه الصحافة المكتوبة في خدمة تهدف هذه الدراسة بدرجة كبيرة إلى إ كما

أي السلطة  - الديمقراطية، و الوقوف على طبيعة العالقة التي تربط ةالديمقراطي نحو التوجه

  .بالصحافة المكتوبة -السياسية و الرأي العام 

  ط         من خالل تحديد طبيعة العالقات التي ترب ةالديمقراطي نحو المساهمة في تدعيم التوجه -

  .بين مكونات المجتمع

في الجزائر ومحاولة الوقوف على الطرف الذي  الديمقراطيدراسة المكونات األساسية للنظام  -

     وذلك من خالل دراسة العالقة        الديمقراطي النظاميلعب الدور األساسي في خدمة 

   .التي تربط بين أطرافه األساسية

         واضحا تقدماتأتي في وقت تعيش فيه الجزائرها دراسة أنّولعل الفائدة من هذه ال

ا يتطلب مجهودات كبيرة ودورا هام الديمقراطيفتدعيم واستقرار النظام  ،الديمقراطيةفي تجربتها 

دراسة طبيعة العالقة التي تربط  ّمة لهذا النظام، وعليه فإنو المدع نةاألطراف المكو تلعبه كّل

     أي بين وسائل اإلعالم و السلطة السياسية و الرأي العام من شأنها  حديدها،بين مكوناته وت

دعيم واالستقرار للنظام أن تعمل فيه هذه العناصر من أجل تحقيق التّ يجب يالدور الذأن تبرز 

   .الديمقراطي

       كما يمكن لهذه الدراسة أن تفتح المجال واسعا لدراسات أكثر عمقا حول طبيعة العالقة  

  .بين وسائل اإلعالم و الرأي العام و السلطة السياسية في الجزائر

  

لنا من الرجوع إلى الخلفيات النظرية والدراسات السابقة التي تناولت ولو بعض  ّوكان ال بد

  :اليةجوانب هذه الدراسة حتى نتمكن من الغوص فيها، وقد اقتصرنا على طرح الدراسات الت

 السلطة و الصحافة في الجزائر مذهب اإلعالم واإليديولوجية ،إبراهيمي يمإبراه: الدراسة األولى

  1.السياسية

تطرق الباحث في دراسته إلى عالقة السلطة السياسية في الجزائر بوسائل اإلعالم 

التي حصلت  التفاعالت القائمة بين المتغيراتمن خالل التطرق إلى  المكتوبة،السمعية البصرية و 

  .اإلعالميةاسي الجزائري وتلك التي حدثت في قطاع اإلعالم و داخل المؤسسات في النظام السي

قسم الباحث دراسته إلى ثالثة أبواب، تطرق في الباب األول إلى المذهب الجزائري في اإلعـالم  

من أجل تحديد مالمح المرجعية الفكرية و السياسية للعمـل الصـحفي الجزائـري و المتميـز     

                                                           

، دولة هدكتورا أطروحة ،السلطة و الصحافة يف اجلزائر مذهب اإلعالم واإليديولوجية السياسية، إبراهيم إبراهيمي 1  
  .1987، باريس، 2جامعة باريس

  



 

         اء للوسيلة أو المضمون، باالعتماد علـى مبـدأ االحتكـار الشـامل لكـلّ     بالمركزية الكلية سو

  من التلفزيون واإلذاعة ليتم بعد ذلك السيطرة على اإلعالم المكتوب بتأميم دور النشر و الطباعة 

أم1962صه الباحث للسياسة اإلعالميـة المطبقـة فـي الجزائـر مـن      ا الباب الثاني فقد خص        

و المتميزة باإلشراف األساسي من طـرف السـلطة السياسـية وتكـريس الرقابـة              1987إلى 

على اإلعالميين وأضوائهم ورسم عالقة وصاية معهم وصرف النظر على بناء سياسة إعالميـة  

  .واضحة

و تطرق الباحث في الباب األخير إلى إشكالية الحق في اإلعالم على ضوء المتغيرات السياسية  

و التعارض بين النصوص السياسية  دا مجاالت االلتقاءفي الجزائر محد ةية واإليديولوجيو الثقاف

  .واإليديولوجية و الممارسة اإلعالمية

  :أهمهاوقد توصل الباحث إلى جملة من النتائج 

ـ احتكار السلطة السياسية لوسائل اإلعالم من ناحية الملكية و التوجيه خـالل الفتـرة الممتـدة       

  .1965إلى  1962من 

بالسيطرة التامة للسلطة السياسية على وسائل اإلعالم و بتهمـيش   1965ـ تميزت الفترة ما بعد 

  .الصحافة المكتوبة

صياغة العمل اإلعالمي من الناحية التشريعية لكـن ظـروف    1982لقد أعاد قانون اإلعالم لعام 

  .الحالةالعمل الصحفي ومضمونه بقيت على نفس 

  1.رجال اإلعالم الجزائريون ومحيطهم :قيراطمحمد : ةالدراسة الثاني

تعتبر هذه الدراسة فصال من كتاب منشور باللغة اإلنجليزية تناول العديد من الدراسـات          

  "ديفد ويفر " شرف على تنسيقه وتحريره األستاذ  أفي مجموعة من الدول 
Weaver David H, The global journalist, studies of news people around the 
world, New York: Hampton press, 1998. 

التاريخيـة   بالصيرورةالنظام اإلعالمي في الجزائر ارتبط  ر الباحث في دراسته أنّيقر

التي مراإلعالم فرع يخدم توجه النظام السياسي الحـاكم وسـلطته    ت بها البالد، حيث اعتبر أن

         إلى جملة مـن المشـاكل      االستقاللسنة من  20ى بعد ّمر الذي أدالمتميزة باألحادية الحزبية، األ

جنّد وسائل اإلعالم من طرف الحكومة فـي سـبيل   ت وأنماط التسيير الشاذة حيث لم تو التناقضا

الباحـث   ّالتنمية بأبعادها المختلفة، بل خادمة لمصالح السلطة السياسية و النظام السياسي، كما اقر

كزي المحض للسلطة السياسية التي حرمت اإلعالميين في الجزائر من أبسط القواعد الطابع المر

  .المهنية
                                                           

1 1998. Mohamed KIRAT, Algerien journalists and their world, New York: Hampton press, 
  



 

    صـحفيا   75وقد اختبر الباحث في الشق التطبيقي للدراسة عينـة مـن الصـحافيين شـملت     

وكالـة األنبـاء واألسـبوعيات     التلفزيون، اإلذاعة، اليومية،الصحافة المكتوبة  :يتوزعون على

  :التاليةخيرإلى االستنتاجات ليصل في األ

لم تساهم المؤسسات السياسية و اإلدارية و االجتماعية في تنمية نشاط اإلعالميين ومؤسساتهم  .1

  .محدود في تدعيم القطاع اإلعالمي ّإالّ بقدر جد

 السوسـيو  الصحافة في الجزائر ال تستطيع تحقيق تقدم نوعي ومؤسساتي بالنظر إلى الشـقّ  .2

 .كاملةي الغير جاهز لتقبل وظائف اإلعالم و السياس اقتصادي

 ترقيـة أفضـل لـدور رجـل اإلعـالم الجزائـري                 1988لم تحقق إجراءات وتشـريعات   .3

على المستوى المهني، حيث تلخص معوقات نظام االتصال بالنسـبة لإلعالميـين فـي مسـائل     

صـول إلـى مصـادر    شروط المعيشـة وكـذا الو   الحرية،توسيع  المادي،االستقرار المهني و 

 .المعلومات

فهناك فـروق   ،تحفيزات ّمستوى رضا رجال اإلعالم بمهنتهم جد ضعيف فهم ال يتمتعون بأي .4

 .واضحة بين صحافة القطاع العام و الصحافة المكتوبة الحديثة

            السـلطة السياسـية و الصـحافة فـي الـيمن      :محمد لطفي على الحميـري : الدراسة الثالثة 

  1997.1 -1990بعد الوحدة اليمنية 

فصول إلى العالقة القائمة بين السلطة السياسـية         ةتطرقت الدراسة التي تشكلت من ثالث

و الصحافة في اليمن، وهي اإلشكالية األساسية التي تمحورت عليها الدراسة و التـي انقسـمت       

  :في تساؤالت أهمها

  سلطة و الصحافة ؟ـ ماهي العالقة الرابطة بين ال

هـذه العالقـة        ّـ هل للتشريعات و القوانين دور في تشكيل عالقة الصحافيين بالسـلطة ؟ أم أن 

  ال تعدو على كونها نزعات السلطة التفسيرية لمقتضيات الخطاب السياسي القائم ؟

ريخيـة  لقد اعتمدت هذه الدراسة على التحليل التاريخي الذي عرض من خالله الباحث محطات تا

  .المقارنعديدة لمرحلة ما قبل الوحدة كما استعان أيضا بأسلوب التحليل 

  :وتوصل الباحث في األخير إلى النتائج التالية

رت العالقة بين السلطة و الصحافة في اليمن من خالل عدة محاورلقد بر:  

  .ـ السلطة السياسية كأداة منظمة للنشاط الصحفي 1

                                                           
1

رسالة ماجستري ،1997-1990بعد الوحدة اليمنية  السلطة السياسية و الصحافة يف اليمن ،حممد لطفي على احلمريي  
  . 1998 عة اجلزائر،جام ،يف علوم اإلعالم واالتصال

  



 

  .رقابة على النشاط الصحفيـ السلطة السياسية أداة  2

  .ـ السلطة السياسية أداة مشاركة في النشاط الصحفي 3

وعليه سجل الباحث تراجعا كبيرا في مستوى الحق في االتصال المحتكر مـن طـرف السـلطة    

ومؤيديها، واعتبر أن ما تدعيه السلطة من غير هذه األمور ليس سوى شعارات سياسية لم تختلف 

  .الوحدةقبل  كثيرا عن مراحل ما

 السياسي في ظل التعددية السياسية واإلعالميـة،  االتصال :مرازقة إسماعيل :الدراسة الرابعة

   1994.1إلى 1990العوامل المؤثرة في دور الجرائد المستقلة من ترتيب

تطرقت الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة في عملية اإلتصال السياسي من خالل 

ومدى  ،نين والقرارات اإلدارية في محتوى ما تبثه أو تنشره وسائل اإلعالمالقوا تأثيرمعرفة مدى 

  اإلعالم  أجهزة على االقتصاديةا تحديد التأثيرات ذوك التأثير السياسي والرقابة على المحتوى،

  .ةالتجارية الخاص والمؤسساتمن قبل الحكومة 

إلتصال السياسي والكيفية التي ينبغي تناول الفصل األول ا ،م الباحث دراسته إلى أربعة فصولقس

      كما بين دور قنوات اإلتصال السياسي  ،ا اإلتصال وطبيعة تكون المجتمعذأن يكون عليها ه

  في نقل المطالب وتدفق المعلومات بين الحاكم و المحكوم عارضا مختلف المدارس النظرية 

ه لعملية فخص الثانيالفصل  ّماأ ،التي عالجت اإلتصال السياسي من باب التحليل والتنظير

    اإلتصال السياسي في الجزائر في مرحلة التعددية معتمدا على المنهجين التحليلي والتاريخي 

ا اإلطار ذوك ودورها في تحديد مسار التعددية، اأكتوبر وظروفهمن خالل الحديث عن أحداث 

   .1990لعالم التشريعي المتعلق بالنشاط اإلعالمي  المتمثل في قانون اإل

طور موقع الصحافة الجزائرية في عملية اإلتصال السياسي مبرزا توعرض في الفصل الثالث 

ا أهم مستلزمات القيام بدورها ذوك ،في جانبها الكمي 1988الصحافة المكتوبة بعد أكتوبر

  .مرتكزا على التوزيع، الطباعة واإلشهار

    وتوصل من خاللها  باستخدام التحليل العاملي،لك ذالفصل الرابع بالدراسة الميدانية و ّواهتم

    عملية اإلتصال السياسي،       الصحافة المستقلة فيإلى ترتيب العوامل المؤثرة في دور 

جميع العوامل ومدى أهميتها وحاالت  راإلحصائية لتأثيكما خلصت الدراسة إلى تحديد القيمة 

   .تغيرها

                                                           

 
، رسالة ماجيستر يف علوم اإلعالم   االتصال السياسي يف ظل التعددية السياسية واإلعالمإمساعيل مرازقة،     1

  .1999واالتصال، جامعة اجلزائر، 



 

 فإن عليه، ولمشكلة المبحوثة و المجال الذي تنتمي إليهبطبيعة ا دراستنارتبط  منهج لقد ا

   إلى تصنيف البيانـات  يمتد مجالها : " ة حيثيدراستنا اندرجت ضمن الدراسات والبحوث المسح

واستخالص نتائج مفيـدة   ،وتفسير هذه البيانات وتحليلها تحليال شامال ،و الحقائق التي تم تجميعها

   1".أو الظاهرة التي يقوم الباحث بدراستها ار تعليمات بشأن الموقفة إصدمنها  تؤدي إلى إمكاني

واحد من المناهج األساسية في البحـوث  "  :على المنهج المسحياعتمدنا في دراستنا  قدل

الوصفية بحيث يهتم بدراسة الظروف االجتماعية و السياسية واالقتصادية وغيرها، في مجتمـع  

  2".النتائجمعين قصد جمع الحقائق واستخالص 

من مجرد الرصد مـن أجـل الفهـم إلـى تقـويم أوضـاع قائمـة            "  :ويمتد الهدف من المسح

عملية مباشرة، والتي تعتبر طريقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصـويرها كميـا       ضأو ألغرا

   3".عن طريق جمع معلومات متقنة عن المشكلة وتصنيفها وتحليلها

يستهدف تسجيل، تحليل وتفسير الظاهرة "  :ك المنهج الوصفي التحليلي والذيوقد استخدمنا في ذل

في وضعها الراهن بعد جمع البيانات الالزمة و الكافية عنها، وعن عناصرها من خالل مجموعة 

  4".من اإلجراءات المنظمة التي تحدد نوع البيانات ومصدرها وطرق الحصول عليها

و المعلومات التي ستعتمد عليها الدراسة من أهم يعتبر الحصول على البيانات كما 

            تعتمد على مدى قدرتنا يخطوات البحث، ويرجع ذلك إلى قيمة البحث ومدى دقة نتائجه الت

  اعتمدنا  وعليه فقد، قة ألهداف البحثزمة للدراسة و المحقّفي الحصول على المعلومات الالّ

           تستخدم هذه األداة  ":ى المعلومات و الحقائقعلى استمارة االستبيان للحصول عل

  5".في العلوم اإلنسانية استخداما كبيرا للحصول على بيانات ومعلومات تتعلق باالتجاهات واآلراء

          ذلك بعد األساتذة،مع بعض  تهات مناقشبعد أن تم في شكلها األول لقد تم إعداد استمارة االستبيان

وبعـد   ،فـردا  25وكان عددهم الذين تعنيهم الدراسة  دألفراالى مجموعة من ختبارأولي عقمنا با

وعلى ضوء ذلـك أصـبحت    ،وإضافة بعضها  ةم تعديل بعض األسئلت تفريغ استمارات االختبار

  .1، انظر الملحق رقمالنهائياالستمارة جاهزة للتطبيق الميداني في شكلها 

                                                           

، ص1976القاهرة، : ، عامل الكتب، األسس و املبادئحبوث اإلعالمحممد حسني مسري،    125. 1  

  2  227، ص 1977الكويت، : ، وكالة املطبوعاتالبحث العلمي ومناهجه أصولأمحد بدر،   

:، ديوان املطبوعات اجلامعيةمناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، عمار بوحوش و حممد الذنيبات   3  
130، ص1995اجلزائر،   

 . 93، ص 1997القاهرة، : عامل الكتب الطبعة الثانية، ،حبوث الصحافة، حممد عبد احلميد 4
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    الـذي يثيـر الكثيـر     ن األسئلة المفتوحة نظرا لطبيعة الموضوع،الكثير م لم تعتمد الدراسة على

راء واالختالفات مما يعقد تحليلها، لذلك فضلنا التركيز على األسـئلة المغلقـة   من النقاشات و اآل

  . بإجابات تخدم البحث وإشكاليته

  :محاورموزعة وفق ثالث  سؤاال 22اشتملت االستمارة إجماال على 
ظيفةالصـحافة  تبحث عـن و  التي شمل األسئلة ،راءة الصحافة المكتوبةمحور أول حول ق  -

  .ونظرته حولها باعتبارها مصدرا لمعلوماته ،ومدى تعلق المبحوث بها

خاص برأي المبحـوث حـول    ،محور ثان حول عالقة الصحافة المكتوبة بالسلطة السياسية -

 .ةالتضييق والمراقبة التي تمارسها السلطة السياسية على الصحاف

يهدف إلى معرفة مكانـة الـرأي    ،العاممحور ثالث حول عالقة الصحافة المكتوبة بالرأي   -

 .الصحافة المكتوبة به ومدى اهتمام العام،

بإعطاء اإلجابات رمزا حرفيا    1codage préalableاعتمدنا في االستمارة على الترميز المسبق

إلدخاله مباشرة في الحاسوب مـن أجـل   يفهمه الكمبيوتر تمهيدا    Alphanumériqueأو رقميا

  SPSS.2المعالجة اإلحصائية بواسطة برنامج اإلعالم اآللي لمعالجة بحوث العلوم االجتماعية 

ـ   5مـارس و  15لقد قمنا بتوزيع االستمارات بصورة مباشرة في الفترة ما بين      2004 لأفـر ي

، حيـث لـم   استمارة موزعـة  150استمارة من بين  140في الجزائر العاصمة، و تم استرجاع 

منها لعدم صالحية الطريقـة التـي أجيـب    7استمارات من طرف المبحوثين، وألغينا 3تسترجع 

  .في كل الخانات التي احتوتها األسئلة  Xبها،كوضع عالمة

نظرا لصعوبة مسح مجتمع البحث والذي يعتبر قراء الصحف في المجتمع الجزائـري بكـل   و

سنة فما فوق،اضطررنا إلى مسح مجتمع أصـغر،   18ين تبلغ أعمارهم أفراده رجاال ونساءا والذ

باعتبارهم جزء من أفراد مجتمـع الجزائـر    بلدية الجزائر الوسطى من أفراد فوقع اختيارنا على

  :العاصمة، وذلك لمجموعة من االعتبارات أهمها

  .ةتواجد معظم مقرات وسائل االعالم ومنها الصحافة المكتوبة بالجزائر العاصم -

       ممـا يؤهـل سـكانها     القتصـادية اتتواجد بالجزائر العاصمة معظم المؤسسات السياسية و -

 .إلى مزيد من النشاطات السياسية و االدارية واالقتصادية

قمنـا   خاصة من جانب استطالع الـرأي العـام،   وبناءا على اشكالية الدراسة وأهدافها

ارهم معنيين مباشرة بموضوع الدراسة ويمثلون بإجراء البحث على عينة من قراء الصحف باعتب

  .طرفا من الرأي العام، تم استجوابهم في نقاط بيع مختلفة من بلدية الجزائر الوسطى

                                                           

D.Grangé et L.lebart, traitement statistique des enquête, Dunod: Paris, 1994, P 114   
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  :في المعاينة كما يذكر األستاذ بن مرسـلي األسلوب القصدية، هذا عينة تم اختيارنا للقد ل
استه مجتمع البحث، وهذا انطالقا من در يقوم على التقدير الشخصي للباحث في اختيار مفردات" 

مـن حيـث مـا     األخيرة،هذا المجتمع من مفردات ولطبيعة هذه  الكاملة و المفصلة لما يحتويه

على الصعيد المـذكور   بالبحثوبالتالي اختيار تلك التي لها صلة  وبيانات،تتضمنه من معلومات 

لك، بل فقط عامـل  في ذ نتظام أو الصدفةلتشكيل عينة البحث، دون األخذ بعين االعتبار عامل اال

   1."ر المحقق للنتائج النهائية للبحثمن فائدة االختيا التأكد الشخصي

    مبحوث مـن قـراء الصـحف تـم اسـتجوابهم فـي نقـاط بيـع مختلفـة                  150شملت العينة 

مـن النـوع    أي دراسة يجب أن تشمل"  :على أنّه Nicole Berthierيؤكد  حيثمن العاصمة، 

80ي على عينة ال تقل عن الكم حجم العينة يتراوح  مبحوث، وفي ميدان العلوم االجتماعية   فإن

  2".مبحوث 1000و 100ما بين 

االسـتطالع ولـد   " ذلك أن ) مبحوث 150(لقد سمحت لنا إمكانياتنا من تحديد العينة بهذا الحجم 

الجمهـور الـذي يهمـه     واب الفـردي لكـلّ  نتيجة استحالة المسح الشامل، حيث يتعذر االستج

  3".ه وجد إلمكانية وصف الكل انطالقا من الجزءالموضوع، كما أنّ
  

ج مبعد معالجة البيانات الخاصة بالعينة وحجمها والنتائج المحصل عليها باستعمال برنا     

SPSS، ةبالمتغيرات على الشكل التاليبها و كانت االحصائيات الخاص:   
  

كل من الذكر واألنثى يختلفان فيما بينهما  إن :توزيع المبحوثين حسب الجنس  01رقمالجدول 

  .على نوعية اإلجابات ا ينعكسمم، في االنشغاالت واالهتمامات
  

  النسبة  العدد  

 %47.1  66  ذكر

  %52.9  74  أنثى

  %100  140 المجموع

 

                                                           

،2003، اجلزائر:، ديوان املطبوعات اجلامعيةمناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم و االتصالد بن مرسلي، أمح     1   
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ي الحياة، والسن يلعب دورا فلكل فرد تجاربه ف :توزيع المبحوثين حسب السن 02الجدول رقم

  .كبيرا في اكتساب هذه التجارب، إذ أن النظرة إلى األشياء تختلف باختالف السن

  

  النسبة  العدد  

  42.9%  60  سنة 30أقل من 

] 40-30]   
                  

44  %31.4  

] 50-40] 23  %16.4  

  9.3%  13  سنة 50أكثر من 

  100%  140  المجموع             

  
 ،مجال عمله ومحيطه الخاص بـه  فرد فلكل :توزيع المبحوثين حسب المهنة  03جدول رقمال

  .وبالتالي فاإلجابات ليست بالضرورة نفسها
  

  

  النسبة  العدد  

  %10  14  إطار

  12.9%  18  إداري

  35.7%  50  عامل

  25%  35  طالب

  2.9%  4  متقاعد

  13.6%  19  بدون عمل

  100%  140  المجموع           

 
 
  
  
  
  
 



 

     لكل مستوى علمي قدرته  :توزيع المبحوثين حسب المستوى العلمي 04الجدول رقم

  .على رأي معين رمات و األفكار ومناقشتها واالستقراوعلى تلقي المعل
  

  
  النسبة  العدد  

  2.1%  3  ابتدائي

  6.4%  9  متوسط

  20%  28  ثانوي

  71.4%  100  جامعي

  100%  140  المجموع   

  

 يختلف مستوى الدخل لدى األفـراد،  :توزيع المبحوثين حسب مستوى الدخل 05الجدول رقم

  .كهم وتصرفاتهم وفقا لذلكووبالتالي يختلف سل
                                          

  
  النسبة  العدد  

  43.6% 61  دج 8000أقل من 

[14000-8000[  39 %27.9  

[14000 -20000[  18 %12.9  

[20000 -30000[  17 %12.1  

  3.6% 5  30000أكثر من 

 100% 140  المجموع   

              
  

  

  
   
  

  

  



 

I. الصحافة المكتوبة:  
في خدمة  ردورها الكبيم الوسيلة اإلعالمية التي لها وتوبة اليكالم الصحافةتعتبر 

وإدارة  إذ تقوم بتوفير المعلومات والحقائق الالزمة، المجتمع، ودفعه نحو تحقيق أهدافه،

مختلفة و المتعددة، ومنه جاء هذا الفصل خدمة لهذه ال لآلراءات المفتوحة، وطرح الحوار

 .الدراسة

  :مفهوم الصحافة .1

المفهوم الحديث للصحافة أبعادا جديدة و ذلك مع تطور الممارسة و نمو الدراسات  اتخذ

            ...من أن تلجأ إلى أكثر من مدخل واحد لتحديد هذا المفهوم  إذ البد" الصحفية، 

المدخل القانوني و  المدخلاللغوي و  المدخل :و في هذا المجال يمكن أن نرصد أربعة مداخل

   1" .التكنولوجي المدخل اإليديولوجي و

   :اللغوي التعريف 

 ةو هي مرتبط Pressفي معجم المصطلحات اإلعالمية تستخدم كلمة صحافة بمعنى       

وهي علم فن     Journalismوتعني أيضا  2.بار و المعلوماتبالطبع و الطباعة و نشر األخ

    3إصدار الصحف من جرائد و مجالت و يشتمل ذلك على كتابة و تحرير مواد الصحيفة 

           فكلمة الصحافة تشمل  4بمعنى الصحفي و هو الذي يمتهن الصحافة    Journalistو

     فيرجع  ،لصحافة العربيةاوم في يتعارف عليه الا المأم .الوقتالصحيفة والصحفي في نفس  اإذ

          أولو هو  ،في اإلسكندرية" لسان العرب " فيه الفضل إلى نجيب الحداد منشئ صحيفة 

  5.صحافيو منها أخذت كلمة  ،من استعمل لفظ الصحافة بمعنى صناعة الصحف و الكتابة فيها

  :القانوني التعريف. 2.1

         التعريف الذي تأخذ به قوانين المطبوعات  ،انوني للصحافةو يقصد بالتعريف الق

 1990و قانون اإلعالم الجزائري لسنة  .الحكوماتالذي على أساسه تعامل الصحافة من قبل  و

تعتبر نشرية دورية، في مفهوم هذا القانون كل الصحف "  :15مادته  فييعرف الصحافة 

  :تصنف إلى صنفين، وي فترات منتظمةوالمجالت بكل أنواعها و التي تصدر ف

                                                           

  .37، ص1998القاهرة، : ، عامل الكتبالطبعة الثانية، مدخل إىل علم الصحافة، فاروق أبو زيد  1 
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  .ةالعامالصحف اإلخبارية  -

 "  .المتخصصةالنشريات الدورية  -

     ة بمفهوم هذا القانون النشريات الدورية تعتبر صحف إخبارية عام"  :16المادة و جاء في 

   "  .التي تشكل مصدرا لإلعالم حول األحداث الوطنية أو الدولية والموجهة إلى الجمهور

           ث حفي المحترف هو كل شخص يتفرغ للبحالص"  28مادته ويعرف هذا القانون الصحافي في 

مهنته  يتخذهعن األخبار وجمعها و انتقائها و استغاللها و تقديمها خالل نشاطه الصحافي الذي 

    1" .المنتظمة و مصدرا رئيسيا لدخله

  :اإليديولوجي التعريف .3.1

     فة باختالف اإليديولوجية التي يتبناها النظام الصحفي القائم يختلف تعريف الصحا

  و هو بالتالي يرتبط بالفلسفة السياسية و االجتماعية و االقتصادية التي يقوم عليها  ،في المجتمع

  .المعاصرو في هذا المجال نجد تعريفين أساسيين يسودان واقعنا  ،هذا المجتمع

 :الليبراليالتعريف  1.3.1.

الفرد من خالل حقه في ممارسة حرياته  يعتبر الصحافة وسيلة للتعبير عن حرية     

  .حرية الصحافة مبدأوفي مقدمتها حقه في التعبير عن أفكاره وآرائه تحت  و المدنية ، السياسية

  :االشتراكيالتعريف 2.3.1. 

           دورها  و المتبادلة مع المجتمع من حيث عالقتها ينظر إلى الصحافة

  .في العملية االجتماعية

   أكثر  هذا المدخل يعبر بشكل عام عن الجانب الوظيفي للصحافة نأنقول ب أنو يمكن 

  .آخرمن أي جانب 

   :التكنولوجي التعريف. 4.1

التكنولوجي للصحافة، التطبيق العلمي لالكتشافات العلمية في مجال  يقصد بالتعريفو 

تطور وسائل اإلعالم  اإلعالم ، بمعنى أن تكنولوجياافة جزء من الصحافة، وتكنولوجيا الصح

  .التطور االجتماعي للبشرية إحداثيعتبر العامل الرئيسي في 

ها تستفيد كثيرا            والشك أنّ الطباعة،اإلنجازات التكنولوجية في مرحلة  منالصحافة  استفادتفلقد 

          الحصول على المادة الصحفية  –مجال التغطيةمن المرحلة اإللكترونية حاليا سواء في 

و األقمار   و توصيلها إلى الصحيفة باستخدام التيلكس وأجهزة اإلرسال و االستقبال و الكمبيوتر
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وبنوك  للمعلوماتكنظم المعالجة اآللية  –أوفي مجال حفظ واستدعاء المعلومات  ،الصناعية

   1.المعلومات

وعليه يمكن  للصحافة، لى عدم وجود تعريف شامل و واحدو نخلص بعد هذا العرض إ

2:معانيالصحافة كلمة تستخدم للداللة على أربعة  القول أن   

  :األولالمعنى   . أ

  :الصحافة بمعنى الحرفة أو المهنة و هي تتصل بجانبين 

  .تتصل بالصناعة والتجارة -

  .ختار مهنة الصحافةتتصل بالشخص الذي ا -

    :الثانيالمعنى   . ب

     .الصحفيةو التحقيقات  األحاديثة بمعنى المادة التي تنشرها الصحيفة كاألخبار و الصحاف

 .فن التحرير الصحفي، فن التحقيق الصحفي و فن المقال  3،فهي متصلة بالفن وبالعلم

   :الثالثالمعنى   . ت

   فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من عدة نسخ  به،الصحافة بمعنى الشكل الذي تصدر 

   4.متباعدةكل منتظم و في مواعيد ثابتة متقاربة أو و تظهر بش

  :المعنى الرابع  . ث

أي كونها رسالة تستهدف خدمة  ،الصحافة بمعنى الوظيفة التي تؤديها في المجتمع الحديث

  .المجتمع و الفرد الذي يعيش فيه

  

تصدر الذي  المجتمع  واالقتصادي فيتتصل الصحافة بطبيعة الواقع االجتماعي  يناو بهذا المع

باإليديولوجية التي يؤمن بها هذا  ثم ،نوعية النظام السياسي و االجتماعي القائم بهبو ،فيه

 5.المجتمع
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  :وظائف الصحافة واختالف النظام السياسي و االجتماعي .2
         الصحافة باختالف النظام السياسي و االجتماعي و االقتصادي القائم  وظائف تختلف

     فوظائف الصحافة في المجتمعات الليبرالية تختلف  الصحيفة،در فيه في المجتمع الذي تص

  :االشتراكيةعن وظائفها في المجتمعات 

  :وظائف الصحافة في المجتمعات الليبرالية1.2. 

      انعكس الواقع السياسي و االجتماعي في المجتمعات الليبرالية على مفهوم الصحافة 

وم بها الصحافة في تلك المجتمعات ، فحرية الصحافة تعتبر أحد و بالتالي على الوظائف التي تق

المالمح الواضحة والبارزة في الديمقراطية الليبرالية إلى جانب الحريات الفردية كحرية التعبير، 

  :وعليه تنفرد الصحافة في هذه المجتمعات بأداء وظيفتين هامتين

   1.من الفسادالحكم و تنظيف المجتمع  تدعيم المشاركة الشعبية في

  :تدعيم المشاركة الشعبية في الحكم  .أ 

      تقوم الصحافة في المجتمعات الليبرالية بنشر البيانات و المعلومات عن اتجاهات  

   ا يساعدتجاه سياسات الحكومة و خططها، مماكما تظهر رد الفعل الشعبي  ، و خطط الحكومة

و هذا كله يدعم المشاركة الشعبية  ت الرأي العام،مالئم لحقيقة اتجاهافي اتخاذ القرار السياسي ال

  .في اتخاذ القرار السياسي أي تدعيم المشاركة الشعبية في الحكم

      والصحافة المؤيدة تكشف  حكومية،فالصحافة المعارضة يمكنها أن تكشف أخطاء سياسة 

 .الخاصة و الصحافة المستقلة تؤيد أو تعارض حسب رؤيتها ،عن مقدار التأييد الشعبي

  :الفسادتنظيف المجتمع من   .ب 

ة وعلى المشاريع العام الحكومة،تقوم الصحافة في المجتمعات الليبرالية بدور الرقيب على 

وقد ساعد  الشعب،ة و تقوم بالكشف عن االنحرافات و األخطاء التي ترتكب في حق والخاص

     ي يكفلها القانون للصحف و الحماية الت ،على ذلك الحرية الواسعة التي تتمتع بها الصحف

التي تتعرض لقضايا االنحرافات، والحق الذي يعطيه للصحفي في عدم اإلفشاء بأسماء المصادر 

  . التي تزوده بالمعلومات

  :االشتراكيةوظائف الصحافة في المجتمعات  2.2.

ون  تعتبر الواقعية وااللتزام خاصيتان أساسيتان تميزان الصحافة االشتراكية، والصحفي

و عليه نجد الصحافة في المجتمعات  ،يقومون بنشاطهم باعتبارهم جزء من طبقة اجتماعية

  :الوظائف التالية بأداءاالشتراكية تنفرد 

                                                           
  .70، صاملرجع نفسه    1



 

 : االشتراكيالدفاع عن النظام   . أ

  عن طريق إبراز اإلنجازات التي تحققها التجربة االشتراكية في المجتمع الذي تصدر 

  1.السلطة و موظفة لخدمتها و حماية سياستها فيه الصحيفة، فهي تحت هيمنة

 : التوعية اإليديولوجية  . ب

عن طريق شرح الفلسفة االشتراكية و تبسيطها لجماهير القراء من أجل تكوين الوعي 

   2.اهااالشتراكي، فهي تلتحم مع اإليديولوجية الحاكمة و تتبنّ

 :ال في الصراع اإليديولوجيالصحافة سالح فع  . ت

ال في مواجهة األفكار و الفلسفات في المجتمعات االشتراكية كسالح فع تستخدم الصحافة

   فالحرية بالنسبة لهذه الصحافة هي أهمية التحرر  3،البرجوازية المناهضة للفلسفة االشتراكية

يفية داخل لمقاومة وكشف التيارات التحر ةكذلك تستخدم الصحاف 4من الطغيان الرأسمالي

  .يكاالشتراالمعسكر 

  

  :نظريات اإلعالم و النظم الصحفية3. 

المجال الفلسفي فيما يتعلق بطبيعة حرية التفكير و حرية  لقد امتد الجدل الذي خص

التي بالنظريات يالتعبير إلى تأسيس ما سم زت األنظمة اإلعالمية التي سادت أروبا ابتداء مي  

  .دس عشراالس 16من القرن 

دائما شكل و لون النظام االجتماعي الذي يعمل في سياقه،  أي نظام إعالمي يأخذ و الواقع أن

معرفة العالقة التي تربط النظام االجتماعي و اإلعالم تتطلب معرفة القيم  يستتبع ذلك أن        

و االفتراضات و المعتقدات التي يحملها المجتمع فيما يتعلق بطبيعة اإلنسان و المجتمع و الدولة، 

  :ظهرت عدة نظريات ى ذلك، و بناءا عللة و طبيعة المعرفة و الحقيقةو عالقة الفرد بالدو

   :النظرية السلطوية 1.3. 

و ارتكزت على بعض المنطلقات  ،17و 16في أوروبا في القرنين هذه النظرية  سادت

الحقيقة في إطار  الفلسفية التي يطرحها بعض الفالسفة من أمثال أفالطون و ميكيافيلي ذلك أن

      ين ليست نتاج جماهير عريضة من المجتمع و لكن نتاج أقلية من الحكماء الذّ"لنظرية هذه ا
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           لنظرية قائم على فكرة و جوهر هذه ا 1 "همينهم في وضعية قيادة و توجيه مواط

           2"للحاكم االشعب يعتبر نفسه عبد بسمة األلوهية و أنتتسم و السلطة إن الملك أ" 

و الحاكم في هذه الحالة يستخدم الصحافة إلعالم  ،فالحقيقة متمركزة بالقرب من سلطة القرار

من معرفة و كذا السياسات التي يراها تتطلب المساندة من طرفهم، و تتبع  بما يريده لهم الجمهور

ت ملكيتها و مراقبتها الدولة التي في ةالصحافة عامياسةه محتوى هذه الوسائل وفق السوج     

و المنع و حتى السجن كل من يحيد  و تمنع بالتالي عن طريق المراقبة و الحجز ،هجهاتالتي تن

في إدارة  يمتلك السلطة المطلقة) أو الملك في تلك الفترة (الحاكم  عن هذا التوجه على اعتبار أن

  .شؤون المجتمع

  3:ويقوم النظام الصحفي السلطوي على المبادئ األساسية التالية

  .تلتزم الصحافة بتأييد كل ما يصدر عن الحكومة و مؤسساتها، و الدفاع عن سياسات الحكم 

  يعد السماح ألي فرد للعمل في الحكومة منحة من الحاكم، و امتيازا يختص به من يشاء  

  .لتزام الفرد بتأييد النظام الحاكم و سياستهإمن رعيته، و يترتب على هذا االمتياز 

استمرارها رهنا  ها و لألفراد بملكية الصحف التي يصدرونها، ولكن يظل قياميمكن السماح  

  .لرغبة السلطة

 توجد  التيالسياسية  درجة الحرية المسموح بها للصحف يجب أن تكون مناسبة للحالة إن

  .ات الصحفية متروك للسلطة الحاكمةو تقدير هذه الدرجة من الحري ،بالمجتمع

بفعل عدة عوامل  بقائها السلطوية تفقد مع الزمن مبرراتو قد بدأت هذه النظرية  

ى إلى بروز نظرية أخرى للصحافة، هذه النظرية دأ  الشيء الذي ،اقتصادية و ثقافية، سياسية

18زت المجال اإلعالمي في أوروبا منذ بداية القرن مي يت بالنظرية الليبراليةسم.  

     : النظرية الليبرالية2.3. 

و توسع التبادل التجاري الحر و السفر ، يمقراطية السياسية و حرية المعتقدتطور الد إن 

ز مرحلة و الجو الفلسفي العام الذي مي ،دعه يعمل دعه يمر إو تقبل االقتصاد الحر القائم على مبد

بالمنظور الفلسفي  فاإلنسان ،أسس الفلسفة السلطويةقد ضعضع  ،) 17ابتداء من القرن ( التنوير 

لم يعد ذلك الكائن التابع الذي يتعين إدارته و توجيهه كما كان األمر في ظل النظرية ، دد هذاالمتج

وبين البديل   ،ه ذلك الكيان العقالني الذي يستطيع التمييز بين الصواب و الخطأو لكنّ ،السلطوية
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لم تعد ملكية  فالحقيقة ،األحسن و البديل األسوأ عندما تواجهه وقائع متضاربة و اختيارات بديلة

       . 1التي ال يمكن إنكارها لإلنسان  و لكن حق البحث عنها هو من الحقوق الطبيعية ،السلطة

فلكي يصل "، و يكون دور الصحافة في هذا الطرح كمشارك في عملية البحث عن الحقيقة هذه

           إلى الحقيقة عن طريق العقل، ينبغي أن تتاح له حرية الوصول  اإلنسان

 هو يستطيع أن يميز فيما تقدمه له الصحافة بين الحقيقي و الزائف و األفكار، و إلى المعلومات

       . 2"و األفكار حيث تظهر الحقيقة من خالل التفاعل الحر بين المعلومات ،باستخدام عقله

ول النظري للفلسفة ه و في المدلعلى عالقة الدولة باإلعالم ذلك أنّ هذا الطرح ينعكس بدوره

ها أداة تقييم األدلة و النقاش الذي يستطيع ليست جهاز الدولة و لكنّ" الصحافة  الليبرالية فإن    

            3".من خالله الجمهور مراقبة الحكومة و تكوين الرأي حول سياسة هذه األخيرة

سوق حر لألفكار"  قيام أي ،كل األفكار بعدل ة يتطلب سماعظهور الحقيقة في هذه الحال إن     

الصحافة تساهم إلى جانب أن أي  ،و من هذا المنطلق برز مبدأ السلطة الرابعة "و المعلومات

   إلى إظهار الحقيقة في تسيير شؤون الحكم  السلطات األخرى كسلطة مستقلة في عملية السعي

  .و المجتمع

  4:تاليةو يقوم النظام الصحفي الليبرالي على المبادئ ال

 طبيعي كحقه في الماء أو الهواء ولكي يمارس الفرد  ق، ححق الفرد في أن يعرف إن     

أن تتمتع الصحافة بحريتها كاملة هذا الحق الطبيعي البد، ة قيود تأتي دون أي           

  .من خارجها

 اينةبمن تعدد مصادر المعرفة و ذلك بتعدد الصحف ذات االتجاهات المت البد.  

  .و دون تصريح من السلطة الحاكمة ،للفرد الحق في إصدار ما شاء من الصحف 

 ة رقابة من جانب الحكومة على الصحف، و أي تجاوز تقع فيه الصحافةعدم فرض أي   

 .يكون من شأن القضاء

  :نظرية المسؤولية االجتماعية3.3. 

"سياسي القائم عن طريق على وسائل اإلعالم في ظل هذه النظرية أن تخدم النظام ال إن

  ".    ة المسائل التي تهم المجتمعاإلعالم و عن طريق المناقشة الحرة المفتوحة في كافّ
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الثورة المعلوماتية ابتداء من الفترة ما بعد الحرب العالمية األولى  لقد كان للتطور التكنولوجي ثم

         الوسائل السمعية البصرية ة مع سيادة و خاص ،أثرها البارز على النظام اإلعالمي القائم

      ليس كطرف آخر في معادلة تظم الحكم ولكن كطرف محرك  ،و الوسائل الحديثة لالتصال

      ،و كان من بين نتائج هذا التطور عودة بعض ميزات النظام السلطوي للبلد. في هذه الصيرورة

       بمعنى آخر احتكار هذه الوسائل المتمثلة في تمركز وسائل اإلعالم في أيادي قليلة، أو و 

ب على هذا االحتكار احتكار آخر يتعلق بالتحكم في نوعية و ترتّ ،من طرف الشركات الكبرى

 هذا الواقع أثار انشغال الكتاب  ،و العالم حوله هيمكن أن يحملها الجمهور عن واقع األفكار التي

      (Hutchins commission)شكن والمنظرين، و من هؤالء اللجنة التي عرفت بلجنة هت

الحماية ضد الحكومة " دت اللجنة على أنو قد أكّ ،التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية بأمريكا

فالمالك ورؤساء المؤسسات ". ليست ضمانا كافيا كي يكون للفرد الذي له ما يقوله الحظ في قوله

    ،ه الحقائق التي يتعين إيصالها إلى الجمهوراإلعالمية يتحكمون في الحقائق و زاوية تناول هذ

سلطة هذه الوسائل اإلعالمية و موقعها االحتكاري يفرض عليها التزامات  و اعتبرت اللجنة أن

يت هذه النظرية الجديدة المنبثقة عن النظرية الليبرالية سم متو من  ،اجتماعيا مسئولةتجعلها 

أن تسهر على تقديم آراء  المسؤولية تلزم الوسائل اإلعالمية " ، هذهاالجتماعية بنظرية المسؤولية

ن الرأي العام من الحصول على المعلومات الكافية التخاذ و تمكّ ،و مواقف كل الجهات بإنصاف

ف هيئة عمومية تكلّ ،، كما تعني هذه المسؤولية و في حالة عدم قيام هذه الوسائل بها1"القرار

  .ثالهذه األخيرة على االمت إلجبار

         2:و يلخص دينيس ماكويل المبادئ الرئيسية لنظرية المسؤولية االجتماعية في

  .هناك التزامات معينة للمجتمع يجب أن تقبلها و سائل اإلعالم 

    تنفيذ هذه االلتزامات يجب أن يكون من خالل المعايير المهنية الراقية لنقل المعلومات  

  . ة و التوازنو الموضوعي ،مثل الحقيقة و الدقة

قبول هذه االلتزامات و تنفيذها يتطلب التنظيم المهني الذاتي لوسائل اإلعالم في إطار  

  .القوانين و المؤسسات القائمة

         يجب أن تتجنب وسائل اإلعالم بأي حال ما يمكن أن يؤدي إلى الجريمة و العنف  

  .و الفوضى أو يثير األقليات في المجتمع

           إلعالمية بما يعكس تنوع اآلراء في المجتمع، وحق األفراد في الردتعدد الوسائل ا 

  .و التعليق في مختلف وجهات النظر
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 تدخله  االلتزام بالمعايير السابقة يجعل الجمهور و المجتمع يتوقع إنجازا راقيا، و بالتالي فإن

  .هذه الحالة يستهدف تحقيق النفع العام في

          ية الصحفيين أو المهنيين في وسائل اإلعالم أمام المجتمع مسؤول يجب أن ال تقّل 

  . تهم أمام المالك و أسواق الصحف في التوزيع أو اإلعالناعن مسؤولي

  )االشتراكية(: النظرية الماركسية4.3. 

إلى بداية الثمانينات  1917أثناء الفترة الممتدة من الثورة الروسية سنة  ةهذه النظري ظهرت

            ،ذا القرن، و تقوم على مبدأ ملكية الدولة لوسائل اإلعالم و مراقبة مضامينهامن ه

الدولة عن طريق الحزب الحاكم تمثل المجتمع على اعتبار أن.  

الصحافة في ظل هذا النظام حرة في الحديث عن الحقيقة كما يراها  وتعتبر هذه النظرية أن

زت بداية تدخل اعتبارها امتدادا للفلسفة السلطوية التي ميالحزب الحاكم، هذه النظرية يمكن 

  16.1الصحافة كأداة في نظام الحكم في أوروبا ابتداء من القرن 

  2:و يمكن تلخيص جميع المبادئ التي يقوم عليها النظام الماركسي في النقاط التالية

     ا تدخل لتشويه دونم ةأن تكون الصحافة واقعية، بمعنى تصوير واقع الحياة االجتماعي 

  .هذه الصورة بالتهويل أو التهوين

أن تكون الصحافة ملتزمة، أي مرتبطة بقضايا و مشكالت المجتمع و النظام السياسي القائم،  

           و باإليديولوجية السائدة فيه، و أن تلعب دورا في التوعية لهذا النظام االجتماعي 

  .و تلك اإليديولوجية

ة، و أن تهتم بالعمل ز على النشاطات الخاصتركّ ة جماعية، بمعنى أالّأن تكون الصحاف 

  .الجماعي

ترفض أي شكل من أشكال الملكية الفردية للصحف، و تضع بدال منها الملكية أن  

  .و النقابات تاالتحادا و األحزابممثلة في ، االجتماعية للصحف

  

 :تاريخ الصحافة المكتوبة في الجزائر4. 
      األساسية المراحل إلى الجزائر في الصحافة بتاريخ الخاص المبحث هذا في نتطرقس   

      سياسية و اجتماعية ظاهرة باعتبارها ،االستقالل بعد و قبل الجزائرية الصحافة عرفتها التي

 ،السياسية السلطةب و بالجمهور عالقتها في الظاهرة هذه إلى سنتطرق و ،الجزائري المجتمع في

 العام المسار وتفسير تحديد على عملت التي السياسية والظواهر األحداث بعض ذكر على معتمدين
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   .الجزائر في المكتوبة الصحافة لتطور

 :االستقالل قبل الجزائرية الصحافة 1.4.   

 سنة قبل الجزائر في موجودة تكن لم  المكتوبة الصحافة أن التاريخية الدراسات دتؤكّ

 الجزائر لغزو الفرنسي الجيش تجهز فعندما ،عليها ستيالءاال و للجزائر الفرنسيين غزو سنة ،1830

 داخل ربط صلة هي جريدة إصدار على تشرف تحرير هيئة و مطبعة ملح ما بين من معه حمل 

 الفرنسي الجيش نزول مع  تصدر صحيفة أول L'Estafette de Sidi Ferruch  فكانت ،الجيش

               ،الفرنسي الجيش من ضابط عليها ويشرف ،نسيةالفر باللغة الجزائري التراب على

 كانت و ،بفرنسا الخاصة السياسية األخبار بعض مع الفرنسية الحملة عن معلومات تتضمن و

 بصحف عوضت ما سرعان و ،الجزائر ضد بالحرب المكلفة المصالح على و الجنود على توزع

 الجديدة الصحف هذه ،الفرنسي الجيش محيط يتعدى ال دامحدو كان البداية منذ هدفها ألن أخرى

 سنة الجزائر مدينة في تصدر بدأت التي "األخبار" جريدة مثال منها استعماري و حكومي طابع ذات

  . 1898 حتى كبيرا رواجا عرفت و 1839

 ،الفرنسية باللغة تكتب استعمارية صحافة الجزائري التراب فوق فشيئا شيئا تتكون بدأت هكذا و

 خدمة في رسالتها الجالية، هذه إلى موجهة و االستعمارية الجالية من فرنسيون عليها يشرف

  .الوجود لهذا مقاومة كل محاربة و الفرنسي الوجود قوامها و االستعمار

          انطالقا أصناف عدة إلى االستقالل قبل ظهرت التي الصحف  نصنف أن يمكننا و

  :رئيسية أصناف أربعة استخراج يمكن هأنّ ويبدو صحيفة، كل إليها رميت التي السياسية األهداف من

  .1847 :الحكومية الصحافة -

  .1882 :األهالي أحباب صحافة -

  .1893 :األهلية الصحافة -

  1930.1 : االستقاللية  الصحافة -
   :الحكومية لصحافةا1.1.4. 

              العام الوالي هو و ،الجزائر في هايممثل بواسطة الفرنسية الحكومة عليها تشرف

 هذا مراستّ و ،" رالمبشّ " جريدة بإصدار 1847 سنة بالظهور تأبد االستعمارية، اإلدارة جميع ومعه

  ". النجاح " جريدة توقف تاريخ 1956 سنة حتى انقطاع دون روالظه
  

 السكان لىع نفوذها بسط و الفرنسي الوجود لتثبيت ركيزة إالّ الحكومية الصحافة ليست و

 .الجزائريين
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  :األهالي أحباب صحافة2.1.4. 

        االستعمارية السياسة من استاءوا الذين الفرنسيين من جماعة إلى التسمية هذه تشير 

 الوجود من ييأسوا ال حتى الجزائريين المسلمين من معينة نخبة إلى المعونة يد يقدموا نأ أرادوا و

 بهذا سموا ولذا الخدمات، أحسن و أجمل لوطنهم يقدمون فهم لناحيةا هذه ومن الجزائر، في الفرنسي

 الفرنسية الجمعية" باسم باريس في جمعية 1881 سنة تأسست عليه و ،" األهالي أحباب " االسم

 سياسة تحقيق إلى تهدف كانت ،واألدب العلم و السياسة رجال و وزراء من تتكون " األهالي لحماية

 ظهورها كان التي " المنتخب "باسم نطينةسق بمدينة جريدة إنشاء نشاطها ايةبد في قررت و المشاركة

  1882.1 سنة
  :األهلية الصحافة3.1.4. 

      ،التوزيع و التحرير ناحية من و المالي و اإلداري التسيير ناحية من جزائريون بها يقوم 

     بالجزائر الفرنسي بالوجود عالقتهم في العامة بشؤونهم و الجزائرية بالقضايا يتعلق مضمونها و

 كانت و واسعا تطورا و كبيرا ازدهارا النوع هذا عرف قد و ،الوجود بهذا قلالمط االعتراف مع

 األهلية الصحف أي - تعبر وهي ، عنابة في  " الحق "  جريدة تأسست عندما 1893 سنة منذ بدايته

 بالوجود اطمئنانها عن و الجزائر على الفرنسية للحماية ارتياحها عن شيء كل قبل و أوال -

  :كبيرين اتجاهين اتجهت  الصحافة هذه أن القول يمكن هأنّ إالّ األهالي، مصالح يخدم هألنّ الفرنسي

 الخوض عن يمتنع و ،فقط الثقافي و االقتصادي الميدان في نشاطه يحدد و المشاركة إلى يدعو اتجاه

 بجميع التمتع هذا يعني و ،الفرنسة و االندماج إلى يدعوف الثاني االتجاه أما  ،السياسي الميدان في

  .الفرنسيين للمواطنين الفرنسية القوانين بها تسمح التي والثقافية السياسية الحقوق
  :االستقاللية الصحافة 4.1.4. 

        ،الجزائر في الفرنسي االستعماري بالوجود تعترف لم التي الجزائرية الصحافة هي

 استرجاع بضرورة و جزائرية ةمأ بوجود السياسي الوعي يقوي ما تنشر و بشدة هتحارب أخذت بل

 التراب فوق ،بالفرنسية أو بالعربية تنطق الصحافة هذه كانت سواء الجزائري، للوطن االستقالل

  .خارجه أو الجزائري

      ،الجزائر في الوطنية الحركة بتاريخ كبيرا ارتباطا يرتبط الوطنية الصحافة تاريخ أن الحقيقة و

  :مراحل بثالث مر هفإنّ لذا و
  .1943 إلى 1930من  :  األولى المرحلة   . أ

   وكانت الجمعيات و الهيئات المختلفة ترى  ،األهلية في هذه المرحلة قوية الصحافة كانت

الة لنشر فكرة ة هي الوسيلة الفعالفرنسي ضرورة حتمية، فكانت جريدة األم الوجودفي 
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       1933من  ابتداءوالتي تكونت  اافريقياألولى التابعة لنجم شمال  ةكانت الخليف االستقالل،

سنة  إالّة ولم تتوقف جريدة األم ،في المدن الكبرى مثل الجزائر وعنابة وقسنطينة وتلمسان

  .مع بداية الحرب العالمية الثانية بعد أن منعتها الحكومة الفرنسية 1939

نظرا لموقف السـلطات   ،مثل خطورة كبيرة ألصحابهايالجزائر  فية ألمكان توزيع جريدة ا لقد

فكانت تـوزع سـريا    قراءتها،على من تجرأ  والعقوبة ،عليها الحراسةدت التي شد االستعمارية

تقوم بحمالت عنيفة ضدها، وكانت الصـحافة األهليـة    االستعماريةوالصحافة  ،وتقرأ في الخفاء

اندالع  ومع ،ر عليها الجو السياسي المالئمها تزعجها وتعكّا بالويل ألنّوتدعو له أفكارها منتتبرأ 

الجزائري بدأ  الترابالحرب العالمية الثانية وانهزام الجيش الفرنسي وتواجد جيوش الحلفاء فوق 

  1.دخل في المرحلة الثانيةنالوضع السياسي يتغير في الجزائر و

  . 1954 إلى 1943من   :الثانية المرحلة  . ب

على كل من كان يؤمن  اقوي االثانية تأثير العالميةبداية الحرب  في افرنس النهزامكان  لقد

      االنـدماج التـي تبناهـا أصـحاب     االستقالل، وفرصة كبيرة لتعميم فكرة الجزائرفي  باالندماج

    التـي انتشـرت    المساواةجريدة  إصدارر قر الذيو ،"البيانأحباب "له اسم  يطأع كبيرفي تجمع 

  هـا توقفـت   ولكنّ ،الشعب اتمقبولة عند جميع فئ لستقالاالوجعلت فكرة  ،الوطن أنحاء جميعفي 

" البيـان  أحباب"حركة  مساقنااستأنف النشاط السياسي ب 1956وفي سنة . 1954ماي  أحداثبعد 

، فقويت االستقالل منشرح موقفها تفكان لكل حزب جريدة تنطق باسمه و سياسة، أحزاب وتكوين

 100.000يقرب من  ملحوظةبهذا الصحافة الوطنية وأصبحت متنوعة وازداد عدد سحبها بصفة 

  2.نسخة

ـ  ،من يعيد هذا النشاط الصـحفي  تراقب االستعماريةالسلطات  كانتحينها       طيلـة   ه اسـتمر لكنّ

يويغذّي الوعي السياسي هذه الفترة يقو الـروح  ي فيـه  القراء بجميع أنواع المعلومات التي تنم

  .االستقالل سبيلالوطنية وضرورة الكفاح في 

  .1962إلى  1954من  :الثالثة المرحلة  . ت

وهي فتـرة سياسـية    ،التي عرفتها الثورة الجزائرية الفترةالصحافة الثورية هذه  تغطي

 :قسمين إلىها تنقسم نا نجد أنّمن الناحية الصحفية فإنّ إليهاموحدة، ولكن إذا نظرنا 

  :1956لى إ 1954 من 

جبهة التحرير بدأت نشاطها اإلعالمي  و المعلوم أن ،بها ةخاصتكن للثورة فيها صحافة  لم

    الثـورة   إلـى تنظـر   و مستمرة في نشاطها إليهاشرنا أالتي  الوطنيةوكانت الصحافة  ،بالمناشير
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أوقفت  عماريةاالستالسلطات  و الحقيقة أن ،ها كانت تعتقد بفشلهاألنّ عواقبهامتخوفة من  ،من بعيد

       هـذه الحركـة    ا منهـا أن ضـنّ  الديمقراطيـة الثورة صحافة حركة انتصار الحريات  بدايةعند 

عنـدما   1956في سـنة   إالّ ولكن الصحافة الوطنية األخرى لم تتوقف ،أمرت بالثورة التيهي 

إليهالها األمر بالتوقف واإلنظمام  وأعطت الثورةت اشتد .  

  :1962لى إ 1956 من  

صحافة تابعة لهـا   تأسيسفي  ر بجدالوطني تفكّ حريرة التبدأت جبه 1956ن اماي وجو في

فأنشـأت عـدة    االستقالل،الثورة على الحصول على  عزمتنطق باسمها وتشرح موقفها وتقوي 

سم واحـد  ايت هذه الصحف بوسم ،و الثالثة بتونس المغربفي فرنسا و الثانية في  واحدةصحف 

 بالعربيـة "  المجاهد" صحيفة رابعة في مدينة الجزائر تحمل اسم  ثم ،"الجزائرية  المقاومة" وهو 

فأوقفـت   قويا،نفسا  وإعطائهاقامت الثورة بتوحيد الصحافة الثورية  1957وفي سنة الفرنسية،  و

جريدة  أطارفي  واحدةوجمعت المناضلين و العاملين بها في هيئة تحريرية  ،"المقاومة الجزائرية"

شـكلها الجديـد    في"  المجاهد" شراف عضوين من قيادة الثورة وهكذا ظهرت إجاهد وتحت الم

   1.حالها لسانجبهة التحرير الوطني وهي  باسمكصحيفة عصرية تنطق 

  :االستقالل بعد الجزائرية حافةالص2.4. 
      األساسية المراحل إلى الجزائر في الصحافة بتاريخ الخاص الفصل هذا في نتطرق

 المجتمع في سياسية و اجتماعية ظاهرة باعتبارها ،االستقالل منذ الجزائرية الصحافة عرفتها يالت

            ،بالجمهور عالقتها في الظاهرة هذه تطور حول التحليل من بشيء سنتطرق و ،الجزائري

 ،مراحل عةأرب إلى ابصدده نحن التي الدراسة مباشرة يخدم تقسيما الفترة هذه تقسيم يمكننا عليه و

 تاريخ 1965 جوان 19 في تهيتن و 1962 جويلية 5 في االستقالل منذ األولى المرحلة تبدأ

 وبداية السياسي النظام في ايرتغي عرف تاريخ هو و ،بلة بن الرئيس نظام على العسكري االنقالب

   ،الوطني حريرالت جبهة لحزب الرابع المؤتمر انعقاد تاريخ 1979 سنة تنتهي التي الثانية المرحلة

      أكتوبر أحداث تاريخ 1988 سنة تنتهيل ثالثة لمرحلة المجال فتح إعالمي و سياسي حدث هو و

  .نعيشها التي الرابعة المرحلة بداية و السياسي النظام في تغييرا أيضا عرف تاريخ هو و

 رصيد على ترتكز ماإنّ و فراغ من تنطلق لم هاأنّ نذكر نأ يجب المراحل هذه إلى تطرقن أن قبل و

 كسالح استعمالها في و المكتوبة للصحافة قوية ممارسة " في تمثلت ،يةرالث الصحفية التجربة من

 ضد كفاحه في الجزائري الشعب استعملها التي األخرى األسلحة بجانب إعالمي و سياسي
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   1 " .االستعمار

  .الصحافة على الحكومة و الحزب هيمنة : 9651-1962 األولى المرحلة 1.2.4.

 الوضع أن باعتبار السابقة للفترة امتداد وهي سنوات، ثالث من ألقل الفترة هذه تمتد

 التشريع حسب جاريا العمل يبقي و ،االستقالل بعد يتغير لم الجزائر في اإلعالمي و القانوني

 ديسمبر 31 قانون حسب الوطنية السيادة مع تعارض فيها ليس التي الميادين جميع في الفرنسي

 لتطبيق 1962 قبل تاتخذّ التي التدابير جميع وفق يسير اإلعالم ميدان في النشاط ويبقى ،1962

     وبالفعل للصحافة، الخاصة الملكية على ينص الذي و 1881 سنة الصادر الصحافة حرية قانون

               ةبالحكوم لهم عالقة ال جزائريون يملكها الصحف من كبير عدد االستقالل غداة صدر قد

  2:الصحف من أنواع ثالثة توجد أصبحت بحيث حرية بكل نشاطها تمارس بدأت و بالحزب ال و

  .للحكومة تابعة صحف •

  .للحزب تابعة صحف •

  .الخاصة للملكية تابعة صحف •

        اتجنيدي دورا ييؤد أصبح و لاالستقال بعد ةجذري بصفة رتغي الصحافة هذه مضمون أن غير

         بشيء الصحافة إلى تنظر كانت الجزائرية الحكومة لكن و المستقلة، الجزائر تشييد أجل من

   إلغاء قبل ينبغي هنّأ فرأت الخاصة، الملكية لتصفية األنجع الطريق في تفكر بدأت و " فوالتخ من

   3 " .وتقويتها جديدة صحف إنشاء الصحف، من موجود هو ما

     بسهولة تهيمن أن استطاعت قد الحكومة أن إلى اإلشارة يجب اثاألحد هذه إلى اإلشارة قبل و

   االحتكار نظام تحت االستقالل قبل كانتا التلفزيون و فاإلذاعة ،األخرى اإلعالمية الوسائل على

 اإلذاعة أصبحت و الجزائرية الحكومة إلى االحتكار هذا فنقل االستعمارية، الحكومة فرضته الذي

 حرة فبقيت المكتوبة الصحافة اأم ،الثقافية و اإلعالمية مراقبتها تحت و تصرفها تحت والتلفزيون

   .الحكومة و الحزب سيطرة و هيمنة تحت تجعلها أن الحكومة على البد وكان ، ذكرنا كما

  :جزائرية يوميات إنشاء   . أ

 محضة، جزائرية يومية صحيفة وجود دون شهرين من أكثر امتدت فترة الجزائر عرفت

 االستقالل، قبل الحقل هذا في تجربة الجزائر تعرف فلم اليوميات، حقل في قائمة كانت مشكلةفال

 " المجاهد " جريدة هي بتونس الوطني التحرير جبهة تصدرها التي الوحيدة الجريدة وكانت
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 الجزائرية اليومية تصدر ولم الجزائر، في أسبوعيا تصدر واستمرت والفرنسية، بالعربية األسبوعية

 قرار اتخذ وقد ،"الشعب" اسم تحمل هي و الفرنسية باللغة و 1962 سبتمبر 19 في إالّ األولى

 إثر تلمسان بمدينة موجودا كان عندما الوطني التحرير لجبهة السياسي المكتب طرف من إصدارها

 امكتوب "الشعب" االسم بهذا الجريدة هذه واستمرت .1962 صيف في اندلعت التي السياسية األزمة

   فرنسية بترجمة االسم هذا تغيير حينئذ فتقرر ،1963 مارس شهر حتى الفرنسية و العربية غةباللّ

  . " المجاهد " باسم حينئذ فغير 1965 غاية إلى "لوبوبل"

             ،العربية باللغة أخرى يومية إصدار عن تبحث الجزائرية السلطة كانت األثناء هذه في و

 االستعمارية فاليوميات والبشرية، المادية الوسائل لقلة نظرا تعقيدا أكثر نتكا الصعوبات أن غير

 باللغة التجهيزات و اآلالت من ليلق عدد استثمار استدعى امم الفرنسية باللغة هاكلّ تصدر كانت

  1 .العربية

 يومياتبال ةخاص و المكتوبة بالصحافة خبرة لهم كانت الذين الصحافيين عدد فإن أخرى جهة من و

       السياسي العمل فضلوا و الصحافة ميدان تركوا منهم واألغلبية جدا، قليال كان العربية باللغة و

 الذين الصحافيين بعض إيفاد في لبنان و مصر من إعانة طلب إلى المسئولين أضطر امم اإلداري، و

               " عبالش " جريدة هي و ،الجزائر في األولى العربية اليومية بإصدار قاموا

 وهران في األولى الفرنسية، باللغة جهويتان يوميتان صدرت ذلك بعد و ،1962 ديسمبر 11 في

               قسنطينة في " صرالنّ " جريدة الثانية و ،1963 مارس 29 بتاريخ " الجمهورية " جريدة

               الفرنسية باللغة مسائية يومية أول ستتأس 1966 أفريل شهر في و .1963 سبتمبر في

 الحكومة أصدرتها التي اليوميات عدد أصبح المسائية هذه بظهور و ،" المساء هذا الجزائر "

 " اإلفريقية الثورة " أسبوعية ظهور إلى اإلشارة يمكن األخرى لألنواع وبالنسبة خمسة، الجزائرية

         الفرنسية غةوباللّ شهرية هي و "الجيش" مجلة صدارإ و 1963 فبراير 2 في الفرنسية باللغة

    الجهد إلى التطرق من البد هذا إلى باإلضافة ،1964 مارس في ةبالعربي و 1963 جويلية في

        رئاسية قرارات اتخذت " حيث الجزائرية، األنباء وكالة تطوير سبيل في الحكومة بذلته الذي

      اإلخبارية المعلومات توزيع في االحتكار حق لها ولتخ و الوكالة هذه تنظم 1963 سبتمبر في

  "  .الجزائرية الجمهورية تراب جميع في

           ضعفها إلى ،بنقلها الجزائرية اليوميات اكتفت التي األخبار توزيع في االحتكار هذا ىأد قد و

               القراء، ينتظرها ميةإعال رسالة تحمل ال أصبحت أخرى جهة من و ،جهة من تشابهها و

 تفكر الجزائرية السلطة جعل امم ،لها قويا منافسا تعتبر التي االستعمارية الصحافة وجود مع ذلك و
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  1.االستعمارية الصحافة هذه على القضاء في جديا

  :االستعمارية الصحافة على القضاء  . ب

 الجزائرية السلطة تأبد حيث األولى، ريةالجزائ اليومية إنشاء من واحدة سنة بعد ذلك تم قد و

 السياسي المكتب اجتمع لهذا و موجودا، كان فالبديل االستعمارية الصحافة على القضاء في تفكر

 " دالجيري ديباش ال"  ،الثالثة اليوميات تأميم قرر و 1963 سبتمبر 17 يوم الوطني التحرير لجبهة

 بالعهد تذكرنا الصحافة هذه بأن القرار يقول و ،" دوران ليكو " و " قسطنطين دو ديباش ال " و

 وجود مع و ،المعتدل الحالي موقفها رغم الوطنية السيادة مع يتالءم ال وجودها أن و ،االستعماري

  .المنافسة على تقوى ال ناشئة وطنية صحافة

 ةالخاص كيةالمل إلغاء إلى يرمي الحكومة و السياسي المكتب اتخذه الذي السياسي القرار هذا و

            ،المكتوبة الصحافة أنواع جميع على الحزب و الحكومة هيمنة فرض و المكتوبة للصحافة

   2.الوطنية لليوميات ياوق منافسا أصبحت التي االستعمارية الصحافة هذه هي األولى العقبة كانت و

  :LGER REPUBLICAIN A قضية  . ت

نوع لها كان لذا الجزائريين بعض مؤسسيها ضمن كان و ،1937 سنة الجريدة هذه ستتأس      

      ،الفرنسي االشتراكي للحزب الوالء وهو معين سياسي اتجاه لها وكان بالجزائريين، االهتمام من

 الحزب إلى أكثر تميل أصبحت و ياسيسال اتجاهها من ما نوعا رتغي الثانية العالمية الحرب بعد و

 موقفها كان التحريرية الثورة وفي ، الجريدة إدارة على االستيالء من نتمكّ الذي الفرنسي الشيوعي

             عدد بسجن و بوقفها قرارا تتخذ و عليها تغضب االستعمارية السلطات جعل امم محايدا

   .مسئوليها من

 بقيت و ،1962 جويلية 5 من األول اليوم في صدورها استأنفت االستقالل على لوالحص بمجرد و

 موقفهم إالّ بالحكومة لهم عالقة ال جزائريون يملكها خاصة كجريدة القانوني بوضعها متمسكة

 ،للدولة التابعة األخرى اليوميات بقوة تنافس باتت و كبير رواج لها أصبح و ،المؤيد السياسي

 بإجراء وأوصى ،1964 أفريل في انعقد الذي الوطني التحرير جبهة مؤتمر مامأ المشكلة فطرحت

   ذلك يحصل لم لكن و الحكومية الصحف في إدماجها يتم ىحتّ اليومية هذه مسئولي مع تمفاوضا

            الحزب و الحكومة هيمنة بذلك تتم و مسيريها بإرادة فتوقفت ،1965 جوان 19 بعد إالّ

 لةمرح بذلك وتبدأ اإلعالمي، الميدان في ةالخاص الملكية نهائيا زالت و ،المكتوبة الصحافة على
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  1.الجزائر في لإلعالم اشتراكي نظام إقامة في ممثلة أخرى

   .لإلعالم اشتراكي نظام إقامة   :1979 -  1965 الثانية المرحلة 2.2.4.
              الشك امم و اإلعالمي، و السياسي الميدان في كبير بتغيير المرحلة هذه تأبد

 الخاصة الملكية على القضاء إلى ترمي كانت ولىاأل المرحلة في المبذولة الحكومية الجهود أن فيه

 الحكومة طرف من الجهود تواصلت و الثانية المرحلة بداية مع ذلك تم قد و ،اإلعالمي الميدان في

 الصحافة إلغاء في النظام هذا يتمثل و ،لإلعالم اشتراكي نظام إقامة و الجديد الوضع لتمتين الجديدة

تستعملها التي األدوات من داةأ تصبح حتى والحزبية الحكومية الصحافة توجيه كذلك و ةالخاص 

 أعمالها تخفي و اإليجابية أعمالها تضخم الحكومة، بجانب دائما تقف فهي سياستها لتعزيز الدولة

   تعتبران ) المكتوبة الصحافة وتوجيه الخاصة الملكية إلغاء (  النقطتين وهاتين تسترها، و السلبية

 التوجيه يخص فيما أما .الجزائر في لإلعالم االشتراكي النظام عليها بني التي اسيةاألس القواعد من

 1967 نوفمبر 16 ففي الحكومة، تتبع اليومية الصحف جميع أصبحت نأ دبع سهال أصبح هفإنّ

      مدير من تجعل و ،صناعي و تجاري طابع ذات مؤسسات اليوميات من تجعل قوانين صدرت

 وصاية تحت جعلته نأ بعد المالي و اإلداري التسيير في المطلق الحق بصاح المؤسسات هذه

   2.السياسي و اإلعالمي التوجيه في اإلعالم وزارة

الموضوعية المشاكل ببعض االصطدام دون يتم لم الجزائر في للصحافة اشتراكي نظام إقامة إن 

أوت  19مة باتخاذ قرارا بتاريخ قامت الحكو فقد ،التعريب و ميةاأل مشكلة و التوزيع مشكلة منها

بإنشاء الشركة الوطنية للنشر و التوزيع و إعطائها صالحية االحتكار في ميدان توزيع  1966

          بهذا االحتكار استطاعت السلطات أن تفرض هيمنتها على توزيع الصحفف الصحف،

هذه الشركة  نأو بمعنى توزيع الصحف عن طريق غير طريق هذه الشركة ممنوع  طبعها،دون 

        ر ا أثّمم ،الصحف التي حصلت على تأشيرة أو إجازة من طرف الحكومة ال توزع إالّ

  و إن كان ارتفاع السحب في ازدياد  ، فلم تعرف ازدهارا يذكر،على وضعية الصحافة المكتوبة

  م التطورات الكبيرة دت و أصبحت رسالتها اإلعالمية ضعيفة وقليلة المصداقية رغها قد جمأنّ إالّ

  3.التي حدثت في المجتمع  من الناحية االقتصادية و الثقافية

  :1988-1979المرحلة الثالثة  3.2.4.

تبتدئ هذه المرحلة بحدث سياسي هام و هو انعقاد المؤتمر الرابع لجبهة التحرير الوطني 

ته تكمن في كونه يوافق سنة من انعقاد المؤتمر الثالث، وأهمي 15بعد   1979في أواخر جانفي 
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ألول مرة على الئحة خاصة باإلعالم ممالمشكل اإلعالمي أصبح من اهتمامات  ا يؤكد على أن 

      منان بصفة كلية يو من اختصاصات السلطة السياسية بعد أن أصبحت الحكومة و الحزب يه

         ، وسوف نتطرق و بعد أن أصبح اإلعالم  محتكرا من طرف الدولة ،على الميدان اإلعالمي

    إلى محاولة السلطة تحريك هذا القطاع بعد أن عرف جمودا استغرق المرحلة السابقة انطالقا 

  .من توضيح الوضع القانوني و تنويع الصحافة المكتوبة و الرسالة اإلعالمية

  :الوضع القانوني  . أ

كقاعدة أساسية  أصدرت السلطة السياسية في هذه المرحلة ثالثة نصوص يمكن اعتبارها

ة وافق المؤتمر الرابع على الئحة خاص 1979ففي جانفي  ،في الجزائر للنشاط اإلعالمي

في جوان من نفس السنة وافقت اللجنة  ثم ،ظهر قانون اإلعالم 1982وفي سنة  باإلعالم،

 اإلعالمية،المركزية لجبهة التحرير الوطني في دورة خاصة على تقرير شامل يحدد السياسة 

  :ويمكن تلخيص هذا الوضع الجديد في التوجيهات الكبرى التالية

 .الوطنيةيعتبر اإلعالم قطاعا استراتيجيا له مساس بالسيادة  -

- اإلعالميةة للوسائل إلغاء الملكية الخاص.  

  .الوطنيتوحيد التوجيه السياسي في الميدان اإلعالمي موكل لحزب جبهة التحرير  -

  .التجاريسات اإلعالمية عوضا عن الطابع الصناعي و إعطاء الصبغة الثقافية للمؤس -

للصحافي الحق     وواجبات الصحافيين بصفة أدق من ذي قبل مع التأكيد على أن تحديد حقوق -

عليها تحت رعاية السلطات و حمايتهم أثناء  اإلطالعفي االتصال بمصادر المعلومات و 

  .القيام بمهامهم الصحافية

فوسائل اإلعالم تقوم بإشعاره بكل ما يجري في البالد سواء كان  م،اإلعالللمواطن الحق في  -

 .سلبيا أو إيجابيا

  :المكتوبةتنويع الصحافة   . ب

وضعت الالئحة اإلعالمية التي وافق عليها المؤتمر الرابع لحزب جبهة التحرير الوطني 

 بإصدار صحف جهوية و صحف ،د على ضرورة تنويع الصحافة المكتوبةبرنامج عمل يؤكّ

 ،المكتوبةمتخصصة حتى تخلق حركية جديدة تدخل نفسا جديدا على الوضع اإلعالمي للصحافة 

"    Horizon"باللغة العربية و" المساء :  "فلقد تحقق منه بعض الشيء بإصدار يوميتين مسائيتين

ى أن تتبعها خطوات أخر ، ولكن يبقى هذا التحقيق كخطوة أولى البد1988غة الفرنسية سنة باللّ

  .تمأل الفراغ الموجود في الميدان اإلعالمي

  
 



 

  :نوعية الرسالة اإلعالمية  . ت

كبيرا من مصداقيتها االصحافة المكتوبة فقدت جزء لقد رأينا في المرحلة السابقة أن،         

و قد أشارت الئحة المؤتمر الرابع و تقرير اللجنة المركزية حول اإلعالم إلى هذه الظاهرة 

د الثقة بين الصحافة إقامة إعالم موضوعي من شأنه أن يولّ ةإلى ضرورأشارت لذلك  السلبية،

المكتوبة هي تزويد القارئ  افةحالرسالة الحقيقية لإلعالم و خاصة الص المكتوبة و قرائها، ألن     

   حتى يتمكنوا من الحكم  ،و المواطنين بالمعلومات الكافية حول ما يجري في الوطن و العالم

حداث و حتى يكون لهم موقف خاص منها، وبذلك تكون المشاركة في جميع الميادين على األ

1.الة و إيجابيةفع  

  .هذاإلى يومنا  1990من  :المرحلة الرابعة4.2.4. 

 شـهدته ير الذي يالتغ فالمالحظ أن الوطنية،اث أكتوبر دفعا قويا للصحافة دأح أعطتلقد 

صحافة المكتوبة، بعـد أن نـادت العديـد   نسبة كبيرة الب الساحة اإلعالمية في الجزائر قد مس     

وتوفير الظروف المالئمة لحرية  ،ت على ضرورة تسريح القنوات المسدودةمن األصوات وأكد

 الديمقراطيـة وأقر التعددية الحزبية وفتح المجال للحريـات   1989فجاء دستور فيفري  ،التعبير

، 1990أفريـل   03الصـادر فـي   07-90االعالم بصدور قانون  وظهرت التعددية اإلعالمية

  .تبلورت الصحافة المستقلة وظهرت قنوات جديدة للتعبيرعن مختلف اآلراء واألفكارف

         تجسدت الممارسة التعددية لإلعالم مع صـدور القـوانين و النصـوص التنظيميـة     لقد 

مة وتحدد الضوابط التي يسير عليها اإلعالالتي تفسر األحكام العام.  

  2:ص هذه اإلجراءات التنظيمية و القانونية فيما يليويمكن أن نلخّ 

الذي سمح بتشكيل رؤوس أموال جماعيـة واسـتثمارها       1990مارس  19ر منشور اإصد 

  .في مجال اإلعالم

، المتضـمن األحكـام   1990 لفر يأ 03المؤرخ في  90/07المصادقة على قانون اإلعالم  

 .اإلعالميةالتعددية  المتعلقة بحرية التعبير و

وضمان استقاللية المهنـة   ،وضع وسائل تنظيمية جديدة للتكفل بصالحيات السلطة العمومية 

المجلس األعلى لإلعالم  واالتصال،على مستوى مصادر القرار، أي وزارة الثقافة  وتمثيلها

 .البصري السمعيو المجلس الوطني 

سات الوطنية للتلفزيون واإلذاعـة و البـث   قرار مرسوم تنفيذي يقضي بإعادة تنظيم المؤسإ 

ووكالة األنباء الوطنية و الوكالة الوطنية لألحداث المصورة على شكل مؤسسات عموميـة  
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ــناعي   ــابع ص ــاري،ذات ط ــادة   وتج ــا للم ــالم   12طبق ــانون اإلع ــن ق             ،م

المتضمن القـانون   1988جانفي  12المؤرخ في  88/01من القانون   47و  44و المادتين 

 .العموميةالتوجيهي للمؤسسات 

 "   Horizon" "المساء"مثل  أسهمتنظيم عناوين صحافة القطاع العام في شكل شركات ذات  

والقانون الخاص بصناديق  1988 ،جانفي 12المؤرخ في  88/01قانون  إطاروغيرها في 

الة الوطنية للنشر واإلشهار في شكل في ظل هذه القوانين إعادة تنظيم الوك كما تمالمساهمة، 

  .1989مؤسسة عمومية اقتصادية منذ سنة 

تنظيم األقسام الفنية التابعة لمؤسسات الصحافة المكتوبة، مثل الشعب والنصر و الجمهورية  

   بمعنى القيام بفصـل المطـابع    الصحف،على شكل مؤسسات اقتصادية تتولى مهمة طباعة 

  .الصحفعن 

االستقرار عدم مع التسعينيات بداية منذ الجزائر عاشتها التي ضطربةالم الحالة لكن            

 الجزائرية الصحافة طريق في كبيرة عقبات و مشكالت بروز إلى تأد السياسي الشارع في

  :أهمها

 البالد مغادرة إلى تضطر التي ةالشاب الصحفية الكفاءات من المكتوبة الصحافة حرمان 

  .الصحفي العمل عن والتوقف

 وعدم الطباعة و اإلنتاج تكاليف ارتفاع بسبب الصحافة لها تتعرض التي الفنية المشكالت 

  .المحدودة اإلعالمية الموارد ظل في النفقات هذه تحمل على قدرتها

  .السياسي االستقرار عدم حالة بسبب الصارمة الحكومية للرقابة الصحافة خضوع 

               المواقف صراع عن الناشئ الفكري باالضطرا من لحالة الصحافة هذه خضوع 

 التعددية مرحلة أفرزتها التي التيارات و األحزاب و الفئات مصالح عن المعبرة االتجاهات و

 هذه تشهدها التي الصحافية المعارك في تتجلى التي و ،الجزائر في الحزبية و السياسية

 1.الصحافة

 التي الكبيرة ألحداثا بعد الجزائر في المكتوبة فةالصحا عن الحديث أبدا السهل من ليس

 لم إن الكبير النقص بسبب ،الحياة قطاعات كل شملت والتي 1988 أكتوبر منذ الجزائر شهدتها

 والصحافة ةعام بصفة االعالم قطاع تناولت التي والتطبيقية النظرية الدراسات انعدام نقل

 الصحافة تربط التي العالقة طبيعة فهم صعبال من جعل النقص هذا ة،خاص بصفة المكتوبة

 السياسية بالسلطة عالقتها في ةوخاص المجتمع، داخل معها تتفاعل التي األنظمة مع المكتوبة

 .العام والرأي
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 .II الديمقراطية: 
 
           الديمقراطيـة  تصـبو  غايـة " الشعب بالشـعب لصـالح الشـعب     حكم"  شعار مثلي 

الشعب الـذي اكتسـبته    حكمولعل الحد األدنى من شروط  ،الوصول إليها ادعاءبلوغها دون  إلى

  *. " الكثرة حكم "اليوم هو  الديمقراطيةالدول التي توصف بصفة 

     نوعيتهـا تعبيـرا    وتتحسـن  ،قدما نحو الرقـي  الديمقراطيةطريق الممارسة تخطو العملية  فعن

تضـمن   مت ومن ،على السلوك العام وانعكاسها الديمقراطيةعن استقرار الممارسة وانتشار الثقافة 

السلطة لمزيد مـن ضـوابط المجتمـع     ممارسات وإخضاع ،ةترشيد عملية اتخاذ القرارات العام  

  .على مراعاة مصالحه وإجبارها الذي تحكمه

ـ "  :الـدجاني ذكره أحمد صدقي بما  نكتفي الديمقراطيةالخوض في مفاهيم  ودون            نفسـي   لتأس

ـ غالتي ت التعريفاتلف صفحة من أفجمعت عندي  ،الديمقراطيةا الذي تعنيه م    هـا  لكنّ ،اسرق النّ

نفسهم بأنفسهم وليستخلصـوا  أليحكموا  بينهماس يتداولون أمرهم فيما في النهاية مجموعة من النّ

   1". األفضل

ر مجتمع توجد فيه في إطا يعملفي جوهرها نظام حكم  الديمقراطية" :الجمليحي  .و بما يقوله د

           لكـي تضـع هـذه السـلطة      الديمقراطيةومن هنا برزت قضية  المجتمع،سلطة كضرورة لهذا 

  2" .في اإلطار الذي يخدم مصالح المواطنين

     مـا يخـدم    وفـق  الديمقراطيـة عمل على تفكيك فصل نهذين التعريفين س أساس وعلى

  .العامطة السياسية و الرأي السل :هما أساسينمبحثين  إلىهذه الدراسة 
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إعادة تعريف  يفالفضل  ،ريها يف الغربرة ومنظّاملعاص الدميقراطيةمن أهم دارسي  وهو Robert Dahl دالروبرت ِل كان 

ت اليت استقر  الراهنة يف الدول الدميقراطيةاملمارسة  أنّ الحظها حكم الكثرة ، وذلك بعد أن الراهنة بأن الدميقراطيةاملمارسة 
 :العربية الوحدةركز دراسات م، يف الوطن العريب الدميقراطيةاملسالة  ننقال ع(. تبلغ بعد حكم الشعب مل الدميقراطيةا نظم 
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  :السياسيةالسلطة  .1
 ،السلطة السياسية ضرورة حتمية الستقامة حياة النّاس فهي مالزمة لطبيعة البشر تعتبر

 .تسوية حياته وتنظيم أموره يعمل على لى نظامإيحتاج  في هذه الحياة اإلنسانو

  :السياسيةمفهوم السلطة  1.1.
وهذا يدل لغويا  ،اهللا فتسلط هطسلّ :الشأنفي هذا  ويقال القهر، :اقكلمة سلطة اشتقا تعني

السيطرةو  القوةما تعني السلطة إنّ بأن. 

    ،لى تنظيم الجماعةإيهدف استعمالها  ،ال يخرج السلطة من كونها قوة االصطالحي والمعنى

 ستطيعتحيث  ،المجتمعهي القوة المنظمة لحياة  السلطة"  :لى أنإيشير بورديو  السياقوفي هذا 

خدمة فكرة قادرة  فيقوة  باعتبارهاالمجتمع قصد تحقيق الصالح العام،  أفرادفرض أوامرها على 

 1.الجماعةعلى تجسيد طموحات 

وجد  إذا يمكن قيام هذا النظام إالّ فال ،لى نظام لتسوية حياته وتنظيم أمورهإيحتاج  فاإلنسان وعليه

 بخواص اختص الحيواناتزا عن سائر كان اإلنسان متمي اولم"  :وازع على حد تعبير ابن خلدون

           الحكم الوازع  إلى الحاجةومنها  ...فمنها العلوم و الصنائع التي هي نتيجة الفكر بها،

فحسب ابن خلدون السلطة ضرورة حتمية   ،2" .ذلكإذ ال يمكن وجوده دون  ،القاهر نو السلطا

 .نسان، فهي مالزمة لطبيعة البشرالستقامة حياة اإل

المجتمع عبارة عن شبكة  أنطالما  ،االجتماعيةنظام سياسي يحدد نوعا خاصا من العالقات  وأي

العالقة السياسية  فإن متباينة،سلوك  نماطأوواسعة من التفاعالت مابين األفراد، مجموعة عالقات 

وعلى هذا نجد    ،محكوم، أو السلطة باألفرادالحاكم بال عالقةل فيها عالقة متميزة وواضحة، تشكّ

Dugult المجتمع  انقسم ماكلّ"  :اللحظة التي تظهر فيها السلطة السياسية في قوله يسجل      

كون بصدد ، نألوامرهملى فئة تمتثل إام ومحكومين، أي أفراد يصدرون أوامرهم لى فئتين، حكّإ

3" .لطة السياسية في المجتمعبروز الس 

   :اإلعالم وسائلو  السياسيةبين السلطة  العالقة2.1. 
       التكنولوجي لوسائل اإلعالم مواكبـا للتطـور االجتمـاعي و االقتصـادي      التطور جاء

اس نظـرا للزيـادة   اإلعالم في الوقت الحاضر تصل إلى أعداد كبيرة من النّ فوسائلو السياسي، 

 تكـاليف و ارتفاع مستوى المعيشة و انخفـاض  في عدد السكان، و زيادة نسبة التعليم  المستمرة
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ل اإلعالم يسـاعد  ئوسا تطور"  ا أنكم ،اسعدد أكبر من النّ متناولجعلها في  وأجهزة اإلعالم 

   1" المجاالتجميع تلك  فيبدوره التطور 

   إذا كان األصل في اإلعالم أن يكون حرا، و أن يكون مستقال عن تلك الضـغوط الحكوميـة    و" 

يجعـل   الـذي التطـور اإلعالمـي هـو     فإن ،اإلعالنمركز االقتصادي أو االحتكاري أو الت أو

  2" ..اقلق أكثرالحكومات 

و وسائل اإلعالم في مجموعة  السياسية السلطةالعالقة الرابطة بين  نا أن نوضحيمكن و     

         خدم اإلعـالم  ما تسـت و هي في جميع هذه النشاطات إنّ ،بها السلطة السياسية تقومالنشاطات التي 

  .العام و تطويعه الرأيفي تشكيل 

  .كأداة رقابة على اإلعالم السياسية السلطة 

  .مة لوسائل اإلعالمكأداة منظّ السياسية السلطة 

  .شاط اإلعالميللنّ) رة ميس( لة كأداة مسه السياسية السلطة 

  .كأداة مشاركة في العمل اإلعالمي السياسية السلطة 

   :السياسية كأداة رقابة على اإلعالم ةالسلط1.2.1. 

 ،النشاطات التي قامت بها السلطة السياسية في ميدان اإلعالم أقدمهذه الوظيفة من  تعتبر

       دوما من أجل حرية التعبير و النشر لجعل رقابة السلطة السياسية  المطالبةعليه كانت  و

  .الحدودفي أضيق 

األساسية التي ينبغي أن تسود بين السلطة السياسية و الرأي  القاعدةة اإلعالم هي حري وتعتبر

      رقابة الفيها الحاجة إلى  ثبتتالحاالت القليلة التي  باستثناء"  ،الديمقراطيالعام في النظام 

المعلومات التي يؤثر نشرها على األمن القومي أو على الوحدة و التماسك الوطني،  بعضعلى 

    فمشكلة الرقابة و السرية  حالعلى كل  و ،الحكومية أو الدبلوماسيةأو الوثائق  كالمعلومات

  3" .يسيرا نهائيا الّهي مشكلة عسيرة و مستمرة و ليس لها ح

  :السياسية كأداة منظمة لوسائل اإلعالم السلطة2.2.1. 
      وسائل اإلعالم بوضع القواعد و القوانين التي تعين  لتنظيمالسلطة السياسية  تتدخل

و يمنع تمركز  ،الذي يخدم المجتمع و يحقق التوازن داخله الحرعلى تنشيط العمل اإلعالمي 

 مصالحها، أو الخوض باسم الحرية في القضايا  قليلة ال يهمها إالّ ةقلّوسائل اإلعالم في أيدي 
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   .3ص

  .237ص  ،1998القاهرة،  :، دار قباءنه و قياسه و دوره يف السياسة العامةطبيعته و تكوي الرأي العامأمحد بدر،    2
3
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        د وحدة ا يهد، مممسئولةو الصراعات داخل المجتمع بطريقة غير  بالنزاعاتالتي تتعلق 

فة لشدة التوتر بين جماعاته و ساعية لتذويب بدل أن تكون هذه الوسائل مخفّ المجتمع،و تماسك 

  .بين طبقاته فتصبح بذلك مرآة للرأي العام الفوارق

  :السياسية كأداة لتسهيل العمل اإلعالمي السلطة3.2.1. 
لمختلف الوسائل  ة ة و العادية للنشاطات اإلعالميالالزم المعونةالسلطة السياسية  متقد

و بدون استثناء،  بالوطنو ذلك بتخصيص مثال إعانات مالية لجميع الصحف الصادرة  اإلعالمية،

     ين سفر المراسلين المحلي تسهيلات و المباني، و كذلك إلقامة المقر الالزمةو منح القروض 

 ،غيرها من التسهيالت العام و الرأيو إرسال األخبار و عدم حجب المعلومات عن  ،و األجانب

  .الرأي العام تهمة بالمعلومات أو المواد التي العاموة وسائل اإلعالم الخاص تزويدوكذا  

  :اإلعالميالسياسية كأداة مشاركة في العمل  السلطة4.2.1. 
     و هي تحتكـر الراديـو و التلفزيـون     ،العمل اإلعالمي أيضا فيالسلطة السياسية  تشارك

الـرأي العـام    ة تتحدث باسمها في جميع الدول، ألنصحف خاص لهال النامية، و في أغلب الدو

على أعمالها و مشاريعها و نشاطاتها اليومية، كما تقوم باإلضافة  فيتعريحتاج بصفة دائمة ألن 

           سـتحواذ علـى الـرأي العـام و توجيهـه و التـأثير       إعالميـة أخـرى لإل   بنشاطاتإلى ذلك 

  .كهة إليها و غير ذلقد أو المعارضة الموجعلى النّ و الرد ستمالته،او  عليه

ـ  يمكنر التي الشيء الخطي و ة أن تقوم به السلطة السياسية هو أن تحرم العمل اإلعالمي و خاص

  .و الهيئات و تجعله مقتصرا عليها األفرادعلى  المكتوبة الصحافة

القضية األساسية التي تطرح ـ   المصل في اإلعأحرية الصحافة التي هي  تعتبر وعليه

 ينبغـي ال  ذات أهميـة بالغـة   ـ اإلعالمالعالقة بين السلطة السياسية ووسائل  فيما يخص دوما

  .المجتمعة الصحافة جزء ال يتجزأ من تقدم وتطور فحري ،ةوليئممارستها بال مس

دون تـدخل    اإلعـالم  ولية وسـائل ئمس د على مبدأ يالتأك إلىورغم ميل الكثيرين  المالحظ لكن

 مذاهبها اختالفعلى  السياسية في تحقيق ذلك، لم يغير من واقع الحال في كثير من الدول السلطة

   .واالجتماعيةالسياسية 

  

  :و الرأي العام السياسيةبين السلطة  العالقة3.1. 

تجـاهين،  السلطة السياسية و الرأي العام عالقة متبادلة و ذات ا بينالعالقة القائمة  تعتبر

السياسية على الرأي العام و تسعى لذلك طمعا في الحصول علـى تأييـد    السلطةفمن جهة تؤثر 

        و يؤثر الرأي العام من جهة أخرى على السـلطة السياسـية بصـفة مباشـرة      الشعبية،الغالبية 

طريـق   عن طريق االنتخابات و االستفتاءات الحرة و قياسات الرأي العام و عن مباشرةو غير 



 

للسلطة  اتكن ملكة إذا لم الصحافة و أجهزة اإلعالم التي بدورها تتأثر بالرأي العام، وخاص تأثير

  .السياسية

السياسية بالرأي العام و العمل على إعالمه أو تطويعه يعود لألسباب  للسلطةاالهتمام المتزايد  إن

   1:التالية

  :حاجة الجمهور للمعلومات ازدياد1.3.1. 
          للحصـول علـى المعلومـات و الحقـائق بصـفة مسـتمرة        الجمهوردادت حاجة از لقد

        المسائل السياسية و غيرهـا، نظـرا لتعقـد الحيـاة السياسـية       وعن األحداث و القضايا العامة 

ن وجهـات نظـر   يكـو  عصر الحديث، و ذلك حتى يستطيع أنفي ال االجتماعيةو االقتصادية و 

لذلك تحرص السـلطة   و" مباشرة الصالح العام،  و األحداث التي تمس القضاياصائبة تجاه تلك 

 الجمهورجهل  على تزويد الرأي العام بالحقائق و المعلومات بصفة مستمرة حتى ال يؤد السياسية

2 ".ة إلى عزوفه عن المشاركة السياسية بمختلف صورهاباألمور العام  

  :أوجه النشاط الحكومي ازدياد2.3.1. 
مقتصرة على دور عمل الشرطة، بل أصبح االهتمام مرتكزا  السياسيةتعد وظيفة السلطة  لم

ه مـن مصـالح السـلطة    ولذلك فإنّ ،اإلنتاج من أجل رفاهية الشعب زيادةعلى تقديم الخدمات و 

     العام إلى درجة المشاركة اإليجابية فـي تحقيـق خططهـا و أهـدافها      بالرأيالسياسية أن تصل 

  .وأن ال تكتف بمجرد التأييد و فقط ،طواعيةمان و عن إي

  :وعي الجمهور ازدياد3.3.1. 
و المواطنين على درجة الثقافة و التعليم التي وصل إليهـا   للجماهيرالوعي السياسي  يعتمد

السياسـي   العملالة في و التعليم تؤهالن الشعب للمشاركة اإليجابية و الفع فالثقافةأفراد الشعب، 

التعبير عن آرائهم و طرح وجهات نظرهم من خالل وسائل االتصـال الجمـاهيري    طريق عن

ـ  بـاألمور ما ازداد اهتمامه أصبح الجمهور أكثر وعيا و أكثر تعليما كلّ مافكلّ"  المختلفة، ة، العام    

   ،الغامضـة المبهمـة   باإلجاباتيصبح من العسير على الحكومة أن ترضي الرأي العام  متو من 

       الجمهور بالمعلومات الصحيحة التي تشـرح لـه المشـاكل والقضـايا      تزودم عليها أن حتّيت بل

  3" ..هاحلّو أسبابها و وسائل 
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  :تحت يد السلطة السياسية التكنولوجيا4.3.1. 
الحديثة أن تضع بين يدي السلطة السياسية في وقتنا الحالي  التكنولوجيةاستطاعت الثورة  لقد

       نها من طرح سياستها و تحقيق أهـدافها بتشـكيل الـرأي العـام     ما يمكّ ألجهزةامن األدوات و 

بعض أدوات تلـك الثـورة    و ما الصحافة و اإلذاعة إالّ ،ذلك أو إعالمه و تثقيفه نحوو توجيهه 

         التي يمكن أن تنقل إلى كل بيت و في كـل وقـت تصـريحات القـادة و خطـبهم       التكنولوجية

     و الصـور المسـتمرة المتالحقـة     ئلو هذه الرسـا  ،بل و تنقالتهم و أوجه نشاطهم أحاديثهمو 

  1".العامتنقلها أجهزة اإلعالم عن الحكومة يمكن أن تكون لها أعمق األثر على الرأي  التي

           هـا تسـعى دومـا    ألنّ ،ي العام اهتمامـا متزايـدا  أالسلطة السياسية تولي الر أن اتضح لقد

 لتثقيفـه فهي تبذل جهودا مضاعفة  ،تأييده بالنسبة للمشاريع واإلجراءات التي تقوم بها كسب لىإ

لـى تأييـد   إ مرتاحةتى تستطيع أن تسير قدما في أعمالها ح وإجراءاتهاعها يراعن مش وإعالمه

 .ووالئهالعام  الرأي

  

  :السياسية االجتماعية التنشئة4.1. 
     سياسية بإدماج مواطنيه فـي الحيـاة االجتماعيـة    طبيعته ال كانتكل مجتمع مهما  يقوم

عمليـة اإلدمـاج االجتمـاعي و السياسـي      و"  ،على كيانه العام حفاظاة به و السياسية الخاص       

   " .م السياسييطلق عليها اصطالح التنشئة االجتماعية السياسية أو التعلّ مافي المجتمع هي 

تعلم سياسي رسمي أو غير رسمي، مقصود  كل"  :السياسية االجتماعيةيتضمن مفهوم التنشئة  و

تتصل هذه العملية بجميع مراحل دورة الحياة للفرد، كما تشمل هذه العمليـة   بحيث ،أو مخطط له

     السياسـي السياسي الواضح، التعلم غير السياسي الذي يمكن أن يؤثر على السـلوك   التعلمأيضا 

أو اكتسـاب  ) تجاهات االجتماعية ذات االرتبـاط بالسياسـة   و ذلك مثل تعلم األفراد بعض اال( 

  2 ".األفراد لصفات شخصية لها عالقة بالسياسة

      أي مجتمع أن ينقل ثقافته السياسية مـن جيـل إلـى جيـل      يستطيعهذا التعريف يوضح كيف  و

و المعايير السياسية لهذا المجتمع المؤسساتن الحفاظ على ا يمكّمم.  
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لدى كل نظام و تتغير، و العملية التي تتشكل بها الثقافة السياسية  هابأنّ"  :بريل ألموندج ويعرفها  

التـي تحتـوى علـى قـيم      السياسيةالتنشئة السياسية ولتلقين المبادئ مهمة ذ يتنفلسياسي هياكل 

  1".السياسيةوتوجيه المهارات السياسية للمواطنين وللنخب  ،سياسية

  :السياسية االجتماعيةنشئة عملية الت أهمية1.4.1. 
     بتحليـل و شـرح هـذه العمليـة      ، وذلكاالجتماعية السياسية التنشئةالدارسون بعملية  يهتم

يمكـن    فعملية التنشئة االجتماعية السياسية في مجتمع معين  السياسي،ك النظام يأو تفك في تدعيم

أو قلة المشـاركة   ،مراره أو تغيرههذا المجتمع أو عدم استقراره، في است استقرار تساهم في أن

  .للرأي العام السياسية

علـى التصـرفات و األعمـال     امباشر اتأثير أساسية لها عوامل عدة بدر أحمديذكر األستاذ  و

  :السياسية

أي المعوقات و المزايا التي (الموضوعية التي يجد فيها الممثلون السياسيون أنفسهم  المواقف 

  ).السياسيةفي ذلك تركيب المؤسسات يفرضها الوسط المحيط بما 

يشمل ذلك  و ،السابقة خبراتهمأو التعلم الذي يكتسبه المواطنون و زعماؤهم خالل  االستعداد 

   و مفاهيمهم حول شـرعية القيـادة    السياسيةعاتهم حول قواعد اللعبة أهدافهم السياسية و توقّ

     هم للطبيعـة اإلنسـانية  اتصورو ت افتراضاتهمو والءات الجماعة، فضال عن  و المؤسسات

2.غير ذلك و ،و موقفهم إزاء السلطة
  

التعاليم والخبرات و طريقة اكتسابها تعتبر أمورا ذات أهميـة   وطبيعة هذه االستعدادات  إن

      طريقـة التغييـر،    يتعلم في ظل النظام الـديمقراطي أن  عندمامثال  فالمواطن ،سياسية حاسمة

 عن طريق االنتخابات و عن طريق الممارسة الجماعيـة   تتم السلطةول على و التطوير و التدا

ا ال شك فيه يؤدي إلى اسـتقرار النظـام   ذلك و مم فإن ،و الثورات االضطراباتال عن طريق 

  .استقرار المجتمع و تطوره متو من  ،تطويره و ترسيخه والديمقراطي 

  :تماعية السياسيةاالج التنشئةالسياسي و عملية  النظام2.4.1. 
   تنشئة مواطنيها منذ الصغر على مجموعة من القيم والمعتقدات    إلىكل النظم السياسية  تسعى

له من تأثير كبير علـى تسـيير الحيـاة     لما ،النظمالتي تتماشى و استمرارية هذه  تالسلوكيا و

  :التالية النقاطو يمكن أن نحصر ذلك في  ،السياسية

   فـي نفـوس الصـغار،     صحيحةاسية لغرس ما تعتبره نوعية سياسية كل النظم السي تسعى 

  تسعى إلى تعلـيم أبنائهـا    التيفهذه المفاهيم تشملها برامج التربية الوطنية في جميع الدول 
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         كيانها الحضـاري و الثقـافي    علىالقيم والمعتقدات السلوكية التي تراها ضرورية للحفاظ 

  . "الوطني الصالح"لق عليه علماء السياسة اسم و السياسي، و هذا ما يط

    أثناء مرحلـة الطفولـة    السياسيةآراء الكبار إلى حد كبير نتاجا نهائيا لعملية التنشئة  تعتبر 

       ،األولى في عملية النمو الخـاص بتكـوين االتجاهـات    المرحلةيمثل  فالطفل، و ما بعدها

  .يالسلوكو تكوينه المستقبلي  المستقبليةاهاته بدرجة عالية عن اتج ينبئبالتالي فهو  و

          آراء أن ذلـك  السياسـية، السياسية لألفراد ذات تأثير علـى تسـيير الحيـاة     اآلراء تعتبر 

  .كلهاو اتجاهات األفراد لها تأثير على أعمال الحكومة و على الحياة السياسية 

  :السياسية االجتماعيةالتنشئة  عناصر 3.4.1. 
وضـعها   التـي عناصر التنشئة االجتماعية وفقا للصـياغة   بصياغة 1جرينشتينلعالم ا قام

ما هو األثـر   و ؟و تحت أي الظروف  ،؟نمم اذا؟، يتعلم م ، ؟من: عملية االتصال في السويل

  المتوقع؟ 

  ؟ السياسيةتوجه إليه عملية التنشئة االجتماعية  من   . أ

العمر ياسيا و إن كانت السنوات األولى من من عمره تعلما س مرحلةأي فرد في أي  يكتسب

     م السياسي تبعا لمجموعة مـن المتغيـرات كـالجنس    تختلف استجابة األفراد للتعلّ و ،جدا متميزة

 االجتماعيـة فاشتراك الذكور أكثر من النساء، و مساهمة أفراد الطبقـات   ،االجتماعية الطبقةو 

  ..ت الضعيفةالراقية في النشاط السياسي أكثر من الطبقا

  ؟ يتعلم المواطن ماذا  . ب

    يـتعلم   أي –و االتجاهات و المعلومات الالزمة لتأييد النظام السياسـي   القيم طناالمو يتعلم

التـي يؤديهـا فـي المجتمـع      بـاألدوار صلة مباشرة المتّ و –"  المواطنة" لفظ  عليهما يطلق 

      السياسـية، الـوالء للـوطن، االتجـاه     اإليديولوجية، دوافع المشـاركة   وكاالرتباطات الحزبية  

  ..العمل كموظف حكوميو السلطة نحو

  ؟ وات التنشئة االجتماعية السياسيةو قن مؤسسات   . ت

 الزمالء،في كل مجتمع كاألسرة و المسجد و المدرسة و جماعة  القنواتو تكثر هذه  تتعدد

تلعـب   و –الصحافة المكتوبة  و و التلفزة اإلذاعة –اإلعالم الجماهيري  وسائلالسلطة السياسية 

ـ  ،السياسية االجتماعيةوسائل اإلعالم الجماهيري دورا بارزا في عملية التنشئة  كـان   إذاة خاص

  .واسعاالحرية  مجال
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  ؟ السياسيةالتي تتم فيها عملية التنشئة االجتماعية  الظروف  . ث

التـي تحكـم عمليـة     السياسية وفق نفس المبادئ و الظروف االجتماعيةعملية التنشئة  تتم

  .المجتمعاالتصال داخل 

  ؟ التنشئة االجتماعية السياسية أثر  . ج

الديمقراطي إلى المشاركة فـي العمليـة    نظامالسياسية في ال االجتماعيةعملية التنشئة  يتؤد

  . 1السياسية

 ،الناجعة ةأهمية وضرورة عملية التنشئة السياسي ،لنا جليا من خالل هذا العرض اتضح 

االجتماعيـة للدول التي تواجهها مشكلة التغير السياسـي السـريع و التحـوالت     النسبةبة خاص        

 وتعاطفـه  إحساسهفقد يفقد المواطن اتصاله وارتباطه بالنظام السياسي وحتى  الكبيرة، السياسيةو 

 التي تصـدرها  السياسيةعنه وذلك عند صعوبة فهمه للقرارات  االنعزالدرجة  إلىاتجاه مجتمعه 

 .المجتمعكانت أهمية عملية اإلدماج السياسي للمواطنين داخل  مت ومن، السلطة السياسية
 

  :الرأي العام 2. 
  :مفهوم الرأي العام1.2. 

االجتماع و االقتصاد و علم النفس  علمد رجال السياسة وعلم اإلعالم و االتصال ويؤكّ

رغم اختالفهم في إيجاد  علىف لنّاس،االرأي العام في حياة تأثير فقون على يتّ ، واالجتماعي

  :هم يتفقون حول ظاهرة الرأي العام في النقاط التاليةأنّ دقيق لهذا المصطلح إالّ محدد وتعريف 

  .يمثل الرأي العام مجموعة من آراء جمع كبير من األفراد 

  .يتصل الرأي العام بالمسائل المختلف عليها والتي تهم الصالح العام 

  .ام تأثيرا على سلوك األفراد و الجماعات و السياسات الحكوميةيمارس الرأي الع 

 من توافر المناقشة للوصول إلى الرأي العام البد.  

و االختالف الحاصل في تعريف الرأي العام راجع إلى اختالف طبيعة تخصـص رجـال   

    التبـاين  الفكر في السياسة و اإلعالم و االجتماع و االقتصاد وعلم النفس االجتمـاعي، و كـذلك   

       في وجهات النظر االجتماعية و السياسية نحو الشعوب و دورهـا فـي المشـاركة االجتماعيـة     

  .     و السياسية

ـ و سنحاول فيما يلي عرض محاوالت بعض العلماء العرب و األجانب في وضع   فتعار ي

  :للرأي العام
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   1James T. Young: تعريف جيمس يونج

بالنسبة لمسألة  االجتماعي الذي يعبر عن مجتمع واع بذاته و ذلك الرأي العام هو الحكم

الوصول إلى هذا الحكم االجتماعي عن طريق مناقشة عامة أساسها  على أن يتم ها،عامة لها أهميت

   ة و العمـق مـا يكفـل تـأثيره     العقالنية و المنطق، و على أن يكون لهذا الحكـم مـن الشـد           

  .على السياسة العامة

  James Price:2تعريف جيمس برايس 

عن الشؤون التي تؤثر  اسالرأي العام يستخدم للتعبير عن مجموع اآلراء التي يعتنقها النّ

هفي المجتمع أو تهم.  

  L.Doub3: تعريف دوب

اس إزاء قضية ما، حينما يكونون أعضاء في نفس الفصـيلة  الرأي العام هو اتجاهات النّ

   .المحليةاالجتماعية أو الجماعة 

   V.O Key:4تعريف كي 

مـن الحكمـة    الرأي العام يعني اآلراء التي يعتنقها بعض األشخاص و تجد الحكومة أن

  .إتباعها

     Floyd Ollpert5:تعريف فلويد أولبرت 

      تعبيـرا مؤيـدا   ،الرأي العام تعبير جمع كبير من األفراد عن آرائهم في موقف معـين 

          دين ن نسبة المؤيوبحيث تك ،أو شخص معين أو اقتراح ذو أهمية واسعة أو معارضا لمسألة معينة

كافية الحتمال ممارسـة التـأثير    ودرجة اقتناعهم و ثباتهم و استمرارهم أو المعارضين في العدد

 .على اتخاذ إجراء معين تجاه الموضوع الذي هم بصدده
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   1:زيدتعريف أحمد أبو 

ـ باوجهة نظر أغلبية الجماعة الذي ال يفوقه أو يحالرأي العام يعبر عن    ،ه رأي آخـر ي

     و تدور حولهـا المناقشـة صـراحة أو ضـمنا      ،وذلك في وقت معين إزاء مسألة تعني الجماعة

  .في إطار هذه الجماعة

   2:تعريف إبراهيم إمام

زاء تربطهم مصـلحة مشـتركة إ   ،اسالرأي العام هو الفكرة السائدة بين جمهور من النّ

موقف من المواقف أو تصرة التي تثير اهتمـامهم ف من التصرفات أو مسألة من المسائل العام،    

  .أو تتعلق بمصلحة من المصالح المشتركة بينهم

   3:التهاميتعريف مختار 

   في فترة معينة بالنسبة لقضـية   ،الرأي العام هو الرأي السائد بين أغلبية الشعب الواعية

مصالح هذه األغلبية أو قيمها اإلنسـانية األساسـية    و تمس ،فيها الجدل و النقاش أو أكثر يحتدم

  .مباشرا مساسا

  :تعريف أحمد بدر 

   :أنحيث يرى  من تعريف فلويد أولبرت و يخدم االتجاه الديمقراطي تعريفه يقترب

ها،فيلف ة المختالرأي العام هو التعبير الحر عن آراء الناخبين بالنسبة للمسائل العام          

ة على أن تكون درجة اقتناع الناخبين بهذه اآلراء و ثباتهم عليها كافية للتأثير على السياسة العام

  .4األغلبية رضاو األمور ذات الصالح العام، بحيث يكون هذا التعبير ممثال لرأي و 

  

  ؟ كيف يتكون الرأي العام2.2. 
ة أمرا عسيرا، فمعظم اإلنتاج الفكري لى وجه الدقّيعتبر تحديد كيفية تكوين الرأي العام ع

  .ثابتةفيه بعد إلي حقائق  اتولم تصل نتائج الدراس نظريا، إنتاجافي هذا المجال مازال 

     ل النظريات التي تعبر عن الدراسات الجارية في مجال تكـوين الـرأي العـام    وتنا نايمكنومنه 

   :في واحد من األشكال التالية

 .ل الواحدالعام منهج 

  .العوامل المتعددة منهج 
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  .المراحل المحددة منهج 

  .محاوالت وضع قوانين الرأي العام منهج 

  محاوالت التعرف على التأثير النسبي لمكونات الرأي العام عن طريق التحليل المقـارن   

 1.أو عن طريق التجارب التي يمكن التحكم فيها

  :منهج العامل الواحد 1.2.2. 

ـ      ا المذكز هتير          د نهج على أحد العوامل البارزة فـي عمليـة تكـوين الـرأي، فقـد أكّ

،      د آخرون علـى تـأثير الوسـط المحـيط    أهمية عامل الوراثة، و أكّ على بعض الدارسين مثال

ماركس على أهميـة العوامـل االقتصـادية     ركّز كارلارسين من كان أكثر تحديدا، فقد ومن الد   

الموقـع   وآخرون بدور العـرق   و اهتم ،ز فرويد على الدوافع الجنسيةركّو  في تكوين الرأي،

     و التقاليـد  ينالـد  والصفوة  والجماعات المرجعية  وصراع القوة  و و التكنولوجيا، ،الجغرافي

  2.أو غيرها من العوامل ،وسائل اإلعالم الجماهيرية و قادة الرأي و

  :منهج العوامل المتعددة2.2.2. 

هذا المنهج على مجموعة من العوامل التي تعتبر السبب في تغيير الرأي أو عـدم  كز تير

ـ راو ال يكتفي بعامل واحد، فقد توصـل العـالم بـول الز    ،تغييره        Paul lazers Feldفيلد س

  :في دراسة السلوك االنتخابي إلى التعرف على هذا السلوك عن طريق ثالثة عوامل مثال

  .صاديالوضع االجتماعي االقت 

  ).بدوي –قروي (محل اإلقامة  

  ).بروتستنتي –كاثوليكي (الديانة  

  .استخداما في دراسة تكون الرأي اهجدة أكثر المنوالعوامل المتعدو يعتبر منهجا العامل الواحد 

  :منهج المراحل المحددة3.2.2. 

ى بعـض  يقدم بعض الباحثين عملية تكوين الرأي العام بصفة كلية شاملة دون التركيز عل

عملية تكوين الرأي بالنسبة لقضية معينة تمر عادة خـالل   أن ولهذا فهم يرون ،العوامل المحددة

و هذا ما يطلـق عليـه مـنهج     ،فهم ينظرون إلى هذه العملية بصفة كلية شاملة ،مراحل متعددة

و من أمثلة هذا المنهج ما يلي ،دةالمراحل المحد:  

 :بأربع مراحل لرأي العام يمراتكوين  أن كاليد كنجيرى العالم  

         المرحلة األولى في االستياء الذي تشعر به الجماعة حيال إحـدى القضـايا، ويعتقـد    تتمثل 

     االسـتياء   فيها ا المرحلة الثانية فيعمأم، المشكلة الناجمة عن طريق الجماعةه باإلمكان عالج أنّ
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ـ ، الج و العملة للعاهير و حاجة عامو يظهر وعي لدى الجم ز ببلـورة  و المرحلة الثالثة تتمي

و رابعا و أخيرا مرحلة ، في الصحافةعلى المناقشة وعرض أوجه النظر المختلفة  ابناء القضايا

  1.الحكم و اتخاذ القرار

 :جيمس برايسو ير ى  

 شط إلى الرأي العام الواعي الن الرأي العام يتكون عند انتقاله من مرحلة الرأي السلبي أن

في المراحل األربع  يالتطور اإلنسانو يمكن تمييز ذلك عبر  ،فقط بل يحكم يسودالذي ال 

  :التالية

 ،احيث يكون الرأي العام سلبي ،عن األشكال البسيطة للمجتمعات السلبية المرحلة األولىتعبر  –

ف شـيئا  ه ال يعرألنّ ،دا لها مهما كانت أخطاؤهافهو راض بالسلطة الموجودة أكثر منه مؤي

  .ه ال ير طريقا لإلصالحأو ألنّ ،أفضل

  بالتصادم أو الصراع، حيث يبدأ الرأي العام في التحقق مـن قوتـه      المرحلة الثانيةتتميز و  –

   م المعارضـة  ويـنظّ  هم،واجبات و حقوق حاكميه و ،اجباتهوو يبدأ في السؤال عن حقوقه و 

  .و النقد من أجل التقدم و اإلصالح

    هم وكالء للمواطنين ال أكثر، فيصـبح الـرأي العـام    بأنّ المرحلة الثالثةم في يعترف الحكا –

       يلعب الرأي العام دورا أساسيا فـي تحديـد طبيعـة النظـام     " فيها إيجابيا و ملتحما بحيث 

   2".ار السياسيةـفي تشكيل األفك و

– و بالتالي يتحقق الحكم بواسطة  ،فتصبح فيها قوة الرأي العام أكثر اكتماالالمرحلة األخيرة ا أم

           فال تملك حكومـة مـن الحكومـات أن تضـع خطـة اقتصـادية بمعـزل        " الرأي العام 

  3" .عن اتجاهات الرأي العام، أو تتجاهل رغباته أو متطلبات معيشته

 دافيسون ا أمDavisson  4:يليفيرى مراحل تكوين الرأي العام كما  

لها أن تجد واحـدا أو أكثـر مـن التجمعـات      البدكي تنمو األفكار ل :األوليةدور الجماعة  –

         تلقب أحيانا بدور الجماعـة األوليـة أو الجماعـات الصـغيرة التـي تمـتص       ( اإلنسانية 

   أهمية وجود الجماعات األوليـة باعتبارهـا النـواة     5ن هارولد السويلو قد بي) هذه األفكار

  .رالكبيالتي تشع الفكرة في المجتمع 
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تظهر في هذه المرحلة قيادات ترتفع علـى الجماعـات األوليـة     :القيادةظهور الزعامة أو  –

اس وتحاول إعادة صياغة األفكار و المسائل بطريقة يفهمها أكبر عدد ممكن من النّ ،األصلية

ن لهم اهتمام أو مصلحة في التعرف على هذه المسائلمم.  

تتميز هذه المرحلة بانتقال األفكار خارج الـدائرة   :تلفـة المخ اتمرحلة االتصاالت بين الجماع –

اس ال يعـرف بعضـهم   لى أعداد كبيرة من النّالصغيرة إ اتالمباشرة لألشخاص أو الجماع

   فـي المجتمعـات المفتوحـة     و وسائل اإلعالم ، وتعمل وسائل االتصال الجماهيريبعضا

اس و فـي نفـس   داد كبيرة من النّو المعلومات و اآلراء بسرعة بين أع على نشر الحقائق

في كل المجتمعات  راء ببطء بين الجماعات واألشخاصالوقت، بينما تنتقل هذه األفكار واآل

    وفـي المجتمعـات ذات الرقابـة الصـارمة      وإمكانياتهالتي لم تتطور فيها وسائل اإلعالم 

 .اإلعالمعلى وسائل 

ـ      و تكون هذه :أو القادة الجدد الصياغات الجديدة – ة نتيجـة زيـادة حجـم االتصـاالت العام      

و هذا بدوره يؤدي  ،التي تثيرها فئات أكثر و أكثر، حيث تشترك فيها جماعات و أفراد جدد

معظم الجماهير تدخل في عملية تكـوين   إلى مزيد من االتصاالت الجماهيرية، و عليه فإن

  .الرأي العام

اص على اآلخرين خارج دائرتهم المباشـرة،   عادة ما يتعرف األشخ :توقعات سلوك اآلخرين –

ـ   ة، فمعـرفتهم بـآراء و سـلوك    و ذلك أثناء عملية تكوين اتجاههم بالنسبة للمسـائل العام

الجماعات األخرى تؤثر على اتجاههم و آرائهم بالنسبة للقضايا التي تحتاج إلـى المناقشـة   

ث هـذا التوافـق أو التعـديل    في اآلراء والسلوك، و متى يحد ديلة، و يستتبع ذلك تعالعام

الرأي العام يكون قد تكون السلوكي، فإن.  

يختفي الرأي العام المتصل باالتجاهات و السلوك الذي يدور حول  :مرحلة التفكك و االختفاء –

مسألة معينة عندما ينجح في وضع تلك المسألة التي دارت حولها المناقشات فـي قـوانين   

 1.لك من التشريعات أو الوثائق الرسميةأو في الدساتير أو غير ذ رسمية
 

  :منهج محاوالت وضع قوانين الرأي العام4.2.2. 

يشبه هذا المنهج إلى حد كبير منهج المراحل المحددة، فقـد توصـل هـاردلي كانتريـل     

Hardeley Cantril   بعد دراسته لتقلبات الرأي العام األمريكي بالنسبة ألحداث الحرب العالميـة

المبـادئ  ة بصفة عامة بعملية تكوين الرأي و التي أطلق عليها دد من النتائج الخاصالثانية إلى ع

  .النفسية
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نقطة البداية في أي تحليل لعملية تكوين الرأي العام هي قبول  إلى أن هذه المبادئ النفسية تشير و

اإلنسان هادف بطبيعته افتراض أن، يبـة أمـل   كـون هنـاك خ  ت عندما كون إالّاآلراء ال تت وأن      

     تشـمل الخبـرات السـابقة     ،هها عوامل أخرى بعد ذلكبينما توج ،في تحقيق األهداف المرغوبة

     و تغيـر األهـداف أو ثباتهـا     ،و المعلومات و درجة فهم األمور و التفكير العقالني و المنطقي

في عملية تكـوين   من العوامل التي يمكن أن تدخل و األحداث و غيرها ،و وجود ظروف جديدة

  1.ي العام و تشكيلهأالر

 رن       محاوالت التعرف على التأثير النسبي لمكونات الرأي عـن طريـق التحليـل المقـا    5.2.2. 

  : و التجارب التي يمكن التحكم فيها

التأمـل  ت في مجال التعرف على عملية تكوين الرأي العام على مت تعتمد المحاوالت التي

لباحث، وتتجه البحوث المعاصرة إلى اإلفادة من مراكز قياسـات الـرأي   و عمق نظر ا المحض

      تها بعـدد كبيـر مـن األسـئلة،     او تتصل دراس ،العام التي تباشر عملها على المستوى الوطني

على التـأثير  ا يسمح بالدراسة التحليلية المقارنة بعد ذلك، فبيانات هذه الدراسات تلقي الضوء مم

كالسن و الجنس و الدخل و الديانة و الوضع االقتصادي في عملية تكوين  واملالنسبي لبعض الع

  .الرأي

       و تشمل الدراسات في هذا المجال اختبار العامل الواحد، كما تشمل تحليـل العوامـل المتعـددة   

و ذلك عن طريق استخدام األسلوب  ،و التعرف على تأثيرها النسبي في عملية تكوين الرأي العام

ستخدم العالم وقد ا ،كمحاولة للوصول إلى نفس نتائج التجارب التي يمكن التحكم فيها ،حصائياإل

  .ف على تأثير الصحافة في الرأي العامل هذا األسلوب في التعرتسجو

الدراسات السابقة تلقي الضوء على صعوبة البحث في مجال تحليل عملية  و يمكن اإلشارة إلى أن

كافيـا   ال يعتبـر   فة الداخلة في العملية و تصنيفهاضع قوائم بالعوامل المختلتغيير الرأي العام، فو

  2.ما تكمن الحاجة في التعرف الدقيق على التأثير النسبي و المحدد لهذه العواملو إنّ ،حد ذاته في

           ،يمكننا القول من خالل تناولنا للدراسات الجارية فـي مجـال تكـوين الـرأي العـام     

أن ن الوعي السياسي لدى الجماهير الذ الرأي العام هو نتيجة نتكوداء الـرأي  ي إبي يساعد فتكو

ة التي تمس المصـالح  ايا العامور من جدل ونقاش حول القضدو الفكر ووجهات النظر تجاه ما ي

  .للمجتمع الجوهرية
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  :وظيفة الرأي العام و نظريات الرأي السياسي3.2.  
      و ذلـك باالعتمـاد    م،وظيفته بطبيعة النظام السياسـي القـائ   يتحدد دور الرأي العام و

    فكرة الـرأي السياسـي تعبـر      كما أن ،اس في المجتمععلى االتجاهات السائدة التي يعتنقها النّ

ز عن مجموعة العالقات بين عمليات تكوين الرأي و صناعة السياسة في المجتمع، و يمكن أن نمي

  :ذها الرأي العامبين ثالثة أشكال يتخ

يعتبر الرأي العام أحيانا الجهة أو الطرف الذي يصادق و يوافق علـى قـرارات    :األول الشكل

  .السلطة السياسية

  .أي مجرد بيانات تجمع لقضية أو شخص معين ،مجرد أداة الرأي العام يعتبر: الثانيالشكل 

شر على توجيه و تحديد العملية السياسية يعتبر الرأي العام أخيرا كقوة لها تأثير مبا: الشكل الثالث

  1.و المشاركة فيها

النظم السياسية تأخذ شكلين أساسـيين همـا الشـكل الـديمقراطي     و يرى الباحثون أن         

 هم لكفـاءة  تنظر في ينقسم علماء السياسة كما  ،) األولجارشي(  التسلّطي والشكل ) الدستوري( 

  :للرأي السياسي إلى فريقين و دور الرأي العام و في دراستهم

   .ز على النظريات التأملية للرأي السياسيفريق أول يركّ −

    و البحوث التجريبية التي تقوم علـى أسـاس المالحظـة     فريق ثان يركز على الدراسات −

  .و التجربة و التحليل للرأي السياسي

وعـرض   معـين  و قبل أن نتطرق إلى وظيفة الرأي العام التي تتحدد داخل إطار سياسي

      نعـرض اآلن الوظـائف التـي تشـترك      ،النظريات التأملية والبحوث التجريبية للرأي السياسي

  :يلايو أهمها م ةميع المجتمعات على اختالف نظمها السياسيجفيها 

الرأي العام يرعى المثل اإلنسانية و القيم االجتماعية و المعايير و المبادئ األخالقية السـائدة   

إلى إيجاد مواقـف   سببه الرأي العام في مجتمع ما يؤدييالضغط الذي  إن" ، ع معينفي مجتم

المفاضلة و االختيار، و هي المواقف التي تتكون فيها، و ليس هناك نـص فـي أي قـانون    

اس تتـراحم النّ وضعي يشير إلى وجوب التراحم و التعاطف بين بني اإلنسان، و لكن نجد أن   

 2.م إلى ذلك هو الرأي العامتتعاطف، و ما يدفعهو

خصوصا عندما تتعرض الـدول لخطـر    ،ها حيويةالرأي العام يحفظ الروح المعنوية و يمأل 

  .غزو خارجي
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 ،يؤثر الرأي العام على حياة الجماعة كجماعة، و يؤثر على األفراد كأعضاء داخل الجماعـة  

 المجتمع مـن قـيم   في سائدد األفراد على الطاعة االجتماعية، و انصياعهم لما هو تعوحيث 

، عنـه المجتمـع   و التزام الفرد بسلوك اجتماعي يرضى ،معايير و استجابتهم لمثيرات البيئةو

و المجتمع وعدم الخروج  على سمة الجماعة تهذيب عدوانية الفرد و ضبطها للحفاظكما تقوم ب

  .عنها

ـ                    ديمقراطي و اآلن نتطرق إلى توضـيح وظيفـة الـرأي العـام فـي كـل مـن النظـامين ال

  .طي، و عرض النظريات التأملية و البحوث التجريبية للرأي السياسيالتسلّو

 :العاملطي ووظيفة الرأي النظام التس و الديمقراطيالنظام 1.3.2. 

  :الديمقراطي النظامفي وظيفة الرأي العام   .أ 

نـي  و هـذا يع  ،1ياسية لنمو و ازدهار الرأي العامتعتبر الديمقراطية أفضل األنظمة الس

ة بصفة عامهناك درجة عالية من االتصال السياسي المتبادل بين السلطة السياسية و الـرأي   أن

العام، فالنظام السياسي يرتكز على حكم األغلبية و على رضا المحكومين و على حق المعارضة 

ـ       ،ديلها أو إلغائهـا السياسية، كما يعتبر الرأي العام مصدرا للدساتير و القوانين التي تطالـب بتع

ا فيها مـن ضـمانات   مم "حكم بواسطتها ي " فهو يشارك إيجابيا في عمليات تكوين السياسة التي

الديمقراطية تتحقق دائما بوجود رأي عام ناضج يعمل  كبيرة للحريات و تحقيق للديمقراطية، فإن   

ـ على حسن تطبيق الوثيقة الدستورية حتى ال تكون نصوصا جوفاء بعي مجـال التطبيـق    ندة ع

    2".العملي

  :التسلطيوظيفة الرأي العام في النظام   .ب 

   تقوم السلطة السياسية في هذا النظام بالتسلط و السيطرة على أفراد الشـعب و تـتحكم   

ها تعرف أكثر من غيرهـا مـا يصـلح   من حقوقهم و حرياتهم، فهي تفترض أنّ في آرائه و تحد 

،           لقـوانين التـي تراهـا مالئمـة لـه     ض على الرأي العـام ا ال يصلح له، فهي تفراوم للشعب

والنشاطات السياسية في عمليات تكوين السياسـة  سمح بتشكيل تنظيمات صناعة الرأي ال ت " كما

و النتيجة في هذه الحالة هي خلـق   3".في حاالت ترضى بها السلطة التي سيحكم بها األفراد إالّ

  .فسها البقاء واالستمرارحتى تضمن لن 4رأي عام مصطنع
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 1:للرأي السياسي النظريات التأملية2.3.2. 

            تعتبر هذه النظرية أقدم النظريات في الرأي السياسي التي تشير :نظرية الصفوة  . أ

المجتمع يتكون أفقيا  إلى الصفوة أو الطبقة الحاكمة، و تقوم هذه النظرية على أساس أن       

ة تخضع للترتيب الهرمي طبقا ألصولها فبعين، و يتكون رأسيا من جماعات مختلمن القادة و التا

  .العرقية أو التركيب االقتصادي  أو الوظيفي السكاني

أمو األساس الذي يبنـى   ،نة للمجتمعا الطبقة الحاكمة فهي تتكون من قادة بعض الجماعات المكو

ة و التقاليد القديمة و األحـداث التاريخيـة   عليه هذا المجتمع السياسي يتركز في الروابط العرقي

  .د االتفاق الملزم بين الحاكم و قادة الصفوةالتي تجس ،العظيمة السالفة الرمزية أو المقدسة

من صفوة المتطرفين الراديكاليين في اليمين أو اليسار نظرية الصفوة هذه كالّ و تضم       ،

ن يؤمنون بحكم األقلية الفاضلة الموهوبممبة المتعلمةة المدر       .  

الصفوة يمكن أن تهزأ أو تنكر وجود الرأي العام، فإنّ و على الرغم من أنرأي م الوالء للها تقد

الصفوة تحاول السيطرة على المؤسسات التعليمية  و آية ذلك أن ،العام دون أن تقول ذلك صراحة

هذه األجهزة ذات أهمية  ألن ،الترويح و على أجهزة اإلعالم الجماهيري و الفنون و التسلية و

  .بالغة في تكوين الرأي العام و تشكيله

مصدر السلطة العليـا فـي هـذا المجتمـع      تعتبر هذه النظرية أن :نظرية السيادة المطلقة  . ب

          العالقـة بـين الدولـة     كمـا أن  ،ها غيـر محـددة  السياسي تكمن في سلطة حاكمة مطلقة و لكنّ

ه مجموعة من األفـراد سـوف   اضحة، فهذه النظرية تنظر إلى المجتمع على أنّو الشعب غير و

            أنّـه  الشـعب يـرى   فـإن هـذا األسـاس   و علـى   ،لم يكن لهم حكام نفي فوضى إيعيشون 

      يكـون قـادرا   ،أو ملك أو زعـيم حـزب   السلطة إلى حاكم مطلق لىمن الضروري التنازل ع

 .شعبية و التعبير عنهاعلى التعرف على اإلرادة ال
 

        تنادي هذه النظرية بضرورة تعلـيم الشـعب و توجيهـه و اسـتمالته     : نظرية التطويع  . ت

يرات و توزيعات جديدة لقطاعات الرأي بالنسبة لألحداث و بالنسـبة  يو إقناعه، وبالتالي خلق تغ

 2.ري و غيرهالألعمال التي يقوم بها قادة الرأي و السياسة و وسائل اإلعالم الجماهي

م تتصل هذه النظرية بالديمقراطية التمثيلية التـي تسـلّ  : النظرية الدستورية الديمقراطية  . ث

الشعب عندما يتنازل عـن حريـة العمـل     بفكرة الميثاق أو االتفاق بين أفراد الشعب، ذلك ألن

ـ  السياسي المسبق، يتمكّ ض ن من تأسيس حكومة ذات سلطات محدودة، على أن تقوم بتحقيـق بع
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ستقالل، األمـن و العدالـة،   كاإل األهداف و القيم التي ال يستطيع األفراد الحصول عليها بأنفسهم

  .1ةاس حقوقهم الشخصية و الخاصكما تكفل للنّ ،الحرية و الرفاهية

          يؤمن أصـحاب هـذه النظريـة بالديمقراطيـة و ينظـرون      : النظرية العقالنية المثالية  . ج

مه دقالنموذج الذي ي إن، ها كيان عضوي ذات رأي أو صوت واحدلخصية ه شإلى الشعب على أنّ

أصحاب هذه النظرية يشير إلى الظروف التي يجب توفرها لألفـراد و الجماعـات للمشـاركة    

    ها تستوجب شروطا معينة  تدل على صفات العمـل الفـردي   كما أنّ ،العقالنية في الشؤون العامة

 :راطية و منهاو الجماعي الالزم في الديمق

  .حشده مجتمع متجانس ال كجمهرة أو و أن يتصرف كأنّ، م الشعب سياسياأن ينظّ 

ية، مهم في المعارضـة السـل  االعتراف بحق األقلية في اعتناق آراء مخالفة لألغلبية، و حقّ 

  .على أن تخضع لقرارات األغلبية

يل العمليـات و اإلجـراءات   التزام األغلبية و األقلية و موافقتهما على قواعد تغيير و تعـد  

  .الحكومية

أن يتوفر ألعضاء المجتمع السياسي الحقائق الالزمة للوصول إلى القرارات العقالنية بالنسبة  

  .للقضايا المختلفة

ـ       ةأن يشترك هؤالء األعضاء اشتراكا إيجابيا فـي مناقشـة الشـؤون و القضـايا العام ،         

  .سم بالمنطقية و العقالنيةمن أجل الوصول إلى قرارات سياسية تت

أن يقوم أعضاء المجتمع السياسي بتعديل أصواتهم و ألوان مشاركتهم السياسية بحيث تتالءم  

  .مع الصالح العام الذي يدركون معناه على وجه التحديد

جاذبية النظرية المثالية تكمن في أنّ إنر عن أمل البشرية و إيمانهـا باألهـداف السـامية    ها تعب

 2.نلإلنسا

  :ث التجريبية للرأي السياسيولبحا3.3.2. 

      و علـى أسـاس تحليـل األدوار     ،تقوم هذه الدراسات على أساس التجربة و المالحظة

  :و الوظائف التي يمكن أن يقوم بها الرأي السياسي و هي كما يلي

  :معارضتهاالرأي السياسي و دوره في تأييد السياسات الرسمية أو نفيها و   . أ

  :ل الدراسات في هذا الجانب الجوانب التاليةو تتناو

ـ  إظهار االعتقاد الواسع لدى النّ  ة اس بالنسبة لشرعية الوصول إلى قرارات السياسـة العام    

  .و دراسة عملياتها
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و التعرف على تأييـدها   ،قياس قطاعات الناخبين التي تنتمي إلى جماعات أو أحزاب منظمة 

  .الحكومية الرسميةأو نقدها أو معارضتها للسياسات 

     تقدير درجة الرضا الشعبي لما يقوم به النظام السياسي أو الحزب الحاكم بالنسبة ألمن  

  .و رفاهية المجتمع السياسي

           اكتشاف المعايير المتوقعة لسلوك المـوظفين العـاملين، و ذلـك بالنسـبة لمـا يقومـون        

ةبه من إصدار و تنفيذ السياسات العام.  

 .تفكيرهم و سلوكهم العام معها مالئمةاع السياسة وعيات اآلراء التي يحاول صنّنيل تحل 

  :الرأي السياسي و دوره في توضيح مصالح الجماعات المكونة  . ب

عـل  ة و فـي فهـم ردود ف  اسة العاميأسهمت هذه الدراسات في فهم مصادر تكوين الس

  :  ل الجوانب التاليةو تدور هذه الدراسات حو ،المجتمع بالنسبة لهذه السياسة

  و التي تصدر عادة من الجماعات المرجعية  ،تميز و فصل اآلراء التي تثير الجدل السياسي 

  .و الجمهور اليقظ

   ،عزل و قياس عناصر الرأي عن طريق مقارنة آراء جماعات معينة بآراء جماعات أخرى 

  .ياسيالس يثم تصنيفها بقياسات موضوعية تعتمد على التحليل االجتماع

 توضيح بيـان مصـالح   في  صناع الرأي الذين يقومون بدورهم سات التي تعددراسة المؤس

  .الجماعات المختلفة بالمجتمع

 تحديد الظروف التي يمكن أن تعدل أو تغيه اتجاه الجماعات و األفرادر أو تشو.  

  .الجمهور الذي يتعرض لهذه الوسائل او كذ قياس محتوى وسائل االتصال 

 و ذلـك لتـأثير   ،سلوك الناخبين و المستهلكين و أعضاء الجماعات الوظيفية األخرىتحليل  

 1.تعديل أو تدعيم آرائهم و اتجاهاتهمبعليهم  وسائل االتصال

  :في تقييم سلوك صناع القراراتو دوره  الرأي السياسي  . ت

           ز تركّحيث زا في عملية الرأي و السياسة، تمثل هذه الدراسات مكانا متمي

  .بإصدار القرارات يقومون على األشخاص المسئولين الذين

  :ة بتأثير الرأي العام على السياسة العامة في الجوانب التاليةز الدراسات الخاصو تتركّ

    و مـا يـؤدي    ،كون ذات أهمية للجمهورتإدراك صانعي القرارات السياسية التي يمكن أن  

  .ةفي السياسة العام ليه الوعي باتجاهات الجمهور من تعديلإ

      تقدير صانعي القرارات السياسية أو توقعاتهم بالنسبة للتغيـرات التـي يمكـن أن تحـدث      

       أو إذا عرضت هـذه القضـايا    ،بعض األحداث" بفبركة " في الرأي العام إذا قامت السلطة 
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ـ  معينة في وقت معين، أو إذا تمة و القرارات بطريق ى يـد بعـض   عرض هذه القضايا عل

  .قة في أعين الجماهيرو الثّ المكانةالشخصيات ذوي 

قبول أو مشاركة صناع القرارات السياسية في المعايير القانونية و األخالقية التي يؤمن بها  

              1.اسو أعداد كبيرة من النّ ،األغلبية
   

إن ن تعتمـد ة عن دور الرأي العام ووظيفتـه فـي نظـام سياسـي معـي     الفكرة العام          

       اس في المجتمـع، فـالرأي العـام يلعـب دورا متزايـدا      السائدة التي يعتنقها النّ االتجاهاتعلى 

اتخاذ القرارات السياسية وفي توجيه الحكام وتشكيل أنظمة الحكم، ويعتبـر قـوة    علىفي التأثير 

  .فعلية يختلف أثرها حسب طبيعة النظام السياسي
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.III  النتائج الميدانية تحليل:   

 
خصصنا هذا الفصل لعرض وتحليل الجداول المتحصل عليها من خالل تفريغ 

، وقد استعنّا في ذلك ببعض األشكال البيانية االستمارةإجابات المبحوثين على أسئلة 

ل التوزيعات ا في إبراز شكإذ تؤدي األشكال البيانية دورا خاص " ،لتوضيح النتائج أكثر

  1".هااإلحصائية أو تغيرات

  :لهذا اعتمدنا في معالجتنا للمعطيات على مستويين من التحليل

قمنا بتحليل مختلف اإلجابات من خالل الجداول البسيطة  المستوى األّولفي 

و التي يعتبر الهدف منها التحليل العادي و البسيط لمختلف المعلومات "  ،البيانية لواألشكا

   2."رةبل عليها بجلب االنتباه حول األرقام المعالمتحص

بتحليل الجداول المركّبة بغرض تحليل التقاطعات فيما  المستوى الثاني فيثم قمنا 

تحليل نتائج "  أن بينها إذبين األسئلة ومتغيرات البحث وكذا تحليل تقاطعات األسئلة فيما 

   3"ن االعتبار أكثر من متغيرالدراسة يبدأ حقيقة مع فحص الجداول التي تأخذ بعي

ةوأخيرا نخلص إلى استنتاجات عام.  

  

  
  
  
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1        Nicol bertier,  les techniques d’enquêtes,  Armand colin: paris, 1998, p223.                  

           Ibid,  p188.                                                                                     2 
           Ibid,  p189.                                                                                      3 



 

  :البيانية تحليل مختلف األسئلة من خالل الجداول البسيطة و األشكال 1.

   :قراءة الصحافة المكتوبة حول1.1. 
 .لغة قراءة الصحف  :06الجدول رقم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  

يطالعون   %  55أن أغلبية المبحوثين بنسبة  إلى تشير نتائج الجدول األول

         يطالعون الصحف باللّغة العربية  %26.4الصحف باللّغتين العربية و الفرنسية، بينما نجد 

  .باللّغة الفرنسية فقط %18.6و 
    

العينة                العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  العربية 37 %26.4

  2  الفرنسية 26 %18.6

  3  كليهما 77 %55

%100 140  

 
   المجموع
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  .لصحفلالناس  اءةقر ة ضرور    :07الجدول رقم 

  

 العينة                 العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  من الضروري جدا 89 %63.6

  2  ليس من الضروري 34 %24.3

  3  بدون رأي 17 %12.1

 المجموع 140 %100

  

رة المبحوثين إلى ضرورة قراءة توضح النتائج المتحصل عليها في هذا الجدول نظ

أنّه من الضروري جدا أن يقرأ  %63.6الصحف  من عدمها، حيث يرى أغلبيتهم وبنسبة 

          النّاس الصحف، وهذا يدل أوال على أن النّاس دائما في حاجة إلى اإلطّالع 

كبيرا بين على أن هناك ارتباطا   على المعلومات واألخبار وما يحدث حولهم، وثانيا

    ال يمكن أن نتصور الحياة االجتماعية بدون صحافة،  و الصحيفة إلى درجة القارئ

تعتقد أن قراءة الصحف ليس باألمر الضروري، بينما امتنعت  %24.3كما نسجل نسبة 

  .إبداء رأيها عن 12.1%
  

63,60%

24,30%

12,10%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

1 2 3



 

  .حفالشعور بما يجري على الساحة الوطنية من خالل مطالعة الص  : 08الجدول رقم 
  
  

 العينة                 العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  على علم بكل ما يجري 18 %12.9

  2  ببعض ما يجري 106 %75.7

  3  شيئا ال أشعر أنني أعلم 16 %11.4

    المجموع 140 %100
  
  

أن هذه  %75.7يشعر أغلبية المبحوثين الذين يطالعون الصحف الوطنية وبنسبة 

شباع في المعلومات، فهي ال تعرض عليهم كل المعلومات الصحف ال تحقق لهم اإل

ون أنّهم على علم بكّل ما يجري على الساحة الوطنية، واألخبار التي تجعلهم يحس    

  ،أن الوظيفة اإلخبارية للصحافة المكتوبة في الجزائر تبقى ناقصة وضعيفة وهذا يدل على

        %11.4ما يجري، ويرى  بكّل من المبحوثين أنّهم على علم %12.9بينما يشعر 

  .أن مطالعتهم للصحف ال تجعلهم يشعرون أنّهم على علم بما يجري على الساحة الوطنية
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  .حدوث تحريف األخبار في الصحف : 09الجدول رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أن تحريف الصحف لألخبار و المعلومات    %93.4يرى معظم المبحوثين وبنسبة 

ترى أن هذا األمر  %39.3وحتى اختالقها يحدث في الصحافة المكتوبة، فمنها نسبة 

طرح هذه النتائج مصداقية حدوثه أحيانا، وت %54.3يحدث كثيرا، بينما ترى نسبة 

الصحف  في تناولها لألخبار و المعلومات إلى درجة فقدان الثقة فيما تنشره، وهذا األمر 

  من شأنه أن يعرقل الدور الذي يجب أن تلعبه الصحافة المكتوبة في خدمة المجتمع، 

  .فقط %5بينما بلغت نسبة الحياد 
  

  

 

 العينة                 العدد  ةالنسب
 اإلجابة

  

  1  يحدث كثيرا 55 %39.3

  2  يحدث ال 2 %1.4

  3  أحيانايحدث  76 %54.3

  4  بدون رأي 7 %5

   المجموع 140 %100
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   .ةالديمقراطينحو لتوجهل يعهاوتشجكثرة الصحف وتنوعها  :10 الجدول رقم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

هناك اتفاق بين أغلبية المبحوثين بنسبة تبي ن النتائج المعروضة في الجدول أن

 نحو وتنوعها واختالف سياساتها يساعد ويشجع التوجه على أن كثرة الصحف 76.4%

، بمعنى فتح المجال  إلصدار الصحف وتشجيع ذلك يؤدي إلى طرح كبير ةالديمقراطي

لآلراء وفتح مجال أوسع للمناقشة، ذلك أن الصحافة المكتوبة في الجزائر تعتبر الوسيلة 

من المبحوثين  %12.9بينما يرى  اإلعالمية الوحيدة التي عرفت هذه التعددية و االنفتاح،

 نحو عكس ذلك، حيث ال يعتبرون تنوع الصحف وكثرتها يساعد و يشجع التوجه

  .الحيادملتزمة  %10.7، كما بقيت نسبة ةالديمقراطي
  
  

 العينة                 العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  نعم 107 %76.4

  2  ال 18 %12.9

  3  بدون رأي 15 %10.7

   المجموع 140  %100
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  .ةالديمقراطي نحو الوسيلة اإلعالمية التي تخدم أكثر التوجه : 11الجدول رقم 
  
  

المرتبة                 المرتبة األولى  المرتبة الثانية  المرتبة الثالثة
 اإلجابة

  

23 
%16.4 

24 
%17.1 

93 
%66.4 

  1    الصحافة المكتوبة

28 
%20 

101 
%72.1 

11 
%7.6 

  2                       اإلذاعة

89 
%63.6 

15 
%10.7 

36 
%25.7 

  3  التلفزيون

140 
%100 

140 
%100 

140 
   المجموع %100

  
  

        ةالديمقراطينحو حسب خدمتها للتوجه اإلعالم وسائل ترتب نتائج الجدول

من المبحوثين الذين  %66.4، فتحتل الصحافة المكتوبة المرتبة األولى بنسبة البالد في

، لما عرفته من تعدد ةالديمقراطي نحو يرون أنّها الوسيلة اإلعالمية األكثر خدمة للتوجه

تليها اإلذاعة في المرتبة الثانية  ا، ثموانفتاح ساهم في تزايد الصحف وتنوعها واختالفه

، ويرجع %63.6من المبحوثين، ويليها التلفزيون في مرتبة ثالثة بنسبة  %72.1بنسبة 

ذلك إلى أن كل من اإلذاعة و التلفزيون بقيا حكرا على السلطة السياسية ولم يشهدا نفس 

  .من التعددية و االنفتاح المستوى
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  ةالديمقراطي نحو التي تعرقل أكثر التوجه الصحف :13الجدول رقم                                                                                                                      ةالديمقراطي نحو لتي تخدم أكثرالتوجهالصحف ا: 12الجدول رقم

  العينة               

  اإلجابة

  بةالنس التكرارات
  

صحيفة الخبر تحتل المرتبة  تبين نتائج الجدولين أن

األولى من بين الصحف التي تخدم التوجه 

من المبحوثين الذين % 42.8بنسبة  ةالديمقراطينحو

تليها صحيفة الشروق اليومي  يرون ذلك، ثم

هما صحيفتان ناطقتان مع مالحظة أنّ% 32.8ب 

ليبرتي و لوماتان باللغة العربية، و تحتل صحيفتا 

الناطقتان بالفرنسية المرتبة األولى و الثانية 

على التوالي فيما يخص الصحف التي تعرقل التوجه 

لصحيفة ليبيرتي % 17.1بنسبة  ةالديمقراطينحو

لصحيفة لوماتان، كما تشير النتائج % 15.7و 

من المبحوثين % 45هناك نسبة معتبرة  إلى أن

ي برأيها حول الصحف التي تعرقل أكثر لم تدل

و هذا يعني حسب نتائج  ةالديمقراطي نحو التوجه

الصحف في غالبيتها رغم اختالفها  الجدولين أن

 نحو و تنوعها و ضعفها أحيانا، تخدم التوجه

  . ا تعرقلهأكثر مم ةالديمقراطي

 العينة               
  اإلجابة

  النسبة  التكرارات

  %6.4  9 الخبر  %42.8  60 الخبر

  %9.3  13 الشعب  %2.8  4 الشعب

    0 اليوم  %0.7  1 اليوم

  %3.6  5  الشروق اليومي   %32.8  46 الشروق اليومي

Liberté 23  16.4%  Liberte 24  17.1%  
L’horizon 2  1.4%  L’horizon 8  5.7%  

Le soir 22  15.7%  Le soir  12  8.6%  
Le matin 14  10%  Le matin  22  15.7%  

El-Watan 22  15.7%  El-Watan  12  8.6%  
  %6.4  9  المساء  %1.4  2 المساء

     الفجر  %7.1  10 أخبار األسبوع

  %0.7  1  األطلس األسبوعي  %10  14 األطلس األسبوعي

L’expression 4  2.8%  L’expression 3  2.1%  
     السفير  %7.1  10 السفير

Quotidien d’     Quotidien d’ 3  2.1%  
L’authentique 1  0.7%  L’authentique      

Nouvel république 1  0.7%  Nouvel 
république  

    

  %15  21  المجاهد  %2.1  3 المجاهد

  %0.7  1  صوت األحرار  %1.4  2 صوت األحرار

  %0.7  1  الجزائر نيوز  %0.7  1 الجزائر نيوز

  %3.6  5 كلها  %2.1  3 كلها

     الرأي  %4.2  6 الرأي

  %3.6  5  ال يوجد  %9.3  13  يوجدال

  %45  63  بدون رأي  %21.4  30 بدون رأي



 

  :الصحافة المكتوبة بالسلطة السياسية عالقةحول 2.1. 
  ؟ ةالديمقراطي نحو رقابة السلطة السياسية على الصحف يعيق التوجه هل  :14لجدول رقم ا

  

  
 

    ترى  %77.1تشير نتائج الجدول التاسع أن نسبة كبيرة من المبحوثين بلغت 

، وهذا ما يؤكد أن ةالديمقراطي نحو أن رقابة السلطة السياسية على الصحف يعيق التوجه

ده كذلك ة التعبير وتداول المعلومات، وتؤكّبلوغ الديمقراطية ال يتم إالّ في جو من حري

     تدخل السلطة السياسية  من المبحوثين أن %64.3نتائج الجدول العاشر حيث يرى 

    ، أي أن تأدية الصحافة لوظيفتها ةالديمقراطينحو في رقابة الصحف ال يخدم التوجه

ظيفة فيما حصر هذه الوال يتم وال يكتمل في جو من المراقبة و الضغط، و على أكمل وجه

  .ةتريده السلطة السياسي
  

  ؟ ةالديمقراطي نحو الصحف يخدم التوجه رقابة السلطةالسياسية في تدخل هل :15رقم الجدول
    

  

العينة            العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  نعم 108 %77.1

  2  ال 16 %11.4

  3  بدون رأي 16 %11.4

    المجموع 140 %100

العينة            العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  نعم 26 %18.6

  2  ال 90 %64.3

  3  رأي بدون 24 %17.1

   المجموع 140 %100
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  .أكثرالمجاالت التي تراقبها السلطة    :16الجدول رقم 

  

  النسبة
 
  العدد

 العينة                   
 اإلجابة

  

  1  االقتصاديةالمجاالت  71 %50.7

  2  المجاالت السياسية 125 %89.3

  3  المجاالت الرياضية 27 %19.3

  4  المجاالت الدينية 88 %62.9

  5  االجتماعيةالمجاالت  35 %25

  6  ت الثقافيةالمجاال 38 %27.1

  7  أخرى 12 %8.6

  

تؤكد النتائج المتحصل عليها أن المجال السياسي يعتبر األكثر عرضة لرقابة 

من المبحوثين، وهو المجال األكثر حساسية واألكثر  %89.3السلطة السياسية حسب رأي 

، ا ينشر مقارنة بالمجاالت األخرىكبر ممفي الصحافة حيث يحتل القسط األ تداوال

بنشر ما يخدم مصالحها  فقط سمحت فالسلطة تسعى دوما للتحكم في مصادر المعلومات، و

62.9يلي ذلك في مرتبة ثانية المجال الديني بنسبة  ويعزز ممارستها، ثم% وهذا حتى       

عتبره يال يستخدم الدين ألغراض سياسية، وفي مرتبة ثالثة نجد المجال االقتصادي الذي 

بحوثين من بين المجاالت األكثر مراقبة من طرف السلطة، يليه المجال من الم  50.7%

الثقافي ثم التوالي على 19.3%و% 25و %27.1الرياضي بنسبة  االجتماعي ثم .  
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  .المجاالت التي يجب أن تراقبها السلطة  :17الجدول رقم 
  
  
  
 

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

ال األول الذي يجب      ر المجتشير النتائج المتحصل عليها أن المجال االجتماعي يعتب

    من المبحوثين، يليه المجال االقتصادي  %35تراقبه السلطة السياسية حسب رأي  أن

، ويأتي %27.9على التوالي، ثم المجال الديني بنسبة  %30و %30.7و الثقافي بنسبة 

طالع وهذا يدل على أن أغلبية المبحوثين من المهتمين باإل %22.9المجال السياسي بنسبة 

       ثم يأتي المجال الرياضي  السياسية،على األحداث ومتابعة ما يجرى على الساحة 

          %22.9أنّه يجب اإلشارة أيضا إلى نسبة  إالّ ،%12.1في مرتبة أخيرة بنسبة 

     من المبحوثين الّذين يرون أن هناك مجاالت أخرى يجب أن تراقب، وقد انحصرت 

  .ي و القيمي للمجتمعفي المجال األخالق
 

  العدد  النسبة  
 العينة                       

 اإلجابة
  

  1   االقتصاديةجاالت الم 43 %30.7

  2  المجاالت السياسية 32 %22.9

  3  المجاالت الرياضية 17 %12.1

  4  المجاالت الدينية 39 %27.9

  5  االجتماعيةالمجاالت  49 %35

  6  التفافيةالمجاالت  42 %30

  7  أخرى 32 %22.9
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  السلطة السياسية مصدر خطر على حرية الصحافة ؟ هل   :18الجدول  رقم
  
  

العينة                 العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  نعم 81 %57.9

%21.4 30 
  2  ال

%20.7 29 
  3  رأيبدون 

   المجموع 140 %100

  

  

     في الجزائر مصدرا  من المبحوثين أن السلطة السياسية %57.9تعتبر نسبة 

إلى الرقابة التي تمارسها كيد أن هذا راجع األمن مصادر الخطر على حرية الصحافة، و

ة الوصول إلى مصادر الخبر على الصحف في اعتقاد المبحوثين، وكذا صعوب السلطة

من المبحوثين أن السلطة السياسية ال تشكل  %21.4من الضغوطات، بينما يرى  وغيرها

الحياد وعدم إبداء  %20.7على حرية الصحافة، والتزم بقية المبحوثين بنسبة خطرا 

  .رأيهم
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  بين وسائل اإلعالم و السلطة السياسية ؟ ؤهناك تواط هل   :19الجدول 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

أن ترى  % 81.5تشير النتائج المتحصل عليها أن نسبة كبيرة من المبحوثين بلغت 

أحيانا  ياسية، موزعة بين من يرى حدوثهبين وسائل اإلعالم و السلطة الس ؤهناك تواط

من المبحوثين،  %32.9بنسبة  ادائم حدوثهمن المبحوثين، وبين من يرى  %48.6بنسبة 

  .من إبداء رأيها %13.6رأيها بعدم وجود هذا التواطؤ وامتنعت  %5بينما أبدت 

  

 
 

 العينة                     العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  ؤهناك تواط 46 %32.9

  2  اليوجد 7 %5

  3  أحيانا 68 %48.6

  4  بدون رأي 19 %13.6

    المجموع 140 %100
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  الصحف المتواطئة مع السلطة ؟ ما هي : 20الجدول رقم 

  
  

العينة                            العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  الصحف باللغة العربية 16 %11.4

  2  الفرنسية باللغةف الصح 12 %8.6

  3  كليهما 86 %61.4

  4  غير معني 26 %18.6

  المجموع 140 %100

  
  

 تشير نتائج هذا الجدول المتعلقة بالصحف المتواطئة مع السلطة السياسية إلى أن

قد أجمعوا على أن التواطؤ يشمل الصحف الناطقة  %61.4أغلبية المبحوثين بنسبة 

من المبحوثين أن التواطؤ  %11.4سواء، بينما يرى و الفرنسية على ال باللغتين العربية

أما التواطؤ مع الصحف  فقط،مع السلطة السياسية حاصل مع الصحف الناطقة بالعربية 

  .من المبحوثين %8.6الناطقة باللّغة الفرنسية فال يرى به إالّ 
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  الصحافة المكتوبة جزء من السلطة السياسية ؟ هل  :21الجدول رقم 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  

 
الصحافة المكتوبة  على الرأي القائل بأن %54.3يتفق أغلبية المبحوثين بنسبة 

) توافق    %46.4توافق بشدة  %7.9( من السلطة السياسية بدرجات متفاوتة الشدة جزء 

 %21.4وهذا األمر يضع استقاللية الصحف محل تساؤل كبير، بينما بلغت نسبة الحياد 

ال توافق  %18.6(وبدرجات متفاوتة الشدة  %24.2أما البقية المعارضة فقد بلغت نسبتها 

  ). ال توافق بشدة  %5.7و
  

 العينة                     العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  بشدة أوافق 11 %7.9

  2  أوافق 65 %46.4

  3  بدون رأي 30 %21.4

  4  ال أوافق 26 %18.6

  5  ال أوافق بشدة 8 %5.7

 المجموع 140 %100
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   ؟ السلطة السياسية ضغط على وسيلة المكتوبة ةلصحافهل ا  :22الجدول رقم 

  

  النسبة
 
  العدد

 العينة                  
 اإلجابة

  

%7.1 10 
  بشدة أوافق

1  

  2  أوافق 63 %45

  3  بدون رأي 20 %14.3

  4  ال أوافق 34 %24.3

  5  بشدة أوافقال  13 %9.3

 المجموع 140 %100

  
  

من المبحوثين على اعتبار الصحافة المكتوبة في الجزائـر وسيلة  %52.1يتفق  

 %7.1ة على درجتين من الشدة حيث يوافق بشدة عضغط على السلطة السياسية موز

     الصحافة المكتوبة  هذا يعني أن فقط،بالموافقة  %45بينما تكتفي  الرأي، اعلى هذ

ة و الضغط عليها فيما يخدم الصالح هي األخرى تمارس دورها في مراقبة السلطة السياسي

  .غير موافقة بشدة %9.3غير موافقة و %24.3بينما بلغت نسبة الحياد  للمجتمع،العام 
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 :بالرأي العام عالقة الصحافة المكتوبة حول  3.1.

  العالقة بين السلطة السياسية ووسائل اإلعالم ؟ هي طبيعةما    :23الجدول رقم 
  

 العينة                                                   العدد  النسبة   
   إلجابةا  

 

  1   أداة رقابة على وسائل اإلعالم السلطة السياسية  14 10%

  2  لوسائل اإلعالم  منظمةالسلطة السياسية أداة  56 40%

  3  سرة للنشاط اإلعالمييم السياسية أداةالسلطة  26 18.6%

  4  اإلعالمي  ملــــفي الع اة مشاركةأدالسلطة السياسية  33 23.6%

  5   أخرى 11 7.9%

 المجموع 140 %100
  

تشير النتائج المتحصل عليها فيما يخص طبيعة العالقة بين السلطة السياسية 

ترى السلطة السياسية أداة منظمة لوسائل  %40أعلى نسبة بلغت  أن ،ووسائل اإلعالم

خل السلطة في وظيفة هذه الوسائل، كما يعتبر ها تنظر إلى عدم تداإلعالم، بمعنى أنّ

ويراها  ،من المبحوثين السلطة السياسية أداة مشاركة في العمل اإلعالمي 23.6%

    فقط من يعتبرها أداة رقابة  %10أداة ميسرة للنشاط اإلعالمي، بينما نجد نسبة  18.6%

 الرأي العام إلى طبيعةعلى الصحافة المكتوبة وهذه النتائج تحدد لنا بوضوح كيف ينظر 

  .هذه العالقة
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  الصحافة المكتوبة وسيلة ضغط على الرأي العام ؟ هل    :24الجدول رقم 
  
  

العينة                          العدد  النسبة
 اإلجابة

  

%28.6  40 

 
  موافق جدا

1  

  2  موافق 41 %29.3

%17.9 25 

 
  3  بدون رأي

%21.4 30 

 
  4  معارض

  5  معارض جدا 4 %2.9

   المجموع 140 %100

  
  

على اعتبار  ونمن المبحوثين موافق 57.9%نسبة  تشير النتائج  المتحصل عليها أن

         ،28.6%بشدة  منهم و يوافق ،الصحافة المكتوبة وسيلة ضغط على الرأي العام

في حين بلغت  ،%2.9بقوة  منهم و يعارض ،من يعارض هذا الرأي  %24.3بينما نجد

 .%17.9ذين لم يبدوا بآرائهم نسبة ال
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 المشاريع و السياسات تأخذ بعين االعتبار الرأي العام ؟هل    :25الجدول رقم 
  
  

  النسبة
 
  العدد

 العينة               
 اإلجابة

  

  1  االعتبارتأخذ بعين  26 %18.6

  2  االعتبارال تأخذ بعين  93 %66.4

  3  بدون رأي 21 %15

  المجموع 140 %100

  

  

 يرون أن % 66.4أغلبية المبحوثين وبنسبة  شير النتائج المتحصل عليها أنت

مكانة  يوضح أن وهذا العام،المشاريع و السياسات في البالد ال تأخذ بعين االعتبار الرأي 

من شأنه أن يعرقل هذا  اممتبقى ضعيفة  ةالديمقراطينحو الرأي العام في ظل التوجه

المشاريع و السياسات ال تمر دون األخذ  من المبحوثين أن %18.6بينما يرى   ،التوجه

  . %15بعين االعتبار الرأي العام، بينما بلغت نسبة الحياد 
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  الصحافة المكتوبة تعطي أهمية كبيرة للرأي العام ؟هل   :26الجدول رقم 
  

 العينة                 العدد  النسبة
 اإلجابة

  

  1  تعطي أهمية كبيرة 34 %24.30

  2  تعطي بعض األهمية 93 %66.40

  3  التعطيه أهمية 13 %9.30

  المجموع 140 %100

  
  

66.4أغلبية المبحوثين بنسبة  تشير النتائج المتحصل عليها أن% يرون بأن 

ما تقدمه هذه  وهذا يدل على أن األهمية،بعض  الصحافة المكتوبة ال تعطي الرأي العام إالّ

قضايا التي تهم المجتمع ال تحقق رغبات وحاجات الرأي الصحافة من معلومات حول ال

من  %9.3ويرى  ،أهمية كبيرة هالصحافة المكتوبة تعطي بأن %24.3بينما يصرح  العام،

الصحافة المكتوبة ال تعطيه أية أهمية المبحوثين أن.  
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  الصحافة المكتوبة قادرة على تشكيل الرأي العام ؟ هل  :27الجدول رقم 
  
  

 العينة                 العدد  ةالنسب
 اإلجابة

  

  1  قادرة على ذلك 74 %52.9

  2  ليست قادرة على ذلك 44 %31.4

  3  بدون رأي 22 %15.7

  المجموع 140 %100

  
  

تشير النتائج المتحصل عليها فيما يخص قدرة الصحافة المكتوبة على تشكيل الرأي 

باستطاعة وقدرة الصحافة على تشكيلهيرون  %52.9أغلبية المبحوثين بنسبة  العام أن    ، 

  .من المبحوثين بالحياد %15.7واكتفت  ،غير ذلك %31.4بينما يرى 
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 ؟ةالديمقراطي نحو االهتمام بالرأي العام من أفضل أساليب تدعيم التوجه هل :28الجدول رقم
  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

االهتمام بالرأي العام يعد من أفضل  على أن %92.2نسبة بالمبحوثين و يوافق جّل

بنسبة  من يوافق بشدة نمقسمة بي البالد،في  ةالديمقراطينحو أساليب تدعيم التوجه

    د هذه النسبة على مكانة الرأي العام وتؤكّ ،%23.6 بنسبة ومن يوافق فقط 68.6%

وبلغت نسبة الحياد  ،من المعارضين  %1.4، بينما نلمس سوى الديمقراطيفي ظل النظام 

  .من المبحوثين  6.4%
  

  النسبة
 
  العدد

 العينة               
 اإلجابة

   

 

 1  داموافق ج 96 %68.6

%23.6 33 
 2  موافق جدا

%6.4 9 
 3  بدون رأي

%1.4 2 
 4  معارض

 5  معارض جدا - -

  المجموع 140 %100
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  :تحليل الجداول المركبة2. 
  :تقاطع األسئلة مع متغيرات البحث 1.2.

  
  

  : 29رقمالجدول 
  

 السؤال 1
                    

 الجنس 

   باللّغة ؟الصحفقراءة              
  كليهما          الفرنسية        العربية         المجموع    

 ذكر
  

19 
%28.8 

12 
%18.2  

35  
%53 

66  
%100  

  أنثى

  
18  

%24.3  

14  
%18.9 

42  
6.85%  

74  
%100  

        

  مجموعال    
  

37  
%26.4  

26  
%18.6  

77  
%55  

140  
%100  

  

ين تظهر نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود الثالث في صنف الذّ

  من مجموع المبحوثين، % 55بنسبة  -لفرنسيةالعربية و ا-يطالعون الصحف باللغتين 

عند % 53مقابل % 56.8 حيث نسجل أكبر نسبة عند اإلناث في العمود األول بـ

  .الذكور

          من مجموع المبحوثين % 26.4خفض هذه النسبة في العمود األول إلى تنل

في صنف الذين يطالعون الصحف باللّغة العربية فقط، حيث نسجل أكبر نسبة عند الذكور 

  .عند اإلناث% 24.3مقابل % 28.8بـ

من مجموع المبحوثين، في صنف % 18.6ى أما في العمود الثاني فتنخفض هذه النسبة إل

    % 18.2الذين يطالعون الصحف باللّغة الفرنسية مع فارق ضعيف بين الذكور بنسبة 

  %.18.9و اإلناث بنسبة 

تكون عالية عند  -العربية و الفرنسية-نخلص إلى أن قراءة الصحف باللغتينل

غة العربية فقط، و يكون الفارق اإلناث منه عند الذكور و العكس بالنسبة لمطالعتها بالل

 .سيةبين الذين يطالعون باللغة الفرن ضعيفا
  
  



 

      : 30 الجدول رقم
  

2    الســؤال             

                  

            الجنس 

   النّاس الّصحف ؟أهل من الّضروري جّدا أن يقر      
 

  بدون رأي     ليس من الضروري لضروري جدامن ا  المجموع     

             ذكر  

                    
38  

%57.8  

22  
%33.3 

6  
%9.1  

66  
%100  

  

               أنثى
51  

%68.9 
12  

%16.2 
11  

%14.9  
74  

%100  
          المجموع     

  

89  
%63.6  

34  
%24.3  

17  
%12.1  

140  
%100  

  
  

تظهر نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود األول، في صنف الذين يرون 

من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أكبر نسبة % 63.6بضرورة قراءة الصحف بنسبة 

  .عند الذكور% 57.8عند اإلناث مقابل % 68.9

   مود الثاني، من مجموع المبحوثين في الع% 24.3كما نسجل انخفاض هذه النسبة إلى 

في صنف الذين ال يرون بضرورة قراءة الصحف، حيث نسجل أكبر نسبة عند الذكور 

    % 12.1أما في العمود الثالث فنسجل نسبة  ،عند اإلناث% 16.2مقابل % 33.3بـ

% 14.9من مجموع المبحوثين امتنعت عن إبداء رأيها، و ذلك بأكبر نسبة عند اإلناث بـ

  .ذكورعند ال% 9.1مقابل 

نخلص إلى أن االعتقاد بضرورة قراءة الصحف يكون عاليا عند اإلناث منه عند ل

ه غير ضروري، و هذا راجع إلى المكانة الذكور، و العكس بالنسبة للذين يعتقدون بأنّ

المرموقة التي أصبحت تحتلها المرأة اليوم في مجتمعنا، و اهتمامها المتزايد بكل مجاالت 

  .   في إبداء آرائهن تحفظاأيضا أن اإلناث أكثر  الحياة، كما سجلنا
  
  
  

  
  
  
  



 

  :31الجدول رقم
  

      
 5       السؤال
                   

  الجنس 

  ؟ةالديمقراطينحو كثرة الصحف وتنّوعها يساعد ويشّجع التوّجه
  بدون رأي                ال           نعم          المجموع    

  ذكر
 

54  
%81.8 

9  
%13.6 

3  
%4.5   

66  
%100  

  أنثى
 

53  
%71.6 

9  
%12.2 

12  
%16.2  

74  
%100  

  المجموع   
 

107  
%76.4 

18  
%12.9 

15  
%10.7  

140  
%100  

  

  تشير نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يعتبر 

76.4بنسبة  ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها يساعد و يشجع التوجه أن %         

عند % 71.6عند الذكور مقابل % 81.8من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أكبر نسبة 

     المبحوثين بالنسبة لمن يعتبر  مجموع من% 12.9لتنخفض هذه النسبة إلى  ،اإلناث

مع فارق  ،ةالديمقراطينحو الصحف و تنوعها ال يشجع و ال يساعد التوجه ةكثر أن

  %.12.2  و بين اإلناث بنسبة% 13.6 ضعيف بين الذكور بنسبة

من المبحوثين لم تبد برأيها، و بنسبة أكبر % 10.7ا في العمود الثالث فنسجل نسبة أم

  .عند الذكور% 4.5عند اإلناث مقابل % 16.2

 ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها يساعد و يشجع التوجه نخلص إلى أنل

       نسبة الذكور أكبر  أغلبية اإلناث، مع اإلشارة إلى أناعتقاد مشترك بين أغلبية الذكور و 

اإلناث أكثر تحفظا من الذكور في إبداء آرائهن و نسجل أيضا أن  .  
  
  
  
  

  
  
  
  



 

  :32الجدول رقم
  
  

     السؤال 9 

 الجنس                  

  ؟ةالديمقراطينحو التوّجهالصحف يعيقرقابةالسلطة السياسّيةعلى
  بدون رأي              ال        نعم        المجموع  

  ذكر

 
54  

%81.8 
7  

%10.6 
5  

%7.6  
66  

%100  

  أنثى

  
54  

%73 
9  

%12.2 
11  

%14.9  
74  

%100  

  المجموع  
 

108  
%77.1 

16  
%11.4 

16  
%11.4  

140  
%100  

  

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يعتبر  تشير نتائج الجدول أن 

77.1بنسبة  ةالديمقراطينحو السلطة السياسية على الصحف يعيق التوجهرقابة  أن %       

عند % 73عند الذكور مقابل % 81.8من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أكبر نسبة 

رقابة السلطة  المبحوثين يرون بأن مجموع من% 11.4لتنخفض هذه النسبة إلى  ،اإلناث

      وهي نسبة ضعيفة مقارنة باألولى  ،ةطيالديمقرانحو على الصحف ال يعيق التوجه

  %.12.2و اإلناث بنسبة % 10.6مع فارق ضعيف بين الذكور بنسبة 

المبحوثين امتنعت عن اإلدالء  مجموع من% 11.4ا في العمود الثالث فنسجل نسبة أم

  .عند الذكور% 7.6عند اإلناث مقابل % 14.9أكبر نسبة حيث نسجل برأيها ، 

بأغلبية المبحوثين يعتقدون  لنخلص إلى أنرقابة السلطة السياسية على الصحف  أن

و ال يوجد فارق كبير بين كل من الذكور و اإلناث إالّ فيما  ،ةالديمقراطينحو عيق التوجهي

أكثر من الذكور و بنسبة اإلناث يتحفظن  يخص االمتناع عن إبداء الرأي حيث نجد أن

  .معتبرة
  

  
  
  
  
  



 

  :33الجدول رقم
    
    

  السؤال          13
                    

  الجنس 

   السلطة السياسّية مصدر خطر على حرّية الصحافة ؟
  بدون رأي       ال           نعم           المجموع    

  ذكر

 
39  

%59.1 
17  

%25.8 
10  

%15.2  
66  

%100  
  أنثى

  
42  

%56.8 
13  

%17.6 
19  

%25.7  
74  

%100  

  المجموع    
  

81  
%57.9  

30  
%21.4  

29  
%20.7  

140  
%100  

 

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف  تشير نتائج الجدول إلى أن      

57.9السلطة السياسية مصدر خطر على حرية الصحافة بنسبة  من يعتبر أن %       

عند % 56.8عند الذكور مقابل % 59.1من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أكبر نسبة 

  .و هو فارق ضعيف اإلناث

      ين من المبحوثين في العمود الثاني، في صنف الذّ% 21.4لتنخفض هذه النسبة إلى 

ال يعتبرون السلطة السياسية مصدر خطر على حرية الصحافة، حيث نسجل أكبر نسبة 

  .عند اإلناث% 17.6مقابل % 25.8عند الذكور بـ

لم تبد برأيها حول % 20.7المبحوثين ا في العمود الثالث، فنسجل نسبة معتبرة من أم

  .عند الذكور% 15.2مقابل % 25.7الموضوع، و ذلك بنسبة كبيرة عند اإلناث 

   السلطة السياسية مصدر خطر  بأنأغلبية المبحوثين يعتقدون  أن لنخلص إلى

هذا الفارق يتزايد في صنف  أن على حرية الصحافة مع فارق بين الذكور و اإلناث، إالّ

ذين ال يعتبرون السلطة السياسية مصدر خطر على حرية الصحافة، و بين الذين لم يبدوا ال

اإلناث أكثر تحفظا من الذكور بآرائهم نسجل أن                   .  
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 14السؤال        

   الجنس   

  المجموع      ؟هناك تواطأ بين وسائل اإلعالم و السلطة السياسّية   
  بدون رأي  أحيانا     ال يوجد    هناك تواطأ 

  ذكر          

                      
25  

%37.9  
5  

%7.6  
34  

%51.5  
2  

%3  
66  

%100  

  أنثى           

              
21  

%284  
2  

%2.7  
35  

%47.3  
16  

%21.6  
74  

%100  

        المجموع   

  

46  
%32.9  

7  
%5  

69  
%49.3  

18  
%12.9  

140  
%100  

  

  

االتجاه العام يوجد في العمود الثالث في صنف     تشير نتائج الجدول إلى أن   

   %    49.3تواطؤ وسائل اإلعالم مع السلطة السياسية يكون أحيانا بنسبة  أن ونمن يعتبر

عند % 47.3عند الذكور مقابل % 51.5من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أكبر نسبة 

المبحوثين   مجموع من% 32.9إلى  في العمود األول النسبةلتنخفض هذه  ،اإلناث

مقابل % 37.9هذا التواطؤ دائم، حيث نسجل أكبر نسبة عند الذكور بـ يعتبرون أن

 في العمود الرابع  من مجموع المبحوثين% 12.9كما نسجل نسبة  عند اإلناث،% 28.4

      ،فقط% 3ين الذكور بـو ب %21.6مع فارق كبير بين اإلناث بنسبة  ،لم تدل برأيها

       ونفي صنف من يعتبر من مجموع المبحوثين %5 نسبة في العمود الثانيو بأقل 

ال يوجد تواطؤ وسائل اإلعالم مع السلطة السياسية أن.  

م إلى تواطؤ وسائل نظرتههناك فارق بين الذكور و اإلناث في  لنخلص إلى أن

اإلناث أكثر تحفظا في إبداء آرائهن اإلعالم مع السلطة السياسية، و أن                    .  
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1السؤال          

  السن

  المجموع      ؟ قراءة الصحف باللّغة
  كليهما        الفرنسية       العربية      

  15  سنة 30أقل من 
%25 

7  
%11.7 

38  
%63.3  

60  
%100  

]40-30] 
  

15  
%34.1 

6  
%13.6 

23  
%52.3  

44  
%100  

]50-40]  
  

7  
%30.4 

4  
%17.4 

12  
%52.2  

23  
%100  

  سنة 50أكثر من 

  
          -   9  

%69.2 
4  

%30.8  
13  

%100  

  المجموع   
 

37  
%26.4 

26  
%18.6 

77  
%55 

140  
%100  

  

تظهر نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود الثالث في صنف الذين 

    من مجموع المبحوثين،  %55العربية و الفرنسية بنسبة  يطالعون الصحف باللغتين

سنة ، لتنخفض كلّما ارتفع السن،  30في فئة األقل من  % 63.3حيث نسجل أعلى نسبة 

          في فئة  %52.2سنة، ثم  39و  30في فئة ما بين  % 52.3نسجل نسبة  حيث

  .%30.8سنة بـ  50ن سنة، ثم أخفض نسبة في فئة أكثر م 49و  40ما بين 

من مجموع المبحوثين في الصنف الذين  % 26.4لتنخفض النسبة في العمود األول إلى  

، % 34.1سنة بـ 39 و 30يطالعون باللغة العربية، و بأعلى نسبة في فئة مابين 

سنة،  30في فئة أقل من  %25سنة، ثم  49و  40في فئة مابين  % 30.4لتنخفض إلى 

  .سنة 50مطالعين في اللغة العربية في فئة األكثر من لنسجل انعدام ال

من مجموع المبحوثين في صنف الذين  % 18.6أما في العمود الثاني فنسجل أدنى نسبة 

سنة،  30في فئة األقل من  % 11.7يطالعون باللغة الفرنسية، حيث نجد أضعف نسبة 

 39و 30في فئة مابين  % 13.6حيث نسجل نسبة   السن،لترتفع بعد ذلك كلّما ارتفع 

في فئة  % 69.2سنة، ثم أعلى نسبة  49و  40في فئة مابين  % 17.4سنة، ثم نسبة 

  .سنة 50أكثر من 



 

لنخلص إلى أن مطالعة الصحف باللغة العربية و الفرنسية يشكل األغلبية عند 

تشار تنخفض نسبة المطالعة باللغتين مع ارتفاع السن و هذا راجع إلى ان والمبحوثين، 

 في البالد، و كذلك نسجل أن ةالديمقراطينحو التعليم مما من شأنه أن يشجع التوجه

إذ تعتبر  المطالعة باللغة العربية تكون عند فئة الشباب الذين يعتبرون من جيل االستقالل،

و تنخفض  ،هذه الفترة فترة انتشار التعليم و تطور الصحافة و صدور الصحف باللغتين

   عة باللغة الفرنسية مع انخفاض السن، حيث نجد الكبار في السن الذين يعتبرون نسبة المطال

  .من جيل االستعمار يطالعون باللغة الفرنسية فقط نظرا لتكوينهم
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2السؤال         

  السن

         ؟ من الضروري جّدا أن يقرأ الناس الصحف

  بدون رأي  من الضروري ليس   جدا من الضروري  المجموع     

  33  سنة 30أقل من 
%55 

12  
%20 

15  
%25  

60  
%100  

]40-30]          
  

33  
%75 

10  
%22.7 

1  
%2.3  

44  
%100  

]50-40]  
  

17  
%73.9 

5  
%21.7 

1  
%4.3  

23  
%100  

  سنة 50أكثر من 

 
6  

%46.2 
7  

%53.8 
-  13  

%100  

  89  المجموع    
%63.6 

34  
%24.3 

17  
%12.1  

140  
%100  

 
ي العمود األول في صنف من يرى ف دجوياالتجاه العام  تظهر نتائج الجدول أن

          في فئة مابين  75%و بأعلى نسبة  ،%63.6بضرورة قراءة الصحف بنسبة 

 في فئة %55بنسبة  ثم ،سنة 49و  40في فئة مابين  73.9%بنسبة  ثم ،سنة 39و  30

   .سنة 50في فئة األكثر من  %46.2و أخفض نسبة  ،سنة 30أقل من 

ال يرون بضرورة بحوثين من مجموع الم 24.3%ا في العمود الثاني فنسجل نسبة أم

 متفاوتة     و بنسب ،سنة 50عند فئة أكثر من  53.8%و بأعلى نسبة  ،قراءة الصحف

  .في الفئات األخرى

   لحيث نسج بحوثين،الم شكل األغلبية عنديف ضرورة قراءة الصح أن لنخلص إلى

سنة  50تفاوت في النسب بين مختلف الفئات العمرية، بينما نسجل تميز فئة أكثر من 

  سجل أخفض نسبة ن و ،بأعلى نسبة في صنف من يرى بعدم ضرورة قراءة الصحفو

 ةالتجرب و هذا راجع حسب اعتقادنا إلى ،في صنف من يرون بضرورة قراءة الصحف

صحافة في الجزائر منذ عهد الالواسعة لهذه الفئة و معايشتها لجميع مراحل تطور 

 .االستعمار إلى يومنا هذا
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السؤال     4     
     

  السن

       تحريف الصحف لألخبار أو اختالقها

  بدون رأي    يحدث أحيانا   ال يحدث     يحدث كثيرا  المجموع

  سنة 30أقل من 

  
26  

%43.3 
-  28  

%46.7  
6  

%10  
60  

%100  
]40-30] 

 
14  

%31.1 
1  

%2.3 
28  

%63.6  
1  

%2.3  
44  

%100  
]50-40]  

  
9  

%39.1 
-  14  

%60.9 
-  23  

%100  
  سنة 50أكثرمن 

  
6  

%46.2 
1  

%7.7 
6  

%46.2  
-  13  

%100  

  المجموع
 

55  
%39.3 

2  
%1.4 

76  
%54.3  

7  
%5  

140  
%100  

  
  

ف ين بحدوث تحرواالتجاه العام يوجد في صنف من ير تظهر نتائج الجدول أن

   63.6%سجل أعلى نسبة نحيث  ن،يمبحوثمن مجموع ال 54.3%األخبار أحيانا بنسبة 

 ،   سنة 49و  40في فئة مابين  % 60.9لتنخفض إلى  ،سنة 39و  30في فئة مابين 

    سنة 50ن سنة و فئة أكثر م 30بينما نسجل نسبتين متقاربتين عند فئة أقل من 

  .التواليعلى % 46.2و   % 46.7بـ

في صنف  بحوثينمن مجموع الم %39.3ا في العمود األول فتنخفض النسبة إلى أم   

        في فئة أكثر  % 46.2و بأعلى نسبة  ،من يرون بحدوث تحريف األخبار كثيرا

   % 93.1 ثم نسبة ،سنة 30في فئة اقل من  % 43.3سنة لتنخفض النسبة إلى  50من 

  .سنة 39و  30في فئة مابين  % 31.8و أخفض نسبة  ،سنة 49و  40في فئة مابين 

ها أحيانا يشكل األغلبية عند قتحريف األخبار و حتى اختال ثوحد لنخلص إلى أن

حدوث  بينما نجد ،على اختالف الفئات العمرية و بدرجة عالية عند فئة الشباب بحوثينالم

    سنة، و هذا راجع إلى التجربة  50غلبية عند فئة األكثر من شكل األي ةكثربالتحريف 

    و الذين عايشوا جميع المراحل  ن،و الرؤية الشاملة التي يرى  بها المتقدمون في الس



 

حافة صت بها البالد و التي ذكرناها في القسم النظري فيما يخص تطور الالتي مر      

   الصحف  و هذا يعني أن ،سنة 30شباب األقل من و كذلك بالنسبة لفئة ال جزائر،في ال

  . لم تعد ذات مصداقية كبيرة عند الجيل الجديد من الشباب
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 9السؤال           

  السن
  المجموع       ؟ةالديمقراطي نحومراقبة الصحف يعيق التوجه   

  بدون رأي        ال          نعم        

  سنة 30أقل من 

  
49  

%81.7 
8  

%13.3 
3  

%5 
60  

%100  
]40-30]   

 
29  

%65.9 
5  

%11.4 
10  

%22.7  
44  

%100  
]50-40]  

  
19  

%82.6 
2  

%8.7 
2  

%8.7 
23  

%100  
  سنة 50أكثر من 

  
11  

%84.6 
1  

%7.7 
1  

%7.7 
13  

%100  

  المجموع    
 

108  
%77.1 

16  
%11.4 

16  
%11.4  

140  
%100  

 
  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يرون  تشير نتائج الجدول أن

في البالد بنسبة  ةالديمقراطينحو مراقبة السلطة السياسية للصحف يعيق التوجه بأن

 ،سنة 50في فئة أكثر من  %84.6و بأعلى نسبة  ،ينثوبحمن مجموع الم 77.1%

    40عند فئة مابين  %82.6حيث نسجل نسبة  ،انخفض السنما لتنخفض هذه النسبة كلّ

          عند فئة  %65.9و أدنى نسبة  ،سنة 30عند فئة أقل من  %81.7نسبة بو ، سنة 49و 

  .سنة 39و  30مابين 

ين في صنف من يعتقدون ثوبحالم من مجموع %11.4ا في العمود الثاني فنسجل نسبة أم

بأعلى نسبة  و، ةالديمقراطينحو هللصحف ال يعيق التوج ةيمراقبة السلطة السياس بأن   

 %11.4حيث نسجل نسبة  ،ما ارتفع السنخفض هذه النسبة كلّتنل ،سنة 30في فئة أقل من 

و أدنى  ،سنة 49و  40عند فئة مابين  %8.7نسبة  ثم ،سنة 39و  30عند فئة مابين 

 .سنة 50عند فئة أكثر من  %7.7نسبة 

  

  



 

 ةالديمقراطينحو للصحف يعيق التوجه ةمراقبة السلطة السياسي نلنخلص إلى أ

و العكس في صنف من  ،يرتفع بارتفاع السن هو أنّ ،ينثوبحيشكل األغلبية عند الم

ما النسبة تنخفض كلّ إذ المالحظ أن ،ةالديمقراطينحو ال تعيق التوجه المراقبة أن يعتبرون

لسن له داللته الواضحة و دوره الكبير في تحديد متغير ا و هذا يدل على أن ،ارتفع السن

 .ين حول الموضوعثوبحالم نظرة
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 1السؤال        
  املهنة

       ؟قراءة الصحف باللّغة                   

  كليهما         الفرنسية       العربية       المجموع  

 4  إطار
%28.6 

3 
%21.4 

7  
%50 

14  
%100  

 2  إداري
%11.1 

4 
%22.2 

12  
%66.7  

18  
%100  

 16  عامل
%32 

9 
%18 

25  
%50 

50  
%100  

 8  طالب
%22.9 

3 
%8.6 

24  
%68.6  

35  
%100  

 3  -  متقاعد
%75 

1  
%25 

4  
%100  

 7  بدون عمل
%36.8 

4 
%21.1 

8  
%42.1  

19  
%100  

  المجموع    
 

37 
%26.4  

26 
%18.6  

77  
%55  

140  
%100  

  

االتجاه العام يوجد في العمود الثالث في صنف الذين  تشير نتائج الجدول أن

    ،المبحوثينمن مجموع  % 55يطالعون الصحف باللغتين العربية والفرنسية  بنسبة 

عند فئة % 66.7إلى  عند فئة الطلبة الجامعيين، لتنخفض% 68.8سجل أعلى نسبة نحيث 

اإلطارات والعمال فئة ند كل منع% 50 بنسب متساوية اإلداريين، ثم. 

في صنف الذين  المبحوثينمن مجموع % 26.4لتنخفض النسبة في العمود األول إلى 

  .البطالين عند% 36.8ون باللغة العربية وبأعلى نسبة يطالع

في صنف الذين المبحوثينمن مجموع  % 18.6ا في العمود الثالث فنسجل نسبةأم 

      % 22.2نسبة  المتقاعدين، ثم عند %75  أعلى نسبةوب الفرنسية  ون باللغةيطالع

  .عند اإلداريين

 المبحوثين،  غلبية عنداألمطالعة الصحف باللغتين العربية والفرنسية يشكل  إلى أنلنخلص 

          وهذا راجع إلى المستوى العلمي الحاصل  ،ين واإلداريينيوباألغلبية عند الطلبة الجامع

شكل يبينها  باللغة العربية، األكثر مطالعة للصحف ل البطالون الفئة، ويشكمن طرفهم

  .الفرنسية ن األغلبية في قراءة الصحف باللغةوالمتقاعد
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  2السؤال         
  المهنة

    ؟ ضرورة قراءة الصحف

  بدون رأي      ليس من الضروري  من الضروري جدا  المجموع    

 11  إطار
%78.6 

2 
%14.3 

1  
%7.1  

14  
%100  

 14  إداري
%77.8 

3 
%16.7 

1  
%5.6  

18  
%100  

 35  عامل
%70 

13 
%26 

2  
%4 

50  
%100  

 18  طالب
%51.4 

7 
%20 

10 
%28.6  

35  
%100  

 1  متقاعد
%25 

3 
%75 -  4  

%100  
 10  بدون عمل

%52.6 
6 

%31.6 
3  

%15.8  
19  

%100  

  المجموع    
  

89  
%63.6  

34  
%24.3  

17  
%12.1  

140  
%100  

  
  

     االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف  ير النتائج الجدول إلى أنتش

سجل نحيث  المبحوثين،من مجموع  %63.6من يرون بضرورة قراءة الصحف بنسبة

 .عند العمال% 70عند اإلداريين و % 77.8أعلى نسبة 

لصحف قراءة ا في صنف من يرون بأن% 24.3لتنخفض النسبة في العمود الثاني إلى 

 .عند البطالين% 31.6و  ،%75ب  أمر غير ضروري، وبأعلى نسبة عند فئة المتقاعدين

لم تبد برأيها، وبأعلى  المبحوثين من مجموع% 112.أًما في العمود الثالث فنسجل نسبة 

  .عند الطلبة الجامعيين% 28.6نسبة 

   على نسبة وبأ المبحوثين ضرورة قراءة الصحف يشكل األغلبية عند أن إلىلنخلص 

ن والبطالون األغلبية التي ال تر بضرورة وشكل المتقاعديعند اإلطارات واإلداريين، و

  .قراءة الصحف، بينما يشكل الطلبة الجامعيون األغلبية في االمتناع عن إبداءهم أرائهم
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  1السؤال         
  المستوى الدراسي

    ؟قراءة الصحف باللّغة

  كليهما  الفرنسية  العربية  وعالمجم

 1  ابتدائي
%33.3  

2 
%66.7  

_             
  

3  
%100  

 4  متوسط
%44.4  

5 
%55.6  

_   9  
%100  

 7  ثانوي
25%  

3 
%10.7  

18  
%64.3  

28  
%100  

 25  جامعي
%25  

16 
%16  

59  
%59  

100  
%100  

  المجموع    
 

37 
%26.4  

26 
%18.6  

77  
%55  

140  
%100  

  
  

العام يوجد في العمود الثالث في صنف الذين  االتجاه تشير نتائج الجدول أن

حيث  ،ينثبحوممن مجموع ال 55% بيطالعون الصحف باللغتين العربية و الفرنسية 

      ،عند الجامعيين 59% إلىلتنخفض  ،عند فئة الثانويين 64.3%سجل أعلى نسبة ن

   .طينعند االبتدائيين و المتوس نيتكما نسجل انعدام المطالعة باللغ

المبحوثينمن مجموع  26.4% إلىالعمود األول فنسجل انخفاض النسبة  في اأم        

عند فئة المتوسطين، تليها  44.4%و بأعلى نسبة  ،في صنف الذين يطالعون باللغة العربية

          الثانويين  كل عند 25%اوية سو بنسب مت ،عند االبتدائيين 33.3%نسبة 

  .الجامعيين

 في صنف الذين  من مجموع المبحوثين 18.6%نسبة فنسجل الثاني العمود في اأم

    55.6%لتنخفض إلى ،عند االبتدائيين 66.7%و بأعلى نسبة الفرنسية يطالعون باللغة

  .عند الجامعيين 16 %و ،عند فئة الثانويين 10.7% نسبةب و ،عند فئة المتوسطين

     شكل األغلبية يبية و الفرنسية مطالعة الصحف باللغتين العر أن إلىلنخلص 

 ،  الرتفاع مستواهم الدراسي ، وهذا راجعفي فئة الثانويين و الجامعيين المبحوثينعند 

ا المطالعين باللغة الفرنسية بينما نجد أغلبية المطالعين باللغة العربية في فئة المتوسطين أم

  هؤالء كان في المدرسة الفرنسية تكوين  أن إلىفنجدهم في فئة االبتدائيين و هذا راجع 



 

ما كانت ما ارتفع المستوى الدراسي لألفراد إلى الثانوي و الجامعي كلّه كلّو هذا يعني أنّ

العربية أو الفرنسية بالنسبة ببينما تنحصر لغة المطالعة  ،لغة المطالعة للصحف متعددة

  .   و المتوسطأبتدائي اال لألفراد ذوي المستوى المحدود
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 2السؤال             
  

  المستوى الدراسي

    ؟ضرورة قراءة الصحف

  بدون رأي  ليس من الضروري  من الضروري جدا  المجموع

 3  -  ابتدائي
%100  -  3 

%100  

 4  متوسط
%44.4  

4 
%44.4  

1 
%11.1  

9 
100%  

 21  ثانوي
%75  

5 
%17.9  

2 
%7.1  

28 
%100  

 64  جامعي
%64  

22 
%22  

14 
%14  

100 
%100  

  المجموع   
 

89 
%63.6  

34 
%24.3  

17 
%12.1  

140 
%100  

  

في صنف من يرون  األولالعام يوجد في العمود  االتجاه تشير نتائج الجدول أن

سجل أعلى نسبة نحيث  ،المبحوثينمن مجموع  63.6%بضرورة قراءة الصحف بنسبة 

  .المتوسطينعند  44.4%و  ،عند الجامعيين 64%و  ،عند فئة الثانويين %75

المبحوثينمن مجموع  24.3% إلىالعمود الثاني فنسجل انخفاض النسبة في ا أم        

و بأعلى نسبة  ،قراءة الصحف أمر غير ضروري في صنف من يرون بأن        

و بأقل  ،44.4% إلىلتنخفض هذه النسبة في فئة المتوسطين  ،االبتدائيينفي فئة  %100

  .التواليعلى  22%و  17.9%نسبة عند الثانويين و الجامعيين بـ 

في صنف من امتنعوا  المبحوثينمن مجموع  12.1%العمود الثالث فنسجل نسبة  في اأم

   ،عند المتوسطين 11.1%ثم  ،عند فئة الجامعيين 14%آرائهم، و بأعلى نسبة  إبداءعن 

  .نالثانوييعند  7.1%و بأدنى نسبة 

فئة  في المبحوثينضرورة قراءة الصحف يشكل األغلبية عند  أن إلىلنخلص 

          يتطلب المزيد  ي الذيالدراساهم مستو إلىراجع  هذاو ،والجامعيين الثانويين

أغلبية الذين ال يرون بضرورة قراءة  بينما نجد أن ،المعلومات البحث عنمن المعرفة و

ما ارتفع ه كلّالمتوسطين، لنستنتج أنّ في فئة بدرجة عالية و يناالبتدائيم في فئة ه الصحف

ما كان فكلّ ،مطالعة الصحف و العكس صحيح إلىما زادت الضرورة مستوى الدراسة كلّ

   .ما قلّت الضرورة لمطالعة الصحفمستوى الدراسة منخفضا كلّ
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  1السؤال        
  

  مستوى الدخل

          ؟باللغةقراءة الصحف

  كليهما  الفرنسية  العربية  المجموع    

 20  دج 8000أقل من 
%32.8  

6 
%9.8  

35 
%57.4  

61  
%100  

[14000-8000[  8 
%20.5  

8 
%20.5  

23 
%59  

39  
%100  

[14000-20000[  6 
%33.3  

4 
%22.2  

8 
%44.4  

18  
%100  

[20000-30000[  2 
%11.8  

7 
%41.2  

8 
%47.1  

17  
%100  

 1  30000أكثر من 
%20  

1 
%20  

3 
%60  

5  
%100  

 37  المجموع    
%26.4  

26 
%18.6  

77 
%55  

140  
%100  

  

ثالث في صنف من يطالعون التشير نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود 

من مجموع المبحوثين، حيـث نسـجل   % 55الصحف باللغتين العربية و الفرنسية بنسبة 

   لترتفـع   ]20000-14000]ذوي الـدخل  و هي نسبة معتبرة في فئة % 44.4أدنى نسبة 

     لترتفـع   ]8000-14000]فـي فئـة   % 59 دج، ثـم 8000في فئة أقل من % 57.4إلى 

مـن مجمـوع   % 26.4ا في العمود الثاني فنسجل نسـبة  أم ،بعد ذلك في الفئات األخرى

فـي فئـة ذوي   % 33.3المبحوثين يطالعون الصحف باللغة العربية فقط و بأعلى نسـبة  

 .]30000-20000]في فئة ذوي الدخل % 11.8و بأدنى نسبة  ]20000-14000]خل الد

من مجموع المبحوثين يطالعون الصحف باللغة % 18.6ا في العمود الثاني فنسجل نسبة أم

  .]30000-20000]في فئة % 41.2الفرنسية فقط و بأعلى نسبة 

  ة قراءة الصحف لنخلص في األخير إلى أن متغير مستوى الدخل ال يؤثر في لغ

و اقتنائها سواء بالعربية أو بالفرنسية، إذ وجدنا أدنى نسبة تطالع باللغتين هي في فئة 

          بينما وجدنا أعلى نسبة تطالع باللغة العربية في فئة  ]14000-20000]

، فلغة  ]30000-20000]أعلى نسبة تطالع بالفرنسية في فئة وكذلك،  ]14000-20000]



 

الذين يعتبر حتى و مطالعة الصحف و اقتنائها ال يرتبط بمستوى الدخل لألفراد، فالقراءة 

  .مستوى دخلهم ضعيف يشترون الصحف و باللغتين
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  2السؤال        
  

  مستوى الدخل

          ؟ضرورة قراءة الصحف

  بدون رأي  ضروريالليس من   من الضروري جدا  المجموع    

 35  دج 8000أقل من 
%57.4  

13 
%21.3  

13 
%21.3  

61  
%100  

[14000-8000[  29 
74.4%  

8 
%20.5  

2 
%5.1  

39  
%100  

[14000-20000[  12 
%66.7  

6 
%33.3  -  18  

%100  

[20000-30000[  9 
%52.9  

6 
%35.3  

2 
%11.8  

17  
%100  

 4  30000أكثر من 
%80  

1 
%20  -  5  

%100  

 89  المجموع    
%63.9  

34 
%24.3  

17 
%12.1  

140  
%100  

  

االتجاه العام يوجد في صنف من يرون بضـرورة قـراءة    تشير نتائج الجدول أن

    األكثـر  الـدخل  من مجموع المبحوثين، و بأعلى نسبة في فئـة % 63.9الصحف بنسبة 

    و هـذا يعنـي    ]30000-20000]الدخل في فئة % 52.9دج، و بأدنى نسبة 30000من 

و هذا مـا نسـجله أيضـا     ،رة قراءة الصحف ال يرتبط بمستوى الدخل لألفرادضرو أن       

من مجموع المبحـوثين ال يـرون بضـرورة قـراءة     % 24.3في العمود الثاني إذ نجد 

في فئة % 20و بأدنى نسبة  ]30000-20000]في فئة % 35.3و بأعلى نسبة  الصحف

  .دج30000أكثر من 

مبحوثين إلى ضرورة قراءة الصحف أو عدمها ال يتأثر و هذا ما يؤكد أن نظرة ال 

  .و أن المتغير ال يؤثر في إجابة المبحوثين ،بمستوى الدخل
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 2لسؤالا           
   
   1السؤال 

  

       ؟ضرورة قراءة الصحف

  المجموع     
  بدون رأي  ريليس من الضرو  من الضروري جدا

  العربية

  
25  

%67.6  

10  

%27  

2  

%5.4  

37  

%100  

  الفرنسية

  
11  

%42.3  

11  

%42.3  

4  

%15.4  

26  

%100  

  كليهما

  
53  

%68.8  

13  

%16.9  

11  

%14.3  

77  

%100  

  المجموع
 

89  

%63.6  

34  

%24.3  

17  

%12.1  

140  

  %100  

  

الذين يرون  االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف تظهر نتائج الجدول أن

من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أعلى نسبة % 63.6بضرورة قراءة الصحف بنسبة 

و بفارق ضعيف  الفرنسية،في فئة الذين يطالعون الصحف باللغتين العربية و % 68.8

% 42.3لتنقص هذه النسبة إلى  ،في فئة الذين يطالعونها باللغة العربية فقط% 67.6بنسبة 

  .عونها باللغة الفرنسيةفي فئة الذين يطال

  من مجموع المبحوثين في العمود الثاني، في صنف الذين % 24.3النسبة إلى  ضفلتنخ

في فئة الذين يطالعون % 27ال يرون بضرورة قراءة الصحف، حيث نسجل أعلى نسبة 

  لتنقص  ،في فئة الذين يطالعون باللغة العربية فقط% 27و بأقل نسبة  ،باللغة الفرنسية

  .ينفي فئة الذين يطالعون باللغت% 16.4 إلى

لنخلص إلى أن الذين يطالعون باللغتين العربية و الفرنسية أكثر اعتقادا بضرورة 

    واحدة بالعربية  صحيفتين،فهذه الضرورة تجعلهم يطالعون على األقل  ،قراءة الصحف

 ون بضرورة قراءةعكس الذين يطالعون باللغة الفرنسية فقط و ال ير بالفرنسية،و أخرى 

  .      الصحف
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 3السؤال         

  
  1السؤال

       ؟ على علم بكل ما يجري على الساحة الوطنّية          
  ال أشعر أني  أعلم شيئا  ببعض ما يجري  على علم بكل ما يجري  المجموع   

  العربية

 
5  

%13.5 
28  

%75.7  

4  

%10.8  

37  

%100  

  الفرنسية

  
3  

%11.5  

22  

%84.6  

1  

%3.8  

26  

%100  

  كليهما

  
10  

%13  

56  

%72.7  

11  

%14.3  

77  

%100  

        المجموع
 

18  

%12.9 

106  

%75.7 

16  

%11.4  

140  

%100  

  

االتجاه العام يوجد في العمود الثاني في صنف الذين  تظهر نتائج الجدول أن

من مجموع % 75.7بنسبة  يشعرون فقط ببعض ما يجري على الساحة الوطنية

في فئة الذين يطالعون الصحف باللغة % 84.6، حيث نسجل أعلى نسبة المبحوثين

        في فئة الذين يطالعون باللغة العربية، لتنخفض % 75.7و بأقل نسبة ، الفرنسية

% 3.8ا في العمود الثالث فنسجل أخفض نسبة في فئة المطالعين باللغتين، أم% 72.7إلى 

ئة الذين يطالعون باللغة الفرنسية و في صنف الذين ال يشعرون من خالل مطالعتهم في ف

   عند الذين يطالعون باللغة العربية % 10.8هم على علم بكل ما يجري، و بنسبة أكبر أنّ

  .و بأعلى نسبة عند الذين يقرؤون الصحف باللغتين

مطالعتهم و بنسب  أغلب المبحوثين على اختالف لغة لنخلص في األخير إلى أن

من الصحف على كل األخبار و المعلومات التي تجعلهم  يحصلونضعيفة الفارق ال 

و هذا  ،ما ببعض ما يحدثهم على علم بكل ما يحدث على الساحة الوطنية و إنّيشعرون أنّ

يها مختلف الصحف تبقى ناقصة، و يعتبر الوظيفة اإلخبارية التي يجب أن تؤد عنى أني

ر علما بما يحدث على الساحة الوطنية، يليهم الذين ثلعون باللغة الفرنسية األكالذين يطا

وهذا ما يبرر  و يمثل الذين يطالعون باللغتين المرتبة األخيرة ،يطالعون باللغة العربية

  .  ويشبعوا رغباتهم اقتناؤهم للصحف باللغتين عسى أن يلبوا حاجاتهم
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  4السؤال        
  

  1لسؤالا
  

       ؟ تحريف الصحف لألخبار أو اختالقها

  المجموع
  بدون رأي  يحدث أحيانا  ال يحدث  يحدث كثيرا

  العربية

  
11  

%29.7 
-  25  

%67.6  
1  

%2.7  

37  
%100  

  الفرنسية

  
11 

%42.3 
2 

%7.7 
13  

%50  
-  26  

%100  
  كليهما

  
33 

%42.9 
-  38  

%49.4  
6  

%7.8  
77  

%100  
  المجموع

 

55 
%39.3 

2 
%1.4 

76  
%54.3  

7  
%5  

140  
%100  

  

االتجاه العام يوجد في العمود الثالث فـي صـنف الـذين     تظهر نتائج الجدول أن

     %54.3يعتبرون أن تحريف الصحف لألخبار أو حتى اختالقها يحـدث أحيانـا بنسـبة    

عند الذين يطـالعون الصـحف   % 67.6حيث نسجل أعلى نسبة  ،من مجموع المبحوثين

ا الذين يطالعون أم ،%50و بأقل عند الذين يطالعون باللغة الفرنسية بنسبة  ،ةباللغة العربي

  .%49.5باللغتين العربية و الفرنسية فنسجل حدوثه بنسبة أقل بـ

 من المجموع الكلي في صنف الـذين  % 39.3فتنخفض النسبة إلى  األولا في العمود أم

عنـد  % 42.9ل العكس فبنسبة تحريف الصحف لألخبار يحدث كثيرا، إذ نسج يرون أن

    % 42.3نسـبة  باللذين يطالعون باللغتين و بفارق ضعيف مع الذين يطالعون بالفرنسـية  

  .عند الذين يطالعون بالعربية% 29.7و بنسبة 

تكون عاليـة عنـد الـذين     أحياناحدوث تحريف الصحف لألخبار لنخلص إلى أن

لغة الفرنسية و بدرجـة أقـل عنـد الـذين     يطالعون باللغة العربية من الذين يطالعون بال

، إذ نسجل حدوثـه  النسبة للذين يرون بحدوث التحريف بكثرةالعكس بو ،يطالعون باللغتين

بدرجة عالية عند الذين يطالعون باللغتين و بأقل درجة عنـد الـذين يطـالعون باللغـة     

  . العربيةون باللغة الذين يطالع ، ثمالفرنسية
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  5السؤال         
  

  1السؤال
  

      ؟ةالديمقراطي نحو كثرة الصحف و تنّوعها يخدم التوّجه   

     المجموع  
  بدون رأي  ال  نعم

  العربية

  
31  

%83.8 
4  

%10.8 
2  

%5.4 
37  

%100  
  الفرنسية

 
17  

%65.4 
4  

%15.4 
5  

%19.2 
26  

%100  
              كليهما

  
59  

%76.6 
10  

%13 
8  

%10.4 
77  

%100  

  المجموع
 

107  
%76.4 

18  
%12.9 

15  
%10.7 

140  
%100  

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف الذين يرون  تظهر نتائج الجدول أن

مـن مجمـوع   % 476.بنسبة  ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها تخدم التوجه بأن

  ن يطالعون الصحف باللغة العربيـة، عند الذي% 83.8المبحوثين، حيث نسجل أعلى نسبة 

عنـد  % 65.4، و بأخفض نسبة %76.6و بأقل درجة عند الذين يطالعون باللغتين بنسبة 

  .بالفرنسيةالذين يطالعون 

 من مجموع المبحوثين في صنف   %12.9ا في العمود الثاني فنسجل نسبة أقل بكثير أم

ـ نحو التوجهكثرة الصحف و تنوعها يخدم  الذين ال يعتبرون أن ، إذ نسـجل  ةالديمقراطي

عند الذين يطالعون باللغة العربية، ثم بفـارق  % 10.8فبأضعف نسبة  ،العكس في التغير

  .عند الذين يطالعون باللغة الفرنسية% 15.4عند الذين يطالعون باللغتين و % 13بسيط 

 ـ نحو اعتبار كثرة الصحف و تنوعها يخدم التوجـه  لنخلص إلى أن ، ةالديمقراطي

اقتناع حاصل بدرجات عالية عند كل المبحوثين على اختالف لغة مطالعتهم، كما نسـجل  

أعلى نسبة بالنسبة للذين يرون بأن ـ نحو كثرة الصحف تخدم التوجه أيضا أن  ةالديمقراطي

    في فئة الذين يطالعون باللغة العربية، و أيضا بالنسبة للذين يطالعون باللغة الفرنسيةتوجد 

  .    ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها ال يخدم التوجه الذين يعتقدون أنفي فئة 
  
  



 

 :49الجدول رقم 
  

 9السؤال         
  

  1السؤال

    ؟الديمقراطيةمراقبة الصحف يعيق

  بدون رأي  ال  تعم  المجموع

  العربية

  
30  

%81.1 
4  

%10.8 
3  

%8.1 
37  

%100  
  الفرنسية

  
19  

%73.1 
3  

%11.5 
4  

%15.4  
26  

%100  
  كليهما

  
59  

%76.6 
9  

%11.7 
9  

%11.7  
77  

%100  

  المجموع
 

108  
%77.1 

16  
%11.4 

16  
%11.4  

140  
%100   

  

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يعتقدون  تظهر نتائج الجدول أن    

من مجموع المبحوثين، حيث نسجل % 77.1بنسبة  الديمقراطيةمراقبة الصحف يعيق  أن

عند الـذين  % 76.6عند الذين يطالعون باللغة العربية، و بأقل نسبة % 81.1لى نسبة أع

  .عند الذين يطالعون باللّغة الفرنسية% 73.1يطالعون باللغتين، و بأخفض نسبة 

من مجموع المبحوثين في صـنف  % 11.4ا في العمود الثاني فنسجل نسبة أقل بكثير أم

إذ نسـجل نسـبتين متسـاويتين    الديمقراطية يعيق مراقبة الصحف ال الذين يعتبرون أن ،

بين كل من يطالع باللغتين و من يطالع باللغة الفرنسـية فقـط، و بأقـل نسـبة     % 11.7

  .في فئة الذين يطالعون باللغة العربية% 10.8

و ال يخدمها حاصـل   الديمقراطيةاالعتقاد بمراقبة الصحف يعيق  لنخلص إلى أن

 لمبحوثين على اختالف لغة مطالعتهم، و كذلك ال يوجد فـارق بنسب عالية عند كل من ا

           كـل  عنـد و ذلـك   ،الديمقراطيـة مراقبـة الصـحف ال يعيـق     من يعتبر أن بين كبير

  . من يطالع سواء بالعربية أو بالفرنسية أو بكليهما
  
 
  
  



 

 :50 الجدول رقم
  

  14السؤال    
 
  

  1السؤال

       ؟سية و وسائل اإلعالمتواطؤ بين السلطة السياهل هناك

  المجموع    
  بدون رأي  أحيانا  ال يوجد  هناك تواطؤ

  العربية

  
11  

%29.7 
-  24  

%64.9  
2  

%5.4  
37  

%100  
  الفرنسية

  
11  

%42.3 
3  

%11.5 
6  

%23.1  
6  

%23.1  
26  

%100  
  كليهما

                
24  

%31.2 
4  

%5.2 
39  

%50.6  
10  

%13 
77  

%100  
ا         

  المجموع
46  

%32.9 
7  

%5 
69  

%49.3  
18  

%12.9  
140  

%100  
 
 

االتجاه العام يوجد في العمود الثالث في صنف من يعتبرون  تظهر نتائج الجدول أن

من مجموع % 49.3أن تواطأ وسائل اإلعالم مع السلطة السياسية يكون أحيانا بنسبة 

ون الصحف باللغة العربية، عند الذين يطالع% 64.9المبحوثين، حيث نسجل أعلى نسبة 

الذين يطالعون باللغة الفرنسية بنسبة  ثم ،%50.6يليهم الذين يطالعون باللغتين بنسبة 

23.1.%  

من مجموع المبحوثين يعتبرون % 32.9ا في العمود األول فتنخفض النسبة إلى أم      

نسجلها % 42.3سبة فأعلى ن السياسية،هناك تواطؤ دائم بين وسائل اإلعالم و السلطة  أن

        % 31.2عند الذين يطالعون باللغة الفرنسية، يليهم الذين يطالعون باللغتين بنسبة 

29.7في مرتبة ثالثة الذين يطالعون باللغة العربية بنسبة  ثم.%  

من مجموع المبحوثين في صنف من يعتقد % 5و في العمود الثاني نسجل أضعف نسبة 

11.5اإلعالم و السلطة ال يوجد، إذ نسجل أعلى نسبة  بين وسائل التواطؤ بأن %      

         من يطالع باللغة الفرنسية، بينما ال يوجد في من يطالع باللغة العربية من يعتبر 

  .عند من يطالع باللغتين% 5.2هذا التواطؤ غير موجود و بنسبة 

  



 

حاصل و بنسبة عالية  التواطؤ بين وسائل اإلعالم و السلطة اعتقاد لنخلص إلى أن

دائم و بنسبة عالية عند الذين  التواطؤ موزعة على من يرى بأن ،بين جميع المبحوثين

يطالعون باللغة الفرنسية، و بين من يرى به أحيانا بنسبة عالية عند من يطالع باللغة 

  .         العربية، و بفارق معتبر بين من يطالع باللغتين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  



 

 :51 الجدول رقم
  

  

 االتجاه العام يوجد في العمود الثالث في صنف  تظهر  نتائج الجدول أن         

ناطقة بالعربية هي الصحف ال ،الصحف المتواطئة مع السلطة السياسية من يعتبرون أن    

% 75.7من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أعلى نسبة % 62.9و الفرنسية كليهما بنسبة 

          %63.6باللغتين بنسبة  العربية، يليهم الذين يطالعون عند الذين يطالعون باللغة

42.3الذين يطالعون باللغة الفرنسية بنسبة  ثم.%  

 من مجموع المبحوثين في صنف من يعتبرون أن% 12.1في العمود األول نسجل نسبة و

في فئة الذين % 23.1الصحف باللغة العربية متواطئة مع السلطة السياسية و بنسبة أكبر 

  .يطالعون باللغة الفرنسية

 من مجموع المبحوثين في صنف % 8.6ا في العمود الثاني فنسجل عكس ذلك، بنسبة أم

و بنسبة أكبر  ،سية متواطئة مع السلطة السياسيةمن يعتبرون أن الصحف باللغة الفرن

  .  في فئة الذين يطالعون باللغة العربية% 13.5

  

  

  

  14السؤال    
  

  1السؤال

      ؟الصحف متواطئة مع السلطة السياسيةهل
الصحف باللّغة   المجموع   

  العربية

الصحف باللّغة 

  الفرنسية

  غير معني  كليهما

 2  العربية
%5.4  

5 
%13.5  

28  
%75.7  

2  
%5.4  

37  
%100  

  الفرنسية

  

6  
%23.1  

1  
%3.8  

11  
%42.3  

8  
%30.8  

26  
  

%100  

  كليهما

  

9 
%11.7  

6 
%7.8  

49  
%63.6  

13  
%16.9  

77  
%100  

  المجموع   
17 

%12.1  
12 

%8.6  
88  

%62.9  
23  

%16.4  
140  

%100  



 

الصحف الناطقة باللغتين العربية و الفرنسية متواطئة في معظمها  لنخلص إلى أن

مع السلطة حسب رأي أغلبية المبحوثين على اختالف لغة مطالعتهم، كما نسجل و بنسب 

ذين يطالعون باللغة العربية يعتبرون التواطؤ حاصل من طرف الصحف ال أن منخفضة

الناطقة باللغة الفرنسية، و العكس بالنسبة للذين يطالعون باللغة الفرنسية حيث يعتبرون 

  . التواطؤ حاصل من طرف الصحف الناطقة بالعربية
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  20السؤال      
  

  1السؤال

        ؟الصحافة المكتوبة تعطي أهمّية كبيرة للرأي العامهل
 

تعطي أهمية   المجموع     

  كبيرة

تعطي بعض 

  األهمية

  أهمية هال تعطي

 12  العربية
%32.4 

24 
%64.9 

1  
%2.7 

37  
%100  

 10  الفرنسية
%38.5 

14 
%53.8 

2  
%7.7 

26  
%100  

 12  كليهما
%15.6 

55 
%71.4 

10  
%13 

77  
%100  

 34  المجموع     
%24.3 

93 
%66.4 

13  
%9.3 

140  
%100  

  

االتجاه العام يوجد في العمود الثاني في صنف  تشير نتائج الجدول إلى أن       

الصحافة المكتوبة في الجزائر تعطي بعض األهمية للرأي العام بنسبة  من يعتبرون أن

لذين يطالعون عند ا% 71.4من مجموع المبحوثين، حيث نسجل أعلى نسبة % 66.4

الذين  ثم% 64.9باللغتين العربية و الفرنسية، يليهم الذين يطالعون باللغة العربية بنسبة 

  %.53.8يطالعون باللغة الفرنسية بنسبة 

من مجموع المبحوثين يعتبرون % 24.3ا في العمود الثاني فتنخفض النسبة إلى أم      

في فئة الذين % 38.5ية كبيرة، و بأعلى نسبة الصحافة المكتوبة تعطي الرأي العام أهم أن

في فئة الذين يطالعون باللغة % 32.4تليها نسبة  الفرنسية،يطالعون الصحف باللغة 

  .في فئة الذين يطالعون باللغتين% 15.6نسبة  ثم ،العربية

أغلبية المبحوثين على اختالف لغة مطالعتهم للصحف يعتقدون  لنخلص إلى أن  

الذين  عند المكتوبة ال تعطي الرأي العام إالّ بعض األهمية و بأعلى درجة الصحافة أنب

نظرتهم أوسع و أحسن من الذين يطالعون بلغة  و هذا راجع إلى أن ،يطالعون باللغتين

الصحافة  ضف إلى ذلك الذين يطالعون باللغة الفرنسية و بأعلى نسبة يرون بأن ،واحدة

        في مرتبة ثانية الذين يطالون باللغة الفرنسية  ثم تعطي الرأي العام أهمية كبيرة،

متغير اللغة له دور كبير في تحديد آراء المبحوثين حول الصحف  وهذا يعني أن       

 .التي يطالعونها
  



 

  :53 الجدول رقم
  

 10السؤال                  

  

  5السؤال 

رقابة السلطة السياسية على الصحف هل

  ؟ةالديمقراطيونح التوجهيعيق 
     

  المجموع  
  بدون رأي  ال  نعم

كثرة  هل

الصحف و 

تنوعها 

يشجع 

 نحو  التوجه

 ؟ ةالديمقراطي

  نعم

  
88  

%82.2  
11  

%10.3  
8  

%7.5  
107  

%100  

  ال

  
11  

%61.1  
5  

%27.8  
2  

%11.1  
18  

%100  

  9  بدون رأي
%60  

          -  6  
%40  

15  
%100  

ا                                          

  المجموع          
 

108  
%77.1  

16  
%11.4  

16  
%11.4  

140  
%100  

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يرون  تظهر نتائج الجدول أن

77.1بنسبة  ةالديمقراطينحو رقابة السلطة السياسية على الصحف يعيق التوجه بأن %       

    كثرة الصحف  في فئة الذين يرون بأن% 82.2حوثين، و بأعلى نسبة من مجموع المب

         يحتاج ةالديمقراطينحو التوجه ، و هذا يعني أنةالديمقراطينحو و تنوعها يشجع التوجه

  ما كانت هناك الحرية ما كثرت الصحافة كلّه كلّإلى صحافة متطورة كميا و نوعيا، ألنّ

    و هذا التوسع و الكثرة يحتاج إلى نوع  ،و انتشار التعليم في طرح األفكار و اآلراء

  من الحرية و رفع الرقابة على الصحف حتى تؤدي دورها، لتنخفض النسبة بعد ذلك 

 نحو في فئة الذين ال يرون بكثرة الصحف و تنوعها شرطا مشجعا للتوجه% 61.1إلى 

ة على الصحف، حتى ال تعيق دورها برفع رقابة السلطة السياسي االحتفاظمع  ةالديمقراطي

رأيهم بفي فئة الذين لم يبدوا % 60، لتنخفض النسبة إلى الديمقراطيفي إنجاز المشروع 

  .حول كثرة الصحف و تنوعها

رقابة السـلطة   من مجموع المبحوثين يرون بأن% 11.4أما في العمود الثاني فنجد نسبة 

في فئـة  % 27.8و بأكبر نسبة  ،ةيمقراطيالدنحو السياسية على الصحف ال يعيق التوجه

  . ةالديمقراطينحو الذين يرون بأن كثرة الصحف و تنوعها ال يشجع التوجه



 

 نحـو  لنخلص إلى أن رقابة السلطة السياسية على الصحف أمـر يعيـق التوجـه   

كثرة  يشكل األغلبية عند المبحوثين و بدرجة عالية في فئة الذين يعتقدون بأن ةالديمقراطي

، بينما نجد األغلبية في صـنف الـذين   ةالديمقراطينحو و تنوعها يشجع التوجه لصحفا

عند  فئة الذين يعتقدون  ةالديمقراطي نحو رقابة السلطة السياسية ال يعيق التوجه يرون بأن

ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها ال يشجع التوجه بأنا يؤكد أنالسليم التوجه ، مم 

    أن تكون الصحافة حرة في طرح األفكـار و اآلراء و النقـاش،   يتطلب ةطيالديمقرا نحو

حرية اإلعالم هي القاعدة األساسية التي  حتى تتوسع و تنتشر، و أن و فتح المجال أمامها

باستثناء بعض الحاالت القليلة التي تكون  ،ينبغي أن تسود بين السلطة السياسية و الصحافة

  .                     ةإلى الرقاب فيها الحاجة

                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :54الجدول رقم
  
  

   3 1السؤال              

  5السؤال 
السلطة السياسية مصدر خطر على حرية هل

  ؟الصحافة

 
  المجموع  

  بدون رأي     ال     نعم   

كثرة  هل

الصحف و 

تنوعها 

يشجع 

 نحو التوجه

  ؟ةالديمقراطي

  66  منع
%61.7  

23  
%21.5  

18  
%16.8  

107  
%100  

  9  ال  
%50  

5  
%27.8  

4  
%22.2  

18  
%100  

  6  بدون رأي

%40  

2  

%13.3  

7  

%46.7  

15  

%100  

  81 المجموع        
%57.9  

30  
%21.4  

29  
%20.7  

140  
%100  

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يـرون   تظهر نتائج الجدول أن

من مجموع % 57.9لسياسية تعتبر مصدر خطر على حرية الصحافة بنسبة السلطة ا بأن

كثرة الصحف و تنوعها يشجع  في فئة الذين يرون بأن% 61.7المبحوثين، و بأعلى نسبة 

          فـي فئـة الـذين ال يـرون بكثـرة الصـحف       % 50و بنسبة  ،ةالديمقراطينحو التوجه

    على السلطة السياسية البد ه، مما يعني أنّةطيالديمقرانحو و تنوعها شرطا مشجعا للتوجه

       أن تدعم النشاط اإلعالمي و تيسره و تشجعه و تفتح المجال أمـام الصـحافة المكتوبـة    

تنتشر و تتوسع من غير قيد أو ضغط، و تضع القواعد و القوانين التي تعين النشاط  ىحت

   تعمل كل من السـلطة و الصـحافة    متو من  ،الحر الذي يخدم المجتمع و يحقق التوازن

  .في نفس االتجاه

21.4ا في العمود الثاني فنجد نسبة أم %  السـلطة   من مجموع المبحوثين ال يـرون بـأن

في فئة الذين  يرون % 27.8و بأعلى نسبة  الصحافة،السياسية مصدر خطر على حرية 

ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها ال يشجع التوجه بأن،   السـلطة   فهـذا يعنـي أن

السياسية في عالقتها مع الصحافة المكتوبة بإمكانها أن تكون أداة منظمة و ميسرة لنشـاط  



 

كما يمكنها أن تمارس النشاط بملكيتها لصحف خاصة تتحدث باسمها و تعرض  ،الصحف

  .الديمقراطيظام يكون ذلك مشجعا أيضا للن مت و من ،مشاريعها و نشاطاتها اليومية

السلطة السياسية مصدر خطر على حرية الصحافة  يشكل األغلبية  نخلص إلى أنل  

كثرة الصحف و تنوعها يشجع  و بدرجة كبيرة في فئة الذين يعتقدون بأن ،عند المبحوثين

السـلطة   بينما نجد األغلبية في صنف الـذين ال يعتقـدون بـأن    ،ةالديمقراطينحو التوجه

كثرة  الصحافة و بدرجة عالية في فئة الذين يعتقدون بأنالسياسية تشكل خطرا على حرية 

  .               ةالديمقراطينحو الصحف و تنوعها ال يشجع التوجه
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   5 1السؤال             

  

  5السؤال  

    ؟السياسية الصحافة المكتوبة جزء من السلطة  هل    

فق موا  المجموع   

  جدا

بدون   موافق

  رأي

معارض   معارض

  جدا

كثرة   هل  

الصحف و 

 تنوعها يشجع

 نحو التوجه

  ؟ةالديمقراطي

 7  نعم
%6.5  

51 
%47.7  

21  
%19.6  

21  
%19.6  

7  
%6.5  

107  
%100  

 3  ال
%16.7  

8 
%44.4  

3  
%16.7  

3  
%16.7  

1  
%5.6  

18  
%100  

 1  بدون رأي
%6.7  

6 
%40  

6  
%40  

2  
%13.3  

-  15  
%100  

 المجموع         
  

11 
%7.9  

65 
%46.4  

30  
%21.4  

26  
%18.6  

8  
%5.7  

140  
%100  

  
االتجاه العام يوجد في العمود الثاني في صنف من يوافقون  تشير نتائج الجدول أن

       ،مـن مجمـوع المبحـوثين   % 54.3على أن الصحافة المكتوبة جزء من السلطة بنسبة 

 كثرة الصحف و تنوعها ال يشجع التوجـه  بأنفي فئة الذين يرون % 61.1و بأكبر نسبة 

        السلطة السياسية ال تسـمح لألفـراد بملكيـة الصـحف      و هذا يعني أن ،ةالديمقراطينحو

ـ   ه التي يصدرونها إالّ وفقا لرغبتها و سياستها، فهي تابعة في ملكيتها للسلطة التـي توج

الصحف و تنوعها يخـدم السـلطة    كثرة محتواها وفق السياسة التي تنتهجها، و عليه فإن

       دورهـا  أداءو تبقى الصحافة دوما جزءا تابعا لهذه السلطة، عاجزة عن  السياسية وحدها

  .الديمقراطيةفي خدمة 

كثرة الصـحف و تنوعهـا يشـجع     في فئة الذين يرون بأن% 54.2لتنخفض النسبة إلى 

ت االتجاهات المتباينة هـو تعـدد   تعدد الصحف ذا مما يعني أن ،ةالديمقراطينحو التوجه

 نحـو  ه يساعد و يشجع التوجـه و هذا كلّ األفكار،لمجال اآلراء و  تحلمصادر المعرفة وف

  .يعمل على تحرير الصحف من سيطرة السلطة و ةالديمقراطي

لنخلص إلى أن الصحافة المكتوبة جزء من السلطة السياسية يشكل األغلبيـة عنـد     

كثرة الصحف و تنوعهـا ال يشـجع    ية في فئة الذين يرون بأنو بدرجة عال ،المبحوثين

ه ال معنى لكثرتها و تنوعها، تابعة للسلطة فإنّ الصحف ، فما دامتةالديمقراطينحو التوجه



 

 نحـو  لتوجـه فكل شيء يعمل في اتجاه السلطة و هذا األمر ال يشجع علـى اإلطـالق ا  

 نحو ة الصحف و تنوعها يشجع التوجه، و بأقل درجة عند الذين يرون أن كثرةالديمقراطي

  على اعتبار أن هذه الكثرة بإمكانها أن تخلق االتجاهات المتعددة و المتباينـة  ،ةالديمقراطي

الديمقراطيةقيد الصحافة في اتجاه  و أن تفك   .  
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   0 2السؤال                   
  

  5ل  السؤا

      ؟الصحافة المكتوبة تعطي أهمية كبيرة للرأي العام  هل  

  ال تعطي أهمية  بعض األهمية تعطي  تعطي أهمية كبيرة  المجموع   

كثرة   هل  

الصحف و 

تنوعها 

 يشجع

 نحو التوجه

 ؟ةالديمقراطي

  نعم

  
29  

%27.1 
68  

%63.6  
10  

%9.3  
107  

%100  
  ال

  
-  15  

%83.3  
3  

%16.7  
18  

%100  
  ون رأيبد

  
5  

%33.3  
10  

%66.7  
-  15  

%100  

  المجموع     
 

34  
%24.3 

93  
%66.4  

13  
%9.3  

140  
%100  

  
تشير نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود الثاني في صنف من يعتقدون 

% 66.4لرأي العام بعض األهمية فقط بنسـبة  ابأن الصحافة المكتوبة في الجزائر تعطي 

     كثـرة الصـحف   في فئة الذين يرون بأن% 83.3وثين، و بأكبر نسبة من مجموع المبح

الصحف لم تقدم للرأي العـام   ، و هذا يعني أنةالديمقراطينحو و تنوعها ال يشجع التوجه

المعلومات التي يحتاجها، و لم تشبع حاجاته، و لم تلب اهتماماته، فكانت بعيدة عنه بحيث 

كوين السياسة التي يحكم بواسطتها، و عليه فـال معنـى   يبقى مشاركا سلبيا في عمليات ت

  لكثرة الصحف و تنوعها مادامت ال تهتم بما يهتم به الرأي العام، و هذا األمـر ال يخـدم   

  .ةالديمقراطينحو و ال يشجع التوجه

في فئة الذين امتنعوا عن إبداء آرائهم حول ما إذا كانت كثرة % 66.7لتنخفض النسبة إلى 

   في فئـة  % 63.6لتنخفض النسبة إلى  ،ةالديمقراطينحو لتوجهل اشجعنوعها مالصحف و ت

ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها يشجع التوجه من يرون بأن.  

من مجموع المبحوثين في صنف من يعتقدون % 24.3ا في العمود األول فنسجل نسبة أم

33.3بأكبر نسبة  و ،لرأي العامالصحافة المكتوبة في الجزائر تعطي أهمية كبيرة ل بأن %

    فـي فئـة   % 27.1و بنسـبة   ،في فئة من لم يبدوا برأيهم حول كثرة الصحف و تنوعها

ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها ال يخدم التوجه من يرون بأن.  



 

طي بعض األهمية فقـط للـرأي   الجزائر تع يف المكتوبةلنخلص إلى أن الصحافة 

كثرة الصـحف   بية عند المبحوثين وبدرجة عالية في فئة الذين يرون بأنيشكل األغلالعام 

دامت هذه الصـحف ال تعطـي إالّ بعـض     ام ةالديمقراطينحو وتنوعها ال يشجع التوجه

األهمية للرأي العام، وهذا يدل على ضعف االتصال السياسـي المتبـادل بـين السـلطة     

ـ  السياسية والرأي العام، ـ  فالديمقراطية ترتكز عل         للـرأي العـام    ةى المشـاركة االيجابي

   .السياسة التي يحكم بواسطتها نعمليات تكوي يف
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 22السؤال          

  

  5السؤال 

االهتمام بالرأي العام من أفضل أساليب تدعيم التوجه   هل  

  ؟ةالديمقراطينحو

  
  اموع   

معارض   معارض  بدون رأي  قمواف  موافق جدا

  جدا

  

كثرة   هل  

الصحف و 

تنوعها يشجع 

 نحو التوجه

 ؟ةالديموقراطي

  77  نعم

72%  

23  

21.5%  

6  

5.6%  

1  

0.9%  
-  107  

100%  

  12  ال

66.7%  

4  

22.2%  

1  

5.6%  

1  

5.6%  
-  18  

100%  

بدون 

  رأي

7  

46.7%  

6  

40%  

2  

13.3%  
-  -  15  

100%  

  96  المجموع

68.6%  

33  

23.6%  

9  

6.4%  

2  

1.4%  
-  140  

100%  

  

   تشير نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود األول و الثاني في صنف 

 ةالديمقراطينحو من يتفقون على أن االهتمام بالرأي العام من أفضل أساليب تدعيم التوجه

      في فئة الذين يرون % 93.5و بأكبر نسبة  ،من مجموع المبحوثين% 92.2نسبة ب

و هذا يدل على أن الرأي  ،ةالديمقراطينحو كثرة الصحف و تنوعها يشجع التوجه نبأ

  بدون  الديمقراطية، فال تتحقق الديمقراطيةعليها  ىالعام يعتبر القاعدة األساسية التي تبن

   يرة للحريات برأي عام قوي و ناضج، و ال يكون رأي عام قوي و ناضج دون ضمانات ك

    من شأنه كثرة الصحف و تنوعها مع االهتمام الكامل بالرأي العامو تنوع الصحافة، ف

أن يخلق اتصاال سياسيا قويا بين السلطة السياسية و الرأي العام يكون محركا و موجها 

  .الديمقراطيةنحو 

يشكل   الديمقراطيةأن االهتمام بالرأي العام من أفضل أساليب تدعيم  إلى لنخلص  

      مما يؤكد مكانة الرأي العام  ،ين، و بنسب عالية في كل الفئاتاألغلبية عند المبحوث

  .      ةالديمقراطينحو و دوره في عملية التوجه
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 20السؤال                

  

  14السؤال       

الصحافة المكتوبة تعطي أهمية كبيرة للرأي   هل  

  ؟العام
  

  المجموع  
تعطيه أهمية 

  كبيرة

تعطيه بعض 

  األهمية

  ال تعطيه أهمية

  

التواطؤ   هل  

بين السلطة 

السياسية و 

وسائل 

  ؟اإلعالم

  10  ؤهناك تواط
21.7%  

31  
67.4%  

5  
10.9%  

46  
100%  

  3  ال يوجد
42.9%  

4  
57.1%  -  7  

100%  

  18  أحيانا
26.1%  

45  
65.2%  

6  
8.7%  

69  
100%  

  3  بدون رأي
16.7%  

13  
72.2%  

2  
11.1%  

18  
100%  

  34 مجموعال
24.3%  

93  
66.4%  

13  
9.3%  

140  
100%  

    
      

  االتجاه العام يوجد في العمود الثاني في صنف من يرون  تشير نتائج الجدول أن

من مجموع % 66.4بأن الصحافة المكتوبة تعطي بعض األهمية للرأي العام بنسبة 

        افة المكتوبة الصح ؤفي فئة الذين يرون بتواط% 67.4و بأعلى نسبة المبحوثين،

يكون أحيانا،  التواطؤهذا  في فئة الذين يرون بأن% 65.2و بنسبة  السياسية،مع السلطة 

  .ؤه ال يوجد هناك تواطفي فئة من يرون بأنّ% 57.1و بنسبة 

 من مجموع المبحوثين في صنف من يرون % 24.3ا في العمود األول فنسجل نسبة أم

في فئة % 42.9و بأعلى نسبة  العام،ي أهمية كبيرة للرأي بأن الصحافة المكتوبة تعط

  .السياسيةالصحافة المكتوبة مع السلطة  ؤد تواطووجعدم الذين يرون ب

من مجموع المبحوثين في صنف الذين يرون % 9.3ا في العمود الثالث فنسجل نسبة أم

الصحافة المكتوبة ال تعطي الرأي العام أي في فئة % 10.9بة و بأعلى نس ،ة أهميةبأن

  .الصحافة مع السلطة السياسية ؤالذين يرون بتواط



 

يشكل األغلبية لرأي العام بعض األهمية ا الصحافة المكتوبة تعطي أن إلى لنخلص

 ها متواطئة مع السلطة السياسية،عند المبحوثين وبدرجة عالية في فئة الذين يرون بأنّ

       ها التعطيه يرون بأنّ نبالنسبة للذي ونفس الشيء وتتناقص مع تناقص هذا التواطؤ،

ة أهميةأي.  

الصحافة المكتوبة تعطي أهمية كبيرة للرأي العام إذا كانت غير  لنسجل في األخير أن

الصحافة  متواطئة مع السلطة السياسية وال تخدم مصالحها، والعكس صحيح أي أن

         .مع السلطة السياسية ال تعطي أهمية للرأي العام إذا كانت متواطئة ةالمكتوب
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 15السؤال               

  

  20السؤال    

    ؟الصحافة المكتوبة جزء من السلطة السياسية  هل  

معارض   معارض  بدون رأي  موافق  موافق جدا  المجموع

  جدا

  هل  

الصحافة 

المكتوبة 

تعطي 

أهمية 

كبيرة 

للرأي 

  ؟ام الع

تعطيه أهمية 

  كبيرة
-  13  

38.2%  

6  

17.6%  

13  

38.2%  

2  

5.9%  

34  

100%  

تعطيه بعض 

  األهمية
8  

8.6%  

48  

51.6%  

20  

21.5%  

11  

11.8%  

6  

6.5%  

93  

100%  

   ال تعطيه 

  أهمية
3  

23.1%  

4  

30.8%  

4  

30.8%  

2  

15.4%  
-  13  

100%  

  11  المجموع

7.9%  

65  

46.4%  

30  

21.4%  

26  

18.6%  

8  

5.7%  

140  

100%  

 
 

   تشير نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود األول و الثاني في صنف 

من يتفقون على أن الصحافة المكتوبة في الجزائر جزء من السلطة السياسية بنسبة 

في فئة الذين يرون بأن الصحافة %60.2و بأعلى نسبة  ،من مجموع المبحوثين% 54.3

    ها في فئة الذين يرون بأنّ% 53.9بنسبة و األهمية،لعام بعض المكتوبة تعطي الرأي ا

ها تعطيه أهمية كبيرةفي فئة الذين يرون بأنّ% 38.2ة أهمية، و بنسبة ال تعطيه أي.  

من مجموع المبحوثين في صنف % 24.3ا في العمود الرابع و الخامس فنسجل نسبة أم

و بأعلى نسبة  ،ء من السلطة السياسيةمن يعارضون على اعتبار الصحافة في الجزائر جز

    ،في فئة الذين يرون بأن الصحافة المكتوبة تعطي أهمية كبيرة للرأي العام% 44.1

في فئة % 15.4و  ،ها تعطيه بعض األهميةفي فئة الذين يرون بأنّ% 18.3بينما نجد 

  .ة أهميةها ال تعطيه أيالذين يرون بأنّ

بة جزء من السلطة السياسية يشكل األغلبية عند لنخلص إلى أن الصحافة المكتو

نى أن الصحافة المكتوبة ص اهتمام الصحافة بالرأي العام بمعو يتزايد مع تناق ،المبحوثين



 

ها تقوم بإعطاء ة أهمية أو تعطيه بعض األهمية، فإنّمادامت ال تعطي الرأي العام أي    

زءا منها، و نفس الشيء بالنسبة للذين هذه األهمية للسلطة السياسية و بالتالي تعتبر ج

ه يتزايد مع تزايد االهتمام بالرأي العامالصحافة ليست جزءا من السلطة فإنّ يرون بأن.  

لنسجل في األخير أن استقاللية الصحافة المكتوبة مرتبط بدرجة االهتمام التي توليها للرأي 

و بالتالي  االهتمام بالسلطة السياسيةما زاد كلّ، ما نقص االهتمام بالرأي العامالعام، فكلّ

  .تصبح جزءا منها و خادمة لمصالحها
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  19السؤال                   

  20لسؤال   

المشاريع و السياسات العامة تأخذ بعين   هل  

  ؟االعتبار الرأي العام
  المجموع

تأخذ بعين 

  االعتبار

ال تأخذ بعين 

  العتبارا

  بدون رأي

 

الصحافة   هل  

المكتوبة تعطي 

أهمية كبيرة 

  ؟للرأي العام

تعطيه أهمية 

  كبيرة

8  

23.5%  

20  

58.8%  

6  

17.6%  

34  

100%  

تعطيه بعض 

  األهمية

18  

19.4%  

62  

66.7%  

13  

14%  

93  

100%  

  11  -  ال تعطيه أهمية

84.6%  

2  

15.4%  

13  

100%  

                   

  لمجموعا               
26  

18.6%  

93  

66.4%  

21  

15%  

140  

100%  

  

االتجاه العام يوجد في العمود الثاني في صنف من يعتقدون  تشير نتائج الجدول أن

المشاريع و السياسة العام 66.4ة في البالد ال تأخذ بعين االعتبار الرأي العام بنسبة بأن %

ين يرون بأن الصحافة المكتوبة في فئة الذ% 84.6و بأعلى نسبة  ،من مجموع المبحوثين

ها تعطيه في فئة الذين يرون بأنّ% 66.7لتنخفض إلى  ،ة أهمية للرأي العامال تعطي أي

  .ها تعطيه أهمية كبيرةفي فئة الذين يرون بأنّ% 58.8و بأضعف نسبة  ،بعض األهمية

18.6ا في العمود األول فنسجل نسبة أم %شاريع الم من مجموع المبحوثين يرون بأن   

في فئة الذين % 23.5و بأعلى نسبة  ،و السياسات العامة تأخذ بعين االعتبار الرأي العام

في فئة % 19.7و بنسبة  العام،يرون بأن الصحافة المكتوبة تعطي أهمية كبيرة للرأي 

.ة أهميةها ال تعطيه أيلتنعدم في فئة من يرون بأنّ ،ها تعطيه بعض األهميةالذين يرون بأنّ

  المشاريع و السياسات العام ة ال تأخذ بعين االعتبار الرأي العام لنخلص إلى أن

ا االعتقاد بأن و يتناقص مع تزايد االهتمام بالرأي العام، أم المبحوثين،يشكل األغلبية عند 

ه يتناقص مع تناقص ة تأخذ بعين االعتبار الرأي العام فإنّالمشاريع و السياسات العام

  .هباالهتمام 



 

قوة الرأي العام في عملية المشاركة لنسجل في األخير أن ة في المشاريع والسياسات العام

    ا وهذا ضعيف جد مرتبط بدرجة االهتمام التي توليها الصحافة المكتوبة للرأي العام،

في البالد، بمعنى أن هناك ضعف كبير لالتصال  ةالديمقراطينحو وال يخدم أبدا التوجه

بين كل من السلطة السياسية والرأي العام، وأن الصحافة المكتوبة غير قادرة السياسي 

  .على تقوية هذا االتصال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  :61الجدول رقم 
  

 

  21السؤال                       

  20السؤال      

الصحافة المكتوبة قادرة على تشكيل   هل  

  ؟الرأي العام
  

  المجموع
ليست قادرة   قادرة على ذلك

  على ذلك

  بدون رأي

 

الصحافة   هل  

المكتوبة تعطي 

أهمية كبيرة 

  ؟للرأي العام

  26  تعطيه أهمية كبيرة

76.5%  

6  

17.6%  

2  

5.9%  

34  

100%  

  46  بعض األهمية تعطيه

49.5%  

30  

32.3%  

17  

18.3%  

93  

100%  

  ال تعطيه أهمية

  

2  

15.4%  

8  

61.5%  

3  

23.1%  

13  

100%  

                        

  المجموع                       
74  

52.9%  

44  

31.4%  

22  

15.7%  

140  

100%  

  

  

تشير نتائج الجدول أن االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يعتقدون 

52.9الصحافة المكتوبة في الجزائر قادرة على تشكيل الرأي العام بنسبة  بأن %       

في فئة الذين يرون بأن الصحافة المكتوبة % 76.5المبحوثين، و بأعلى نسبة من مجموع 

     في فئة الذين يرون بأنّها ال تعطيه % 49.5تعطي أهمية كبيرة للرأي العام، و بنسبة 

  .األهمية أية هها ال تعطيفي فئة الذين يرون بأنّ% 15.4و بنسبة  ،األهميةبعض إالّ 

الصحافة % 31.4نسجل نسبة ا في العمود الثاني فأم من مجموع المبحوثين يعتقدون بأن

في فئة % 61.5و بأعلى نسبة  ،المكتوبة في الجزائر غير قادرة على تشكيل الرأي العام

الصحافة المكتوبة ال تعطي الرأي العام أي 32.3ة أهمية، و بنسبة الذين يرون بأن %   

في فئة الذين % 17.6و بأضعف نسبة  ،ميةها تعطيه بعض األهفي فئة الذين يرون بأنّ

  .ها تعطيه أهمية كبيرةيرون بأنّ

  

  

  



 

لنخلص في األخير إلى أن الصحافة المكتوبة في الجزائر قادرة على تشكيل الرأي 

  و يتناقص مع تناقص درجة االهتمام بالرأي العام،  ،العام يشكل األغلبية عند المبحوثين

ه يتناقص مع تزايد المكتوبة على تشكيل الرأي العام فإنّ ا الرأي بعدم قدرة الصحافةأم

  .هاالهتمام ب

لنسجل أن قدرة الصحافة على تشكيل الرأي العام مرتبط ارتباطا قويا بدرجة االهتمام  

  .التي توليها هذه الصحافة للرأي العام

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  



 

  :62الجدول رقم
  

   3 1السؤال              

  

  9 السؤال

السلطة السياسية مصدر خطر على حرية   هل  

  ؟الصحافة

 
  المجموع  

  بدون رأي     ال     نعم   

 بةقار  هل  

السلطة 

 السياسية

الصحف  على

يعيق 

 ؟ الديمقراطية

  75  نعم

69.4%  

13  

12%  

20  

18.5%  

108  

100%  

  3  ال  

18.8%  

13  

81.3%  
-  16  

100%  

  3  بدون رأي

18.8%  

4  

25%  

9  

56.3%  

16  

100%  

  81 المجموع        

57.9%  

30  

21.4%  

29  

20.7%  

140  

100%  

  

  

االتجاه العام يوجد في العمود األول في صنف من يعتقدون  تظهر نتائج الجدول أن

     % 57.9بأن السلطة السياسية في الجزائر مصدر خطر على حرية الصحافة بنسبة 

ة الذين يرون بأن رقابة السلطة في فئ% 69.4و بأعلى نسبة  ،من مجموع المبحوثين

       و هذا يدل على أن قوة الرقابة  ،ةالديمقراطينحو السياسية على الصحف يعيق التوجه

التي تمارسها السلطة في حق الصحف خلق نوعا من التنافر و الصراع بينهما، فأصبحت 

         ةمقراطيالدينحو و هذا ال يخدم التوجه ،السلطة السياسية تشكل خطرا على الصحف

في البالد، و لهذا كانت المطالبة دوما من أجل حرية التعبير و النشر لجعل هذه الرقابة 

  .في أضيق الحدود

21.4ا في العمود الثاني فنسجل نسبة أم %السلطة السياسية  من المبحوثين ال يعتقدون بأن

       ال يرون في فئة الذين% 81.3و بأكبر نسبة  ،مصدر خطر على حرية الصحافة

فإذا كانت الرقابة  ،ةالديمقراطينحو بأن رقابة السلطة السياسية على الصحف يعيق التوجه

      ها ال تشكل أي خطر على الصحف فإنّ ةالديمقراطينحو محدودة و ال تعيق التوجه

  .     الديمقراطيةالتي تعمل في اتجاه 



 

ر خطر على حريـة الصـحافة   لنخلص في األخير إلى أن السلطة السياسية مصد  

السياسـية  رقابـة السـلطة   يشكل األغلبية عند المبحوثين وباألغلبية عند الذين يرون بأن    

الل خمن  الصحفعلى  خطرافالسلطة تعتبر ، ةالديمقراطينحو على الصحف يعيق التوجه

  .تهاالتضييق والرقابة التي تمارسها على حري
  
  
  
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :حثبلل ةنتاجات العاماالست3. 
 

من خالل دراستنا وتحليلنا لموضوع الصحافة المكتوبة والديمقراطية في الجزائر توصلنا 

بة عالقة الصحافة المكتوحول  الرؤيةبإمكانها أن تساهم في توضيح نتائج ال مجموعة من إلى

  :ةيمكن تلخيص أهمها في النقاط التالي و التي بالسلطة السياسية والرأي العام،
 

هناك ارتباط كبير بين القارئ والصحيفة نظرا لحاجة النّاس إلى االطالع             .1

 اضروري اعلى المعلومات واألخبار وما يحدث حولهم، فهم يعتبرون مطالعة الصحف أمر

 .جدا وال يمكن االستغناء عنه

 ناقصة وضعيفة،   تبقى الوظيفة اإلعالمية التي تقوم بها الصحافة المكتوبة في الجزائر  .2

       ذلك أن أغلبية المبحوثين الذين يطالعون الصحف الوطنية اليشعرون أنّهم على علم بكل 

 .ما يحدث على الساحة الوطنية

   يرى معظم المبحوثين      ذ، إفي الجزائر ال تتمتع بالمصداقية الكاملة ةالصحافة المكتوب .3

 .ات وحتى اختالقهاأن الصحف تقوم بتحريف األخبار والمعلوم

 نحو تعتبر كثرة الصحف وتنوعها واختالف سياساتها أمرا مساعدا ومشجعا على التوجه .4

ي إلى طرح كبير في البالد، ذلك أن فتح المجال إلصدار الصحف وتشجيعه يؤد ةالديمقراطي

 .لآلراء، وفتح مجال أوسع للمناقشة

    ةالديمقراطينحو مية األكثر خدمة للتوجهفي الجزائر الوسيلة اإلعال ةالصحافة المكتوب تعتبر .5

     والتلفزيون في مرتبة ثانية،  تليها اإلذاعةفي البالد، ذلك لما عرفته من تعدد وانفتاح، 

 .مرتبة ثالثة في

 تحتل صحيفتا الخبر والشروق اليومي الناطقتان باللغة العربية المرتبتين األولى والثانية  .6

وتحتل صحيفتا  ،ةالديمقراطينحو التي تخدم أكثر التوجهعلى التوالي من بين الصحف 

ليبيرتي ولوماتان الناطقتان باللغة الفرنسية المرتبتين األولى والثانية على التوالي من بين 

، كما نسجل أيضا أن الصحف في غالبيتها ةالديمقراطينحو الصحف التي تعرقل أكثر التوجه

 .تعرقله اأكثر مم ةالديمقراطينحو تخدم التوجه

يعتبر بلوغ الديمقراطية أمرا اليتّم إالّ في جو من حرية التعبير وتداول للمعلومات، وعليه  .7

    أكثر        ة الديمقراطينحو  ن رقابة السلطة السياسية على الصحف يعيق التوجهإف

ا يخدمهمم. 



 

ة لرقابة السلطة عرض المجاالت األكثريحتل المجال السياسي المرتبة األولى من بين  .8

يليه المجال  حساسية واألكثر تداوال في الصحافة المكتوبة، ثم رالسياسية، فهو المجال األكث

الديني في مرتبة ثانية، وهذا حتى ال يستخدم ألغراض سياسية، ويحتل المجال االقتصادي 

 .المرتبة الثالثة

تي يجب أن تراقبها السلطة من بين المجاالت ال ىيحتل المجال االجتماعي المرتبة األول  .9

 ،   ةيليه المجال االقتصادي في مرتبة ثانية، والمجال الثقافي في مرتبة ثالث ، ثمةالسياسي

انحصرت جميعها في المجال األخالقي  ،بكما نسجل أن هناك مجاالت أخرى يجب أن تراقَ

 .والقيمي  للمجتمع

  لجزائر مصدرا من مصادر الخطر في ا ةالسياسي ةيعتبر أغلبية المبحوثين أن السلط  .10

 .على حرية الصحافة، نتيجة الرقابة  والضغوطات التي تمارسها عليها

ويشمل  يعتبر أغلبية المبحوثين أن هناك تواطأ بين وسائل اإلعالم والسلطة السياسية،  .11

  الصحف الناطقة باللغة العربية والفرنسية على السواء، فهم يعتبرون هذه الصحف جزء

 .لسلطة السياسية، وهذا ما يضع استقاللية الصحف محل تساؤل كبيرمن ا

عالم أداة منظمة لهذه الوسائل في مرتبة إلتعتبر السلطة السياسية في عالقتها مع وسائل ا  .12

  أولى، وأداة مشاركة في العمل اإلعالمي في مرتبة ثانية، وأداة ميسرة للنشاط اإلعالمي

 .في مرتبة أخيرة في مرتبة ثالثة، وهي أداة رقابة

ذلك أن  ضعيفة،في الجزائر مكانة  ةالديمقراطينحو يحتل الرأي العام في ظل التوجه  .13

    أغلبية المبحوثين يعتقدون بأن المشاريع والسياسات ال تأخذ بعين االعتبار الرأي العام،      

 .بعض األهمية ال تعطيه إالّ ةوأن الصحافة المكتوب

في الجزائر  ةالديمقراطينحو رأي العام من أفضل أساليب تدعيم التوجهيعتبر االهتمام بال  .14

 .حسب نظرة جل المبحوثين

غتين العربية والفرنسية، والذكور أكثر مطالعة وجدنا أن اإلناث أكثر مطالعة للصحف باللّ  .15

 .، والفارق ضعيف بينهما فيما يخص المطالعة بالفرنسيةةغة العربيللصحف باللّ

 .اء أكثر تحفظا من الذكور في إبداء آرائهن حول الموضوعتعتبر النّس  .16

17.  المتزايد       تعتقد اإلناث أكثر من الذكور بضرورة قراءة الصحف، نتيجة اهتمامهن

 .مجاالت الحياة بكّل

نسبة  تنخفضا وغتين العربية والفرنسية مع انخفاض السن، ارتفعت نسبة المطالعة باللّ  .18

 غة العربية مع انخفاض السن، وتزايدت نسبة المطالعة باللّ ةة الفرنسيغالمطالعة باللّ

إلى انتشار التعليم وتطور الصحافة، فأصبحت  عمع انخفاض السن، وهذا راج



 

غة العربية غتين عند القراء تحتل المرتبة األولى، وتحتل المطالعة باللّالمطالعة باللّ

 .إلى المرتبة الثالثة غة الفرنسيةالمرتبة الثانية، لتتراجع المطالعة باللّ

غتين العربية لصحف باللّمطالعة لاألكثر  الفئة نيون واإلداريوالطلبة الجامعيشكل   .19

          غة العربية،باللّ األكثر مطالعة للصحف ويشكل البطالون الفئة ،والفرنسية

 .الفرنسية غةن األغلبية في قراءة الصحف باللّوشكل المتقاعديبينها 

شكل يضرورة قراءة الصحف، والتي ترى ب األغلبية اإلطارات و ناإلداريويشكل   .20

ن والبطالون األغلبية التي ال تر بضرورة قراءة الصحف، بينما يشكل الطلبة والمتقاعد

  .هذا الموضوع لحو رائهمآالجامعيون األغلبية في االمتناع عن إبداء 

     ،لعة للصحف متعددةلغة المطا ما كانتكلّتفع المستوى الدراسي لألفراد ما اركلّ .21

         غتين العربية مطالعة الصحف باللّ فياألغلبية  فئة الثانويين و الجامعيين شكلإذ ت

           ،غة العربية في فئة المتوسطينبينما نجد أغلبية المطالعين باللّ و الفرنسية،

المدرسة في نوا تكو الذين غة الفرنسية فنجدهم في فئة االبتدائيينا المطالعين باللّأم

     .الفرنسية

مطالعة الصحف و اقتنائها ال يرتبط بمستوى الدخل لألفراد، فحتى الذين يعتبر  .22

         نظرة المبحوثين  ، وكذلكغتينيشترون الصحف و باللّ امستوى دخلهم ضعيف

  . إلى ضرورة قراءة الصحف أو عدمها ال يتأثر بمستوى الدخل

كثر اعتقادا بضرورة قراءة األ الفئة غتين العربية و الفرنسيةالذين يطالعون باللّ يعتبر .23

      بالعربيةواحدة  صحيفتين،الصحف، فهذه الضرورة تجعلهم يطالعون على األقل 

  .بالفرنسيةأخرى  و

الصحف الناطقة باللغتين  أن أغلبية المبحوثين على اختالف لغة مطالعتهم ىري .24

الذين  أن أيضا مع السلطة، كما نسجل مهاالعربية و الفرنسية متواطئة في معظ

غة يطالعون باللغة العربية يعتبرون التواطؤ حاصل من طرف الصحف الناطقة باللّ

و العكس بالنسبة للذين يطالعون باللغة الفرنسية يعتبرون التواطؤ حاصل من  الفرنسية،

  .طرف الصحف الناطقة بالعربية

   ف من خالل التضييق والرقابة       تعتبر السلطة السياسية خطرا على الصح  .25

  .التي تمارسها على حريتها



 

، ةالديمقراطينحو للتوجه اعيقا مالسلطة السياسية على الصحف أمر ةرقاب تعتبر  .26

       أن تكون الصحافة حرة في طرح األفكار يتطلب ةالديمقراطينحو السليم التوجهف

حرية اإلعالم  وسع و تنتشر، و أنحتى تت و النقاش، و فتح المجال أمامها و اآلراء

باستثناء  ،و الصحافة هي القاعدة األساسية التي ينبغي أن تسود بين السلطة السياسية

  .                     الرقابة هذه إلى بعض الحاالت القليلة التي تكون فيها الحاجة

    ة       تعطي الصحافة المكتوبة أهمية كبيرة للرأي العام إذا كانت غير متواطئ .27

   ةأي أن الصحافة المكتوب ،مع السلطة السياسية وال تخدم مصالحها والعكس صحيح

الصحافة ال تعطي أهمية للرأي العام إذا كانت متواطئة مع السلطة السياسية، و

    .بعض األهمية إالّ لرأي العاما تعطي في الجزائر ال المكتوبة

للرأي  هذه الصحافة جة االهتمام التي توليهااستقاللية الصحافة المكتوبة مرتبط بدر .28

و بالتالي ، ما زاد االهتمام بالسلطة السياسيةكلّ ما نقص االهتمام بالرأي العامالعام، فكلّ

 .تصبح جزءا منها و خادمة لمصالحها

       ارتباطا قويا بدرجة االهتمام  مرتبطقدرة الصحافة على تشكيل الرأي العام  .29

 .صحافة للرأي العامالتي توليها هذه ال

30.  ة مرتبط بدرجة قوة الرأي العام في عملية المشاركة في المشاريع والسياسات العام

مماّ يؤكد أن  االهتمام التي توليها الصحافة المكتوبة للرأي العام، وهذا ضعيف جدا،

       لالتصال السياسي بين كل من السلطة السياسية والرأي العام، اكبير اهناك ضعف

يخدم أبدا  وهذا األمر ال يته،الصحافة المكتوبة في الجزائر غير قادرة على تقو و

 .في البالد ةالديمقراطينحو التوجه

     تعتبر العالقة القائمة بين الصحافة المكتوبة والسلطة السياسية والرأي العام      .31

ضعف  ، نتيجةةالديمقراطينحو في الجزائر عالقة ضعيفة وال تخدم جيدا التوجه

 .في البالد االتصال السياسي

  
  

  

  

  



 

   :الخاتمة
الصحافة المكتوبة والديمقراطية في الجزائر موضوعا في غاية  عيعتبر موضو

   العالقة القائمة  بينت الدراسة أنفلقد  األهمية والحساسية نظرا للنتائج المتوصل إليها،

ا ال تخدم جيد  تزال ضعيفة وال و السلطة السياسية والرأي العام الصحافة المكتوبةبين 

ليم التوجه الس ذلك أن ،البالد نتيجة ضعف اإلتصال السياسيفي  قراطيةميالتوجه نحو الد

آلراء وفتح حرة في طرح األفكار وا المكتوبة قراطية يتطلب أن تكون الصحافةيمنحو الد

طا كبيرا نظرا وجعلها تتوسع وتنتشر خاصة مع ارتباط القارئ بها ارتبا ،مجال النقاش

قد ف ،الع على األخبار والمعلومات وما يحدث من حولهمإلى اإلطّ اس الدائمةلحاجة النّ

ن تبي أن يحتل مكانة الرأي العام  أن ل كبيرحتى يتشكّ هتمامى باوأن يحظ مرموقة ال بد

يتم إالّ  وهذا ال التي تهم البالد، ويشارك بشكل إيجابي في المشاريع والسياسات العامةبقوة 

 .إذا اكتسبت الصحافة المكتوبة قسطا كبيرا من اإلستقاللية الحقيقية

، يتحدث عن الديمقراطية التي تقتضي تعدد اليومإن الخطاب العام في المجتمع  

مراكز الفكر والرأي والمشاركة في صنع القرار، األمر الذي يتعارض مع سيطرة السلطة 

ضال عن وسائل اإلعالم األخرى األكثر تأثيرا، اإلذاعة السياسية على الصحافة المكتوبة ف

وحتى تقوى جذور الديمقراطية في بالدنا، فإنّنا نحتاج إلى صحافة ووسائل . والتلفزيون

إعالم تقوم بتوفير المعلومات والحقائق واألرقام من مصادر متعددة، وأن تقوم بإدارة 

عب ددة حول مختلف القضايا التي تهم الشّالحوار الحر المفتوح والمتكافئ بين اآلراء المتع

  .بكل فئاته وهيئاته وقواه

   يالمناخ الديمقراطي المستنير والمتفتح هو الذي  إنر دور اإلعالم، ويعرف معنى قد

     تسلط والمضايقة، وهذا يحتاج إلى سياج قانونيالحمي من يحرية الصحافة ويشجع و

، فحرية  االستثناءات والطوارئ من شر سياسي يحمي من انفعاالت الحكام ويقي و

القاعدة األساسية التي تعمل فيها  يالوصول للمعلومات والحصول علي الحقائق ه

للحاكم والمحكوم، وتتعدد مصادرها وطرق  ،الصحافة، فتصبح المعلومات حقا للجميع

  . إيصالها للرأي العام دون احتكار أو توجيه
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  جامعة الجزائر

  كلية العلوم السياسية و اإلعالم

  تصالقسم علوم اإلعالم و اال

  
  :استمارة استبيان حول

  مالحظة
على هذه األسئلة التي تدخل في إطار إعداد  باإلجابةنرجو من سيادتكم مساعدتنا بالتكرم 

  .واالتصال اإلعالمبحث علمي لنيل شهادة الماجيستر في علوم 
ألغراض هذا البحث و فقط هذه المعلومات لن تستعمل إالّ نحيطكم علما بأن.  

                
  .تقبلوا منا فائق االحترام و التقدير                                                                                    

  

  

  :األستاذ إشراف                      :إعداد الطالب

  .جمال بوعجيمي/ د                  .زهير بوسيالة
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  بيانات شخصية  :أوال
   أنثى         ذكر       :الجنس

 … ............................... :المهنة .……………………       :السن

  جامعي         ثانوي        متوسط         ابتدائي    :المستوى العلمي

    -14000 ]    8000 [                   دج  8000من   أقل           :مستوىالدخل
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 :الصحافة المكتوبة قراءة حول  :ثانيا
  هل تقرأ الصحف باللغة؟ -1

   كليهما             الفرنسية            العربية  

  ؟اس الصحف أم اله من الضروري جدا أن يقرأ النّترى أنّ هل - 2

   بدون رأي          الضروري  ليس من           من الضروري جدا 

ك على علم بكل ما يجري على الساحة و أنت تطالع الصحف الوطنية، هل تشعر أنّ - 3

  الوطنية؟

   ي أعلم شيئاال أشعر أنّ        ببعض ما يجري          ما يجري  على علم بكّل  

  هذا؟ هل أحسست أن،فاى اختالقهحتّيوجه إلى الصحافة اتهام بتحريف بعض األخبار أو - 4

   بدون رأي           يحدث أحيانا           اليحدث           يحدث كثيرا     

5 - نحو كثرة الصحف و تنوعها و اختالف سياساتها يساعد و يشجع التوجه هل تعتقد أن 

  ؟ة الديمقراطي

  بدون رأي           ال              نعم      

        التي تعمل أكثر على ترسيخ الديمقراطية  ) الجرائد (صحففي رأيك ما هي ال - 6

  في الجزائر؟

 )حسب األهمية بالترتيب اأذكره (
……………………………………………………..……………  

         ةالديمقراطي نحو في رأيك ما هي الصحف التي تعرقل أكثر التوجه - 7

 )أذكرها(  في الجزائر؟

  )بالترتيب أذكرها حسب األهمية(



 

 نحو ما هي في اعتقادك الوسيلة اإلعالمية في الجزائر التي تخدم أكثر التوجه - 8

 )ةحسب األولوي رتب(؟         ة الديمقراطي

  التلفزيون              اإلذاعة              الصحافة المكتوبة    

  :السلطة السياسيةبعالقة الصحافة المكتوبة  :ثالثا
 نحو التوجه يعيقعلى الصحف )الحكومة( رقابة السلطة السياسية نتعتقد أ هل -9

  ؟ة الديمقراطي

  بدون رأي              ال              نعم     

10-؟الديمقراطية نحو التوجه يخدمتدخل السلطة السياسية في مراقبة الصحف  هل تعتقد أن  

       يبدون رأ               ال              نعم       

11-أكثر؟ االسلطة السياسية في الجزائر تراقبه ما هي المجاالت التي ترى أن 

  المجاالت االقتصادية      

  المجاالت السياسية        

   المجاالت الرياضية       

  المجاالت الدينية          

          المجاالت االجتماعية    

   المجاالت الثقافية         

    …………………………………………………………  )أذكرها(  رىأخ   

12- أن تراقبها ؟ يجب ) الحكومة( السياسيةالسلطة  ما هي المجاالت التي ترى أن  
……………………………………………………………………………  

  من مصادر الخطر على حرية الصحافةفي اعتقادك هل تعتبر السلطة السياسية مصدرا -13

  بدون رأي           ال            نعم       

14- هناك تواطأ بين وسائل اإلعالم و السلطة السياسية في الجزائر؟ هل تعتقد أن  

  بدون رأي          أحيانا              ال يوجد            هناك تواطأ      

 ما هي الصحف المتواطئة في نظرك مع السلطة السياسية؟ :هناك تواطأ إذا كان- 

    كليهما         غة الفرنسية  الصحف باللّ       العربية  غةالصحف باللّ     

15 - توافق على الرأي التالي إلى أي حد:  

  تعتبر الصحافة المكتوبة في الجزائر جزء من السلطة السياسية؟ 



 

 ال أوافق بشدة      ال أوافق        بدون رأي        أوافق       أوافق بشدة   

  وافقتك على الرأي التالي؟حدد درجة م - 16

  تعتبر الصحافة المكتوبة في الجزائر وسيلة ضغط على السلطة السياسية؟ 

  معارض جدا       معارض        بدون رأي       موافق       موافق جدا   

  حدد نظرتك إلى طبيعة العالقة بين السلطة السياسية ووسائل اإلعالم؟ - 17

  رقابة على وسائل اإلعالم       السلطة السياسية أداة   

   السلطة السياسية أداة منظمة لوسائل اإلعالم            

     السلطة السياسية أداة ميسرة للنشاط اإلعالمي         

      السلطة السياسية أداة مشاركة في العمل اإلعالمي     

  ..……………………………… )أذكرها(أخرى  

 :بالرأي العام وبةعالقة الصحافة المكت :رابعا

  حدد درجة موافقتك على الرأي التالي؟ -18

  العام؟ يضغط على الرأ ةتعتبر الصحافة المكتوبة في الجزائر وسيل   

  معارض جدا     معارض       بدون رأي        موافق       موافق جدا    

19 - الرأي "ين االعتبار المشاريع و السياسات العامة في المجتمع تأخذ بع هل تعتقد أن

  ؟ "العام

  بدون رأي           ال تأخذ بعين االعتبار          تأخذ بعين االعتبار     

20 - الصحافة المكتوبة تعطي أهمية كبيرة للرأي العام؟ هل تعتقد أن  

  ال تعطيه أهمية          تعطيه بعض األهمية           تعطيه أهمية كبيرة     

الصحافة المكتوبة في الجزائر قادرة على تشكيل الرأي العام          تقد أنهل تع - 21

  حول القضايا العامة؟

  بدون رأي          ليست قادرة على ذلك          قادرة على ذلك   

  حدد درجة موافقتك على الرأي التالي؟  -22

  في المجتمع؟ ةالديمقراطي نحو ههتمام بالرأي العام من أفضل  أساليب تدعيم التوجاال 

  معارض جدا       معارض       بدون رأي        موافق       موافق جدا   
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