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  جنان قلبي   فياللیلبیبة قلبي،ومآلك روحي،و زھرة مسك إلى ح

         دربيلفؤادي، وقندی ةالیاسمین، وجوھرئحة  راإلى

    و الزبرجدالعسجد اھدتنى  التي   إلى

 لتحمیني من مھب ریاح األمان صورا من تألجلي، وبن التي تعبت في ھذه الدنیا إلى

  مكان و زمان كلالعاصفة فيالغدر 

  و العطاءب، الح في الصبر و الحناناألعلى مثلي إلى

 مغرم ،و الورد من خدیھا امةالخز العطر الزكي،حبیبتي ،طیب بھ عطراأنفاسھ التي إلى

 یسرق لونھ

  روحيا، ی صدیقة الروحإلى

  حیاتيةأیامي، وبسم نغمة وأحالمي، ، وعطر كیاني عشیقة قلبي، وزمردة و،  حبیبتيإلى

 أھدیك رسالة ثمرة تعبي و شقائي و فاكھة سھري و كدي، كالغالیة، أھدی أمي یا إلیك

 ماجستیرال

 یجمعنا دوما تحت نوره،و حراسة أن یمدك بطول العمر ،و بالصحة ،و أن اهللا اسأل

 �مالئكتھ ،و یغمرنا برحمتھ و ستره

    روح بابا الطاھرةإلى

  روح جدتي یما الطاھرةإلى
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  روح الزمیل ـ ریاضي بوفجي ـ الطاھرةإلى

  عائلتي المحترمةأفراد كل إلىو 

 یا كل الحیاة أنت العذاب جھنم ،بل أنت بعید و  لھ النعیم قریب،أنت عیناي ،فالقلب إلى

 ندیمھ،وعلیھ غیرك حیث كنت على قلبي محرم 

 یوما ما أتصورأخت، ما كنت ،  حبیبة ،  رسمت لي لوحة صدیقة صادفتھا حینالتي إلىـ 

 خال من كل جذور المحبة و العطاء،فكانت الجوھرة بأنھ في مكان قد شبھ لي أصادفھا

  ـ مریم شرفي ـ و كل عائلتھا المحترمةأختيالنادرة ،

  ، فیروز،بشري،صونیاإیمان،سرور، فلھ  : كل صدیقاتي المقربات من قلبيإلىـ و 

 ـ التي كانت بجانبي طوال دربي الدراسي ،منبع یسمینھ الوردة الذھبیة ـ حناش إلىـ و 

،وصدیقة،أكن لھا كل الحب و التقدیر و أختا ،التي كانت لي اإلیمانو  ة و الشجاعة للمثابر

 كل عائلتھا المحترمة

 ـ نزار القباني ـ التي أشعار الحبیبة العزیزة الغالیة ،اھدي تحفة من أمي قرة عیني ،إلىو 

 :طالما رددتھا في سریرتي واتخذتھا قدوة لمسیرتي

  مروحتي، عمرية نوار

  بوح بساتیني،  قندیلي

 مدي لي جسرا من رائحة اللیمون 

 وضعیني مشطا عاجیا

  وانسیني،في عتمة شعرك 
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  نقطة ماء  حائرةأنا

 بقیت في دفتر تشرین

   مثل حصان قوقازي مجنون ،یدھسني حبك 

 یرمیني تحت حوافره 

  في ماء عیونيریتغرغ

 

 

 

 مایا بـاشـا
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الدكتور الطاھر بن خرف اهللا   المشرفاألستاذ إلىشكر و التقدیر  عبارات النتقدم بأسمى

 .،على توجیھھ لنا بنصائحھ القیمة و ارشادتھ المھمة 

 .إرشاداتھالذي ساعدنا بنصائحھ و  عولمي ـ  السیدـ سعیدإلىكما نتوجھ بجزیل الشكر 

 .یماتھ القیمة  السید ـ بلقاسم بوصبیعة ـ الذي لم یبخل علینا بتوجیھاتھ و تعلشكرا إلى

  .لةافي انجاز ھذه الرسبعید  أو من   قریب كل من ساھم منإلى بالشكر الجزیل،أتقدمو 

 

 شكرا
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  :مقدمة
 

یتمثل مفھوم االتصال االجتماعي في تمریر رسائل إعالمیة من المرسل إلى  
متلقي الرسائل اإلعالمیة ذات طابع اجتماعي تھدف إلى إقناع المتلقي بضرورة 

 .منھا الضارة داخل المجتمع و العمل على الوقایة السلوكیاتتجنب 

  .1"دیة إلى اإلقناع إنھ البحث على جمیع الوسائل المؤ" و یعرفھ أرسطو 

ال یقتصر مفھوم االتصال في كثیر من األحیان على تبادل المعلومات فقط 
 .الغیرلكن عملیة االتصال تتعدى اإلعالم و االستعمال فھي محاولة تأثیر على 

و االتصال علم نقل األفكار من طرف أول إلى طرف ثان و ھو الركیزة 
 تطویر المعارف لدفع الوعي االجتماعي األولى للسلطة السیاسیة و ذلك من أجل

 الخاطئة السلوكیاتإلى الطریق الصوب عن طریق اإلقناع و التأثیر لتصحیح 
من ھذه التعریفات نستنتج أن االتصال في المجتمع ھو علم . خدمة للمجتمع ككل 

نقل األفكار من الطرف األول إلى الطرف الثاني و یعتمد على مبدأ التفاھم و 
في المعاني و الرموز بین األفراد و تھدف أساسا إلى اإلقناع و التوصل االشتراك 
 . المنحرفة و تحسین نظــام حیاة الفرد السلوكیاتإلى تغییر 

الزار " ، " ھارولد السویل " من أھم الباحثین في میدان االتصال عموما نجد 
وبدمر " العالم بدایة من القرن التاسع عشر ، نجد أیضا "كارل ھوفلند " و " سفیلد 
نوع التغییر الذي تطمح غلى تحقیقھ البلدان النامیة : الذي توصل إلى أن " شرام 

ھو االنتقال إلى عادات و ممارسات جدیدة و عالقات حدیثة ، مما یستدعي إحداث 
تغییر في السلوك و المعتقدات غیر أنھ یؤكد أن وسائل اإلعالم ال یمكنھا تأدیة كل 

  .2.ؤدي بعض المھام دون األخرى المھام كما أنھا ت

 
 :یليلالتصال أدوار متعددة حصرناھا فیما 

                                                

  .07 ، ص 1993اإلعالم االجتماعي ترجمة صالح بن حلیمة ، المنظمة العربیة للثقافة و العلوم ، دار الثقافــــــة ، تونس ، :  میشال لوني 1
 .07،ص1993مة،المنظمة العربیة للثقافة  و العلوم، دار الثقافة،تونس، االجتماعي ترجمة صالح بن حلیاإلعالم:لونيمیشال 1
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 إذا كان االتصال فّعال قّلل احتماالت الخطأ في اتخاذ  :الدور السیاسي لالتصال
    .القرارات ، التي ھي قمة و غایة العمل السیاسي 

  . كسب ثقتھم الحكومة القائمة بمصلحة أفراد المجتمع و بالتاليیث تھتمح
 
 و األمراض، إن الوقایة من حوادث و :لالتصالالدور االقتصادي  .1

الحفاظ على المحیط و المیاه كالوقایة من أمراض القلب و المشروبات الكحولیة و 
الخ ، كلھا أفات .. .المنزلیةمرض السرطان و حوادث المرور و الحوادث 

اھظة ، خاصة تكالیف اجتماعیة تخصص الحكومة لھا میزانیات و تكالیف ب
 .المستشفیات في توفیر األدویة و غیرھا ، كلھا تؤثر سلبا على االقتصاد الوطني 

و یظھر الدور االقتصادي لالتصال من خالل حمالتھ التحسیسیة للوقایة من 
ھذه اآلفات االجتماعیة و المشاكل ، فقد یمكن بمجرد التوعیة الناجحة إقناع األفراد 

 المخاطر و االمتناع عنھا ، منھ توفیر الحكومة للتكالیف بضرورة تفادي ھذه
الباھظة التي كانت توجھ و تصرف في ھذا المجال ، لیتم استغاللھا في مجاالت 

 .أخرى ، منھ المساھمة في تحقیق االزدھار االقتصادي 
 إن المخاطر و المشاكل االجتماعیة تزداد :لالتصالالدور االجتماعي  .2

 لھذا تعھد الحكومات إلى استخدام المجتمعات،ّدتھا بتطور و تتفاقم و تتطور ح
 .منھامكافحتھا و تطھیر المجتمع و وسائل التوعیة للتقلیل من حّدة ھذه المخاطر أو 

فاالتصال االجتماعي یسعى إلى التأثیر باإلقناع لتفادي اآلفات و األمراض و 
 .حفظ الصحة 

 االجتماعیة المتفشیة ، فیكون و یتم التنبیھ بخطورة بعض المشاكل و اآلفات
لدى الفرد وعي و معرفة بما یدور حولھ ، فمثال نجد الحمالت التحسیسیة حول 

 في سرعة السیارات عبر الطرقات ، یكون الفرد غیر واع بھذه اإلفراطمخاطر 
 في اإلفراطالخطورة ، لكن بمجرد توعیتھ بمدى خطورة الموقف ، یقلع عن ھذا 

أیضا حمالت التوعیة التي تقوم بھا المؤسسة . الطرقات سرعة السیارات عبر 
الوطنیة للكھرباء و الغاز ، حیث تعلم الفرد كیفیة غلق أنابیب الغاز و عدم لمس 
أقفال الكھرباء بأیادي مبللة ، و بالتالي ینتج وعي بالمواقف ، فرد فعل ایجابي و 

 على تحقیق ھذا یندرج ضمن دور التوعیة لالتصال االجتماعي الذي یعمل
 .االستقرار داخل المجتمع 
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و لالتصال االجتماعي دورا ھاما في تنشئة األفراد و الحفاظ على النظام 
االجتماعي السائد أو التغییر نحو األحسن ، و یوظف االتصال االجتماعي لخدمة 
تلك الھداف تقنیة التسویق االجتماعي ، ھذه الوسیلة تعد من أھم األسالیب الحدیثة 

 .یط االستراتیجیات االجتماعیة لتخط
مجموع النظریات و الطرق التي یمكن أن تستعملھا " و یعرف بأنھ 

المنظمات االجتماعیة و السلطات العمومیة و تحدد أھدافھا و برامجھا للتأثیر على 
 3" سلوكیات المواطنین 

من جھة أخرى أدخلت وسائل اإلعالم في جل نشاطات الحیاة االجتماعیة 
 وسیلة إعالمیة جماھیریة تشاھد جماعة ، – مثال –، فالتلفزة ) فرید سون ( حسب 

تعرض رسائل إعالمیة یتفاعل معھا األفراد و تشكل موضوع للحدیث و تبادل 
( اآلراء و الحوار ، و تدرج التلفزة الوطنیة الجزائریة رسائل إعالمیة مختلفة 

 .باشرة و غیر مباشرة على شكل حصص م...) سیاسیة ، اجتماعیة ، اقتصادیة 
و من بین الحصص المباشرة ذات الطابع االجتماعي التي تدخل في إطار 
الرسائل اإلعالمیة التي تھدف إلى الحفاظ على الصالح العام للمجتمع انطالقا من 

ھذه الحصة التي  "  ...و كل شيء ممكن... ״الخاصة حصة الاإلنسان في بیئتھ 
 . یومنا ھذا لىإة اصل و ھي متو1995رأت النور سنة 

" ة  حصجزائري  الحصص الخاصة في التلفزیون الو تتناول ھذه الدراسة
 .نموذجا" و كل شيء ممكن ... 

 . التطبیقي واإلطار النظري اإلطار، إطارینوجاءت الدراسة في 
 مفھوم : بعنواناألولالفصل .فصول على ثالث النظري احتوى اإلطار أما

 الحصص مفھوم  إعطاءذي نحاول من خاللھ  ال،وتطور الحصص الخاصة
 الفصل الثاني فكان عن مفھوم أما ، التطورات التي عرفتھا أھمالخاصة وما ھي 

 الذي تحدثنا  من خاللھ عن وتطور الحصص الخاصة في التلفزیون الجزائري
فیما كان الفصل ، الحصص الخاصة التي بثھا التلفزیون الجزائري أنواع أھم

 .م الحصص الخاصة االجتماعیة الثالث تحت اس
وكل ...″الذي اخترنا فیھ الحصة الخاصة االجتماعیة  التطبیقي اإلطار أما

 وضم العناصر التالیة . نموذجا ″شيء ممكن

                                                

3 D. Lindon, «  Marketing Politique et Social «  , édition Dalloz , Paris : 1976 ,P57 . 
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 إلى باإلضافة الحصة ومراحل انجازھا و كیفیة تسییرھا و  محتویتھا أھمیة
 . عینة عن المواضیع المعالجة في الحصة

 عن اإلجابةتنتاجات والخاتمة التي حاولنا من خاللھما  جاءت االسوأخیرا
 .ككل و تساؤالت البحث إشكالیة
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  :اإلشكالیة
 ھي العمل بكل الوسائل ھتوظیف تعددت أشكال االتصال الجماھیري فإنمھما 

 عن طریق سلوكیاتھو الطرق إلقناع المجتمع و المشاھد و محاولة تغیر و تطویر 
 الوسیلة اإلعالمیة ، ھذه البرامج التي تعمل على تنظیم جملة البرامج التي تبثھا

 .عملیة استقرار حیاة الجماھیر ، و تمتین العالقة بین المجتمع و السلطة 
و لقد أثبتت دراسات عدیدة أن دور االتصال ھو المنظم الذي یعمل على 

 .استقرارهتماسك مختلف أجزاء المجتمع و الحفاظ على 
 من أھم الوسائل اإلعالمیة و األكثر تأثیرا و إقناعا و ألن التلفزیون یعتبر

للمشاھد باعتبار أنھ یجمع بین الصورة و الصوت محاوال في ذلك بأن یضمن 
 .األحوالوصول الرسالة اإلعالمیة إلى الجمھور في أحسن 

و لما كان التلفزیون الجزائري قناة واحدة على كامل التراب الوطني یتصل 
 كان التلفزیون یعمل على تقدیم المعلومات الوحیدة،عتبر قبلتھ ھور واسع و یبھا جم

 .االجتماعیةو األخبار و البرامج التعلیمیة و الثقافیة و 
و بما أن موضوع دراستنا یدور حول الحصص الخاصة في التلفزیون 

و كل  ...«الخاصة  الجزائري و بما أن نموذج دراستنا ھي الحصة التلفزیونیة
 محتوى و مضمون الحصة وما نحاول أن ندرس من خاللھا " ...شيء ممكن

 رسائل إعالمیة وقائیة تخص مختلف اآلفات االجتماعیة ، محاولة في ه من رتمر
غضون ذلك ترقیة االتصال االجتماعي ، و خلق الحوار داخل المجتمع ، تثبیت 

  :كما یلي إشكالیة دراستنا  جاءت  األساس  ھذا بعض األفكار و القیم و على
و كل شئ  ...״ التي تعمل الحصة التلفزیونیة الخاصة اإلعالمیةھي الرسالة ما 

  ؟فات االجتماعیة آل على تمریرھا للتخفیف من ا״ ممكن
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 :التساؤالت
 :تتفرع عن إشكالیة الدراسة التساؤالت التي أعرضھا فیما یلي 

 
 ؟باشر  بثھا على المأھمیةدور الحصص الخاصة االجتماعیة و ما ھي  ما 
  المعلومات الكافیة حول اآلفـات " و كل شيء ممكن " ... ھل تقدم حصة

 االجتماعیة ؟
 

ھل استطاعت الحصة خلق فضاء للحوار داخل المجتمع ؟ 
  ما مدى تأثیر الحصة لترسیخ أو تغییر بعض األفكار و المعتقدات السائدة

 في المنظومة االجتماعیة ؟
 

 داخل المجتمــع الجزائري ؟تبوھااھل ساھمت الحصة في كسر بعض الط  
 

 فات آل مدى ساھمت الحصة في تحقیق التوعیة والوقایة من اأي إلى
 ؟االجتماعیة السائدة في المجتمع 
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 :أسباب اختیار الموضوع 
 :إلىإن األسباب التي جعلتني أختار ھذه الدراسة أصنفھا 

 :موضوعیةأسباب  )1
جتماعي ككل و دور اإلعالم نقص الدراسات التي تتناول میدان االتصال اال

في ھذا المجال بصفة خاصة ، لھذا قد تأتي ھذه الدراسة بالفائدة لھذا الجانب من 
الموضوع ، و كذا ربما تساھم في إثراء الجانب النظري لالتصال االجتماعي 

 .بصفة عامة و عالقتھ باآلفات االجتماعیة بصفة خاصة عبر حصة تلفزیونیة 
و كل شيء " ... ولة معرفة ما مدى فعالیة حصة و من ناحیة أخرى محا

في المجتمع ، ھل تلعب دورا في ترقیة االتصال االجتماعي و ھل " ممكن 
تستقطب أنظار و آذان الجمھور ، و ھل استطاعت أن تنجح في تمریر الرسالة 
اإلعالمیة ، و كذا من الناحیة العملیة تكون مثل ھذه الدراسة مفیدة لتدعیم الحمالت 

لعمومیة عبر التلفزیون للوقایة من اآلفات االجتماعیة بدءا من التوعیة لغرض ا
الوقایة ، و قد تكون دافعا لظھور حصص إعالمیة تلفزیونیة مشابھة ذات طابع 
اجتماعي في نفس القالب و ترمي إلى أھداف مماثلة ، فكلما تكاثفت الجھود لتمریر 

كن تتوافق في المحتوى كلما كانت رسالة إعالمیة و قد تختلف من حیث الشكل ل
 : نسبة نجاح الرسالة أكبر و كل ھذه النقاط ترمي إلى ھدف واحد و ھو 

 .ترقیة االتصال االجتماعي و حمایة الصالح العام في المجتمع 
 :ذاتیةأسباب  )2

اھتمامي الخاص بالموضوع نشأ خالل فترة تربصي ، ثم عملي بمقر مؤسسة 
" تواصل حتى الیوم ، كوني صحفیة ضمن طاقم حصة التلفزة الوطنیة و الذي  ی

باإلضافة إلى مساھمتي أثناء البث المباشر للحصة كمقدمة " ن كو كل شيء مم... 
رحمھ اهللا ھذا ما شكل بداخلي اھتمام " ریاض بوفجي " حصة إلى جانب زمیلي 

التي "الحصة األم " خاص بھذه الحصة ، و انشغال كبیر بھا فھي كما أسمیھا 
تربع على عرش اھتماماتي المھنیة ، و كذا یشدني بھا المحتوى النبیل الذي یعمل ت

على التوعیة بھدف الوقایة ، أیضا إعجابي الخاص بالعمل القیم الذي یقوم بھ السید 
 " .و كل شيء ممكن " ... معد و مخرج حصة " سعید عولمي " 

لحصة بذلك یمكن و كذا قد تكشف الدراسة عن نقاط القوة أو نقاط الضعف ل
 :ھو ألجل ھدف واضح مضمونا، شكال أو :التحسینأن یتم تجاوزھا للتطویر و 

 " .و كل شيء ممكن " ... التألق الدائم لحصة 
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ھذا ، و من جھة أخرى اھتمامي بمجال االتصال االجتماعي لما لھ من فعالیة 
 .في الوقایة من األمراض االجتماعیة 
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 : أھدافھاو  أھمیة الدراسة 
و كل " ... :التلفزیونیةتتمثل أھمیة لدراسة في أبراز مدى فعالیة الحصة 

في التخفیف من اآلفات االجتماعیة في المجتمع الجزائري و كذا " شيء ممكن 
 و الدور الذي تلعبھ الحصة في تنشئة األفراد و الحفاظ على الوقایة،ترقیة فكرة 

 .حسناأل االجتماعي السائد أو التغییر نحوالنظام 
و من أھم األھداف التي أطمح إلى تحقیقھا و الوصول إلیھا من خالل دراستي 

 :فيتتمثل أساسا 
في ترقیة االتصـال "و كل شيء ممكن " ... إبراز مدى مساھمة حصة  )1

 .االجتماعي 
إبراز مدى تأثیر الحصة على أفراد المجتمع ، ترسیخ أو تغییر بعض  )2

 .ماعیة األفكار السائدة في المنظومة االجت
للمجتمع الجزائري أي " و كل شيء ممكن " ... معرفة ما قدمت حصة  )3

 .للمجتمعمضمون الرسالة اإلعالمیة التي تحملھا 
محاولة الوصول إلى أي حد نجحت الحصة في تمریر الرسالة اإلعالمیة  )4

. 
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  :المتبعةالمنھجیة 
ة تتطلب ارتأینا في دراستنا استخدام منھج المسح ، فاإلشكالیة المطروح 

دراسة مسحیة للتعرف على الظاھرة المدروسة في الوضع الطبیعي الذي تنتمي 
 .إلیھ من خالل مسح المعلومات ذات العالقة بالظاھرة المدروسة 

المنھج المسحي بأنھ دراسة الظاھرة في " محمد زیان عمر " عرف الباحث  
ھرة تحت ظروف وضعھا الطبیعي ، دون أي تدخل من قبل الباحث أي دراسة الظا

 4.طبیعیة غیر اصطناعیة 
المنھج المسحي بأنھ المنھج الذي یقوم " دوقان عبیدات " و عرف الباحث  

على جمع المعلومات و البیانات عن الظاھرة المدروسة ، قصد التعرف على 
 5وضعھا الحالي و جوانب قوتھا و ضعفھا  

المدروسة ، من المنھج المسحي یمكن الباحث من التعرف على الظاھرة  
حیث العوامل المكونة لھا و العالقات السائدة داخلھا كما ھي في الحیز الواقعي و 
ضمن ظروفھا الطبیعیة غیر المصطنعة ، من خالل المعلومات و البیانات المحققة 

 6.لذلك 
مسح : فإذا وظف في مسح الظواھر المیدانیة فھو : المنھج المسحي نوعان  

: دف مسح ظاھرة من خالل جملة من الوثائق المكتوبة فھو میداني ، و إذا استھ
 .مسح وثائقي 
ن حلمي محمود ا العدید من الباحثین مثل الباحث منھج المسح لدىأیضاُعرف 

:  عبد الرحمن صالح عبد اهللا بالمنھج الوصفي ، الذي یقوم لدیھما على وفودة 
 خصائص تلك الظاھرة وصف ظاھرة معینة ماثلة في الموقف الراھن فیقوم بتحلیل

 .و العوامل المؤثرة فیھا 
أما الباحث رابح تركي فإنھ أورد منھج المسح و المنھج الوصفي جنبا إلى 

 فرق إلىجنب في تناولھ لألبحاث الوصفیة ، لكنھ على مستوى تعریفھا لم یشر 
 ھو -بینھما یدعم فصلھما عن بعضھما البعض ، حیث عرف المنھج الوصفي بـ 

 بقصد الحاضر،كما ھي قائمة في ... اء ینصب على دراسة الظاھرة كل استقص

                                                

  .117 ، ص 1983البحث العلمي مناھجھ و تقنیاتھ ، الطبعة الرابعة ، دار الشروق ، جدة ، :  محمد زیان عمر 4
مفھومھ و أدواتھ و أسالیب ، الطبعة الخامسة ، دار الفكر للطباعة و : البحث العلمي : دوقان عبیدات ، عبد الرحمن عدس ، عبد الحق كاید  5

  .113 ، ص 1996النشر و التوزیع ، عمان ، 
 285 ، ص 2003 ، بن عكنون ، الجزائر ، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال ، دیوان المطبوعات الجامعیة:  أحمد بن مرسلي 6
. 
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 ھذا التعریف -...عناصرھا و تحدید العالقات بین جوانبھا، و كشف تشخیصھا،
 أن التعریف الذي -الذي جاء مطابقا لتعریف منھج المسح المعّرف لدیھ أیضا بـ 

...  منھج المسح  أن- بـ :أیضاجاء مطابقا لتعریف منھج المسح المعّرف لدیھ 
  –كما ھو ... یھدف في الواقع الى اكتشاف الواقع 

استخدم المسح في البحوث االجتماعیة ، التي تناولت منذ نھایة القرن الثامن 
عشر و بدایة القرن التاسع عشر المشاكل االجتماعیة ، التي استرعت اھتمام 

 جون –المصلح االجتماعي األوساط المھتمة آنذاك ال سیما في انجلترا ، حینما قام 
 في بحوثھ 1789 حتى سنة 1744 باستخدام ھذا المنھج ،منذ سنة –ھوارد 

المسحیة التي أجراھا ، لجمع المعلومات و البیانات عن المشاكل االجتماعیة التي 
عاناھا المجتمع االنجلیزي في تلك الفترة ، مثل ظاھرة الفقر في األوساط الشعبیة ، 

 .إلخ ... المستشفیات و وضعیة السجون و
یمكن القول أن الباحث في انجازه للدراسات المسحیة ، التي ھي في أغلب 
األحیان تصوریة للظاھرة المدروسة ، یجب علیھ االھتمام بالخطوات البحثیة ، 
التي تمنھ من انجاز ھذا التصویر بصورة دقیقة ، من حیث جمع المعلومات و 

 أسالیب عرضھا على القارئ ، حتى یستطیع التعرف البیانات الشاملة و الدقیقة ، و
 حد كبیر عمل الرسام في تعبیره إلىالجید على ھذه الظاھرة و ھي عملیة تشبھ 

فھو من أجل أن یعطي لوحتھ قوة تصویریة ، البد لھ . بالریشة عن موضوع معین 
و مزجھا من اختیار الخطوط و األلوان المناسبة ، و كذا االعتناء بأسالیب تداخلھا 

 .مع بعضھا البعض بصورة محكمة 
بما أن اإلشكالیة المطروحة تتطلب دراسة مسحیة ارتأینا أن تكون أداة  

تحلیل المضمون المتعلق بتحلیل الرسالة اإلعالمیة : البحث العلمي المستخدمة ھي 
على تمریرھا قصد التعرف " و كل شيء ممكن " ... التي تعمل الحصة التلفزیونیة

و . قدم فیھا من موضوعات ، و على كیفیة حصول ھذا التقدیم إلى المشاھد على ما
نستخدم منھج المسح في دراستنا للتعرف على النشاطات المختلفة الخاصة بالحصة 

البث و سیر العمل الفني اإلعالمي و " : و كل شيء ممكن " ... التلفزیونیة 
 .املین التسییر اإلداري و المالي و االجتماعي الخاص بالع

إن أداة تحلیل المضمون ھي وسیلة بحث غیر مباشرة تستخدم في معالجة 
النصوص المكتوبة و األشرطة الصوتیة و األفالم المصورة ، و بغض النظر عن 
الزمن الذي تنتمي إلیھ ، و ھي ذات استخدام واسع من طرف الباحثین في العلوم 
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لفرد ، و ال سیما تلك العلوم التي تدرس نشاط اإلنسان حركة المجتمع و سلوك ا
التي لھا صلة بوسائل اإلعالم و االتصال ، و ما تنتجھ من مضامین متنوعة ، و ما 

من 7تمارسھ من تأثیرات مختلفة على جماھیرھا ، مثل علوم اإلعالم و االتصال 
جھة أخرى ، تحلیل المحتوى تقنیة بحث و لیست منھجا قائما بذاتھ إذ أن ھذا 

 األبعاد النظریة و الفلسفیة التي تساعد على دراسة الظواھر من األخیر لھ من
أي دراسة الظواھر في إطارھا العام ، و في  )Macroanalyse ( منظار كلي

مختلف السیاقات التي تتفاعل فیھا و معھا ، أما تحلیل المحتوى فھو یكتفي بدراسة 
إلى ما وراء ذلك من المضمون الظاھر لمادة من  مواد االتصال فقط ، و ال یذھب 

نوایا القائم على المضمون على سبیل المثال أو التفاسیر النفسیة لھ ، أي بالتعبیر 
 ، و یقول جون - تحلیل المحتوى یكتفي بما قیل و لیس بما لم یقل –المتداول 

 في ھذا الشأن یجب على تحلیل المحتوى أن  Jean de bon villeدوبون فیل 
مثلما جاءت في حواملھا الفیزیائیة ، ورق الصحف أو یعتني بمضمون الرسائل 

و ال یدخل في إطار ... میكروفیلم أو شریط مغناطیسي أو شریط فیدیو أو أفالم الخ 
 8 -تحلیل المحتوى ، إال الرسائل المعلنة من طرف كاتب أو من أي منبع آخر 

ات و من خالل دراستھ لمختلف التعاریف و ما جاء فیھا من خصائص و تقنی
 تعریفا حدیثا لتحلیل المضمون و استخداماتھ في – سمیر محمد حسین –، استنتج 

 أسلوب و أداة للبحث –مجال الدراسات اإلعالمیة ، فھو یرى أن تحلیل المضمون 
العلمي یمكن أن یشخصھا الباحثون في مجاالت بحثیة متنوعة ، و على األخص 

المضمون الصریح للمادة في علم اإلعالم ، و لوصف المحتوى الظاھر و 
 تلبیة لالحتیاجات – من حیث الشكل و المضمون –اإلعالمیة المراد تحلیلھا 

البحثیة المصاغة في تساؤالت البحث أو فروضھ األساسیة ، طبقا للمقتضیات 
الموضوعیة التي یحددھا الباحث ، و ذلك بھدف استخدام ھذه البیانات ، و بعد ذلك 

د اإلعالمیة التي تعكس الخلفیة الفكریة أو الثقافیة أو ، إما في وصف ھذه الموا
السیاسیة أو العقائدیة التي تنبع من الرسالة اإلعالمیة أو التعریف على مقاصد 
القائمین باالتصال من خالل الكلمات و الجمل و الرموز و الصور و كافة 

االتصال عن  و التي یعبر بھا القائمون ب- شكال و مضمونا -األسالیب التعبیریة 
أفكارھم و مفاھیمھم ، و ذلك بشرط أن تتم عملیة التحلیل بصفة منظمة ، و وفق 
                                                

  .2003دیوان المطبوعات الجامعیة ، : ج البحث العلمي في علوم اإلعالم و االتصال ، الجزائر ھ أحمد بن مرسلي ، منا 7
 .9 ،ص2007 یوسف تمار، تحلیل المحتوى للباحثین و الطلبة الجامعین، طاكسیج كوم للدراسات و النشر و التوزیع الجزائر .د2 
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منھجیة و معاییر موضوعیة ، و أن یستند الباحث عي عملیة جمع البیانات و 
 9 -تبویبھا و تحلیلھا على األسلوب الكمي بصفة أساسیة 

 المحتوى ھو تقنیة تحلیل:  التعریف الذي جاء بھ د یوسف تمار إلى باإلضافة 
 الباطنبحث منھجیة تستعمل في تحلیل الرموز اللغویة و غیر اللغویة الظاھر دون 

، و الساكنة منھا و المتحركة ، شكلھا و مضمونھا و التي تشكل في مجملھا بناء 
 10.مضمون صریح و ھادف 

 یمكن على األقل أن نستخلص بعض الخصائص التعریفات،من خالل ھذه 
 :حتوىالملتحلیل 

أنھ یخص المواد اللغویة و غیر اللغویة أي الصور التعبیریة المرئیة و  .أ 
 .المسموعة

 فتحلیل وثیقة، بمعنى ما قیل صراحة في أي الظاھر،أنھ یھتم بالمحتوى .ب 
 ھو العمل على استخراج أھم المثال،محتوى برنامج حزب سیاسي على سبیل 

 المعبر عنھا بصراحة في الوثیقة ...األھدافالمواضیع أو االتجاھات أو القیم أو 
 .محل التحلیل 

أنھ یمكن أن یتناول الرموز الساكنة مثل النصوص المكتوبة أو النصوص  .ج 
 ...الموسیقىالمتحركة مثل األفالم و 

إن الباحث یستعین بتحلیل المحتوى إلى جانب تقنیات أو مناھج أخرى ، فھو  .د 
یع مناھج و تقنیات أخرى عبارة عن تقنیة بحث إضافیة تؤكد ما قد ال تستط

 .الوصول إلیھ 
 التي تحمل رسائل یمكن - مھما كان شكلھا –أنھ یخص بتحلیل الوسائط  .ه 

 .مالحظة محتواھا و منھ تحلیلھا 
 :البحثمجتمع 

وكل ...″ حصة اخترنا الحصص الخاصة االجتماعیة في التلفزیون الجزائري
 . كمجتمع البحث في دراستنا ھذه ″شيء ممكن 

 : لبحثعینة ا

                                                

  .13 ، ص 1983عالم الكتب ، : القاھرة .  سمیر محمد حسین ، تحلیل المضمون  9
  .7 ، ص 2007یوسف تمار ، تحلیل المحتوى للباحثین و الطلبة الجامعیین ، طاكسیج كوم للدراسات و النشر و التوزیع الجزائر .  د 10
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 عبارة عن عدد محدود من المفردات ″العینة كما عرفھا محمد عبد الحمید ھي 
وقد اعتمدنا في بحثنا ھذا على العینة .¹″التي سوف یتعامل الباحث معھا منھجیا

 .العشوائیة 
 ″ التلفزیونیة  االجتماعیة وتمثلت عینة بحثنا في عدد من الحصة الخاصة

الى 2008 من  جانفي لممتدةا في الفترة ″وكل شيء ممكن...
بمعدل حصتین في كل شھر وبذلك كانت عدد الحصص في ھذه .2008جویلیة

حصص منھا للتحلیل وھذا ما یمثل ثلث 5 أخذناحصة وقد 14الفترة المختارة 
 .البحثمجتمع 

  : فئات التحلیل
حوالي  أيدقیقة  90الحصة على الساعة التاسعة لیال وتستغرق تبث : الزمن ـ١

 . ونصف ساعة
 على الثامنة أخبارنشرة بعد  على الھواء مباشرة وذلك الحصة تبث: الموقع ـ٢

 كبیرة في أھمیة وھذا التوقیت یكتسي ) tv3 وca واألرضیة(القنوات الثالث 
 مبعد إن واالتصال اإلعالم بحوث قسم علوم أثبتتھاستقطاب الجمھور حسب ما 

وھذا ما .رض للبرامج التلفزیونیة  لدى المتفرجین للتعاألوقات أفضلالثامنة 
 . بث الحصة في ھذا التوقیت أھمیةیؤكد 

روسة من خالل ج مواضیع الحصة المدل تعا:طبیعة المادة المستخدمة ـ٣
 جانب الحوار إلى  و التحقیقات  و التعلیقاتواألحداثریھات والقصص البورت

لموضوع و  اإلثراءداخل البالطو الذي یدور بین منشط الحصة و الضیوف 
 . بعدا علمیا إعطائھ

 مزیج مستخدمة في الحصة بالبساطة و ھي تتسم اللغة ال:اللغة المستخدمة ـ٤
 المجتمع أفراد تتوجھ لكل ألنھا ذلك البسیطة وبین اللغة العامیة و الفصحى 
 .المعیشیةبمختلف مستویاتھم التعلیمیة و 

لمعبرة عن الحاالت  ااألصواتتستعمل الموسیقى و بعض  :االخراج الفنيـ٥
 .  في الجمھورللتأثیرالمعالجة  

 : فئات المضمون -2
 ذات طابع إعالمیة حصة ″وكل شيء ممكن ...″ حصة:الموضوعفئة  ـ١

 األفراد التي ترتبط ارتباطا وثیقا بحیاة المواضیع االجتماعیةتعالج  ،اجتماعي 
  .المجتمعداخل 
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یصنعون الحدث و مجموعة  الذین األفرادوھم مجموعة  :الفاعلفئة  ـ٢
 و على األفرادالمختصین الذین یحللون ھذا الحدث و انعكاساتھ على ھؤالء 

 .ككلالمجتمع 
 التسامح  قیم  تحث الحصة على:  فئة القیمـ ٣
 لم شمل العائالت و توعیة المجتمع من إلى ف الحصة تھد :األھداف فئة ـ٤

 .خالل طابعھا الوقائي و التحسیسي 
وكل شيء ممكن جمھور عام ...حصة جمھور :المستھدفمھور  فئة الجـ٥

 وأعمارھم المجتمع باختالف مستویاتھم و جنسھم أفراد تخاطب كل أنھابحكم 
. 
 
 
 
 

 :وحدات التحلیل 
 .تركز الحصة على بعض الكلمات المؤثرة و الحساسة :وحدة الكلمة 

 ھروب في موضوع(  یستعمل منشط الحصة العبارات مثل :وحدة العبارة 
 )شوف والدیك واش راه صاري فیھم بعد غیابك :المراھقین 

 على أثارھا االجتماعیة و اآلفات الحصة حول أفكارتدور  :وحدة الفكرة 
 .المجتمع 

 للتأكید معالجة نفس الموضوعات األحیانتعاد في الكثیر من :وحدة الموضوع 
  .اداألفر اكبر قدر ممكن من إلى وصولھا أھمیة و أھمیتھاعلى 

 . التطبیقي اإلطار بالتفصیل في إلیھكل ذلك سنتطرق 
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  :المصطلحات
 ھو انتقال المعلومات و األفكار و االتجاھات و العواطف من :االتصال  .1

شخص أو جماعة إلى شخص أو جماعة أخرى من خالل الرموز ، و یوصف 
صده المرسل ھو الذي یصل بالفعل االتصال بأنھ فعال حیث یكون المعنى الذي یق

إلى المستقبل و االتصال ھو أساس كل تفاعل اجتماعي فھو یمكننا من نقل معارفنا 
 11.إلرساء التفاھم بین األفراد 

و االتصال ھو عملیة نقل المعلومات و األفكار من طرف أول إلى طرف ثان 
 سائل اإلعالم  عن طریق إقناعھ و التأثیر فیھ عبر وسلوكیاتھقصد تغییر في 

 ھو اإلجراء الذي یتم بھ تبادل الفھم بین الكائنات :االجتماعياالتصال  .2
البشریة أو ھو العمل الذي عن طریقھ تنقل المعاني من إنسان آلخر أو من جماعة 

 12.ألخرى

                                                

  .86 ، ص 1984ق ، جدة ،  محمد فرید عزة ، معجم المصطلحات اإلعالمیة ، دار الشرو11
  .47 ، ص 1985 أحمد زكي بدوي ،  معجم مصطلحات اإلعالم ، دار الكتاب اللبناني ، بیروت ، 12
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و ھو اتصال في مجال الخدمة العمومیة و یھدف إلى إصالح المجتمع عموما 
 .اآلفات وضعیة الفرد و حمایتھ من األمراض و  و تحسینالسلوكیاتو تغییر في 

یعرف معجم مصطلحات العلوم االجتماعیة وسائل  : وسائل اإلعالم .3
اإلعالم بأنھا الطرق أو التقنیات التي یمكن بھا إیصال فكرة أو رأي عدد كبیر من 
األفراد و المستقبلین  المنتشرین في أماكن بعیدة و متفرقة ، و ھي تضم الجرائد و 

رادیو و التلفزیون ، و لكل وسیلة من ھذه الوسائل مزایاھا الخاصة ، كذلك فإن ال
كل وسیلة تختلف عن األخرى فیما یتعلق بالجمھور الذي تتصل بھ ، وفي حمل 
نوع متعین من الرسائل و أیضا في خلق تأثیرات  معینة إعالمیة أو تثقیفیة أو 

 .ترفیھیة 
على أنھا تلك الوسائل و التقنیات التي و یعرف رشاد دمھوري وسائل اإلعالم 

تقوم بنشر معلومات متنوعة في كافة المجاالت ، و التي تناسب كل االتجاھات و 
األفكار ، و كذلك إشباع الحاجة النفسیة لدى الفرد كحاجة للمعرفة و المعلومات و 

 .الترفیھ و التسلیة و األخبار و الثقافة العامة 
 تلك التقنیات سواء كانت مكتوبة أو سمعیة أو و منھ فوسائل اإلعالم ھي 
 التي تقوم بنقل المعلومات و الحقائق و اآلراء و األحداث المرتبطة بصریة،سمعیة 
 و ھي بذلك تقوم بوظائف مختلفة منھا اإلعالمیة و التثقیفیة و األفراد،بحیاة 

 .التعلیمیة
ة ، یعرف  حسب معجم مصطلحات العلوم االجتماعی:البیئة االجتماعیة  .4

ذلك المحیط االجتماعي الذي خرج منھ الفرد و تأثر بكل مقوماتھ و : " على أنھ 
محدداتھ الحضاریة ، االجتماعیة و الثقافیة و التي قد تظھر في منتوجھ اإلعالمي ، 
و ربما تأتي أیضا نظرتھ للظواھر و تصوره للظواھر ة األحداث من خالل واقعھ 

 " .االجتماعي 
ننا القول أن البیئة االجتماعیة ھي بمثابة الوعاء الذي یضمن و من ھنا یمك

 و ھو یحوي جمیع القواعد و السنن التي تنظم عالقات الروحي،للمجتمع كیانھ 
 13 .بمجتمعھماألفراد بعضھم و عالقتھم 

 المحرم ھو عبارة عن حظر أو منع ، ( Tabous)  :المحرمات .5
 المصطلح یعود إلى اللغات مصدره طقوس أو معتقدات معینة ، و أصل ھذا
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 علما أنھ نسق أو نظام لھ مضمون Tabouاألوروبیة ، و لقد تصور المحرم 
 .اجتماعي أو دیني بالنسبة للنظام السائدة في المجتمع 

و قد أو ضح الدارسون أن للمحرم دورا ایجابیا فیما یتعلق بالضبط 
" إلى أن المحرم ھو " ستینر " و یذھب . االجتماعي و النظام االجتماعي العام 

عنصر في كل المواقف التي یعبر فیھا عن االتجاھات نحو القیم في ضوء السلوك 
 14" الخطر 

فالمحرم إذن و كخالصة لھذا ، ھو ما یمنع النظام االجتماعي التطرق إلیھ 
لوجود ضبط اجتماعي یساھم في ذلك و یعبر عن الحضر اتجاه بعض السلوكیات 

فراد المجتمع ، كونھا تجاوز للقیم التي یضعھا المجتمع التي یقوم بھا بعض أ
 .كمرجعیة لتقییم سلوكھ 

 ھو االبتعاد عن المألوف في التصرف ، و ینتج االبتعاد عن :االنحراف  .6
التصرف المألوف عن صراع بین القیم و المعاییر االجتماعیة بین الفرد و المجتمع 

ف المنحرف إرادیا كان أو غیر الذي یعیش في إطاره ، و الجدیر ذكره أن موق
إرادیي یؤدي إلى عزلھ عن باقي المجتمع ، فیضطر إلى اللجوء إلى زمرة أو فرقة 

  15. مؤلفة من عناصر في وضعیة مشابھة للوضعیة التي ھو فیھا 
و بدأت السوسیولوجیا االھتمام بظاھرة االنحراف منذ بدایة إطاللتھا في حقل 

 مدرسة شیكاغو بتحدید دراسة ھذا الموضوع من العلوم اإلنسانیة ، كما قامت
 .خالل إدخالھ في دائرة السلوك االجتماعي 

 یعتبر مفھوم الجمھور من بین أعقد المفاھیم التي شكلت :الجمھور .7
محور عمل الباحثین من العدید من فروع العلوم االجتماعیة و علوم اإلعالم و 

 .االتصال
 عامة أو اھتمام شتركون في مصلحةعدد كبیر من األفراد ی" فیعرف بأنھ 
 و نظرا لوجود ھذه المصلحة المشتركة التي تجمع أعضاء ،واحد یعرفون بھ 

الجمھور ، فإنھم یشعرون بدرجة معینة من الوحدة و التو حید ، التي تتفاوت من 
جمھور إلى آخر ، و تتمیز الجماھیر عادة بضخامة حجمھا ، بانفصالھا فیزیقیا و 

 16" فة إلى ّحد بعید قد تكون مختل
                                                

 .11 ص 1985للبناني ، ط ، بیروت ،  أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات اإلعالم ، دار الكتاب ا14
15 Fréderic Maatouk , OP-Cit , P 131 . 
16 Dr : Mohamed Farid Mahmoud : A dictionary of Mass communication terms , English – 
Arabic , first published , Jeddah , 1984 . P : 271 . 
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فإن مفھوم الجمھور یتراوح حسب معنیین اثنین ، "فرانسیس بال " حسب 
المعنى الضیق لھذا المصطلح ، یعني مجموع األفراد القادرین على تقبل الرسائل 
. المعروضة في وسائل اإلعالم ، و ھذا الجمھور إما أن یكون فّعاال أو غیر فّعال 

و .  اقتراب الرسائل اإلعالمیة من رغبات الجمھور و الفعالیة تحدد حسب درجة
المعنى التالي ھو المعنى الواسع لھذا المفھوم ، و ھو یعني مجموع السكان الذین 

المنقولة من طرف , تصلھم أو یتوقع أن تصلھم الرسائل المعروضة من الوسیلة ، ا
بیعة أو مدة ھذه الوسیلة و الصدى المحدث من ھذه الرسائل علیھم ، مھما كانت ط

 17. ھذا الصدى أو التأثیر 
أما جمھور وسائل اإلعالم فیعني أكثر من مجرد حاصل جمع عدد من 

 إنھ یعني جماعة ما تدین بوجودھا لتقاسم أفرادھا تجارب معینة و األفراد،
 .معینةاالشتراك في تقالید معینة و محددة و ظروف حیاة 

تماثال حتى ولو كانت مجموعة كما أن ھذه الجماعة في ذاتھا لیست كال م 
 سیاسیة ادیولوجیة ، طبقیة و اقتصادیة لفر وقاتفراده صغیرة محلیة ، بلد یخضع أ

فكل عضو من ھذه المجموعة یختلف عن الثاني من ناحیة تلك النواحي . و غیرھا 
 .أو أكثر 

و یتحدد مفھوم الجمھور في االتصال الجماھیري بضخامة حجمھ و كثرة  
شاره في الراضي الكبیرة ، بالشكل الذي ال یمكن معھ تحقیق االتصال عدده و انت

المباشر مع القائم باالتصال ، و باختالف أفراده في السمات و الخصائص ، من 
الناحیة الثقافیة و االجتماعیة و االقتصادیة و السیاسیة ، كما أن أفراده یعتبرون 

و ھم أعضاء في شبكة من عناصر مؤثرة و متأثرة في العملیة االتصالیة ، 
الجماعات الولیة و الثانویة التي تؤثر في السیاق االجتماعي التجاھاتھم و آرائھم 

الفرد في جمھور المتلقین یختار . حتى و إن تعرضوا منفردین إلى وسائل اإلعالم 
محتوى اإلعالم بتأثیر خبراتھ كعضو في الجماعات االجتماعیة ، و یفسر سلوكھ 

إطار السلوك االجتماعي ، و الجمھور في االتصال الجماھیري لیس االتصالي في 
سلبیا في اتجاھاتھ و تأثیراتھ فھو یؤثر في اتجاھات المصدر نحوه ، و في اتجاھاتھ 

 18.أیضا نحو المحتوى ، كما یؤثر على الوسیلة من خالل اختیاره محتواھا 

                                                

17 Balle Francis Médéa et société, 5eme  éditions , Paris . 1990 .P.P : 525-526 . 
دراسة میدانیة للجمھور الجزائري المتلقي للقناة األولى ، رسالة لنیل شھادة الماجستیر في : اإلذاعة الجزائریة و المستمع :  نصیرة مزھود  18

  .1988علوم اإلعالم و االتصال ، دورة جوان 
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ر إلى تكوین و حسب استخدامات علماء االجتماع فغن مفھوم الجمھور یشی 
اجتماعي غیر محدد الشكل ، و یشترك أعضاؤه في مصالح مشتركة و یبین بعض 

إن المرء " : لید برج : " المحدثین إلى استخدام الجماھیر أكثر من الجمھور فیقول 
قد ینتمي إلى عدد من الجماھیر بقدر ما لھ من مصالح مختلفة ، ھذا باإلضافة إلى 

 أن ینطق على أیة وحدة طبیعیة أو جغرافیة أو سیاسیة أن مفھوم الجمھور ال یتحتم
، و بھذا المعنى یقال أن ھناك جمھور للموسیقى ، جمھور لآلداب و جمھور 
للریاضة و لكل الفئات ، أو نجم ریاضي لھ جمھوره الخاص الذي یتألف من 
المعجبین بھ ، و الجماھیر النشطة ھي التي تمثل طبقات من الشعب تمارس ضغط 

 19.طالبة بانجاز أشیاء معینة للم
كما حدد أیضا الجمھور في العلوم االجتماعیة بأنھ مجموعة من الناس  

یرتكز اھتمامھا حول موضوع مشترك ، و تكون استجابة ھؤالء نحو ذلك 
الموضوع إما معلن أو غیر معلن ، دون أن یشترط أن یكون أفرادھا متقاربین 

 .مكانیا إذ یكونوا متباعدین 
أن مفھوم الجمھور قد وجد مع ظھور وسائل االتصال التي أوجدھا التقدم إال  

التكنولوجي و التي أصبح بإمكانھا الوصول إلى أعداد كبیرة من الناس في أماكن 
أوالئك الذین یستقبلون : مختلفة ، و بالتالي أصبح لھذا المفھوم معنى محدد و ھو 

ور و ال یمثل طبقة اجتماعیة بل وسائل االتصال الجماھیري ، و ال یتكون الجمھ
یمثل مزیجا متداخال و واسعا ، ألن الطبقة االجتماعیة تشیر إلى جمیع األفراد 

 20.تحقق لدیھم في مجتمع ما خصائص متماثلة : المتماسكین الذي 
بعض أشكال التجمعات تتوفر فیھا خصائص الجماعة االجتماعیة و لكن 

 تجمع عدد معلوم أو غیر معلوم من بعضھا األخر ال یعدو و أن یشكل مجرد
األفراد ، و لكن ینبغي أیضا اللجوء إلى األدبیات المتداولة في مجال الدراسات 
السوسیولوجیة خاصة في النظریات و البحوث المتعلقة باالتصال الجماھیري ، 

 21.لمحاولة تحدید مفھوم الجمھور الذي نحن بصدد الحدیث عنھ 
و اإلشھار التجاري و السیاسة االنتخابیة و و قد أفرزت عوامل الدعایة 

 كّما ھائال من المعطیات و األخیرة، سنة 50على مدى .. .العلميالھاجس 

                                                

  .78-77: بعة األولى ، دار اللسان العربي ص، ص مصطلحات في اإلعالم و االتصال ، الط:  خضیر شعبان 19
  .59-58: ثقافة األطفال ، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب ، الكویت ، ص ص :  ھادي عثمان الھیثي 20

  .2003 ، الجزائر 4 علي قسایسیة ، السمات السوسیولوجیة للجمھور ، الوسیط في الدراسات الجامعیة ، ج  21
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االستنتاجات التي تشكل مجموعة من النظریات و المقاربات الرامیة إلى فھم و 
تفسیر سلوك جمھور وسائل اإلعالم و العوامل الداخلیة و الخارجیة التي تتحكم في 

 .یتلقاھافقة اتجاه الرسائل اإلعالمیة التي موا
و ألن الجدوى العلمیة من ھذه الدراسات و األبحاث غیر مؤكدة إذ تؤخذ 
بتحفظ عن اعتمادھا في الدراسات األكادیمیة ، فقد بات من المؤكد أنھا دعمت 
الرصید التوثیقي الخاص بالجمھور ، و سواء تعلق األمر بتلك الدراسات و 

أو تلك " R        S "لتي انصبت على الجماھیر في عالقاتھا بالمرسلاألبحاث ا
 إذ " R        M "التي اعتنت بدراسات تأثیرات مضامین الرسائل على المتلقي 

 : تركزت تلك الدراسات في المجال التالي 
( sende                        Message                   Receiver ) 

لكم الھائل من الدراسات یطرح صعوبات جدیة عند محاولة غیر أن ھذا ا
 تخصصات علمیة مختلفة في مقدمتھا إلى اإللمام و الربط بین عناصرھا المنتمیة

 االجتماعیة ، و لكن مقتضیات و السیكولوجیة و السوسیولوجیا و السیكولوجیة
بات ، متطلبات البحث في ھذا المجال تستلزم إیجاد وسیلة لتجاوز ھذه الصعو

األمر الذي یبرر محاولة إیجاد صیغة تسھل تصنیف و استیعاب أھم المقاربات 
عموما ، یمكن تصنیف دراسات أبحاث الجمھور من منظور الدراسات اإلعالمیة 

 :إلى فئتین رئیستین 
 التي  ( Traditionnel Paradigmes )النماذج التقلیدیة : الفئة األولى  .1

 ) و نموذج تفاؤلي  ( PesimistecParadigme) نموذج تشاؤمي إلىتتفرع 
Optimic Paradigme )  

 تتضمن بدورھا (Alternative Paradigm)النماذج البدیلة : الفئة الثانیة  .2
 ) و النموذج التفسیري (Normative Paradigm )النموذج المعیاري : نوعین 

Interpritive Paradigm ) . 
 أكثر منھ علمي حیث أن لیس ھناك و ینبغي التأكد أن ھذا التصنیف وظیفي

فواصل واضحة في المنطلقات و المناھج و االستنتاجات تسمح باعتبار ھذا 
التصنیف نھائیا ، كما أن المرتكزات العلمیة التي تشترك فیھا كل تلك النظریات و 
المقاربات ھي غما سیكولوجیة أو سوسیولوجیة أو خلیط منھما معا في ما یسمى 

 22.االجتماعیة  بالسیكولوجیة
                                                

  .2004 ، الجزائر 7 سوسیولوجیة ، الوسیط في الدراسات الجامعیة ج -خلفیات سیكو: ایسیة ، السلوك االتصالي للجمھور  علي قس 22
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فالنظریات التي یطغى علیھا التفسیر النفسي الداخلي أي السیكولوجي تنطلق 
غالبا من اعتبار جمھور وسائل اإلعالم مجرد حصیلة عددیة لألفراد ، و بالتالي 

 الجمھور یمكن فھمھا من خالل فھم و تفسیر القوى النفسیة سلوكیاتفإن مواقف و 
 .األفراد التي تتحكم في مواقف و سلوك 

 تعتمد على الصوت ،تلفزیون وسیلة من وسائل االتصال  ال:التلفزیون  .8
 .و الصورة في آن واحد 

 vision )و " د ـعن بع"  و معناه  )télé( التلفزیون كلمة مركبة من قطعتین 
 ".الرؤیة عن بعد " و بھذا یكون معنى التلفزیون ھو " الرؤیة "  و معناه (

أنھا : تعریف نظام التلفزیون من الناحیة العلمیة و من جھة أخرى یمكن  
 آخر ، بواسطة إلىمن مكان . طریقة إرسال و استقبال الصورة و الصوت بأمانة 

الموجات الكھرومغناطیسیة ، ثم بواسطة األقمار االصطناعیة و محطاتھا 
 23.األرضیة في حالة البث كبیر المسافة 

مج لھ جنریك بدایة و نھایة ، لھ  ھي عبارة عن برنا:الحصة التلفزیونیة  .9
مكان محدد في البرنامج العام ، دوري و لھ مدة زمنیة محددة ، إضافة إلى المزج 

 بین الصوت و الصورة 
تتضمن الحصة التلفزیونیة عامة  :  الحصص التلفزیونیة االجتماعیة .10

شة تحقیقات یقوم بھا الصحفیون ، و تكون سواء أخبار أو تتضمن جانبا من المناق
 : و یمكن تصنیف الحصص إلى قسمین .حول قضایا معینة یحتدم حولھا الجدل 

 و ھذا بقصد التعرف على الدول و :الحصص الخاصة بالحیاة الدولیة  )1
التحقیقات : القضایا الھامة ، و تتمثل فیما یطلق علیھ عادة في قسم األخبار تسمیة 

 .الكبرى 
طن و قضایاه االقتصادیة و و التي تھتم بحیاة الموا : الحصص الخاصة )2

االجتماعیة و الثقافیة ، حیث ترتبط بھ مباشرة و تعمل على استعراض أھم المشاكل 
و القضایا الھامة ، و محاولة إیجاد حلول لھا ، و بالتالي یمكن القول أن الحصة 

 .المدروسة تندرج في إطار ھذا الصنف ما دامت اجتماعیة 
 إذن ترتبط ارتباطا مباشرا وثیقا بحیاة فالحصص االجتماعیة التلفزیونیة

، و ما ینتج المواطن داخل محیطھ االجتماعي ، و ترصد تفاعالت داخل المجتمع 

                                                

  .143 ، ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة ، :  فضیل دلیو ، مقدمة في وسائل االتصال الجماھیریة ، الجزائر 23
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 و ألقیميمن تناقضات و صراعات اجتماعیة كالصراع عن ھذه التفاعالت 
 24.صراع األجیال 

  و ھي ذلك البرنامج الذي یشمل حیزا من البرنامج:الحصص الخاصة  .11
 دوریة مدة زمنیة و جنریك یمیزه عن غیره ، تھتم و تتخصص في العام لھ

محمد " مواضیع معینة موجھة إلى شرائح مختلفة من المجتمع ، و یرى الدكتور 
أن الحصص الخاصة ھي البرنامج الذي یتناول موضوع أو أكثر من " فھمي 

موضوعات األحادیث ، و لكن في شكل یختلف عن اإللقاء العادي و ھو شكل 
 25.المواد 

 التفصیل في حدث یتطلب شریحة بالرجوع إلى المصادر ،و معنى ذلك 
األصلیة أي األشخاص الذین یعنیھم األمر أو شاركوا في صنع الحدث إلضفاء 

 .مصداقیة و موضوعیة أكثر على ھذا التفصیل 
" و كل شيء ممكن " : " ... و كل شيء ممكن " ... التعریف بحصة  .12

 بمعالجة القضایا االجتماعیة و النفسیة ألفراد المجتمع حصة تلفزیونیة تھتم
 ، و ھاتھ 1989التي ظھرت سنة " تضامن " الجزائري ، و لقد انبثقت من حصة 

ع مثل األخیرة التي كانت تطرح مواضیع مختلفة لخلق التضامن بین أفراد المجتم
مع  التضامن مع مرضى السیدا ، و التضامن ،التضامن مع الشعب العراقي 

 .الخ ..مرضى المستشفیات 
من ركنا من أركان حصة تضا" و كل شيء ممكن " ... و لقد كانت حصة  

 فتكونت بذلك حصص جدیدة ذات طابع جدید ، 1995و كانت استقاللیتھا سنة 
ضحایا : تعالج في كل عدد من أعدادھا قضایا اجتماعیة و نفسیة معینة مثل 

 البحث عن ،، مفقودي الثورة التحریریة ات الطالق ، صرخة منسي في المستشفی
 .الخ ...المھاجرین ، االعتراف بالخطأ 

و لقد تمكنت ھذه الحصة من حل عدة قضایا خاصة من لم شمل العائلة  
الجزائریة عن طریق إیجاد أعضاء من أفرادھا ، كما تمكنت من طرح عّدة 

لمجتمع إلى  التي یسعى ا) Tabous(مواضیع كانت في السابق من المحرمات 
 ...االعتراف بالخطأ و موضوع األطفال غیر الشرعیین : إخفائھا كموضوع 

                                                

  .160ع و أفاق ، ص واق: التلفزیون الجزائري :  عبد الحمید حیفري 24
  .203الصوت و الصورة ، مكتبة النھضة المصریة ، ص :  محمد فھمي 25
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ومن خالل مالحظتنا الخاصة استنتجنا أن جمھور الحصة واسع من مختلف  
 .شباب ، كھول ، مثقفین ، عامة الشعب : الشرائح االجتماعیة 

 : بما یلي " فود یاكوف "  یعرفھ الباحث السوفیتي :الربورتاج  .13
الربورتاج ھو كتابة واضحة و مباشرة یقوم بھا شاھد عیان حول حدث اجتماعي " 

أو ظاھرة جدیدة ، و تحتاج كتابة الربورتاج إلى تفاصیل ذات مستوى فني و 
جمالي أو إلى أسلوب حي ، و إلى انطباعات شخصیة للمؤلف ، و بذلك یحكم على 

الحجم أو عدد السطر ، بل بالطابع المادة الصحفیة إذا كانت ربورتاجا أم ال ، لیس ب
أو األسلوب ، و طریقة عرض و معالجة الوقائع التي یعرضھا الربورتاج ، التي 

 و ھو ،علھا فّعالة من الناحیة الصحفیة تدور حول حادثة واقعة راھنة ، بھدف ج
أیضا یعالج أشخاص حقیقیین ضمن ظروف حقیقیة ، و یوضح العالقات بین 

 26"  العالقات االجتماعیة األحداث الفردیة و
" مقال " الفرنسي فھو " روبر " أما معنى الربورتاج كما ورد في قاموس  

 .أو مجموعة مقاالت یروي فیھا الصحفي بصفة حیة ما شھده أو ما سمعھ 
 یجب أن یتم منفصل، بشكل الواقع، بعد تصویر المشاھد في :المونتاج .14

المونتاج "  القص و الوصل تسمى :تضمنتوصلھا و ھذه العملیة المیكانیكیة التي 
 "بالوصالت " و المفاصل التي یتم عندھا وصل المشاھدین تعرف بـ " التقني 

 خالصة الختیار و ترتیب و تسلسل فنیة،و المونتاج تعریفا ھو عملیة 
  27.النھائیةالمناظر و األصوات إلخراج الفیلم في صورتھ 

 صورة محل أخرى و تجمع  ھو الطریقة الفنیة التي تحل:المكساج  .15
و في التصویر التلفزیوني یعني . التسجیالت الصوتیة المختلفة على شریط واحد 

تالقي لقطتین عن طرق التداخل أي ظھور اللقطة الثانیة قبل اختفاء اللقطة األولى 
 .تماما 

 الشخص المسئول عن البرامج التلفزیونیة أو الفیلم ، و ھو :المخرج  .16
كاتب أو المؤلف و یشرف على الممثلین أو المشتركین في الذي یعمل مع ال

البرنامج و یوافق على التصمیمات و الدیكور و على عملیة المونتاج التلفزیوني 

                                                

  .1989كرم شلبي ، دار الشروق ، القاھرة ، الطبعة األولى ، :  معجم المصطلحات اإلعالمیة 26
  .1989.، دار الشروق ، القاھرة ، الطبعة األولى " معجم المصطلحات اإلعالمیة : "  كرم شلبي 27
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على المباشر على الھواء ، و ذلك بوجود غرفة المراقبة إعطاء التعلیمات بالقطع 
 28.ؤثرا صوتیة من الكامیرا إلى أخرى أو بإدخال الجزء الفیلمي أو باستخدام م

 ھي عملیة أشبھ برسم لوحة زیتیة ، یتصور فیھا المخرج :اإلخراج  .17
حركة الكامیرات و ھو یقرأ سیناریو الحصة ، كما یصمم ذھنیا كل  لقطة لیعطي 

 29.تعلیمات للمصورین 
 ھو ذلك الشخص الذي یضفي الحركة على الحصة سواء في :المنشط  .18

 30.الرادیو أو التلفزة 
 تعد مھنة مسیر البالطو من بین المھن الخفیة بالتلفزیون  :مسیر البالطو .19

، و یتمثل دور القائم بھذه المھنة في استقبال الجمھور و كسب ثقتھ و تسلیتھ و 
 .ترفیھھ ، و إعطائھ اإلشارة للضحك و التھلیل و التصفیق 

فبینما تتجھ الكامیرات نحو المنشط المخاطب للمتفرجین ، یكتفي مسیر 
في الكوالیس بإثارة الجمھور المتواجد في األستودیو و حثھ على التشجیع البالطو 

علیھ إذا إیجاد . فأوقات التصفیق ھي من اختصاص مسیر البالطو . و التھلیل 
ھ عالصیغ المناسبة إلثارة و تحمیس الجمھور المتباین ، و المحافظة على تفاعلھ م

من ھنا ، كلمة من ھناك ، رغم الساعات الطوال تحت حرارة األضواء ، مزحة 
 31.عبارات مكررة بأسلوب حماسي دائما و بدون ملل و ال كلل 

یكون مسیر البالطو متخفیا على حافة المنصة في األستودیو ، فھو خفي لكنھ 
ق بمجرد ما یرفع یدیھ و قائد جإلىلیس عدیم النشاط ، إذ یقوم  ال بد أن یتحول 

واحد و عندما یجب التصویت یرسل یقوم الجمھور الحاضر بالتصفیق كرجل 
لكن مسیر البالطو ال یشاھد من .  یعاود فورا من قبل الجمھور –أوي –صوتا مدّو 

 .قبل المشاھدین و ال یسمع صوتھ حتى 
إن مصمم الدیكور في أیة قناة تلفزیونیة یستعین  : تصمیم الدیكور .20

 و المتممات من باإلكسسوار اآللة و كذا القائمین مسئوليبمسیري و مراقبي و 
 .أجل وضع و إقامة األرضیة و كذا الخلفیة التي سوف ترافق برنامجا ما 

                                                

  .100 ، ص 1985دار الفكر العربي ، القاھرة ، " معجم مصطلحات اإلعالم "  أحمد زكي بدوي 28
 .برنامج التلفزة إنتاجھا و إخراجھا ، مؤسسة سجل العرب ، القاھرة :  ادوارد ستاشیف ، رودي برتیز ترجمة أحمد طاھر 29

30 Petit Larousse en couleur , paris librairie Larousse 1980 P 46  
  .2007 ، الجزائر 7 قزادري حیاة ، من المھن الخفیة بالتلفزیون ، الوسیط في الدراسات الجامعیة ج  31
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و بما أن خشبة المسرح التلفزیوني ھو جناح مشترك بین عدة برامج ، فإنھ 
 أخرى خاصة بألواحیتم تغییر األلواح المرقمة بمجرد انتھاء برنامج و تعویضھا 

 .ببرنامج آخر 
 و حین تھدد 32قة المخرج بمراقبة دیكور أي برنامج فمصمم الدیكور یقوم رف

حصة ما بالزوال بسبب الرتابة في الدیكور فإنھ من الممكن أن یعید مصمم 
الدیكور الحیاة لھذه الحصة ، و ذلك بتصمیم دیكور جدید یجعل من ھذه الحصة أو 

 .البرنامج و كأنھ ُولد من جدید رغم أن المضمون لم یتغیر 
 على مسئولمھنة أو الحرفة على مفاتیح ، فمصمم الدیكور و تعتمد ھذه ال

فكرة الدیكور ، و على انجازه في الحدود الخاصة بالمیزانیة المحّددة من قبل 
فھي مھنة مصاحبة و . مصلحة اإلنتاج ، و كذا على االنجاز التقني و التنظیم 

ختیار مرافقة یشترك فیھا عدة أطراف ، و ترتكز على الحضور التقني و اال
التكمیلي ، و لكن رغم أنھ ال وجود لمسار یقود إلى مھنة مصمم دیكور إال أنھ 

 .ھنالك عدة تكوینات بإمكانھا أن تتوافق مع ھاتھ المھنة 
 في 20 اإلقناع كمفھوم علمي لم یظھر إال في مطلع القرن :اإلقناع  .21

 33.عصر وسائل االتصال الجماھیریة 
لى المقدرة االقناعیة لوسائل االتصال جاء نتیجة الحاجة إلى التعریف ع

خاصة بعد الدراسات التي أظھرت اآلثار التي أحدثتھا وسائل اإلعالم الحدیثة على 
سلوك الفرد ، سیما تأثیر التلفزیون على المشاھد و خاصة الطفل و یھدف اإلقناع 
عن طریق وسائل االتصال الجماھیریة بصفة أساسیة إلى تقدیم رسائل مخططة 

من جانب المستمعین أو )السلوك (  الستنباط أشكال معینة من العمل عمدا
 34المشاھدین أو القراء 

اإلقناع بأنھ المضمون الموجھ إلى تغییر االتجاھات " كرونكین " و یعرف 
 35.التي یفترض أنھا السلوك و ال یمكن مالحظتھا 

 الصحافة  الرادیو ، و،التلفزیون ( نجاح وسائل اإلعالم و بالتالي یتوقف 
 .في عملیة اإلقناع على تغییر السلوك الظاھر لجمھورھا ) المكتوبة 

                                                

 . 2004 ، الجزائر 6 أ قزادري حیاة ، المھن الخفیة بالتلفزیون ، الوسیط في الدراسات الجامعیة ج  32
 ، ص 1993 ترجمة عبد الرءوف كمال ، الدار الدولیة للنشر و التوزیع ، ساترابول ، روكیش ، وما لفیردي فلیر ، نظریات وسائل اإلعالم ،  33

376 
  .376نفس المرجع ، ص   .34
  .281 ، ص 1997 جیھان أحمد رستي ، اإلعالم و نظریاتھ في العصر الحدیث ، دار الفكر العربي ، القاھرة الطبعة األولى ، 35
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بحیث یرى بعض منظري اإلقناع لوسائل االتصال أن اإلقناع ال بد أن یؤثر 
على السلوك الظاھر الذي یمكن مالحظتھ بدال من التغیرات النفسیة التي تحدثھا 

د على أن التغیرات في األفكار و عملیة اإلقناع ، غیر أن ھناك تعریفات أخرى تؤك
اآلراء الذاتیة أو مواقفھ تعتبر معیارا كافیا للداللة على نجاح اإلقناع بحیث تقوم 

( ھذه التعریفات على أساس االفتراض القائل بأن التغییر في ھذه العوامل الذاتیة 
 تأكید یصاحبھ التغییر في السلوك بكل) األفكار ، اآلراء الذاتیة للفرد و الموقف 

.36 
 لقد حظي السلوك اإلنساني باھتمام في كل من علم النفس و :السلوك  .22

علم االجتماع و علم النفس االجتماعي ، و تطور السلوك كمفھوم مع تعدد تغییر 
السلوك اإلنساني ، فقد فسرت نظریات الوراثة السلوك بعوامل وراثیة و ركزت 

و تم تعریف السلوك من وجھة نظر . نظریات التحلیل النفسي على العوامل النفسیة 
علم النفس على أنھ مجرد رد فعل اتجاه بعض المؤثرات الخارجیة التي تسمح 
بتكییف الموجودات الحیة مع البیئة التي تعیش فیھا ، و أن األحداث التي یمر بھا 

  37اإلنسان في الطفولة المبكرة ھي التي تحدد أنماط السلوك فیما بعد 
النفس یتولى دراسة السلوك كأحد أنشطة الفرد باإلضافة إلى باعتبار أن علم 

و أول من استخدم السلوك كمفھوم لموضوع علم النفس ھو  . 38الفكر و اإلحساس 
و كان یدل على مجموعة من االنعكاسات  . 1908 في عام – ھنري بیبرون –

المخیة في مجموعھا العام بدون أدنى فصل أو انقسام ، و اھتمت المدرسة 
 الذي – واطسون –السلوكیة في الوالیات المتحدة األمریكیة بھذه النظریة بمساعدة 

ساھم في تأسیس سلوكیة آلیة أصبحت تفسر النشاط اإلنساني بأكملھ باألسباب 
 .المادیة ، بدون الرجوع إلى الفكرة أو االمتثال 

وا إلى ثم تخلى العدید من أنصار ھذه النظریة عن ھذه اآللیة المفرطة و اتجھ
 أن السلوك – جانیھ –ربط تلك اآللیة بالوعي اإلنساني ، حیث یرى العالم النفساني 

بعدما كان یعتبره علماء النفس مجرد فعل 39فعل واعي یمكن مالحظتھ م الخارج 
فیزیولوجي أو نفسي نتج عن تبادل بین البیئة الداخلیة للفرد و الوسط المحیط بھ ، 

                                                

 ، ص 1993عبد الرءوف كمال ، الدار الدولیة للنشر و التوزیع ، : سائل اإلعالم ، ترجمة  ساترابول  ، دوكیش ، و مالفیدي فلیر ، نظریات و36
376.  
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البیئة للوسط ، و الوسط للبیئة كما ھو الحال في و ذلك من حیث تأثیر تعدیل 
 و یتم اكتساب السلوك من خالل تفاعل الشخص 40.اإلدماج و المواءمة أو التكییف 

مع وسطھ بدایة بأسرتھ و باألخص والدیھ ، الذي یأخذ منھما أنماط السلوك من 
اف خالل ما یكتسبھ الفرد من میراث ثقافي و تقالید و عادات و أوضاع و أعر

تتأثر بدورھا بالوسط االجتماعي األكبر الذي ھو المحدد األساسي للسلوك الفردي 
 .41 
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 :الدراسات السابقة 
الحصص الخاصة في : تناولت العدید من الدراسات السابقة موضوع 

 : التلفزیون الجزائري ، و نذك أھمھا 
عداد مذكرة لنیل شھادة اللیسانس بمعھد علوم اإلعالم و االتصال ، من إ .01
"  ، تحت عنوان 1999یحي حمزة ، بساعدي خدیجة ، دورة جوان : الطلبة 

 " .حصة ملتقى االتجاھات 
ھل استطاعت حصة ملتقى االتجاھات أن تجسد حریة : و كانت اإلشكالیة كما یلي 

الرأي و حریة التعبیر ؟ و ما رأي جمھورھا من طلبة معھد علوم اإلعالم و 
 : الیة ـ اإلشكالیة التساؤالت التاالتصال ، و تفرعت عن ھذه

  تعبیرا فعلیا على توجھ جدید " ملتقى االتجاھات " ھل كانت حصة
 للتلفزة الوطنیة ؟ 

  ھل تجربة المباشر دلیل على حریة الرأي و حریة التعبیر ؟ 
 ما ھي معاییر نجاح الحدیث الصحفي خالل الحصة ؟ 
  جمھورھا من أذواق و رغبات" ملتقى االتجاھات " ھل تلبي حصة 

 طلبة معھد علوم اإلعالم و االتصال ؟
 ما ھي دوافع متابعة طلبة معھد علوم اإلعالم و االتصال للحصة ؟ 

 :و بعد الدراسة و التحلیل خلصوا إلى النتائج التالیة 
  أسلوب البث المباشر و اعتماده دلیل على حریة التعبیر و الرأي و

 .ھذا ما تؤكده العینة المستجوبة 
  توصلنا إلى أن التلفزة الوطنیة من خالل الحصة قد توجھت فعال لقد

 .توجھا جدیدا 
  توصلنا أن الحدیث أثناء الحصة یخضع إلى شروط و معاییر. 
  الحصة كانت في المستوى ، و ھو ما عبرت عنھ األغلبیة الكبرى من

 .العینة 
  و توصلنا إلى أن الدافع األول و الرئیسي ھو االطالع بكیفیة كاملة

 .موضوعیة على الواقع و األحداث التي تبرز على الساحة الوطنیة 
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دراسة " مذكرة لنیل شھادة لیسانس في علوم اإلعالم و االتصال بعنوان  .02
 ، من إعداد بوزریعة عتیقة و 2000، دورة جوان "جمھور حصة من الحیاة 

 .سعدي زھرة 
ائري بما تقدمھ ھذه ما ھو سبب تأثر الجمھور الجز: طرحت اإلشكالیة التالیة 

 الحصة ، و ھل یعتبر ھذا التأثیر ایجابیا أو سلبیا ؟
 :و قد قامت الطالبتین بعرض الفرضیات التالیة 

  راجع " من الحیاة " إن إقبال المشاھد الجزائري لمشاھدة حصة
 .للطابع االجتماعي الذي تتمیز بھ 

  لمشاكلھ في تنفیسا " من الحیاة " ربما یعتبر المشاھد الجزائري حصة
 .إقبالھا على مشاھدة ھذه الحصة 

  لعلى مشاھدة الحصة أدى إلى نقص المشاكل االجتماعیة في المجتمع
 .الجزائري 

  ربما طریقة تنشیط الحصة و اللغة المستخدمة فیھا ، و المواضیع
 .المطروحة سبب في إقبال المشاھدین 

 :و قد خلصت الدراسة إلى النتائج التالیة 
 ن المبحوثین ذكور و إناث ، عمال و بطالین ، على عدد كبیر م

 .اختالف مستویاتھم التعلیمیة و الثقافیة ، یشاھدون الحصة بانتظام و بصفة دائمة 
  التوقیت المخصص للحصة ھو التوقیت المثالي و المناسب

 .لمعظم شرائح المجتمع بمختلف أعمارھم و مستویاتھم 
 صة مع العائلة جل أفراد العائلة یفضلون مشاھدة الح. 

 حصة مع –الحصص الخاصة في التلفزیون الجزائري نموذج " مذكرة  .03
 ،، ھجیرة بختة دراسة استطالعیة من إعداد الطالبتین وھیبة سحبان  " –الشباب 

ما ھو رأي طلبة معھد ' :  ، و كانت اإلشكالیة فیھا كما یلي 2000دورة سبتمبر 
 ' باب علوم اإلعالم و االتصال في حصة مع الش

 :و تفرعت من ھذه اإلشكالیة التساؤالت التالیة 
  مع ' ھل یتابع جمھور طلبة معھد علوم اإلعالم و االتصال حصة

 باستمرار ؟' الشباب 
 ھل الذكور أكثر مشاھدة من اإلناث أو العكس ؟ 
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 ھل مواضیع الحصة محل إعجاب الطلبة أم العكس ؟ 
 الحصة ؟ما ھو موقف الطلبة من الدیكور و مواقیت بث  

 : االستنتاجات لتالیة إلىو بعد الدراسة و التحلیل خلصنا 
  لیست منتظمة و مستمرة ' مع الشباب ' متابعة المبحوثین حصة

. 
  متغیر السن و الجنس كانا متقاربین في أغلب األحیان و في

 .معظم األسئلة و األجوبة 
  مدة ساعة لعرض الحصة ، كافیة و مناسبة ، ھذا ما ترى

 .ة العینة المبحوثة ، باستثناء بعض البعض استحسنوا إضافة ساعة أخرى أغلبی
  أكثر من نصف عینة الدراسة ترى بأن الحصة لم تلم بمعظم

مشاكل الشباب سواء الجامعي ، المتعلم أو البطال ، و إذ تقترح التعمق فیھا أكثر 
درات ، في معالجة المواضیع الجدیدة مستقاة من صمیم الحیاة ، كظاھرة المخ

االنحراف و االنحالل الخلقي مع استضافة المسئولین في الحصة و تقدیم مجموعة 
 .من الحلول 

االتصال االجتماعي الصحي في " دراسة لنیل درجة الماجستیر  .04
 : طرحت اإلشكالیة التالیة 1995من إعداد نبیلة بوخبزة " الجزائر 

ات اإلعالمیة التلفزیونیة و دراسة االتصال االجتماعي في الجزائر و تأثیر الومض
الحصص المتعلقة بالصحة في إقناع الجمھور و تثقیفھ بمختلف المھارات لحمایة 

 .الحصة 
أنھ كان للومضات التلفزیونیة قدر ضئیل من :وقد توصلت إلى النتائج التالیة  

النجاح و كانت غیر مفھومة خاصة بالنسبة لذوي التعلیم المحدود و المتعلمون 
 .الفرنسیة باللغة 
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 :صعوبات الدراسة 
 :واجھنا خالل ھذه الدراسة عدة صعوبات منھا 

  اصة ـالحصص الخ: قلة المراجع الخاصة بموضوع دراستنا. 
حیث تعتبر الحصص الخاصة برامج حدیثة النشأة ظھرت لتفسیر و تحلیل 

 تفاصیل األحداث و بذلك استغراق وقت أطول إلىأخبار النشرات و ذلك بالتطرق 
من المدة التي تستغرقھا عند عرضھا في النشرات اإلخباریة إذ تكون حینھا 

 .مختصرة ال یوجد كتب كثیرة تتحدث عن الحصص الخاصة 
استعملنا في دراستنا بعض الدراسات السابقة ، و اعتمدنا في أغلب األحیان 

 .على تجربتنا الخاصة كصحافیة بقسم الحصص الخاصة بالتلفزیون الجزائري 
 بة الموافقة بین بحث الدراسة و العمل في التلفزیون و قد تطلب صعو

 .ذلك جھدا معتبرا 
عمل الصحفي یتطلب من الصعب العمل و الدراسة في نفس الوقت ، فال

 التحقیق ، متابعة األحداث ، االنتقال من مكان إلى آخر ، العمل في ،الوجود الدائم 
ة األحداث الوطنیة و الدولیة ، و أوقات متأخرة من اللیل ، المطالعة و مواكب

الدراسة من جھتھا تتطلب المثابرة ، البحث ، التنقل إلى الجامعة باستمرار ، في 
 حول الطفولة المسعفة ، و ریبورتاجبعض األحیان ال بد من تقدیم عمل ، مثال 

یطلب رئیس التحریر إجراء ذلك في مدة ال تتجاوز األسبوع ، بالموازاة ال بد من 
 الجامعة للدراسة و ھنا نترك العنان لخیالنا ، فتصوروا بین التحقیق ، إلىور الحض

 .التصویر ، التركیب ، و الدراسة من جھة أخرى ، كیف نتصرف 
لكن اإلرادة سر النجاح ، رویدا ، رویدا تنفست الصعداء و استطعنا الموافقة 

 هللا بینھما نعم بعد جھد جھید ، لكن كان لنا ما أرادنا و الحمد 
  كلھا باللغة " و كل شيء ممكن " ... المراجع الخاصة بحصة

 .الفرنسیة مما تطلب ترجمة المضمون 
حیث استغرقنا وقتا طویال لذلك ، حتى استعنا بمساعدة بعض أفراد العائلة و 
كذا أصدقاء ، أیضا بعض المكاتب الخاصة بالترجمة في بعض األحیان و ذلك 

 .ي ذلك راجع لضیق الوقت و تخصصھم ف
و في بعض األحیان ارتأینا أن ننقل الرسومات كما ھي علیھ لتفادي الوقوع 
في الخطأ ، احتراما لألمانة المھنیة للرسوم بعد ترجمة المراجع ، استطعنا 

 .استعمالھا في دراستنا و كانت مفیدة جدا و في غایة األھمیة و القیمة 
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 :األولالفصل 
 الخاصة لحصصا تطور و مفھوم

تنتقل إن التطور التكنولوجي في مجال االتصال خاصة جعل أخبار العالم  
 وضعت تلفزیونات العالم في  ھذه األخبار الكثیرة،بسرعة فائقة من مكان آلخر 
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 حیث اضطرت إلى تقدیمھا بإیجاز و اختصار ، و بھذا أصبحت ھذه ،مأزق 
 .ملة و متكاملة عن تلك األخبار القنوات التلفزیونیة عاجزة عن إعطاء صورة كا

ھذه الطریقة في نقل األخبار التي كانت تفتقر للتحلیل لم تساھم في كسر  
غموض األحداث و األنباء المنقولة عبر شاشات التلفزیون زادت من فضول 

 .المشاھد فضال عن األنباء التي لم یتح فرصة البث 
امج و ھو  نوع جدید من البرو نظرا لعدم اكتفاء المشاھد بالخبر السریع ظھر

 و التي تعرف بأنھا ذلك البرنامج الجزئي الذي ،ما یعرف بالحصص الخاصة 
زه ، مدة زمنیة محددة و جنیریك یمییشغل حیزا من البرنامج العام ، و لھ دوریة 

 42عن غیره 
تعتمد الحصص الخاصة بشكل كبیر على الحدیث الصحفي خاصة إذا عمد 

ث ما یتطلب شرحھ من مصادره األصلیة إلضافة الصحفي إلى تفصیل حد
 .مصداقیة أكبر على ھذا التفصیل 
إن الحصص الخاصة ھي برنامج التي تتناول " یقول الدكتور محمود فھمي 

ل الحوار لف عن اإللقاء العادي و ھو شكموضوعات الحادث و لكن في شكل مخت
 "43 

لق بجمیع تتناول الحصص الخاصة موضوعات حساسة و مھمة جدا تتع
النواحي للحیاة الیومیة سواء تعلق المر بالموضوعات االجتماعیة أو السیاسیة أو 

 .الثقافیة أو االقتصادیة أو غیرھا 
و منھ فالحصص الخاصة تأتي من أجل توضیح ما قدمتھ نشرات األخبار 
بصورة موجزة ، فھي تحلل الحدث و تتعمق فیھ ، فھي كل إنتاج تلفزیوني لمواكبة 

و تنتج في شكل حصص تارة و ... قع االقتصادي ، الثقافي ، االجتماعي الوا
مناسباتیة  ، و ھي حصص حسب الحدث ، اآلنیة ، تربط المشاھد بالتلفزیون ، و 

 .تربطھ بالواقع المعاش ، و تقدم كل المعلومات الوافیة داخل الوطن و خارجھ 
 العالم على في الوقت الذي تحرص فیھ نشرات األخبار في تلفزیونات

 إخباریة تكمل تلك السرعة و الحالیة في بث الخبر ، نجد أن ھناك حصص 

                                                

خلفیات إنتاج الحصص الخاصة في التلفزیون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة لیسانس في علوم اإلعالم و االتصال ، الجزائر '  نوال قاضي 42
1990 . 

  .304 ، ص 1983الصوت و الصورة ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، :  الدكتور محمد فھمي 43
  حصص جمع كلمة حصة و ھي عبارة عن برنامج لھ جینریك بدایة و نھایة ، لھ مكان محدد في البرنامج العام و دوریة Périodicité و لھ 

   Duréeمدة زمنیة 
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األخبار السریعة التي تأتي في النشرة اإلخباریة و بمعنى آخر أصبح ھناك 
 .حصص تختص في تفسیر أبعاد األخبار و تقدیم تفاصیلھا المختلفة 

ت في العالم تخصص و بھدف التأثیر الفعال على المشاھد أصبحت التلفزیونا
 و تبث لفترات محّددة أیضا و في ،ج خاصة تركز على موضوعات محّددة برام

 .أوقات مناسبة 
برامج الحصص الخاصة تتطرق لمواضیع إخباریة بالدرجة األولى و الھدف 
منھا تلبیة رغبات الجمھور من خالل اإلحاطة بكل تفاصیل المواضیع التي تھتم بھ 

و عادة ...  قد یكون سیاسي ، اقتصادي ، ثقافي ، اجتماعي الحصص أو البرنامج و
ما تكون ھذه البرامج أو الحصص أسبوعیة أو نصف شھریة و قد یشرف على 

 .تقدیمھا صحفي واحد أو مجموعة من الصحفیین 
تتمیز الوسائل السمعیة البصریة بالمقارنة مع الوسائل اإلعالمیة األخرى بقوة 

 و بحكم ما تجمع خاصیتي السمع و الرؤیة ،سرعة اإلدراك اء ، و الجاذبیة و اإلیح
لذا فھي تنفرد بقدرة الوصول إلى الفئات االجتماعیة على اختالفھا و اختالف " 

و لھا الدور األساسي في التثقیف و الترفیھ و ترقیة 44"ثقافتھا و تباین أعمارھا 
فأي خطأ في الوعي و الوقوف في وجھ الظواھر الخطرة التي تمس المجتمع ، 

 .استعمالھا أو حیاد عن أھدافھا یمكن أن یؤدي إلى كارثة 
و تكمن ھذه الخطورة فیما یقوم ببثھ أصحاب التلفزیون ، من برامج و 

 و كذا الحاجة و األھداف التي یسعون ،مختلفة اختالف الثقافة و العمار حصص 
تعرضھا و إنما في إلى تحقیقھا من ورائھا ، و التي ال تعكس فقط المواضیع التي 

 .نفس الوقت قیمة اجتماعیة ما 
فالتلفزیون إشغال ألوقات الفراغ الطویلة للمشاھد ، و تعویض للملل و الركود 

 ، و إدراكا من رجال اإلعالم بالمھام المغمومو الخمول ، و كذا متنفسا للھموم و 
و الحصص المسندة إلیھم و الدور المنوط بھم ، انعكس ذلك على تنوع البرامج 

الھادفة للتسلیة و الترفیھ و التثقیف و التخفیف من حّدة المشاكل و العوائق ، و كذا 
بث و زرع األفكار و القیم التي تدفع بالمشاھد أو التعرض إلى التمسك بثقافة 
المجتمع و أصالتھ و عاداتھ و تقالیده و كل ما یربطھ بماضیھ العریق ، إلى جانب 

إلبداع في شتى المجاالت لھ و تحفیزه على العمل و اتقدیم مساعدات معنویة 

                                                

  .41 ، ص 1988التلفزیون و التنمیة االجتماعیة ، دار الفكر العربي ، القاھرة ، :  محمد ضیاء الدین  44
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 األدبیة ،الفنیة و العلمیة فموازاة مع تطور الركب الحضاري ، تطور ،الفكریة 
التلفزیون و تطورت معھ البرامج و تنوعت ، و ظھر منھا أشكال جدیدة و متحیزة 

 :، یمكن تقسیمھا من حیث المصدر إلى 
  برامج  جزائریة. 
  عربیة ةأجنبیبرامج . 
  برامج أجنبیة غیر عربیة. 

 ھي البرامج التي تنتج داخل الوطن أو خرجھ بوسائل  :البرامج الجزائریة .1
مادیة وطنیة ، من طرف المؤسسات العمومیة ، كالمؤسسة الوطنیة لإلنتاج السمعي 

  CAAIC  ، و المركز الوطني للفن و الصناعة السینماتوغرافیة ENPAالبصري 
 ، أو من طرف التعاونیات الخاصة ANAFالوطنیة لألحداث المصورة ، و الوكالة 

، غیر أن البرمجة التلفزیونیة الجزائریة حضرت مجموعة من البرامج لتغطیة 
العجز الذي تعاني منھ خصوصا مع بدایة ظھور الشبكة الجدیدة ، و ذلك بھدف 

 و أذواق الجمھور   الحصص اإلخباریة ، الترفیھیة ، التثقیفیة ، التي تتالءمإنتاج
كما بین ذلك مدیر التلفزة الوطنیة في مجلة الشاشة الصغیرة ، إن اإلدارة قائمة 

 الضئیلة فعملنا و اإلمكانیاتإلرضاء المشاھد و العمل على تحسین النوعیة رغم 
  .60ي بنسبة ــ الوطناإلنتاجرفعنا التحدي و قفز 

 غیر الوطنیة و الناطقة و ھي كل البرامج:   العربیةاألجنبیةالبرامج  .2
باللغة العربیة ، المستوردة من الدول الغربیة مدبلجة باللغة العربیة كالمكسیك و 

 .البرازیل 
ھي البرامج التي یتم استیرادھا من  : البرامج  األجنبیة غیر العربیة .3

الدول األجنبیة ، و من المؤسسات السمعیة البصریة العالمیة غیر العربیة و عادة ما 
غي اللغة الفرنسیة على ھذه البرامج ، إال في بعض الحاالت االستثنائیة التي یتم تط

 إلىفیھا استیراد بعض األفالم الناطقة باإلنجلیزیة أو الھندیة ، و التي تترجم 
 :العربیة و الفرنسیة ، و یمكن تقسیمھا من حیث النوع إلى 

دھا خمسة ، واحدة تتمثل في الجرائد المصورة و عد : البرامج  اإلخباریة .3.1
منھا رئیسیة على الساعة الثامنة ، و تقوم بإعالم و عرض أھم األحداث الوطنیة أو 
الدولیة الطارئة التي تستدعي عرضا بین فترة البرامج األخرى ، أي قبل النشرة 

 ظھور بعض األخبار المستقلة كاألخبار االقتصادیة و الثقافیة إلىاإلخباریة زیادة 
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ض یومي األربعاء و الخمیس من كل أسبوع ، و قد بلغ حجم ھذه التي كانت تعر
 . دقیقة سنویا 34 ساعة و 4459 أي ما یعادل 19.5البرامج اإلخباریة 

 و التي تعالجھا ،اسیة و االجتماعیة و االقتصادیة إضافة إلى المواضیع السی
سھا ، التي أرادت أن تفرض نف" لقاء مع األحزاب " الحصص الخاصة ،  كحصة 

 و تتضمن ھذه الخیرة ،ات و التغیرات السیاسیة الحاصلة خاصة مع التطور
 معرفة آرائھا حول قضایا الساعة نقاشات و حوارات مع الشخصیات سیاسیة قصد

 42 ساعة و 60 أي ما یعادل 2.34 و قد بلغ حجم ھذا النوع من الحصص ،
 ، 19.84إلخباریة ككل  و بلغ حجم البرامج ا،ة للبرامج  الوطنیة دقیقة بالنسب

، مبادرة حسنة " لقاء مع األحزاب " بالنسبة للبث اإلجمالي و كانت ھذه األخیرة 
 ذات طابع ، ظھور و بروز حصص خاصة و متنوعة فتحت الباب واسعا أمام

إخباري في السیاسة ، االقتصاد ، الثقافة ، االجتماع ، كملتقى االتجاھات ، المؤشر 
 ظھور طابع إخباري 2004اة ، إلى غیر ذلك و قد شھد عام ، الجلیس ، من الحی

جدید یتمثل في منتدیات ، كحصة منتدى التلفزیون األسبوعیة ، و ھي حصة 
  حضور صحافیین ،عددة باستضافة مختصین و مسئولین مباشرة تعالج مواضیع مت

حلل من جمیع وسائل اإلعالم ناھیك عن حصة في دائرة الضوء لقسم األخبار التي ت
 .األحداث و المستجدات الرئیسیة في بحر كل أسبوع 

تستوعب البرامج الروائیة عددا من المشاھدین للقدرة  : البرامج الروائیة .3.2
التي تمتلكھا على التأثیر و لما تحملھ و تجمعھ من معاني الحیاة بجمیع تناقضاتھا ، 

 التي تجمع من و بؤسھا و حلوھا ، حیویتھا و ركودھا ، و تفاؤلھا و تشاؤمھا و
 :المشاھدة طرفا فیھا بفضل الكامیرا و التي تتمثل في 

 على اختالفھا طویلة كانت أو قصیرة تعالج مواضیع :األفالم  .3.2.1
متعددة غالبا ما تكون خیالیة ، سیاسیة ، بولیسیة ، أما الواقعیة فھي قلیلة ال تتعدى 

03.21 م 1999  دقیقة ، طبقا إلحصائیات17 ساعة و 83 أي ما یعادل . 
تدخل ضمن البرامج الروائیة و ھي عبارة عن تمثیلیة : المسلسالت  .3.2.2

متتابعة بعنصر التشویق خصوصا عقب نھایة كل حلقة ما یدفع بالمشاھد إلى ترقب 
الحلقة المقبلة إلشباع فضولھ ، و عادة ما تعالج المسلسالت مواضیع اجتماعیة ، 

 .أخالقیــة ، سیاسیة 
 المسلسالت إذ ال نجد فیھا ظاھرة تتابع  و ھي عكس:السلسالت  .3.2.3

الحلقات بانتظام إذ أن كل حلقة مستقلة عن األخرى و قائمة بذاتھا بلغ حجم 
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 دقیقة بالنسبة 22 ساعة و 11 أي ما یعادل 61.40المسلسالت و السلسالت 
 .للبرامج  الوطنیة 

تقوم على خشبة المسرح و تكون على اتصال مباشر  :  المسرحیات .3.2.4
جمھور المتلقي و تحتوي على العرض ، العقدة ، الحل ، و بلغ حجمھا مع ال
0.84 دقیقة ، و ھذا بالنسبة للبرامج الوطنیة 50 ساعة و 21 أي ما یعادل . 

ھي البرامج التي تسعى الى خدمة المشاھد فكریا  : البرامج الوثائقیة .3.2.5
لفة ، بعرض المعلومات و المعارف في شتى المجاالت ، و حول مواضیع مخت

لتشمل الشرطة العلمیة التي تدور حول عالم الحیوان ، الظواھر الطبیعیة العلمیة و 
و تطغى في التلفزیون الجزائري البرامج الوثائقیة . البیئیة ، و حتى الحیاة البشریة 

األجنبیة لما تملكھ من اإلمكانیات البشریة و المادیة البشریة و المادیة ، كما تتضمن 
الحصص الخاصة الثقافیة الوطنیة ، حصة الجلیس سابقا و حصة ھذه البرامج 

لمسات الحقا ، و من االجتماعیة نذكر حصة من الحیاة سابقا و كل شيء ممكن 
 .الحقا أما الحصص التربویة نذكر حصة بین الثانویات و حصة ظھیرة االثنین 

 التي تساھم في رفع معنویات المشاھد و تسلیتھ : البرامج الترفیھیة .3.2.6
حتى یتمكن من نسیان ھمومھ الیومیة و التخفیف من حدتھا ، كما نجد حصص 

ھ الفكاھة الترفیھیة كحصة ابتسامة سابقا و الفھامة الحقا إضافة إلى ما ترسل
 و ، تقدم التي تقدم حلقات بال حدود نة التيیالمحطات الجھویة كوھران و قسنط

یة ظھور مسلسالت الفكاھة خاصة ھذا و قد شھدت التلفزة الجزائر. ثالثي األمجاد 
إضافة " زوجان في حیرة ، من الدوار للدوالر " في شھر رمضان المعظم أھمھا 

 .إلى الموسیقى و المنوعات الجزائریة و العربیة و الغربیة 
تقوم بإعالم الجمھور بالریاضة الدولیة و  : الحصص الریاضیة .3.2.7

مالعب " ضیة ، كحصة المحلیة، عبر مجاالت و حصص خاصة مع مقابالت ریا
التي تسعى إلى تغطیة النشاط الریاضي الدولي و التي تمكن من فرض " العالم 

نفسھا نتیجة كثرة األحداث الریاضیة الدولیة ، إضافة إلى مجموعة من الحصص 
كحصة أرقام و تعالیق سابقا ، و في المرمى الحقا ، ھذا وقد خصصت التلفزة 

مقابالت البطولة الوطنیة لكرة القدم ، مع تقدیم عقب الجزائریة یوم الخمیس لتغطیة 
نشرة الثامنة موجز لحمل جمیع النتائج و اإلحصائیات لمختلف األقسام الوطنیة 
الریاضیة ، ناھیك عن النقل المباشر لجمیع التظاھرات الریاضیة الدولیة ، كألعاب 

لریاضي من متابعة البحر البیض المتوسط و األلعاب األولمبیة ، لتمكین المشاھد ا
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جمیع المستجدات في الساحة الریاضیة ، نتائج ممثلي الجزائر في تلك التظاھرات 
 .الریاضیة 
ھي برامج تعالج الشؤون الدینیة و األمور الدنیویة  : البرامج الدینیة .3.2.8

لیوم الخمیس " فتاوى على الھوى " و األخرویة ، و ذلك بعرض الحصص كحصة 
و كل ما یتعلق بقضایاھم یھا طرح أسئلة المشاھدین و ھي حصة أسبوعیة یتم ف

 لمعرفة موقف الدین اإلسالمي منھا من ، و كذا عالقاتھم االجتماعیة ،الیومیة 
طرف المختصین و الفقھاء ، و یكون االتصال عن طریق الھاتف مباشرة أو 

 إضافة إلى أن ھذه الحصص نجد األحادیث الدینیة و الصلوات ،. بإرسال فاكسات 
ة التي كصالت الجمعة ، و الندوات كندوة الجمعة ، و حتى التظاھرات الدینی

 كالمولد النبوي الشریف و لیلة القدر المباركة ، و ،تصادف المناسبات الدینیة 
تھدف ھذه التظاھرات إلى نشر الوعي الدیني و الدعوة الحاثة إلى التمسك بتعالیم 

 .الدین اإلسالمي 
ل في الرسوم المتحركة و حصص لألطفال ، تتمث : برامج األطفال .3.2.9

تعمل على نیل إعجاب الطفل و جلبھ مع نشر القیم التربویة و األخالقیة ، حتى و 
" إن كان ذلك بطریقة غیر مباشرة ، و من الحصص الخاصة باألطفال حصة 

 بعد ، اإلدارة و األطفال بمتابعتھا التي حظیت بتشجیع من" حصة استراحة االثنین 
 .صة ظھیرة االثنین ذلك ح

یھدف اإلشھار إلى التعریف بمنتوج  : اإلشھار و اإلرسال أإلشھاري .3.2.10
معین ، و عرضھ قصد جلب أكبر عدد ممكن من المستھلكین و دفعھم لشراء ذلك 

أما اإلرسال . المنتوج ، و تجدر اإلشارة إلى أن التلفزیون یعیش بإرادات اإلشھار 
ج السھرة أو األسبوع أو برنامج الصیف فیقوم بعرض بعض اللقطات عن برنام

إضافة إلى سحب اللوطو الریاضي و نشرة األحوال الجویة التي أصبحت نشرة 
 .مستقلة 

فالحصص الخاصة تعتبر إحدى الوسائل اإلخباریة األكثر اتصاال بالجماھیر 
فھي تؤثر كثیرا على المشاھدین نظرا للمادة اإلعالمیة التـي تقوم بمعالجتھا و 

 .یمھا تقد

ثم أن الناس یرجعون إلى الحصص الخاصة لكونھا تقدم إعالما حیا حول 
مختلف األحداث و الوقائع ، إذ أنھا سھلة االستیعاب و الفھم من خالل الثنائیة 
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فلذا كان میول الجمھور " خبر و صورة " الممیزة للحصص التلفزیونیة إال و ھي 
 . ھذه الحصص متواصال نحو السمعي البصري متزاید و اھتمامھم بمثل

ھذه المرة لیست سرعة بث الخبر ھي مصدر المنافسة بین الحصص 
معالجة موضوعات عدیدة تھم المشاھد بطریقة " اإلخباریة في تلفزیونات العالم بل 

 و ھنا تأتي وظیفة 45" اقرب إلى قلوب و العقول و أحب إلى األذن و العین 
أو الظاھرة و الشرح و التعلیق و الحصص الخاصة في تفسیر ما وراء الخبر 

 .اإلیضاح 

تعتبر الحصص الخاصة جزء من اإلنتاج التلفزیوني الذي یبث فھي " 
حصص تھتم بمجریات األحداث الیومیة للمواطن بحیث لكل حصة مجالھا أو الفلك 

 الثقافیة ، ،الخاص بھا حیث ترتبط بكل مجاالت الحیاة االقتصادیة ، االجتماعیة 
 ھذه الخیرة تتعرض لمواضیع حساسة تطرحھا على ، السیاسیة ،الریاضیة 

لھذا فھي تستقطب أوسع شریحة اجتماعیة ، و تحظى . المشاھد بطریقة معینة 
 46" بعنایة و تركیز المشاھدین و متابعتھم و نــقدھم 

لقد انتقل الصراع الیوم في فوریة بث األخبار إلى معالجتھا و تحلیلھا ، و 
لحصص الخاصة محل اھتمام الرأي العام و نقطة استقطاب أصبحت مواضیع ا

العدید من المشاھدین ، نظرا ألنھا تمس فئات مختلفة في المجتمع و ذلك بتناولھا 
 .للمواضیع التي تشغل االھتمام 

إن عنصر اختالف اآلراء داخل الحصة و بثھا على الجمھور یولد مناصرین 
لمجتمع ، فمباشرة بعد بث الحصة و معترضین ، و ھذا ما یؤدي لنقاش داخل ا

 ینتقل النقاش إلى داخل الجماعات ، كاألسرة الطلبة ، ،عرض التحالیل و اآلراء 
 .األساتذة و العمال 

الحصص الخاصة تتناول التفصیل في حدث یتطلب شرحھ بالرجوع إلى 
أي األشخاص الذین یعنیھم المر أو شاركوا في صنع الحدث " المصادر األصلیة 

 .ضفاء مصداقیة و موضوعیة أكثر على ھذا التفصیل إل

                                                

  17/02/2008راھیم مدیر اإلخبار بمقر مؤسسة التلفزة الوطنیة ، بتاریخ  مقابلة مع أحمد إب 45
 .17/02/2008 مقابلة مع محمد عرادي مدیر الحصص الخاصة ، بمقر مؤسسة التلفزة الوطنیة ، بتاریخ  46
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و یختلف تحدید مصطلح الحصة حسب اختالف مضمونھا فھناك الحصص 
األدبیة الفنیة ، اإلعالمیة ، الریاضیة و موضعنا ینصب على الحصص اإلعالمیة 

 :و ھي قسمان 
و التي تمس المواطن بشكل مباشر  : الحصص الخاصة بالحیاة الوطنیة .أ 

 . تتطرق إلى قضایاه االقتصادیة و السیاسیة و االجتماعیة إذ أنھا
 و التي تستھدف تغطیة األحداث :الحصص الخاصة بالحیاة الدولیة  .ب 

 .الدولیة الھامة لبعض الدول 
ة أو الدولیة سواء الخاصة بالحیاة الوطنیـ( و تنقسم الحصص الخاصة 

 المضمون ، فھي تنتج إما على أساس النوع الصحفي أو على أساس:  نوعین إلى) 
 أھم القضایا التي إلىمن أجل استقطاب أكبر عدد من الجمھور و ذلك بالتعرض 

 .تشغل اھتماماتھ 
 تصاغ األحداث في أنواع صحفیة تختار حسب ما  : حسب النوع الصحفي

 إلىالروبوتاج و الحدیث و التحقیق ، و تجدر بنا اإلشارة : یتطلبھ الموضوع منھا 
اع الصحفیة المستخدمة في مثل ھذه الحصص ھو الروبورتاج ، ألنھ أن أكثر األنو

یقوم على أساس التغطیة المیدانیة للخبر ، و غلیھ یجدر بالصحافي تحضیر األسئلة 
و . التي سیطرحھا من أجل جمع أكبر قدر من المعلومات الخاصة بموضوعھ 

لحوار بین ھناك حصص خاصة تعتمد على المناظرة ، و التي تقوم على أساس ا
الصحافي و ضیوفھ و ذلك حول طاولة مستدیرة تطرح من خاللھا القضایا و یترك 
المجال للمناقشة و المحاورة ، إضافة إلى الحصص التي تجمع بین الحدیث و 

 الربورتاج و التعلیق المباشر على األحداث في آن واحد 
  ھذا النوع من الحصص الخاصة یوجھ : )الموضوع ( حسب المضمون 

إلى فئات معینة من المجتمع و بالطبع تعالج مواضیع مختلفة سیاسیة ، اجتماعیة ، 
 اقتصادیة و یكون ذلك حسب االھتمامات و االختصاصات 

تعتبر األحداث و الوقائع مصدر المواضیع التي تتناولھا الحصص الخاصة ، 
ة تختلف التي تتوجھ إلى فئات مختلفة من المجتمع ، و منھ فأنواع الحصص الخاص

 فھناك من یقسمھا نسبة لطریقة باختالف مواضیعھا ، و المیادین الموجودة فیھا ،
ا ، فھناك الحصص المباشرة ، و الحصص غیر المباشرة ، و ھناك من یقسمھا ھبث

 .على أساس فترات بثھا فھناك الحصص األسبوعیة الشھریة ، و النصف شھریة 
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 ، حصص دائمة و أخرى و ھناك من بقسمھا على أساس فترات بثھا
مناسباتیة ، مثال وجود مناسبة معینة إلحیائھا أو ظروف خاصة تستوجب مناقشة 

 .في حصة خاصة 
مما سبق ذكره یتضح لنا أن الحصص الخاصة ُتعد جزءا مھما من اإلنتاج 
التلفزیوني ، كذلك من الشبكة البرامجیة كما أنھا تعطي الفرصة للقدرات الصحفیة 

ھا التي ال تظھر من خالل نقل األخبار و تقدیمھا فقط فمجال إلثبات مواھب
 .الحصص الخاصة یبرز اإلمكانات الخاصة لدى الصحفي 
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 :الفصل الثاني 
 مفھوم و تطور الحصص الخاصة في الجزائر

 رأى التلفزیون الجزائري النور ألول مرة ، حیث 1956 دیسمبر من عام 24في 
إنشاء محطة للتلفزیون بالجزائر العاصمة [الفرنسیة قانت السلطات االستعماریة 

تابعة للمؤسسة الم بباریس ، و التي كانت مرآة عاكسة للمجتمع االستعماري و 
  .47قیامھ 

لذا عملت السلطات الفرنسیة على توسیع شبكة إرسالھا التلفزیوني ، لضمان  
 196ك قامت عام تغطیة اشمل للمناطق اآلھلة بالسكان األوروبیین ، و لتنفیذ ذل

بتشیید مركز لإلرسال بقمة الشریعة ، لتصل الصورة التلفزیة إلى السكان 
األوروبیین بالوسط الجزائري ، إلى جانب تنصیب محطة جھویة أخرى بمدینة 
وھران في نفس السنة و التي تحتضن عدد كبیر من الفرنسیین و األسبان ، و 

ق السیاسة االستعماریة ، و التي تجسدھا بطبیعة الحال كانت التلفزة آنذاك تسیر وف
 أكتوبر 28الھیئة المراقبة و بعد االستقالل تم استرجاع السیادة اإلعالمیة في 

 ، أصبحت التلفزة أداة إعالمیة في ید السلطة ، و التي حدد دورھا في 1962
یجب على الصحافة و التلفزة و اإلذاعة ، :"  و الذي جاء فیھ ما یلي 1976میثاق 

 معھا الوسائل السمعیة البصریة بجمیع أنواعھا أن تعمل على نشر ثقافة رفیعة و
 و لضمان تنفیذ ھذا 48مشوقة كفیلة باالستجابة بالحاجات اإلیدیولوجیة و الجماعیة 

 .الدور ، اتخذت عدة إجراءات خاصة بالتعریب الشامل للتلفزیون 

ؤتمر وطني للتعریب ألحق القرارات المتعلقة بالتعریب منذ انعقاد أول م 
 : ، على وجوب 1974بالجزائر العاصمة في سبتمبر 

  تعریب جمیع برامج التلفزیون الجزائري. 
  تعدد األفالم و المسرحیات الناطقة باللغة العربیة. 

                                                

  .129 ص  ،1985التلفزیون الجزائري ، واقع و آفاق ، المؤسسة الوطنیة للكتاب ، الجزائر ، :  حفیري عبد الحمید 47
  .101المحاور الكبرى لبناء االشتراكیة ، ص :  ، الباب الثالث 1976:  المیثاق الوطني 48
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  باللغة المد بلجةتخفیض عدد األفالم األجنبیة ، إعطاء األولویة لألفالم 
 .العربیة 

د تعاظمت أھمیة اإلعالم بفعل ما تتمتع بھ من لق ( 1986كما ورد في میثاق 
قوة إیحاء و جاذبیة ، خاصة منھا الوسائل السمعیة البصریة ، و من ھنا فإن الجھود 
المبذولة فیما یتعلق بتوسیع اإلرسال التلفزیوني و تقویمھا لتمكین اإلعالم من أداء 

  49) رسالتھا الكاملة لتدعیم الثروة و الدفاع عنھا 

 السیاق نجد أن المشرع الجزائري قد حدد للتلفزیون الجزائري و في ھذا
 لقد بین 1990القیام بالخدمة العمومیة ، و یتجلى ذلك من خالل قانون اإلعالم 

 من القانون 9قانون اإلعالم وضعیة كیفیة استخدام التلفزیون حیث نجد المادة 
ریحات و البیانات للحكومة أن تبرمج أو تبث أو تنشر في أي وقت التص: " تنص 

المكتوبة أو المنطوقة أو المتلفزة التي تراھا ضروریة على أن یعلن أنھا صادرة 
عن الحكومة ، و یجب أن ال یشكل ھذا الحق بأي حال قیدا لحیرة التعبیر للجان 

 50" التحریر في العناوین و األجھزة المعنیة 

 مستوى الھیكلة و عرف التلفزیون الجزائري منذ االستقالل عدة تغیرات على
التي كانت دائما ناتجة عن تغیرات في السیاسة اإلعالمیة و نظام الحكم القائم 

 و تضم كل من  ) RAT(فكانت سابقا تعرف اإلذاعة و التلفزیون الجزائري 
المؤسسة الوطنیة لإلذاعة و المؤسسة الوطنیة للتلفزیون و المؤسسة الوطنیة للبث 

 .اإلذاعي و التلفزیوني 

 تمت إعادة الھیكلة 01/07/86 المؤرخ في 86/47بموجب المرسوم رقم و 
التي جاءت ضمن الئحة السیاسة اإلعالمیة التي أشادت بدور اإلعالم في الجزائر ، 
و في نفس الوقت أشارت إلى بعض النقائص التي یعاني منھا قطاع اإلعالم ، إلى 

دي بین التلفزیون و الجمھور جانب العراقیل البیروقراطیة و كذالك االتصال األحا
. 

و قد تم بموجب المرسوم المذكور سابقا إنشاء مؤسسة التلفزة الوطنیة 
)ENTV (  ھذا المرسوم یولي احتكار البث و البرامج التلفزیونیة في كامل التراب 

                                                

  .207 ، الفصل الرابع ، التنمیة الثقافیة و االجتماعیة ، ص 1986:  المیثاق الوطني 49
  .135 ، ص 1990 خریف 4  المجلة الجزائریة لالتصال ، معھد علوم اإلعالم و االتصال ، العدد1990 قانون اإلعالم 50



[50] 
 

الوطني ، و القیام باإلعالم المرئي المتعلق بالحیاة الوطنیة و الجھویة و الدولیة 
 في التربیة و التثقیف و التسلیة ، و قد تمخض عن ھذا التنظیم فیما بعد ،كما تساھم

 .إعادة ھیكلة داخل المؤسسة 

و قبل التطرق إلى السیر الداخلي لمدیریة الحصص الخاصة جدیر بنا أن 
نتعرف على أھم مدیریات التلفزة الوطنیة ، نظرا للعالقة الوطیدة التي تربطھا بھا 

مادیة أو البشریة ، إذ أنھا تكون البنیة القاعدیة للتلفزة الوطنیة ، سواء من الناحیة ال
. 

 27-100-91م ــلقد أحدث المرسوم التنفیذي رق: مدیریات التلفزة الوطنیة  .1
إذا . ، عّدة تغیرات على مستوى التنظیم الداخلي لمؤسسة التلفزة الوطنیة 91أفریل 

ثمانیة مدیریات مركزیة ، و كان من قبل عدد مدیریاتھا ستة و حالیا وصل إلى 
التي أوكلت مھام تسییر و تنظیم مؤسسة التلفزة الجزائریة و ھي على الشكل التالي 

: 
أوكل لھا مھمة السھر على ضمان  : )DG()  ع –م ( المدیریة العامة  )1

اإلنتاج : السیر الحسن لكل المدیریات ، فھي مسئولة عنھا و عن نشاطاتھا المختلفة 
 البث في كل أنحاء التراب الوطني ، فالمدیر العام یعین بمرسوم ، البرمجة ، و

رئاسي ، و قد حددت المادة الحادیة عشر من المرسوم التنفیذي على أن المدیر 
 : العام 

  یمثل المؤسسة في مختلف المحافل الخارجیة. 
  یضمن السیر الحسن لكل مدیریات التلفزة الجزائریة. 
 لى انجازھا یضع شبكة البرامج و السھر ع. 
  یمارس سلطة توزیع الدرجات و المراتب على كل مسئولي مؤسسة

 .التلفزة الوطنیة 
  یضع میزانیة المؤسسة. 
  یحدد تكالیف المؤسسة 
  51یسھر على احترام التنظیم الداخلي للمؤسسة  

                                                

 .11 ، المادة 91أفریل 24-100 -9 المرسوم التنفیذي 51
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و یساعد المدیر العام في مھامھ ، نائبھ الذي یعمل على التنسیق بین مختلف 
 .المدیریات 

تتكفل ھذه المدیریة بإنتاج  : )DPP()  ب – إ –م ( یریة إنتاج البرامج مد )2
البرامج السمعیة البصریة المختلفة عامة و البرامج الفنیة خاصة ، و التي لھا طابع 

 .تربوي ثقافي و ترفیھي 
تعمل على برمجة جمیع الحصص  : )DP()  ب –م ( مدیریة البرامج  )3

ادیة و السیاسیة و الحرص على بثھا في مواعدھا الثقافیة ، االجتماعیة ، االقتص
 .كما أضیفت لھا مھمة مراقبة ھذه البرامج و تكییفھا مع سیاسة البالد . المحددة 

و تتمثل مھمتھا  : )DSTE() ت-ت-م-م(مدیریة المصالح التقنیة و التجھیز  )4
 أساسا في تزوید جمیع المدیریات بالتجھیزات و الوسائل الضروریة سواء كانت
منھا التجھیزات الثابتة ، كاألجھزة التي تستعمل داخل المؤسسة ، و المتحركة 
كالسیارات و أجھزة الكامیرا ، و كل الوسائل التي تحتاج إلیھا خارج المؤسسة ، 

 .كما تتكفل بتطویر قدرات اإلنتاج ، و ذلك باالستغالل األنجع لھذه الوسائل 
 أن مھمة ھذه المدیریة مرتبطة  :)DAG() ع-إ-م(مدیریة اإلدارة العامة  )5

 .بسیر كافة الوسائل المادیة و البشریة و المالیة كما تتفرع أقسامھا لكل مدیریة 
تعمل ھذه المدیریة على عقد  : )DRE() خ-ع-م(مدیریة العالقات الخارجیة  )6

كل االتفاقیات المتعددة أو الثنائیة التي تربطھا بجمیع شركائھا و زبائنھا و حتى 
 .ات و البلدان ، و التزاما و احتراما منھا لبنود العقد و تنفیذه المؤسس

ھي مكلفة بإقامة العالقات التجاریة مع  : )DC() ت-م(المدیریة التجاریة  )7
الخارج و تقوم بنشاطات تجاریة قائمة أساسا على اإلشھار ، قصد جلب األموال 

 .للمؤسسة 
اء كل المعلومات و األخبار إنھا مكلفة بانتق : )DI() أ-م(مدیریة األخبار  )8

الوطنیة و الدولیة من أجل إقامة و إنجاز البرامج و الحصص التي تعطي األحداث 
بعرض بثھا یومیا للمشاھد ، لقد شھدت مدیریة األخبار تقسیما جدیدا على المستوى 
التنظیمي تزامن ذلك مع البث الفضائي بعدما كانت مدیریة األخبار تضم قسم 

صص الخاصة في مدیریة واحدة ، أصبحت تضم اآلن مدریتان األخبار و الح
 :فرعیتان تتمثل في 

 : )DI( )م-ج-م(المدیریة الفرعیة لألخبار المكلفة بالجرائد المصورة  .أ 
تعتبر المدیریة الفرعیة لألخبار ، إحدى الدعائم األساسیة لمؤسسة التلفزة الوطنیة 
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و الدولیة و متابعة كل األحداث و كونھا تقوم بمھمة تجمع األخبار الوطنیة منھا 
 .بثھا إلى المشاھد في وقتھا 

 : )DES( )خ-ح-م(المدیریة الفرعیة المكلفة بالحصص الخاصة  .ب 
أصبحت ھذه المدیریة قائمة بذاتھا ، إذ تتكفل بإعداد الحصص المختلفة التي تتطلب 

 مسئولة وقتا أطول من األخبار التي تبث في نشرات اإلخباریة الیومیة كما أنھا
على إعداد التحقیقات الكبرى ، إضافة إلى كون القسم الریاضي و المجالت الثقافیة 
خاضعة لھا ، و رغم ھذا التقسیم التنظیمي الجدید ، تبقى كل من المدیریة المكلفة 
بالحصص الخاصة ، و المدیریة المكلفة بالجرائد المصورة على اتصال دائم ، 

التنسیق الدولي ، : لمدیریتین الفرعیتین و المتمثلة في نظرا لألقسام المشتركة بین ا
 ، قسم اإلدارة و المالیة )ENG(قسم التلكس ، قسم األرشیف ، قسم التصویر 

)SAF( فیما یلي رسم یوضح ھیكلة مدیریات التلفزة الوطنیة : 
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 ھیكلة مدیریات التلفزة الوطنیة  : 1رسم 
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شھدت التلفزة الوطنیة في سیاستھا اإلعالمیة و خصوصا التعددیة السیاسیة 
، تحوالت جادة و جدیدة قاصدة بذلك إفادة الجمھور و إطاحتھ بجمیع األخبار 
المحلیة و الدولیة و كذا توعیتھ و تعریفھ بنفسھ و بمحیطھ داخلیا و خارجیا و ذلك 

 و تكمل ما تقدمھ ،تعددة بتعدد مناحي الحیاة بإنتاج حصص خاصة إضافیة م
" النشرات اإلخباریة باإلضافة و التفصیل و یرى الدكتور محمد فھمي أن 

الحصص الخاصة ھي البرنامج الذي یتناول موضوعا أو أكثر من موضوعات 
 52" األحادیث و لكن في شكل یختلف عن اإللقاء العادي و ھو شكل المواد 

 بالموضوع بجمیع تفاصیلھ و الدخول في حیثیاتھ و كذا و معنى ذلك اإللمام
شرحھ من مصادره األصلیة أي األشخاص الذین یھمھم األمر أو شاركوا في صنع 

 .الحدث ، إلضفاء مصداقیة و موضوعیة أكثر على ھذا التفصیل 
و تتناول الحصص الخاصة موضوعات حساسة ، سواء تعلق المر 

الوطنیة التي تمس المواطن بشكل مباشر حیث أنھا بالموضوعات المتعلقة بالحیاة 
تتطرق إلى قضایاه االقتصادیة أو السیاسیة أو االجتماعیة ، أو تعلق األمر بالحیاة 

 53.الدولیة ، التي تستھدف تغطیة األحداث الھامة و  التعریف ببعض الدول 
یعود تاریخ ظھور الحصص الخاصة في التلفزیون الجزائري إلى فترة ما 

 فكانت تحت حیازة ،د االستقالل ، و قد جاءت لشرح أھداف الثورة و میثاقھا بع
الحزب الواحد ، و خدمة األھداف و القیم االشتراكیة ، و بھذا فقد كانت مرآة 
عاكسة للسیاسة اإلعالمیة المسیطرة من طرف النظام الحاكم كما أنھا كانت تخضع 

 .لرقابة الحكومة 
اك في الموائد المستدیرة ، األنباء الجھویة و تمثلت الحصص الخاصة آنذ

تي تظھر تارة و تختفي تارة أخرى أحداث األسبوع ، و بعض الحصص األخرى ال
 و ذلك للرقابة المفروضة علیھا من جھة و قلة اإلمكانیات المخصصة لھا من ،

 .جھة أخرى 
و تولى رئیس دائرة الجریدة المصورة ، و الحصص الخاصة أو رئیس 

ر المداومة مقام رئیس التحریر في معھد اإلشراف ، إذ لم تكن لھذه التحری
الحصص و صحفییھا بنیة إداریة أو تحریریة ، و ال قاعة تحریر خاصة بھا و 
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كانت تنجز ھذه األخیرة ، سواء بأمر من رئیس الدائرة ، تبعا لتعلیمات من 
 .فیین أنفسھم الوزارة الوصیة ، أو السلطات العمومیة ، أو بمبادرة من الصح

إال أنھ ال یمكن تصنیفھا ضمن الحصص التنمویة ألن معظمھا یرتكز على 
مجال الحیاة السیاسیة ، االقتصادیة و االجتماعیة ، غیر أن ھذا ال ینفي وجود 
بعض الحصص التي تعتمد على البحث و التحلیل و النقد في تناولھا للقضایا التي 

ه الحصص التي ینجزھا صحفیون متمردون تشغل الرأي العام ، إال أن مثل ھذ
 54.على رقابة رئیس الدائرة غالبا ما یتم حجزھا و وضعھا في خزانة المحفوظات 

ھذه األوضاع أدت إلى تأخر كبیر على مستوى أجھزتنا اإلعالمیة ، موازاة 
مع ما یحدث من تطورات على الساحة السیاسیة التي شھدت تعددیة حزبیة عالوة 

ي اقتصاد السوق ، و ما صاحبھا من أصوات إعالمیة تطالب على الدخول ف
بإعطاء حریة أكبر من التعبیر و الرأي ، و استكماال للبناء المؤسساتي للجمھوریة 
الجزائریة ، و بالتالي إعطاء مصداقیة أكبر لوسائل اإلعالم ، و إضافة إلى ھذا 

األحزاب ، رفعت شكوى إلى رئیس الجمھوریة من طرف السیاسیین و ممثلي 
للمطالبة بحقھم في الخدمة العمومیة ، مستندین في ذلك على بنود الدستور ، الذي 

 .نص على إعطاء لكل مواطن حقھ في اإلعالم و في الخدمة العمومیة 
 02:  في 17و بھذا لم یتردد رئیس الجمھوریة في إصدار التعلیمة رقم 

إلعادة ترتیب األوراق في ھذا  الموجھة لقطاع اإلعالم و ذلك ، 1997نوفمبر عام 
المیدان ، و استعادة مھمة االتصال الحقیقیة المتوجھ بحریة التعبیر و حریة اإلعالم 
، و كان من أبرز ما أنتجھ ھذا المناخ ، و ھذه التطورات السیاسیة و اإلعالمیة 

رة من منھا یبث مباش... ظھور حصص سیاسیة ، ثقافیة ، اجتماعیة ، اقتصادیة 
 ودیو و منھا المسجلة األست

و قد لقیت ھذه الحصص إقباال كبیرا في أوساط الجمھور ، و أعطت نوعا من 
المصداقیة للتلفزة الوطنیة، و أعادت لھا المكانة التي طالما افتقدتھا ، و قیل أنھا 
أكثر مصداقیة للرسالة اإلعالمیة في فترات سابقة ، بحكم أنھا تھتم بمجریات 

 .یومیة للمواطنین األحداث للحیاة ال
و تتعرض لمواضیع حساسة بالتحقیق و البحث بطریقة جیدة ، تشد انتباه 
المتفرجین و تكسب ثقتھم ، و بعد دخول الجزائر عھد التعددیة اإلعالمیة و أمام 
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انتشار الھوائیات المقعرة ، و القنوات التلفزیونیة المتعددة ،و میل المشاھد 
رت السیاسة اإلنتاجیة و البرمجة ، للقناة الوطنیة ، و الجزائري إلى امتالكھا ، تغی

 ، أفالم ، منوعات ، حصص المنبثةبتمدید مدة البث و تحسین نوعیة البرامج 
تثقیفیة و ترفیھیة ، و كما ظھر نوع من التمرد على سیاسة االنغالق ، و إخفاء 

 .الحقیقة بالتطرق لمواضیع حساسة و مناقشتھا 
 ، ھو ذلك التطور الذي مس كل 1988ھ أحداث أكتوبر و لعل ابرز ما أفرزت

المؤسسات اإلعالمیة ، على العموم ، و مؤسسة التلفزیون على الخصوص ، ھذه 
الخبرة التي حاولت مسایرة مستجدات العصر ، في مجال اإلعالم و االتصال ، 

 فتح عھدا جدیدا للجزائر ، أال و ھو عھد التعددیة السیاسیة و 1989فدستور 
 ، الذي ینص 1990إلعالمیة ، إلى جانب المصادقة على قانون اإلعالم في أفریل ا

على التعددیة اإلعالمیة ، و لتحقیق ھذا الغرض تم إنشاء قسم خاص بالحصص 
 لھا مدیرھا ، 1994 و تحولت إلى مدیریة لألخبار سنة 1989الخاصة سنة 

یكلة مع مجيء مدیر الخاص و طاقم من الصحافیین ، و أعید النظر في ھذه الھ
 و الذي ضم كال من ، ، الذي قسم الجرائد المصورة 1996أخبار جدید في جویلیة 

قسم الحصص الخاصة و قسم الجرائد المصورة في مدیریة واحدة أال و ھي 
مدیریة األخبار ، مع إشراف نائب مدیر على األولى و رئیس التحریر المركزي 

 .على الثانیة 
 في میدان اإلعالم ، و التي المتصارعةیرات و األحداث و رغم كل ھذه التغ

 إال أنھ نالحظ بعض الفراغات ،من الحریة لوسائل اإلعالم آنذاك أعطت قسطا 
القانونیة في میدان اإلعالم بصفة خاصة ، مع وجود كثیر من الغموض و اللبس 

 .في القوانین السابقة 
 الفضول المعرفي للمشاھد و تتمثل أھمیة الحصص الخاصة في تلبیة و إشباع

، ، بالتعرض لمختلف األحداث و المواضیع التي تعرضھا النشرات اإلخباریة 
 و بشكل جذاب و بسیط مقنع ، تتوجھ إلى فئات ،بالتحلیل و التفسیر و التفصیل 

محددة من المجتمع ، حسب المواضیع ، و حسب اھتمامات األفراد و 
مستویاتھم المعرفیة و الثقافیة ، و بما أن اختصاصاتھم و أعمارھم و أجناسھم و 

الحصص الخاصة تتمیز بأسلوب جذاب و تحلیل و تفصیل ، فإنھا ترسخ في ذھن 
المشاھد على عكس النشرات اإلخباریة التي تأتي موجزة و مركزة ، الحصص 
الخاصة اسم على مسمى ، تقوم بتحلیل موضوع واحد ، أما سیاسي أو اقتصادي 
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و تلم بجمیع حیثیاتھا على عكس النشرات اإلخباریة التي ... ثقافي أو اجتماعي أو 
تعالج موضوعات متنوعة بشكل سطحي اعتمادھا على أنواع صحفیة متعددة ، 
الھدف إثراء الزاد المعرفي و الثقافي لألفراد ، و توعیة و توجیھ سلوك األفراد 

 ذلك من خالل نحو األحسن ، التركیز على الشكل و المضمون معا ، و یتجلى
 .معالجتھا لمواضیع مستمدة من صمیم الحیاة 

و كذا اعتمادھا على دیكور و جنیریك مناسبین ، و كذا اعتماد عنصر 
التشویق في العرض ، و التقدیم بھدف جلب انتباه اكبر عدد ممكن من المشاھدین 

 عملیة استعمال المؤثرات الموسیقیة و مختلف التقنیات السمعیة البصریة مما یسھل
دى قدرتھ استیعاب مضامینھا ،إبراز موھبة الصحفي أو المحرر المقدم ، و إبراز م

 إبراز الطابع الجماعي للعمل التلفزیوني ، فذلك ،على التحكم في الموضوع 
بتضافر جھود الصحفیین و التقنیین النجاز حصة واحدة ، و ھذا یجسد الروح 

 .الجماعیة 
 :تمثل فیما یلي و لنجاح الحصص الخاصة شروط ت

كما یقال أصعب األمور بدایتھا ، تعتبر التسمیة من : التسمیة المناسبة 
أصعب و أول العوائق التي تواجھ اإلنتاج في التلفزیون ، و بحكم أن التسمیة ھي 
المرآة التي تعكس مضمون الحصة ، غالبا ما یكتفي المشاھد بالحكم على الحصة 

مضمونھا ، من ھنا تظھر أھمیة التسمیة من من خالل تسمیتھا دون التعرض ل
جلب أو صرف المشاھد عن الحصة و بالتالي نجاحھا و استمرارھا ، أو فشلھا و 

 .ز والھا 
 یعتبر تحدید الوقت المناسب لبث الحصة من بین أھم عوامل :موعد البث 

نجاح الحصة أو فشلھا ، لذا یتوجب على صاحب اإلنتاج اختیار الموعد المناسب 
بثھا ، ھذا األخیر الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بمضمون و ھدف الحصة و من ل

المفروض أن یحدد ھذا الموعد صاحب اإلنتاج لكن على العكس من ذلك ، فمدیریة 
البرمجة ھي المخولة لذلك ، لذا یمكن لحصة ما أن تفقد أھمیتھا إذا بثت في وقت 

قت المناسب و المسمى غیر مالئم ، لذا ما تحدث صراعات في اختیار الو
"Prime Time . " 

 ال تقتصر مھمة الصحفي أثناء إجراء الحوار على مھمة :التقدیم و التنشیط 
طرح األسئلة فقط ، إنما تتعدى ذلك إلى التعلیق و التعقیب و مساعدة الشخصیة 

 و المر الذي ، و التفاعل مع الموضوع و المنشط المحاورة على التأقلم مع الحصة
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 على إضفاء جو من النقاش البناء الثري ، و التفاھم على الحصة ، و بالتالي یساعد
 .تسھیل عملیة النشر ، و إیصال األفكار و جعلھا في متناول فھم المشاھدین 

و الصحفي الحقیقي ھو الذي یدرك و یفھم ، و یقیم جیدا أھمیة المكان الذي 
نشغاالتھم و اھتماماتھ و مشاكلھم یحتلھ بحكم أنھ یمثل جمیع المشاھدین ، و یھتم با

، لذا علیھ توجیھ الحوار جیدا و التحكم فیھ و في حیثیاتھ ، مع االلتزام بالسھولة في 
الطرح و توضیح بعض األفكار و المصطلحات التي ذكرتھا الشخصیة ، التي 
یجري معھا الحوار ، و یرى الصحفي أن المشاھد العادي ال یفھمھا بحكم اختالف 

  55ى التعلیمي و الثقافي لدى األفراد المستو
و بما أن المنشط في التلفزیون ھو المخول الوحید لتقدیم المادة اإلعالمیة 
مباشرة إلى المشاھدین فإنھ یستلزم توفیر بعض الشروط األساسیة لدى المنشط أو 

أن ھناك خصائص یجب أن تتوفر في " كرم شلبي " المقدم النموذجي ، حیث یرى 
ذي یجب أن یتقدم كمنشط و ھي ك المستوى التعلیمي ، سرعة البدیھة ، الشخص ال

 .القدرة على التخیل ، الثقة ، التواضع العمل الجماعي 
 من بین أھم ما یجلب المشاھدین إلى متابعة حصة ما الدیكور ، :الدیكور 

 الذي یمثل القیمة الجمالیة التي یتوقف علیھا نجاح أو فشل الحصة لذا فمن المھم
جدا أن یكون ھذا األخیر متناسقا مع مضمون الحصة و الدیكور یعتبر و إلى حد 
بعید من عناصر توصیل الفكرة ، و تبسیطھا غالى الجمھور المشاھد ، كما یساعد 
على خلق الجو الطبیعي و البسیكولوجي ، بتوفیر قسط من الراحة النفسیة للمشاھد 

الذي یختلف تبعا الختالف الحصص ، . عبر األلوان ، و طریقة تصمیم ، الدیكور 
 56.و مواضعھا و الفئة الموجھ إلیھا ، وفقا للزمن المحدد و تعلیمات المخرج 

 كل عمل یشد على مقدمة و نھایة ، و نسمي ھذه األخیرة بما :الجینیریك 
یعرف بالجینیریك ، في العمال اإلعالمیة ، فبعد اختیار موعد البث من طرف 

 و كذا اسم الحصة على ضوء مضمونھا و ھدفھا ، تأتي مرحلة مدیریة البرمجة ،
 ثانیة األولى من 30تعتبر و   )Générique( ایة ــــاختیار موسیقى البدایة و النھ

 و بإجماع اإلعالمیین من أخطر الفترات في البرامج ، فعلیھا یتوقف ،الحصة 
 .لبرنامج أو صرفھ عنھ االستحواذ على انتباه المشاھد ، و دفعھ إلى متابعة بقیة ا
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 تكون الحصة مسجلة غیر مباشرة أو مباشرة على الھواء ، و :طریقة البث 
الحصة المباشرة لھا صدى أكبر ، بحكم أنھ تقل فیھا الرقابة و غالبا ما تتسم 
بالعفویة و البساطة في اإللقاء مع حدوث بعض الھفوات فیما یعرف بھفوات 

 .المباشر 
شر بفتح خط ھاتفي مباشر مع الجمھور ، مما یضفي كما یسمح البث المبا

على الحصة مصداقیة و موضوعیة أكثر ، و بالتالي اكتساب ثقة و اھتمام المشاھد 
 .، و جعلھ وفیا لذلك البرنامج أو الحصة 

 یعتبر التجدید في شكل الحصص من الركائز األساسیة :التجدید في الشكل 
ھا ، خاصة تلك التي مضى علیھا زمن طویل لضمان استمراریة إقبال المشاھد علی

، فالروتین یقضي على الحصة ، لذا یجب التجدید فیھا ، حتى یحس المشاھد أن 
ھناك عمل و جھود مبذولة من أجل إرضائھ ، األمر الذي یدفعھ إلى االستمرار في 

 .متابعة البرنامج أو الحصة 
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 :الفصل الثالث
 

 خاصة االجتماعیة الحصص ال
الحصص الخاصة االجتماعیة التلفزیونیة ترتبط ارتباطا مباشرا و وثیقا  

بحیاة المواطن داخل محیطھ االجتماعي ، ترصد تفاعالتھ داخل المجتمع و ما ینتج 
عن ھذه التفاعالت من تناقضات و صراعات اجتماعیة كالصراع القیمي و صراع 

 .األجیال 
ن اإلنسان اجتماعي بطبعھ و یمیل إلى كل ما لھ عالقة و لقد أكدت الدراسات أ

بالمجتمع ، لذا فھو في عالقة تفاعلیة مع األفراد ، و یعیش في غمرة ھذا السلوك 
 .االجتماعي متأثرا بكل قیمھ و أحداثھ 

و لقد كان التلفزیون الجزائري فیما مضى یعمل على بث حصص تربویة 
سلوك االجتماعي للشباب و تنمیة شخصیتھم و تساھم في عملیة التنشئة و تغییر ال

على عرض بعض القضایا الواقعیة – في وقت ما –فكرھم ، و لكنھ لم یكن قادرا 
التي تتمثل في بعض االنحرافات االجتماعیة ، فقد كانت من األمور السریة التي 
تؤدي عند عرضھا أمام الجمھور إلى المس بشرف العائلة و سمعتھا و مكانتھا 

تماعیة ، أمام انتشار الغزو الثقافي الذي عمل على ھدم القیم الثقافیة المحلیة ، االج
و التحوالت التي طرأت على المجتمع الجزائري ، كان لزاما على التلفزیون 
الجزائري و مسایرة لھذا التحول ، أن یتبنى قیما جدیدة و أنماطا لم تكن معھودة 

 :تھ من قبل ، فكما یقول ابن خلدون في مقدم
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إن أحوال العالم و األمم و عوائدھم و نحلھم ال تدوم على وثیرة واحدة و " 
، و من ھذا شرع التلفزیون الجزائري في االھتمام بالواقع " منھاج مستقر 

االجتماعي خاصة ، و أن المشاھد الذي توسعت أمامھ أفاقا ثقافیة و اجتماعیة 
اث أینما كانت و مھما كان كثیرة ، أصبح یسعى للتعرف على مستجدات األحد

نوعھا و مصدرھا ، و ابتداء من السنوات األولى من التسعینات ، ظھرت أول 
التي تمخضت عنھا " تضامن " الحصص التلفزیونیة االجتماعیة و ھي حصة 

التي اقتربت من األسرة الجزائریة من خالل لم " و كل شيء ممكن " ... حصة 
اعیة أخرى تسعى لتوعیة الفرد و تنشئة أفراد شملھا ، تلتھا بعد ذلك حصص اجتم

المجتمع و خاصة الشباب منھم ، كونھم جزء ال یتجزأ منھ ، و من بین ھذه 
التي تبحث في خلفیات الواقع االجتماعیة و معالجة " من واقعنا " الحصص 

معانات مختلف الشرائح االجتماعیة التي طرحت عدة مواضیع مثل ك التسرب 
 .الخ ...الة المدرسي ، البط
التي  التي تناولت ھي األخرى الكثیر من القضایا " على البال " و حصة 

تعكس الواقع ، فكانت تھدف إلى طرح ھذه المشاكل و القضایا االجتماعیة و 
التربویة ، و محاولة إشراك الحضور من مختصین نفسانیین و اجتماعیین ، و 

 إلى مواضیع المنظومة التربویة تحسیس المسئولین المعنیین باألمر حیث تطرقت
 .الخ ...

نقل و التي ت" من الحیاة " ، " من المجتمع " ، " عیون " و حصص أخرى 
 . و الشباب خاصة ،وقائع حیة تھم المجتمع عامة 

و نظرا للتطور المستمر و المتواصل لوسائل اإلعالم خاصة منھا التلفزیون 
لذي یشغلھ في الحیاة االجتماعیة التي الذي زادت أھمیتھ یوما بعد یوم ، للدور ا

غدت معقدة بسبب اتساعھا ، فأصبح التلفزیون یھتم بما یعیشھ الناس من تجارب 
في حیاتھم الیومیة و ما یحملونھ من اتجاھات ، و یعمل على بثھا ، و تساھم 
الدعایة و اإلعالن في تغییر ھذا االتجاه و حتى قدر كبیر من االتجاھات التي تعتبر 

 57م شخصیة الفرد ـزءا من تنظیج
و بفضل ظھور الحصص االجتماعیة تمكن التلفزیون من تسلیط الضوء على 

 .القضایا و المشكالت المطروحة في الحیاة الیومیة للمواطنین 

                                                

  .326 ، ص 1978 جیھان أحمد رشتي ، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم ، دار الفكر العربي ، القاھرة ،  57
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تعتبر الحصص التلفزیونیة االجتماعیة حصصا ذات صدى كبیر لدى 
  58 " جھيألموالكن التلفزیون أقرب وسیلة لالتصال " المجتمع ، 

العتماده على حاستي السمع و البصر بصفة تجعلھ أكثر واقعیة ، فتعمل ھذه 
الحصص بالتالي على نشر الوعي بین صفوف المواطنین تجاه بعض القضایا التي 
یختلفون في إبداء آرائھم حولھا ، و تحاول حسب أیدیولوجیتھا توضیح األمور 

ة مباشرة و واقعیة تثیر الجدل و للجمھور في قالب یعمل على عرض الحقائق بصف
 .النقاش 

ولعل أكثر ما یثیر الناس ھو ما یتعلق بحیاتھم و أمورھم الشخصیة و 
االجتماعیة ، و بالتالي تكون الحصص االجتماعیة مجاال یطرح من خاللھ مشاكل 

، و اقتسام المعاناة الناس و انشغاالتھم الیومیة و الطارئة ، و قبلة لراحة ضمیرھم 
 التي أن دلت على شيء فغنما تدل على قدرة وسائل اإلعالم و خاصة ،لمساندة و ا

إلى قول شيء أو عمل شيء ال یتفق مع آرائھم و " التلفزیون على دفع األفراد 
 59".اتجاھاتھم 

إذا كان التلفزیون أداة االنفتاح على العالم فھو أیضا أداة لالرتباط االجتماعي 
یون فھو یشاھده في نفس الوقت مع جمھور واسع و فالفرد عندما یشاھد التلفز

 .مجھول ، ھذا یعني حدوث نوع من الترابط غیر المرئي بین الفرد و الجمھور 

  :2007 – 2006الحصص االجتماعیة في التلفزیون الجزائري 

 مكان البث مدة البث توقیت البث عنوان الحصة

 أستودیو د90 21:00 و كل شيء ممكن... 

 أستودیو  د52 16:00 بھمس القلو

 أستودیو  د52 15:00 عین على األسرة

 خارج أستودیو  د52 21:00 من واقعنا

                                                

  .368 جیھان أحمد رشتي ، المرجع نفسھ ، ص  58
  .361فكر العربي ، القاھرة ، ص  جیھان أحمد رشتي ، األسس العلمیة لنظریات اإلعالم ، دار ال 59
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 أستودیو  د52 11:30 شعاع األمل

 

 سنتناول الحصة ،و ھي نموذج دراستنا  : "و كل شيء ممكن " ... حصة 
 بالتفصیل في اإلطار التطبیقي 

ع اجتماعي ، مسجلة  حصة إعالمیة ذات طاب " :بھمس القلو" حصة 
تبث كل یوم اثنین على الساعة الرابعة بعد الزوال ، و تتطرق إلى مواضیع 

محو األمیة عند العرب ، عادات و تقالید : اجتماعیة تمس الوطن العربي مثل 
المغرب العربي ، الزواج المختلط ، تتمیز الحصة بروبورتاجات تدور حول 

، إلى جانب الحوار داخل البالطو الذي الموضوع الرئیسي المطروح في كل عدد 
یدور بین منشط الحصة و الضیوف من جنسیات عربیة مختلفة ، فاختالف 
جنسیات الضیوف یثري البالطو ، إذ یأتي كل فرد بعادات و تقالید بالده العربیة و 
لكل وجھة نظر في الموضوع المطروح تختلف باختالف الثقافات ، دائما مع 

 .خر احترام الرأي اآل

ھي حصة تلفزیونیة اجتماعیة یعدھا قسم : عین على األسرة " حصة 
اإلنتاج تھدف أساسا إلى الغوص في عمق القضایا االجتماعیة الخاصة باألسرة و 
ذلك من أجل الحفاظ على الروابط و العالقات االجتماعیة المنتقاة من واقع األسرة 

 بكامل فئاتھ و مستویاتھ الجزائریة ، فھي بذلك موجة إلى الجمھور العریض
االجتماعیة المختلفة ، و ھي حصة أسبوعیة مسجلة ، تبث كل ثالثاء ابتداء من 

 دقیقة ، تعمل الحصة منذ نشأتھا على 52الساعة الثالثة و النصف مساءا لمدة 
االتصال : معالجة مختلف الظواھر و القضایا االجتماعیة الخاصة باألسرة مثل 

املة ، المرأة الماكثة بالبیت ، اللعب لدى األطفال ، المراھقة ، األسري ، المرأة الع
 التحقیقات و الروبورتاجات التي یعدھا الطاقم إلىالزواج ، المخدرات ، إضافة 

الصحفي تبعا للموضوع المعالج ، إلى جانب الحوار الذي یجري داخل البالطو و 
المواضیع المطروحة حضور أخصائیین نفسانیین ، محللین اجتماعیین لمناقشة 

 رؤساء الجمعیات ، و كذا الحضور المباشر ألصحاب الحاالت إلىباإلضافة 
 .المعنیة باألمر 
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 دقیقة ، تبث 52 حصة تلفزیونیة مسجلة تستغرق " :من واقعنا " حصة 
 مواضیع تستمد من عمق إلىلى الساعة التاسعة لیال ، تتطرق كل یوم أحد ع

طن ، واقع یعیشھ و مشاكل یعاني منھا ، تحاول المجتمع ، مواضیع تھم الموا
 ، مواضیع آنیة )د  26( و ) د13(الحصة نقل الواقع عبر الروبورتاجات الطویلة 

ارتفاع أسعار الخضر و الفواكھ ، : اجتماعیة تھتم بانشغاالت المواطنین مثل 
ا إلى تھدف الحصة أساس...اكتظاظ الحافالت ، التسول ، الحراقة ، أطفال الشوارع 

نقل الواقع ، التنبیھ و التوعیة و خلق حوار داخل المجتمع من اجل ترقیة االتصال 
 .االجتماعي 

 حصة تلفزیونیة ذات طابع اجتماعي تبث كل یوم " :شعاع األمل " حصة 
 ، تھتم )د  52 (رق ـواء مباشرة ، تستغـ على الھ10.30ى الساعة ـخمیس عل

 و شیوخ و ضعفاء ، تطرح مشاكلھم ، معاناتھم ، الحصة بالفئة المعّوزة من معاقین
تنقل الحصة شھادات حیة لھؤالء بر الروبورتاجات ، فنكتشف من خالل ذلك مدى 

." معاناتھم ، فھم یعیشون في بعض الحیان في صمت و یرحلون دون أي ضجیج 
تھدف إلى تحسیس المشاھد بآالمھم و لفت نظرة إلى ھذه الفئة " شعاع األمل 

اعیة التي تحتاج إلى أن نھتم بھا من الناحیة المادیة و كذا من الناحیة االجتم
 .المعنویة و إلى التوجیھ و التوعیة 
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و كل شيء " ... نموذج الحصة االجتماعیة التلفزیونیة الجزائریة 
 ":ممكن 

 " :و كل شيء ممكن " ... أھمیة حصة 
 

إعالمیة تلفزیونیة ذات طابع حصة " و كل شيء ممكن " ... تعتبر حصة  
اجتماعي ، أي حصة اجتماعیة تفتح فضاء لالتصال على المباشر للعائالت التي 

 .بصدد البحث عن ذویھم 
 : ھذه الحصة تجري تبعا للمحاور األربعة التالیة 

 لماذا ؟ .1
 .الواقع المعیشي  .2
 .نداء  .3
 .الطفولة المسعفة  .4

، التي كانت "  تضامن "ولیدة حصة " و كل شيء ممكن " ... أن حصة 
تتوقف على المساعدات المادیة و المعنویة من خالل التضامن مع المحتاجین و 
المرضى و المسنین ، و التي كان من بین أركانھا ، ركن یتناول البحث عن 

 و طرح القضایا ذات الطابع ، ، و تقدیم النداءات الخاصة بھم المفقودین
ید من طرف الجمھور ، على ھذا الركن االجتماعي ، و نظرا للطلب المتزا

باعتباره السبیل الوحید لطرح قضایاه و انشغاالتھ على أمل إیجاد الحلول لھا ، 
اقترح مسئولي ھذه الحصة فكرة استحداث حصة خاصة بھذا الركن ، یعبر من 
خاللھا الفرد الجزائري عن مشاكلھ االجتماعیة من خالل إیجاد حلول تھدف من 

 توعیة المجتمع الجزائري ، من خالل  و  إلى لم شمل العائالتلھا الحصةخال
" و كل شيء ممكن " ...  و علیھ كان ظھور حصة ،ائي و التحسیسي طابعھا الوق

و أصبحت تبث شھریا ، و تنقل إلى  . 1995 جانفي 16في أول عدد لھا یوم 
ساعة  على ال،ساعة و نصف "  دقیقة 90" الجمھور على الھواء مباشرة لمدة 

 و ھذا التوقیت الذي في أغلب األحیان ما تكون فیھ األسرة الجزائریة ،التاسعة لیال 
و كل " ... مجتمعة بالبیت فیتسنى لھا متابعة البرنامج ، و عنوان الحصة متمیز 

، النقاط ) وكل شيء ممكن ( فالجملة مسبوقة بثالث نقاط بعدھا تأتي "شيء ممكن 
 و عقدت األمور ، و من ، زمان ما ، مكان ما اللغز ، ھي قصة حدثت فيھي 



[67] 
 

تعطي األمل ، رغم ھذه الحادثة یبقى األمل قائما ، " و كل شيء ممكن " ... خالل 
 بمناسبة كل حصة یتم مناقشة 60.و اللغز و الحكایة كامنان في الثالث نقاط 

موضوع معین محدد ، من طرف أساتذة مختصین ، الذین یعطون للموضوع بعدا 
ا ، و یسمحون بذلك للمشاھدین كسب معطیات حقیقیة و معرفة ، و التوعیة علمی

 .بمخاطر نتائج كل فعل 
 التطور الذھني الحركي للطفل ، ،الھروب : المواضیع المقترحة حول تدور 

  ...المعایشعالقة األھل باألطفال ، المراھقة ، من الحیاة ، من الواقع 
أو األشخاص المفقودین مع للشخص  " بور تري" یعرض شریط مصور 

قصة و أحداث االختفاء مع الناس و مع أقربائھم ، ثم یتم التعزیز بتعلیق األھل 
 .المدعوین الحاضرین في بالطو الحصة المباشر 

نتائج الحادثة و عواقبھا و المأساة التي سببھا في حیاة عائلة مفقودة سوف 
لصدمات و المأساة التي تعرض على شكل فیلم موجھ ، ھدفھ تحسیس المشاھد ل

 .61صارت تعایشھا عائلة كل مفقود 
عي فضاء یسمح للمواطن أو " و كل شيء ممكن " ... في الواقع حصة 

المعني أن یعبر بكل صدق عن أفكاره و آرائھ ، و ھو فضاء لحریة التعبیر ، بھذه 
 .الطریقة تحاول الحصة المساھمة في ترقیة االتصال المجتمعي بصفة عامة 

ھدف من الحصة كذلك ھو توعیة و تحسیس المجتمع ببعض اآلفات ال
  .األسرةالخطیرة التي تمسھ ، و ذلك بخلق ثقافة اتصالیة داخل 

الحصة قبل كل شيء ھي من أجل التحسیس عند تناول ظاھرة ما ، تحسیس 
المجتمع بھذه الظاھرة الموجودة في واقعنا المعیشي و ذلك بحضور أشخاص 

كما تعمل الحصة على تحسیس المجتمع بأھمیة . ة و التحلیل مختصین للمعالج
الموضوع المطروح ، و تحاول نقل رسالة للجمھور أن یتعلموا كیف یكون 

 .االتصال فیما بینھم ، كیف یكلمون بعضھم ، و كیف یستمعون لبعضھم البعض 
 " و قد شاركت الحصة كثیرا في كسر الطابوھات مثل ك الطفولة المسعفة 

le nommées X "  و تطرقت إلى عدة مواضیع جد حساسة ، ساھمت في نشر ،
التسامح بین الناس ، كذا تعمل على ترقیة الحوار في المجتمع ، و على تمریر 

                                                

 . ، على الساعة العاشرة صباحا بمقر التلفزة الوطنیة 2005 جوان 22مخرج الحصة ، یوم " : سعید عولمي "  مقابلة مع السید  60
61  Entreprise nationale de télévision , direction de la production plan de charge , 
décembre 1997 .Alger . 
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رسائل إعالمیة ترمي إلى التوعیة لتفادي اآلفات االجتماعیة بخلق فضاء لالتصال 
 .داخل المجتمع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 :حصة مراحل انجاز ال
 

للوصول إلى المادة اإلعالمیة النھائیة للبث على الھواء مباشرة یقوم الطاقم 
الصحفي للحصة بالتحضیرات التي تسبق كل حصة ، ھناك اجتماع قبل الحصة 
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لتحدید الموضوع الرئیسي ، ثم إجراءات اإلعداد ، و بعدھا یتوجھ كل فرد من 
لنداءات و التحقیقات ، و التصویر ثم الفریق للقیام بعملھ في جمع المعلومات ، و ا

یلتقي أفراد طاقم الحصة بعدھا لتقییم العمل و في النھایة و بعد التركیب ، تحضر 
قائمة الضیوف المدعوین إلى بالطو الحصة ، ثم بعدھا یأتي النقل المباشر و 

 :لتوضیح كل ھذه النقاط ارتأینا أن نفصلھا في ھذه المراحل األساسیة 
 :ز مرحلة الفر .1

یصل إلى الحصة عدد ھائل من الرسائل من جمیع أنحاء الوطن و حتى من 
خارجھ ، و بتعدد الرسائل تتعدد المواضیع المقترحة و المعالجة ، و نفس الشيء 

 .بخصوص المكالمات الھاتفیة التي یتلقاھا یومیا مكتب الحصة 
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عدد  الوالیة
 الرسائل

مكان المكالمات 
 المواضیع الھاتفیة

 الشیخوخة 01 01 رراأد -01
 البحث عن الوالدین 03 01 الشلف -02
 ھروب المراھقین 01 01 األغوط  -03
 ھروب المراھقین 03 05 أم البواقي  -04
 المھاجرین 05 03  باتنة -05
 المھاجرین 02 01  بجایة-06
 اختفاء األطفال 02 03  بسكرة-07
 اختفاء الفتیات 01 01  بشار-08
 ء الفتیاتاختفا 05 03  البلیدة-09
 اختفاء األطفال 04 04  البویرة-10
 مفقودین 01 01  تمنراست-11
 المھاجرین 03 01  تبسة-12
 الشیخوخة 01 01  تلمسان-13
 المھاجرین 04 04  تیارت-14
 المھاجرین+ الطالق  07 06  تیزي وزو-15
 المفقودین+ الطالق  07 08  الجزائر-16
 المفقودین 01 01  الجلفة-17
 المھاجرین 01 01  جیجل-18
 المھاجرین 03 01  سطیف-19
 اختفاء األطفال 01 01  سعیدة-20
 المفقودین 01 01  سكیكدة-21
 الطفولة المسعفة 02 03  سیدي بلعباس-22
 الحراقة 02 04  عنابة-23
 المفقودین 01 01  قالمة-24
 الزواج المختلط 03 03  قسنطینة-25
 راھقةالم 01 01  مدیة-26
 الزواج المختلط 03 04  مستغانم-27
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 اإلدماج إعادة 01 03  مسیلة-28
 الشیخوخة 01 01  معسكر-29
  الوالدینإھمال 01 01  ورقلة-30
 اختفاء الفتیان 03 05  وھران-31
 المفقودین 01 01  البیض-32
 المفقودین 01 01  إلیزي-33
 البحث عن األھل 01 03  برج بوعریریج-34
 الطالق 03 03  بومرداس-35
 الزواج المختلط 01 01  الطارف-36
 الطالق 01 01  تندوف-37
 الشیخوخة 01 01  تیسمسیلت-38
 المفقودین 01 01  الواد-39
 الطفولة المسعفة 01 01  خنشلة-40
 الطفولة المسعفة 01 01  سوق أھراس-41
 الطفولة المسعفة 03 03  تیبازة-42
 الزواج المختلط 01 01  میلة-43

+ الزواج المختلط  01 01  عین الدفلى-44
 الطالق

 المفقودین 01 01  النعامة-45
 الزواج المختلط 01 01  عین تیموشنت-46
 الشیخوخة 03 01  غردایة-47
 الطفولة المسعفة 01 01  غلیزان-48

 تصنیف تقریبي یومي للرسائل و المكالمات الھاتفیة حسب الوالیات و حسب
 المواضیع
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یقوم الصحفیون بفرز الرسائل ، قراءتھا و تحلیلھا ، و من خالل ھذه العملیة یمكن 

" ... تحدید المواضیع المقترحة التي تدخل دائما في إطار الھدف الرئیسي لحصة 
المتمثل في لم شمل العائالت و ترقیة االتصال المجتمعي في " و كل شيء ممكن 

 .الجزائر 
 : ع الرئیسي اختیار الموضو .أ 

 و – الطاقم الصحفي و المخرج –یتم اختیار الموضوع الرئیسي في اجتماع 
ذلك حسب ما یطلبھ المشاھد من خالل الرسائل التي تصل الحصة و كذا المكالمات 

حصة تبث على الھواء مباشرة ، ھدفھا " و كل شيء ممكن " ... الھاتفیة ، فحصة 
بذلك اختیار الموضوع الرئیسي یرتكز أساسا إرضاء المشاھد ، تقدیم األفضل ، و 

على انشغاالت المواطن اآلنیة ، أما المواضیع الثانویة فھي تأتي إلثراء الحصة ، 
 .أیضا یتسنى للطاقم الصحفي تقدیم و معالجة أكبر عدد ممكن من الملفات 

تتلقى الحصة یومیا عددا ھائال من الرسائل و المكالمات الھاتفیة ، تحمل كل 
قصة إنسان یحكي آالمھ ، یروي المعاناة یرید أن یمرر .... حدة منھا رسالة وا

یقوم الصحفي بعملیة الفرز ، و دراسة كل ... رسالة معینة إلى ھذا المجتمع 
الملفات ، اقتناء الرسائل األكثر تأثیرا و الملفات التي تحتاج إلى التفسیر و التحلیل 

 . المجتمع و تشغل اھتمامھ ، و كذا اإللمام بالمواضیع التي تشد
عندما یجتمع الطاقم الصحفي بمخرج الحصة ، یقدم الصحافیون اقتراحاتھم 

 و یتم مناقشة كل موضوع ،ئیسي ، و كذا المواضیع الثانویة بالنسبة للموضوع الر
للوصول مقترح جماعیا من حیث كیفیة المعالجة ، و كذا طرق التحقیق ، و السبل 

ھو المشرف الرئیسي على االجتماع  و یكون المخرج ،مرضیة إلى نتیجة ایجابیة 
 الطاقم الصحفي و المخرج إلى تحدید الموضوع الرئیسي – في النھایة - لیصل ،

و بالطبع ھو الموضوع الذي یشغل اھتمام الجمھور ، ( للعدد المحضر من الحصة 
ة إلى و باإلضاف) و یطلب المعالجة عبر الرسائل و الھاتف في ذلك الحین 

 .المواضیع الثانویة إثراء الحصة 
 تقسیم مھام الصحفیین  .ب 

 و في اجتماع الطاقم ،صة بعد تحدید الموضوع الرئیسي المحضر من الح
الصحفي بالمخرج یتم تقسیم المھام على أعضاء طاقم الحصة ،و تكلیف كل 
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 و تحدید مدة معینة إلنھاء العمل ، ،في بمجموعة من المواضیع المعینة صح
 ھذا ما ، قد تكون التحقیقات خارج العصمة  و،الفعالیة و السرعة شرطان مھمان ف

یلزم الصحفي باالنتقال إلى عین المكان إلجراء التحقیق و اإللمام بالمعلومات 
الخاصة بالموضوع ، فھدف الحصة ھو تطویر االتصال داخل المجتمع الجزائري 

 .ھول خاصة الجزائر العمیقة ، من صحراء و ھضاب و س
یتصل بصاحب الملف و ھذا إما ل لھ یتوجھ كل فرد من الفریق الصحفي بعم

عن طریق الھاتف أو الفاكس أو المقابلة مباشرة ، و ھذا بقصد اإللمام بتفاصیل 
 .الموضوع ، و تحدید موعد معھ إلجراء التصویر 

من جھة أخرى تقوم مساعدة المخرج بتحضیر قائمة خاصة باألفراد الذین 
حصر القائمة رفقة المخرج و ال تن إلى البالطو یوم بث الحصة ، و روسیحض

 بعد ذلك یتم االتصال ،الصحفي بأس أن تكون اقتراحات من طرف الطاقم 
 .باألشخاص و الجھات المعنیة للدعوة 

في اغلب " و كل شيء ممكن " ... و تشمل قائمة المدعوین إلى بالطو حصة 
ولي ؤین ، أخصائیین نفسانیین و اجتماعیین و مسعائالت المفقود:  على حیاناأل

الجھات التي لھا عالقة مباشرة بالموضوع و الحاالت المعالجة ، من ممثلین لألمن 
و یختلف مضمون القائمة حسب الحصص و ... الوطني ، ممثلي الجمعیات 

المواضیع التي یتم التطرق إلیھا ، و ھذا قصد مناقشة المواضیع المطروحة ، و 
ھذا باإلضافة إلى األفراد الذین یأتون خصیصا لتقدیم . یل الحاالت المثارة تحل

نداءاتھم بشكل مباشر ، إلى جانب مجموعة من الطلبة أو أشخاص یودون 
 .الحضور إلى بالطو الحصة 
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 :مرحلة اإلعداد  .2
ینطلق الطاقم الصحفي في العمل أي إعداد المادة اإلعالمیة ، حیث كل 

 :مختلف أطراف الموضوع المكلف بھ ، فیقوم بـ صحفي یتطرق إلى 
 البحث للوصول إلى ،مع المعلومات ، إجراء التحقیقات دراسة الملف ، ج

 .الحقیقة ، رفع الستار عن الواقع ، كشف الحقیقة و إیصال الخبر 
ھنا تدخل قدرة الصحفي المھنیة في إیصال الرسالة اإلعالمیة على أحسن 

 و المعطیات ، بھدف تمریر رسالة وقائیة للمجتمع یتوافقوجھ و تقدیمھا في قالب 
عبر ما یقدمھ من مادة إعالمیة ، و في ھذه المرحلة یبرز دور كل من ملتقط 

 .الصورة و مساعده ، و ملتقط الصوت 
 :تنقسم ھذه المرحلة إلى خطوتین رئیسیتین 

 
I.  تسجیل المادة اإلعالمیة: 

تنقلة على تسجیل النداءات حیث یحدد یعمل الصحفي رفقة الفرقة التقنیة الم
 إلى – طبعا –یوم معین ، حیث یتم استقبال األشخاص الذین یتم استدعائھم من قبل 

 .مقر التلفزیون 
ھؤالء األشخاص یأتون من مختلف أنحاء الوطن لتقدیم نداءاتھم قصد البحث 

 : عن أحد أفراد عائلتھم ، مرفقین بملفات إداریة تضم 
 . التعریف الوطنیة نسخة من بطاقة −
 .طلب خطي  −
 .صورة المفقود  −
 .إثبات ھویة النسب  −

( ى را ، على أشرطة خاصة تدعـیتم تصویر نداءات ھؤالء األشخاص بالكامی
ك تحت إشراف  ، داخل مقر التلفزة الوطنیة ، و ذل"BETACAM) " بیطاكام 

المعلومات  حیث یطلب من الشخص القائم بالنداء بإعطاء ،الصحفي المكلف بذلك 
اسمھ ، سنھ ، حالتھ الصحیة ، : ( الالزمة و الضروریة عن الشخص المفقود 

، أي كل المعلومات التي تفید الصحفي و الجمھور ...) تاریخ و مكان االختفاء 
 .للعثور على المفقود 
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من جھة أخرى نجد الصحفیین رفقة فرق تقنیة متنقلة أخرى في المیدان 
یة ، یتمثل عملھم في التنقل إلى أماكن تواجد الجھات التي خارج مقر التلفزة الوطن

لھا عالقة بالموضوع المختار ، مكان تواجد المعنیین بالموضوع قصد إجراء 
الروبورتاجات التي تھدف إلى محاولة التعرف على الموضوع المطروح لتبسیط 

ى تكون الرسالة اإلعالمیة التي یراد تمریرھا بطریقة بسیطة إلى الجمھور ، حت
واضحة و مفھومة عند األغلبیة خاصة و أن ، الحصة موجھة إلى الجمھور 

 .العریض بجمیع فئاتھ 
شھادات المعنیین و المختصین ، المكان الذي كان مسرحا : یشمل التصویر 

و إن استلزم الظرف ... دارت فیھ فصول حادثة اختفاء المفقود ، الصور الحیة 
یكون تصویر الروبورتاج الخاص . المسرح بناء الحادثة بمساعدة ممثلي 

بالموضوع المطروح ، وفق الفكرة التي یبنیھا الصحفي المكلف بالموضوع ذاتھ ، 
حیث یترك العنان لخیالھ ، مراعیا التسلسل المنطقي للحادثة ، حیث یطرح 
الموضوع في قالب واضح و مفھوم ، و كل صحفي و قدراتھ المھنیة حیث ال تأتي 

: لمیدان إال بعد تجربة میدانیة ، و النقطة المھمة في ھذه الخطوة ھي المعرفة با
تسجیل و تصویر كل ما یفید الصحفي في التحقیق الذي ھو بصدد القیام بھ ، و أي 

 .تسجیل المادة اإلعالمیة 
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DIRECTION DE LA PRODUCTION  
 

LES EQUIPES TYPES DE PRODUCTION 
LE REPORTAGE 

 
 
 

: UMAINSLES MOYENS H 
 

 01 journaliste ou réalisateur  
 01 OPV ou chef OPV ( opérateur preneur de vue ) ; 
 01 POS ou chef OPS ( opérateur preneur de son ) ; 
 01 éclairagiste ; 
 01 chauffeur ; 
 01 administrateur de production . 

 
 

Nb : un administrateur gère à la fois 3 ou 4 reportage  
 
LES MOYENS MATERIELS : 
 

 01 véhicule léger ; 
 01 unité Bétacam complète ( caméra+ micro ) 
 01 unité d’éclairage ; 
 Lot de cassettes 3 fois la durée du produit . 

 
 

 
 

ENTREPRISE NATIONALE DE TELEVISION, DIRECTION DE LA PRODUCTION  
PERSONNEL DE LA PRODUCTION 1997 . ALGERIE. 
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DIRECTION DE LA PRODUCTION  
 

EQUIPE LOURDE  
EMISSION DE PLATEAU 

 
 REALISATION ET GESTION 

 
 Réalisateur ; 
 Assistant réalisateur ; 
 Script ; 
 Régisseur de plateau , régisseur extérieur ; 
 Administrateur de production ; 
 Secrétaire de production ; 
 Chauffeurs(02) 

DECORATION : 
 Chef décorateur ou décorateur  
 Assistant décorateur ; 
 Chef constructeur ; 
 Machinistes(04) ; 
 Peintre(02) ; 
 Chef maquilleuse ; 
 Coiffeuse ; 
 Menuisier ; 
 Costumier ; 
 Chauffeur. 

EQUIPE TECHNIQUE : 
 Equipe car vidéo 

Ou 
 Equipe studio Tv 

 
 
 
 

ENTREPRISE NATIONALE DE TELEVISION, DIRECTION DE LA PRODUCTION  
PERSONNEL DE LA PRODUCTION 1997 . ALGERIE. 
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II.  تركیب المادة اإلعالمیة: 
عند انتھاء عملیة التصویر یتحصل الصحفي على مادة إعالمیة خام ، ھنا 

 .یب عملیة الترك: الصحفي ینتقل إلى الخطوة الموالیة 
 cellule de" خالیا التركیب : تتم ھذه العملیة في مكاتب تعرف بـ 

montage  " ، تحتوي على أجھزة الكترونیة خاصة بعملیة تركیب صور الفیدیو
تركیب المادة اإلعالمیة على : ینتقل الصحفي إلى خالیا التركیب للقیام بعملیة 

من ؟ ماذا ؟ متى ؟ أین ؟  : شكل روبورتاج ، یجیب على األسئلة الخمسة األساسیة
  كیف ؟

تمریر رسالة إعالمیة ھدفھا التوعیة و الوقایة من بیقوم الصحفي من خاللھ 
اآلفات االجتماعیة تكون المادة اإلعالمیة على شكل صور في أشرطة فیدیو من 

، یشترك في عملیة التركیب كل من الصحفي و ) betacam) (البیطاكام ( نـوع 
 شرطةاألتتم عملیة مشاھدة )  الذي یتحكم في أجھزة التركیب الشخص( المركب 

و معاینة الصور كي یتسنى للمركب التعرف على المادة اإلعالمیة األولیة التي 
 .جمعھا الصحفي أثناء عملیة التصویر أي عملیة تسجیل المادة اإلعالمیة 

قدیمھ و یتم االتفاق بین الصحفي و المركب على ھیكل الروبورتاج و كیفیة ت
عندھا یقوم المركب باختیار المشاھد الجیدة و الصور المالئمة . شكلھ النھائي 

للموضوع و كذا المقاطع المختارة من شھادات األشخاص المعنیین بالموضوع 
المطروح ، ھذا إلى جانب إلغاء المشاھد و الصور التي ال تتوفر فیھا المقاییس 

 بحضور الصحفي و مشاركتھ في كل خطوات الفنیة و الجمالیة ، تتم ھذه العملیة
التركیب ، تتم عملیة ترتیب المقاطع و الصور المختارة على شكل روبورتاج 

 .قصیر و في نفس الوقت ثري بالمعلومات 
و بعد تركیب الصور و الصوت یقوم المركب بإدخال و مزج األصوات 

ل یستعم) لروبورتاج افي ( و في حالة إدخال تعلیق الصحفي . الثانویة كالموسیقى 
اللتقاط صوت المعلق ثم ینتھي العمل بتسجیلھ على شریط تركیب ) میكروفون ( 

 ) اإلعالمیةتسجیل و تركیب المادة ( و عند انتھاء الصحفیین من عملھم  62نھائي 
، یتم اجتماع ، یلتقي فیھ أفراد طاقم الحصة من جدید مع المخرج لتقییم العمل 

الضعف فیھ ، ربما لفت انتباه الصحفي ألشیاء و نقاط فاتتھ المنجز ، و كشف نقاط 

                                                

  .09-08 ، ص ص 1995 مایو 05مجال الختیار مستوى اإلبداع ، مجلة الشاشة الصغیرة ، عدد .... التركیب : م .  سھیلة  62
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صوب ، و في النھایة تكون في الروبورتاج ، فغالبا ما یكون رأي الجماعة اال
 .المادة اإلعالمیة جاھزة قابلة للبث على المباشر 

 : مرحلة البث  .3
تعتبر آخر مرحلة انجاز الحصة ، فبعد تحضیر الروبوتاجات ، و بعد 

بجمیع األشخاص و الجھات المعنیة بالمواضیع المطروحة ، و دعوتھم االتصال 
  الذي یكون قد تمت برمجتھ–للبث للحضور إلى بالطو الحصة في الیوم المحدد 

  ، و عندھا یلتقي من -باالتفاق ، بین مخرج الحصة و مدیر البرمجة للتلفزیون 
ریاض بوفجي ، مایا : ( جدید المخرج رفقة مساعدة المخرج ، و بمنشطي الحصة 

 .لالطالع على الروبوتاجات المحضرة من طرف الفریق الصحفي ) باشا 
یقوم المنشطان بمشاھدة الصور بتمعن لیكونا على درایة تامة بما سیجرى  

في الصحة ، و إن كانا بحاجة ألي استفسار یخص الروبورتاجات ، حول شھادة 
 ما ، تكون مساعدة المخرج موجودة فرد أو احد نقاط الملف ، أو عن حقیقة حادثة

 الملفات المطروحة في للإلجابة عن ذلك ، فھي التي تلم بجل المعلومات حو
 .الحصة 

 و ھي -  Feuille de route –من جھة أخرى تتم عملیة تحضیر ورقة الطریق 
روبورتاجات ، نداءات ( ة ـــــعبارة عن برنامج مسطر یضم كل العناصر األساسی

، برنامج منظم بالدقیقة و الثانیة ، منذ ... ) المنشطین ، المكلمات لھاتفیة ، تدخالت 
 .انطالق الحصة من الجینیریك إلى آخر كلمة یقدمھا المنشطان للجمھور 

ھذا البرنامج المسطر من طرف المخرج یتبع باحترام یوم البث حتى ال تختلط 
و كل شيء " ...  حصة  لطاقم– الدلیل –األمور عند بث الحصة ، فھو بمثابة 

 – ورقة طریق –لھ " و كل شيء ممكن " ... و كل عدد جدید من حصة " . ممكن 
 بالتلفزة )1(و عادة ما یكون بالطو تسجیل الحصة في األستودیو رقم . خاصة بھ 

الوطنیة ، و ھذا نظرا للحجم الكبیر لألستودیو ، و ھذا الذي یتوافق و دیكور 
 الحصة الحصة ، ثم تكون تھیئة 

 
 :تھیئة أستودیو بالطو البث  .أ 

یتم تحضیر دیكور الحصة في األستودیو صباح یوم البث ، و ھذا األخیر 
ھذا إلى جانب تحضیر . الذي یتم تصمیمھ من طرف مھندس دیكور بدایة الموسم 

 .اإلضاءة و غرفة المراقبة و التحكم 
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و مراقبي و یة یستعین بمسیري  إن مصمم الدیكور في أیة قناة تلفزیون
ولي اآلالت و كذالك و كذا القائمین باإلكسسوار و المتممات من أجل وضع و ؤمس

 . و كذا الخلفیة التي سوف ترافق برنامجا ما رضیةاألإقامة 
 مشالتصمیم الدیكور ، یقوم المخرج بمراقبة دیكور أي برنامج ، و یعد 

اة الفرنسیة الثانیة یس مصممي األزیاء بالقنئر"  Michel Mill camps" میلكو 
France 2  بھاتھ القناة ، ت سنة ، من أبرز مصممي الدیكورا60 البالغ من العمر 

تصمیم الدیكور ھو الموضوع األكثر صعوبة و األكثر : " و یقول عن ھذه المھنة 
عقوقا ألنھ یجب جمع كل تصویبات و تأییدات الفریق التقني من أجل تصمیم 

 " ى مراعاة واجھة الشاشة دیكور ما ، و من جھة أخر
فحین تھدد حصة ما بالزوال بسبب الرتابة في الدیكور فإنھ من الممكن أن 
یعید مصمم الدیكور الحیاة لھذه الحصة ، و ذلك بتصمیم دیكور جدید یجعل ھذه 

 63.الحصة أو البرنامج و كأنھ ولد من جدید رغم أن المضمون لم یتغیر 
یون مھنة مسیر البالطو ، و یتمثل دور القائم و من بین المھن الخفیة بالتلفز

بھذه المھنة في استقبال الجمھور ، و كسب و ثقتھ و تسلیتھ و ترفیھھ و إعطائھ 
و كنموذج عن أصحاب ھذه المھنة نجد . اإلشارة للضحك و التھلیل و التصفیق 

 الذي یمارس مھنتھ في ظل و )jean pierre descombs(جون بیار دیسكومب 
منشطین البارزین حیث قضى أكثر من عشرین سنة في المھنة و أصبح كنف ال

التي تبث على القناة ) Jeux de 20 Heures(معروفا بفضل العاب الثامنة مساءا 
  . Fr3الفرنسیة 

فبینما تتجھ الكامیرات نحو المنشط المخاطب للمتفرجین ، یكتفي مسیر 
ي األستودیو و حثھ على التشجیع البالطو في الكوالیس بإثارة الجمھور المتواجد ف

 .و التھلیل 
 jean pierre(و عن مسیر البالطو الناجح یقول جون بیار دیسكومب 

descombs  (  " : نقول أن مسیر البالطو جید و ناجح لما نالحظ تفاعل الجمھور
 .في الحصة بشكل طبیعي 

                                                

 156 ، ص 2004 قزادري حیاة ، تصمیم الدیكور ، الوسیط في الدراسات الجامعیة الجزء السادس ، دار ھومة للنشر و التوزیع ، الـــجزائر  63
. 
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خفي لكنھ  فھو ،ا على حافة المنصة في األستودیو یكون مسیر البالطو متخفی
لیس عدیم النشاط ، إذ ال بد أن یتحول إلى قائد جوق بمجرد ما یرفع یدیھ یقوم 

 64.الجمھور الحاضر بالتصفیق كرجل واحد 
یستعمل الدیكور لیخلق الجو المالئم لمكان العمل ، و زیادة لجمال الحصة ، و 

 و نجد أن الحصة و حسب الدیكور – مصمم الدیكور –یكون من اختصاص 
البرودة و " ید تعتمد على جعل الخلفیة تكتسي لونا أزرقا ، الذي یوحي إلى الجد

الھدوء و ھو لون تبین أن لھ تأثیر فیزیولوجي خاص ، فھو یقلل من التوتر 
العضلي و الضغط الدموي ، و یعدل من تسارع دقات القلب و من االضطرابات 

واب المستشفیات ، و التنفسیة ، و ھو ما یفسر استعمالھ في طالء جدران و أب
 65" فاللون الزرق ھو لون كل ما من شأنھ أن یریح األعصاب 

و استودیو الحصة مقسم إلى نصفین مخصصین للضیوف و تتوسطھما طاولة 
كل ھذه . خاصة بالمنشط و المنشطة ، و أألخصائیین النفسانیین و االجتماعیین 

 .الخطوات تتم تحت إشراف مسئول الدیكور 
 ءتھاردا و دورا ھاما ، في جودة الصورة أوضاءة في األستودیكما تلعب اإل

على إضاءة الدیكور ، و بتشغیل األضواء الكاشفة ' مدیر التصویر ' إذ یشرف 
لضبط الصورة على شاشة الكامیرات الخمس ' مھندس الرؤیة ' بالتعاون مع 

ال بین باألستودیو ، و خالل ھذه الخطوات العملیة یجب أن یكون العمل متكام
المخرج و مسئول الدیكور ، و مدیر التصویر من البدایة إلى غایة آخر اللمسات ، 
و ھذا كلھ إلصابة ھدف واحد ھو إعطاء الدیكور حیویة و جعلھ یحمل المعنى 
الذي یعكس محتوى موضوع الحصة ، ھذا إلى جانب أن اإلضاءة الجیدة تضیف 

 .للدیكور جماال و رونقا و لمسة خاصة 
ة أخرى یتم تحضیر غرفة المراقبة و التحكم ، غرفة تحتوي على من جھ

 شاشات تلفزیونیة ، كل شاشة 5: أجھزة مختلفة تستعمل أثناء عملیة البث منھا 
طاولة تقنیة و أجھزة كمبیوتر إضافة إلى (  ، و كذا األستودیوتقابلھا كامیرا في 

 بالطو البث إلى غایة و تتواصل عملیة تحضیر األستودیو و. أجھزة تقنیة أخرى 
 .أن یتأكد المخرج من االنسجام التام في المیدان 
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  :تقدیم الحصة و إخراجھا .ب 
في مساء یوم البث یتم اجتماع مقدمي الحصة مع المخرج و المختصین 
النفسانیین و المكلفین باإلجراءات القانونیة ، و یتم التحدث في ھذا االجتماع عن 

لتي سوف تطرح ، و كیفیة معالجة المواضیع ، ما ھي مختلف الحاالت و القضایا ا
الرسالة اإلعالمیة التي نود تمریرھا للمجتمع ، و یتم التحدث عن نقاط الھدف في 
كل موضوع ، و التي نود لفت انتباه أفراد المجتمع إلیھا ألجل التوعیة و الوقایة 

 .من آفة اجتماعیة محددة ، تطرح عبر الریبورتاجات 
ھو ترقیة الحوار داخل األسرة : نب التفكیر دائما أن ھدف الحصة ھذا إلى جا

، بذلك تطویر االتصال داخل المجتمع ، من خالل تطرق الحصة إلى الواقع  
المعیشي ، و إلى القضایا و المواضیع التي تمس المجتمع ، في الصمیم ، و تمریر 

 .رسالة إعالمیة تصب في ھذا القالب ، و ھدفھا التوعیة 
 االنتھاء من االجتماع ، یتناول المنشطان وجبة غذائیة خفیفة ، ثم ینتقالن بعد

لوضع مسحوق خاص باألستودیو ، و بعد ھا یتجھان إلى " التجمیل " إلى قاعة 
 .األستودیو لیأخذ أماكنھما في البالطو 

 من طرف األستودیوبعد ھذه العملیة التحضیریة یتم استقبال الضیوف داخل 
أھم النقاط التي سیدور [یرحبا بھم ، و یحاوالن توجیھھم ، و تذكیرھم المنشطین ، 

 .حولھا النقاش 
عندما یقترب البث على المباشر ، یعلن المخرج عن اقتراب الموعد ، و الكل 

 ، " Attention dans 3mn...) "  دقائق 3حذار ، ننطلق بعد (  نفسھ ، مثال یھیأ
ة لھم و كذلك المنشط و المنشطة ، كما و یجلسون الضیوف في األماكن المخصص

 ، بعد كل ھذه الخطوات و بعد حضور كامیراتھیستعد المصورون كل واحد أمام 
الذي غالبا ما " و كل شيء ممكن " ... الجمیع ، یأتي موعد البث المباشر لحصة 

 .الجزائریكون على الساعة التاسعة لیال بتوقیت 
 دقیقة على المباشر ، و على 90لى مدى تتم عملیة تقدیم الحصة و إخراجھا ع

،  "  A3 ، الجزائریة الثالثة CAاألرضیة ت ج ، كنال ألجیري ( القنوات الثالث 
حیث یتم تقدیم الموضوع الرئیسي ، متابعة الروبورتاجات ، النداءات المسجلة ، و 
النداءات المستعجلة مباشرة من البالطو ، ھذا إلى جانب فتح باب النقاش مع 

لضیوف الحاضرین و إثراء الحصة بالمكالمات الھاتفیة من داخل و خارج الوطن ا
. 
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 للحصة على القنوات و خالل ھذه المرحلة أي خالل عملیة البث المباشر
 یتم االتصال بین المخرج و المنشطان و المصورین بواسطة سماعات ،التلفزیونیة 

 ، و حتى اللقطات التــي و یرتدیھا ھؤالء لیوجھ حركاتھم)  Pastille( خاصة 
 .یأخذوھا 

طریقة التنشیط مھمة جدا حیث ترتكز على اللغة البسیطة حتى تصل الرسالة 
إلى جمیع فئات المجتمع بمختلف مستویاتھم ، و كذا یعیش المنشطان كل لحظة 
بتمعن و عمق في التركیز مع المواضیع و یحاوالن بقدر اإلمكان باآلالم و أحزان 

 .یع مقدرین الظروف النفسیة المحیطة بھم أصحاب المواض
و في الختام یقدم المنشطان كلمة ختامیة ملؤھا األمل بغد جدید أجمل ، و 
یضربان موعد للمشاھد في الشھر المقبل ، مع مواضیع جدیدة و وجوه جدیدة ، و 

  .المعایشقصص جدیدة من الواقع 
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 " : شيء ممكن و كل " ... تسییر حصة 
 

 :یتطلب إنتاج حصة تلفزیونیة ناجحة توفر النقاط التالیة 
  المعرفة 
  األجھزة 
  اإلمكانیات المادیة 
  الطموح و اإلرادة 

یبحث عن "  La personne Professionnelle" بدایة الشخص المھني 
ى إبعاد كل العراقیل التي قد تصادفھ ، و ذلك قصد إنتاج مادة إعالمیة تشتمل عل

 .الكم ، الكیف ، االعتبار و التحدید 
لذلك ال بد من معرفة طریقة إنتاج مادة إعالمیة ، كیف تسییر ھذه العملیة ، 

 .یمكن تلخیص ذلك في عملیة بسیطة 
 .تحضیر          تركیب          البث  سیناریو  فكرة  

ـري فیما ى ھذه المعادلة عنصر قاعدي یرتكز علیھ كل منتوج سمعي بصـتبقـ
 :یلي 

 رسمین للتوضیح ، و أردنا أن ننقلھما حرفیا لتفادي الوقوع في الخطأ غیر 
 :ألعمدي عند إجراء الترجمة ، و ذلك للمحافظة على األمانة المھنیة 
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Schéma 1 : organigramme de la direction de production 66 

                                                

66 Entreprise Nationale de Télévision, Direction de la production : 
Qu'est ce que produire ? Et comment produire? 1996. Algérie.   

Identification Prévision 

Pourquoi va-t-on produire ? 
Que produire ? 

- Prévoir ce qu'on va  faire 
-  Ce que vont faire les 
autres   
-  Ce qui peut arriver  

- Cahier de charges 
-  Conjoncture 
-  Connaître les cibles 
-  Sondage sur la TV 
-  Analyse courrier 
-  Critique de la presse 
-  Analyses des Prog. Tv. 

Voir, lire, parler, écouter, 
analyser 

Décision 

Produire d'après : 
- Ce qu'on a  
identifie  
- Ce qu'on  a  prévu 

Action Comment 
produire 

Processus de 
fabrication d’un 
produit 
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یونیة ، من جھة أخرى ، ألجل تسییر منتوج إعالمي ، حصة تلفز 
 فھو عمل مشترك متكامل ،ریات على مستوى التلفزة الوطنیة نشترك مختلف المدی

، و الرسم البیاني الموالي یوضح ذلك ، و اخترنا نقلھ حرفیا لتفادي الخطأ غیر 
 :ألعمدي عند إجراء الترجمة ، و ذلك للمحافظة على األمانة المھنیة 
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 Désignation d’équipes de réalisation et 
gestion (voir composante) 
 Élaboration de dossiers de production (voir 
fiche) 
 Montage financier 
 Suivi de la production 

Schéma 2 : processus de fabrication et les structures chargé de sa 
gestion  
 

Différentes étapes de ce 

Processus  de fabrication d’un projet audiovisuel et les différentes structures 
chargées de la gestion 

Projet 

Unité études/analyse 
 Idée  
 Scénario 
 adaptati
on 

Département 

Commission de 

Différentes structures chargées de la 

 Ventilation projets aux unités 
spécialisées selon genre pour exécution 
 Coordination entre unités et autres 
structures 

Préparatio

 Prospection  
 Étude du projet (contenu, 
genre, impact)  
 Ventilation du projet 
 Visionnage du produit fini  
 Contrôle conformité  

Les unités de DPT administratif et 

 Casting 
 Repérage lieu 
 Contacts 
 Essais 
 Remise texte 
 Montage 
financier 
 sponsoring 

Direction  Sponsorin
g  
 spots 

Les 

Tournag
 Contrôle 
devis 
 Facturation 
 Cachets 
 Frais mission 
 Convention 
 Régularisati
on dossiers 

 Préparation moyens de production et leur mise à 
la disposition du producteur 

Sous-direction moyens de 
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Montage et 

Parc 

Diffusion 

 البث

Affection de véhicules 
(Repérage, contacts, 
tournages) 

Post-synchro 
films 

 Préparatio
n 
 Plateaux 
 Décors 
 accessoir

Produit fini 

DSTE 

 Équipe lourdes fixes 
 Équipes lourdes mobiles 
 Planification : studio, 
cellule de montage , 
palette , ado 
 Repiquage films-beta  

Unité cinéma 

Direction adm et Unité 

 Désignation d’une équipe technique (voir 
composante) 

 Développemen
t 

Bonde 

 Virement régie 
 Liquidation dossier 
Prod 
 Régularisation prés 
de l’agence 
comptable 

Unité 

Montage 

Promotion des 

Direction de la 
programmatio
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Schéma 03 : implication des autres directions dans le 
processus de fabrication d'une production :67 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                

67 Entreprise nationale de télévision, Direction de la production :  
Plan des charges 1997/1998, Décembre 1997. Algérie. 
 
 

DSTE 

DT. Commerciale 

Direction 
Production 

Direction ADM, 
Finances 

1. Préparation 
 Repérage des lieux 
 Affectation studios 
 Préparation éclairage 
2. Tournage 
 Moyens lourds / fixes 
 Moyens lourds mobiles 
 Caméra HF 
3. Montage / poste – prod 
 Affectation cellule 
Montage 
 ADO pour effet Spéciaux 
 Palette graphique 
 Repiquage phylum vides 
4. Diffusion 
 Garantir une bonne diffusion  

Préparation 
Tournage 

Sce   sécurité 

Auturis, acces 

Préparation 
- sponsoring 
- convention avec les partenaires 
(infrastructure) 
- travaux de commandes 
- (spots, documentaires, public) 
- Émissions de promotion  

- préparation 
* Visionnage et repiquage des 

Sous direction 

Direction programmation 

-  Produit fini. 
*  Promotion des programmes 
*  Habillage 
*  Respect des RDV 

Intervention  

introduction 

Introduction 

Intervention 

Intervention 
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یعتبر التسییر ، العمود الفقري النجاز حصة ، متابعة أي حصة تبدأ انطالقا 
 :من الفكرة ، الملخص و اإلعداد 

 خاصة بھا ، و تشمل على العنوان ، السینوبسیس – ورقة تقنیة –لكل حصة 
و " ...  و كل ما یخص طریقة اإلعداد ، و فیما یلي الورقة التقنیة الخاصة بحصة ،

 " كل شيء ممكن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Fiche Technique/  ورقة تقنیة
 

  و كل شيء ممكن ...    :العنوان 
  اجتماعي         :النوع  
  دقیقة 90          :المدة  
  شھریة       :التوقیت  
  المؤسسة الوطنیة للتلفزة الجزائریة          : إنتاج 
  فیدیو     : نوع البث 
  1األستودیو رقم         : المكان 
  لجمھور عبر االتصال بالھاتف  مشاركة ا      :مالحظة 
  السینوبسیسSynopsis  /  الملخص: 

 .مجلة اجتماعیة تفتح فضاء لالتصال على المباشر للعائالت التي بصدد البحث عن ذویھم 
بمناسبة كل حصة یتم مناقشة موضوع معین ، من طرف أساتذة مختصین إذ یعطون للموضوع 

ب معطیات حقیقیة ، و معرفة ، التوعیة بمخاطر بعدا علمیا ، و یسمحون بذلك للمشاھدین كس
 . الحصة تكون موجھة ألجل تحسیس المشاھد و توعیتھ ریبورتاجاتاآلفات االجتماعیة ، 

  و كل شيء ممكن " ... طاقم حصة: " 
  سعید عولمي         :المخرج  
  فریدة دھینة  :مساعد مخرج  
  بدوي كمال        :سكریبت  
  دھینة ا باشا ، بوعالم لعبادي ، فریدة  ة زاوي ، مای زھی    :الصحافیین. 
  ابراھیم أودینة    :اإلنتاجمدیر  
  باللي شریف یاسین     :مسیر عام  
  زراري بعزیز  : رئیس الوحدة 
  بوفجي ریاض و مایا باشا : منشطي الحصة 
  بلقاسم بوصبیعة : اإلنتاجنائب مدیر مدیریة  
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 اإلعداد الملخص، الفكرة،كما سبق الذكر متابعة أي حصة تبدأ انطالقا من 

  :منلھذا الغرض ال بد من تعیین فرقة التسییر المتكونة 
 .ة مدیر اإلنتاج إبراھیم أودین .01
 كاتبة اإلنتاج فتیحة  .02
 .مراقب اإلنتاج یاسین باللي  .03

" ...  ھو المسؤول األول عن الملف اإلداري و المالي للحصة  :اإلنتاج مدیر  .1
حیث یتم التعاون مع مخرج الحصة ، إعداد ملف المال أو " و كل شيء ممكن 

 ، و كل ما تتطلبھ من "  Le devis" المیزانیة الضروریة النجاز الحصة 
 :الناحیة المالیة 

 دیكور ، مصاریف المھمات ، مصاریف المتعاونین ، النقل ، الھاتف ،  −
 .... ، التصویر ، التركیب الفندق

و یكون مدیر اإلنتاج متحصل على شھادة تسییر إنتاج تلفزیوني أي 
 .تخصص تسییر سمعي بصري 

الخارجیة یتمثل عملھا في كتابة كل الطلبات الداخلیة و  : كاتبة اإلنتاج .2
 .الخاصة بالحصة 

یعمل على تطبیق تعلیمات مدیر اإلنتاج  :  "Régisseur" مراقب اإلنتاج  .3
من شراء و قضاء الحاجیات الخاصة بالحصة ، و لوازم الدیكور ، و صرف 

 .... ، ترتیب النقل الفندقمصاریف 
 68 :بسیطةفیما یلي رسم یوضح تسییر الحصة بصفة 

 
 

 

 

 

 
                                                

 . على الساعة الواحدة بمقر التلفزة 2007 فیفري 10السید بلقاسم بوصبیعة ، یوم : نائب مدیر مدیریة اإلنتاج : مقابلة مع  68

 المدیریة

 الفرقة التقنیة  ر دیكو/ السنوغرافیة  الوحدة

 البث

 التركیب
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 المال و المیزانیة الضروریة إلنتاج الحصة نجد كل اإلمكانیات المطلوبة في ملف
 ) تركیب ، تصویر ( من طرف المخرج وفق ما ھو منصوص في الملف 

 :  حصة أسبوعیة تتطلب تصویر أشرطة كما یلي :مثال 
 السنة / مرات تصویر156=  أسبوع 52×األسبوع/ مرات تصویر3
 السنة /  شریط فیدیو312= أسبوع  52×األسبوع/K7 أشرطة فیدیو 6

 .ملف التسییر یخلق مع فكرة الحصة إلى نھایة الحصة  
عندما یراد بیع حصة تلفزیونیة إلى جھة خارجیة معینة یتم اللجوء دائما إلى  

 .للحصةي ـالملف المالي الخاص بالتسییر ألجل تقییم المبلغ الحقیق
ھو الذي یحدد اإلمكانیات و المعد أي الشخص الذي یقوم بإعداد الحصة  

  أما مدیر اإلنتاج فلیس لھ دخلالبشریة،المادیة و 
و كل شيء ممكن " ... بالمضمون فمھمتھ تتوقف على العمل اإلداري و في حصة 

 .نفسھالشخص الذي یقوم باإلعداد أي المعد ھو المخرج " 
" ... نجاز حصة و فیما یلي تقدم لكم ورقة تقنیة تقریبیة عن المیزانیة الضروریة ال

 " :و كل شيء ممكن 
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   fiche technique estimationورقة تقنیة تقریبیة 
 "و كل شيء ممكن " ... العنوان 
 شھریة : التوقیت 

  دقیقة 90: المدة 
  12عدد الحصص 

 فیدیو ثقیلة و خفیفة : األجھزة 
 .أستودیو : المكان 

 الثمن المباشر Désignationالوجھة 
Coût direct 

 الثمن الغیر المباشر
Coût in direct 

 المجموع
Total 

اإلخراج /التصور .1
Conception/Réalisation 

a( جنریك الحصة. 
b( جنریك األركان. 
c(  المؤثرات الخاصة)(Jingles. 
d( المؤثرات الصوتیة. 
e( الموسیقى. 

 :قسم الحقوق
 .المضمون -
 .األركان -
 .التصور -

 :إخراج دیكور/تصور
 .شراء اللوازم -
 .إكسسوارات -

 : الدیكورعمال
 .رئیس الدیكور -
 .مساعد الدیكور -
 ).machiniste) 04آالتي  -
 Peintreصباغ  -
 .إكسسوار یسن -
 .تجمیل -
 .حالقة -
 .المالبس -

 :اإلخراج
 .المخرج -
 .مساعد المخرج -
 .سكر یبت -

 :تسییر
 .مدیر اإلنتاج -
 .administrationإداري  -
 .مسیر عام -

 
 

30000,00 
 

80000,00 
80000. ,00 
25000. ,00 

 
 
 

120000. ,00 
 

500000. ,00 
250000. ,00 

 
180000. ,00 
110000. ,00 
80000. ,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60000.00 
 
 
 
 
 
 

22000.00 
22000.00 
22000.00 
22000.00 

 
 

600000.00 
150000.00 
120000.00 

 
180000.00 
132000.00 
132000.00 

30000.00 
 
 

80000.00 
 
 
 
 

120000.00 
 
 

560000.00 
250000.00 

 
 

180000.00 
110000.00 
80000.00 
22000.00 
22000.00 
22000.00 
22000.00 

 
 

600000.00 
150000.00 
120000.00 

 
180000.00 
132000.00 
132000.00 
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 ).02(مسیر خارجي  -
 ).02(كاتبة اإلنتاج  -
 ).02(سائق  -
 

240000. ,00 
96000. ,00 

112000. ,00 

 240000.00 
96000.00 

112000.00 

.Total 1759000   المجموع الملزوم   ,00 1462000.00 3221000.00 

 ...المجموع الملزوم
 :الفرقة التقنیة
 .Bataوحدة شریط  

 car 5 voies).(فرقة ثقیلة  -
 ).studio régie(أستودیو تقني  -
 .خلیة تركیب -
 k7.أشرطة  -
 .1أستودیو  -
 .2أستودیو  -
 .3أستودیو -
 .بالطو -

 :وسائل النقل
 .سیارة -
 .طائرة -

 :المتعاونین
 ).04 (صحافي -
 .متعاون -
 .منشط -
 .مقدم -
 .مستشار -

 مصاریف المھمة
 مصاریف اإلخراج التقني

 .تكلفة المدعوین
 .أشیاء أخرى و غیر متوقعة

Divers est imprévues 

1759000. ,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

312000,00 
220000,00 

 
384000,00 
250000,00 
120000,00 

 
986000,00 

5000000,00 
350000.00 
488100.00 

1462000.00 
 

1144000.00 
1440000.00 

 
703200.00 
140000.00 

 
 
 
 

156000.00 
 
 
 

192000.00 
 

3221000.00 
 

1144000.00 
1440000.00 

 
703200.00 
140000.00 

- 
- 
- 
- 

468000.00 
220000.00 

 
 

576000.00 
250000.00 

 
120000.00 

 
986000.00 

5000000.00 
350000.00 
488100.00 

 
 

 10606300.00 5237200.00 5369100.00 المجامیع

  10606300.00: المجموع العام 
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 فإذا تم التسییر بصفة جیدة و بطرقة حسنة و یتم وضع جدا،التسییر مھم 

 .للحصةاإلمكانیات الالزمة یكون النجاح و االستمراریة النتیجة الحتمیة 
ة ال یختلف عن تسییر حص) دقیقة  13( من جھة أخرى تسییر حصة مدتھا  

 أكثر،أو )  دقیقة 90( ن تسییر حصة مدتھا ــو ال یختلف ع)  دقیقة 52( دتھا م
 .حصة حیث نجد نفس التحضیر عند كل 
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 :محتویات الحصة 
 

في أغلب األحیان ، مجرد ابتسامة قد تنیر حیاتنا ، مجرد التفاتة بسیطة أو 
 .عمل خیري صغیر ، قد یصنع أشیاء كبیرة 

تضرب موعد لكل اللذین صادفتھم "  ممكن و كل شيء" ...  سنة 16منذ 
 أن نحمیھم نحبھم، أن نسمعھم، اللذین ھم بحاجة إلى أن ھم،بحیاتعراقیل و عقبات 

 .، ألجل الشعور بأنھم لیسوا وحدھم أمام الصعوبات 
 ...)طالق ، شجار ، رحلة ، (  كل الذین فرقتھم ظروف الحیاة  −
ون عن أصلھم إلثبات وجودھم اللذین ولدوا تحت اسم مجھول ، صاروا یبحث −

. 
 .من كان یعیش معیة سر خنقھ و أراد الفصح عنھ و كسر الصمت  −
من أراد إعادة ربط صلة مع شخص ، التفسیر ، التسامح ألجل مواصلة  −

 .طریق الحیاة سویا 
منذ انطالق الحصة ، مئات المواضیع طرحت ، في اغلب األحیان مواضیع 

وب األطفال ، التحرش الجنسي ، الحرمات ، الطفولة المسعفة ، ھر( طبوھات 
أطفال الطالق ، المشاكل العائلیة ، أطفال الشوارع ، المخدرات ، التخلي ، 
المسنین ، الزواج المختلط ، الزواج العرفي ، الصدمة ، الحراقة ، المراھقة ، 

كذا مواضیع متعلقة بالنتائج الوخیمة للظروف االجتماعیة  ...)سرقة األطفال 
 ...) .التذمر ، العنف ، اإلحباط ( زریة القاسیة الم

مواضیع حول انعدام العدالة االجتماعیة ، عواقب ذلك على تطور الشخص ، 
 .بناء شخصیتھ ، و دوره كشریحة المجتمع 

تم بثھا و مئات اللقاءات الملموسة ) المستعجلة و المسجلة(اآلالف من النداءات 
 .المحققة 
 " :كن و كل شيء مم" ... حصة 
ساعدت المئات من األشخاص في إعادة الثقة إلى أنفسھم و إیجاد القوة في  −

 .أعماقھم لمواجھة الوجود 
 .أعطت الكلمة لكل واحد كان بحاجة للتعبیر ، اقتسام اآلالم و تبرئة الذمة  −
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الكثیر من الشھادات ، التضامن و التالحم ، لحظات متمیزة من الفرحة و  −
 عالقة بأذھاننا ال تنسى أبدا ، لحظات السماح و التسامح أین السعادة ، لحظات تبقى

 .الشعور كان قوي و حقیقي 
حصة تحكي قصص حقیقیة من مجتمعنا قائمة على " و كل شيء ممكن " ... 

 :مبادئ أساسیة 
 .ھي مرآة المجتمع : الحقیقة  −
 تتقرب من الواقع الذي یعیشھ المواطن : التقرب  −
 .ستماع ، اإلصغاء ، للحوار و التضامن تعطي معنى اال: التقاسم  −
تعطي الكلمة للمحرومین ، تفھمھم دون الحكم علیھم ، تعترف : المواطنة  −

 .بحقوق اآلخرین في حیز االحترام و السماح 
 الخطیرة و السلوكیاتعبر التحسیس و االتصال ، و تحذر من : التحذیر  −

 "خیر من العالج الوقایة " اآلفات االجتماعیة و تمر رسالة مفادھا 
 و یبقى األمل : تعطي معنى للحیاة و تؤكد : األمل  −
ترید رؤیا تطل على الزاویة الخفیة للمجتمع ترید صورة " و كل شيء ممكن " ... 

 :حقیقیة بدون عقد ترید فضاء 
 .للتعرف بعالم الطفولة و البراءة  −
 .للتعریف بالمراھقة  −
 الكتشاف عالم الرشد و مشاكلھ  −
 ار عن عالم المسنین لرفع الست −

 : ترید فضاء 
لتشجیع كل المبادرات تحمل أفكار تعمل على المشاركة في إعادة بناء  −

 الصلة االجتماعیة عن طریق االتصال 
) رجال الغد(ألجل إحیاء مبادئ المصلحة العامة بھدف أن یصبح أطفالنا  −

، التسامح ، حب مواطنین لدیھم ضمیر ، مبدأ االنتماء إلى المجتمع ، یشجع الحوار 
 .اآلخر ، األمل و العمل على تنمیة الحوار داخل المجتمع 

 .ھي فضاء أین نتحدث و نتكلم حقیقة " و كل شيء ممكن " ... 
 من اجل أي مضمون ؟

 : األركان 
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 :عالمة استفھام 
 .وراء كل حكایة شخصیة نجد ، عالمة استفھام أو سر معین 

صة و یكشف عن سره عن أحزانھ و أالمھ ، الشخص المعني باألمر یفتح قلبھ للح
 كل طلب عبارة عن طلب استغاثة 

 من أنا ؟
 . معرفة جذورنا – و من أجل التوازن الشخصي –ألن كل واحد منا یحتاج 

: الحصة احتارت أن تبسط و تمد ید المساعدة لكل من ھو بصدد طرح سؤال 
 من أنا ؟

 كیف أصبحوا ؟
لمشاھدین ، شخصیة ما ، حالة معینة ، حكایة بعض الروبورتاجات علقت أذھان ا

 .حساسة ، الحصة تبحث و تجد أثارھم بعد عدة سنین من مرورھم بھا 
 :االعتراف بالخطأ و التسامح 

االعتراف بالخطأ یبرئ الذمة و یریح الضمیر ، یسمح لآلخرین بالتفكیر 
 ، خلق فضاء ناسلوكیاتالوقوع في ذات الخطأ ، رفع االلتباسات ، إعادة النظر في 

 .للحوار للذین یعجزون عن التعبیر 
 .تلعب الحصة دورا في االتصال اإلنساني  و تقدم فرصة للسماح و التسامح 

 :تكریم 
االعتراف باألعمال الخیریة و الشجاعة التي یقوم بھا بعض األشخاص 

ئ تكریمھم ، و التصدي لتھمیش كل من قام بأعمال ایجابیة في المجتمع أحیا مباد
اإلنسانیة و إحیاء ذكرى من قدموا حیاتھم ألجل مجتمع متماسك و حیاة أفضل و 

 .غد مشرق 
 

 :كیف تقدم الحصة 
وسط جو عائلي و دیكور بسیط " و كل شيء ممكن " ... بعد جنیریك حصة 

 ...ذو ألوان ھادئة ، بحضور جمھور شاھد ، الحصة تحكي مقاطع من الحیاة 
 ،رسم دروب أشخاص تحدثنا عن حاالت ة ، تعید الحصة تحكي مقاطع من الحیا

ھو سفر حقیقي شخصي یبعث فیھ التغلب على العقبات و المصاعب ، و أرادة 
 .الحیاة ، الكلمات و المشاعر تترجم في الصور 
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 بعد تحقیقات في المیدان ترتكز على تعالیق مدروسة ،یتم إجراء روبرتاجات 
 . ، و الشھادات الصور ، األماكن ، الوثائق: برھانھا 

مقدمي الحصة یعطون الكلمة للشھود لسرد واقعھم ، جفاء المجتمع لھم ، و 
 أمام جمھور یمثل المجتمع المدني كل شاھد ،حدیھم و مثابرتھم من أجل الحیاة ت

 فیتساءل عما إذا كان ،مام مرآة یتعرف على شخصیة ینتقد یرى نفسھ و كأنھ أ
 69على صواب 

 الصریحة الواضحة ، تلتزم الموضوعیة تبحث عن الحصة فضاء للشھادات
الحقیقة و تعمل على تمریر رسالة إعالمیة إلى المجتمع ھدفھا الوقایة من اآلفات 

 .االجتماعیة و ترسخ الحوار داخل المجتمع و كذا تنمیة االتصال في المجتمع 

                                                

  .2006، التلفزة الوطنیة ، الجزائر " و كل شيء ممكن " ... الورقة التقنیة لحصة :  سعید عولمي  69
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 " :و كل شيء ممكن " ... عینة من مواضیع حصة 
 

 :ع منھا ما یلي عالجت الحصة عّدة مواضی
 حیث قام المنشط بطرح مجموعة من األسئلة و المتمثلة فیما  :موضوع الطالق

 :یلي 
 لماذا انتشرت ظاھرة الطالق في الجزائر ؟ 
 ما ھو الوضع القانوني للمطلقین ؟ 
 ما ھي حالة األسرة بعد الطالق ؟ 
 ما ھي نتائج الطالق ؟ 

كانت حوصلة  األساتذة المختصین مقدم الحصة وو من خالل النقاش الذي دار بین 
 :موضوع الطالق كاآلتي 

  یعد الطالق أبغض الحالل عند اهللا ، و ھو ظاھرة اجتماعیة تزداد یومیا لدیھ
نتائج جد سلبیة أولھا تشرد األطفال ، و من بین أسباب الطالق ، الملل الزوجي ، 

 .الخیانة الزوجیة و استحالة الحیاة الزوجیة 
 أصبحت المرأة تطلق دون علم ، أي تطلق بمجرد إرسال في الوقت الراھن 

ورقة الطالق لھا ، و كما یرى المختصین في ھذا المجال أنھ احتقار لھا أي یوضع 
حد لحیاتھا الزوجیة دون استشارتھا و ھذا ما جعل المرأة تتدھور نفسیا لحظة 

أن معظم ، كما ترى قاضیة ) نجدة نساء في شدة ( وصولھا إلى مركز االستماع 
النساء ترى أنھا ھي السبب فیما یحدث لھا ، إضافة إلى ذلك أن المجتمع في الكثیر 

 .من الحیان یعطي الحق للزوج ، و ال یرحم الزوجة المطلقة 
 :كما ھناك أسباب أخرى للطالق نذكر منھا 

  الشباب ( نقص الوازع الدیني و خصوصا لدى ھذه األجیال. ( 
 من أفالم أجنبیة وسائل اإلعالم و ما تبثھ . 
  و لقد أوضحت مستشارة بوزارة العدل ، إن الرجل من الناحیة

 نأ إلى سبب بسیط و ھو أالقانونیة ال یحتاج لسبب كي یطلق المرأة فبإمكانھ أن یلج
الحیاة الزوجیة غیر ممكنة مع الزوجة ، و ذلك ألن العصمة في ید الزوج و لكن ال 

 .یجب استعمالھا 
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 ي للنساء المطلقات ، فالمرأة المطلقة تستمر حیاتھا و ھناك وضع قانون
 جدید ، و ذلك ألنھا ستتولى حضانة األبناء ، و تعلیمھم ، تقدیم الزوج بعبءلكن 

للمساعدة المالیة ، و لكن ال تكفیھا لسد حاجیات البناء ، كما أن القانون منح شيء 
 األم تتولى الشؤون اإلداریة و ھي أن" الوالیة القانونیة " جدید للمرأة المطلقة ھو 

 .لألبناء و ال تحتاج إلى الزوج 
  و في األخیر كانت االستنتاجات التالیة: 
  المشكل ھو غیاب الكلمة الطیبة ، و غیابھا یؤدي إلى مثل ھذه األمور و

 .طبیعة اإلنسان قلق ، و الغضب أولھ جنون و آخره ندم 
 ه اآلفة االجتماعیة للحفاظ على ال بد من التوعیة و تكثیف الجھود لتفادي ھذ

 .األجیال القادمة 
  و تختم الحصة بخالصة رئیسیة و ھي أن األزواج شركاء و لیسوا أعداء. 

الحصة حیث  بدایة یتم التعریف بموضوع  :موضوع العنف داخل األسرة
 العنف غیر حضاري ، سببھ وجود فراغ عاطفي داخل نترى أخصائیة نفسانیة أ

 أسبابھ سوء التفاھم بین الزوجین ، و ینعكس على األطفال األسرة ، من بین
 .بالدرجة األولى 

یجر مشاكل نفسیة اجتماعیة كھروب المراھقین من المنزل ، المخدرات ، و 
 .منھ یجب التفاھم و الوعي 

أما ممثلة وزارة األسرة ترى أن العنف ظاھرة قدیمة جدا ، و اآلن بدأ الحدیث 
لعنف موجود ال یمكن إخفاؤه ، من بین أسبابھ األسباب عنھا ینتشر ، و منھ فا

 .االجتماعیة النفسیة و االقتصادیة 
و تقول ممثلة األمن أن السبب الرئیسي للعنف ھي تلك التحوالت التي عرفتھا 
الجزائر إضافة إلى العشریة السوداء ، و حسب اإلحصائیات التي تصل إلى مركز 

 الذین یمارسون العنف داخل األسرة و األطفال ھم األمن فاآلباء ھم بالدرجة األولى
، و أصبح ) التعدي على األصول ( الضحایا ، أما اآلن فظھرت مشكلة جدیدة ھي 

 .األطفال یضربون أآلباء ، و منھ فالعنف یمارس من طرف كل األطراف 
و من بین األسباب تسلط األب الذي یبدأ بإساءة صغیرة ، و اآلن أصبح القتل 

 .ألسرة ، باإلضافة إلى االعتداءات الجنسیة داخل ا
قاضیة أحداث ترى أن العنف األسري من أخطر أنواع العنف ألنھ یقع في 

 :مكان األمان و ھو األسرة ، و ھو أنواع 
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  یتمثل في الضرب ، الجروح ، فیمكن إثباتھ : عنف جسدي. 
  ممارسة االعتداءات الجنسیة : عنف جنسي. 
  طفال ، الشتم ، التحقیر إھمال األ: عنف معنوي. 

و القانون یسلط عقوبات على اآلباء الذین یمارسون العنف على األطفال و في 
فقد یصبح األطفال ) أطفال في خطر معنوي ( ھذه الحالة نسمي ھؤالء األطفال 

مجرمین ، و منھ كل فرد في األسرة لدیھ مسؤولیة تقع على عاتقھ و لھذا فكل فرد 
 .یھ التبلیغ یرى العنف یجب عل

من بین الحلول التكلم على ھذا الموضوع لكي ال یبقى من الطابوھات و منھ 
ال یجب معالجة الطفل فقط ، و وضعھ في مركز ، و لكن معالجة كل األطراف و 
ذلك بخلق حوار داخل أفراد العائلة ، و المشكل كلھ ھو غیاب االتصال داخل 

 .األسرة 
ثقافة عدم التبلیغ " لعنف موجودة باإلضافة إلى و ترى ممثلة األمن أن ثقافة ا

للشرطة ، و ھذا ما جعل المشرع الجزائري یضع مادة قانونیة جدیدة ، و ھي أن ) 
المبلغ محمي ، و كذلك عدم التبلیغ یؤدي إلى آفة أخرى و ھي ھروب األطفال من 

 .المنزل ، خاصة الذین یعانون من اعتداءات جنسیة 
صة الحصة ھي محاربة العنف داخل األسرة بالحوار و في األخیر كانت خال

 .، و االتصال ألن المتضرر األول من ھذه اآلفة االجتماعیة ھم األطفال 
حیث قامت المنشطة بطرح مجموعة من  : موضع اختفاء احد الوالدین

 :األسئلة و المتمثلة فیما یلي 
 لماذا یخرج األب أو تخرج األم من المنزل دون رجعة ؟ 
  یعیش األطفال ھذه الحالة ؟كیف 
 ما ھي الحالة النفسیة للمفقودین ؟ 
 ما ھي نتائج ھذا االختفاء و ما ھي عواقبھ و مخلفاتھ على األسرة ؟ 

و من خالل النقاش الذي دار بین مقدمة الحصة و األساتذة المختصین كانت 
 :حوصلة موضوع اختفاء أحد الوالدین كاآلتي 

الوالد و الوالدة و األطفال :  حضور كل األفراد ألجل توازن األسرة ال بد من
. 

ال بد أن یكون الجو في المنزل مملوء بالحب و الحنان ، و في حالة مشكلة ال 
 .قدر اهللا ، الحوار ھو الحل األنجع للحفاظ على االستقرار 
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الخروج من البیت و الذھاب دون رجعة ، سواء األب أو األم قد یؤدي إلى 
جد األم نفسھا وحیدة تتفاقم مشاكل األطفال و تصبح عاجزة عن نتائج وخیمة ، ت

تسییر المنزل مادیا و معنویا ، فبین الحصول على القوت و العمل على تربیة 
 .األطفال تجد نفسھا تائھة 

 یفقد األطفال استقرارھم النفسي و حتى المعیشي في بعض أخرىمن جھة 
إلى الخروج للعمل و ترك الدراسة األحیان ، إذ یضطر الطفل أو الطفلة البكر 

 .لكسب قوتھم الیومي و حیانا نجد االنحراف قد جلب الكثیر منھم 
یتساءل الطفل حتى أن أكبر و استقر بزواج أو مھنة معینة و حتى إن نجح في 

لماذا تركتنا أبي ؟ لماذا لم تسأل عنا : " حیاتھ الزوجیة و المھنیة ، یبقى یتساءل 
 . تراود ذھن الطفل و كذا الزوجة أو الزوج أسئلة تبقى" أمي ؟

فالمفقود في أغلب األحیان یخرج دون رجعة إلى المنزل بعد شجار أو مشكلة 
ولیة ، ؤاإلھمال ، عدم المس: ا یصنف ضمن تاركا كل األھل دون والي ، و ھذا م

األنانیة و في بعض األحیان الصدمة النفسیة لھا أثر كبیر ، فمن شدة الصدمة 
لفة من واقعة معینة عقد یختار األب أو األم تحت ضغوطات معینة قد یختار المخ

 .ھؤالء الخروج و الذھاب دون رجعة و في األخیر كانت االستنتاجات التالیة 
المشكل ھو غیاب الحوار داخل األسرة ، ال بد من النقاش للكشف عن مواقع  -

 .الخلل لمعالجتھا 
 یجب أبدا أن یدفع الثمن من طرف عند حدوث مشكلة بین األب و األم ال -

األطفال ألن حرمانھم من أحد الوالدین دون التعویض یعد اختالال لالستقرار 
 .العاطفي 

في حالة حدوث الطالق یحتاج الطفل إلى االتصال الدائم مع كال الوالدین ، ال  -
 .یجب االنقطاع لالستمراریة توازن الطفل 
 الذھاب دون رجعة لیس حال ، و ال و تختم الحصة بخالصة رئیسیة و ھي أن

 .بد من الحوار داخل األسرة 
ف بموضوع الحصة و یتم توضیح یبدایة یتم التعر : موضوع الطفولة المسعفة

 .األسئلة المطروحة 
 ما معنى الطفولة المسعفة ؟ -
الطالق ، : ما مصیر الطفل المتبني في حالة حدوث شيء لألسرة التبنیة مثل  -

 .انفصال أو وفاة 
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ترى األخصائیة النفسیة . كیف یتم الحصول على وثائق الطفل المجھول الھویة  -
أن الطفل ، یعود الطفل المتبنى یبحث من جدید عن األب أو األم المجھولة و 
ذلك سعیا منھ إلى تأسیس معالم لحیاتھ ، و حتى إن تم نجاح الطفل المسعف 

 موجود ، و لن یتوقف مھنیا و في حیاتھ بشكل عام یبقى السؤال عن الھویة
 .حتى یجد اإلجابة ألن كونھ مجھول الھویة یقلقھ و یتعبھ نفسیا و یحزنھ 

حضرت للحصة ممثلة وزارة التضامن حیث وضحت أن تبني طفل مسعف 
یتیم ال بد من العائلة السائلة تقدیم ملف للكفالة حیث یتم دراستھ و تقدیم الرد فیما 

 .بعد ایجابیا أو سلبیا 
 :ن تتوفر في العائلة السائلة شروط الكفالة و ھي ال بد أ

  الجنسیة الجزائریة ، دین اإلسالم ، االستقرار النفسي و المادي و ھناك
متابعة من طرف المساعدة االجتماعیة بوزارة التضامن لكل الملفات ، 

 .ملفات الكفالة 
كفالة طالق ، وفاة ، انفصال ، معاملة سیئة یتم سحب ال: و في حالة مشكلة 

و إرجاع الطفل إلى مركز الطفولة المسعفة أین یوفر لھ االستقرار النفساني و 
 في ،المادي ، فكل طفل مھما كانت ظروف وجوده في الحیاة لدیھ الحق في العیش

 ... .العالج ، في الدراسة ، في السعادة و في الفرح 
عفین في حالة و القانون یسلط عقوبات على العائالت المتكفلة باألطفال المس

 .ممارسة العنف علیھم إذ یعتبرون أطفال في خطر معنوي 
... یاسمین ، كمال ، عبیر : االت للطفولة المسعفة حقدمت في الحصة عدة 

، أدلو بشھاداتھم و مرروا رسائل ألھالیھم و ذكروھم بتواریخ میالدھم ، عسى أن 
 یحن قلبھ و یتصل بطفلھ یكون أحد الوالدین في االستماع أو یتابع الحصة ، و قد

 .لیجیب أخیرا عن أسئلة لطالما طرحھا ھؤالء 
 :و ختاما كانت االستنتاجات التالیة 

  الطفولة المسعفة تحتاج إلى الكثیر من الحب و الحنان. 
  ، الكفالة لیس بالشيء السھل ، فھي مسؤولیة معنویة أكثر من كونھا مادیة

، ال بد أن تكون العائلة الكفیلة أرحم من في األرض یرحمك من في السماء 
 .بمثابة الید الحنون على رؤوس ھؤالء الیتامى 

 .و یبقى موضوع الطفولة المسعفة موضوع یشد انتباه الجمھور بصفة ممیزة 



[105] 
 

أن الكفالة مسؤولیة معنویة ، فمن : و تختم الحصة بخالصة رئیسیة و ھي 
أن یعاملھ كفلذة كبده أو أن یتقدم للتكفل بطفل یتیم علیھ أن یخاف اهللا فیھ ، 
 .یتراجع عن الكفالة إن شعر أنھ غیر جدیر بذالك 

 بدایة یتم التعریف بموضوع الحصة ، و  : موضع ھروب المراھقین
 ھروب و متى نسمي الحالة اختفاء ، الفوالنیةتعریف الھروب ، متى نسمي الحالة 

قین ؟ و ھل من منذ أي سن یصبح الطفل راشدا ، ما ھي أسباب ھروب المراھ
 الضروري أن تكون دوافع للھروب أو ھكذا ھي المراھقة ، نوع من الال استقرار ؟

الطفل المستقر نفسیا ، المتوازن عاطفیا ، تمر فترة المراھقة بحیاتھ بھدوء ،  
أما الطفل غیر المستقر نفسیا و غیر المتوازن عاطفیا و الذي یكون ضحیة العنف 

فترة المراھقة لدیھ فترة صعبة جدا ترمي لھ دائما إلى الجسدي و المعنوي تكون 
التفكیر السلبي و حتى إلى االنحراف بعض األحیان و نتیجة لظروف اجتماعیة 
معینة أو ضغوطات نفسیة معینة یلجأ المراھق إلى الھروب ، تاركا ورائھ الكثیر 

إلمكان من األسئلة ، و في بعض األحیان الكثیر من الندم على تصرفات كان با
 .تفادیھا في یوم ما 

إما ممثلة األمن ترى أن ھروب المراھقین في تزاید مستمر و ھذا راجع إلى  
التفتح اإلعالمي األخیر ، فالبرابول یعلم المراھقین أشیاء سلبیة كثیرة تجر بھم إلى 
الھاویة في بعض األحیان و تقول أن الشارع یحتضن المراھقین الھاربین من 

 بھم إلى نار االنحراف ، أي نجد سوق الجنس و خطر المخدرات و منازلھم لتزج
 .ما یترتب عن كل ذلك من سلبیات 

أما ممثلة وزارة التضامن ترى أن ھروب المراھقین ظاھرة نعیشھا كل یوم 
، عدد المراھقین الھاربین من البیوت في تزاید مستمر ، األنجع ھو الحوار في 

 .فالعنف من بین األسباب الرئیسیة لھروب المراھقین األسرة ، التفاھم و التوعیة ، 
ختاما تم تمریر رسالة إعالمیة وقائیة عبر النقاش في ھذا الموضوع حیث  

تم التوضیح للمراھقین أن الشارع غول یلتھم كل من یرتمي بین خطواتھ ، و أن 
 .المنزل بیت األھل مھما كانت فیھ المشاكل یبقى ارحم من الشارع 

 الحصة على ترقیة الحوار داخل األسرة ال بد أن نستمع تزأیضا رك 
ألطفالنا ، تفادي العنف الجسدي و العنف في الكالم ، ال بد من التوعیة و التحذیر 
من مختلف المخاطر ، فالمراھق في ھذه الفترة ضعیف جدا ھو بصدد بناء 

 علیھا شخصیتھ ، ھو اآلن یرسم في معالمھ ، یجعل لنفسھ مبادئ و أسس یرتكز
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بقیة حیاتھ كراشد ، من جھة أخرى ترى ممثلة وزارة العدل أن على األسرة 
مراقبة تصرفات المراھقین و كذا رفقاء السوء قد یكونا سببا النحرافھ و تؤكد أن 

 .البیت ارحم من الشارع ، أرحم من المراكز ، أرحم من السجن  
ترقیة الحوار ا على عیو في األخیر كانت خالصة الحصة ھو العمل جم 

داخل األسرة ، العمل على التحذیر و توعیة التوعیة ، المراھق یحتاج إلى حب و 
حنان ، الشدة في بعض الحیان و اھتمام متواصل ألن الضحیة بغض النظر عن 

  .أسباب ھروب المراھق ، الضحیة ھم األطفال
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 :االستنتاجات العامة للبحث 

 
 :نستنتج من خالل دراستنا أن 

 مأخوذة أنیة مواضیع حساسة و إلىق الحصص االجتماعیة الخاصة تتطر 
 إضافة،من رحم المجتمع و تمثل انشغال المواطن فیھ وھذا من بین عوامل نجاحھا 

 الحصص المباشرة تكسب ثقة المشاھد و تكسب التلفزیون مصداقیة اكبر أن إلى
اركة فیھا من خالل فتح الحوار المباشر مع الجمھور عن طریق الھاتف للمش

وبالتالي كلما كانت الحصة تبث على الھواء مباشرة كلما زاد اھتمام المواطن .
 .بالمعلومات التي تقدمھا 

 فات االجتماعیة من خالل التعریف آلتقدم الحصة معلومات حول ا
 إلى باإلضافة وجوده و انعكاساتھ على الفرد و على المجتمع أسباببالموضوع و 

 .تحلیل المختصین لھ 
 و ذویھم بفضل أھالیھم إلى استطاعوا العودة األشخاص عدد كبیر من نإ 

 .ھذه الحصة و متابعتھا للموضوعات حتى بعض عرضھا 
 تجاوب الجمھور مع الحصة و عدد الرسائل و المكالمات التي تصلھا إن 
 واقعیة تعكس فعال ما یعیشھ أحداث علیھ كونھا تعالج -الحصة-تأثیرھایؤكد 

 .خص الذي یعاني من مشكلة ما  الشآوالمواطن 
  في كسر بعض الطابوھات ″وكل شيء ممكن...″ساھمت حصة  

 –داخل المجتمع الجزائري بتطرقھا لھروب المراھقین ) المواضیع المحرمة (
 حلول إیجادفات ومحاولة  آل ھذه اوأسباب – الوالدین إھمال– بالخطأاالعتراف 

 .لھا 
  أخرىجانب حصص اجتماعیة  إلى ″وكل شيء ممكن ...″تساھم حصة 

 األسرة االجتماعیة و خلق ثقافة الحوار داخل اآلفات نشر التوعیة للوقایة من إلى
 .  و في المجتمع ثانیا أوال
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 :خاتمة 
 

التغیرات السیاسیة و حقیقة أن التلفزیون الجزائري وفق إلى حد ما في مواكبة 
في بث حصص خاصة مباشرة تعالج  حیث سرعت إدارة التلفزیون ،االجتماعیة 

 السمعیة البصریة على انشغاالت اإلعالمالقضایا االجتماعیة اآلنیة بفتح أجھزة 
المواطن و مشاكلھ الیومیة ، و ذلك من أجل استرجاع المصداقیة التي فقدھا 
التلفزیون الجزائري كوسیلة إعالمیة ثقیلة لھا وزنھا على الساحة الوطنیة و الدولیة 

. 
التلفزیونیة حصة إعالمیة اجتماعیة تھتم " و كل شيء ممكن " ... حصة 

بطرح انشغاالت المواطن ، و محاولة إیجاد حلول و لو نسبیة لما یعانیھ أفراد 
المجتمع في حیاتھم الیومیة ، و تتطرق الحصة إلى مواضیع آنیة تنبثق من أعماق 

فزا قویا الستمراریة الحصة المجتمع ، یطلبھا المشاھد ، و ھذا ما یشكل دافعا و مح
 .بحكم أنھا المرآة العاكسة 

 فالمواطن بطبعھ یبحث عن الصدق و ،النشغاالت و مشاكل المواطن 
المصداقیة ، و ھذا ما توفره الحصة من خالل استضافتھا للمتخصصین و 
المسئولین في المیدان ، و فتحھا الخط الھاتفي ، دون نسیان طریقة البث على 

 . الموضوعیة و الجدیة و المصداقیة اإلعالميشرة التي تمنح للعمل الھواء مبا
إن إنتاج حصة تلفزیونیة مھما كانت مدتھا الزمنیة أو نوع المواضیع التي 
تعالجھا لیست عملیة بسیطة ، كما یراھا المشاھد من خالل التلفاز ، و إنما ھي 

ستنا ، و للتمكن من عملیة دقیقة تستلزم المرور بخطوات عدیدة عرضناھا في درا
 منتوج كامل شكال و مضمونا یتلقاه المشاھد عبر التلفزة إلىتحویل الفكرة الذھنیة 

" و أخیرا عملت التلفزة الجزائریة و من خالل الحصص الخاصة نموذجا حصة 
على رفع الستار على حقیقة ما أخفاه رحم المجتمع " و كل شيء ممكن ... 

ت و اختالالت ، و لتصور حقیقة آالم األفراد الجزائري ، لتكشف عن انحرافا
 " .و كل شيء ممكن " ... الذین فقدوا في وقت ما األمل ، و لترفع حقیقة شعار 

ألغت لغة الكالم ، و أبعدت المشاھد عن الخیال ، لتبرز الصورة و تظھر 
العروض و الواقعیة ، لیعیش المشاھد األحداث فعال ، و تجلبھ إلى نقاش الموضوع 

 إعالمیة و تجعل منھ طرفا لتقدیم الحلول لآلفات االجتماعیة و تمریر رسالة ،
" و كل شيء ممكن " ... مفادھا ترقیة الحوار داخل المجتمع الجزائري حصة 
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منبع للمحبة ، فضاء لالتصال ھي حصة اجتماعیة ذات أھمیة بالغة تعالج مواضیع 
خاصة ، دامت و تدوم طویال حساسة تھم األسرة ككل و األسرة الجزائریة بصفة 

 ."و كل شيء ممكن  " ... لخدمة المجتمع 
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