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الثلافت السياسيت في الصحف اليىميت واوػكاساتها غلى غمليت 

 التىميت السياسيت في الجزائر

دراست جحليليت ملارهت لػيىت مً صحيفتي الخبر والشػب في الفترة 

 .2001إلى  1191املمتدةمً 

 

 حياة كزادري  د.

         3حامػت الجزائر كليت إلاغالم والاجصال. أستاذة محاضرة.

kezahayali.74@gmail.com  

 

 امللخص:

الباخثت مً خالٌ هزه الذساظت جىغُذ مذي معاهمت الصخافت الُىمُت  خاولذ    

ت ومً غمنها صخُفتي الخبر والشػب في جدلُم الخىمُت العُاظُت في  الجضاةٍش

الجضاةش، مؼ اإلالاسهت بُنهما باغخباس ألاولى جابػت لللؿاع الخاص والثاهُت جابػت لللؿاع 

ين الصخُفخين إلافاهُم الثلافت الػام. ورلً مً خالٌ سضذ مػالجت مػامين هاج

العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت ومفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت 

ش للخُاة العُاظُت  لػملُت الخىمُت العُاظُت. غلما أن الخىمُت العُاظُت هي جؿٍى

وجدذًث للمماسظت العُاظُت وجللين للثلافت العُاظُت، ما ًإدي ئلى هلل اإلاجخمؼ 

الت ئلى خالت مؿاًشة وهى ما ًخؿلب الػذًذ مً العىىاث ألنها ال ًمىً أن مً خ

جخدلم في فترة صمىُت كطيرة وئهما جدخاج ئلى الىكذ اليافي، وئلى معاهمت مخخلف 

اإلاإظعاث مً بُنها اإلاإظعاث الصخفُت. ولخدلُم الخىمُت العُاظُت ال بذ مً 

الخىاس واإلاشاسهت والاظخلشاس جىافش زلافت ظُاظُت جلىم غلى الثلت والدعامذ و 

 العُاس ي واخترام الشأي آلاخش.

الاجطاٌ  -صخافت مىخىبت -جىمُت ظُاظُت -زلافت ظُاظُت الكلماث الدالت:

 صخافت ًىمُت.-العُاس ي
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Résumé : 
      L’étude a tenté de clarifier la contribution de la presse 

quotidienne algérienne dans le développement politique en Algérie, 

avec la comparaison entre le journal privé El khabar et le journal 

public Achaab. Grâce à l’analyse de contenu de ces deux  journaux, 

est ce que les concepts de la culture politique utilisaient soutiennent 

le processus de développement politique ou bien elles entravent 

le ?. Notez que le développement politique est l’élaboration de la 

vie  et la pratique politique et l’instruction de la culture politique, 

ce qui permis de transmettre la société d’un cas à un autre 

différent .cela nécéssite plusieurs années car il ne peut être atteint 

dans un court laps de temps, mais on a besoin de temps, de la 

contribution des différentes institutions, y compris les institutions 

de la presse. Et le développement politique exige une culture 

politique fondée sur la confiance, la tolérance, le dialogue, la 

participation, la stabilité politique, et le respect de l’opinion des 

autres. 

 

 ملدمت:

بذ مفهىم الخىمُت مً اإلافاهُم الشاتػت الاظخػماٌ ظىاء مً كبل ألافشاد أو أض

الهُئاث الخيىمُت ، وهى مفهىم ٌعخخذم غادة للخػبير غً وافت الخؿّيراث الهُيلُت 

والخىظُمُت والعُاظُت مً أحل الاهخلاٌ باإلاجخمؼ مً خالت ومعخىي أدوى ئلى خالت 

ال جشجىض غلى حاهب واخذ دون آلاخش بدُث  ومعخىي أفػل، فهي شاملت في جىحهاتها 

والخىمُت  حشمل حمُؼ حىاهب الخُاة الاكخطادًت والاحخماغُت والثلافُت والعُاظُت.

مً حاهبها العُاس ي، حعمى "جىمُت ظُاظُت" بمػنى ئخذار حؿُيراث ظُاظُت 

ت وهمارج بذًلت جفشع غشوسة وحىد زلافت ظُاظُت خذًثت ومؿاًشة، هزه  حىهٍش

وكذ جىاولذ هزه  كذ جيىن داغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت أو مػُلت لها. الثلافت

الذساظت معاهمت الثلافت العُاظُت في دفؼ غملُت الخىمُت العُاظُت، باغخباسها 

وعُج مً اإلاػشفت واإلاػخلذاث واللُم وأهماؽ الخفىير والعلىن العُاس ي، وهي جخيىن 

مً غىاضش مػشفُت أي حملت اإلاػاسف التي جخيىن لذي ألافشاد ئصاء الىظام العُاس ي 

ها وألادواس العُاظُت مً حاهبي اإلاذخالث واإلاخشحاث وغىاضش والبنى التي ًدخىي
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غاؾفُت واججاهُت وهي ألاخاظِغ التي ًدملها الفشد اججاه الىظام العُاس ي بمخخلف 

ميىهاجه والتي جدذد اججاهاجه هدىها، وغىاضش جلُُمُه وظلىهُت وحػني ألاخيام 

العُاس ي وأحضاةه اللُمُت والعلىهُاث التي جطذس غً ألافشاد اججاه الىظام 

والثلافت العُاظُت غملُت مىدعبت ومعخمشة ًخػشع لها الفشد ؾُلت  اإلاخخلفت.

خُاجه وبذسحاث مخفاوجت  فػىذ مشوس اإلاجخمؼ بمشخلت زىسة ظُاظُت أو احخماغُت 

مػُىت، ًلىم الىظام العُاس ي الجذًذ بخػبئت حهىده إلالاومت ومػاسغت الثلافت 

ىضاتها واهدعاب ؾابػها الخذًث بىاظؿت غملُت العُاظُت العاةذة وحؿُير مشج

الخيشئت العُاظُت، وهي الػملُت التي ًىدعب مً خاللها الفشد اججاهاجه هدى 

العُاظت والىظام العُاس ي، وجػؿلؼ بها حملت مً اإلاإظعاث الاحخماغُت 

والعُاظُت واألظشة واإلاإظعاث الخػلُمُت، واإلاإظعاث الذًيُت، وألاخضاب ووظاةل 

ض الىعي العُاس ي وفي  م ...ئلخ.ؤلاغال  خُث جلػب وظاةل ؤلاغالم دوسا باسصا في حػٍض

جذغُم اإلاشاسهت العُاظُت لذي ألافشاد، مً خالٌ اإلاػلىماث وألافياس والخىحهاث 

العُاظُت وألاهماؽ العلىهُت اإلاىلىلت لهم غبر مخخلف اإلاػامين اإلاػشوغت وهزا ما 

افت اإلاىخىبت باغخباسها وظُلت مً وظاةل ًدذر جىمُت ظُاظُت في اإلاجخمؼ. والصخ

ػذ أداة مً أدواث الخؿُير والخثلُف العُاس ي، فمً خاللها جدشيل 
ُ
ؤلاغالم، ح

ولذساظت مفاهُم  الاججاهاث واإلاىاكف هدى الىظام العُاس ي بمخخلف ميىهاجه.

الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف الُىمُت واوػياظاتها غلى غملُت الخىمُت 

ت في الجضاةش جم جدلُل مػامين غُىت مً الصخف الُىمُت في ظل الظشوف العُاظُ

، خُث غاهذ البالد 1988أهخىبش  05العُاظُت التي حػِشها الجضاةش مىز أخذار 

ش غلى غمل اإلاإظعت الصخفُت في 
ّ
ولتزاٌ حػاوي مً غذم الاظخلشاس العُاس ي، أز

ملُت الخدّىٌ الذًملشاؾي التي مػالجتها لللػاًا اإلاخخلفت داخل البالد. ئغافت ئلى غ

ٌػِشها الىظام العُاس ي باكشاس مبذأ اإلاماسظت الذًملشاؾُت والاغتراف بالخػذدًت 

ت الشأي وبالخػذدًت  العُاظُت وؤلاغالمُت، وهى ما ًخؿلب جيشئت مىاؾً ًإمً بدٍش

ورلً بشضذ مفاهُم الثلافت  العُاظُت، ومهخم بالخُاة العُاظُت ومشاسن فيها.

م جدلُل العُاظُ ت بمخخلف غىاضشها )مػشفُت ، واججاهُت ، وظلىهُت( غً ؾٍش

مػامين غُىت مً صخُفتي الخبر والشػب ) ألاولى خاضت والثاهُت غمىمُت( مً 
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خالٌ الاغخماد غلى زالزت مشجىضاث للثلافت العُاظُت حعاهم في جذغُم أو ئغاكت 

 غملُت الخىمُت  العُاظُت وهي:

خف غُىت الذساظت بأهمُت الثلت اإلاخبادلت بين جىغُت ألافشاد مً كبل الص -

مخخلف ألاؾشاف العُاظُت والخث غلى ججاوص هضغت الػذاء والطشاع والابخػاد غً 

 الشً وغذم الثلت فُما بُنها.

جىغُت ألافشاد مً كبل الصخف غُىت الذساظت بذوسهم الفػاٌ وؤلاًجابي في ضىؼ  -

ً الفشد اإلاشاسن بفػالُت في الخُاة اللشاس وبأنهم لِعىا مجشد سغاًا خاغػين، وجي ٍى

 العُاظُت واإلاإزش في مذخالث وغلى مخشحاث الىظام العُاس ي.

خث الصخف غُىت الذساظت ألافشاد غلى سفؼ مبذأ اهفشاد ؾشف واخذ بالعلؿت  -

 )ظىاء وان فشد أو حماغت أو خضب( ، والذغىة ئلى جفػُل دوس اإلاإظعاث العُاظُت. 

 دعاٌؤ اإلادىسي لإلشيالُت هما ًلي:ومً خالٌ ما ظبم، ؾشح ال

ما هي مفاهيم الثلافت السياسيت في مضامين صحيفتي الخبر الخاصت والشػب  

وما هى اوػكاسها غلى غمليت التىميت السياسيت في الجزائر في الفترة ؟ الػمىميت

خفشع ( كمرحلت ثاهيت2001-2000( كمرحلت أولى ومً)1111-1191املمتدة مً ) ؟ ٍو

 عاٌؤ اإلادىسي الدعاؤالث الفشغُت الخالُت:غً هزا الد

ما هي أهم مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت  -1

 العُاظُت والتي جىاولتها صخف الخبر والشػب غُىت الذساظت في مشخلتي الذساظت ؟ 

ما هي أهم اإلاإششاث )اإلاػشفُت ، والاججاهُت ، والعلىهُت( التي جىاولتها صخف  -2

الخبر والشػب غُىت الذساظت في مػالجاتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت 

 واإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش في مشخلتي الذساظت؟

هل اخخلفذ مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين صخف الخبر والشػب غُىت  -3

ةش ما بين اإلاشخلخين الذساظت في اوػياظها غلى غملُت الخىمُت العُاظُت في الجضا

(، وهل هىان غالكت 2009ئلى  2000(، والثاهُت ) 1999ئلى  1989الضمىِخين ألاولى) 

ت بين مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف غُىت الذساظت  غػٍى

 وألاخذار العُاظُت التي شهذتها هاجين اإلاشخلخين؟ 
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مػُلت لػملُت الخىمُت هل اخخلفذ مفاهُم الثلافت العُاظُت وىنها داغمت أو  -4

العُاظُت في مػامين صخف الخبر والشػب غُىت الذساظت باخخالف ؾبُػت 

 اإلاإظعت ؤلاغالمُت غمىمُت أوخاضت؟

هل اخخلفذ مفاهُم الثلافت العُاظُت وىنها داغمت أو مػُلت لػملُت الخىمُت  -5

 العُاظُت في مػامين صخف الخبر 

ت، أو مىاد  والشػب غُىت الذساظت باخخالف ؾبُػت الىىع الصخفي )مىاد ئخباٍس

 سأي(؟

و اإلالطىد بالخىمُت في هزه الذساظت هى ئخذار غملُت حؿُير هدى جىميت سياسيت: 

لت  اث الاكخطادًت والاحخماغُت والعُاظُت والثلافُت بؿٍش ألاخعً غلى وافت اإلاعخٍى

ػت، هدُجت حؿيراث مػُىت وباالغخماد غلى حهىد ووظاةل مػىُت أما الخىمُت  ظَش

ش الخُاة العُاظُت وجدذًث اإلاماسظت العُاظُت والثلافت  العُاظُت فُلطذ بها جؿٍى

العُاظُت بدُث جطبذ مالةمت أهثر في الخػامل مؼ الىهج الذًملشاؾي الزي اهخهجخه 

 .1989وئكشاس دظخىس  1988أهخىبش  05الجضاةش بػذ أخذار 

ػشفت واإلاػخلذاث واللُم واإلالطىد بها في هزه الذساظت وعُج مً اإلاثلافت سياسيت: 

وأهماؽ الخفىير والعلىن العُاس ي، فهي جخيىن مً غىاضش مػشفُت أي حملت 

ين ئصاء الىظام العُاس ي والبنى التي ًدخىيها  اإلاػاسف التي جخيىن لذي ألافشاد الجضاةٍش

وألادواس العُاظُت مً حاهبي اإلاذخالث واإلاخشحاث، وغىاضش غاؾفُت واججاهُت وهي 

تي ًدملها الفشد الجضاةشي اججاه الىظام العُاس ي بمخخلف ميىهاجه ألاخاظِغ ال

والتي جدذد اججاهاجه هدىها، وغىاضش جلُُمُت وظلىهُت حػني ألاخيام اللُمُت 

ين ججاه الىظام العُاس ي وأحضاةه  والعلىهُاث التي جطذس غً ألافشاد الجضاةٍش

 اإلاخخلفت. 

  أهميت وأهداف الدراست:

 مما ًلي: أهميتهاجىدس ي هزه الذساظت     

الخاحت اإلااظت ئلى ئحشاء دساظاث وبدىر لخدلُل اإلاػمىن ؤلاغالمي بهذف وغؼ  -1

جطىساث واكػُت غً مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف الُىمُت 

ت وما مذي معاهمتها في جذغُم أو ئغاكت غملُت الخىمُت العُاظُت في  الجضاةٍش

 الجضاةش.
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ً الفشد  -2 ت في جيٍى الخاحت ئلى جبُان مذي معاهمت الصخف الُىمُت الجضاةٍش

ً الفشد الّشغُت الخامل ظُاظُا بػذ ئكشاس مبذأ  اإلاىاؾً الفاغل ظُاظُا أم جيٍى

 الخػذدًت العُاظُت وؤلاغالمُت. 

حػذ هزه الذساظت مً الذساظاث اإلاخىاولت غىطشا أظاظُا في الػملُت الاجطالُت  -3

لت في مػامين الصخف الُىمُت غُىت الذساظت اإلاػالجت وهى الشظا
ّ
لت ؤلاغالمُت اإلاخمث

إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت واإلاػُلت لػملُت 

شق مً كبل إلاشظل الشظالت ورلً  بذساظت غالكت  
ّ
الخىمُت العُاظُت، بػذما جّم الخؿ

ُاظُت في فترة الخػذدًت العُاظُت و الصخفي  الجضاةشي  بمفهىم  الثلافت الع

( وهزا ما ظِعاغذ في الخطٌى غلى سؤٍت واضخت خٌى 2001ؤلاغالمُت )كضادسي،

اوػياظاث مفاهُم الثلافت  ومإششاتها وهى ما ٌعاهم في الىشف غً اوػياظاث 

مفاهُم الثلافت العُاظُت غلى غملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش.هما حععى هزه 

 الخالُت: ألاهدافى جدلُم الذساظت ئل

مداولت الشبـ بين الجاهب ؤلاغالمي والجاهب العُاس ي في الجضاةش إلاػشفت   -1

معاهمت الصخافت اإلاىخىبت في ئداسة وجىحُه غملُت الخىمُت العُاظُت مً خالٌ 

مفاهُم الثلافت العُاظُت واوػياظاث رلً غلى الىظام العُاس ي وغلى مماسظاث 

ػُ ت، جىفُزًت، وكػاةُت( الػمل العُاس ي في الجضاةش همإظعاث ظُاظُت )حشَش

 وأفشاد )هخبت ومىاؾىين(.

مداولت الىشف غً جىاٌو ومػالجت الصخف الُىمُت غُىت الذساظت مً خالٌ   -2

ت للمإششاث اإلاػشفُت والاججاهُت والعلىهُت إلافاهُم  مىاد  الشأي واإلاىاد ؤلاخباٍس

ُت الثلافت العُاظُت وسضذ أهم ألافياس والخّطىساث التي ؾشختها الصخف الُىم

 غُىت الذساظت في هؿاق جلً اإلاإششاث.

مداولت جىغُذ مذي معاهمت همـ اإلالىُت والعُاظت ؤلاغالمُت للصخف     -3

الُىمُت غُىت الذساظت في مػالجت مػامين هزه الصخف إلافاهُم الثلافت العُاظُت 

 وما مذي معاهمتها في جذغُم غملُت الخىمُت العُاظُت أو ئغاكتها.

الفاث اإلاىحىدة في مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين مداولت ملاسهت الاخخ  -4

الصخف غُىت الذساظت واوػياظاتها غلى جذغُم أو ئغاكت غملُت الخىمُت العُاظُت 
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م الاغخماد غليهما 2009-2000(، والثاهُت )1999-1989خالٌ اإلاشخلخين ألاولى )
ّ
( التي ج

 في هزه الذساظت.

 مىهجيت الدراست:

 هىع الدراست:  -1

جىذسج هزه الذساظت غمً الذساظاث الىضفُت الخدلُلُت والتي تهذف أظاظا ئلى        

ش وجدلُل  لت جفطُلُت ودكُلت فهي: "جلىم غلى جلٍش الخّػشف غلى ظاهشة مػُىت بؿٍش

ان غمش،  (.1988،118الخلاةم جدلُال دكُلا" )ٍص

بم دساظتها و هي جخميز بالبدث غً الػالكت بين أشُاء مخخلفت في ؾبُػتها لم ٌع

ير الباخث منها ما له ضلت بذساظخه لخدلُل الػالكت بُنها فهي جخػمً ملترخاث 
ّ
فُخخ

لت الاظخيخاج للخّىضل ئلى كاغذة غامت )مدعً  وخلٌى باظخخذام ؾٍش

والذساظاث الخدلُلُت هي الذساظاث التي تهخم بخدلُل الشظاةل (.2016،96ئظماغُل،

خُث حػنى هزه الذساظت اث الاجطالُت. واإلاػامين والخؿب وول أهىاع اإلادخٍى

بفدظ وجدلُل الطالث اإلامىىت بين مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين 

الصخف الُىمُت غُىت الذساظت وغملُت الخىمُت العُاظُت لشضذ مذي معاهمت 

هزه اإلافاهُم في جذغُم أو ئغاكت غملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش في الفترة 

اٌ  2009ئلى  1989اإلامخذة مً  . ورلً باالغخماد غلى اكتراب الثلافت العُاظُت لؿبًر

لت التي ًخخاسها الباخث للخلّشب مً  أإلاىهذ ، و اإلالاسبت اإلالاسهت. واإلالاسبت هي الؿٍش

لت التي ًدىاٌو بها الذاسط أو الباخث اإلاىغىع.  مىغىغه، بمػنى آخش هي الؿٍش

 ملترب الثلافت السياسيت:  -أ-1

اٌ أإلاىهذ وظُذوي فيربا همذخل  جم الاغخماد غلى ملترب الثلافت العُاظُت لؿبًر

هظشي جفعيري مالةم لفهم الظىاهش العُاظُت وجدلُل العلىن العُاس ي، ورلً في 

اخخُاس وخذاث الخدلُل اإلاعخخذمت في الذساظت مً خالٌ اخخُاس مفاهُم الثلافت 

ُت العُاظُت مؼ مشاغاة الىاكؼ والىظام العُاظُت الذاغمت أو اإلاػُلت لػملُت الخىم

ت  العُاس ي الجضاةشي. واغُخمذ غلُه همىهج مً خالٌ جّبيُه هأداة جفعيًر

(wiarda ,2000,70-78  في الجاهب الخؿبُلي مً خالٌ جدلُل مفاهُم الثلافت )

العُاظُت في الصخف الُىمُت غُىت الذساظت وجىاٌو اإلاإششاث اإلاخػّمىت غىاضش 
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اظُت اإلاػشفُت، والاججاهُت، والعلىهُت، وهشف وجفعير أوحه الاجفاق الثلافت العُ

والاخخالف في جىاٌو وجدلُل مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف الُىمُت 

 غُىت الذساظت.

 امللاربت امللارهت:-ب-1

ت التي ًخدلى بها الباخث غىذ جدلُله إلاخخلف ألافياس أو  وحػني جلً الخشهت الفىٍش

(. 2013بُنها لدشيل الخلاةم التي جفعش ؤلاشيالُت وأهذاف الذساظت)جماس،الشبـ 

فملاسهت جىحه صخُفتي الخبر والشػب في جىاولهما إلافاهُم الثلافت العُاظُت، وما 

مذي معاهمت ول واخذة في جذغُم أو ئغاكت غملُت الخىمُت العُاظُت خالٌ الفترة 

اإلالاسن في ول مدؿاث الذساظت. بمػنى اإلاخخاسة للذساظت، ًلخض ي الخّدلي بالخفىير 

ملاسهت جىاٌو هال الصخُفخين إلافاهُم الثلافت العُاظُت باغخباس ئخذاهما صخُفت 

خاضت وألاخشي غمىمُت، زم ملاسهت جىاٌو ولخا الصخُفخين إلافاهُم الثلافت 

العُاظُت واوػياط رلً غلى غملُت الخىمُت العُاظُت خالٌ مشخلخين صمىِخين 

والثاهُت بين  1999و  1989ترة اإلاخخاسة للذساظت خُث جتراوح ألاولى بين جمثالن الف

 ، ورلً باالغخماد غلى اإلاىهج اإلالاسن.2009و  2000

 مىهج الدراست:  -2

باغخباس الذساظت جىذسج غمً الذساظاث الىضفُت والخدلُلُت فلذ جم الاغخماد في      

 هزه الذساظت غلى:

 مىهج املسح: -أ-2

الاغخماد في هزه الذساظت غلى مىهج اإلاسح باغخباسه مً أبشص اإلاىاهج  جم

اإلاعخخذمت في الذساظاث ؤلاغالمُت. وهى ٌػخمذ غلى الخدلُالث الىمُت والىُفُت، 

خُث ٌععى الباخث ئما ئلى مسح حمهىس اللشاء أو اإلاعخمػين أو اإلاشاهذًً، أو مسح 

)خعين خافظ،  ح اإلادخىي )اإلاػمىن(الشأي الػام أو مسح الىظُلت ؤلاغالمُت أو مس

(. وكذ اظخػاهذ الذساظت بمىهج اإلاسح الخدلُلي في مسح وجدلُل 95، 2006/2007

مػامين غُىت مً الصخف الُىمُت بهذف الخّػشف غلى الػالكت بين مفاهُم الثلافت 

العُاظُت التي جىاولتها هزه اإلاػامين ومذي معاهمتها في جذغُم أو ئغاكت غملُت 

 .2009ئلى ؾاًت  1989ت العُاظُت في الجضاةش في الفترة اإلامخذة مً الخىمُ

 املىهج امللارن: -ب-2
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جم الاغخماد أًػا في هزه الذساظت غلى اإلاىهج اإلالاسن وهى اإلاىهج الزي ًدىاٌو 

اث ًجخمؼ لها كذس 
ّ
اإلالاسهت بين اإلاجخمػاث اإلاخخلفت أو الثلافاث في ئؾاس مػاًير أو مدي

خخالف التي جيىن مجاال للملاسهت وئضذاس ألاخيام خٌى الخطاةظ أو مً الاجفاق والا 

(. 181، 2004)غبذ الخمُذ، العماث اإلالاسهت بين هزه اإلاجخمػاث أو الثلافاث

فالذساظاث اإلالاسهت تهخم بملاسهت الىظم الاحخماغُت الشةِعُت مً خُث اظخمشاسها ، 

فهي دساظاث تهخم  (.2004،179)غبذ الخمُذ، وجؿىسها والخؿّير الزي ًؿشأ غليها

بخدلُل غملُاث الخؿّير في اإلاجخمػاث وملاسهتها أو ملاسهت خطاةظ اإلاجخمػاث 

الثلافُت غبر الضمً، وهى ما جم الخؿشق له في هزه الذساظت، وهى ملاسهت مفاهُم 

الثلافت العُاظُت في مػامين  الصخف الُىمُت غُىت الذساظت، خالٌ مشخلخين 

. وكذ جم 2009ئلى  2000والثاهُت مً  1999ئلى  1989ى مً صمىِخين جمخذ ألاول

ت وجدلُلُت في  اظخخذام اإلاىهج اإلالاسن في هزه الذساظت للخشوج بيخاةج جفعيًر

 الىاخُخين اإلاىغىغُت والضمىُت ، ورلً باالغخماد غلى معخلضماث اإلاىهج اإلالاسن.

لب  -1
ّ
اإلاىهج اإلالاسن الخػامل مؼ الىخذاث الىبيرة )خػاساث، زلافاث،  ًخؿ

مجخمػاث( وهى ما ظىف ًخم الخػامل مػه في هزه الذساظت بمػنى الخػامل مؼ 

ت.  مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف الُىمُت الجضاةٍش

لب أًػا وحىد اجفاق واخخالف في الىخذاث مجاٌ اإلالاسهت واإلالطىد به ف -2
ّ
ي ًخؿ

هزه الذساظت حىاهب الاجفاق والاخخالف اإلاىحىدة في مفاهُم الثلافت العُاظُت في 

مػامين الصخف غُىت الذساظت مً الىاخُت اإلاىغىغُت في اإلالاسهت بين الصخف 

الػمىمُت والصخف الخاضت في مػالجاتها  لهزه اإلافاهُم في ئؾاس جفعير الىاكؼ 

ػاسفهم وفي اججاهاتهم وغلى ظلىهُاتهم ومداولت الخأزير غلى مالعُاس ي  لألفشاد 

 العُاظُت.

لب أًػا اإلاىهج اإلالاسن وحىد مػاًير للملاسهت وجخمثل في هزه الذساظت في  -3
ّ
ًخؿ

ؾبُػت اإلالىُت باليعبت للصخف غُىت الذساظت التي جخمثل في الاخخالفاث في الخىاٌو 

ػا بين الصخف راث اإلالىُت الخاضت والصخف راث اإلالىُت الػمىمُت وأً

الاخخالفاث بين مشخلتي الذساظت جبًػا لألخذار العُاظُت التي بشصث في ول فترة )مثل 

ظىت الاظخفخاء خٌى كاهىن  1999الاهخخاباث أو أخذار الػىف...ئلخ( ، باغخباس 

واإلاشخلت الثاهُت  1999ئلى  1989الىةام اإلاذوي الفاضل بين اإلاشخلت ألاولى اإلامخذة مً 
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، واوػياط رلً غلى غملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش 2009ئلى  2000اإلامخذة مً 

 خالٌ هزًً اإلاشخلخين.

باإلغافت ئلى جىخُذ الشمىص اإلاعخخذمت في اإلالاسهت وفي هزه الذساظت جم جىخُذ  -4

مفاهُم الثلافت العُاظُت ومإششاتها التي ظىف ًخم الاغخماد غليها في الخدلُل ظىاء 

اظُت اإلاػُلت أو مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت باليعبت إلافاهُم الثلافت العُ

لػملُت الخىمُت العُاظُت أو باليعبت للمإششاث اإلاػشفُت والاججاهُت والعلىهُت ليل 

 مفهىم مً مفاهُم الثلافت العُاظُت.

أغف ئلى رلً ما ًخؿلبه اإلاىهج اإلالاسن مً حهىد مىهجُت هبيرة في الخدىُم غلى   -5

اكف واإلاإششاث والخطاةظ التي جدخاج ئلى دساظاث مخػملت الخىافم في اخخُاس اإلاى 

لألوعاق الثلافُت والاحخماغُت التي ًخم دساظتها ألؾشاع اإلالاسهت ، وهى ما اغخمذ 

فاث ؤلاحشاةُت الخاص بمفاهُم  غلُه في هزه الذساظت بدُث جم ئخػاع دلُل الخػٍش

خُاس اإلافاهُم الذساظت للخدىُم مً كبل مجمىغت مً ألاظاجزة اإلاخخطين الخ

واإلاإششاث الخالُت مً الؿمىع واللابلت لللُاط واإلاػّبرة غً مفاهُم الثلافت 

 العُاظُت في مػامين الصخف غُىت الذساظت.

 أدواث الدراست: -3

حّػشف ألاداة غلى أنها: "الىظُلت اإلاعخخذمت في حمؼ البُاهاث وجطيُفها وحذولتها،      

 التي حعخخذم في الخطٌى غلى البُاهاث"وهىان هثير مً ألادواث والىظاةل 

(. وكطذ مػشفت مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف 1996،112)شفُم،

الُىمُت غُىت الذساظت جم الاغخماد غلى أداة اإلاالخظت الػلمُت وأداة جدلُل اإلاػمىن 

 باغخباسها ألادواث اإلاثلى للىضٌى ئلى رلً.

 املالحظت الػلميت: -أ-3

الاغخماد غلى اإلاالخظت في هزه الذساظت مً خالٌ جىظُفها إلاالخظت ما جيششه جم 

الصخف الُىمُت مً أخباس ومػلىماث خٌى مفاهُم الثلافت العُاظُت والخىمُت 

العُاظُت مً أحل سضذ مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت 

 الخىمُت العُاظُت في مادة الخدلُل.

 املضمىن:أداة جحليل -ب-3



   ISSN : 2353-0502      الاغالمُت و الاجطالُتمجلت الخىمت للذساظاث 

 EISSN : 2600-6863             )2017حىان (، 10، الػذد 5اإلاجلذ

189 
 

أٌو حػٍشف لخدلُل اإلاػمىن غلى أهه : "جلىُت  BERLSONللذ كذم بشلعىن 

م وهمي ، إلاػمىن واضح إلاادة مً مىاد الاجطاٌ ، 
ّ
بدث للىضف اإلاىغىعي ، مىظ

 (.2004،243هذفه الخفعير " )في السامي وفالي،

(فُػشفه غلى أهه: " أداة 22، 1983أما ظمير مدمذ خعين )مدمذ خعين ،

الػلمي ًمىً أن ٌشخطها الباخثىن في مجاالث بدثُت مخىىغت وغلى ألاخظ للبدث 

ذ للمادة ؤلاغالمُت اإلاشاد  في غلىم ؤلاغالم ، لىضف اإلادخىي الظاهش واإلاػمىن الطٍش

جدلُلها، مً خُث الشيل واإلاػمىن، جلبُت لالخخُاحاث البدثُت اإلاطاؾت في 

اث اإلاىغىغُت التي ًدذدها حعاؤالث البدث أو فشوغه ألاظاظُت، ؾبلا للملخػُ

الباخث، ورلً بهذف اظخخذام هزه البُاهاث، بػذ رلً، ئما في وضف هزه اإلاىاد 

ت أو الثلافُت أو العُاظُت أو الػلاةذًت التي  ؤلاغالمُت التي حػىغ الخلفُت الفىٍش

جيبؼ منها الشظالت ؤلاغالمُت أو الخّػشف غلى ملاضذ اللاةمين باالجطاٌ مً خالٌ 

ت  اليلماث والتي  -شىال ومػمىها  -والجمل والشمىص والطىس ووافت ألاظالُب الخػبيًر

ٌػبر بها اللاةمىن باالجطاٌ غً أفياسهم وغً مفاهُمهم. ورلً بششؽ أن جخم غملُت 

الخدلُل بطفت مىظمت، ووفم مىهجُت ومػاًير مىغىغُت، وأن ٌعدىذ الباخث في 

بها وجدلُلها غلى   . ألاظلىب الىمي بطفت أظاظُت"غملُت حمؼ البُاهاث وجبٍى

وكذ اغخمذ غلى أداة جدلُل اإلاػمىن في هزه الذساظت غىذ جدلُل اإلادخىي 

ت لخطش ما جلىله هزه الصخف في  الظاهش لػُىت مً الصخف الُىمُت الجضاةٍش

مجاٌ جذاولها إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت في 

ا وخطش الىخاةج همُا. ولّخىخي الذكت واإلاىغىغُت في الخدلُل، جم الجضاةش أو اإلاػُلت له

جذغُم هزه الخدالُل الىمُت بالخدلُل الىُفي، ورلً باالغخماد غلى جىغُذ  ملاسهت 

أهم ألافياس التي جػمىتها مػالجاث مفاهُم الثلافت العُاظُت في الصخف الُىمُت 

ُىمُت غُىت الذساظت خٌى غُىت الذساظت وهزا جىغُذ وملاسهت سؤٍت الصخف ال

مػالجت مفاهُم الثلافت العُاظُت واوػياط رلً غلى غملُت الخىمُت العُاظُت في 

الجضاةش.أما الخؿىاث اإلاخبػت في جدلُل مػمىن الصخف الُىمُت غُىت الذساظت فهي 

 هما ًلي:

 فئاث التحليل: -
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فت واإلاخىشسة للمػمىن 
ّ
مدل الخدلُل  جم اخخُاس فئاث الخدلُل بػذ اللشاءة اإلاىث

 وغلُه فان أخعً الفئاث لبلىؽ أهذاف الذساظت هي:

وهي جلً الفئاث التي جطف اإلادخىي الشىلي للمػمىن اإلاشاد  الشكل: فئاث  - أ

دساظخه وغادة ما جداٌو ؤلاحابت غلى العإاٌ هُف كُل؟ و مىه فلذ جم اخخُاس 

 الفئاث الخالُت:

اإلاىكؼ: وهي فئت تهخم بمىكؼ اإلاىغىع مدل الخدلُل في اإلاادة اإلاذسوظت،  فئت -1

فمىكؼ اإلاادة له داللت ملطىدة بىغػها في مىكؼ دون آلاخش.وكذ جم اغخماد 

اإلاإششاث الخالُت في هزه الفئت: الطفدت ألاولى / الطفداث الذاخلُت / الطفدت 

 ألاخيرة.

بفىىن الىخابت وحععى ئلى جلعُم  فئت ؾبُػت اإلاادة الصخفُت: وهي فئت حػنى -2

ت  اإلادخىي اإلاشاد جدلُله ئلى ضىفين مً أهىاع الىخابت الصخفُت وهي: مىاد ئخباٍس

ومىاد الشأي. فالصخُفت التي حػخمذ غلى مىاد الشأي حػؿي للمىغىع الطفت 

ت أهثر.  الخدلُلُت أهثر مً جلً اإلاػخمذة غلى اإلاىاد ؤلاخباٍس

و سظم مالةم : واإلالطىد بها ئسفاق اإلاىغىع مادة فئت ئسفاق اإلاىغىع بطىسة أ -3

الخدلُل بطىسة أو سظم مالةم فالطىس والشظىماث غباسة غً شيل مً أشياٌ 

الخػبير غً حضء مً الىاكؼ راث أهمُت بالؿت في مجاٌ الاجطاٌ ئلى حاهب اللؿت ، 

الةم / وجم اغخماد اإلاإششاث الخالُت في هزه الفئت. ئسفاق اإلاىغىع بطىسة أو سظم م

 غذم ئسفاق اإلاىغىع بطىسة أو سظم مالةم.

وجخمثل في جلعُم اإلاػمىن اإلاشاد جدلُله ئلى أحضاء  املحتىي: أو املضمىن  فئاث - ب

 راث ظماث وضفاث مشترهت وهي جداٌو ؤلاحابت غلى ظإاٌ مارا كُل؟

فئت اإلاىغىع: وهي فئت شاتػت الاظخػماٌ لإلحابت غلى ظإاٌ خٌى مارا ًذوس  -1

 اٌ ؟مىغىع الاجط

بمػنى الىشف غً مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف الُىمُت  -

 غُىت الذساظت وكذ جم الاغخماد غلى فئت اإلاىغىع لألظباب الخالُت:

لها ًمىً مػشفت أهم مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاخىاولت في  - ألهه غً ؾٍش

 مػامين الصخف الُىمُت غُىت الذساظت.
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م هزه الفئت ً - مىً سضذ أهم مإششاث مفاهُم الثلافت العُاظُت ألهه غً ؾٍش

اإلاػشفُت والػاؾفُت والعلىهُت واظخخالص اوػياظاتها غلى غملُت الخىمُت العُاظُت 

 بخذغُمها أو ئغاكتها لها.

وكذ جم جلعُم فئت اإلاىغىع ئلى فئاث فشغُت كطذ حعهُل غملُت الخدلُل وهي 

 والخالي:

لُت الخىمُت العُاظُت وهي خمعت بدُث مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػم -

 جم جلعُم ول مفهىم منها ئلى مإششاث مػشفُت وغاؾفُت وظلىهُت.

مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت وهي خمعت وكذ جم  -

 جلعُم ول مفهىم منها ئلى مإششاث مػشفُت وغاؾفُت وظلىهُت.

والخخُاس هزه اإلافاهُم جم الاغخماد غلى الذساظاث العابلت الشاةذة في هزا اإلاجاٌ، 

باإلغافت ئلى ؤلاؾالع واللشاءة اإلاىشسة إلاػامين الصخف الُىمُت غُىت الذساظت. وكذ 

 جم في اخخُاس اإلافاهُم مشاغاة ما ًلي:

ظاث أن ًيىن اإلافهىم ٌشؿل اهخمام أؾلبُت أفشاد اإلاجخمؼ مً خالٌ اإلاماس  -

 العُاظُت لهإالء التي هللتها الصخف الُىمُت غُىت الذساظت.

 أن ًيىن اإلافهىم مشجبـ بالىاكؼ العُاس ي الجضاةشي. -

أن ًيىن اإلافهىم مىغؼ الذساظت مدل اهخمام الصخف الُىمُت الػمىمُت  -

 والخاضت غُىت الذساظت خالٌ الخلبت اإلاخخاسة.

وجىضح وغؼ الخىمُت العُاظُت  اخخُاس اإلافاهُم التي حػىغ الثلافت العُاظُت -

في الجضاةش وجىشف مذي مػالجت الصخف الُىمُت غُىت الذساظت إلافاهُم الثلافت 

 العُاظُت التي جذغم أو حػُم غملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش.

اخخُاس مفاهُم الثلافت العُاظُت التي جدىي أبػادا مػشفُت واججاهُت وظلىهُت  -

 لذساظت.في الصخف الُىمُت غُىت ا

ولدعهُل وغؼ الخػٍشف ؤلاحشاتي ليل مفهىم جم جلعُم ول مفهىم ئلى غذة مإششاث 

 جطّىف هما ًلي:

وجخمثل فُما جخػمىه الصخف الُىمُت غُىت الذساظت مً  املؤشراث املػرفيت: -

 مػاسف بمػنى ما جىفشه الصخُفت الُىمُت لللاسب مً مػاسف خٌى اإلافهىم.
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ه الصخف الُىمُت غُىت الذساظت مً  وجخمثلاملؤشراث الاججاهيت :  - فُما جدخٍى

اججاهاث ظُاظُت ، بمػنى ما جلىم به هزه الصخف مً جىحُه إلاشاغش وأخاظِغ 

 اللاسب ودغىجه لخّبني مىكف ظُاس ي مػين اججاه اإلافهىم اإلاػالج.

وجخمثل فُما جؿشخه الصخف الُىمُت غُىت الذساظت مً املؤشراث السلىكيت:  -

ى ما جلذمه مً جىحُه لللاسب لخبني ظلىهُاث ظُاظُت مػُىت أهماؽ ظلىهُت، بمػن

 ججاه كػُت أو خذر ظُاس ي مػين.

 وغىذ اخخُاس هزه اإلاإششاث جم مشاغاة ما ًلي:

خطىضُت الىاكؼ الجضاةشي العُاظُت وجأزيراتها غلى مػالجاث صخف الخبر  -

 والشػب غُىت الذساظت لهزه اإلافاهُم.

ا بين صخف الشػب الػمىمُت  اخخُاس اإلاإششاث التي جمثل كاظًم  -
ً
ا مشترو

وصخف الخبر الخاضت، ظىاء في ئؾاس مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت 

 الخىمُت العُاظُت أو  في ئؾاس اإلافاهُم اإلاػُلت لها.

ت التي جؿشخها صخف الخبر  هما جم اخخُاس مإششاث جّبين الطُاؾاث اللؿٍى

غلى ضُاؾاث ًمىً ججمُػها في فئاث مدذدة والشػب غُىت الذساظت، مؼ الاغخماد 

لدعهُل غملُت الخدلُل وهزلً غم اإلاخؿيراث التي جدمل مػان مدشابهت وأفياس 

 مشترهت في مإشش واخذ.

 

 

 إخضاع الاستمارة ودليل التػريفاث إلاحرائيت للتحكيم:

فاث ؤلاحشاةُت جم ئخػاغها   بػذ ئغذاد اظخماسة جدلُل اإلاػمىن ودلُل الخػٍش

في اإلاجالين اإلانهجي ؤلاغالمي والعُاس ي،  )*(لخدىُم غذد مً ألاظاجزة اإلاخخطين

بخطىص مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت أو اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت 

ومإششاتها اإلاػشفُت والاججاهُت والعلىهُت التي جم اخخُاسها. ورلً مً خالٌ ؾشح 

غذد مً مفاهُم الثلافت العُاظُت ومجمىغت هبيرة مً اإلاإششاث اإلاػشفُت 

ججاهُت والعلىهُت ليل مفهىم كطذ مػشفت حىاهب الىلظ فيها وما مذي والا

جؿابلها مؼ ئشيالُت وأهذاف الذساظت، وما مذي اخترامها للششوؽ الػلمُت في ئغذاد 

اظخماسة جدلُل اإلاػمىن. وكذ كام هإالء ألاظاجزة بخلذًم مالخظاتهم خٌى شيل 
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غلى مالخظاتهم جم حػذًل الاظخماسة  الاظخماسة وخٌى بػؼ اإلافاهُم ؤلاحشاةُت. وبىاءا

فاث ؤلاحشاةُت باخخُاس مفاهُم الثلافت العُاظُت التي سأي اإلادىمىن  ودلُل الخػٍش

أنها مهمت في وضف الىاكؼ العُاس ي الجضاةشي ، وبأنها جميز الىظام العُاس ي في 

 الجضاةش، والاظخؿىاء غً بػؼ اإلافاهُم الؿامػت وؾير اإلاّهمت هما جمذ ئغادة 

ُاؾت بػؼ اإلاإششاث فُما ًخذم الخدلُل وجصخُذ بػؼ الػباساث ووغػها في ض

ظُاكها الصخُذ. وغلُه جمذ ئغادة ججمُؼ وجطيُف مإششاث مفاهُم الثلافت 

العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت واإلاػُلت لها في فئاث حامػت 

)في هؿاق  ومخجاوعت: حامػت مً خُث وىنها ججمؼ غذة أفياس في فئت واخذة

اإلاإششاث اإلاػشفُت، والاججاهُت، والعلىهُت(  ومخجاوعت  وىنها  جػم  ألافياس 

اإلاخجاوعت التي جدمل غىاضش مشترهت باليعبت لألفياس الشةِعُت اإلاؿشوخت. وكذ جم 

فئت حشمل مإششاث مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت  70الخىضل ئلى 

( ًىضح مفاهُم الثلافت العُاظُت 01. والجذٌو سكم)الخىمُت العُاظُت واإلاػُلت لها

 الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت اإلاػخمذ غليها في هزه الذساظت.

 

 ألاظاجزة اإلادىمىن هم:-)*(

ألاظخارة أماٌ غميراث ، أظخارة مداغشة ، ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت -

 .3الجضاةش 

هللا ، أظخار الخػلُم الػالي ، ولُت غلىم ؤلاغالم و  ألاظخار الؿاهش بً خشف- 

 .3الاجطاٌ، حامػت الجضاةش 

ألاظخار هطش الذًً الػُاض ي ، أظخار الخػلُم الػالي ، ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ، -

 .3حامػت الجضاةش 

، أظخار مداغش ، ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت ڤ ألاظخار أخمذ فال-

 .3الجضاةش 

ألاظخار فني غاشىس ، أظخار مداغش ، ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت -

 .3الجضاةش 

 

مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت   
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 (: مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت.   01الجذٌو سكم) 

         

ذ اإلاػمىن : ألاهذاف فئت -2 واإلالطىد بها البدث غً مخخلف ألاهذاف التي ًٍش

مدل الذساظت بلىؾها أو الىضٌى ئليها وجىلعم هزه الفئت ئلى أسبؼ فئاث فشغُت. 

اهخلاد العلؿت / جأهُذ خـ العلؿت / جىحُه اللُاداث العُاظُت / اهخلاد اللُاداث 

 العُاظُت.

وجبدث هزه الفئت فُما ئرا واهذ اإلاادة : العُاس ي بالخذر اإلاادة اسجباؽ فئت -3

 ؿت بالخذر العُاس ي في جلً الفترة أم ال.ؤلاغالمُت مدل الخدلُل مشجب

لطذ بها ئرا ما واهذ الصخُفت مادة الخدلُل جابػت : ؤلاغالمُت اإلاإظعت ؾبُػت -4 ٍو

 لللؿاع الػام أم جابػت لللؿاع الخاص.

 مجال وإطار غيىت الدراست:-4

 املجال الزمني للدراست: -1

، وهي جمثل فترة بذاًت 2009وظىت  1989ئن البدث ًمخذ في الفترة ما بين ظىت 

الخّدٌى ودخٌى الجضاةش فترة الخػذدًت العُاظُت وؤلاغالمُت، ورلً بخلعُمها ئلى 

، وهي ظىت الاظخفخاء خٌى 1999ئلى ؾاًت  1989مشخلخين: جمّخذ اإلاشخلت ألاولى مً 

ين، واإلاشخلت كاهىن الىةام اإلاذوي وحػذ هزه اإلاشخل ت هلؿت جدّىٌ باليعبت ليل الجضاةٍش

وهي فترة جمخاص باالظخلشاس هىغا ما ملاسهت  2009ئلى ؾاًت  2000الثاهُت جمّخذ مً 

باإلاشخلت ألاولى. ورلً إلاػشفت هُف جىاولذ صخف الخبر والشػب غُىت الذساظت 

ضها أو ئغاكتها لػملُت الخىمُت  العُاظُت في مفاهُم الثلافت العُاظُت ومذي حػٍض

ظىت، باغخباس أن الخىمُت  20الجضاةش. وغلُه فان هزه الذساظت جمخذ غلى مذاس 

العُاظُت ال ًمىً أن جخدلم في فترة صمىُت كطيرة، وئهما جدخاج ئلى الىكذ اليافي، 

 الخىمُت العُاظُت لػملُت الخىمُت العُاظُت

 الخمٌى العُاس ي اإلاشاسهت العُاظُت

 وغذم الثلتالشً  الثلت اإلاخبادلت

 الػىف العُاس ي الاظخلشاس العُاس ي

 الفشداهُت اإلاإظعاجُت

 الخلُُذ العُاس ي الخػذدًت العُاظُت
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هما أن جللين الثلافت العُاظُت حػني هلل اإلاجخمؼ مً خالت ئلى خالت مؿاًشة وهى ما 

 لعىىاث.ًخؿلب الػذًذ مً ا

 مجتمؼ البحث: -2

خمثل في  و هى ؤلاؾاس الىزاةلي الزي ًدخىي غلى مجاٌ الػُىت مدل الخدلُل، ٍو

هزه الذساظت في مجمىع الصخف الُىمُت في الجضاةش خالٌ مذة الذساظت اإلامخذة مً 

. وكذ وكؼ الاخخُاس غلى الصخف الُىمُت إلاا لها مً دوس باسص في 2009ئلى ؾاًت  1989

ض الىعي  العُاس ي وفي جذغُم كُم اإلاشاسهت العُاظُت لذي ألافشاد، مً خالٌ حػٍض

اإلاػلىماث وألافياس والخىّحهاث العُاظُت اإلاىلىلت لهم غبر مخخلف اإلاػامين 

. مما ظمذ 1989اإلايشىسة خاضت بػذ دخٌى الجضاةش ججشبت الخػذدًت العُاظُت مىز 

ت ما ٌعمذ لها للصخافت اإلاىخىبت غامت والُىمُت خاضت بالخّمخؼ بلذس م ً الخٍش

باإلاعاهمت في جضوٍذ ألافشاد باإلاػلىماث العُاظُت ومعاغذتهم في بىاء جىّحهاتهم 

العُاظُت خٌى مجمل ألاخذار واللػاًا العُاظُت وحػل اإلاىاؾً كادسا غلى اجخار 

 اللشاس العُاس ي اإلاىاظب وهزا هى هذف الخىمُت العُاظُت.

 إطار غيىت الدراست: -3

ت للذ وكؼ الا       لت كطذًت غلى غىىاهين مً الصخف الُىمُت الجضاةٍش خخُاس بؿٍش

 وهي:

 صخُفت الشػب الخابػت لللؿاع الػام. -صخُفت الخبر الخابػت لللؿاع الخاص. -

 وكذ وكؼ الاخخُاس غلى هاجين الصخُفخين لػذة اغخباساث وهي:

اهلؿاع دون  2009ئلى ؾاًت  1989لتزامً ضذوسهما مؼ فترة الذساظت اإلامخذة مً  -1

، أما  1989بمػنى أن صخُفت الشػب واهذ مىحىدة في العاخت ؤلاغالمُت كبل 

باليعبت لصخُفت الخبر باغخباسها جيخمي لللؿاع الخاص فلذ وان ضذوس أٌو غذد 

 .2009ولم جىلؿؼ غً الطذوس ئلى ؾاًت  1990لها في هىفمبر 

ُت باغخباسها أهبر الصخف مً خُث السخب، بدُث واهذ الصخف الُىم -2

اإلاخخاسة أهبر سخبا ملاسهت بالصخف الُىمُت ألاخشي، خعب ما ضشح به العُذ 

 ( اإلايلف بلؿاع الصخافت اإلاىخىبت بىصاسة الاجطاٌ.2013ظػُذ دودان)

 باغخباسها صخف تهخم باإلاىاغُؼ العُاظُت في مػامُنها. -3
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باغخباسها ًىمُاث راث ؾابؼ وؾني بمػنى جطذس في مخخلف سبىع الىؾً، الششق  -4

 الؿشب والشماٌ والجىىب.و 

جمثل ئخذي الصخُفخين اللؿاع الػام وألاخشي اللؿاع الخاص وبالخالي فاهه جم  -5

 الخػامل مؼ اللؿاغين.

 غيىت الدراست: -4

ٌػخمذ اخخُاس الػُىت غلى مجخمؼ الذساظت، والزي ًىدطش في الصخف الُىمُت 

، وهظشا لطػىبت اللُام بمسح 2009ئلى ؾاًت  1989الطادسة في الفترة اإلامخذة مً 

ل في ول أغذاد صخُفت الخبر وول أغذاد صخُفت 
ّ
شامل إلاجخمؼ البدث اإلاخمث

بدُث جيىن هزه اليعبت  الشػب في فترة الذساظت جم اظخخذام أظلىب الػُىت ،

ممثلت في خطاةطها للمجمىع بما ٌعمذ بخدلُم أهذاف الذساظت في خذود 

ؤلامياهُاث اإلاخاخت. وجىذسج غُىت هزه الذساظت في ئؾاس الػُىاث الػشىاةُت خُث جم 

(. وكذ جم الاخخُاس 2009-1989اخخُاس بػؼ ألاغذاد الطادسة خالٌ فترة الذساظت )

لت ظ ادة حجم الػُىت غً STEMPLEدُمبل )اظدىاًدا ئلى ؾٍش  12( الزي : "ٌػخبر أن ٍص

( وهظشا لخجاوغ 1985،96)في غبذ الخمُذ، غذدا ال ًلذم جفاوجا ملمىظا في الىخاةج

ت  ٍش ؤلاضذاساث مدل الذساظت، مً خُث دوسٍت الطذوس واججاهاث العُاظت الخدٍش

وأظالُب اإلاماسظت الفىُت فاهه جم اخخُاس غُىت ضؿيرة باالغخماد غلى الػُىت 

وأظلىب العىت اإلاطؿىػت  Rotationالػشىاةُت اإلاىخظمت باظخخذام أظلىب الذوسة 

(. وكذ جم رلً 2007،19)جماس، ظىت 20س أن مجخمؼ البدث ًمخذ غلى مذاسباغخبا

خ أو ألاًام أو ألاظابُؼ، خُث جم اخخُاس  لت مىخظمت جػمً غذم جىشاس الخىاٍس بؿٍش

اإلافشدة ألاولى غشىاةُا الػذد اإلاىافم للُىم ألاٌو مً ألاظبىع ألاٌو مً الشهش ألاٌو 

ئلى أن جم اخخُاس ول مفشداث الػُىت. وهى ما مً العىت ألاولى لفترة الذساظت وهىزا 

ت لجمُؼ أًام الطذوس للخمثُل في الػُىت وغمان غذم  ٌعمذ باغؿاء فشضت مدعاٍو

ظلىؽ أي منها، الحخىاب أي جدّيز في الىخاةج باإلغافت ئلى غمان هفغ البػذ الضمني 

ي مما كذ ًإدي بين ول ألاًام بذال مً اكتراب ألاًام أو جباغذها في الاخخُاس الػشىات

ئلى الترهيز غلى أًام مػُىت  وظلىؽ البػؼ منها. وغلُه جيىن مفشداث الػُىت اإلاػىُت  

غذًدا ابخذاءا مً الػذد اإلاىافم للُىم  21بالخدلُل والذساظت لصخُفت  الشػب هي: 

 01والزي ضادف ًىم ألاخذ  1989ألاٌو مً ألاظبىع ألاٌو مً شهش حاهفي مً ظىت 
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أما فُما ًخظ مفشداث الػُىت اإلاػىُت  .7825خمثل في الػذد واإلا 1989حاهفي 

بالذساظت باليعبت لصخُفت الخبر فاهه جم اخخُاس أٌو مفشدة ابخذاء مً الػذد اإلاىافم 

خ ضذوس أٌو 1990للُىم ألاٌو مً شهش دٌعمبر  لت كطذًت بعبب جاٍس ، ورلً بؿٍش

لت العىت ، وجم اخخُاس بلُت مفشداث 1990غذد للصخُفت في هىفمبر  الػُىت بؿٍش

اإلاطؿىػت وأظلىب الذوسة، وغلُه جيىن ألاغذاد اإلاػىُت بالذساظت باليعبت لصخُفت 

وبػملُت خعابُت  .1990دٌعمبر  1الطادس في  18غذًدا ابخذاءا مً الػذد  20الخبر 

غذًدا =  20غذًدا +  21بعُؿت فان غذد الصخف الُىمُت الخاغػت للخدلُل هي:

 166ذد الاحمالي إلافشداث غُىت الذساظت والزي اخخىي غلى وهى الػ غذًدا. 41

مىغىع مػالج إلافاهُم الثلافت العُاظُت ظىاء داغمت أو مػُلت لػملُت الخىمُت 

 العُاظُت في الجضاةش.

 :وحداث التحليل و سياكها

أن جدلُل اإلادخىي ٌععى ئلى وضف غىاضش اإلادخىي وضفا همُا ال بذ مً  بما

جلعُمه ئلى فئاث ختى ًمىً اللُام بذساظت ول فئت وخعاب الخىشاس الخاص بها. 

ولىً جلعُم اإلادخىي ئلى فئاث فلـ، ال ًلبي البػذ الىمي له، رلً أن الفئاث 

مً الخلعُم وهى جلعُم وىخذاث هبيرة ال ًمىً كُاظها ئال بػذ ئغافت هىع آخش 

اإلاػمىن ئلى وخذاث جدلُلُت )وهي هفعها وخذاث الدسجُل(. فخدلُل اإلادخىي 

ٌػخمذ أظاظا غلى ججضةت اإلاػمىن وجدلُله بىاءا غلى حشد أهم الىخذاث التي حشمل 

غليها، زم جفعيرها في ظُاكها لخدذًذ مفهىمها واججاهها ودسحت اسجباؾها بالعُاق 

ل طذ بىخذة الخدلُل الش يء الزي ًخم خعابه فػال، واخخُاسها الىلي للمىغىع. ٍو

جخدىم فُه ؾبُػت ؤلاشيالُت وحعاؤالث الذساظت التي ًىؿلم منها الباخث، وهي 

مشجبؿت أًػا بؿبُػت اإلاػمىن اإلاشاد جدلُله وبالفئت أو الفئاث اإلاخخاسة، ألن خعاب 

بما أن مفاهُم الثلافت و الىخذاث وجىشاسها ٌػني خعاب الفئت وؾبُػتها واججاهها. 

العُاظُت كذ ًخىشس اظخخذامها في ئؾاس اإلاادة الصخفُت اإلاػالجت ظىاء واهذ مادة 

فشَدث اظخماسة ليل مىغىع ًذخل في ئؾاس الذساظت هما جم 
ُ
ت أ سأي أو مادة ئخباٍس

الاغخماد غلى وخذة الفىشة وىخذة للػذ والدسجُل، وهي حػذ مً أهم وخذاث جدلُل 

غؿاء دكت وجدلُل مخػمم وجخطح أهمُتها في الىشف غً الاججاهاث اإلاػمىن في ئ

واظخخذمذ في هزه الذساظت  (.1991،216)خعين، وآلاساء الشةِعُت في مادة الاجطاٌ
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وخذة الفىشة للُاط جىشاس وسود ألافياس التي غبرث غً فئاث الخدلُل في اإلاادة 

جفُذ في الخدذًذ الذكُم الصخفُت اإلاػالجت، أما فُما ًخػلم بىخذة العُاق وهي 

إلاػاوي وخذة الدسجُل التي ًخم غذها وكُاظها. فهي الىخذاث الىبري التي ًخيىن 

وفي هزه الخالت وبما أن  (.2004،234)غبذ الخمُذ، بىاؤها مً وخذاث الدسجُل

وخذة الدسجُل والػذ هي الفىشة فان الفلشة جطبذ وخذة العُاق بمػنى الفىشة في 

أن جدذًذ الفىشة ال ًيىن ئال في ظُاق الفلشة التي جدخىيها هزا ظُاق الفلشة، رلً 

باليعبت لفئاث اإلاىغىع. أما فُما ًخظ وخذة الػذ والدسجُل باليعبت لفئاث 

الشيل فاهه وكؼ الاخخُاس غلى وخذة مفشدة اليشش بمػنى الشيل الزي اظخخذمخه 

 الصخُفت في هلل ألافياس )ملاٌ جدلُم، غمىد، خذًث...ئلخ(.

 

 صدق وثباث التحليل:

ٌػذ ضذق وزباث الخدلُل بمثابت الػمىد الفلشي لخدلُل اإلادخىي ، وغلُه فان 

(. ألن مجشد خطش 2007،55)جماس، وحىده مً غذمه ًدذ بين اإلاىغىغُت والزاجُت

الظىاهش ومػذالث جىشاسها ال ًىفي إلغؿاء مطذاكُت لىخاةج البدث ئرا لم ًخم 

 الثباث.ئخػاغها ئلى ملاًِغ الطذق و 

 صدق التحليل: - أ

واإلالطىد به مذي ضالخُت اظخماسة جدلُل اإلاػمىن ودلُلها لذساظت اإلاػمىن اإلاشاد 

جدلُله وغلُه جم جىصَؼ اظخماسة جدلُل اإلادخىي ودلُلها غلى مجمىغت مً اإلاخخطين 

ذها وغىخا  في جدلُل اإلاػمىن أو مىغىع الذساظت، كطذ ئبذاء اإلاالخظاث التي جٍض

بها غلى غُىت ودكت غلمُت.  وبػذ الىظش فُما أبذاه ألاظاجزة مً مالخظاث، جم ججٍش

غشىاةُت مً الجشاةذ وغذدها خمعت للىظش في الػىاةم التي ًمىً أن ًطادفها 

 جدلُل البُاهاث زم جم حػذًل بػؼ مإششاث الفئاث.

: وهى ٌػني كُاط مذي اظخلاللُت اإلاػلىماث غً أدواث اللُاط التحليل ثباث - ب

 ى مؼ جىافش هفغ الظشوف وهفغ الفئاث ًمىً الخىضل ئلى هفغ الىخاةج.راجه، بمػن

فاث ؤلاحشاةُت ئلى ظخت مشمٍضً بما فيهم )**( وغلُه وبػذما جم جلذًم دلُل الخػٍش

غىطشا  113الباخث هفعه مخخطين في ؤلاغالم والعُاظت وجدلُل اإلادخىي، لخدىُم 

ه هزا الذلُل، جمذ اظخػادة الذلُل وبػذه ال  لُام بما ًلي:ًدخٍى
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 ألاظاجزة اإلاشمضون هم: -)**(

ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت -أ-ألاظخارة أماٌ غميراث ، أظخارة مداغشة -

 .3الجضاةش 

ألاظخار ًىظف جماس ، أظخار الخػلُم الػالي ، ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت -

 .3الجضاةش 

، ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت -أ-أظخارة مداغشة ألاظخارة وافُت لطىان ،-

 .3الجضاةش 

ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت -أ-، أظخار مداغشڤ ألاظخار أخمذ فال-

 .3الجضاةش 

، ولُت غلىم ؤلاغالم و الاجطاٌ ، حامػت -ب-ألاظخارة غامش دلُلت ، أظخارة مداغشة -

 .3الجضاةش 

الاجفاق بين اإلادىمين ورلً بخجمُؼ هخاةج الاجفاق بين  اظخخشاج مخىظـأوال: 

 صوج: 15اإلادىمين ول ازىين غلى خذي زم جلعُم اإلاجمىع غلى غذد ألاصواج وهى 

 

           مخىظـ الاجفاق = 
     

  
 وبػذ رلً جم خعاب مػامل الثباث.   

       

 غلى الىدى الخالي :
    

   
   

    

     
 

(    ) 

(    )(   )  
   مػامل الثباث 

 

 ئرن

 

وعبت  غالُت مً الثباث، مػنى رلً أهه ما جم اخخُاسه فُما  0.97وحػني وعبت 

اث وؤلاشيالُت اإلاؿشوخت.  ًخظ الفئاث وفشوغها ضالح إلاثل هزا الىىع مً اإلادخٍى

 جبىيب الدراست: 

 0.97مػامل الثباث = 
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 فطلين:لبىاء ؤلاؾاس الىظشي لهزه الذساظت جم الاغخماد غلى  

حاء ألاٌو جدذ غىىان غملُت الخىمُت العُاظُت والثلافت العُاظُت مخىاوال 

ماهُت الخىمُت العُاظُت وأبػادها وأصماتها وألاؾشاف الفاغلت فيها في اإلابدث ألاٌو 

وغالج اإلابدث الثاوي الثلافت العُاظُت في هؿاق غملُت الخىمُت العُاظُت بالخؿشق 

أهىاغها وألزش الثلافت العُاظُت العاةذة غلى العلىن ألبػاد الثلافت العُاظُت و 

ً الثلافت العُاظُت. في خين حاء  العُاس ي وهزا الهُئاث والػىامل اإلاعاهمت في جيٍى

الفطل الثاوي جدذ غىىان الخىمُت العُاظُت والصخافت اإلاىخىبت في الجضاةش مشهضا 

ت لىظاةل ؤلاغالم وغلى الى مارج اإلاخىاولت لذوس وظاةل غلى أهم همارج اللذسة الخأزيًر

ؤلاغالم في غملُت الخىمُت العُاظُت ولذوس الصخافت اإلاىخىبت في غملُت الخىمُت 

 .1989العُاظُت ولىاكؼ هزه ألاخيرة في الجضاةش بػذ دظخىس 

 هتائج الدراست:

للذ اسجىضث الذساظت غلى حعاؤالث بدثُت جمذ ؤلاحابت غليها مً خالٌ هخاةج     

 ُلُت  هما ًلي:الذساظت الخدل

 في إطار مفاهيم الثلافت السياسيت الداغمت لػمليت التىميت السياسيت :  -أ -1

غلى  السياسيت التػددًتومفهىم  السياسيت املشاركتخطل ول مً مفهىم 

أغلى اليعب في مػامين صخف الخبر الخاضت والشػب الػمىمُت في اإلاشخلت ألاولى 

(، باغخباسها مشخلت اهخلالُت مً غهذ ألاخادًت ئلى 1999 –1989مً فترة الذساظت)

غهذ الخػذدًت.في خين سهضث صخف الخبر الخاضت والشػب الػمىمُت غُىت الذساظت 

الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت في اإلاشخلت  مػالجاتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت

ومفهىم  السياس ي الاستلرار( غلى مفهىم 2009–2000الثاهُت مً فترة الذساظت )

. فلذ لىخظ اهخمام ولخا الصخُفخين املتبادلت الثلتومفهىم  السياسيت التػددًت

، لىً بمػالجت مفاهُم الاظخلشاس العُاس ي والخػذدًت العُاظُت والثلت اإلاخبادلت

( بدُث واهذ 2009 – 2000بيعب مخفاوجت بُنهما في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت )

وعب جىاٌو صخف الشػب الػمىمُت لهزه اإلافاهُم أغلى هىغا ما ملاسهت بيعب 

شحؼ رلً ئلى ئًمان صخف الشػب  جىاولها مً كبل صخف الخبر الخاضت. ٍو

دة، وأنها حػمل في الطالح الػام باغخباسها جابػت لللؿاع الػام بالثلت في اللُا

وبػشوسة الاظخلشاس العُاس ي لخدلُم هظام الخػذدًت العُاظُت في الجضاةش، ملاسهت 
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بصخف الخبر الخاضت التي لم جىً جإمً هثيرا بالثلت اإلاخبادلت بين مخخلف ألاؾشاف 

لزي العُاظُت وباالظخلشاس العُاس ي في البالد. بالىظش ئلى الىغؼ العُاس ي العاةذ وا

أزش غلى ضيروسة هظام الخػذدًت العُاظُت في الجضاةش، في هزه اإلاشخلت مً فترة 

( والغخمادها أهثر غلى مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت 2009 -2000الذساظت )

 لػملُت الخىمُت العُاظُت فيها.

في هطاق مفاهيم الثلافت السياسيت املػيلت لػمليت التىميت السياسيت :  -ب -1

في مػامين  السياس ي والػىف الثلت وغدم الشكفلذ بشصث مػالجاث مفهىمي 

صخف الخبر الخاضت والشػب الػمىمُت غُىت الذساظت في اإلاشخلت ألاولى مً فترة 

في ئشاسة ئلى اوػذام ألامً والاظخلشاس واغخماد مخخلف اللىي ( 1999 -1989الذساظت)

ئلى اوػذام الثلت في هزه اإلاشخلت  العُاظُت غلى لؿت اللىة والاؾخُاٌ، باإلغافت

وأحىاء الخىجش والطشاع وحشىًُ اللىي العُاظُت بػػها في بػؼ، التي واهذ حعىد 

ت في هزه اإلاشخلت. وكذ لىخظ اهخمام ولخا الصخُفخين  العاخت العُاظُت الجضاةٍش

بمػالجت مفهىمي الشً وغذم الثلت والػىف العُاس ي في هزه اإلاشخلت مً فترة 

( بيعب مخفاوجت بُنهما، بدُث واهذ وعب جىاٌو صخف 1999 –1989)الذساظت 

الخبر الخاضت للمفهىمين أغلى ملاسهت بيعب جىاٌو صخف الشػب الػمىمُت لهما. 

ػىد رلً ئلى جشدي الىغؼ ألامني وألاوغاع العُاظُت ؾير اإلاعخلشة في هزه اإلاشخلت  َو

غلى مفاهُم الثلافت  والتي سهضث غليها صخف الخبر الخاضت، واغخمادها أهثر 

العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت 

(، ملاسهت بصخف الشػب الػمىمُت التي اغخمذث أهثر غلى مفاهُم 1999 – 1989)

في خين سهضث  الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت في هزه اإلاشخلت.

غُىت الذساظت مػالجاتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت صخف الخبر والشػب 

(، غلى 2009 –2000لػملُت الخىمُت العُاظُت في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة الذساظت)

  الثلت وغدم الشكومفهىم  السياس ي التلييدومفهىم  السياس ي الػىفمفهىم 

فلذ لىخظ اهخمام ولخا الصخُفخين بمػالجت مفاهُم الػىف العُاس ي والشً 

(، بيعب مخفاوجت بُنهما 2009 –2000وغذم الثلت في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت)

بدُث واهذ وعب جىاٌو صخف الخبر الخاضت، لهزه اإلافاهُم أغلى ملاسهت بيعب 

ػىد رلً ئلى ألا  وغاع العاةذة في العاخت جىاٌو صخف الشػب الػمىمُت لها َو
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العُاظُت في هزه اإلاشخلت. والتي سهضث غليها صخف الخبر الخاضت واغخمادها أهثر 

غلى مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في هزه اإلاشخلت، 

ملاسهت بصخف الشػب الػمىمُت التي اغخمذث أهثر غلى مفاهُم الثلافت العُاظُت 

 لُت الخىمُت العُاظُت في هفغ اإلاشخلت مً فترة الذساظت.الذاغمت لػم

التي جىاولتها صخف باليسبت ألهم املؤشراث املػرفيت والاججاهيت والسلىكيت  -أ-2

الخبر والشػب غُىت الذساظت، في مػالجاتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت 

 لػملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش فياهذ والخالي :

لىخظ اهخمام ولخا صخُفتي الذساظت في هطاق مفهىم املشاركت السياسيت:  - 1أ/-2

( 1999 –1989الخبر الخاضت والشػب الػمىمُت في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت)

باملؤشراث الاججاهيت لهزا اإلافهىم بيعب هبيرة ملاسهت املػرفيت  املؤشراثبمػالجت 

( فلم حػالج 2009 –2000ً فترة الذساظت). أما في اإلاشخلت الثاهُت موالسلىكيت

صخف الخبر غُىت الذساظت أي مإشش مً مإششاث مفهىم اإلاشاسهت العُاظُت ورلً 

لػذم جىاولها للمفهىم بخاجا في هزه اإلاشخلت.في خين سهضث صخف الشػب في هزه 

 .أًػا في مػالجاتها للمفهىم املؤشراث املػرفيتاإلاشخلت غلى 

فلذ لىخظ اهخمام ولخا ملفهىم التػددًت السياسيت أما باليسبت  -2أ/-2  

الصخُفخين الخبر الخاضت والشػب الػمىمُت وفي ولخا مشخلتي فترة الذساظت 

 لهزا اإلافهىم. املؤشراث املػرفيتبمػالجت 

لىخظ اهخمام ولخا صخُفتي و بخصىص مفهىم الاستلرار السياس ي  -3أ/-2

ولخا مشخلتي فترة الذساظت  الذساظت الخبر الخاضت والشػب الػمىمُت في

لهزا املؤشراث املػرفيت (، بمػالجت 2009–2000( والثاهُت )1999 –1989ألاولى)

 .باملؤشراث الاججاهيت والسلىكيتاإلافهىم بيعب هبيرة ملاسهت 

فلذ لىخظ اهخمام ولخا الصخُفخين الخبر  و باليسبت ملفهىم الثلت املتبادلت -4أ/-2

املؤشراث الخاضت والشػب الػمىمُت، وفي ولخا مشخلتي فترة الذساظت بمػالجت 

 .باملؤشراث الاججاهيت والسلىكيت لهزا اإلافهىم وبيعب هبيرة ملاسهتاملػرفيت 

التي جىاولتها  والسلىكيت والاججاهيت املػرفيت املؤشراث ألهم باليسبت أما -ب -2

 السياسيت الثلافت ملفاهيمالخبر والشػب غُىت الذساظت، في مػالجاتها  صخف

 في الجضاةش فياهذ والخالي : السياسيت التىميت لػمليت املػيلت
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لىخظ اهخمام ولخا الصخُفخين  الثلت وغدم الشك مفهىم هطاق في -1ب / -2

 املؤشراثالخبر الخاضت  والشػب الػمىمُت في ولخا مشخلتي فترة الذساظت بمػالجت 

 لهزا اإلافهىم، وبيعب هبيرة ملاسهت  باإلاإششاث الاججاهُت والعلىهُت. املػرفيت

لىخظ اهخمام ول مً صخف الخبر  السياس ي الػىف مفهىموبخطىص  -2ب/ -2

 املػرفيت املؤشراثاظت، في ولخا مشخلتي فترة الذساظت بمػالجت والشػب غُىت الذس 

. ورلً إلغالم باملؤشراث الاججاهيت والسلىكيتلهزا اإلافهىم وبيعب هبيرة ملاسهت 

اللاسب بمالبعاث ألاصمت العُاظُت التي واهذ حػِشها الجضاةش في مشخلتي فترة 

 الذساظت. 

لىخظ اهخمام صخف الخبر غُىت  السياس ي التلييد ملفهىمو باليعبت   -3ب/-2

الذساظت في ولخا مشخلتي فترة الذساظت وصخف الشػب في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة 

لهزا اإلافهىم وبيعب هبيرة ومخلاسبت،  املػرفيت باملؤشراث(، 2009-2000الذساظت )

ورلً إلغالم اللاسب باللُىد اإلافشوغت غلى الػمل العُاس ي مً خالٌ سفؼ الخىاس، 

فسح اإلاجاٌ أمام مخخلف آلاساء وجلُُذ الػمل العُاس ي اإلاذوي، وجلُُذ دوس وغذم 

الشػب أًػا في الػملُت العُاظُت، وهزلً شل وشاؾاث أخضاب اإلاػاسغت.ؾير أن 

(، لم جخؿشق 1999-1989صخف الشػب في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت )

املؤشر الجاتها غلى ، خُث سهضث مػملفهىم الػىف السياس ي املػرفيت للمؤشراث

مػاسغت جىظُؼ الػمل العُاس ي الخػذدي والخضبي، واإلاإشش العلىوي  الاججاهي

ت. فهي واهذ سافػت لخػذد ألاخضاب   الذغىة ئلى الخذ مً كُام ألاخضاب بيعب مدعاٍو

وجذغى ئلى ئًلاف اغخمادها بدىم أنها صخُفت غمىمُت، فهي في هزه اإلاشخلت مً فترة 

( لم جخخلى بػذ غً فىشة الخضب الىاخذ، باغخباسها مشخلت 1999-1989الذساظت )

 اهخلالُت مً هظام رو جىحه أخادي ئلى هظام حػذدي.

_ وباليعبت للدعاٌؤ اإلاخػلم باخخالف مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين 3

صخف الخبر والشػب غُىت الذساظت، في اوػياظها غلى غملُت الخىمُت العُاظُت في 

(، وهل 2009-2000( والثاهُت )1999-1989اإلاشخلخين الضمىِخين ألاولى )الجضاةش في 

ت بين مفاهُم الثلافت العُاظُت في مػامين الصخف غُىت  هىان غالكت غػٍى

الذساظت وألاخذار التي شهذتها هاجين اإلاشخلخين، فلذ أوضخذ الذساظت الخدلُلُت 

ت الذساظت إلافاهُم وحىد اخخالفاث في مػالجت مػامين صخف الخبر والشػب غُى
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الثلافت العُاظُت بين مشخلتي الذساظت ألاولى والثاهُت، وهى ما اوػىغ خخما غلى 

 غملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش.

 بخصىص صحف الخبر التابػت لللطاع الخاص: -أ-3

_  حاءث مػالجاتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت 

(، باغخباس أن اإلاشخلت 2009-2000( هثُفت ملاسهت باإلاشخلت الثاهُت )1989-1999)

ورلً إلاىاهبت  ألاولى واهذ حّعج باألخذار العُاظُت باإلالاسهت مؼ اإلاشخلت الثاهُت،

الخّدٌى العُاس ي الزي واهذ جمش به البالد مً الىظام رو الخىحه ألاخادي ئلى الىظام 

 الخػذدي .

لخبر غُىت الذساظت في مػامُنها مفاهُم الثلافت العُاظُت _  مػالجت صخف ا

اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في ولخا مشخلتي الذساظت، مشهضة غلى مفهىم 

 التلييد مفهىمباإلغافت ئلى  الثلت وغدم الشك مفهىم و السياس ي الػىف

ت صخف (.  مؼ مػالج2009-2000في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة الذساظت ) السياس ي

الخبر غُىت الذساظت بيعب ضؿيرة مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت 

 (، مشهضة غلى1999-1989الخىمُت العُاظُت في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت )

ػىد رلً ئلى مىاهبت  مفهىم التػددًت السياسيت،و مفهىم املشاركت السياسيت َو

اص للخدّىٌ العُاس ي الخاضل بػذ ئكشاس صخف الخبر باغخباسها جابػت لللؿاع الخ

 (.1999-1989غهذ الخػذدًت العُاظُت في البالد في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت )

_ اسجفاع في وعبت مػالجت مػامين صخف الخبر غُىت الذساظت إلافاهُم الثلافت 

العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت، واهخفاع في وعبت مػالجت مػامُنها 

إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت في اإلاشخلت الثاهُت مً 

ػىد هزا 1999-1989(، ملاسهت  باإلاشخلت ألاولى )2009-2000فترة الذساظت ) (. َو

الاخخالف في اليعب ئلى الاهخفاع اإلاػخبر في حجم اإلاىاد اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت 

الخبر غُىت الذساظت في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة العُاظُت واإلايشىسة في صخف 

الذساظت ملاسهت باإلاشخلت ألاولى وهزلً ئلى اغخماد صخف الخبر غلى مفاهُم الثلافت 

العُاظُت اإلاػبرة غً ألاخذار العُاظُت اإلاميزة ليل مشخلت مً فترة الذساظت. 

ما صخف الخبر جىاولته املشاركت السياسيت والتػددًت السياسيت فباليعبت إلافهىمي

في اإلاشخلت ألاولى و أهملتهما في اإلاشخلت الثاهُت، باغخباس أن اإلاشخلت ألاولى مشخلت 
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اهخلالُت جدّىٌ فيها الىظام العُاس ي الجضاةشي مً هظام أخادي ئلى هظام حػذدي،  ما 

ش اللاسب وئغالمه خٌى اإلافاهُم اإلاػبرة غً الىظام  اظخلضم غلى الصخُفت جىٍى

خطىص اإلاشخلت الثاهُت فاإلاالخظ جشهيز صخف الخبر بيعب مػخبرة الجذًذ. أما ب

ملاسهت  مفاهيم الػىف السياس ي والتلييد السياس ي والشك وغدم الثلت، غلى

بيعبها في اإلاشخلت ألاولى إلاىاهبت ألاخذار العُاظُت في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت، 

بت بين م خخلف ألاؾشاف في العاخت والتي جميزث بخفش ي الػىف وأحىاء الشً والٍش

 العُاظُت ومخخلف أشياٌ الخلُُذ العُاس ي للػملُت العُاظُت.

_ اسجفاع في وعبت مػالجت صخف الخبر غُىت الذساظت إلافهىم الخلُُذ العُاس ي 

ػىد رلً ئلى  في اإلاشخلت الثاهُت باإلالاسهت مؼ اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت، َو

ت الخػبير 2001ىن الػلىباث في مطادكت البرإلاان غلى حػذًل كاه ، باغخباسه خذ لخٍش

ذ في  باإلغافت ئلى جلُُذ دوس الشػب في الػملُت العُاظُت واكخطاسه غلى الخطٍى

الاهخخاباث و الاظخفخاءاث فلـ، و الزي ًظهش مً خالٌ مىػه مً اللُام باإلاظاهشاث  

 أو الخجمػاث خاضت في الجضاةش الػاضمت.

ت صخف الخبر غُىت الذساظت إلافهىم الاظخلشاس العُاس ي _ اسجفاع في وعبت مػالج

-1989( باإلالاسهت مؼ اإلاشخلت ألاولى )2009-2000في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة الذساظت )

( ورلً إلغالم اللاسب أن الاظخلشاس العُاس ي لً ًخدلم ئال بخؿلُب لؿت الخىاس 1999

شخلت الثاهُت كلذ فيها أخذار والابخػاد غً الػىف بمخخلف أشياله، باغخباس أن اإلا

 الػىف هىغا ما خاضت بػذ الاظخفخاء واإلاىافلت غلى كاهىن الىةام اإلاذوي.

_ اهدطشث مػالجت مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت 

العُاظُت التي سهضث غليها مػامين صخف الخبر غُىت الذساظت في ولخا مشخلتي 

بيعب هبيرة إلغالم اللاسب و هلل الخلاةم وسبؿها  ث املػرفيت،املؤشراالذساظت في 

بخؿبُلاث الػمل العُاس ي في الجضاةش، مما ٌعاغذ في الخػٍشف بمخخلف اإلافاهُم 

 الاججاهيت والسلىكيت.لىنها أهملذ اإلاإششاث 

_ جشهيز أهذاف صخف الخبر غُىت الذساظت في مػالجتها إلافاهُم الثلافت 

خلتي الذساظت، غلى اهخلاد العلؿت واهخلاد اللُاداث العُاظُت، العُاظُت في ولخا مش 

ش اللشاء ومشاكبت العلؿت في  ورلً ألنها جابػت لللؿاع الخاص فمً واحبها جىٍى

أغمالها، لىً هزا لم ًمىػها مً جأهُذ خـ العلؿت في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة 
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لىؾىُت ومداسبت الفعاد.هما الذساظت، في ئشاستها ئلى مىاغُؼ خٌى جذابير اإلاطالخت ا

غمذث في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت ئلى جىحُه اللُاداث العُاظُت، في ئشاسة 

ئلى مىاغُؼ لخىحُه كادة الجبهت ؤلاظالمُت لإلهلار للػذٌو غً اهتهاج الػىف هخـ 

ػُت لـ   1991دٌعمبر  26ظُاس ي بػذما جم ئلؿاء هخاةج الذوس ألاٌو لالهخخاباث الدشَش

 وخظش العلؿاث للخضب.

 وبخصىص صحف الشػب التابػت لللطاع الػام: -ب -3

_  حاءث مػالجتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة الذساظت 

(، هظشا السجفاع حجم اإلاىاد 1999-1989( هثُفت ملاسهت باإلاشخلت ألاولى )2000-2009)

في صخف الشػب غُىت الذساظت في  اإلايشىسة خٌى مفاهُم الثلافت العُاظُت

اإلاشخلت الثاهُت مً فترة الذساظت ملاسهت باإلاشخلت ألاولى، وهزلً لىثافت ألاخذار 

العُاظُت اإلاخماشُت مؼ العُاظت ؤلاغالمُت لصخُفت الشػب في اإلاشخلت الثاهُت، 

ت باغخباس أنها جيخمي لللؿاع الػام. باإلغافت ئلى جضامنها مؼ غذة أخذار غلى العاخ

وكاهىن اإلاطالخت الىؾىُت   2009و لـ  2004العُاظُت أهمها الاهخخاباث الشةاظُت لـ 

 وؾيرها مً ألاخذار.

_ اغخماد صخف الشػب غُىت الذساظت في مػامُنها غلى مفاهُم الثلافت 

 العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت في ولخا مشخلتي الذساظت، مشهضة غلى

مفهىم التػددًت السياسيت ومفهىم الاستلرار السياس ي ومفهىم املشاركت 

غلى مفهىم الاستلرار (، و1999-1989في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت ) السياسيت

في اإلاشخلت الثاهُت السياس ي  مفهىم التػددًت السياسيت ومفهىم الثلت املتبادلت 

صخف الشػب غُىت الذساظت بيعب  (، مؼ مػالجت2009-2000مً فترة الذساظت )

ضؿيرة مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في ولخا مشخلتي 

في  مفهىم الشك وغدم الثلت ومفهىم الػىف السياس يفترة الذساظت، مشهضة غلى 

غلى مفهىم الػىف السياس ي ومفهىم التلييد (، و1999-1989اإلاشخلت ألاولى )

ػىد رلً 2009-2000في اإلاشخلت الثاهُت )ىم الشك وغدم الثلت السياس ي ومفه (. َو

ئلى مىاهبت  صخف الشػب للخدّىٌ في الىظام العُاس ي الجضاةشي مً هظام رو جىحه 

، وهى ما 1989فُفشي  23أخادي ئلى هظام ظُاس ي حػذدي، باكشاس الجضاةش لذظخىس 

(. وهزا ما حػل صخف 1999-1989جضامً مؼ اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت )



   ISSN : 2353-0502      الاغالمُت و الاجطالُتمجلت الخىمت للذساظاث 

 EISSN : 2600-6863             )2017حىان (، 10، الػذد 5اإلاجلذ

207 
 

الشػب جشهض في هزه اإلاشخلت باغخباسها مشخلت اهخلالُت غلى ئغالم اللاسب بمبادب 

اإلاشاسهت العُاظُت والخػذدًت العُاظُت والثلت العُاظُت، وباغخباسها صخُفت 

غمىمُت سهضث غلى الثلت في العلؿت وأفياسها، خاضت فُما ًخػلم بلاهىن الىةام 

 خلت ألاولى وكاهىن اإلاطالخت الىؾىُت باليعبت للمشخلت الثاهُت.اإلاذوي باليعبت للمش 

_ اسجفاع ؾفُف في وعبت مػالجت مػامين صخف الشػب غُىت الذساظت 

إلافاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت، واهخفاع ؾفُف في 

لخىمُت وعبت مػالجت مػامُنها  إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت ا

(، ملاسهت باإلاشخلت ألاولى مً فترة 2009-2000العُاظُت في اإلاشخلت الثاهُت مً )

ػىد هزا الاخخالف الؿفُف في اليعب ئلى الاسجفاع 1999-1989الذساظت ) (. َو

الؿفُف في حجم اإلاىاد اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت، واإلايشىسة في صخف 

ثاهُت مً فترة الذساظت ملاسهت باإلاشخلت ألاولى. الشػب غُىت الذساظت في اإلاشخلت ال

وهزلً ئلى اغخماد صخف الشػب غلى مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػبرة غً 

ألاخذار العُاظُت اإلاميزة ليل مشخلت مً مشاخل فترة الذساظت، بدُث سهضث 

مفهىم التػددًت السياسيت  صخف الشػب في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت، غلى

والتي اهخفػذ وعبت  هىم املشاركت السياسيت ومفهىم الشك وغدم الثلت،ومف

مػالجاتها في اإلاشخلت الثاهُت مً فترة الذساظت باغخباس اإلاشخلت ألاولى مشخلت اهخلالُت، 

مً هظام ظُاس ي أخادي ئلى هظام ظُاس ي حػذدي، ما اظخلضم مً الصخُفت ئغالم 

ّىٌ في الىظام العُاس ي. أما بخطىص اللاسب خٌى اإلافاهُم اإلاػبرة غً هزا الخد

مفاهيم الػىف السياس ي  اإلاشخلت الثاهُت فاإلاالخظ جشهيز صخف الشػب غلى

ملاسهت بيعبها في اإلاشخلت  والتلييد السياس ي والاستلرار السياس ي والثلت املتبادلت،

 ألاولى إلاىاهبت ألاخذار العُاظُت في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت.

ت مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت _ اهدطشث مػالج

العُاظُت، التي سهضث غليها مػامين صخف الشػب غُىت الذساظت في ولخا مشخلتي 

بيعب هبيرة، إلغالم اللاسب وهلل الخلاةم خٌى  املؤشراث املػرفيتالذساظت، في 

للمعاهمت في حػٍشف  هزه اإلافاهُم وسبؿها بخؿبُلاث الػمل العُاس ي في الجضاةش،

 املؤشراث الاججاهيت والسلىكيت.اللشاء بهزه اإلافاهُم لىنها أهملذ 
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_ جشهيز أهذاف صخف الشػب غُىت الذساظت في مػالجاتها إلافاهُم الثلافت 

العُاظُت في اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت، غلى جىحُه واهخلاد اللُاداث 

ُذ خـ العلؿت واهخلادها، ورلً جماشُا مؼ العُاظُت، وفي اإلاشخلت الثاهُت غلى جأه

ألاوغاع العُاظُت العاةذة في البالد واإلاخمثلت في جىكُف اإلاعاس الاهخدابي للجبهت 

ؤلاظالمُت لإلهلار مً ؾشف الجِش، وجذاغُاث رلً غلى العاخت العُاظُت في 

(. أما بخطىص اإلاشخلت الثاهُت 1999-1989اإلاشخلت ألاولى مً فترة الذساظت )

لت ف األهذاف حػىد ئلى جذابير اإلاطالخت الىؾىُت، وما جخؿلبه مً جأًُذ للعلؿت وؾٍش

مػالجتها للمظاهشاث في مىؿلت اللباةل، وهزا الطشاغاث والطذاماث اإلاىحىدة بين 

 العلؿت وبين مخخلف ألاؾشاف العُاظُت وما جخؿلبه مً اهخلاداث.

ر والشػب غيىت كما لىحظ وحىد سماث مشتركت ميزث مػالجاث صحف الخب

الدراست في كلتا مرحلتي الدراست واوػكاسها غلى غمليت التىميت السياسيت في 

 الجزائر مً خالل:

_ ظهىس مػظم اإلاىاغُؼ اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت في الطفداث 

الذاخلُت لصخف الخبر والشػب غُىت الذساظت باليعبت ليلخا مشخلتي فترة الذساظت، 

ؼ اإلاىاغُؼ اإلايشىسة في الطفدت ألاولى )اكخطادًت، فهي جلجأ ئلى  أظلىب جىَى

اغُت ... ئلخ(، ما ًفعش مىكؼ أؾلبُت اإلاىاغُؼ اإلاخػللت  احخماغُت، ظُاظُت، ٍس

 بمفاهُم الثلافت العُاظُت في الطفداث الذاخلُت.

_ ضُؿذ أؾلبُت اإلاىاغُؼ اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت في شيل أخباس 

ولخا مشخلتي الذساظت باليعبت ليلخا صخُفتي الذساظت، و رلً في مداولت بعُؿت في 

منها إلهعاب اللشاء مػاسف حذًذة خٌى مخخلف مفاهُم الثلافت العُاظُت، 

إلاىاهبت الخدّىٌ العُاس ي الخاضل في الىظام العُاس ي الجضاةشي، ومخخلف ألاخذار 

الذساظت اغخمذث ولى الىاكػت في العاخت العُاظُت. ؾير أن صخف الشػب غُىت 

 بيعبت كلُلت غلى مىاد الشأي مخمثلت في شيل ملاالث افخخاخُت أو أغمذة أو حػلُلاث.

_ لم ًخم ئسفاق أؾلبُت اإلاىاغُؼ اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت في صخف 

الخبر والشػب غُىت الذساظت في ولخا مشخلتي الذساظت، بطىسة مالةمت وىن صخف 

ى وغؼ الطىس في الطفداث ألاولى وألاخيرة، بهذف حزب اهدباه الذساظت حػخمذ غل

 اللاسب للمىغىع اإلايشىس.
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_ اسجباؽ مػالجاث صخف الخبر والشػب غُىت الذساظت إلافاهُم الثلافت 

العُاظُت بالخذر العُاس ي اللاةم في العاخت العُاظُت في ولخا مشخلتي الذساظت، 

ما ًىػىغ بشيل مباشش غلى غملُت  بدُث جيخهي اإلاػالجت باهتهاء الخذر. وهزا

الخىمُت العُاظت، فالصخف ال تهخم باظخمشاس وبشيل معخلش وزابذ في مػالجت 

مفاهُم الثلافت العُاظُت، مً أحل جشظُخها في وعي اللشاء وهزا ما ًىػىغ بالخالي 

غلى ظلىههم العُاس ي معخلبال، فصخف الخبر والشػب غُىت الذساظت اهخمذ 

اخذ أو أهثر مً مفهىم مشجبـ بالخذر العُاس ي اللاةم، و ججاهلذ بمػالجت مفهىم و 

 مفاهُم الثلافت العُاظُت ألاخشي.

أما بخطىص الدعاٌؤ الخاص باخخالف مػامين الثلافت العُاظُت وىنها داغمت   -4

أو مػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في مػامين صخف الخبر والشػب غُىت 

عت ؤلاغالمُت غمىمُت أو خاضت، فلذ جىضلذ الذساظت، باخخالف ؾبُػت اإلاإظ

الذساظت الخدلُلُت ئلى وحىد اخخالفاث بين مػالجت مػامين ولخا الصخُفخين وفي 

ولخا مشخلتي الذساظت إلافاهُم الثلافت العُاظُت وهى ما اوػىغ غلى غملُت الخىمُت 

 العُاظُت في الجضاةش.

  (:1111 – 1191) بخصىص املرحلت ألاولى مً فترة الدراست – أ -4

_ ميز هزه اإلاشخلت اسجفاع في حجم اإلاىاد اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت 

اإلاػُلت اإلايشىسة في صخف الخبر الخابػت لللؿاع الخاص، ملاسهت بحجم اإلاىاد 

اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت اإلايشىسة في صخف الشػب الخابػت 

شحؼ رلً  ئلى جضامً هزه اإلاشخلت مؼ ئكشاس الجضاةش لػهذ ظُاس ي لللؿاع الػام. ٍو

  23حذًذ، وبما أن ظهىس صخُفت  الخبر في العاخت ؤلاغالمُت حاء بػذ دظخىس 

ت اليشش والخػبير فانها أخزث غلى غاجلها مهمت ئغالم 1989فُفشي  ، الزي ًلش خٍش

ي الجذًذ في اللشاء بمخخلف مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػبرة غً الخىحه العُاس 

الجضاةش، باإلغافت ئلى هثافت ألاخذار العُاظُت في هزه اإلاشخلت، ما حػل الصخُفت 

جىثف مػالجتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت في هزه اإلاشخلت اإلاػبرة غً هزه ألاخذار. 

ػىد الاهخفاع في حجم اإلاىاد اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت اإلايشىسة في  َو

ػت لللؿاع الػام، ملاسهت بحجم اإلاىاد اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت صخف الشػب الخاب

العُاظُت في صخف الخبر الخابػت لللؿاع الخاص، ئلى وىنها لم حعخىغب بػذ 
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مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػبرة غً الخىحه الخػذدي في هزه اإلاشخلت الاهخلالُت، 

 بػذما واهذ هزه الصخف حػمل في ظل جىحه أخادي.

اد صخف الشػب الخابػت لللؿاع الػام بيعبت هبيرة غلى مفاهُم الثلافت _ اغخم

العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت، ملابل اغخماد صخف الخبر الخابػت 

لللؿاع الخاص بيعبت هبيرة غلى مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت 

. فيان جشهيز الصخُفخين )1999-1989 (العُاظُت في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت

غلى هفغ مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لىً بدّذة  مخخلفت بُنهما، 

مفهىم وهي:  ركزث صحف الشػب غلى املفاهيم الداغمت للتىميت السياسيت خُث

  التػددًت السياسيت ومفهىم املشاركت السياسيت، ومفهىم الاستلرار السياس ي

مفاهيم الثلافت السياسيت املػيلت لػمليت التىميت  شهيزها غلىأهثر مً ج

مفهىم الػىف السياس ي والتي سهضث غليها صخف الخبر أهثر وهي: السياسيت، 

شحؼ رلً ئلى جضامً هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت ومفهىم الشك وغدم الثلت،  ٍو

ين ظُاظُا مؼ ئكشاس الجضاةش هظاما ظُاظُا  حػذدًا، ٌعخلضم مىاؾىين فػالُ

ومشاسوىن في ضىؼ اللشاساث، الش يء الزي ال ًخدلم ئال في ظشوف آمىت  معخلشة وهى 

ما دفؼ صخف الشػب الػمىمُت ئلى الترهيز غلى اإلافاهُم اإلازوىسة ظابلا إلغالم 

اللاسب بها ودغىجه ئلى جبني اججاه ظُاس ي حػذدي وئلى جأًُذ اإلاشاسهت  العُاظُت  

في الػملُت العُاظُت، لخدلُم الاظخلشاس العُاس ي مً ومػاسغت اظخخذام الػىف 

شحؼ جشهيز صخف الخبر غُىت  أحل ئهجاح الخدّىٌ العُاس ي الخاضل في البالد. ٍو

الذساظت غلى اإلافاهُم اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت بيعبت هبيرة، الهخمامها 

ت آهزان، و ئلى باغالم اللاسب خٌى الىغؼ ألامني ؾير اإلاعخلش في العاخت العُاظُ

بت بين مخخلف ألاؾشاف العُاظُت، وجبادٌ الاتهاماث فُما بُنهم  أحىاء الشً والٍش

ولجىء الػذًذ منهم الظخخذام الػىف مؼ دغىتها ئلى جّبني هضغت الػذاء غذ بػؼ 

 الاججاهاث العُاظُت في ئشاسة ئلى اإلادعببين في الػىف وغذم اظخلشاس البالد . 

ين صخف الشػب الػمىمُت وصخف الخبر الخاضت _ اهدطشث مػالجت مػام

املؤشراث إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في 

بيعب هبيرة  في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت  بعبب لجىء ولخا املػرفيت 

ي الصخُفخين إلغالم اللاسب  وهلل الخلاةم  وسبؿها بخؿبُلاث الػمل العُاس ي ف
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الجضاةش مما ظاهم في الخػٍشف بمخخلف هزه اإلافاهُم ظىاء  مػُلت أو داغمت 

 لػمُلت الخىمُت العُاظُت.

_ جشهيز أهذاف مػامين صخف الخبر الخاضت مً خالٌ مػالجاتها إلافاهُم 

الثلافت العُاظُت غلى اهخلاد العلؿت وجىحُه اللُاداث العُاظُت واهخلادها في هزه 

(، ورلً مً خالٌ كُامها بأهم أدواسها 1999-1989ساظت )اإلاشخلت مً فترة الذ

مشاكبت العلؿت واللُاداث العُاظُت باغخباسها جابػت لللؿاع الخاص. في خين 

جشهضث أهذاف مػامين صخف الشػب الػمىمُت، في جأهُذ خـ العلؿت وجىحُه 

جبهت اللُاداث العُاظُت واهخلادها، ورلً مً خالٌ اهخلادها وجىحيهها للُاداث ال

ؤلاظالمُت لإلهلار في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت، مؼ جأهُذها لخـ العلؿت 

 باغخباسها جابػت لللؿاع الػام.

 (:2001 –2000بخصىص املرحلت الثاهيت مً فترة الدراست ) -ب-4

_ ميز هزه اإلاشخلت اسجفاع ؾفُف في حجم اإلاىاد اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت 

ف الخبر الخابػت لللؿاع الخاص، ملاسهت بحجم اإلاىاد العُاظُت اإلايشىسة في صخ

اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت اإلايشىسة في صخف الشػب الخابػت لللؿاع 

شحؼ رلً ئلى هثافت ألاخذار العُاظُت في هزه اإلاشخلت، وهزلً  للُام  الػام، ٍو

الثلافت صخف الخبر بذوسها في اإلاعاهمت في ئغالم  اللشاء خٌى مخخلف مفاهُم 

 (.2009-2000العُاظُت اإلاػبرة غً هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت )

_ اغخماد صخف الشػب الخابػت لللؿاع الػام بيعبت هبيرة غلى مفاهُم الثلافت 

العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت العُاظُت، ملابل اغخماد صخف الخبر الخابػت 

العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت  لللؿاع الخاص بيعبت هبيرة غلى مفاهُم الثلافت

(. فالصخُفخين سهضجا غلى 2009-2000العُاظُت، في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت )

هفغ مفاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت لىً 

حيث ركزث صحف الشػب التابػت لللطاع الػام غلى املفاهيم بدذة  مخخلفت، 

مفهىم الاستلرار السياس ي ومفهىم التػددًت  وهيللتىميت السياسيت، الداغمت 

املفاهيم املػيلت لػمليت  أهثر مً جشهيزها غلىالسياسيت ومفهىم الثلت املتبادلت 

مفهىم  أهثر، وهي التىميت السياسيت، والتي ركزث غليها صحف الخبر الخاصت

مىً غدم الثلتالػىف السياس ي ومفهىم التلييد السياس ي ومفهىم الشك و  . ٍو
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ئسحاع رلً باليعبت لصخف الشػب ئلى الىغؼ العُاس ي العاةذ في هزه اإلاشخلت، 

باغخباسه أهثر اظخلشاسا مً اإلاشخلت ألاولى، فصخف الشػب حػخبر أن الاظخلشاس 

العُاس ي والثلت اإلاخبادلت هما الشهيزجان ألاظاظِخان للخػذدًت  العُاظُت في البالد. 

بر الخابػت لللؿاع الخاص فيرحؼ جشهيزها بيعب مػخبرة أما بخطىص صخف الخ

مفهىم  غلى مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت، وهي

 . الػىف السياس ي ومفهىم التلييد السياس ي، ومفهىم الشك وغدم الثلت

_ اهدطشث مػالجت مػامين صخف الشػب الػمىمُت وصخف الخبر الخاضت  

املؤشراث لافت العُاظُت الذاغمت واإلاػُلت لػملُت الخىمُت العُاظُت في إلافاهُم الث

بيعب هبيرة في هزه اإلاشخلت مً فترة الذساظت، بعبب جشهيز ولخا  املػرفيت،

الصخُفخين غلى ئغالم اللشاء وهلل الخلاةم  وسبؿها بخؿبُلاث الػمل العُاس ي في 

فهم بمخخلف هزه اإلافاه ُم ظىاء مػُلت أو داغمت الجضاةش، مما ظاهم في حػٍش

 لػملُت الخىمُت العُاظُت.

_ جشهيز أهذاف مػامين صخف الخبر الخاضت مً خالٌ مػالجاتها إلافاهُم 

الثلافت العُاظُت غلى اهخلاد العلؿت، وجأهُذ خـ العلؿت، واهخلاد اللُاداث 

 العُاظُت، وباغخباسها صخُفت جابػت لللؿاع الخاص، فاهه مً أهم أدواسها مشاكبت

لت مػالجتها للمظاهشاث في  العلؿت في أغمالها. بدُث اهخمذ باهخلاد العلؿت في ؾٍش

مىؿلت اللباةل وفي هضاهت الػملُت الاهخخابُت...ئلخ. وأهذث خـ العلؿت فُما ًخػلم 

بلاهىن اإلاطالخت الىؾىُت ومداسبتها لإلسهاب، زم اهخلاد اللُاداث العُاظُت  

م الصخُذ، في خين جشهضث أهذاف مػامين صخف الشػب  لخىحيههم ئلى الؿٍش

الػمىمُت في جأهُذ خـ العلؿت، زم اهخلادها زم جىحُه اللُاداث العُاظُت 

واهخلادها، وباغخباسها صخف جابػت لللؿاع الػام فهي تهخم أظاظا بخأهُذ خـ 

العلؿت، لىنها لم جلّطش بخطىص اهخلادها لها واهخلادها وجىحيهها لللُاداث 

فُما ًخػلم بالطشاغاث والطذاماث اإلاىحىدة بين مخخلف  العُاظُت، خاضت

ألاؾشاف واللُاداث العُاظُت، والظاهشة في العاخت العُاظُت في هزه اإلاشخلت مً 

 (.2009-2000فترة الذساظت )

ال ًمىً الخذًث غً اخخالف مفاهُم الثلافت العُاظُت وىنها داغمت أو مػُلت  -5

ن صخف الخبر والشػب غُىت الذساظت، لػملُت الخىمُت العُاظُت في مػامي
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ت أو مىاد سأي(، بعبب ضُاؾت أؾلبُت  باخخالف ؾبُػت الىىع الصخفي )مىاد ئخباٍس

اإلاىاغُؼ اإلاػالجت إلافاهُم الثلافت العُاظُت في شيل أخباس بعُؿت في ولخا صخُفتي 

 الذساظت وخالٌ مشخلتي فترة الذساظت.

 

 خاجمت:

 مً خالٌ الىخاةج العابلت ًمىً اللٌى أن:وبالخالي و 

صخف الشػب الػمىمُت ظاهمذ ئلى خذ ما في جذغُم غملُت الخىمُت العُاظُت 

لىً في ئؾاس ما ًدذده الخؿاب العُاس ي باغخباسها صخف سظمُت. وصخف الخبر 

ت واضخت في الجاهب العُاس ي بشيل غام،  الخاضت لم حعخؿؼ بػذ جدلُم هٍى

ا مفاهُم الثلافت العُاظُت اإلاػُلت لػملُت الخىمُت خُث غالجذ مػامُنه

العُاظُت، هما جميز خؿابها العُاس ي بالؿمىع والخىاكؼ في غذة مىاكؼ، وهى ما 

وبىاءا غلى رلً ؾشخذ  اوػىغ غلى جذغُم غملُت الخىمُت العُاظُت بالعلب.

الذساظت  مجمىغت جىضُاث ًإمل في جؿبُلها أن حعاهم الصخافت اإلاىخىبت 

ت، ظىاء خاضت أو غمىمُت في جذغُم غملُت الخىمُت العُاظُت في الجضاةش، و الج ضاةٍش

 جخمثل هزه الخىضُاث فُما ًلي: 

 باليسبت للصحف الػمىميت:

ت، فال  -1 ؼ  مطادسها الخبًر ًجب غلى الصخف الػمىمُت أن حععى ئلى جىَى

ألاوغاع حػخمذ فلـ غلى اإلاطادس الشظمُت التي جمذها بها العلؿت خٌى ظير 

العُاظُت داخل البالد ورلً ختى حعخؿُؼ أن جىلل سؤٍت شاملت لللاسب غً مخخلف 

 آلاساء خٌى ألاوغاع العاةذة في  البالد.

ًجب غلى الصخف الػمىمُت أن تهخم بخللين الجمهىس الثلافت العُاظُت  -2

ض كُم ظُاظُت جللُذًت جخبىاها العلؿت، ورلً  الخػذدًت، وال جىخفي فلـ بخػٍض

بمداولت الخأزير غلى مػاسف واججاهاث الجمهىس العُاظُت وظلىهه العُاس ي، مً 

خالٌ ؾشح كُم ظُاظُت حذًذة جذغم الػمل العُاس ي الخػذدي، وتهذف ئلى الخؿُير 

 العُاس ي العلمي إلاماسظت ظُاظُت أفػل.
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ًجب غلى الصخف الػمىمُت أن جفخذ مجاال أوظؼ لىخاب الشأي مً  -3

ت، وئزشاء جدلُالتها مخخلف الاهخماءاث الع ُاظُت، مً أحل جىظُؼ كاغذتها الجماهيًر

العُاظُت بشؤي ظُاظُت مخخلفت ومخىىغت، جخاؾب الجمهىس ًىمُا وحعاغذه بالخالي 

 في جدذًذ اججاهاجه وظلىهُاجه.

 باليسبت للصحف الخاصت:

ًجب غلى الصخف الخاضت أن تهخم أهثر بمػالجت مفاهُم الثلافت العُاظُت  -1

ذغم الػمل العُاس ي الخػذدي، ومىه غلى غملُت الخىمُت العُاظُت، ورلً التي ج

بخػٍشف اإلاىاؾىين بدلىكهم  وواحباتهم العُاظُت، وفهمهم لؿبُػت وأظاظُاث 

الىظام العُاس ي الخػذدي، وجىغُدها ألهمُت اإلاشاسهت العُاظُت، ليي ًلىم 

ت  وؾير الشظمُت، غً اإلاىاؾً بذوسه العُاس ي في ئؾاس اليشاؾاث العُاظُت الشظمُ

 وعي ومػشفت.

ت ؤلاغالمُت اإلاعإولت اللاةمت غلى  -2 ًجب غلى الصخف الخاضت جشظُخ الخٍش

الثىابذ الىؾىُت، والابخػاد غً زلافت الخلذ والىشاهُت، وول ما ًثير الفتن و 

 الخِئِغ والخثبُـ.

 باليسبت لإلثىين الصحف الػمىميت والصحف الخاصت:

ػمىمُت والصخف الخاضت الاغخماد أهثر غلى مىاد ًجب غلى الصخف ال -1

الشأي في مػالجاتها إلافاهُم الثلافت العُاظُت، لخلذًم الخلٌى ووغؼ خؿـ غملُت 

معخلبلُت في ئؾاس مخخلف ألاخذار العُاظُت التي جىاحه البالد لخذغُم غملُت 

 الخىمُت العُاظُت.

بين اإلاىاد ًجب غلى الصخف الػمىمُت والصخف الخاضت أن جىاصن ما  -2

ت ومىاد الشأي، في جىاولها إلافاهُم الثلافت العُاظُت الذاغمت لػملُت الخىمُت  ؤلاخباٍس

العُاظُت، ختى جإزش أهثر في ؤلاؾاس الفىشي الزي ًدىم الثلافت العُاظُت  للمىاؾً  

 الجضاةشي.

ًجب غلى الصخف الػمىمُت أن تهخم أهثر بدىمُت الجىاهب العلىهُت لذي  -3

الٌ دفػه ئلى اجخار مىكف ظُاس ي، أو جّبني ظلىن ظُاس ي ججاه اللاسب مً خ

مخخلف ألاخذار العُاظُت  لخيشئت مىاؾً ئًجابي وفػاٌ في الخُاة العُاظُت، 
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بذٌ اإلاىاؾً العلبي الخابؼ والخاغؼ للعلؿت العُاظُت دون سؤٍت ظُاظُت خاضت 

 .به
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