
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 30ر  الـجزائـ ةـامعج
 

 عـلوم اإلعــالم و االتـصــالكـلية  

 

                                              عــلوم االتـصـال: مـسـق

1025/ 1024السنة الجامعية    

 

لنــيل شهــادة الدكـتـوراه فـي علـوم اإلعـالم و االتـصـال   رســالــة  

                                                                            :تحت إشراف األستاذ                                                                  :بةالطالمن إعداد     
 الدكتور أحمد حمدي   حيــاة قـزادري                                                                       

                                                                                                  
 

 الشعب و الخبر صحيفتي من لعينة مقـارنة تحليلية وصفية دراسة

 .1001 إلى 2191  من الممتدة الفترة في



 

:ق ال تعالى بعد باسم اهلل الرحمن الرحيم  

 "و ق ُل رِبي زدِني  علماً  " 
 .  صدق اهلل العظيم                                                                                           

 .111سورة طه اآلية                                                      
 
 
 
 
 

:عن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ق ال  

 

 "من سلك طريق ا يلتمس فيه علماً سهّل اهلل له به طريق اً إلى الجنّة   "



 
 

 :إلىأهدي عملي هذا 

 .عنها طوال تحضيري لهذه األطروحة انشغلتالتي حنان  قرة عيني

 .وتقديرا إلصرارهما لحلمهما،أمي و أبي تحقيقا 

 .ا و تقدير ا لدعمه و تشجيعه ليزوجي نورالدين الذي ضحى و تحّمل عناء المشوار، وفاء  

 . و عائلة زوجي إلى كل أفراد عائلتي

 .أساتذتيإلى كل 

 .كل طالب علم  إلى

 .م جميعا أهدي ثمرة جهديإليك

 

 اةـيـح                                                                                  



 
 

 

  ه، له الحمد و المنّة على ما وهبالشكر هلل تعالى أوالً على جزيل نعم

 و أشكره سبحانه و تعالى على تيسيره لي و رحمته بي، و تذليل الصعوبات أمامي،

 .إنه نعم المولى و نعم النصير  

 شرفي األستاذ الدكتور أحمد حمدي  كما أتقدم بالشكر لم

 روحة، و على إعانتي على إكمالهاالذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه األط  

 لي من نصح  وهإلى كل أساتذتي األف اضل لما قدم  و أقدم شكري 

 .جزاهم اهلل خيرا  إنجاز هذا البحثو إرشاد طوال مدة   

 .   وأخص بالذكر األستاذ الدكتور يوسف تمار                    

 .واألستاذة صليحة بودفة

 حي اة ق زادري



 .الدراسة خطة
 مقدمة. 

 خطوات منهجية. 

 .إشكالية و تساؤالت الدراسة -

 .أسباب اختيار الموضوع -

 .أهداف و أهمية الدراسة -

 .منهجية الدراسة -

 .نوع الدراسة -

 .المنهج المستخدم -

 .أدوات الدراسة -

 .مجال الدراسة -

 .عينة الدراسة -

 .مفاهيم الدراسة -

 .الدراسات السابقة -

 

 الثقافة السياسيةالسياسية و  التنميةعملية  : الفصل األول. 

  أبعادهاماهية التنمية السياسية و : األولالمبحث. 

 المفهوم العام للتنمية: المطلب األول. 

 أبعاد التنمية السياسيةمفهوم و : المطلب الثاني. 

 أزمات التنمية السياسية: المطلب الثالث. 

 األطراف الفاعلة في عملية التنمية السياسية: الرابع المطلب. 

 معالجة الثقافة السياسية في نطاق عملية التنمية السياسية: المبحث الثاني. 

 تعريفات النظرية لمفهوم الثقافة السياسيةال: المطلب األول. 

 أنواعهاأبعاد الثقافة السياسية و : لثانيالمطلب ا. 

 لسياسية السائدة على السلوك السياسيأثر الثقافة ا: المطلب الثالث. 

 العوامل المساهمة في تكوين الثقافة السياسيةالهيئات و : المطلب الرابع. 
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 الصحافة المكتوبة في الجزائرالتنمية السياسية و : الفصل الثاني. 

 م نماذج القدرة التأثيرية لوسائل اإلعالمهأ: المبحث األول. 

 نموذج التأثير المباشر لوسائل اإلعالم: األول المطلب. 

 نموذج التأثير المحدود لوسائل اإلعالم: المطلب الثاني. 

 المستمر لوسائل اإلعالمنموذج التأثير الهادئ و : الثالث المطلب. 

 أبعاد تأثير وسائل اإلعالم على األفراد: المطلب الرابع. 

 النماذج المتناولة لدور وسائل اإلعالم في عملية التنمية السياسية: الثاني المبحث. 

 نموذج التقمص الوجداني: المطلب األول. 

 نموذج انتشار األفكار المستحدثة: المطلب الثاني. 

 نموذج التنمية الوطنية: المطلب الثالث. 

 نموذج التبعية: المطلب الرابع. 

 تنموينموذج اإلعالم ال: المطلب الخامس. 

 التنمية السياسيةالصحافة المكتوبة و : الثالث المبحث. 

 التنمية السياسيةنظريات الصحافة و : المطلب األول. 

 دور الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية: المطلب الثاني. 

 9191واقع التنمية السياسية في الجزائر بعد دستور : المطلب الثالث. 

 

 9191الشعب في الفترة الممتدة من مضمون صحيفتي الخبر و تحليل : الفصل الثالث  

 .9001إلى 

 (.9111-9191)مون صحف الخبر في المرحلة األولىتحليل مض: المبحث األول 
 الكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي و : المطلب األول. 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و : المطلب الثاني. 

 المعيقة لعملية التنمية السياسية الثقافة السياسية الداعمة و اهيم مف: المطلب الثالث
 (.9111-9191)في صحف الخبر في المرحلة األولى 

 (.9111-9191)تحليل مضمون صحف الشعب في المرحلة األولى : المبحث الثاني 

 الكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي و : المطلب األول. 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و : الثاني المطلب. 
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 المعيقة لعملية التنمية السياسية في قافة السياسية الداعمة و مفاهيم الث: المطلب الثالث
 (.9111-9191)صحف الشعب في المرحلة األولى 

 (.0221-0222)تحليل مضمون صحف الخبر في المرحلة الثانية : المبحث الثالث 

 الشكل الكيفي لفئاتلتحليل الكمي و ا: المطلب األول. 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و : المطلب الثاني. 

 المعيقة لعملية التنمية السياسية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: المطلب الثالث
 (.0221-0222)في صحف الخبر في المرحلة الثانية 

 (.0221-0222)تحليل مضمون صحف الشعب في المرحلة الثانية : المبحث الرابع 

 الكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي و : مطلب األولال 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و : المطلب الثاني 

 المعيقة لعملية التنمية السياسية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: المطلب الثالث
 (.0221-0222)في صحف الشعب في المرحلة الثانية 

 
 

 المرحلتين األولى  الشعب خالللصحيفتي الخبر و ليل مضمون مقارن تح: الفصل الرابع
 .(9001-9000)الثانية و ( 9191-9111)

 المرحلتين األولى  بينالخبر  فالكيفي لصحمقارنة التحليل الكمي و : ث األولالمبح
 (.0221-0222)الثانية و ( 9191-9111)

 الكيفي لفئات الشكلمقارنة التحليل الكمي و : األول المطلب. 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و  :المطلب الثاني. 

 المعيقة لعملية التنمية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مقارنة مف: المطلب الثالث
الثانية و ( 9111-9191)المرحلتين األولى  السياسية في صحف الخبر بين

(0222-0221). 

 المرحلتين األولى بين الشعب  لصحفالكيفي مقارنة التحليل الكمي و : الثاني المبحث
 .(0221-0222)الثانية و ( 9191-9111)

 الكيفي لفئات الشكلمقارنة التحليل الكمي و : ب األولالمطل 

 الكيفي لفئات المضمونمقارنة التحليل الكمي و : الثاني المطلب. 
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 المعيقة لعملية التنمية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مقارنة مف: المطلب الثالث
الثانية و ( 9111-9191)المرحلتين األولى  السياسية في صحف الشعب بين

(0222-0221.) 

 الشعب خالل المرحلة فتي الخبر و يصحبين الكيفي مقارنة التحليل الكمي و : المبحث الثالث
 (.9111-9191)األولى 

 الكيفي لفئات الشكلمقارنة التحليل الكمي و : األول المطلب. 

 الكيفي لفئات المضمونمقارنة التحليل الكمي و : الثاني المطلب. 

 المعيقة لعملية التنمية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مقارنة مف: المطلب الثالث
 (.9111-9191)الشعب خالل المرحلة األولى صحيفتي الخبر و بين السياسية 

 الشعب خالل ر و صحيفتي الخببين الكيفي مقارنة التحليل الكمي و : الرابع المبحث
 (.0221-0222)المرحلة الثانية 

 الكيفي لفئات الشكلمقارنة التحليل الكمي و : ب األولالمطل. 

 الكيفي لفئات المضمونمقارنة التحليل الكمي و : الثاني المطلب. 

 المعيقة لعملية التنمية فة السياسية الداعمة و مقارنة مفاهيم الثقا: المطلب الثالث
 (.0221-0222)الشعب خالل المرحلة الثانية الخبر و صحيفتي بين السياسية 

 استنتاجات نهائية. 

 توصيات. 

 اتمةـخ. 

 المالحق. 

 قائمة المراجع. 

 فهرس الجداول. 

 المحتويات فهرس. 
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  الجداول فهرس 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول

 42 مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية 10جدول رقم 

 01 مفردات عينة صحيفة الشعب 14جدول رقم 

 04 مفردات عينة صحيفة الخبر 10جدول رقم 

 011 أبعاد التوجه السياسي 12جدول رقم 

 001 أنواع الثقافة السياسية 10 جدول رقم

 10جدول رقم 
المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر عينة  المواد حجم

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
402 

 12جدول رقم 
موقع مادة التحليل في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 

(9191-9111) 
401 

 10جدول رقم 
توزيع مواد الرأي و مواد الخبر في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
441 

 11جدول رقم 
شكل المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 

(9191-9111) 
440 

 01جدول رقم 
-9191)شكل مواد الرأي في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 

9111) 
444 

 00جدول رقم 
إرفاق الموضوع بصورة مالئمة في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
440 

 04جدول رقم 
مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية في صحف 

 (9111-9191)الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 
442 

 00جدول رقم
مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
442 

 02جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
441 

 00جدول رقم 
لخبر عينة الدراسة في المرحلة مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي في صحف ا

 (9111-9191)األولى 
400 



 00جدول رقم 
مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 

(9191-9111) 
400 

 02جدول رقم 
مؤشرات مفهوم التعددية السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
400 

 00ول رقم جد
مؤشرات مفهوم الخمول السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
402 

 01جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الشك و عدم الثقة في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
400 

 41جدول رقم 
نة الدراسة في المرحلة مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الخبر عي

 (9111-9191)األولى 
421 

 40جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الفردانية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 

(9191-9111) 
420 

 44جدول رقم 
مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
420 

 40جدول رقم 
-9191)    أهداف مضمون صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 

9111) 
422 

 42جدول رقم 
بالحدث السياسي في المرحلة  ارتباط مضمون صحف الخبر عينة الدراسة

 ( 9111-9191)األولى
420 

 40جدول رقم 
حجم المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة 

 (9111-9191)مرحلة األولى في ال
421 

 40جدول رقم 
موقع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى 

(9191-9111) 
400 

 42جدول رقم 
مواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة في التوزيع مواد الرأي و 

 (9111-9191)المرحلة األولى 
404 

 40جدول رقم 
بارية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى شكل المواد اإلخ

(9191-9111) 
400 

 41جدول رقم 
عينة الدراسة في المرحلة األولى  الشعبشكل مواد الرأي في صحف 

(9191-9111) 
402 

 01جدول رقم 
عينة الدراسة في  الشعبإرفاق الموضوع بصورة مالئمة في صحف مدى 

 (9111-9191)المرحلة األولى 
400 



 00جدول رقم 
مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية في صحف 

 (9111-9191)عينة الدراسة في المرحلة األولى  الشعب
400 

 04جدول رقم 
عينة الدراسة في  الشعبمؤشرات مفهوم المشاركة السياسية في صحف 

 (9111-9191)المرحلة األولى 
400 

 00جدول رقم 
عينة الدراسة في المرحلة  الشعبمؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف 

 (9111-9191)األولى 
401 

 02جدول رقم 
مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في 

 (9111-9191)المرحلة األولى 
400 

 00جدول رقم 
ة في المرحلة مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الشعب عينة الدراس

 (9111-9191)األولى 
400 

 00جدول رقم 
مؤشرات مفهوم التعددية السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
400 

 02جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الخمول السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
402 

 00جدول رقم 
شرات مفهوم الشك و عدم الثقة في صحف الشعب عينة الدراسة في مؤ 

 (9111-9191)المرحلة األولى 
400 

 01جدول رقم 
مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
421 

 21جدول رقم 
رحلة األولى مؤشرات مفهوم الفردانية في صحف الشعب عينة الدراسة في الم

(9191-9111) 
420 

 20جدول رقم 
مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (9111-9191)األولى 
424 

 24جدول رقم 
-9191)أهداف مضمون صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى 

9111) 
420 

 20جدول رقم 
المرحلة في  بالحدث السياسيراسة ارتباط مضمون صحف الشعب عينة الد

 (9111-9191)األولى 
422 

 22جدول رقم 
المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر عينة  المواد حجم

 (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية 
421 

 20جدول رقم 
موقع مادة التحليل في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

(0222-0221) 
400 



 20جدول رقم 
توزيع مواد الرأي و المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
404 

 22جدول رقم 
شكل المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

(0222-0221) 
404 

 20جدول رقم 
-0222)ر عينة الدراسة في المرحلة الثانية شكل مواد الرأي في صحف الخب

0221) 
400 

 21جدول رقم 
مدى إرفاق الموضوع المنشور في صحف الخبر عينة الدراسة بصورة مالئمة 

 (0221-0222)في المرحلة الثانية 
402 

 01جدول رقم 
مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية في صحف 

 (0221-0222)ينة الدراسة في المرحلة الثانية الخبر ع
400 

 00جدول رقم 
 ةمؤشرات مفهوم المشاركة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحل

 (0221-0222)الثانية 
402 

 04جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
400 

 00جدول رقم 
مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
401 

 02جدول رقم 
مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

(0222-0221) 
410 

 00جدول رقم 
بر عينة الدراسة في المرحلة مؤشرات مفهوم التعددية السياسية في صحف الخ

 (0221-0222)الثانية 
414 

 00جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الخمول السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
412 

 02جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الشك و عدم الثقة في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
410 

 00جدول رقم 
مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
412 

 01جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الفردانية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

(0222-0221) 
410 

 01جدول رقم 
نة الدراسة في المرحلة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الخبر عي

 (0221-0222)الثانية 
011 



 00جدول رقم 
-0222)أهداف مضمون صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة الدراسة 

0221) 
010 

 04جدول رقم 
في  بالحدث السياسي مضمون صحف الخبر عينة الدراسة ارتباطمدى 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
014 

 00جدول رقم 
المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب عينة المواد حجم 

 (0221-0222الدراسة في المرحلة الثانية 
010 

 02جدول رقم 
موقع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

(0222-0221) 
011 

 00جدول رقم 
الدراسة في توزيع مواد الرأي و المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
001 

 00جدول رقم 
شكل المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

(0222-0221) 
000 

 02جدول رقم 
-0222)شكل مواد الرأي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

0221) 
004 

 00جدول رقم 
ع بصورة مالئمة في صحف الشعب عينة الدراسة في مدى إرفاق الموضو 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
000 

 01جدول رقم 
مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية في صحف 

 (0221-0222)الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 
002 

 21جدول رقم 
سية في صحف الشعب عينة الدراسة في مؤشرات مفهوم المشاركة السيا

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
000 

 20جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
002 

 24جدول رقم 
مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في 

 (0221-0222) المرحلة الثانية
001 

 20جدول رقم 
مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
040 

 22جدول رقم 
مؤشرات مفهوم التعددية السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
044 

 20جدول رقم 
ياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة مؤشرات مفهوم الخمول الس

 (0221-0222)الثانية 
042 



 20جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الشك و عدم الثقة في صحف الشعب عينة الدراسة في 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
040 

 22جدول رقم 
مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
040 

 20جدول رقم 
مؤشرات مفهوم الفردانية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

(0222-0221) 
040 

 21جدول رقم 
مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
041 

 01جدول رقم 
-0222)لدراسة في المرحلة الثانية أهداف مضمون صحف الشعب عينة ا

0221) 
001 

 00جدول رقم 
مدى إرتباط مضمون صحف الشعب عينة الدراسة بالحدث السياسي في 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
000 

 04جدول رقم 
 الخبرمقارنة حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف 

-0222)و الثانية ( 9111-9191)ة األولى عينة الدراسة بين مرحلتي الدراس
0221) 

021 

 00جدول رقم 
مقارنة موقع مادة التحليل في صحف الخبر عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)األولى 
020 

 02جدول رقم 
بين  مقارنة توزيع مواد الرأي و المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
020 

 00جدول رقم 
مقارنة شكل المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة بين مرحلتي 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)الدراسة األولى 
020 

 00جدول رقم 
رحلتي الدراسة مقارنة شكل مواد الرأي في صحف الخبر عينة الدراسة بين م

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)األولى 
022 

 02جدول رقم 
مقارنة إرفاق الموضوع بصورة مالئمة في صحف الخبر عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
021 

 00جدول رقم 
مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية في 

و ( 9111-9191)صحف الخبر عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة األولى 
 (0221-0222)الثانية 

001 

 01جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)األولى مرحلتي الدراسة 
000 



 11جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف الخبر عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
000 

 10جدول رقم 
ين مقارنة مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة ب

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
000 

 14جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الخبر عينة الدراسة بين مرحلتي 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)الدراسة األولى 
000 

 10جدول رقم 
ينة الدراسة بين مقارنة مؤشرات مفهوم التعددية السياسية في صحف الخبر ع

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
000 

 12جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الخمول السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
000 

 10جدول رقم 
ة في صحف الخبر عينة الدراسة بين مقارنة مؤشرات مفهوم الشك و عدم الثق

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
000 

 10جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
021 

 12جدول رقم 
في مرحلتي الفردانية في صحف الخبر عينة الدراسة مقارنة مؤشرات مفهوم 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)الدراسة األولى 
020 

 10جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
020 

 11جدول رقم 
عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة ف مضمون صحف الخبر مقارنة أهدا

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)األولى 
022 

 011جدول رقم 
بين  بالحدث السياسي مقارنة ارتباط مضمون صحف الخبر عينة الدراسة

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
021 

 010جدول رقم 
المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب  مقارنة حجم المواد

-0222)و الثانية ( 9111-9191)عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة األولى 
0221) 

000 

 014جدول رقم 
مقارنة موقع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)الدراسة األولى 
010 

 010رقم  جدول
رأي و المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة المقارنة توزيع مواد 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)بين مرحلتي الدراسة األولى 
014 



 012جدول رقم 
مقارنة شكل المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)الدراسة األولى 
010 

 010جدول رقم 
مقارنة شكل مواد الرأي في صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)األولى 
012 

 010جدول رقم 
مقارنة إرفاق الموضوع بصورة مالئمة في صحف الشعب عينة الدراسة بين 

 (0221-0222) و الثانية( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
010 

 012جدول رقم 
مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية في 

و ( 9111-9191)صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة األولى 
 (0221-0222)الثانية 

012 

 010جدول رقم 
ة الدراسة بين مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية في صحف الشعب عين

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
211 

 011جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف الشعب عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
210 

 001جدول رقم 
اسي في صحف الشعب عينة الدراسة مقارنة مؤشرات مفهوم االستقرار السي

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)األولى  ةبين مرحلتي الدراس
210 

 000جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الشعب عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
210 

 004جدول رقم 
التعددية السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة بين  مقارنة مؤشرات مفهوم

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
201 

 000جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الخمول السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
204 

 002جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الشك و عدم الثقة في صحف الشعب عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
200 

 000جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
200 

 000جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الفردانية في صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)الدراسة األولى 
200 

 002جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة بين 

 (0221-0222)ة و الثاني( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
201 



 000جدول رقم 
مقارنة أهداف مضمون صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة 

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)األولى 
240 

 001جدول رقم 
بين  بالحدث السياسي مقارنة ارتباط مضمون صحف الشعب عينة الدراسة

 (0221-0222)و الثانية ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 
244 

 041جدول رقم 
صحف الخبر و  بينمقارنة حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية 

 (9111-9191)الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى 
200 

 040جدول رقم 
مقارنة موقع مادة التحليل بين صحيفتي الخبر و الشعب عينة الدراسة في 

 (9111-9191)المرحلة األولى 
202 

 044ل رقم جدو 
صحف الخبر و الشعب عينة  بينمقارنة توزيع مواد الرأي و المواد اإلخبارية 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
200 

 040جدول رقم 
شعب عينة الدراسة في مقارنة شكل المواد اإلخبارية بين صحف الخبر و ال

 (9111-9191) ىالمرحلة األول
200 

 042جدول رقم 
الرأي بين صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة في المرحلة  مقارنة شكل مواد

 (9111-9191)األولى 
200 

 040جدول رقم 
مقارنة إرفاق الموضوع بصورة مالئمة بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
201 

 040جدول رقم 
التنمية السياسية بين  مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية

 (9111-9191)صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى 
220 

 042جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
222 

 040جدول رقم 
صحف الخبر و الشعب عينة مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة بين 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
222 

 041جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
201 

 001جدول رقم 
اسة مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية بين صحف الخبر و الشعب عينة الدر 

 ( 9111-9191)في المرحلة األولى 
204 

 000جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم التعددية السياسية بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
200 

 004جدول رقم 
بين صحف الخبر و الشعب عينة مقارنة مؤشرات مفهوم الخمول السياسي 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
202 



 000جدول رقم 
بين صحف الخبر و الشعب عينة مقارنة مؤشرات مفهوم الشك و عدم الثقة 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
201 

 002جدول رقم 
بين صحف الخبر و الشعب عينة مقارنة مؤشرات مفهوم العنف السياسي 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
204 

 000جدول رقم 
بين صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة في مقارنة مؤشرات مفهوم الفردانية 

 (9111-9191)المرحلة األولى 
202 

 000جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 
200 

 002جدول رقم 
و الشعب عينة الدراسة في المرحلة  مقارنة أهداف مضمون صحف الخبر

 (9111-9191)األولى 
200 

 000جدول رقم 
مقارنة مدى ارتباط مضمون صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة بالحدث 

 (9111-9191)السياسي في المرحلة األولى 
201 

 001جدول رقم 
صحف الخبر و  بينمقارنة حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية 

 (0221-0222)عب عينة الدراسة في المرحلة الثانية الش
201 

 021جدول رقم 
مقارنة موقع مادة التحليل بين صحيفتي الخبر و الشعب عينة الدراسة في 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
200 

 020جدول رقم 
صحف الخبر و الشعب عينة  بينمقارنة توزيع مواد الرأي و المواد اإلخبارية 

 (0221-0222)حلة الثانية الدراسة في المر 
204 

 024جدول رقم 
مقارنة شكل المواد اإلخبارية بين صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة في 

 (0221-0222)المرحلة الثانية 
200 

 020جدول رقم 
مقارنة شكل مواد الرأي بين صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة في المرحلة 

 (0221-0222)الثانية 
202 

 022جدول رقم 
ة إرفاق الموضوع بصورة مالئمة بين صحف الخبر و الشعب عينة مقارن

 (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية 
200 

 020جدول رقم 
مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية التنمية السياسية بين 

 (0221-0222)صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 
202 

 020رقم جدول 
مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية 
210 

 022جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية 
210 



 020جدول رقم 
ت مفهوم االستقرار السياسي بين صحف الخبر و الشعب عينة مقارنة مؤشرا

 (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية 
210 

 021جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية بين صحف الخبر و الشعب عينة الدراسة 

 (0221-0222)في المرحلة الثانية 
210 

 001جدول رقم 
بين صحف الخبر و الشعب عينة  مقارنة مؤشرات مفهوم التعددية السياسية

 (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية 
011 

 000جدول رقم 
مقارنة مؤشرات مفهوم الخمول السياسي بين صحف الخبر و الشعب عينة 

 (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية 
010 
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 مـقدمـة

ن ضرورات التنمية السياسية في الدول العربية على أ ت العديد من الدراساتأجمع 
حيث جرت عدة محاوالت تنموية، آخرها انطلقت في بداية  الحاضرليست وليدة الوقت 

من )بالتوجه الديمقراطي الذي شرعت به أغلب الدول العربيةو   ات من القرن الماضييالثمانين
أثمرت انفتاحا ديمقراطيا فقط  حقيقية بلإال أنها لم تصل إلى تنمية سياسية  (الجزائر بينهم

كأنه إجراء سياسي لتفادي أزمة سياسية قد تتحول إلى أعمال عنيفة، مثل ما حدث في و 
 .8811أكتوبر  5الجزائر في أحداث 

البرامج التنموية العربية لم تتوصل إلى إنتاج ثقافة سياسية داعمة لعملية يات و فالسياس
التنمية السياسية باعتبارها مفهوم مهم جدا ال يمكن تجاهله، ألن التعامل مع التنمية السياسية 
أو محاولة توضيح موقف سياسي في بلد معين يجب أن يأخذ بعين االعتبار مفهوم الثقافة 

 .في ذلك البلد السياسية

الموضوعات ختلف توجهات الفرد نحو المسائل و الثقافة السياسية عموما تمثل مو 
ولد عن عدة عوامل مثل التقاليد تت السياسيهي محصلة استعدادات مسبقة للسلوك السياسية و 

يمكن إجمالها في العناصر والميراث التاريخي والدوافع والمعايير وكذلك العواطف والرموز و 
 :ليةالتا

سي والبنى هي جملة المعارف المتكونة لدى األفراد إزاء النظام السياعناصر معرفية و  -
 .المخرجاتار السياسية في جانبي المدخالت و األدو التي يحتويها و 

النظام السياسي  تعني األحاسيس التي يحملها األفراد تجاهعناصر عاطفية واتجاهية و  -
 .حوهالتي تحدد اتجاهاتهم نبمختلف أجزائه و 

ن األفراد التي تصدر ع السلوكياتعناصر تقييمية وسلوكية وتعني األحكام القيمية و  -
 .أجزائه المختلفةتجاه النظام السياسي و 
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      التنميددة السياسددية  لعمليددة أو المعيقددة  تعددد الثقافددة السياسددية أحددد أهددم العناصددر الداعمددة و 
        ، فهدددي التدددي تددددفع األفدددراد  السياسدددية عامدددةالحيددداة تدددأثير كبيدددر علدددى النظدددام السياسدددي و  لهدددا و 
  اكتسددداب الثقدددة المتبادلدددة المؤسسدددات السياسدددية و بنددداء ة و المشددداركة  السياسددديالجماعدددات باتجددداه و 

         هدددددو مددددا يددددددعم عمليددددة التنميدددددة السياسددددديةوتحقيددددس االسدددددتقرار السياسددددي والتعدديدددددة السياسددددية و 
 فدددرد أو جماعدددة بدددالحكم اسدددتئثاروالشدددك وعددددم الثقدددة و أو باتجددداه الالمبددداالة والخمدددول السياسدددي 

 .هذا ما يعيس عملية التنمية السياسيةلتقييد السياسي و اوالعنف السياسي و 

كانت رافضة لمطالب القوى واألحزاب  أغلبية النخب الحاكمة العربية يبدو أن نلك
لضمان  ،راطيسياسية على أساس تعددي وديمقثقافة الالحركات السياسية إلعادة بناء الو 

ضمان ، و التشجيع على تكوين مؤسسات سياسية قوية، و المشاركة السياسية للمواطنين
حقيس التعددية السياسية ت، و الثقة المتبادلة بين مختلف األطراف السياسيةو  االستقرار السياسي

 .تعزيز عملية التنمية السياسيةلتدعيم و 

أحدثت نقلة نوعية في مفاهيم الثقافة  8811أكتوبر  5بعد أحداث إال أن الجزائر و 
زه هد جديد تمي  أدخل الجزائر في عالذي  8818السياسية جسدها بوضوح دستور فيفري 

عن )ممارسات جديدة تختلف عما قبل التعددية السياسية واإلعالمية وهو ما يتطلب عادات و 
بحاجة إلى إحداث تغيير جذري في البناء فأصبح األفراد في الجزائر ( التوجه األحادي

أنماط جل تغيير بعض عاداتهم و في المفاهيم السياسية السائدة في المجتمع، من أو السياسي 
 .لتحقيس التنمية السياسية في المجتمع ل السياسي التعددييتماشى مع هذا التحو   سلوكهم بما

ي تشكيل يلعبه من دور بارز فال يتسنى هذا إال عن طريس اإلعالم بمختلف وسائله لما و 
يصال المفاهيم و  محو السيئ من غرس القيم و اآلراء وطرح الموضوعات وتغيير األحكام وا 

تدعيم قيم المشاركة السياسية لدى األفراد و  ل الكثير من المهارات والسلوكياتالعادات وتأصي
تلف المضامين التوجهات السياسية المنقولة لهم عبر مخالمعلومات واألفكار و  من خالل
 .المعروضة
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من أدوات  ة تنبع مسؤوليتها من دورها كأداةالمكتوبة كوسيلة إعالمية عريق الصحافةو 
، من التثقيف السياسي فهي تقوم بإحداث تربية موازية لمختلف مؤسسات المجتمعالتغيير و 

القيم التي تساهم غيرها من الثقة لدى األفراد و  غرسو  السلوك القويمخالل تعزيز قيم المشاركة و 
 .في تنمية المجتمع سياسيا

  لمعرفددة مدددى مسدداهمة الصددحافة المكتوبددة الجزائريددة فددي تدددعيم عمليددة التنميددة السياسددية و 
مضدامين عيندة مدن الصدحف اليوميددة أو إعاقتهدا فدي المجتمدع الجزائدري حاولدت الدراسدة تحليدل 

رصدددد مفددداهيم الثقافدددة ل، (العدددامالتابعددة للقطدددا  )والشدددعب( صالتابعدددة للقطدددا  الخدددا)وهددي الخبدددر
الجزائددر فددي الفتددرة فددي  اسددية عمليددة التنميددة السي انعكاسددها علددىو  المضددامينالسياسددية فددي هددذه 

وهدي سددنة  8888بحيددث تدم تقسديمها إلدى مددرحلتين تمثدل سدنة  9008إلدى  8818مدن  الممتددة
       الخطدددوات المنهجيدددة   ، وذلدددك مدددن خدددالل نون الوئدددام المددددني الفاصدددل بينهمدددااالسدددتفتاء حدددول قدددا

عنددوان تحددت ، حيددث جدداء الفصددل األول توزعددت وفقددا لمطلددب طبيعددة الدراسددة أربعددة فصددولو 
التنميدددة السياسدددية والثقافدددة السياسدددية متنددداوال ماهيدددة التنميدددة السياسدددية وأبعادهدددا وأزماتهدددا عمليدددة 

فددي المبحددث األول وعددالج المبحددث الثدداني الثقافددة السياسددية فددي نطدداس  واألطددراف الفاعلددة فيهددا
عملية التنمية السياسية بالتطرس ألبعاد الثقافة السياسية وأنواعها وألثر الثقافة السياسدية السدائدة 

 .لهيئات والعوامل المساهمة في تكوين الثقافة السياسيةكذا اعلى السلوك السياسي و 

ي تحت عنوان التنمية السياسية والصحافة المكتوبة في الجزائر في حين جاء الفصل الثان
مركددزا علددى أهددم نمدداذج القدددرة التأثيريددة لوسددائل اإلعددالم وعلددى النمدداذج المتناولددة لدددور وسددائل 

التنميدددة السياسدددية اإلعدددالم فدددي عمليدددة التنميدددة السياسدددية ولددددور الصدددحافة المكتوبدددة فدددي عمليدددة 
 .8818بعد دستور  ولواقع هذه األخيرة في الجزائر
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أما الفصل الثالث فجاء تحت عنوان تحليل مضدمون صدحيفتي الخبدر والشدعب فدي الفتدرة 
مركدددزا علدددى التحليدددل الكمدددي والكيفدددي لفئدددات الشدددكل وفئدددات  9008إلدددى  8818الممتددددة مدددن 

 – 8818)المضمون لكل من صحف الخبر وصحف الشعب فدي كلتدا مرحلتدي الدراسدة األولدى
 (.9008 – 9000)والثانية( 8888

صددحيفتي الخبددر والشددعب بددين وجدداء الفصددل الرابددع تحددت عنددوان تحليددل مضددمون مقددارن 
خددالل مرحلتدددي الدراسددة األولدددى والثانيدددة مركددزا علدددى مقارنددة التحليدددل الكمدددي والكيفددي لكدددل مدددن 

وعلددى مقارنددة التحليددل  صددحف الخبددر وصددحف الشددعب بددين مرحلتددي الدراسددة األولددى والثانيددة ،
 .الكمي والكيفي بين صحيفتي الخبر والشعب في المرحلة األولى وفي المرحلة الثانية
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 :و تساؤالت الدراسة إشكالية

لقد أصبح مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة االستعمال سواء من قبل األفراد أو الهيئات 
السياسية من و  رات الهيكلية والتنظيميةهو مفهوم يستخدم عادة للتعبير عن كافة التغي  ، و  الحكومية

  هاتهامستوى أفضل، فهي شاملة في توجو  مستوى أدنى إلى حالةأجل االنتقال بالمجتمع من حالة و 
 جتماعي االو  ميع جوانب الحياة االقتصادي ال ترتكز على جانب واحد دون اآلخر بحيث تشمل ج

 .السياسيوالثقافي و 

مفهوم يشير إلى العملية التنموية هو و  "تنمية سياسية" سمىت ،السياسي من جانبها التنميةو 
 يشير أيضا نماذج بديلة، كماا إحداث تغييرات سياسية جوهرية و التي يستطيع المجتمع من خالله
رساء تقاليد الممارسة السياسية التي تسمح بإجتماعية والثقافية و االإلى مجموع األبنية االقتصادية و 

حديثة، هذه الثقافة قد تكون داعمة لعملية التنمية التي تفرض ضرورة وجود ثقافة سياسية السياسية و 
 .السياسية أو معيقة لها

أهمية الثقافة السياسية في دفع عملية اسة تناول موضوع البعد الثقافي و ستحاول هذه الدر و 
تقدات والقيم وأنماط التفكير المعمعنى عبارة عن نسيج من المعرفة و التنمية السياسية، فهي بهذا ال

ى األفراد إزاء جملة المعارف التي تتكون لد أي معرفيةهي تتكون من عناصر ، و سياسيالسلوك الو 
عناصر و   المخرجاتخالت و جانبي المد مناألدوار السياسية التي يحتويها و  البنىالنظام السياسي و 

التي و  مكوناتهاألحاسيس التي يحملها الفرد اتجاه النظام السياسي بمختلف  هيو اتجاهية و  عاطفية
ن ات التي تصدر عيالسلوكو ية م  القيتعني األحكام و  سلوكيةو  تقييميهعناصر ، و تحدد اتجاهاته نحوها

 .أجزائه المختلفةتجاه النظام السياسي و ااألفراد 
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فعند   بدرجات متفاوتةرة يتعرض لها الفرد طيلة حياته و مستمالثقافة السياسية عملية مكتسبة و و 
ي الجديد بتعبئة جهوده يقوم النظام السياس ،مرور المجتمع بمرحلة ثورة سياسية أو اجتماعية معينة

اكتساب طابعها الحديث بواسطة مرتكزاتها و تغيير ارضة الثقافة السياسية السائدة و معلمقاومة و 
السياسة اهاته نحو هي العملية التي يكتسب من خاللها الفرد اتج، و عملية تلقين الثقافة السياسية

     والسياسية كاألسرة تضطلع بها جملة من المؤسسات االجتماعية و ، السياسيوالنظام 
 .إلخ...ئل اإلعالم اوسواألحزاب و ، ، والمؤسسات الدينيةالمؤسسات التعليميةو 

 السياسيةفي تدعيم المشاركة بارزا في تعزيز الوعي السياسي و  حيث تلعب وسائل اإلعالم دورا
م عبر المنقولة له األنماط السلوكيةو  هات السياسيةالتوجالل المعلومات واألفكار و لدى األفراد، من خ

 .هذا ما يحدث تنمية سياسية في المجتمعمختلف المضامين المعروضة و 

         أداة من أدوات التغيير ُتعد  ،لمكتوبة باعتبارها وسيلة من وسائل اإلعالماالصحافة و 
قضايا السياسية  م من مصادر الحصول على المعلومات حول الالسياسي، فهي مصدر مه  التثقيف و 

المواقف ، ومن خاللها تتشكل االتجاهات و المعرفة السياسية حول قضايا المجتمعتزيد من الوعي و 
تجاه المشاركة ا أو الفتور، و النظام السياسي بمختلف مكوناتهوباإليجابية نحمثل الشعور بالوالء 

فهي  بمختلف مكوناته، نحو النظام السياسي والشعور بالسلبية صويت في االنتخابات التياسية و الس
الشؤون ركة في مختلف األنشطة السياسية و إما تعمل على تنشيط السلوك السياسي لألفراد للمشا

ماو   العامة كنوع من الفاعلية السياسية  عزوف عن المشاركة فيتعمل على إحداث خمول سياسي و  ا 
 .مختلف األنشطة السياسية المفيدة لتنمية المجتمع

انعكاساتها على عملية التنمية ياسية في مضامين الصحف اليومية و لدراسة مفاهيم الثقافة السو 
ية في ظل الظروف السياسية السياسية في الجزائر يجب تحليل مضامين عينة من الصحف اليوم

تزال تعاني من عدم ل، حيث عانت البالد و 1899أكتوبر  50يشها الجزائر منذ أحداث عتالتي 
. ر على عمل المؤسسة الصحفية في معالجتها للقضايا المختلفة داخل البالداالستقرار السياسي، أث  
ار مبدأ الممارسة الديمقراطية ل الديمقراطي التي يعيشها النظام السياسي بإقر إضافة إلى عملية التحو  
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 هو ما يتطلب تنشئة مواطن يؤمن بحرية الرأي، و اإلعالميةواالعتراف بالتعددية السياسية و 
للنسق السياسي  الحقيقيالسياسية، بمعنى فرد يشعر بانتمائه  م بالحياةتمهو بالتعددية السياسية، و 

 .كمشارك مؤيد كان أم معارض

عن  (سلوكية، و  اتجاهيةو ،  معرفية)الثقافة السياسية بمختلف عناصرها رصد مفاهيم بوذلك 
من ( الثانية عموميةو  خاصةاألولى  )الشعب تي الخبر و فيصحطريق تحليل مضامين عينة من 

ية التنمية  إعاقة عمل قافة السياسية تساهم في تدعيم أوكزات للثاالعتماد على ثالثة مرت خالل
 :هيو  السياسية

ة المتبادلة بين مختلف األطراف الثقبأهمية  من قبل الصحف عينة الدراسة دافر توعية األ -
الثقة فيما عدم واالبتعاد عن الشك و نزعة العداء والصراع  حث على تجاوزالو السياسية 

 .بينها

 يجابي في صنع القراراإلو الفعال  مبدوره من قبل الصحف عينة الدراسة دافر توعية األ -
لحياة السياسية في اتكوين الفرد المشارك بفعالية ، و ينخاضع ايامجرد رع واليس مبأنهو 
 .النظام السياسي  تعلى مخرجامؤثر في مدخالت و وال

واء كان س)على رفض مبدأ انفراد طرف واحد بالسلطة  حث الصحف عينة الدراسة األفراد -
  .دور المؤسسات السياسية الدعوة إلى تفعيل، و  (فرد أو جماعة أو حزب

 :كما يلي المحوري لإلشكاليةتساؤل ال يطرح ،سبقخالل ما  منو 

        ؟الشعب العموميةن صحيفتي الخبر الخاصة و مضامي فيما هي مفاهيم الثقافة السياسية  
-9191) الممتدة من عملية التنمية السياسية في الجزائر في الفترةعلى  نعكاسهاا ما هوو 

 .؟ةكمرحلة ثاني( 0221-0222)منكمرحلة أولى و ( 9111
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 :التساؤالت الفرعية التاليةمحوري يتفرع عن هذا التساؤل الو 

هي أهم مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية السياسية والتي تناولتها  ما -1
  عينة الدراسة في مرحلتي الدراسة ؟صحف الخبر والشعب 

  الخبر  فصحالتي تناولتها ( لسلوكيةاو ، االتجاهية و ،  المعرفية)المؤشرات ما هي أهم  -2
المعيقة لعملية و  الداعمةتها لمفاهيم الثقافة السياسية اعينة الدراسة في معالج الشعبو 

 ؟في مرحلتي الدراسة في الجزائر التنمية السياسية

عينة الدراسة في الخبر والشعب صحف في مضامين هل اختلفت مفاهيم الثقافة السياسية  -3
        األولىمرحلتين الزمنيتين ما بين ال سية في الجزائرعملية التنمية السياانعكاسها على 

هل هناك عالقة عضوية بين و  ،(2558إلى  2555 ) الثانية، و (1888إلى  1898 )
األحداث السياسية التي ينة الدراسة و صحف عيم الثقافة السياسية في مضامين المفاه

 المرحلتين؟ شهدتها هاتين

ية التنمية السياسية في لعمل هل اختلفت مفاهيم الثقافة السياسية كونها داعمة أو معيقة -4
لمؤسسة اإلعالمية اختالف طبيعة اعينة الدراسة ب مضامين صحف الخبر والشعب

 ؟عمومية أو خاصة

لسياسية في هل اختلفت مفاهيم الثقافة السياسية كونها داعمة أو معيقة لعملية التنمية ا -0
مواد )الصحفي عينة الدراسة باختالف طبيعة النوع مضامين صحف الخبر والشعب 

 ؟(رأي، أو مواد إخبارية
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 :أسباب اختيار الموضوع

 :يلي تتمثل أسباب اختيار هذا الموضوع فيما
ة الدراسات حول مقترب الثقافة السياسية لفحص أوضاع التنمية السياسية من خالل قل    -1

 .مضامين الصحف اليومية الجزائريةمنظور إعالمي يرتكز على تحليل 

السياسي في الجزائر لمعرفة اول الربط بين الجانب اإلعالمي و التي تح ندرة الدراسات  -2
انعكاسات ذلك على توبة لمفاهيم الثقافة السياسية و طريقة معالجة مضامين الصحافة المك

 .التنمية السياسية في الجزائرلسياسي والحياة السياسية و النظام ا
الصحيفة العمومية الخاصة و  ة معالجة كل من الصحيفةرف على طريقرغبة في التع  ال  -3

عملية التنمية هل تعمل تلك المضامين على تدعيم أو إعاقة ين الثقافة السياسية و لمضام
 .السياسية في الجزائر

ي مفهوم التنمية السياسية من خالل البحث ف إلى اإلضافة إلى الفضول الذي يدفعب -4
اسية الداعمة للتنمية لسيمعالجة الصحف اليومية الجزائرية لمفاهيم الثقافة اتحليل و 

ما  في الفترة اإلعالمية أياصة في فترة التعددية السياسية و خ، و المعيقة لهاالسياسية و 
      السياسي  نل عرفتها الجزائر على الصعيديهي فترة تحو  ، و 2558إلى  1898بين 

باألحداث المؤثرة على عمل  جكانت فيها الساحة السياسية تع   حيث .اإلعالميو 
ه الفترة إلى ، مع تقسيم هذاليومية بصفة خاصة الصحافةبصفة عامة و  الصحافة المكتوبة

االستفتاء حول قانون الوئام  سنة وهي 1888إلى  1898د األولى من مرحلتين تمت  
اهيم المقارنة بين مف مع محاولة .2558إلى  2555لمرحلة الثانية من د االمدني بينما تمت  

انعكاساتها على في مضامين صحف الخبر والشعب عينة الدراسة و  السياسيةة الثقاف
  .خالل هاتين المرحلتينفي الجزائر تدعيم أو إعاقة عملية التنمية السياسية 
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 :أهمية الدراسة

 :يلي مما تكتسي هذه الدراسة أهميتها

هذه الدراسة من الدراسات القليلة التي تتناول مقترب الثقافة السياسية لدراسة عملية  ُتع د  -1
التنمية السياسية في الجزائر من خالل منظور إعالمي يرتكز على معالجة مضامين 

 .الخطاب الصحفي السياسي

بحوث لتحليل المضمون اإلعالمي بهدف وضع لحاجة الماسة إلى إجراء دراسات و ا  -2
ما ضامين الصحف اليومية الجزائرية و اقعية عن مفاهيم الثقافة السياسية في متصورات و 

 .مدى مساهمتها في تدعيم أو إعاقة عملية التنمية السياسية في الجزائر

مدى مساهمة الصحف اليومية الجزائرية في تكوين الفرد المواطن  إلى تبيان الحاجة  -3
بعد إقرار مبدأ التعددية السياسية  سياسيا ة الخاملفاعل سياسيا أم تكوين الفرد الر عيال

  .واإلعالمية

 هددو الرسددالةفددي العمليددة االتصددالية و  عنصددر أساسدديمددن الدراسددات المتناولددة  الدراسددةتعددد هددذه   -4
لدددة فدددي مضدددامين الصدددحف اليوميدددة عيندددة الدراسدددة المتناولدددة لمفددداهيم الثقافدددة اإلعالميدددة المتمث  

رق التط د ا تدم  معيقدة لعمليدة التنميدة السياسدية، بعددمالاسدية و داعمة لعملية التنمية السيالسياسية ال
السياسددية الثقافدة بمفهددوم    الجزائدري  الصددحفي  بدراسددة عالقدة ذلدك مدن قبددل لمرسدل الرسددالة و 

هدذا مدا سيسداعد فدي الحصدول علدى رؤيدة واضدحة ، و )*(في فترة التعددية السياسية و اإلعالمية
هددو مددا يسدداهم فددي الكشددف عددن انعكاسددات مفدداهيم ومؤشددراتها و  حددول انعكاسددات مفدداهيم الثقافددة 

 .على عملية التنمية السياسية في الجزائرالثقافة السياسية 

 

دراسة  واإلعالمية  السياسية التعددية فترة في الجزائر في اإلعالمية والممارسة السياسية الثقافةأنظر دراسة حياة قزادري ، -)*(
وصفية تحليلية في بنية النسق ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم اإلعالم واالتصال ، قسم علوم اإلعالم واالتصال  كلية 

  .2551العلوم السياسية واإلعالم ، جامعة الجزائر ، ديسمبر 
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 :أهداف الدراسة

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

ما مدى ين الصحف اليومية عينة الدراسة و فة السياسية في مضامرصد مفاهيم الثقا -1
 .في الجزائر إعاقتهاعملية التنمية السياسية أم  مساهمتها في تدعيم

همة الجانب السياسي في الجزائر لمعرفة مساولة الربط بين الجانب اإلعالمي و محا  -2
يم الثقافة خالل مفاهتوجيه عملية التنمية السياسية من الصحافة المكتوبة في إدارة و 

على ممارسات العمل السياسي في لك على النظام السياسي و ذ انعكاساتالسياسية و 
 (.مواطنيننخبة و )وأفراد ( وقضائية تشريعية، تنفيذية،)ية الجزائر كمؤسسات سياس

الرأي  معالجة الصحف اليومية عينة الدراسة من خالل مواد محاولة الكشف عن تناول و   -3
        سلوكية لمفاهيم الثقافة السياسيةالخبارية للمؤشرات المعرفية واالتجاهية و د اإلوالموا

ورات التي طرحتها الصحف اليومية عينة الدراسة في نطاق تلك ورصد أهم األفكار و  التص 
 .المؤشرات

السياسة اإلعالمية للصحف اليومية عينة مدى مساهمة نمط الملكية و محاولة توضيح     -4
مساهمتها الدراسة في معالجة مضامين هذه الصحف لمفاهيم الثقافة السياسية وما مدى 

 .التنمية السياسية أو إعاقتها عمليةفي تدعيم 
صحف االختالفات الموجودة في مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين ال مقارنة محاولة  -0

مرحلتين ال ة التنمية السياسية خاللاتها على تدعيم أو إعاقة عمليانعكاسعينة الدراسة و 
ا في هذه مم االعتماد عليهالتي ت  ( 2558-2555)الثانية ، و (1888-1898)األولى 
  .الدراسة

 

 

 



 الخطوات المنهجية
 

 
12 

 :منهجية الدراسة

إلى  االتي تهدف أساسمن الدراسات الوصفية التحليلية و تندرج هذه الدراسة ض :نوع الدراسة -9
تحليل الحقائق تقوم على تقرير و : "لى ظاهرة معينة بطريقة تفصيلية ودقيقة فهيرف عالتع  

 .(1)" تحليال دقيقا

يددر هددي تتميددز بالبحددث عددن العالقددة بددين أشددياء مختلفددة فددي طبيعتهددا لددم يسددبق دراسددتها فيتخ   و
طريقة  ضمن مقترحات وحلول باستخدامالباحث منها ما له صلة بدراسته لتحليل العالقة بينها فهي تت

 .(2)صل إلى قاعدة عامةللتو     االستنتاج

كل أنواع اسات التي تهتم بتحليل الرسائل والمضامين والخطب و الدراسات التحليلية هي الدر و 
 .المحتويات االتصالية

حيث تعنى هذه الدراسة بفحص وتحليل الصالت الممكنة بين مفاهيم الثقافة السياسية في 
الدراسة وعملية التنمية السياسية لرصد مدى مساهمة هذه المفاهيم مضامين الصحف اليومية عينة 

.   2558إلى  1898في تدعيم أو إعاقة عملية التنمية السياسية في الجزائر في الفترة الممتدة من 
 .وذلك باالعتماد على اقتراب الثقافة السياسية لغبلاير  ألموند ، و المقاربة المقارنة

 

 

 

 

 . 119 ، ص1899،ديوان المطبوعات الجامعية :، الطبعة األولى، الجزائروتقنياتهه مناهج ،العلمي البحثمحمد زيان عمر، -1

 .89 ص ،2511دار الفكر العربي  :القاهرة األولى،الطبعة  ،اإلعالمي البحث مناهج، إسماعيلمحمد محسن -2
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بمعنى آخر هي الطريقة  و المقاربة هي الطريقة التي يختارها الباحث للتقر ب من موضوعه،
 .التي يتناول بها الدارس أو الباحث الموضوع

 :مقترب الثقافة السياسية  -أ-9

ي سيدني فيربا كمدخل نظري تفسير ثقافة السياسية لغبلاير ألموند و تم االعتماد على مقترب ال
التحليل ذلك في اختيار وحدات ، و تحليل السلوك السياسيمالئم لفهم الظواهر السياسية و 

المستخدمة في الدراسة من خالل اختيار مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة أو المعيقة لعملية 
 .النظام السياسي الجزائريمية السياسية مع مراعاة الواقع و التن

في الجانب التطبيقي من خالل تحليل  (1)عتمد عليه كمنهج من خالل تب نيه كأداة تفسيريةسيُ و 
اصر تناول المؤشرات المتضم نة عنفي الصحف اليومية عينة الدراسة و سياسية مفاهيم الثقافة ال

كشف وتفسير أوجه االتفاق واالختالف في تناول ، و ، والسلوكيةالثقافة السياسية المعرفية، واالتجاهية
 .تحليل مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين الصحف اليومية عينة الدراسةو 

 :لمقاربة المقارنةا-ب-9

لمختلف األفكار أو الربط بينها  تعني تلك الحركة الفكرية التي يتحلى بها الباحث عند تحليلهو 
الشعب في فمقارنة توجه صحيفتي الخبر و . (2) الدراسةأهداف ل الحقائق التي تفسر اإلشكالية و لتشك

لية التنمية ما مدى مساهمة كل واحدة في تدعيم أو إعاقة عمو  السياسية،تناولهما لمفاهيم الثقافة 
لي بالتفكير المقارن في كل محطات الدراسة للدراسة،السياسية خالل الفترة المختارة   .يقتضي التح 

 
1-H.Wiarda, Introduction to Comparative Politic Concepts and Process Fort Worth, TX : Harcourl 

Brace and Co,2000, PP70-78. 

للدراسات  األسس المنهجية ) مداخلة في إطار اليوم الدراسي  " لوظائف منهجية مختلفة مفاهيم مختلفة"،  يوسف تمار-2
 .،  دراسة غير منشورة 2513ديسمبر  19 يوم ، ، بكلية علوم اإلعالم و االتصال(اإلعالمية االتصالية
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 خاصةبمعنى مقارنة تناول كال الصحيفتين لمفاهيم الثقافة السياسية باعتبار إحداهما صحيفة  
انعكاس ذلك على تين لمفاهيم الثقافة السياسية و األخرى عمومية، ثم مقارنة تناول كلتا الصحيفو 

تتراوح األولى عملية التنمية السياسية خالل مرحلتين زمنيتين تمثالن الفترة المختارة للدراسة حيث 
 .مقارنوذلك باالعتماد على المنهج ال ،2558 و 2555والثانية بين  1888و  1898بين 

 :منهج الدراسة -0

تحليلية فقد تم االعتماد في هذه الدراسة الو وصفية ال الدراسات تندرج ضمن الدراسة باعتبار
 :على

 :منهج المسح -أ-0

على منهج المسح باعتباره من أبرز المناهج المستخدمة في تم االعتماد في هذه الدراسة 
حيث يسعى الباحث إما إلى مسح  ،الكيفيةالكمية و يعتمد على التحليالت هو و  .الدراسات اإلعالمية

أو مسح الوسيلة اإلعالمية أو مسح  المشاهدين، أو مسح الرأي العامجمهور القراء أو المستمعين أو 
 .(1)(المضمون)المحتوى 

وقد استعانت الدراسة بمنهج المسح التحليلي في مسح وتحليل مضامين عينة من الصحف 
لى العالقة بين مفاهيم الثقافة السياسية التي تناولتها هذه المضامين ومدى اليومية بهدف التع رف ع

إلى  1898مساهمتها في تدعيم أو إعاقة عملية التنمية السياسية في الجزائر في الفترة الممتدة من 
 .2558غاية 

 

 

       2552 / 2559العربية، دار النهضة  :القاهرة ،الصحافة وبحوث دراسات في المنهجية االتجاهات حافظ،أسماء حسين -1
 .80 ص
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 :المنهج المقارن -ب-0

الذي يتناول المقارنة بين وهو المنهج المنهج المقارن  الدراسة على أيضا في هذه تم االعتماد
 االختالفمع لها قدر من االتفاق و تات يجالمجتمعات المختلفة أو الثقافات في إطار معايير أو محك  

صدارالتي تكون مجاال للمقارنة و  لمقارنة بين هذه األحكام حول الخصائص أو السمات ا ا 
فالدراسات المقارنة تهتم بمقارنة النظم االجتماعية الرئيسية من حيث  .(1)أو الثقافات المجتمعات
التغي ر في ليل عمليات فهي دراسات تهتم بتح .(2)التغي ر الذي يطرأ عليهاوتطورها و  ، استمرارها

هو ما سوف يتم التطرق ، و لمجتمعات الثقافية عبر الزمنمقارنتها أو مقارنة خصائص او  المجتمعات
هو مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين  الصحف اليومية عينة ، و له في هذه الدراسة

إلى  2555والثانية من  1888إلى  1898الدراسة، خالل مرحلتين زمنيتين تمتد األولى من 
2558. 

وقد تم استخدام المنهج المقارن في هذه الدراسة للخروج بنتائج تفسيرية وتحليلية في الناحيتين 
 .الموضوعية والزمنية ، وذلك باالعتماد على مستلزمات المنهج المقارن

هو و ( مجتمعات ثقافات، حضارات،)يرة يتط لب المنهج المقارن التعامل مع الوحدات الكب  -1
يتم التعامل معه في هذه الدراسة بمعنى التعامل مع مفاهيم الثقافة السياسية في ما سوف 

 .مضامين الصحف اليومية الجزائرية

يتط لب أيضا وجود اتفاق واختالف في الوحدات مجال المقارنة والمقصود به في هذه  -2
مضامين الدراسة جوانب االتفاق واالختالف الموجودة في مفاهيم الثقافة السياسية في 

قارنة بين الصحف العمومية       الصحف عينة الدراسة من الناحية الموضوعية في الم
 سير الواقع  السياسي  لألفرادوالصحف الخاصة  في معالجاتها  لهذه المفاهيم في إطار تف

 .ومحاولة التأثير على معارفهم وفي اتجاهاتهم وعلى سلوكياتهم السياسية

 . 191 ، ص 2554 ،عالم الكتب :، القاهرة  ، الطبعة الثانية اإلعالمية الدراسات في العلمي حثالب،  محمد عبد الحميد-1

 . 128 ، ص المرجع سابق-2
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هذه الدراسة في طبيعة  تتمثل فيللمقارنة و  المنهج المقارن وجود معاييرلب أيضا يتط   -3
بين الصحف  الملكية بالنسبة للصحف عينة الدراسة التي تتمثل في االختالفات في التناول

 أيضا االختالفات بين مرحلتيية و الصحف ذات الملكية العمومذات الملكية الخاصة و 
أحداث مثل االنتخابات أو )برزت في كل فترة ا لألحداث السياسية التي الدراسة تبع  

الفاصل بين  قانون الوئام المدنيسنة االستفتاء حول  1888 ، باعتبار (إلخ...لعنفا
إلى  2555المرحلة الثانية الممتدة من و  1888إلى  1898ولى الممتدة من المرحلة األ

 .المرحلتينهذين التنمية السياسية في الجزائر خالل انعكاس ذلك على عملية ، و 2558

توحيد مفاهيم في هذه الدراسة تم المستخدمة في المقارنة و الرموز  باإلضافة إلى توحيد -4
 مؤشراتها التي سوف يتم االعتماد عليها في التحليل سواء بالنسبة لمفاهيمالثقافة السياسية و 

       الداعمة لعملية التنمية السياسية الثقافة السياسية مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة أو 
السلوكية لكل مفهوم من مفاهيم الثقافة رفية واالتجاهية و أو بالنسبة للمؤشرات المع

 .السياسية

التحكيم على  جهود منهجية كبيرة في منذلك ما يتطلبه المنهج المقارن  إلى ضفأ  -0
راسات متعمقة حتاج إلى دالخصائص التي تواقف والمؤشرات و لمالتوافق في اختيار ا

هو ما اعتمد عليه في ، و  دراستها ألغراض المقارنةاالجتماعية التي يتم لألنساق الثقافية و 
هذه الدراسة بحيث تم إخضاع دليل التعريفات اإلجرائية الخاص بمفاهيم الدراسة للتحكيم 

 المؤشرات الخالية منتذة المختصين الختيار المفاهيم و من قبل مجموعة من األسا
اسية في مضامين الصحف عينة رة عن مفاهيم الثقافة السيالمعب  الغموض والقابلة للقياس و 

 . الدراسة
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 :أدوات الدراسة -3

وهناك  وجدولتها،ها تصنيفمستخدمة في جمع البيانات و الوسيلة ال" :أنهارف األداة على تع  
قصد معرفة مفاهيم الثقافة و  .(1)"الوسائل التي تستخدم في الحصول على البياناتكثير من األدوات و 

المالحظة العلمية السياسية في مضامين الصحف اليومية عينة الدراسة تم االعتماد على أداة 
 .للوصول إلى ذلك المثلى والمقابلة العلمية وأداة تحليل المضمون باعتبارها األدوات

 :المالحظة العلمية -أ-3

باعتبارها أداة من أدوات البحث بواسطتها تنصب ، ن الضروري االعتماد على المالحظةمكان 
، وقد تم توظيفها ه من بيانات حول الموضوع المدروساهتمامات الباحث حول ما يالحظه ويسجل

في هذه الدراسة لمالحظة ما تنشره الصحف اليومية من أخبار ومعلومات حول مفاهيم الثقافة 
اهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية ، وذلك من أجل رصد مفالتنمية السياسيةو  السياسية

 .التنمية السياسية في مادة التحليل
 :المقابلة العلمية-ب-3

يعرف محمد عبد الحميد المقابلة على أنها تفاعل لفظي منظم بين الباحث والمبحوث أو المبحوثين 
ه الدراسة كان بهدف كأداة لجمع البيانات في هذ ، وعليه توظيف المقابلة(2)لتحقيق هدف معين

الحصول على اإلحصائيات المتعلقة بالصحف اليومية األكثر سحبا في الجزائر بهدف اختيار عينة 
 .الصحف المكتوبة المعتمد عليها في الدراسة وهي الخبر والشعب

 :ليل المضمونأداة تح-ج-3
للوصف تقنية بحث : " أول تعريف لتحليل المضمون على أنه BERLSONلقد قدم برلسون 

 .(3)"  ، هدفه التفسير ، لمضمون واضح لمادة من مواد االتصال كميم و ، منظ   الموضوعي
 
المكتب الجامعي الحديث   : ، اإلسكندرية  االجتماعية البحوث إلعداد المنهجية الخطوات،  العلمي البحثمحمد شفيق ، -1

 .112، ص  1889
 .382مرجع سابق ، ص محمد عبد الحميد ،-2
جامعة منتوري  منشورات :،الجزائر(ترجمة مجموعة من األساتذة)عناصر منهجية ،:البحث في االتصال  فالي ،.الرامي و ب. أ -3

 .243،ص 2554مخبر علم اجتماع االتصال للبحث والترجمة،
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أداة للبحث العلمي يمكن أن يشخصها الباحثون في : " فيعرفه على أنه أما سمير محمد حسين
مجدداالت بحثيددة متنوعددة وعلددى األخددص فددي علددوم اإلعددالم ، لوصددف المحتددوى الظدداهر والمضددمون 

، تلبيددة لالحتياجددات البحثيددة ، مددن حيددث الشددكل والمضددمونللمددادة اإلعالميددة المددراد تحليلهدداالصددريح 
ات الموضددوعية التددي يحدددددها ، طبقددا للمقتضدديةتسدداؤالت البحددث أو فروضدده األساسدديالمصدداغة فددي 

، إمددا فددي وصدف هددذه المدواد اإلعالميددة التددي وذلددك بهددف اسددتخدام هددذه البياندات، بعددد ذلدك ،الباحدث
         لتددددي تنبددددع منهددددا الرسددددالة اإلعالميددددةتعكددددس الخلفيددددة الفكريددددة أو الثقافيددددة أو السياسددددية أو العقائديددددة ا

االتصدددال مدددن خدددالل الكلمدددات والجمدددل والرمدددوز والصدددور وكافدددة أو التع دددرف علدددى مقاصدددد القدددائمين ب
االتصدددال عدددن أفكدددارهم وعدددن والتدددي يعبدددر بهدددا القدددائمون ب -شدددكال ومضدددمونا  -األسددداليب التعبيريدددة 

وأن  موضدوعية،ووفق منهجية ومعايير  منظمة،وذلك بشرط أن تتم عملية التحليل بصفة . مفاهيمهم
 .(1)"أساسية وتبويبها وتحليلها على األسلوب الكمي بصفة يستند الباحث في عملية جمع البيانات
    متطلبات التحليل راسة يجمع بين االتجاهين الكمي والكيفي و فتحليل المضمون في هذه الد

 .مستوى النتائج التي يستهدف تحقيقهاو 
قد اعتمد على أداة تحليل المضمون في هذه الدراسة عند تحليل المحتوى الظاهر لعينة من و 

الصحف اليومية الجزائرية لحصر ما تقوله هذه الصحف في مجال تداولها لمفاهيم الثقافة السياسية 
الدقة وخي لت  و  .حصر النتائج كمياالمعيقة لها و  الداعمة لعملية التنمية السياسية في الجزائر أو

اءت تلك ج ذاامل الكمية بتفسير انطباعي، بمعنى له التحالي، تم تدعيم هذفي التحليل والموضوعية
أهم  مقارنة  ذلك باالعتماد على توضيح، و هو ما يعرف بالتحليل الكيفيالنتائج على ذلك الشكل و 

كذا و  ياسية في الصحف اليومية عينة الدراسةها معالجات مفاهيم الثقافة الستاألفكار التي تضمن
 انعكاسقافة السياسية و مفاهيم الثحول معالجة  عينة الدراسة رؤية الصحف اليومية مقارنةو  توضيح

 .ذلك على عملية التنمية السياسية في الجزائر
 
 
 .22، ص  1893عالم الكتب ، : ، القاهرة  المضمون تحليلن ، يسمير محمد حس-1
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 :يلي أما الخطوات المتبعة في تحليل مضمون الصحف اليومية عينة الدراسة فهي كما
 :فئات التحليل -

حسن عليه فإن أو  التحليلالمتكررة للمضمون محل فة و بعد القراءة المكث  تم اختيار فئات التحليل 
 :هي الفئات لبلوغ أهداف الدراسة

وهي تلك الفئات التي تصف المحتوى الشكلي للمضمون المراد دراسته       :الشكل فئات  - أ
 كيف قيل؟ السؤالوعادة ما تحاول اإلجابة على 

 :و منه فقد تم اختيار الفئات التالية

فموقع  المدروسة،وهي فئة تهتم بموقع الموضوع محل التحليل في المادة : الموقع فئة -1
 .المادة له داللة مقصودة بوضعها في موقع دون اآلخر

 :و قد تم اعتماد المؤشرات التالية في هذه الفئة

 .الصفحة األخيرة/  الصفحات الداخلية/ الصفحة األولى   

تسددعى إلددى تقسدديم المحتددوى و  بفنددون الكتابددة  فئددة تعنددىهددي و  :الصددحفيةفئددة طبيعددة المددادة  -2
 .مواد الرأيو  إخباريةمواد :  هينفين من أنواع الكتابة الصحفية و المراد تحليله إلى ص

التدددي تعتمدددد علدددى مدددواد الدددرأي تعطدددي للموضدددوع الصدددفة التحليليدددة أكثدددر مدددن تلدددك  الصدددحيفةف  
 .المعتمدة على المواد اإلخبارية أكثر

ليل المقصود بها إرفاق الموضوع مادة التحو :  وضوع بصورة أو رسم مالئمفئة إرفاق الم -3
الرسومات عبارة عن شكل من أشكال التعبير عن جزء من بصورة أو رسم مالئم فالصور و 

تم اعتماد المؤشرات التالية و  ، الواقع ذات أهمية بالغة في مجال االتصال إلى جانب اللغة
 .في هذه الفئة

 .عدم إرفاق الموضوع بصورة أو رسم مالئم/  بصورة أو رسم مالئمإرفاق الموضوع 
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ى أجزاء تتمثل في تقسيم المضمون المراد تحليله إلو  :المحتوى أو المضمون فئات - ب
 ماذا قيل؟ سؤالهي تحاول اإلجابة على ذات سمات وصفات مشتركة و 

حول ماذا يدور موضوع  االستعمال لإلجابة على سؤال هي فئة شائعةو  :الموضوعفئة  -1
 ؟ االتصال

   بمعنى الكشف عن مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين الصحف اليومية عينة الدراسة -
 :التالية الموضوع لألسباب قد تم االعتماد على فئةو 

ألنه عن طريقها يمكن معرفة أهم مفاهيم الثقافة السياسية المتناولة في مضامين الصحف  -
 .سةاليومية عينة الدرا

سية المعرفية مفاهيم الثقافة السيامؤشرات ه الفئة يمكن رصد أهم ألنه عن طريق هذ -
        ية السياسية بتدعيمهااستخالص انعكاساتها على عملية التنموالعاطفية والسلوكية و 

 .أو إعاقتها لها

 :هي كالتاليد تسهيل عملية التحليل و قص تقسيم فئة الموضوع إلى فئات فرعية قد تمو 

يم كل بحيث تم تقسوهي خمسة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية  -
 .سلوكيةإلى مؤشرات معرفية وعاطفية و منها مفهوم 

سيم كل تم تق هي خمسة وقدمعيقة لعملية التنمية السياسية و مفاهيم الثقافة السياسية ال -
 .سلوكيةية و عاطفمنها إلى مؤشرات معرفية و مفهوم 

، باإلضافة ه المفاهيم تم االعتماد على الدراسات السابقة الرائدة في هذا المجالهذ الختيارو 
قد تم في اختيار المفاهيم و . امين الصحف اليومية عينة الدراسةالقراءة المكررة لمضإلى اإلطالع و 

 :يلي مراعاة ما

الممارسات السياسية لهؤالء أن يكون المفهوم يشغل اهتمام أغلبية أفراد المجتمع من خالل  -
 .ي نقلتها الصحف اليومية عينة الدراسةالت

 .أن يكون المفهوم مرتبط بالواقع السياسي الجزائري -



 الخطوات المنهجية
 

 
21 

عينة الخاصة اهتمام الصحف اليومية العمومية و أن يكون المفهوم موضع الدراسة محل  -
 .خالل الحقبة المختارةالدراسة 

 الجزائدرسياسدية وتوضدح وضدع التنميدة السياسدية فدي اختيدار المفداهيم التدي تعكدس الثقافدة ال -
      التددي تدددعمالسياسددية الثقافدة  الدراسددة لمفدداهيممعالجددة الصددحف اليوميدة عينددة  تكشدف مدددىو 

 .التنمية السياسية في الجزائرعملية أو تعيق 

لوكية في الصحف سياسية التي تحوي أبعادا معرفية واتجاهية و اختيار مفاهيم الثقافة الس -
 .ومية عينة الدراسةالي

ف التعريف اإلجرائي لكل مفهوم تم تقسيم كل مفهوم إلى عدة مؤشرات تصن   ولتسهيل وضع
 :يلي كما

 معدددارف الدراسدددة مدددنتتمثدددل فيمدددا تتضدددمنه الصدددحف اليوميدددة عيندددة و  :المعرفيرررةالمؤشررررات  -
 .بمعنى ما توفره الصحيفة اليومية للقارئ من معارف حول المفهوم

مددن اتجاهددات عينددة الدراسددة اليوميددة  تتمثددل فيمددا تحتويدده الصددحفو :  االتجاهيررةالمؤشرررات  -
دعوتدده مددن توجيدده لمشدداعر وأحاسدديس القددارئ و  وم بدده هددذه الصددحف، بمعنددى مددا تقدد سياسددية

 .ني موقف سياسي معين اتجاه المفهوم المعالجلتب  

مدددن أنمددداط عيندددة الدراسدددة اليوميدددة تتمثدددل فيمدددا تطرحددده الصدددحف و  :السرررلوكيةالمؤشررررات  -
    ات سياسددية معينددة تجدداه قضددية يبمعنددى مددا تقدمدده مددن توجيدده للقددارئ لتبنددي سددلوك سددلوكية،

 .أو حدث سياسي معين

لمفاهيم  قائمة أساسا على تحليل مضامين صحف الخبر والشعب اليومية بما أن الدراسة و 
ات تدخل في نطاق الثقافة السياسية، فهي تتناول بالبحث تلك المضامين، بما تتضمنه من معلوم

ما و  ما تحتويه من اتجاهات سياسية تدخل في نطاق المؤشرات االتجاهية، و المؤشرات المعرفية
 .تطرحه من أنماط سلوكية تدخل في نطاق المؤشرات السلوكية
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 :يلي تم مراعاة ما هذه المؤشراتعند اختيار و 

عينة تأثيراتها على معالجات صحف الخبر والشعب و  الجزائري السياسيةخصوصية الواقع  -
 .المفاهيم هذهالدراسة ل

صحف الخبر و   ا بين صحف الشعب العموميةا مشترك  اختيار المؤشرات التي تمثل قاسم   -
في  سواء في إطار مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية أو ، الخاصة

 .إطار المفاهيم المعيقة لها

 عينددةالصددياغات اللغويددة التددي تطرحهددا صددحف الخبددر والشددعب  ينكمددا تددم اختيددار مؤشددرات تب دد
كدذلك و  التحليدلفئات محدددة لتسدهيل عمليدة مع االعتماد على صياغات يمكن تجميعها في  الدراسة،
 .أفكار مشتركة في مؤشر واحدتغيرات التي تحمل معان متشابهة و ضم الم
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 :دليل التعريفات اإلجرائية للتحكيمو  االستمارةإخضاع 

تحكددديم عددددد مدددن ل يفدددات اإلجرائيدددة تدددم إخضددداعها دليدددل التعر بعدددد إعدددداد اسدددتمارة تحليدددل المضدددمون و 
مفدددداهيم الثقافددددة  ، بخصددددوصالسياسدددديالمنهجددددي اإلعالمددددي و  فددددي المجددددالين )*(األسدددداتذة المختصددددين
ومؤشدراتها المعرفيدة واالتجاهيدة والسدلوكية التدي معيقة لعملية التنمية السياسدية السياسية الداعمة أو ال

عدة كبيدرة مدن مجمو دد مدن مفداهيم الثقافدة السياسدية و التحكيم هندا تدم مدن خدالل طدرح عدو . تم اختيارها
وم قصددد معرفددة جوانددب الددنقص فيهددا ومددا مدددى السددلوكية لكددل مفهددو  االتجاهيددةالمؤشددرات المعرفيددة و 
مددى احترامهدا للشدروط العلميدة فدي إعدداد اسدتمارة تحليدل  مدا، و أهدداف الدراسدةتطابقها مع إشدكالية و 

وقددد قددام هددؤالء األسدداتذة بتقددديم مالحظدداتهم حددول شددكل االسددتمارة وحددول بعددض المفدداهيم  .المضددمون
وبندداءا علددى مالحظدداتهم تددم تعددديل االسددتمارة ودليددل التعريفددات اإلجرائيددة باختيددار مفدداهيم . اإلجرائيددة
لمحكمدون أنهدا مهمدة فدي وصدف الواقدع السياسدي الجزائدري ، وبأنهدا تميدز السياسية التي رأى ا الثقافة

 النظام السياسي في الجزائر، واالستغناء عن بعض المفاهيم الغامضة وغير المه مدة كمدا تمدت إعدادة 
 .صياغة بعض المؤشرات فيما يخدم التحليل وتصحيح بعض العبارات ووضعها في سياقها الصحيح

 

 

 

 :همالمحكمون األساتذة -*
 .3، جامعة الجزائر  ، كلية علوم اإلعالم و االتصال ، أستاذة محاضرة األستاذة أمال عميرات-
 .3، جامعة الجزائر  علوم اإلعالم و االتصالكلية  ، ، أستاذ التعليم العالي األستاذ الطاهر بن خرف اهلل- 
 .3، جامعة الجزائر  علوم اإلعالم و االتصالكلية  ، ، أستاذ التعليم العالي األستاذ نصر الدين العياضي-
 .3، جامعة الجزائر  كلية علوم اإلعالم و االتصال،  ، أستاذ محاضر ڤاألستاذ أحمد فال-
 .3، جامعة الجزائر  كلية علوم اإلعالم و االتصال،  أستاذ محاضر،  األستاذ فني عاشور-
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الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية وعليه تمت إعادة تجميع وتصنيف مؤشرات مفاهيم 
تجمع عدة أفكار في فئة جامعة من حيث كونها : عيقة لها في فئات جامعة ومتجانسةالسياسية والم

ومتجانسة  كونها  تضم  األفكار (  ، والسلوكيةفي نطاق المؤشرات المعرفية، واالتجاهية)واحدة 
 25قد تم التوصل إلى و . لألفكار الرئيسية المطروحةبة المتجانسة التي تحمل عناصر مشتركة بالنس
 .المعيقة لهااعمة لعملية التنمية السياسية و فئة تشمل مؤشرات مفاهيم الثقافة السياسية الد

عتمد عليه لتحليل الذي يُ  )*(استمارة تحليل المضمون في شكلها النهائي و من ثم تم إعداد
اهيم الثقافة السياسية يوضح مف (51)الجدول رقمو  .عينة الدراسة عبشمضامين صحف الخبر وال

، أما بالنسبة للتعريفات المعتمد عليها في هذه الدراسة المعيقة لعملية التنمية السياسيةالداعمة و 
 )*( )*(.ينة في دليل التعريفات اإلجرائيةاإلجرائية لمفاهيم الثقافة السياسية فهي مب  

مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة   
 لعملية التنمية السياسية

مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة 
 لعملية التنمية السياسية

 الخمول السياسي المشاركة السياسية

 الشك وعدم الثقة الثقة المتبادلة
 العنف السياسي االستقرار السياسي

 الفردانية المؤسساتية
 التقييد السياسي التعددية السياسية

 .مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية(: 51)الجدول رقم                       

 

   

 (.1)أنظر الملحق رقم -)*(

   (.2)أنظر الملحق رقم  -)*()*(
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 :األهداف فئة -2

       المقصود بها البحث عن مختلف األهداف التي يريد المضمون محل الدراسة بلوغها و 
 .تنقسم هذه الفئة إلى أربع فئات فرعيةأو الوصول إليها و 

 .انتقاد القيادات السياسية/ توجيه القيادات السياسية / تأكيد خط السلطة / انتقاد السلطة 

 :السياسي بالحدث المادة ارتباط فئة -3

في سياسي تبحث هذه الفئة فيما إذا كانت المادة اإلعالمية محل التحليل مرتبطة بالحدث الو 
 .تلك الفترة أم ال

 :اإلعالمية المؤسسة طبيعة -4

 .كانت الصحيفة مادة التحليل تابعة للقطاع العام أم تابعة للقطاع الخاص ما يقصد بها إذا و

طار عينة الدراسةمجال و -4  :ا 

 :للدراسة الزمني المجال -1

دخول ول و التح  هي تمثل فترة ، و 2558 سنةو  1898 سنة ما بينإن البحث يمتد في الفترة 
د المرحلة تمت  : ه الفترة إلى مرحلتين، وذلك بتقسيم هذاإلعالميةلجزائر فترة التعددية السياسية و ا

 تعد هذهو   قانون الوئام المدني هي سنة االستفتاء حول، و 1888إلى غاية  1898األولى من 
     2558إلى غاية  2555من د المرحلة الثانية تمت  ، و ول بالنسبة لكل الجزائرييننقطة تح   المرحلة

 .هي فترة تمتاز باالستقرار نوعا ما مقارنة بالمرحلة األولىو 

مدى دراسة مفاهيم الثقافة السياسية و عينة ال لمعرفة كيف تناولت صحف الخبر والشعب ذلك و
 .تعزيزها أو إعاقتها لعملية التنمية السياسية في الجزائر
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سنة، باعتبار أن التنمية السياسية ال يمكن أن  21ار فإن هذه الدراسة تمتد على مدعليه و 
نما تحتاج إلى الوقت الكافي، كما أن تلقين الثقافة السياسية تعني ، و تتحقق في فترة زمنية قصيرة ا 

 .هو ما يتطلب العديد من السنواتمجتمع من حالة إلى حالة مغايرة و نقل ال

 :البحث مجتمع -2

يتمثل في هذه الدراسة و  التحليل،على مجال العينة محل  حتوييهو اإلطار الوثائقي الذي  و
 .2558إلى غاية  1898في مجموع الصحف اليومية في الجزائر خالل مدة الدراسة الممتدة من 

      قد وقع االختيار على الصحف اليومية لما لها من دور بارز في تعزيز الوعي السياسيو 
هات السياسية التوج  الل المعلومات واألفكار و فراد، من خفي تدعيم قيم المشاركة السياسية لدى األو 

المنقولة لهم عبر مختلف المضامين المنشورة خاصة بعد دخول الجزائر تجربة التعددية السياسية 
تع بقدر من الحرية ما يسمح خاصة بالتم  اليومية صحافة المكتوبة عامة و مما سمح لل .1898منذ 

هاتهم السياسية حول مساعدتهم في بناء توج  بالمعلومات السياسية و  د األفرادلها بالمساهمة في تزوي
هذا اتخاذ القرار السياسي المناسب و  جعل المواطن قادرا علىو  القضايا السياسيةمل األحداث و مج

 .هو هدف التنمية السياسية

 :الدراسة عينة إطار -3

 :هيالجزائرية و ين من الصحف اليومية لقد وقع االختيار بطريقة قصدية على عنوان

 .صحيفة الخبر التابعة للقطاع الخاص -

 .صحيفة الشعب التابعة للقطاع العام -
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 :هيهاتين الصحيفتين لعدة اعتبارات و قد وقع االختيار على و 
دون انقطاع بمعنى أن  2558إلى غاية  1898لتزامن صدورهما مع فترة الدراسة الممتدة من  -9

، أما بالنسبة لصحيفة الخبر  1898الساحة اإلعالمية قبل صحيفة الشعب كانت موجودة في 
لم تنقطعا عن و  1885ور أول عدد لها في نوفمبر باعتبارها تنتمي للقطاع الخاص فقد كان صد

 .2558الصدور إلى غاية 

باعتبارها أكبر الصحف من حيث السحب، بحيث كانت الصحف اليومية المختارة أكبر  -0
حسب ما صرح به السيد سعيد دودان المكلف  ،ة األخرىمقارنة بالصحف اليوميسحبا 

 .(1)بقطاع الصحافة المكتوبة بوزارة االتصال

 .باعتبارها صحف تهتم بالمواضيع السياسية في مضامينها -3

والغرب  باعتبارها يوميات ذات طابع وطني بمعنى تصدر في مختلف ربوع الوطن، الشرق -4
 .الجنوبوالشمال و 

التعامل مع تم بالتالي فإنه القطاع العام واألخرى القطاع الخاص و ل إحدى الصحيفتين تمث -5
 .القطاعين

 :عينة الدراسة-4
الذي ينحصر في الصحف اليومية الصادرة في ، و يعتمد اختيار العينة على مجتمع الدراسة

نظرا لصعوبة القيام بمسح شامل لمجتمع البحث ، و 2558إلى غاية  1898الفترة الممتدة من 
صحيفة الشعب في فترة الدراسة تم استخدام أسلوب أعداد كل ل في كل أعداد صحيفة الخبر و المتمث  
، بحيث تكون هذه النسبة ممثلة في خصائصها للمجموع بما يسمح بتحقيق أهداف الدراسة  العينة

لتدخل الباحث في اختيار ف العينات إلى نوعين رئيسيين تبعا تصن  ، و  ي حدود اإلمكانيات المتاحةف
 .مفرداتهاالعينة و 

جوان  35، يوم األحد بمقر وزارة االتصال، الصحافة المكتوبة بوزارة االتصال، المكلف بقطاع قابلة علمية مع السيد سعيد دودانم-1
 .15:55، على الساعة  2513
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هي التي تسمح بتدخل العامل الشخصي في النوع األول وهي العينات العمدية أو القصدية و -
 .االختيار
النوع الثاني وهي العينات االحتمالية أو العشوائية والتي يخضع اختيارها لقوانين االحتماالت -

ا متساوية في االختيار لجميع المفردات  .بحيث تعطي فرص 

وتندرج عينة هذه الدراسة في إطار النوع الثاني أي العينات العشوائية حيث تم اختيار بعض 
 (. 2558-1898)األعداد الصادرة خالل فترة الدراسة 

يعتبر أن زيادة حجم العينة : "الذي ( STEMPLE)وقد تم االختيار استناد ا إلى طريقة ستيمبل 
 .(1)نتائجعددا ال يقدم تفاوتا ملموسا في ال 12عن 

عددا في السنة  12فهو يرى أن زيادة حجم العينة فيما يخص تحليل المضمون اإلعالمي عن 
 .ال يقدم اختالفات معتبرة في النتائج

فر نتائج صادقة مثل تإلى أن العينة الصغيرة التي ( BERLSON)ويشير برلسون  ختار بدقة تو 
 .(2)فة إلى ما توفره من جهد وتكلفة في اختيارهاالنتائج التي نحصل عليها من العينة األكبر باإلضا

، من حيث دورية الصدور واتجاهات السياسة را لتجانس اإلصدارات محل الدراسةونظ
التحريرية وأساليب الممارسة الفنية فإنه تم اختيار عينة صغيرة باالعتماد على العينة العشوائية 

وأسلوب السنة المصطنعة باعتبار أن مجتمع البحث  Rotationالمنتظمة باستخدام أسلوب الدورة 
 .(3)سنة 21يمتد على مدار 

 
 .89، ص 1890ديوان المطبوعات الجامعية ، : ، الجزائر  اإلعالم بحوث في المحتوى تحليلمحمد عبد الحميد ، -1

2-BERLSON Bernard, content Analysis in communication, New York: Hafner Publishing Company, 

1971, P178.  

 .89نقال عن المرجع السابق ، ص 
طاكسيج كوم للدراسات : ، الطبعة األولى ، الجزائر  معيينالجا والطلبة للباحثين المحتوى تحليليوسف تمار ، : أنظر في هذا -3

 .18، ص  2552و النشر و التوزيع ،
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قد تم ذلك بطريقة منتظمة تضمن عدم تكرار التواريخ أو األيام أو األسابيع، حيث تم اختيار و 
من السنة المفردة األولى عشوائيا العدد الموافق لليوم األول من األسبوع األول من الشهر األول 

 .هكذا إلى أن تم اختيار كل مفردات العينةاألولى لفترة الدراسة و 

ضمان العينة و  عطاء فرصة متساوية لجميع أيام الصدور للتمثيل فيهو ما يسمح أيضا بإو 
زا في النتائج باإلضافة إلى ضمان نفس البعد الزمني بين كل يترتب عليه تحي  عدم سقوط أي منها، 

ها في االختيار العشوائي مما قد يؤدي إلى التركيز على أيام داأليام بدال من اقتراب األيام أو تباع
 .البعض منهاسقوط  ومعينة 

 2558إلى غاية  1898 ا على فترة الدراسة الممتدة من سنةقد تم اختيار مفردات العينة بناء  و 
النظام السياسي و  ة لظروف غير عادية عرفها المجتمعالدستور الذي جاء كنتيج المتزامنة مع تغييرو 
متمثلة في  يةاجتماعو وتلبية لمطالب سياسية واقتصادية  ،1899أكتوبر  0جسدتها أحداث جزائري ال

د باعتبار أن صحيفة الشعب تع  و  .اإلعالميةالتعددية السياسية و ر الذي أق   1898فيفري  23دستور 
مفردات  عليه تكون و ، 1898من أقدم الصحف الجزائرية فإنها كانت موجودة قبل صدور دستور 

ح في الجدول عدد ا كما  21 :الدراسة لصحيفة  الشعب هيالتحليل و ب  ةيالعينة المعن هو موض 
العدد الموافق لليوم األول من والمتمثلة في عشوائيا  بحيث تم اختيار أول مفردةالموالي ( 52)رقم

 1898في نجا 51الذي صادف يوم األحد و  1898ألول من شهر جانفي من سنة األسبوع ا
 .2920المتمثل في العدد و 
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 .الشعبين مفردات عينة صحف جدول يب  : (20)الجدول رقم 

 الرقم
  الدددتدددداريددخ

 العدد السنة الشهر األسبوع اليوم
 2920 1898 جانفي األول 51األحد / األول 51
 9124 1885 فيفري الثاني 58بدل الجمعة  15السبت / الثاني 52
 9050 1881 مارس الثالث 12األحد / الثالث 53
 9942 1882 أفريل الرابع 20السبت / الرابع 54
 15590 1883 ماي األول 50األربعاء/ الخامس 50
 15454 1884 جوان الثاني 13اإلثنين / السادس 59
 15242 1880 جويلية الثالث 21بدل الجمعة 22السبت / السابع 52
 11590 1889 أوت الرابع 22الخميس / األول 59
 11453 1882 سبتمبر األول 52الثالثاء / الثاني 58
 11238 1889 أكتوبر الثاني 15السبت/ الثالث 15
 12592 1888 نوفمبر  الثالث 19الخميس / الرابع 11
 12424 2555 ديسمبر الرابع 29األربعاء / الخامس 12
 12428 2551 جانفي األول 59السبت/ السادس 13
 12999 2552 فيفري الثاني 14الخميس/ السابع 14
 12880 2553 مارس الثالث 10السبت/ األول 10
 13334 2554 أفريل الرابع 23بدل الجمعة 24السبت/ الثاني 19
 13942 2550 ماي األول 53الثالثاء/ الثالث 12
 13899 2559 جوان الثاني 11األحد/ الرابع 19
 14320 2552 جويلية الثالث 18الخميس/ الخامس 18
 14994 2559 أوت الرابع 22األربعاء/ السادس 25
 14895 2558 سبتمبر األول 52اإلثنين/ السابع 21

الشعب بأيام السبت الموالي ألن  ا االختيار كمفردات في عينة صحفال أيام الجمعة التي وقع عليهلقد تم استبد: مالحظة
 .الصحيفة لم تكن تصدر أيام الجمعة
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 لتم اختيار أو ة بالدراسة بالنسبة لصحيفة الخبر فإنه ما فيما يخص مفردات العينة المعنيأ
 ذلك بطريقة قصدية بسبب، و 1885يوم األول من شهر ديسمبر مفردة ابتداء من العدد الموافق لل

تم اختيار بقية مفردات العينة بطريقة السنة ، و 1885نوفمبر  تاريخ صدور أول عدد للصحيفة في
ا عدد   25يفة الخبر بالنسبة لصحة بالدراسة األعداد المعني عليه تكونوأسلوب الدورة، و  المصطنعة
 (.53)ن في الجدول رقم كما هو مبي  
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 .الخبر ن مفردات عينة صحفجدول يبي  : (23)الجدول رقم 

 الرقم
  الدددتدددداريددخ

 العدد السنة الشهر األسبوع اليوم
 19 1885 ديسمبر األول 51السبت / األول 51
 02 1881 جانفي الثاني 58األربعاء / الثاني 52
 382 1882 فيفري الثالث 12اإلثنين / الثالث 53
 233 1883 مارس الرابع 20الخميس / الرابع 54
 1543 1884 أفريل األول 50الثالثاء / الخامس 50
 1320 1880 ماي الثاني 13السبت / السادس 59
 1983 1889 جوان الثالث 21بدل الجمعة  22السبت / السابع 52
 2521 1882 جويلية الرابع 22الثالثاء / األول 59
 2332 1889 أوت األول 52األحد / الثاني 58
 2900 1888 سبتمبر الثاني 15بدل الجمعة 11السبت / الثالث 15
 2880 2555 أكتوبر الثالث  19األربعاء/الرابع 11
 3332 2551 نوفمبر الرابع 29اإلثنين / الخامس 12
 3949 2552 ديسمبر األول 59الجمعةبدل  52السبت / السادس 13
 3929 2553 جانفي الثاني 14الثالثاء / السابع 14
 4515 2554 فيفري الثالث 10األحد / األول 10
 4305 2550 مارس الرابع 23األربعاء / الثاني 19
 4999 2559 أفريل األول 53اإلثنين / الثالث 12
 0515 2552 ماي الثاني 11بدل الجمعة  12السبت/ الرابع 19
 0301 2559 جوان الثالث 18الخميس / الخامس 18
 0215 2558 جويلية الرابع 22اإلثنين / السادس 25

الخبر بأيام السبت الموالي ألن الصحيفة لم االختيار كمفردات في عينة صحف  لقد تم استبدال أيام الجمعة التي وقع عليها: مالحظة
 .تكن تصدر أيام الجمعة
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 :بعملية حسابية بسيطة فإن عدد الصحف اليومية الخاضعة للتحليل هيو 

 .اعدد   41= ا عدد   25+  اعدد   21

 199، احتوى على اعدد   41و بذلك يصبح العدد االجمالي لمفردات عينة الدراسة هو 
 .زائرموضوع معالج لمفاهيم الثقافة السياسية سواء داعمة أو معيقة لعملية التنمية السياسية في الج

 :وحدات التحليل و سياقها

بما أن تحليل المحتوى يسعى إلى وصف عناصر المحتوى وصفا كميا ال بد من تقسيمه إلى 
تقسيم المحتوى إلى فئات  ولكن .حساب التكرار الخاص بهاحتى يمكن القيام بدراسة كل فئة و فئات 

بعد إضافة نوع  فقط، ال يلبي البعد الكمي له، ذلك أن الفئات كوحدات كبيرة ال يمكن قياسها إال
 (.هي نفسها وحدات التسجيلو )هو تقسيم المضمون إلى وحدات تحليلية آخر من التقسيم و 

د أهم الوحدات التي تحليله بناءا على جر يعتمد أساسا على تجزئة المضمون و فتحليل المحتوى 
درجة ارتباطها بالسياق الكلي ا و اتجاههيرها في سياقها لتحديد مفهومها و تشمل عليها، ثم تفس

 .للموضوع

   وحدة التحليل هي مقطع محدد من رسالة أو مجموعة من الرسائل ممثلة لنفس خصائص "
 .(1)" طبيعة الفئةو 

     اختيارها تتحكم فيه طبيعة اإلشكاليةو  فعال،ويقصد بوحدة التحليل الشيء الذي يتم حسابه 
  تحليلهالمضمون المراد مرتبطة أيضا بطبيعة  هيو  الباحث،تساؤالت الدراسة التي ينطلق منها و 
 .اتجاههاات المختارة، ألن حساب الوحدات وتكرارها يعني حساب الفئة وطبيعتها و بالفئة أو الفئو 

 
1-Jean de Bonville, L’analyse de contenue des médias, de la problématique au traitement 

statistique, Bruxelle : Deboek Université 2000, P124      

 . 00 ، ص ، مرجع سابق نقال عن يوسف تمار
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سواء  تكرر استخدامها في إطار المادة الصحفية المعالجةمفاهيم الثقافة السياسية قد ي بما أنو 
عليه و  كانت مادة رأي أو مادة إخبارية لذا سوف تفرد استمارة لكل موضوع يدخل في إطار الدراسة 

ات تحليل وحد أهمهي تعد من ، و وحدة الفكرة كوحدة للعد والتسجيلاد على سوف يتم االعتم
اآلراء ها تتضح في الكشف عن االتجاهات و أهميتالمضمون في إعطاء دقة وتحليل متعمق، و 

 .(1)الرئيسية في مادة االتصال

د األفكار التي عبرت عن فئات لدراسة وحدة الفكرة لقياس تكرار ورو ستخدم في هذه اوسي
هي تفيد في التحديد الدقيق ، أما فيما يتعلق بوحدة السياق و التحليل في المادة الصحفية المعالجة

التي يتكون بناؤها من وحدات  كبرىفهي الوحدات ال. ي وحدة التسجيل التي يتم عدها وقياسهالمعان
 .(2)التسجيل

      العد هي الفكرة فإن الفقرة تصبح وحدة السياق وفي هذه الحالة وبما أن وحدة التسجيل و 
هذا إال في سياق الفقرة التي تحتويها ذلك أن تحديد الفكرة ال يكون  الفقرة،بمعنى الفكرة في سياق 

التسجيل بالنسبة لفئات الشكل فإنه وقع و  خص وحدة العدأما فيما ي. الموضوعبالنسبة لفئات 
مقال )االختيار على وحدة مفردة النشر بمعنى الشكل الذي استخدمته الصحيفة في نقل األفكار 

 (.إلخ...تحقيق، عمود، حديث

 :ثبات التحليلصدق و 

من عدمه  ودهعليه فإن وج، و  العمود الفقري لتحليل المحتوىثبات التحليل بمثابة يعد صدق و 
 .(3)الذاتيةيحد بين الموضوعية و 

 

 .219 ص ،1881عالم الكتب  :القاهرة الثانية،الطبعة  ،اإلعالم بحوث في العلمي البحث نماذج في تطبيقات حسين،سمير -1
 . 234 ص سابق،مرجع  ،اإلعالمية الدراسات في العلمي البحث الحميد،محمد عبد -2
 .00ص  سابق،مرجع  تمار،يوسف -3
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معدالت تكرارها ال يكفي إلعطاء مصداقية لنتائج البحث إذا لم ألن مجرد حصر الظواهر و 
 .الثباتمقاييس الصدق و يتم إخضاعها إلى 

 :صدق التحليل - أ

عليه و  تحليلهها لدراسة المضمون المراد دليلصالحية استمارة تحليل المضمون و  المقصود به مدىو 
        دليلها على مجموعة من المختصين في تحليل المضمونتحليل المحتوى و  استمارةتم توزيع 
 .دقة علميةت التي تزيدها وضوحا و المالحظاقصد إبداء  الدراسة،أو موضوع 

عددها ا على عينة عشوائية من الجرائد و تم تجريبه مالحظات،بعد النظر فيما أبداه األساتذة من و 
ليل البيانات ثم تم تعديل بعض مؤشرات خمسة للنظر في العوائق التي يمكن أن يصادفها تح

 .الفئات
ته، بمعنى هو يعني قياس مدى استقاللية المعلومات عن أدوات القياس ذاو : التحليل ثبات - ب

 .نفس الفئات يمكن التوصل إلى نفس النتائجمع توافر نفس الظروف و 

هو الباحث و ( أ)المرمز )*( )مرمزين إلى ستة بعد ما تم تقديم دليل التعريفات اإلجرائيةوعليه و 
مختصين في  (و)المرمز  و، (ه)المرمز  و، (د)المرمز و  ، (ج)المرمز  و، (ب)المرمز  ونفسه، 
ذا الدليل، تمت استعادة الدليل عنصرا يحتويه ه 113تحليل المحتوى، لتحكيم والسياسة و  اإلعالم

 :يلي القيام بما هبعدو 

 :على النحو التالي( كل زوجين على حدى)بين المحكمين  استخراج متوسط االتفاق: أوال
وبعد عملية القسمة أي  113عنصرا من أصل  151تم االتفاق بينهما على (: ب)و( أ)بين  -1

151  /113=5898. 

وبعد عملية القسمة أي  113عنصرا من أصل  158تم االتفاق بينهما على (: ج)و( أ)بين  -2
158  /113 =5889. 

 
 :هم  المرمزين-*
 .3، جامعة الجزائر  كلية علوم اإلعالم و االتصال-أ-، أستاذة محاضرة األستاذة أمال عميرات -
 .3، جامعة الجزائر  ، كلية علوم اإلعالم و االتصال ، أستاذ التعليم العالي األستاذ يوسف تمار-
 .3جامعة الجزائر ،  ، كلية علوم اإلعالم و االتصال-أ-، أستاذة محاضرة األستاذة كافية لصوان-
 .3، جامعة الجزائر  كلية علوم اإلعالم و االتصال-أ-، أستاذ محاضر ڤاألستاذ أحمد فال-
 .3، جامعة الجزائر  ، كلية علوم اإلعالم و االتصال-ب-، أستاذة محاضرة األستاذة عامر دليلة -
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القسمة، أي بعد عملية و  113عنصرا من أصل  158نهما على تم االتفاق بي(: د)و( أ)بين  -3
158  /113 =5889. 

بعد عملية القسمة أي و  113عنصرا من أصل  155نهما على تم االتفاق بي(: هد)و( أ)بين  -4
155  /113  =5899. 

ي وبعد عملية القسمة، أ 113عنصرا من أصل  159نهما على تم االتفاق بي(: و)و( أ)بين  -0
159  /113 =5883. 

بعد عملية القسمة أي و  113عنصرا من أصل  82 ينهما علىتم االتفاق ب(: ج)و( ب)بين  -9
82  /113 =5890. 

بعد عملية القسمة، أي و  113عنصرا من أصل  88تم االتفاق بينهما على (: د)و( ب)بين  -2
88  /113  =5899. 

بعد عملية القسمة أي و  113عنصرا من أصل  81ينهما على تم االتفاق ب(: هد)و( ب)بين  -9
81  /113  =5895. 

بعد عملية القسمة، أي و  113عنصرا من أصل  80ينهما على تم االتفاق ب(: و)و( ب)بين  -8
80 /113 =5894. 

بعد عملية القسمة و  113عنصرا من أصل  159نهما على بيتم االتفاق (: د)و( ج)بين  -15
 .5883= 113/  159أي 

بعد عملية القسمة، و  113عنصرا من أصل  88ينهما على تم االتفاق ب(: هد)و( ج)بين  -11
 .5892= 113/  88أي 

بعد عملية القسمة، و  113عنصرا من أصل  154نهما على تم االتفاق بي(: و)و( ج)بين  -12
 .5882= 113/ 154أي 

بعد عملية القسمة و  113عنصرا من أصل  89ينهما على تم االتفاق ب(: هد)و( د)بين  -13
89  /113 =5899. 

بعد عملية القسمة أي و  113 عنصرا من أصل 89ينهما على تم االتفاق ب(: و)و( د)بين  -14
89  /113 =5894. 

و بعد عملية القسمة،  113عنصرا من أصل  83تم االتفاق بينهما على (: و)و( هد)بين  -10
 .5892=  113/ 83[ أ
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الستخراج متوسط االتفاق ( عدد األزواج) 10تقسيمها على بعد ذلك تم تجميع كل النتائج و  :ثانيا
        .المرمزينبين 

 .5899=           = متوسط االتفاق 
 :المعادلة التاليةبعد ذلك تم تطبيق 

                                             =معامل الثبات 
 

 ن تمثل عدد المرمزين: حيث
 :على النحو التالي
 = =  =                     = معامل الثبات 

 
 إذن 

       عالية من الثبات، معنى ذلك أنه ما تم اختياره فيما يخص الفئات   نسبة 5882نسبة  تعنيو 
 .اإلشكالية المطروحةالمحتويات و النوع من فروعها صالح لمثل هذا و 

 

 

 

 

 

 

 

 

13823 

10 

(متوسط االتفاق بين المرمزين)ن   

(متوسط االتفاق بين المرمزين( )1-ن+ ) 1  

9 (5899)  

1( +9-1( )5899)  

0829 

1 +484  

0829 

084 

 5882= معامل الثبات 
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 :مفاهيم الدراسة
 :تنمية -9

 ،كثدر، وفدي المدال زاد و التنمية لغة من النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
ة أو المسددتمرة التددي إلددى عمليددة الزيددادة الثابتدداصدطالحا فددإن النمددو يختلددف عددن التنميددة فددالنمو يشددير و 

 أمدا التنميدة فهدي عبدارة عدن تحقيدق زيدادة سدريعة تراكميدة. جواندب الحيداةتحدث في جانب معدين مدن 
ظديم األنشدطة المشدتركة الخدمات نتيجدة اسدتخدام الجهدود العلميدة لتنعبر فترة من الزمن في اإلنتاج و 

 .(1)الشعبيةالحكومية و 

بأبعداده  كافة التغيرات التي تحدث فدي المجتمدع"أما القاموس العربي فيعرف التنمية على أنها 
لجميدع تنظيميدة مدن أجدل تدوفير الحيداة الكريمدة المختلفة من اقتصدادية وسياسدية واجتماعيدة وفكريدة و 

 .(2)" أفراد المجتمع

علدددى كافدددة المقصدددود بالتنميدددة فدددي هدددذه الدراسدددة هدددو إحدددداث عمليدددة تغييدددر نحدددو األحسدددن  و
نتيجددددة متغيددددرات معينددددة  عة،سددددريالثقافيددددة بطريقددددة المسددددتويات االقتصددددادية واالجتماعيددددة والسياسددددية و 

 .وسائل معنية لتحقيق ذلكوباالعتماد على جهود و 

 :تنمية سياسية -0

عدم وقوعها موقف الالمباالة مية السياسية هي تعبئة الجماهير وتفاعلها مع النظام القائم و التن
 .ذلك بدرجة من المشاركة الشعبية الموسعةيتسم و 

يددرتبط االسددتقرار بمفهددوم و  المددنظم،ر يددلتغ  االسددتقرار واسددية بأنهددا هنداك مددن يعددرف التنميددة السياو 
االجتمدداعي يعتمددد علددى البيئددة المالئمددة ندده أي شدديء مددن التقدددم االقتصددادي و التنميددة علددى أسدداس أ

 .لذلك

 .129 ص ،2554 ،دار الفجر للنشر و التوزيع :القاهرة األولى،الطبعة  ،اإلعالمي المعجم حجاب،محمد منير -1
 .11849على الساعة  24/52/2510تاريخ الولوج يوم  almaany@.comموقع  ،عربي-عربيقاموس -2
 

mailto:almaany@.com
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ير النمو االقتصادي، كما تسهم في تهيئة الظروف للتغ  إن دور التنمية السياسية يتحدد في تسهيل 
 .(1)ل نحو المجتمعات الحديثةفي القيم مما يكفل التحو  

راسة هو تطوير الحياة السياسية وتحديث الممارسة السياسية المقصود بالتنمية السياسية في هذه الدو 
زائر لجفي التعامل مع النهج الديمقراطي الذي انتهجته اأكثر مالئمة  الثقافة السياسية بحيث تصبحو 

قرار دستور و  1899أكتوبر  50بعد أحداث   .1898ا 

 :ثقافة-3

مه  نفى عنه قو  : يرادرمح أي تسويته، يقال ثقف الرمح و من تثقيف الاللفظ العربي مأخوذ 
فأصبح المهارة في جعله أداة صالحة من أدوات الحرب، ثم اتسع معناه شيئا فشيئا االعوجاج و 

فهي ذلك  .الذوقبحياة العقل و انتقل إلى معنى يتصل ، ثم تجاوز هذا المعنى و صناعة بعينها
ينقلها أفراد و  المعايير التي يشترك فيهاتجاهات والقيم و االك المكتسب و ع الكلي ألنماط السلو المجمو 

والمتضمن  توصل إليها اإلنسان عبر التاريخ أو هي وسائل الحياة المختلفة التي. مجتمع معين
توجه سلوك األفراد في التي تكون وسائل إرشاد لالعقلي التي توجد في وقت معين و االعقلي و 
 .(2)المجتمع

التي تشترك فيها  لمعاييرمن القيم والمعاني واوم الثقافة إلى محصلة يوحي مفه بالتاليو 
مرجعيتها المتوازنة من رية معينة في فترة زمنية معينة والتي تعكس نموذجها السلوكي و مجموعة بش

 .قبل األجيال المتعاقبة لهذه الجماعة

 

 

 . 191، ص  ، مرجع سابق محمد منير حجاب-1
  .181 ، ص المرجع السابق-2
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 :ثقافة سياسية -4

تصرفات األفراد داخل  االتجاهات السياسية التي تحكمهي مجموعة المعارف والمفاهيم والقيم و 
جانب عاطفي بالنظام السياسي و  الفرد رفي حول معرفةتشتمل على جانب معو  السياسي،النظام 
اآلراء حول التقديرات و ي وجانب تقويمي يضم عن االتجاهات العاطفية نحو النسق السياسيعبر 

 .(1)قضايا السياسيةال

 القيممن المعرفة والمعتقدات و  أنها عبارة عن نسيج المقصود بالثقافة السياسية في هذه الدراسةو 
السلوك السياسي، فهي تتكون من عناصر معرفية أي جملة المعارف التي تتكون وأنماط التفكير و 

 خالتيها واألدوار السياسية من جانبي المدالتي يحتو  النظام السياسي والبنىإزاء  لدى األفراد
النظام السياسي هي األحاسيس التي يحملها الفرد اتجاه ، وعناصر عاطفية واتجاهية و والمخرجات

 سلوكية تعني األحكام القيمية، وعناصر تقييمية و التي تحدد اتجاهاته نحوهابمختلف مكوناته و 
 .أجزائه المختلفةه النظام السياسي و تجاات التي تصدر عن األفراد يالسلوكو 

 :صحيفة -0

ه أو صفحة الوجه هي صحيفة الوججمعها صحف أو صحائف والصحيفة هي الصفحة، و 
، أو ورقة الصحيفة أو الصحفة هي القرطاس المكتوب، و "من صحيفة وجهك: "بشرة جلده، ويقال
لمها وع فسميت صحيفةورقة الجريدة بها وجهان أي صفحتان أو صحيفتان، و ...كتاب بوجهيها

    -بضم أو فتح الصاد-أو صحفيا-بكسر الصاد-المزاول لها سمي صحافيا، و صحافة: فنها سميو 
مة ورقة المكتوبة وهي التسمية  المالئأي إحدى وجهي ال في أساسها من صفحة أو صحيفة سميةتالو 

 (2)حيث أنها لم تخرج عن نطاق الصفحة أو الصحيفة،  عالم الصحافةل أكثر

 

 .183 ، ص ، مرجع سابق محمد منير حجاب-1
  .310 ، ص سابقالمرجع ال -2
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بالطبع  هي شيء مرتبطو  Pressكسفورد تستخدم كلمة صحافة بمعنى وفي قاموس أو 
               بها الصحيفة يقصدو  Journalتعني أيضا  هيوالمعلومات و  نشر األخبارو  الطباعةو 
كلمة الصحافة تشمل إذن بمعنى الصحفي ف Journalisteبمعنى الصحافة و  Journalisme و

 .(1)الصحفي في الوقت نفسهالصحيفة و 

 كتابةفة إذن هي صناعة إصدار الجرائد والمجالت وذلك باستقاء األخبار و فالصحا
وجمع الصور واإلعالنات ونشر كل  وأعمدة، الموضوعات الصحفية من تحقيقات وأحاديث ومقاالت

 .(2)تولي إدارتهات و المجالذلك في الجرائد و 

الجرائد التي تصدر يوميا في يومية في هذه الدراسة هي الصحف و المقصود بالصحف الو 
لتغطية ( إلخ...وأعمدة وتعليقات وأحاديث تحقيقات)الجزائر بكل ما تحتويه من موضوعات صحفية 

 .الدوليةواألحداث الوطنية و  مختلف الوقائع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 310 ، ص ، مرجع سابق محمد منير حجاب-1

 .المكان نفسه-2
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 :الدراسات السابقة 

      ستفادة من نتائج الدراسات السابقة دون إعادتها ولال العلمي،للحرص على استمرارية البحث 
تع د الملهم األساسي إلشكالية هذا استندت هذه الدراسة على بعض الدراسات التي  تكرارها،أو 

 .البحث

النتائج التي توصلت إليها هي التي أثرت موضوع ف يتم عرضها و فالدراسات السابقة التي سو 
 الجزائرهذه الدراسة مع إجراء بعض التعديالت التي تتمي ز بها تجربة عملية التنمية السياسية في 

 .الخبرة في صحيفتي الشعب و الصحف اليومية عينة الدراسة والمتمثلمن خالل 

دراسة تحليلية للمقال الصحفي في السياسية، دور الصحافة األردنية في التنمية  -1
 (9)0221إلى  0229صحيفتي الرأي والعرب اليوم من 

( العرب اليومالرأي و ) ة من الصحافة األردنية هدفت هذه الدراسة إلى التعر ف على دور عين
فيما إذا كان موضوع ، و خالل المقال الصحفي المنشور في صفحاتهافي التنمية السياسية، من 

الكيفية التي تناولت ، مع التعر ف على الطرق و التنمية السياسية جزء ا من أجندة الصحافة األردنية
 .بها موضوعات التنمية السياسية

 .منهج الوصفي التحليلي باستخدام أداة تحليل المضمونوقد اعتمدت الدراسة على ال

توصلت نتائج الدراسة إلى أن اهتمام الصحافة األردنية في التنمية السياسية من خالل و 
من % 989إذ بلغت نسبة هذه المقاالت  المنشورة،المقاالت الصحفية قليل مقارنة بحجم المقاالت 

 .حجم المقاالت المنشورة

 

دراسة تحليلية للمقال الصحفي في صحيفتي الرأي و العرب ،  دور الصحافة األردنية في التنمية السياسية ، محمد النعيمات( 1)
 ، ، جامعة الشرق األوسط للدراسات العليا ، كلية اآلداب ، قسم اإلعالم رسالة ماجستير في اإلعالم ، 0221 إلى   0229 اليوم من
2515. 
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ة دل ذلك على أن الصحافة األردنية ال تقوم بنشر المقاالت الصحفية عن موضوعات التنميو 
صدور تقارير النتخابات النيابية و السياسية إال في حال وجود أحداث لها صلة بالتنمية السياسية كا

ما شابهه، إشارة إلى أن هذه الصحف ال تضع دة حول حقوق اإلنسان في األردن و األمم المتح
 .موضوعات التنمية السياسية في أجندتها

السياسية من خالل عدد المقاالت رة التنمية أشارت النتائج أيضا إلى عدم وجود اهتمام بوزاو 
تجدر اإلشارة بالقول أن الصحافة األردنية و  .من خالل عدم ربط مقاالت التنمية السياسية بهاو 

ألسلوب المتز ن في طرح األفكار تعتمد في مقاالتها المتعلقة بموضوعات التنمية السياسية على ا
 .وسائل اإلقناع العلمية في الطرحو 

أولويات واضحة حول موضوعات التنمية السياسية لدراسة بضرورة وضع أجندة و وأوصت ا
لدى الصحف األردنية، كما أوصت بضرورة استقطاب الكت اب المهتمين بموضوعات التنمية 

 .للكتابة في هذا الموضوع المه م لهم عدد من المقاالتتخصيص و   .السياسية

 (9)دراسة تحليلية ميدانية السياسية،دور اإلذاعة و التلفاز األردني في التنمية  -2

التلفدداز األردنددي فددي تعزيددز التنميددة السياسددية للمددواطن بحددث دور اإلذاعددة و  هدددفت الدراسددة إلددى
ذلددك بددالتع رف علددى دور اإلذاعددة والتلفدداز األردنددي فددي تنميددة ، و مددن خددالل خمسددة محدداور األردنددي،

بدرامج تبثه هاتين الوسيلتين من أخبدار و ذلك من خالل تتب ع ما ، و لسياسية لدى المواطنينالتوجهات ا
 األخبدار مقارندة مدع البدرامج األخدرى سدواء االقتصداديةوحجم ونوعيدة ومواعيدد هدذه البدرامج و سياسية، 

 .أو الترفيهية أو الدينية أو الرياضية

 

المجلة األردنية للعلوم  ،"األردني في التنمية السياسية، دراسة تحليلية ميدانية والتلفازدور اإلذاعة " وليد عبد الهادي العويمر،-1
 .  05 ص ،2513، 1، العدد9 ، المجل دجتماعيةاال
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وتفترض الدراسة أن تزايد انتشار النزاعات والصراعات واألحداث السياسية داخل الدولة وفي 
دولة لتركيز وتكثيف برامجها على شرح أبعاد هذه محيطها اإلقليمي سيدفع وسائل اإلعالم في ال

بهدف توعية . ، وعلى سياسة الدولة الداخلية والخارجيةتمع المحلياألحداث والتطورات على المج
وأقل المكاسب، توجيهه بشكل سليم للتعامل معها بما يحقق أعلى األحداث، و المواطن بخطورة هذه 
 .الدولةالخسائر للمجتمع و 

ي للبرامج السياسية الدراسة إلى الدراسات الوصفية مستخدمة منهج المسح الميدانتنتمي هذه و 
 .2515خالل الدورة البرامجية لشهر آيار  التلفاز األردنيفي اإلذاعة و 

المقدمة من خالل كل من ذلك بعقد مقارنة بين حجم البرامج السياسية وكذلك المنهج المقارن و 
 .التلفاز األردنياإلذاعة و 

النسبة ألداة جمع البيانات فاستخدمت الدراسة أداة تحليل المضمون، الخاص بوحدة قياس أما ب
 الزمن، حيث قام الباحث بدراسة المساحة الزمنية المخصصة للبرامج السياسية المحلية واإلقليمية

ألخرى التلفاز األردني من مجموع الساعات المعطاة للبرامج ا، التي تب ث من خالل اإلذاعة و الدوليةو 
بعد ذلك قام بحساب نسبة الوقت المعطى للبرامج السياسية بالمقارنة مع ، و في هاتين الوسيلتين

 .المجموع الكلي للبرامج األخرى

 :هيالدراسة إلى مجموعة من النتائج و قد توصلت و 

ذلك من خالل تد ني نسبة مشاركة ، و الوعي السياسي لدى المواطن األردنيالثقافة و تد ني  -
انخفاض نسبة انتساب ، و ين في االنتخابات النيابية سواء بالتر شح أو بالتصويتالمواطن

 .األردنيين لألحزاب السياسية

ردن بعودة الحياة الديمقراطية والبرلمانية منذ على الرغم من تنو ع األحداث السياسية داخل األ -
تعدد ، و وجعله مشروعاصدور قانون األحزاب الذي نظم العمل الحزبي و  1898عام 

 (.إلخ...لبنانالعراق فلسطين، )القريبة من األردنالنزاعات والصراعات في الدول المحيطة و 
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ى تسليط الضوء على هذه األحداث والتطورات التلفاز األردني إلإال أن ذلك لم يدفع اإلذاعة و  
وانعكاساتها ة هذه األحداث الصراعات بزيادة عدد برامجها السياسية لشرح طبيعوالنزاعات و 
  استطالع آراء  المواطنين حول مجمل هذه األحداث، و السلبية على المجتمع المحلياإليجابية و 

 .ومن ثم تثقيفهم سياسيا  

 .                          ارتفاع نسبة البرامج السياسية المقدمة من خالل اإلذاعة بالمقارنة مع التلفاز -

 :أوصت الدراسة و 

تلف تشرح الموقف األردني من مخياسية التي تعزز الوالء الوطني و البرامج السبالتركيز على  -
 .الخارجيةاألحداث السياسية الداخلية و 

ترسيخ الحرية اإلعالمية و  المكاسب الوطنية،السياسية التي تتناول المنجزات و زيادة عدد البرامج  -
 .المسؤولة القائمة على الثوابت الوطنية

، وكل ما ضي قةالوالءات ال ، والكراهية، و وج على الثوابت الوطنية، ثقافة الحقداالبتعاد عن الخر  -
 .يثير الفتن

ال في برنامج التركيز على البرامج الحوارية التي تستحوذ على أعلى نسبة مشاهدة كما هو الح -
سية التي السيافمعظم المعلومات . الرأي اآلخر في قناة الجزيرة الفضائية االتجاه المعاكس والرأي و
 .التلفاز األردني تكون من خالل نشرات األخباريتم بثها عبر اإلذاعة و 

جمل األحداث السياسية الداخلية استطالع معلوماتهم السياسية حول ماستقصاء آراء المواطنين و  -
 .تن مي معلوماتهم السياسيةد برامج سياسية تل بي طموحاتهم و من ثم إعداوالخارجية، و 

بحيث يتمكن  األردني،التلفاز البرامج السياسية عبر اإلذاعة و  األوقات المناسبة لعرضاختيار  -
 .عناءاألفراد من متابعتها من غير 
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ثبات مصداقية وموضوعية وحيادية التلفاز األعلى اإلذاعة و  - ردني تحديث برامجهما السياسية وا 
عدم التقاط األخبار دفعه إلى متابعتها و المواطن، مما يلتحظى بثقة  عالية في نقل الحقائق وتحليلها،

 .انتمائه لقضايا وطنهاألخرى، وهذا ضمان النحيازه و من المحطات الفضائية 

معالجة في إطار مفاهيم الثقافة )دور الصحافة اليمنية في التنمية السياسية في اليمن -3
 .(9) التسعينياتدراسة تحليلية ميدانية خالل حقبة ( السياسية

ذلك عن عالجة مفاهيم الثقافة السياسية و تحليل دور الصحافة في مالدراسة رصد و  تحاول هذه
في حقبة ( أهليةو  وحزبية، رسمية،)لسياسية في الصحف اليمنية طريق معالجة مفاهيم الثقافة ا

 .التسعينيات وفق أحداث سياسية مختارة

اليمنية لمفاهيم الثقافة قد ركزت في صياغة اإلشكالية على تحليل معالجات الصحافة و  
على معرفة إذا ما كانت هذه و ،  المعيقة للتنمية السياسيةداعمة لعملية التنمية السياسية و السياسية ال

توفير نماذج سلوكية للعمل السياسي في الواقع في إطار دعم المعارف السياسية و  المعالجات تعمل
 .اليمني

صحافة اليمنية ى التعرف على الدور الذي تلعبه الوتهدف هذه الدراسة في إطارها العام إل    
ذلك من خالل تحليل مفاهيم الثقافة السياسية ، و في التنمية السياسية( األهلية، و زبية، والحالرسمية)

داخل  ، باإلضافة إلى التعرف على الدور الذي يلعبه القائمون باالتصال في الصحافة اليمنية
مفاهيم الثقافة السياسية ومؤشراتها واستكشاف حدود هذا الدور  عالجةمالصحف اليمنية في اختيار و 

 .انعكاساته على توجيه الصحافة اليمنية في مجال التنمية السياسيةو 

 

( معالجة في إطار مفاهيم الثقافة السياسية) دور الصحافة اليمنية في التنمية السياسية في اليمنهيفاء أحمد ربيع المعشى ، ( 1)
 .2554رسالة دكتوراه غير منشورة ، قسم الصحافة ، كلية اإلعالم ، جامعة القاهرة،ميدانية خالل حقبة التسعينيات ،  دراسة تحليلية
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قد اعتمدت هذه الدراسة على منهج المسح للحصول على معلومات حول معالجة مفاهيم و 
علومات في إطار تصنيف تلك الم ،الثقافة السياسية في الصحف اليمنية خالل حقبة التسعينيات

كما استخدمت الدراسة المنهج المقارن من خالل المقارنة بين الصحف  .مؤشراتهامفاهيم الدراسة و 
 1884-1885الرسمية والحزبية واألهلية ومن الناحية الزمنية في المقارنة بين مرحلتين زمنيتين من 

ت تاريخ الصحافة اليمنية في والمنهج التاريخي لمراجعة أدبيا ،1888 -1884والمرحلة الثانية من 
 .الجنوبي قبل الوحدةالد الشمالي و شطري الب

أداة أداة تحليل المضمون في تحليل مضمون الصحف و  كما اعتمدت الدراسة على   
كذلك أداة ، و االستقصاء باستخدام األسئلة المفتوحة موجهة للقائمين باالتصال في العينة المختارة

 .ير جوانب الغموض في نتائج الدراسة التحليلية للصحفالمقابلة غير المقننة لتفس

من خالل تفكيك ظاهرة التنمية السياسية إلى عدد من مفاهيم الثقافة السياسية المرتبطة و     
ذلك لتسهيل عملية الكشف عن دور الصحافة اليمنية في التنمية ، و بالنظام السياسي في اليمن

افة السياسية التي تمت معالجتها في الصحف اليمنية السياسية من خالل رصد أهم مفاهيم الثق
 :األهلية، خالل حقبة زمنية كاملة، خلصت الدراسة إلىوالحزبية و  الرسمية

الصحافة كوسيلة إعالمية ال تستخدم كأداة لتغيير الواقع السياسي بقدر ما تستخدم كأداة -1
سلوكية لتوجيه  أنماطجديدة وطرح نماذج و لدعوة لتب ني قيم سياسية لتعزيز بعض القيم السياسية أو ا

سواء نخبة السلطة في الصحف  السياسية،يعتمد هذا الدور على توجهات النخب و . العمل السياسي
 .الرسمية أو نخبة األحزاب في الصحف الحزبية

 التيدور الصحافة في معالجة أوضاع التنمية السياسية مرتبط غالبا باألزمات السياسية  -2
اخلي زاد اهتمام الصحف ا البالد فكلما صادفت البالد أزمة سياسية فى الوضع الدتتعرض له

األهلية في معالجة الخطاب السياسي الداخلي بما يحتويه من مفاهيم وقضايا الرسمية والحزبية و 
 .سياسية 
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حراسة البوابة في الصحف اليمنية بشأن الخطاب السياسي الداخلي في أوقات األزمات  -3
ما يتم قرر ما ينشر من معلومات وحقائق و رتبطة بالنخب السياسية حيث هي التي تالسياسية م

عب دورا  هاما  في حراسة األهلية يلائم باالتصال في الصحف الحزبية و أو إغفاله ولكن الق تجاهله
هنا يبرز دور الصحيفة الحزبية في القيام بدور فعال و في غير أوقات األزمات السياسية،  البوابة
 .التنمية السياسيةفي 

الصحف الرسمية اليمنية في هيكلها العام ليست سوى صدى للخطاب السياسي الرسمي  -4
سواء في معالجات مادة الخبر أو مادة الرأي مما يعيقها في القيام بدورها في التنمية السياسية، فال 

ث إال في إطار ما تستطيع  هذه الصحف ممارسة دورها كوسيلة إعالمية سياسية في تفسير األحدا
ع مواجهة بالتالي لن تستطيقدها موقعها كوسيلة اتصال هامة و يحدده الخطاب الرئاسي، مما يف

  منه خروج هذه الصحف من دائرة اإلعالم السياسي، و األهلية لهامنافسة الصحف الحزبية و 
 .فقدانها التأثير على الجمهورو 

سياسي لشطري البالد اجترار للماضي ال تحليالت الصحف السياسية في مواد الرأي تحوي -0
ن اختلفت درجة هذا االجترار من صحيفة ألخرى وفقا ألهداف الرأي في كل قبل الوحدة و  ا 

 .صحيفة

األهلية لم تستطع أن ترسي على هوية واضحة في بعض الصحف اليمنية الحزبية و   -9
ث تميز خطابها حي الجانب السياسي مما انعكس على معالجاتها للخطاب السياسي بشكل عام،

 بمصالح الحزب ة ووفقا الختالف المعايير الخاصةالتناقض في مواقع عديدالسياسي بالغموض و 
 .مما انعكس بالسلب على دور هذه الصحف في التنمية السياسية

ات السياسية السلطة تلعب دور رئيسي في ممارسة حراسة البوابة في أوقات األزم -2
، بل قد يمتد إلى ال ينحصر فقط في إطار الصحف الرسمية هذا الدورو . الحادة مثل الحرب
       ف من نشر أية حقائق يتمثل في أخف درجاته في منع هذه الصحواألهلية و  الصحف الحزبية
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سلبي ينعكس بشكل حاد و  يصل في أعلى درجاته إلى حد إيقاف هذه الصحف مماأو معلومات و 
 .على دور الصحف في التنمية السياسية

 :و قد أوصت الدراسة بالنسبة للصحف الرسمية بأنه    

ال تعتمد على المصادر سعي إلى تنويع مصادرها الخبرية و يجب على الصحف الرسمية ال  -1
 .الرسمية فقط

يجب على الصحف الرسمية االهتمام بالتأثير في الثقافة السياسية لدى الجمهور من خالل   -2
هدف إلى التغيير السياسي ياسي الديمقراطي وتتدعم العمل السطرح قيم سياسية جديدة 

 .بدل االكتفاء بتعزيز قيم سياسية تقليدية تتبناها السلطة أفضل،السلمي لممارسة 
نتماءات لكتاب الرأي من مختلف اال يجب على الصحف الرسمية فتح المجال واسعا    -3

 .السياسية لتنويع الرؤى السياسية المخاطبة للجمهور
الجوانب السلوكية لدى القارئ من خالل دفعه  االهتمام بتنميةيجب على الصحف الرسمية  -4

 السياسية لخلقإلى اتخاذ موقف سياسي أو تب ني سلوك سياسي تجاه مختلف األحداث 
 .مواطن إيجابي ذو رؤية سياسية خاصة به

 :األهلية فبأنهبالنسبة للصحف الحزبية و  أما     

الصحيفة إلعطاء استقاللية أكبر للقائم بية الفصل ما بين الحزب و حف الحز يجب على الص  -1
تمارس دورها في الصحيفة مصداقيتها لدى القارئ و  كي ال تفقد الصحيفة،باالتصال في 
 .التنمية السياسية

ورها الحزبي للتأثير يجب على الصحف الحزبية مخاطبة الجمهور العام إضافة إلى جمه  -2
 .يات السياسية ألكبر عدد من الناسلوكالسعلى معارف واتجاهات و 

اعمة األهلية االهتمام أكثر بمعالجة مفاهيم الثقافة السياسية الديجب على الصحف الحزبية و  -3
 .التنمويللعمل السياسي الديمقراطي و 
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مواد الرأي في تناولها ية الموازنة ما بين مواد الخبر و األهليجب على الصحف الحزبية و  -4
 .السياسية المختلفةلمفاهيم الثقافة 

فقد تمت االستفادة من  أبحاث،و بما أن الدراسات السابقة تعد مصدرا هاما لما يليها من  
 :الدراسات السابقة وفقا  لما يلي

    لوحظ من خالل مراجعة الدراسات السابقة المذكورة أنها اعتمدت كلها على منهج المسح -
األدوات العلمية المالئمة ف على المنهج و ما ساعد في التعر  هو وأداة تحليل المضمون و 

 .لدراسة مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين الصحف المكتوبة عينة الدراسة

انعكاس األولى و التنمية السياسية بدراسة مفهوم الثقافة السياسية و تم حصر المراجع المتعلقة  -
 .على الثانية

تفوق العشر سنوات، مع العلم أن  أن هذه الدراسات اعتمدت على فترات زمنية قصيرة ال -
هو ما أدى إلى اختيار فترة زمنية طويلة أطول و  سية يتطلب فترة زمنيةتغيير الثقافة السيا

صحف اليومية عينة سنة لدراسة مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين ال بعشرينتقدر 
 .انعكاساتها على عملية التنمية السياسية في الجزائرالدراسة و 

أيضا من خالل الدراسات السابقة أنها اعتمدت على دراسة دور وسائل اإلعالم في حظ لو  -
التنمية السياسية بصفة كلية علما أن للتنمية السياسية مؤشرات يمكن االعتماد عليها في 

هو ما ستقوم به هذه الدراسة ، و الدراسة، كل على حدى للوصول إلى مستوى عال من الدق ة
د مفاهيم الثقافة السياسية باعتبارها مؤشر للتنمية السياسية في بمعنى االعتماد على رص

 .انعكاس ذلك على التنمية السياسيةضامين الصحف اليومية الجزائرية و م

   أن هذه الدراسات سلمت مسبقا  بأن وسائل اإلعالم سواء كانت صحافة مكتوبة أو إذاعة  -
لوسائل اإلعالم أن تعيق عملية التنمية تقوم بالتنمية السياسية، علما أنه يمكن  أو تلفزيون
هذا ما سوف تبحث فيه هذه الدراسة بمعنى رصد مفاهيم الثقافة السياسية  في ، و السياسية

مضامين الصحف المكتوبة عينة الدراسة لمعرفة انعكاس تلك المفاهيم على عملية التنمية  
 .السياسية، هل هي داعمة أو معيقة لها في الجزائر
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الدراسات على المساحة كوحدة للتحليل علما أن اتساع مساحة موضوعات  اعتماد هذه -
التنمية السياسية ال تكفي للجزم بأن الوسيلة تقوم بالتنمية السياسية إذ يمكن أن تكون هذه 

 .الموضوعات معيقة لعملية التنمية السياسية و ليست داعمة لها

 قامت هذه الدراسات في تناولها لدور وسائل اإلعالم سواء كانت صحافة مكتوبة أو إذاعة  -
هو ما يقلل من ، و ية معينة حدثت في تلك الفترةأو تلفزيون بربط الدراسة بأحداث سياس

  صراعاتو نزاعات، و انتخابات، )ألنه في فترة األحداث السياسية ، موضوعية الدراسة
هو ما يجعل ، و وسائل اإلعالم تناولها لموضوعات التنمية السياسيةتكث ف ( إلخ...أزماتو 

غير أن هذه  .ية السياسيةهذه الوسائل تظهر على أنها تقوم بدور كبير في عملية التنم
نما تحتاج إلى ااألخيرة ال يمكن أن تنجح وتتحقق في فترة زمنية قصيرة ومحددة، و  لوقت ا 

تبطة بأحداث ليست مر ملية مستمرة طيلة حياة الفرد و ع عملية التثقيف السياسي هيو . الكافي
هو ما سوف تعتمد عليه هذه الدراسة برصد مفاهيم الثقافة السياسية في و . سياسية معينة فقط

بصفة مستمرة بدون عشرون سنة و و  واحد الجزائرية على مدار عينة من الصحف اليومية 
لمعرفة  انعكاس تلك المفاهيم على ربطها بأحداث سياسية معينة حدثت في تلك السنوات، 

    .عملية التنمية السياسية هل هي داعمة أو معيقة لها في الجزائر
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 لثقافة السياسيةواالسياسية  التنميةعملية : الفصل األول 

 أبعادهاماهية التنمية السياسية و : المبحث األول 

 المفهوم العام للتنمية: المطلب األول. 

 أبعاد التنمية السياسيةو مفهوم : المطلب الثاني. 

 أزمات التنمية السياسية: المطلب الثالث. 

 ي عملية التنمية السياسيةاألطراف الفاعلة ف: المطلب الرابع. 

 معالجة الثقافة السياسية في نطاق عملية التنمية السياسية: المبحث الثاني 

 التعريفات النظرية لمفهوم الثقافة السياسية: المطلب األول. 

 أنواعهاأبعاد الثقافة السياسية و : المطلب الثاني. 

 السياسيأثر الثقافة السياسية السائدة على السلوك : المطلب الثالث 

 العوامل المساهمة في تكوين الثقافة الهيئات و : المطلب الرابع

 السياسية

 

 

 

 



 التنمية السياسية و الثقافة السياسيةعملية :                                                       الفصل األول
 

 
53 

 :تمهيد

ية التنمية السياسية ارتباطا وثيقا بمفهوم المواطنة و ما تقتضيه من مبدأ المشاركة ترتبط عمل
نوع  الواعية لكافة المواطنين في وضع و تحديد أهدافها و برامجها، و هو ما يعني حاجتها إلى

   معين من المواطنين فهي بحاجة إلى مواطنين يتميزون بثقافة السياسية مشاركة تحمل قيما       
 .تجاهات إيجابية تؤهلهم لالندماج في الحياة السياسية من أجل تحقيق تنمية السياسية للمجتمعوا

واطنين سوف و لما كانت عملية التنمية السياسية تتطلب توفر ثقافة سياسية مشاركة لدى الم
في هذا الفصل بين عملية التنمية السياسية و الثقافة السياسية من خالل معالجة هذه  بطيتم الر 

لتعريفها وأنواعها وأبعادها والهيئات المساهمة  األخيرة في نطاق عملية التنمية السياسية، بالتعرض
التطرق و  أبعادهاسياسية و ما يتم تعريف التنمية الأثرها على السلوك السياسي، بعدفي تكوينها و 

 .ألزماتها و األطراف الفاعلة فيها

 .ماهية التنمية السياسية وأبعادها: المبحث األول
، سنعرض بإيجاز  أزماتهاوم التنمية السياسية وأبعادها ونظرياتها و قبل أن نتعرض لمفه  

واسع على جميع بشكل  المفهوم العام للتنمية، إذ أن لفظ التنمية من األلفاظ التي استعملت
الحظ أن التنمية في كل المجتمعات سواء المتقدمة أو النامية على حد سواء، لكن المالمستويات و 

    مدلولها ، فليس هناك اتفاق حولاالنتشار للفظها لتزال تحاط بكثير من الغموضمع هذا الشيوع و 
 .ة للتنميةستتم محاولة إيضاح مفهوم التنمية باستعراض بعض التعريفات الموضوعيو 
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 .المفهوم العام للتنمية: المطلب األول

، ونما المال بمعنى زاد  التنمية لغة هي النمو أي ارتفاع الشيء من موضعه إلى موضع آخر
، كما يعني األصل اللغوي للفظ تنمية حسب (1)رطو  ر و ، وهي مصدر نمى ويقصد به كث  وكثر

أشبع و  أنمى النار رفعهاُنميا  و و  من نمى نميا  ، و و نمواالقاموس المحيط بأنه لفظ مأخوذ من نما، ينم
ذا دخل فعل البشر في ذلك فهو تنمية، إذ يفرق، و (2)فالنمو يعني الزيادة .وقودها سعيد مبارك آل  ا 

 .(3)التنمية بأن األخيرة تتميز بفعل الفاعلزعير بين النمو و 

ن النمو يشير إلى عملية الزيادة التنمية، ذلك أهنالك اختالف جوهري بين النمو و  اصطالحاو 
الثابتة أو المستمرة التي تحدث في جانب معين من جوانب الحياة، في حين أن التنمية 

Développement ن الزمن في اإلنتاج دائمة عبر فترة مزيادة سريعة تراكمية و  تعبر عن تحقيق   
تعريف خاص بالتنمية  لكن هذا تعريف يركز على الجانب االقتصادي فقط فهو. (4)الخدماتو 

 .االقتصادية فهو جانب من جوانب التنمية الشاملة

يمكن بها توحيد  التيالعمليات " :بأنهاتنمية المجتمع  1691فت األمم المتحدة عام قد عر  و 
المحلية لثقافية في المجتمعات ااألحوال االقتصادية واالجتماعية و  الحكومة لتحسينجهود المواطنين و 

 .(1)" بأقصى قدر مستطاع امهفي حياة األمة والمساهمة في تقدى االندماج عل ولمساعدتها
 

 

 .1233 ، ص 1696،  ، المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم األساسي العربي المعجم،  محي الدين صار و آخرون-1
 .444 ، ص 4، المجلد  المحيط القاموس،  الفيروز آبادي-2
 . 04 ، ص 2449دار و مكتبة الهالل  : ، بيروت النامية الدول في االجتماعي التغير و التلفزيون ، سعيد مبارك آل زعتر-3
 .09 ص ،1690دار النهضة  :القاهرة ،االقتصادية التنمية شافعي،محمد زكي -4
 .42 ص ،1692 ،العربية دار النهضة :بيروت ،تنظيمه و المجتمع تنمية ،شوقيعبد المنعم -1
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 رفها عبد المنعم شوقي كمارة عن مجهود مشترك بين مختلف أفراد المجتمع إذ يع  فالتنمية عبا
   تنظيم اجتماعي حداث تطور و إل، وفق سياسة عامة، بقصد و هي العمليات التي تبذل: "يلي

عتماد على ، باال ، سواء كانوا في مجتمعات محلية أو إقليمية أو قومية بيئاتهمواقتصادي للناس و 
منهما قدرة أكبر على مواجهة مشكالت كل قة على أن تكتسب األهلية المنس  حكومية و المجهودات ال

 .(1)" المجتمع نتيجة لهذه العمليات
حدوث التغير في كل  ووجوب صالحلإل عامة هنا قد أوضح المؤلف ضرورة وجود سياسةو 
التنمية هي " :هبقولحميد تمار  أيضا هذا ما يشير إليهو . المواطنين والحكومة والبيئة أيضامن 

من  واالقتصاديةبنى السياسية الفاعلية للو  الماديةإستراتيجية تهدف إلى تحقيق النمو المقبول للقاعدة 
 .(2)"ة للمجتمعيالثقافلبية دائمة للحاجات االقتصادية و جل تأ

ليخرج المجتمع من حالة  أما التنمية حسب إبراهيم عبد اهلل المسلمى فتحتاج إلى دفعة قوية
يكون تغييرا كبيرا يتسم التغيير الناتج عن التنمية غالبا ما ، و التقدمالنمو و  التخلف إلى حالةكود و الر 

 .(3)الفجائيةلسرعة و ابالعمق والجذرية و 
التنمية نوع خاص من التغيير االجتماعي حيث يتم إدخال أفكار " :ترى شاهيناز طلعت أنو 

 .(4)" جديدة على المجتمع
  :نهاأالمنعم ثابت فيعرف التنمية على  عالمي عبدإلا الخبير هليإ يذهب ما هو نفسو 

     التغيير في الحركة يهدف من خالل لى وضع مرغوب و إاالنتقال من وضع غير مرغوب فيه "
يعرف  ال يتم بطريقة عشوائية بل البد من التحكم فيه وتوجيهه من خالل ماأن والسلوك على 

 :من خالل عنصرينحسبه تتم التنمية و  (1)" بالتخطيط
 

 

 .43 ص السابق،المرجع -1
2-Hamid Mohamed Temmar، Colloque des sciences Economiques, université D’Alger, Alger, Edition opu, 
1984, P55. 

 . 01 ، ص 2441،دار الفكر العربي :  ، القاهرة ، الطبعة الثانية المجتمع و اإلعالم،  إبراهيم عبد اهلل المسلمى-3
 .13، ص  1669 ، دار الكتب العلمية:  ، القاهرة السياسية التنمية و الصحافة،  محمد سعد ابراهيم-4
 .بدون بلد و دار و سنة نشر ،االتصال لمهارات التخطيطي المنهجعبد المنعم ثابت، -1



 التنمية السياسية و الثقافة السياسيةعملية :                                                       الفصل األول
 

 
56 

ير غو بالمال و أو بالعمل أالتنمية سواء كان ذلك بالفكر  أعمالنفسهم في أ األهاليمساهمة  -1
 .، بهدف تحسين مستوى حياتهمذلك

           نها تشجيع المبادرةأشقيام الحكومة بتوفير ما يلزم من خدمات التنمية بطريقة من   -2
        كثر إيجابية أعناصر المجتمع وجعل هذه العناصر المتبادلة بين والمساعدة الذاتية و 

 (1)جدوىو 
نماالنمو التلقائي و  إلىفالتنمية ال تشير  هي نمو متعمد يتم عن طريق الجهود المنظمة التي  ا 

يسير بالمجتمع من وينقل و  ، امعينة فالتغير الحاصل يحدث نفع   أهدافلتحقيق  األفراديقوم بها 
عملية تغير مقصود نحو النظام  إذنفهي ، األمامنحو منها و  أحسن أخرىمرحلة  إلىمرحلة 

 .لدولةالسياسي الذي تحتاجه او  االجتماعي واالقتصادي
لى حالة إو مستوى أمية تعني نقل المجتمعات من حالة التن" :نأمحمد منير حجاب فيرى  ماأ

ال بديل عنه في مواجهة  تعد حال  و . انوع  ا و لى نمط متقدم كم  إمن نمط تقليدي فضل و أو مستوى أ
 .(2)"  الخدماتو  اإلنتاجالمتطلبات الوطنية في ميدان 

كثر شموال أتعريف آخر  فيو  ،قتصاديةاالعن التنمية  أكثر ن هذا التعريف يعبرأالمالحظ و 
نماط الحياة أساسيا في كل أا ر  تعني التنمية من الناحية الحضارية تغي  ":حجابيقول محمد منير 

كمي في صور العالقات االجتماعية في كافة مجاالت النشاط ويتبع هذا تغير نوعي و  .السائدة
 .(3)"إلخ...واإلدارية الثقافيةواالقتصادية والسياسية و  االجتماعية ...شري في المجتمعالب

 

 
 

 .10 ص السابق،المرجع -1
 .32 ص ،1669 ،دار الفجر :مصر ،الشاملة التنمية و اإلعالمحجاب، محمد منير -2
 .32 ص السابق،المرجع  -3
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عملية مستمرة عبارة عن منهج ديناميكي و " :نهاأغيث للتنمية على  كما ينظر محمد عاطف
، ثم  سلوب معين في الحياةأتنفيذ عليم والتفكير وتخطيط و تحدث من خاللها عمليات مختلفة من الت

فراد هادفة تمد األهي عملية ضرورية و عن طريق التربية و إال ى هذا تال يتأ، و التفاعل التعاوني
   مشاكل العامةفراد بمسؤولياتهم تجاه الالمبادئ بحيث يشعر األم بالقيم و تهتبالمعارف والمعلومات و 

 جانب معرفة كل منهم بموقعه داخل إلىالفرد في آن واحد، والمشتركة التي تواجه المجتمع و 
 .(1)" المجتمع
ملية أو ظاهرة التنمية ليست ع" :نأ لوبرا لريارى عالم االجتماع الفرنسي جابكتعريف شامل يو 

 ،بيولوجيةو  نفسيةوجية و نما هي مجموعة من الظواهر ذات طبيعة سوسيولا  تصادية صرفة، و اق
قوم بينهم ي ماو  األفرادفهم سلوك  إلىمعقدة في ذات الوقت تحتاج ن التنمية عملية مركبة و أبمعنى 

في تأثيرها على نظمة تتداخل في تفاعلها و أم ما يترتب على هذه العالقات من من عالقات، ث
االجتماعي و     الجانب االقتصادي ، ك فالتنمية ال تهتم بجانب واحد فقط. جوانب المجتمع المختلفة

نمامثال  منها ما هو  شكالهاأاالجتماعية على اختالف صورها و  تشمل كافة جوانب الحياة وا 
ا ما هو منهو  و ثقافيمنها ما ه، و ماعيمنها ما هو نفسي اجت، ومنها ما هو اجتماعي و اقتصادي

 كمية عميقةو  يها تغيرات كيفيةلخ، فتحدث فإ....إداريمنها ما هو سياسي ومنها ما هو تربوي و 
 .(2)" شاملةو 

 العملياتجراءات و تلك اإل" :حسب فاروق خالد الحسنات فعملية التنمية تعني بالتحديدو 
روف المواتية خلق الظة و الهيئات المعنية في البلدان الناميالمصممة بوعي من قبل المؤسسات و 

مام ظهور مجتمع متوازن أيفتح الطريق الذي  األمراالقتصادي والسياسي، للتطور االجتماعي و 
 .(3)" التخلف أشكال، تنتفي منه كل  اروحي  و  ماديا  

 

 .09 ، ص م عبد اهلل المسلمى، مرجع سابقإبراهي-1
   الجزائري المجتمع في التغيير مظاهر ألهم سوسيولوجي تحليل: الجزائري المجتمع دراسة في مقدمةمحمد السويدي، -2

 .131 ، ص1694 ،ديوان المطبوعات الجامعية :الجزائر ، المعاصر
 .66ص ،2411 التوزيع،دار أسامة للنشر و : ، الطبعة األولى، عمانالمعاصرة التنمية و اإلعالمخالد الحسنات،  فاروق-3
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هي عملية  إنماال العكس، تصادي على االجتماعي و للجانب االق اسقاط  إفالتنمية حسبه ليست 
       اديةاالقتصجراءات االجتماعية و اإلشبكة من العوامل والسياسات و مركبة تلتقي على صعيدها 

سيما ال، و منها ن يؤدي غياب واحدةأالتي يمكن ا و ساندة وظيفي  تخالقية الماألوالسياسية والثقافية و 
 .(1)" اجميع   تشويههاو  ضعافهاإلى إالجانب السياسي 

تحسين مستوى حياة نمو المجتمع و  ن التنمية عمليةأساس كل ما تقدم يمكن القول أعلى و 
ر على تطوير القدرات ذلك عن طريق تغيير المواقف، فهي ال تقتص، و بصفة مستمرة أفراده

       سلسلة من التغيرات الوظيفية  أيضاتحديث مؤسسات المجتمع المختلفة، بل هي نتاجية و إلا
تنمية وعي جديد لدى الفرد بطريقة ذلك عن طريق ، و نموه في بيئتهوالهيكلية الالزمة لبناء الفرد و 

نسانية إ، فهي عملية أفضلجل مستقبل أالبيئة من  ذهفعالية في هاالستمرار بثقة و نه من النمو و تمك  
هي ليست عملية اقتصادية بحتة ر مقصود بشكل واع، و رادية إلحداث تغي  إلهادفة تتضمن الفعالية ا

 ثقافيةو  داريةا  و  اجتماعيةوسياسية و  اقتصاديةبعاد أ :بعادمتعددة األاملة مختلفة الجوانب و لكنها شو 
تنمية همية الأمن هنا تبرز خرى و مؤثرا بدرجة كبيرة في العوامل األكثيرا ما يكون العامل السياسي و 

ا لجهود التغيير واضح  ا و محدد   مجاال  ، و بعاد عملية التنمية عامةأالسياسية حيث تعد بعدا من 
عملية تتوخى " :طبيعتها الديناميكية فهيمن حيث جوهرها و  ماأالسياسي على وجه الخصوص، 

هو ما سيتم و  .(2)" معينة آفاق سياسيةترتبط بقيم و و  ، سياسية محددةو  جتماعيةا تغييرات إحداث
 :يلي فيما يهالتفصيل ف

 
 
 

 
 

 .144 سابق، صمرجع  فاروق خالد الحسنات،-1
 .11 ص ، مرجع سابق،إبراهيممحمد سعد -2
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 .التنمية السياسية أبعادمفهوم و  :الثاني طلبالم

مما  جتماعواالا في علوم السياسة مستحدث  دا و ا جدي  ما يزال مفهوم التنمية السياسية مفهوم  
 المبحث الوصولهذا هذا المنطلق يحاول  من ،بأبعادهاو يتطلب البحث فيها وضرورة التعريف بها 

لتحقيق ذلك و .  بعادها بشكل واضحأدد مدلولها و يح السياسية،مفهوم التنمية جرائي لإلى تعريف إ
 نالباحثو نمية السياسية التي طرحها ستعراض مختلف محاوالت التعريف بمفهوم التايلي  سيتم فيما
التطبيقية مفهوم في سياق الدراسة النظرية و عن داللة هذا ال واضح يعبر إجرائيتعريف  إلىوصوال 

 .لقضية التنمية السياسية

    ية السياسية نه ثمة اختالفات كبيرة بين الباحثين حول مفهوم التنمأحليم الزيات يرى عبد ال 
لى الرغم من ع، و لى تعريف موحد لهذا المفهومإيضا تحول دون وصولهم أثمة صعوبات كثيرة و 
ي من هذه ألتزام الصارم بن االإهادات التي قدمت في هذا المجال فتنوع االجتثرة التصورات و ك

 .(1)عندها كانت ثمة نقاط عديدة يمكن االلتقاء إنمفتقدا و  يزالال المحاوالت
الحرب العالمية  أعقاباالهتمام بمفهوم التنمية السياسية في  أنه بدأبراهيم إذ يرى محمد سعد إ

     لى استكمال عمليات التحرر إحركات التحرر في العالم الثالث  حيث ربط ذلك بسعي، (2)الثانية
الغربي الستقطاب سكرين الشرقي و ، كما ربطها بسعي كل من المع نمية مجتمعاتهاتواالستقالل و 

 .نظمة الحكم الجديدة في الدول النامية بما يحقق مصالحهاأ

نه أال إات، يالستينات و يدبيات التنمية السياسية خالل عقدي الخمسينأرغم انتعاش :"نهأيقول و 
، فقد تعددت التعريفات لمفهوم التنمية السياسيةلم يحدث اتفاق بين المنظرين حول مدلول محدد 

 .(3)" السياسيةالتصنيفات بتعدد المدارس الفكرية و و 
 

دار  :الشاطبي، (اد المعرفية و المنهجيةاألبع)الجزء األول  ،السياسي االجتماع في دراسة ،السياسية التنمية الزيات،عبد الحليم -1
 .94 ص ،2442 الجامعية،المعرفة 

 .34 ، ص ، مرجع سابق عد ابراهيممحمد س-2
 .المكان نفسه -3
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ولى لتعريف هذا المفهوم نمية السياسية كانت المحاوالت األطار سرد مختلف تعريفات التإوفي 
قترابات اا يتضمن خمسة تصنيف   (R.Packenham)حيث قدم روبرت باخنهام  1693 سنة

 (1):لدراسات التنمية على النحو التالي
ن التنمية السياسية بداية دالة في الدستور الرسمي أيرى و  :الرسميالقانوني  قتراباال -(أ)

 .فصل السلطاتنتخابات و االقانون و ال مالمح الحماية المتساوية في ظل الذي يصف

التنمية السياسية بداية دالة في مستوى التنمية  أنيرى و  :يقتصاداالاالقتراب  -(ب)
 .لمادية للشعباالقتصادية الكافي لخدمة الحاجات ا

درة االدارية على حفظ نها القأالتنمية السياسية على  إلىينظر و :  اإلدارياالقتراب  -(ج)
 .محايدةو داء وظائف المخرجات الحكومية بطريقة رشيدة أالقانون و 

 ن التنمية السياسية تسهل المشاركةأساس فكرة أيقوم على و  :االجتماعياقتراب النظام  -(د)
    القليمية وا القبليةاللغوية و ) شتقاقات طي مختلف االتسهل تخمليات السياسية و الشعبية في الع

 (.غيرهاو 

ي مجموعة من الخصائص التنمية السياسية تتمثل ف أنيرى و : اقتراب الثقافة السياسية -(ه)
لية تحمل المسؤوليات النابعة من العمفراد من قبول االمتيازات و صية التي تمكن األالشخاالتجاهية و 
 .(2)الديمقراطية السياسية

 بعاتا تجعل من التنمية السياسية متغيراهذه االقترابات  أنالتعريف نستخلص  هذا إلى وبالنظر
 .تركز على الشروط المحددة للتنمية السياسية دون تحديد ماهيتها أنها إذ
 

 
 

 .11 ص ،1691الشرق، هضة مكتبة ن :القاهرة ،السياسية التنمية في دراسة غانم،السيد عبد المطلب -1
 .12 ص السابق،المرجع -2
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تصنيفا جديدا تضمن عشرة تعريفات  (Lucian pye )قدم لوسيان باي  1691في عام و 
التعريفات المتداولة لدى جمهور  أهم، حيث استجمع في قائمة شبه شاملة (1)للتنمية السياسية
شكالياتفات و ، تنطوي على اختالرئيسية تها عشرة تصوراالباحثين ضمن            نظرية معرفية  ا 

يديولوجيةمنهجية و و  دراسة في مجال التنمية ال يمكن لال تزال تثير اهتمام الباحثين و  عميقة،كبيرة و  ا 
 (2):  ليهاإن ال تشير أالسياسية 
 :التنمية السياسية شرط مسبق لتحقيق التنمية االقتصادية-1

    دودة مقتصرة على توفير األوضاع السياسيةحسب هذا التصور التنمية السياسية عملية مح
، بمعنى تهيئة الظروف واألوضاع (3)بمستوى األداء االقتصادي لالرتفاعالحكومية الالزمة و 

    إشباع الحاجات االقتصادية للجماهيربالكفيلة بتنشيط االقتصاد بما يسمح له السياسية المالئمة و 
األمن، باإلضافة إلى أدنى من االستقرار السياسي و  إال من خالل توفير حد ال يتأتى هذا كلهو 

 .تطبيق قواعد القانون
التنمية االقتصادية يم عالقة بين التنمية السياسية و لكن ما يعاب على هذا التصور هو أنه يق

نما تسير في اتجاه واحد من التنمية السياسية إلى ، وأن هذه العالقة و دون أن يقدم تعريفا لهما ا 
سياسية تؤثر وتتأثر بالعوامل عمليا ألن التنمية ال، وهذا غير مقبول علميا و قتصاديةمية االالتن
 .البيئية، وكذا بالعوامل الثقافية واالجتماعية و قتصاديةاال

 
1- Lucian PYE, « The Concept of political Development », Annals of the Academy of 

political and social sciences, Vol: 358, March, 1965, p.p01-14. 
 .34 ، ص2443 ،النصر مكتبة :نشر بلد بدون ،السياسي االجتماع علم في دراسة: الدولة ،زايد أحمد :عننقال 
 :اآلتية الكتابات في السياسية التنمية تعريفات عن باي سيانلو  قائمة وردت-2

 96ص  ،سابق مرجع ،غانم المطلب عبد -
 .31ص  سابق، مرجع ابراهيم، سعد محمد -
 .96ص ، سابق مرجع ،لزياتا الحليم عبد -
 .34ص  ،سابق مرجع ،زايد أحمد -
 .11ص  نشر، سنة بدون الكتب، عالم:  القاهرة ،السياسية التنمية و الراديو العويني، علي محمد -

 .61ص  ،سابق مرجع ،الزيات الحليم عبد-3
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ي أن تكون قتصادية ال ينفعملية التنمية اال هي أساس القول بأن التنمية السياسية كما أن
قتصادي، أو هي نتيجة للتنمية االقتصادية على هي التعبير السياسي عن النمو اال ةالتنمية السياسي

تاريخيا سقوط النظام أن الثورة الصناعية في أوروبا مثال قد سبقت : "حد قول عبد الحليم الزيات
تمع األوروبي من البناء السياسي للمج بذلك فإن ما أصاب، و نشوء النظام الرأسمالياالقتصادي و 

 .(1)"ثقافية كان الحقا لهذه الثورةتغيرات بنائية ونظامية و 
        ر بالعوامل االقتصادية عن التأثمنه فإنه ال يمكن القول بأن التنمية السياسية بمنأى و 

تنمية السياسية شرط أن الالتاريخية المرتبطة بهذه العملية، منه ال يجوز القول واالجتماعية والثقافية و 
التصور مسبق لتحقيق التنمية االقتصادية، بالتالي ال يمكن االعتماد على هذا أساسي وحيد و 

 .دقيق للتنمية السياسيةكتعريف جامع مانع و 
 :السياسي التحديث هي السياسية التنمية-2

معه من ة فئمتكاسياسية مرادفة للتحديث السياسي و التنمية ال( L.Pye) باي لوسيان حسب
 .(2)الواقعيةو ه العملية اتانعكاسحيث مفهومه النظري وتجلياته و 

أما التحديث السياسي حسب عبد الحليم الزيات فيتمثل في مختلف العمليات المتعلقة بنواحي 
الثقافة السياسية السائدة من وفي الفكر و  المؤسسات السياسية القائمة من جهةو التجديد في البنى 

 .(3)جهة أخرى
التنمية أن التنمية السياسية هي تقليد للنموذج الغربي مع قبول فكرة أن " :يرى أحمد زايدو 

 .(4)"تحديث سياسي السياسية هي في الوقت نفسه
 

 
 .62 ص سابق،مرجع  الزيات،عبد الحليم -1

2-L.W.PYE, Aspects of political Development, LITTLE, Brown and company, Boston, 1966,p 31. 

 .64 ص ،سابق مرجع ،الزيات الحليم عبد :عن نقال
 .64 ص سابق،مرجع  الزيات،بد الحليم ع-3
 .34 ص سابق،مرجع  زايد،أحمد -4
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: يجيبه عبد الحليم الزيات قائال، و ال تنفصل عن عملية التحديث السياسي فالتنمية حسبه
قليد أعمى، أو تطبيق حرفي التنمية السياسية ليست هي التحديث السياسي، أو مجرد عملية ت"

لتجربة مجتمع معين داخل مجتمع آخر، كما أنها ليست محاولة للتشبه بالمجتمع الغربي أو الشرقي 
ملة العوامل المجتمعية لكنها عملية تفاعل مستمر بين ج، و  تنتفي معها الهوية الحضارية للمجتمع

 سياسية غريبة عليهلمية و عوثقافية و إلى المجتمع من عناصر اجتماعية بين ما هو وافد المحلية و 
يد يمكن للمجتمع أن الرش التخطيط العلمي، واستنادا إلى عمليات التكثيف و من خالل هذا التفاعلو 

واستحداث ما يتطلبه من بنى وميكانزمات تيس ر له تطوير ، و تشكيل بنائه الكلييعيد صياغة و 
 .(1)"رالتقدم باستمراالمضي على طريق التطور والنمو و 

 التحديث السياسييز بين التنمية السياسية و يالتم على ضرورة( Huntington)يؤكد هنتجتون و 
المشاركة السياسية من جهة من جهة و  مرتبطة ببناء المؤسسات السياسيةفالتنمية السياسية حسبه 

 أخرى، لكنه يحذر من التوسع في التحديث السريع الذي يؤدي إلى زيادة سريعة في التعبئة
فحسبه  تفويض المؤسسات السياسيةؤدي بدوره إلى تهديد االستقرار و مشاركة، األمر الذي يالو 

 .(2)" ل السياسي ال إلى التنمية السياسيةالتحديث السريع يؤدي إلى التحل  
 .التحديثفصل الدقيق بين عمليات التنمية و التعريفات يصعب ال انطالقا من كل هذه

لتنمية السياسية تفترض التحديث السياسي، بينما التحديث ا: "يؤكد عبد الحليم الزيات أنو 
 .(3)السياسيةالسياسي ال يستتبعه حدوث التنمية 

ن اقترب نظريا مفهوم التحديث السياسي من مفهوم نطالقا مما سبق نستخلص أنه حتى و او  ا 
ا من األبعاد ال يمثل إال جانبا أو بعدا سياسي، و التنمية السياسية فإنه في واقع األمر متضمن فيه

 .العديدة لعملية التنمية السياسية
  

  .   113 ، ص ، مرجع سابق عبد الحليم الزيات-1
2-Samuel Huntington, « Political Development and political Decay» in claude Welch, Political 
Modernization, California: Wadsworth publishing, 1967, P 120                                         

 . 33 ، صمحمد سعد ابراهيم، مرجع سابق نقال عن     
 .119 ص مرجع سابق، الزيات،عبد الحليم -3
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 :األمة - بناء الدولة التنمية السياسية هي-3
( L’Etat- Nation)األمة  - التنمية السياسية هي محاولة لخلق الدولة: "حسب أحمد زايد

يعني ذلك أن التنمية السياسية ، و الممارسة السياسيةواحد من النظام السياسي و  ول شكلبمعنى قب
النظم  أوأو النظم القبلية  اإلمبراطوريةالقديمة القائمة على نظم السياسية  مهي بتر ألشكال النظ

 .(1)" العرقية أو حتى النظم االستعمارية
لك العملية التي بواسطتها يمكن تحويل أن التنمية السياسية هي ت: "إذ يرى أنصار هذا االتجاه

يتحقق هذا فقط حالما تنشأ هذه ، و مية بالفعلالمجتمعات التي هي دول قومية شكال إلى دول قو 
في إطارها، كما تباشر الوظائف السياسية من خاللها وفق  الحياة السياسية تنتظم، و الدولة

يتوقف هذا حسب ، و (2)"أن تصدر عنها تظرة القومية الحديثة، أو التي ينالمستويات المميزة للدول
تطوير القدرات الالزمة للحفاظ على مستوى معين من النظام "على ( Lucian Pye)لوسيان باي 
التي تشكل البناء القومي هو ما يتطلب إقامة مجموعة من المؤسسات العامة ، و  السياسي العام

بذلك ير األساسي في الحياة السياسية و عبهي الت Nationalismeأن تكون الفكرة القومية و  للدولة 
تصبح التنمية السياسية في حقيقة األمر هي إضفاء الطابع القومي على العملية السياسية بأسرها 

هذا ما يعني في النهاية أن التنمية ، و  بنياتها المختلفةل اإلطار العام لمؤسسات الدولة و داخ
 .(3)" السياسية هي بناء األمة

التنمية السياسية هي بناء الدولة القومية يظل " :بأنفيرى أن القول  الزيات،م أما عبد الحلي
 .(4)" يحفل بكثير من الثغراتالسياسية، و قاصرا عن تحديد مفهوم التنمية 

 
 
 

 .33 ، ص ، مرجع سابق أحمد زايد-1
 .111 ص سابق،مرجع  الزيات،عبد الحليم -2

3-L.W.PYE, Aspects of political Development, op.cit, p 120ص 

 .111نقال عن عبد الحليم الزيات ، مرجع سابق، ص
 .111 ص سابق،مرجع  الزيات،عبد الحليم -4
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ي أن الدولة عبارة عن تنظيم قانونأن القومية هي وعي بالهوية، في حين : "يعلل ذلك بقولهو 
بين التنظيم القانوني و  كبير بين تعاظم الوعي بالهوية فرقمحدد و  لشعب معين داخل إقليم جغرافي

ظيم قانوني ال ترتبط دائما بنمو التاريخية الثانية أن الدولة كتن من الحقائقهذا و . لشعب من الشعوب
الوعي القومي، بل كثيرا ما وجدت قبل أن ينمو هذا الوعي، كما أن الوعي بالهوية القومية لم يقترن 

ظل قائما أيضا دون أن يتجسد في إطار دولة يقد ، و ة بل كثيرا ما سبق وجودهادائما بنشوء الدول
 .(1)" قومية تمثله

إن القول بأن التنمية السياسية هي بناء الدولة القومية قد : "يضيف عبد الحليم الزيات قائالو 
يمثل كل منها  ،دويالت مستقلةالواحدة إلى دول و  ةيفهم لدى البعض على أنه دعوة إلى تمزيق الدول

بهذا المعنى تصبح التنمية ، و انت تنضوي تحت لواء الدولة المركزية الواحدةأمة من األمم التي ك
     االستقرار االجتماعي باشرا للتكامل و يشكل تهديدا م، و السياسية خطرا يهدد وحدة الدولة

 .(2)" أركانهاوالسياسي أكثر منها عملية تطوير وتدعيم بناء الدولة و 
لتحقيق التنمية  لقومية تعد شرطا من الشروط الالزمةمن هذا كله، يمكن القول أن الدولة او 

بناء الوعي القومي ليسا هدفا لطابع القومي للعملية السياسية و بالتالي يصبح ا، و السياسية ال أكثر
في حد ذاته أو غاية نهائية لعملية التنمية السياسية، بل هي جانب من جوانب التنمية السياسية 

منه ال يمكن القول بأن التنمية ، و الطريق الموصلة للتنمية السياسية المتعددة أو خطوة أساسية على
 .السياسية هي بناء الدولة القومية أو الدولة األمة

 :تحقيق المزيد من المشاركة السياسيةالسياسية هي بناء الديمقراطية و  التنمية -4

ليقظة السياسية ائما باإن الفكرة األساسية لهذا التصور هي أن التنمية السياسية مرتبطة د
 .ال مبالينلألفراد وبأنهم مواطنين نشطاء وملتزمين وليسوا مجرد رعايا تابعين و 

 
 
 .121 ، ص سابق، مرجع  عبد الحليم الزيات -1
  .كان نفسهالم-2
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التي تسمح بدخول ، و حسب لوسيان باي تقترن اليقظة عادة ببناء المؤسسات الديمقراطيةو 
       الحريات المدنية وق و فضال عن كفالة الحق، و العملية السياسيةشرائح واسعة من السكان في 

القنوات الشرعية التي تمكنهم من التأثير في عملية اتخاذ القرار ، وتوفير الوسائل و السياسيةو 
تغيير بناء التمثيل السياسي كلما اقتضى األمر ذلك، مما يتيح  الفرصة لتأكيد دور ، و السياسي

من ثم و  االنتماءات السياسيةهور مستويات جديدة من الوالءات و ظ، و اة السياسيةالمواطنين في الحي
 .(1)هي بناء الديمقراطية ييقال أن التنمية السياسية بمعناها الحقيق

توسيع قاعدة ، و من المعروف أن الديمقراطية الحقيقية ترتكز على المشاركة السياسيةو 
 .مستقبالر في حياة أفراد المجتمع حاضرا و ثالمشاركة الشعبية في صنع القرارات التي تؤ 

بين اإلطار التنظيمي الذي يتخذه سياسية و كقيمة كبير بين الديمقراطية لكن هنالك فارق 
راطية مجرد شكل من أشكال مقراطي في أي مجتمع من المجتمعات إذ لم تعد الديمقالتطبيق الدي

 داخل المجتمعملة لصياغة العالقات نظرة شابل هي منهاج تفكير وأسلوب حياة و  ،حسبالحكم و 
في ضرورة  هو ما ال يتحقق إال بتوفير شروط أساسية تتمثلوتحديد الحقوق العامة والواجبات و 

     االقتصادية يق التوازن بين القوى السياسية و تحق، و احترام ملكيته الخاصةاإليمان بحرية الفرد و 
 .االجتماعية لتحقيق العدل االجتماعي للمواطنينو 

مظاهر دستورية تدريب مجتمع على منهج من المعيشة أكثر منها فالمسألة مسألة نمو شعب و 
أن تطبيق الديمقراطية في مجتمع تشيع فيه األمية  الزيات،إذ يرى عبد الحليم  .حزبيةوانتخابية و 

دية من هنا كانت النماذج التقليتحقق في مجتمع ينتشر فيه الفقر والحرمان، و كما أنه ال ي صعب،
  .للديمقراطية الغربية غير مالئمة للدول النامية

تطبيق نماذج ما يؤكد أن التطلع إلى نقل و ما أن هناك من الشواهد وال يمكن تطبيقها ك
 .(2)الذريعالديمقراطية الغربية في الدول النامية محكوم عليه بالفشل 

 
 1-L.W.PYE, Aspects of political Development, op.cit ,p 121  

 . 122نقال عن عبد الحليم الزيات، مرجع سابق، ص
 .120ص  سابق،مرجع  الزيات،عبد الحليم -2
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سائل وميكانزمات وقنوات المشاركة الحوار بتوافر و ( Lucian Pye)يربط لوسيان باي و 
مع ذلك ال تكون ، وقد تتوافر كل هذه المتطلبات و اتساع الفرص التي تسمح بهاالسياسية وتهيئة و 

نوع من التحركات االنفعالية غير الرشيدة، أو نوع من االستجابات  مشاركة حقيقية بل مجرد ثمة
نماط األغير ذلك من إلى ...ة الحاكمة على الجماهيرلعمليات التعبئة السياسية التي تمارسها الصفو 

جهود ما تنطوي عليه هذه األنماط من مخاطر جسيمة، قد تعوق مجدية للمشاركة الجماعية و الغير 
توجهاته األساسية بطبيعة النظام السياسي القائم و  علما أن هذا كله مرتبط .(1)التنمية السياسية

مشاركتها في الحياة  مدىذاتها، وأهمية و التنمية  افة إلى درجة وعي الجماهير بقضيةباإلض
 .السياسية بوجه عام
كان هو إن  شاركة السياسيةتحقيق المزيد من الماالستخالص أن بناء الديمقراطية و منه يمكن 

غاية عملية التنمية السياسية حسب البعض، فإنه أيضا أحد العمليات المرتبطة بها أو أحد 
كما أنه من الضروري على كل شعب . الديناميات األساسية التي تتحقق من خاللها التنمية السياسية

روفه التاريخية وأوضاعه لنموذج الديمقراطي الذي يالئمه ويتناسب مع ظاختيار الطريق أو ا
رغم األهمية التي ، كما أنه و يتماشى مع مبادئ الديمقراطية، و  الثقافيةاالجتماعية واالقتصادية و 

ما لهذه المشاركة من تأثير في عملية صنع و  اسية في عملية التنمية السياسيةتولى للمشاركة السي
توياته، فهي مقارنة بالتنمية السياسية توجيه حركة العمل السياسي في مختلف مس، و القرار السياسي
 .ليست إال غاية من مجموعة الغايات التي تنشدها عملية التنمية السياسية، و منها اال تمثل إال جزء

تحقيق المزيد من سياسية بأنها بناء الديمقراطية و هو ما يدفع للتحفظ على تعريف التنمية الو 
 .المشاركة السياسية

 
 

1- L.W.PYE, Aspects of political Development, op.cit, p 121.            
 .121، ص  ، مرجع سابق نقال عن عبد الحليم الزيات
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       التنمية السياسية هي دعم قدرات النظام السياسي من أجل إحداث التغيير المنتظم -5
 :االستقرارو 

إن : "تقولعلى فرضية أساسية ( Lucian Pye)يعتمد هذا التصور حسب لوسيان باي 
منه فالتنمية ، و اإلنسان في المجتمعات الحديثة يسيطر على الطبيعة من أجل تحقيق مصالحه

      ضبط ، و السياسية على محيطه االجتماعي و السياسية ما هي إال قدرة اإلنسان على السيطر 
تحقيق ذلك والسبيل إلى . االجتماعي والسياسي وليس االستجابة لها تنظيم عمليات التغيروتوجيه و 

، واالرتفاع بقدراته على امتصاص واستيعاب األنماط تدعيم قدرات النظام السياسيهو تطوير و 
في التعامل مع األنماط التنظيمية، فضال عن مهارته سياسية و من المتطلبات ال المتغيرةالمتنوعة و 
ذلك بو   رجيةالمتغيرة من المشكالت التي قد تصدر عنه أو يمتصها من المصادر الخاالجديدة و 

 .(1)"االستقراركم في عمليات التغير االجتماعي والسياسي في إطار النظام و يتسنى له التح
هي تحقيق التغيير المنتظم من خالل االستقرار يطرح  ةلكن القول بأن غاية التنمية السياسي

ت التنمية وبين توافر ايات النهائية لعملياا بين تحقيق الغوثيق   ا  ، األولى أنه ثمة ارتباط قضية جدلية
محاولة االنتقال بالمجتمع من ، والثانية وهي أن عملية التنمية و السياسياالستقرار االجتماعي و 

تقترن عادة بحالة من التوتر واالضطراب وعدم  ا  رقي  ا و أوضاع التخلف إلى أوضاع أكثر تقدم  
 .السياسياالستقرار االجتماعي و 

عملية التنمية السياسية في حد ذاتها باعتبار : "ختالفاالهذا الجدل أو ( Riggs)يوضح ريقزو 
في إطار نسق معين من عين و ، إنما تجري دائما خالل سياق تاريخي م أحد جوانب التنمية الشاملة

أن تواجه كثيرا من التحديات ال بد و  -حيثما جرتأينما و  -لذلك فإن هذه العملية، و العالقات الدولية
عدم ، وهو ما من شأنه أن يخلق حالة من االضطراب و لصعوبات الداخليةعديدا من ا، و  الخارجية

  جهود التنمية أو يحد من فعاليتها، فكيفاالستقرار الداخلي الذي من المحتمل جدا أن يعصف ب
 عمليات  التغيير ستقرار و دواعي اال  بين  تحقيق المزاوجة المطلوبة يمكن إذن 

 
1- L.W.PYE, aspects of political development, op.cit, p 122. 

  .  131 ص ،مرجع سابق ،عن عبد الحليم الزيات نقال
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 (1)" ف بالذاتفي المجتمع المتخل، و تمعالمنتظم داخل المج 
التغيير المنتظم ليسا أكثر من مظهر ات يرى أن االستقرار االجتماعي و لكن عبد الحليم الزي

من ثم فإنه شروط األساسية الالزمة لتحقيقه و نوعا من المن مظاهر التطور السياسي أو على األقل 
كما أن . بقدر ما يتوافر منهما في هذا المجتمع أو ذاك تتحقق التنمية السياسية أو يسهل تحقيقها
امتصاص و إمكانية تحقيقهما رهن بقدرة النظام السياسي على التعامل مع متغيرات العملية السياسية 

القواعد ، وتوفير األطراف التنظيمية و الطاقات الالزمة أو المتاحةدرات و ، وتعبئة القعوامل التوتر
 هذا كله من خالل عمليات التخطيط العلمي الرشيد تى، و يتأالنظامية التي يمكنها الوفاء بكل ذلك

 .(2)مشاركة الجماهير في العملية السياسية بوجه عامو 
كما جاء  السياسية،ظم ليسا غاية التنمية التغيير المنتستخلص أن االستقرار االجتماعي و منه ي

 .أساسيان لتسهيل تحقيق عملية التنمية السياسيةو  بل هما شرطان ضروريان التعريف،في 
 

 :التنمية السياسية هي تطوير الثقافة السياسية للمجتمع -6

 النظم السياسية الحديثة تحتاج إلى وجود ثقافة سياسيةأنصار هذا االتجاه أن الحكومات و يرى 
د على تحقيق تساعو  فرض سلطتها عليهد الهوية السياسية للمجتمع الذي تعصرية متطورة، تحد
اإلدارة الحكومة من مباشرة شؤون الحكم و  نمك  ت، و السياسي داخل هذا المجتمعالتكامل االجتماعي و 

التي المشاعر والمعتقدات و  حجتهم في ذلك أن الثقافة السياسية هي مجموع االتجاهات، و بوجه عام
 تقدم القواعد المستقرة التي تحكم السلوك داخل النظام السياسي، و تعطي معنى للعملية السياسية

 .تحدد الوضع الذي يحدث هذا السلوك في إطارهو 
 

 
1-F.W RIGGS, Administration in Developing Countries, Haughton Hiffilin, Boston, 1964,  

 .133 ص سابق،جع مر  الزيات،عبد الحليم  :عننقال 
 .133 ص سابق، ، مرجععبد الحليم الزيات-2
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ل ازداد النظام مقبو ياسية للمجتمع بشكل واضح و تبلورت الثقافة السولذلك فإنه كلما صيغت و 
تعاظم و  عن غيره من النظم االجتماعية المكونة للبناء الكلي للمجتمعتمايزا السياسي تحديدا و 

ينتمون  ء نشطاء غير هامشين في أمة معينةبأنهم أعضا، و ا النظامإحساس أفراد المجتمع بوجود هذ
 .يدينون بالوالء لها، و إليها

رساء مجموعة من ( Lucian Pye)يتوقف هذا كله حسب لوسيان باي و  على تطوير وا 
       التي تشكل البناء المعرفي  القيم السياسية،وز التعبيرية و الرم، و الواقعية المعتقداتالمعايير و 

         التي تحدد أيضا أنماط السلوك، و القيمي الذي يعمل النظام السياسي في إطارهالوجداني و و 
غايتها ، و هذا هو جوهر عملية التنمية السياسية، و التوقعات السياسية داخل المجتمعات و العالقو 

 .(1)األساسية
السياسية مسألة  لكن ما يعاب على هذا التصور حسب عبد الحليم الزيات هو اعتبار التنمية

ال عالقة لها بالمقومات ، متعلقة بنسق القيم والمعايير والمعارف السياسية لألفراد و معنوية بحتة
تظل الثقافة السياسية للمجتمع على خيرة أن تتغير و البنائية للنظام السياسي نفسه، إذ يمكن لهذه األ

يبقى ثقافية من خارج المجتمع و ناصر الالعكما يمكن أن تستعار بعض السمات و  عليه، تما كان
 .(2)النظام السياسي نفسه دون تغيير أو تعديل

باإلضافة إلى ذلك فإن الثقافة السياسية رغم أهميتها ليست إال أحد جوانب البناء السياسي 
تؤثر فيه، كما أنها نتاج لثقافي الكلي للمجتمع تتأثر به و ال يتجزأ من النسق ا اللمجتمع أو جزء

السياسية أو ريق عمليات التنشئة االجتماعية و خبرات أفراده المكتسبة عن ط، و جتمع بأسرهلتاريخ الم
 .هم بالثقافات األخرىكعن طريق احتكا

عة نسبيا استجابة حيث أوضحت الدراسات أن الثقافة السياسية يمكن أن تتغير بصورة سري
 .(3)االجتماعيةلتغير الظروف والخبرات االقتصادية والسياسية و 

 
 .131 ص سابق،مرجع  الزيات،بد الحليم ع -1
 .المكان نفسه-2

3-Gabriel ALMOND ,A Dicipline Diveded : Schools and sects in political science , London :Sage 

publication, 1990 ,P 145. 
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     عية معدل التغير في األبنية االجتماعلى عدة عوامل من بينها مقدار و  يتوقف هذا التغيير و
حجم الجهود التي الحاكمة بقضية التغير الثقافي و  درجة اهتمام الصفوةواالقتصادية والسياسية، و 

 .(1)تبذلها في هذا الصدد فضال عن مدى رسوخ قيم ثقافية معينة لدى األفراد
فالثقافة السياسية إذن ال تتسم بالجمود إذ من الممكن تغيير مالمح أية ثقافة سياسية نتيجة 

 .أو بسبب التصنيع أو أثر القادة أو الحكام الجدد أو عوامل أخرى رافدهكار أف
ى ذلك و ما تجدر اإلشارة إليه أيضا هو حتى إذا كانت هناك ثقافة سياسية للمجتمع فليس معن

مكونات هذه الثقافة بالنسبة ألفراد المجتمع كافة، إذ هناك دائما هامش أن ثمة تماثال بين عناصر و 
المستوى و  محل اإلقامة، المهنة، و الدين، و األصل العرقي: ، تفرضه عدة عوامل لثقافيللتباين ا

من هنا كانت الثقافة السياسية للمجتمع ، و غيرها من العواملو ...االقتصادي والمستوى التعليمي
 .الواحد تشتمل عادة على عديد من الثقافات الفرعية

عناصر اصر محلية وعناصر الخضوع و قافة سياسية تتضمن عنا كل ثفيربو  ألموندفحسب 
ة الثقافع الثقافة السياسية وهي الثقافة السياسية المحلية و منه قدم الباحثان تصنيفا ألنوا، و المشاركة

 .(2)الثقافة السياسية المشاركةالسياسية التابعة أو الخاضعة و 
ون في بعض فحسب عبد الحليم الزيات هذا يعني أن الثقافة السياسية في حد ذاتها قد تك

كما قد تكون أيضا أحد األحيان من العوامل المساعدة على انطالق عملية التنمية السياسية 
من ثم يتعذر النظر إليها على أنها غاية لعملية التنمية السياسية أو نتيجة مترتبة معوقاتها و 

 .(3)عليها
 

 .131 ص سابق،مرجع  الزيات،عبد الحليم -1
السياسية في الممارسة اإلعالمية في الجزائر، فترة التعددية  الثقافة دورحياة قزادري، : هذا أنظرلمزيد من التفاصيل حول -2

 2111، الم، جامعة الجزائر، كلية العلوم السياسية و اإلعتصالقسم علوم اإلعالم و االمذكرة ماجستير،  ،السياسية و اإلعالمية
 32 ص
 .131 ص سابق،مرجع  الزيات،الحليم  عبد-3
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في أنها نطالقا مما سبق فإن دور الثقافة السياسية في عملية التنمية السياسية يتحدد فقط ا
من وراء السلوك السياسي ك، التي ت)*(المعايير القيميةفع النفسية و الدواتوضح الجوانب المعرفية و 

         يصدر عن الصفوة الحاكمة من قرارات مايات السياسية للنظام السياسي و العمل، و للجماهير
 .سياساتو 

قدم أفضل تعريف للتنمية السياسية ( Lucian Pye)لوسيان باي  يرى نصر محمد عارف أنو 
عملية تغيير اجتماعي متعددة الجوانب غايته الوصول إلى مستوى الدول : "حيث حددها في أنها

سات مط لسياهي ن، و الصناعية، فالتنمية السياسية عند باي هي مقدمة التنمية االقتصادية
وقانونية  هي تنمية إدارية، و هي تنظيم للدولة القومية، و هي تحديث سياسيالمجتمعات الصناعية و 

هي جانب من و  تغير منتظم،، وهي استقرار و هي بناء للديمقراطية، و مشاركة جماهيريةوهي تعبئة و 
مما تقدم فإن و  .(1)تحقيق األهداف العامة، وهي إقامة المؤسسات و الجوانب المتعددة لعملية التغير

التي تحققت الديمقراطية، و هذه التعريفات تعكس خصائص النظام السياسي في المجتمعات الغربية 
 .فيها التنمية السياسية في ظروف مغايرة تماما لظروف المجتمعات النامية

اسية الذي ساد عقدي تنقيحات لمفهوم التنمية السيوقد شهد عقد السبعينيات مراجعات و 
الستينيات، حيث كشفت التطورات السياسية في الدول النامية عن عجز األنظمة و  الخمسينيات

 .السياسية في تلك الدول عن محاكاة النمط الغربي
 
     معارف، فهي تشمل معلومات و  تقييماتافة السياسية تتكون من إدراكات وأحاسيس ومشاعر و أن الثق( Almond) يرى ألموند  -(*)
: لتزامات بقيم سياسية معينة لمزيد من التفاصيل أنظر، وا تجاه العملية السياسية أحاسيس، ومشاعر و  السياسي لواقعمعتقدات حول او 

Gabriel, Almond ,op . cit, P146 
 الطبعة ،اإلسالمي الحضاري المنظور ضوء في مقارنة نقدية دراسة ،المعاصرة السياسية التنمية نظريات عارف،نصر محمد -1

 .232 ص ،1111 اإلسالمي،المعهد العالمي للفكر  :األمريكيةيات المتحدة الوال األولى،
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عجزها أيضا عن المحافظة على النظام ( Samuel Huntington)حسب صمويل هنتكتون و 
و قد انعكس ذلك على أدبيات التنمية السياسية في السبعينيات، فانتقلت من التأكيد : "العام إذ يقول

 .(1)" التأكيد على النظام العامعلى الديمقراطية إلى 
لكن محمد سعد ابراهيم فيرى أن ظاهرة االستقرار النسبي للكثير من األنظمة السياسية في 

أوضحت أن هنتكتون قد بالغ في تصوره، إذ انخفض عدد االنقالبات  السبعينياتالعالم الثالث في 
 .(2)" رضةتمكنت حكومات الدول النامية من قمع حركات المعا، و العسكرية

تستهدف القيام بتعبئة التنمية السياسية عملية "فيرى أن ( Karl Deutsch)أما كارل دوش 
 د في الحياة السياسية زادت مشاركتهم السياسيةافر مشاركة جماهيرية فكلما اتسع دور األاجتماعية و 

 .(3)" زادت درجة االنتماء السياسي لهذا المجتمع و
التي ال تتصور إمكانية قيام أنظمة الحكم في العالم الثالث و  هنا يظهر قصور توجهات بعضو 

 خطورتها، إما بدعوى األمن واالستقرارتنمية سياسية إال باستبعاد التيارات السياسية التي تستشعر 
 .أو بدعوى عدم توفر شروط المشاركة في تلك القوى أو التيارات

عملية تستوعب كل (: "Leonard Binder)ة السياسية في تصور ليونارد بندرالتنميو 
ر ذلك على كفاءة دون أن يؤثن خالل مشاركة كاملة للمواطنين و كل االهتمامات مالجماعات و 

 .(4)" فاعليتهالنسق السياسي و 
ن حيث نجد أ للظاهرة،مية فهو تفتيت إذن ما يالحظ حول مفهوم التنمية السياسية في البلدان النا

  للتخصصات التي تمثل انعكاسا، و العربية في المنطقة من التخصصات السائدةي كل تخصص علم
 
المجلس الوطني للثقافة :  ، الكويت 111، العدد  ، سلسلة عالم المعرفة الثالث العالم في السياسية األحزابأسامة الغزالي حرب، -1

 .33 ، ص 1111،و الفنون و اآلداب 
 . 34 ، ص ، مرجع سابق محمد سعد ابراهيم-2

3-Karl Duetsch, politics and Governement, How people decide their fate ?, Boston : Haughton, 

Hiffilin company, 1974, P495                                    33، مرجع سابق، ص نقال عن محمد سعد ابراهيم  
4-Leonard BINDER, Crisis and Sequences in Political Development, New jersey: Princeton 

University Press, 1971,P3 
 .33، ص  ، مرجع سابق محمد سعد ابراهيم: نقال عن
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 . يحاول أن يجذب ظاهرة التنمية السياسية إليه نفسها،األوربية  
هناك م يدرسها في إطار علم االجتماع و من ثيصورها على أنها قضية اجتماعية و فهناك من 

القليل الذي ، و هناك من يدرسها في إطار علم االقتصاد، و أنثروبولوجيةمن يصورها على أنها قضية 
يدرسها على أنها ظاهرة سياسية من منطلق حقل علم السياسة، في ظل سيطرة التخصصات 

 .األخرى على هذا المجال
: فمفهوم التنمية السياسية في المجتمعات النامية حسبما عرفها حسين عبد الحميد أحمد رشوان

يتضمن ذلك عملية و  .عباء التي تواجههيواجه األيستطيع أن  )*(لحركة نحو نسق سياسيأنها ا"
ويتم فيها   تبدل فيها، فتغير و األنساق السياسيةو المطردة التي تطرأ على القيم واالتجاهات و النم

فيها درجة عالية من تتحقق ، و األدوار السياسيةخصص البناءات والوظائف و تتعقد وتباين و 
 .(1)" اتساع المشاركة السياسيةو ...م،التنظي

تعبئة الجماهير وتفاعلهم مع النظام القائم وعدم وقوفهم : "أما محمد منير حجاب فيرى أنها
 (2)" يتسم ذلك بدرجة المشاركة الشعبية الموسعةموقف الالمباالة و 

هي المشاركة اسية و ينة من زوايا التنمية السيما يالحظ في هذين التعريفين تركيزهما على زاوية معو 
 .السياسية الموسعة

إقامة   يرى كمال المنوفي أن التنمية السياسية تشير إلى  كتدعيم لتعريف حسين أحمد رشوانو 
على التنفيذ ، وخلق جهاز إداري قادر األبنية التي تسمح بالمشاركة الشعبية في العملية السياسية

رساء تقاليد الممارسة نين وبناء الديمقراطية و ال للسياسات اإلنمائية وتلبية مطالب المواطالفع  ا 
 

في التحليل البنيوي يتعلق األمر بتشخيص مجموعة التفاعالت ، و  تعني كلمة نسق مجموعة عناصر ذات عالقات بنيوية)*( 
يقيم معها ، ألن النظام السياسي ليس إال جزء من الكل فهو مشمول في مجموعات اجتماعية  نظام اجتماعي معينة في السياسي

 .، فالنسق السياسي هو تفاعل النظام السياسي مع بيئته ترابطات مركبة
 االجتماع لمع في دراسة،  النامية المجتمعات في السياسية التنمية و االجتماعي التغير،  حسين عبد الحميد أحمد رشوان-1

  .23، ص1111 ،المكتب الجامعي الحديث :، اإلسكندرية السياسي
 .11حجاب ، مرجع سابق ، ص محمد منير -2
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خلق ثقافة سياسية تؤكد على الوالء القومي الذي يتخطى الوالءات المحلية ، و الديمقراطية
لى تضغط ع، و تلح على النظرة العلمية ألمور الحياة، و تشجع على المشاركة السياسيةو  قةالضي  

 .(1)"الثقة في السلطةمعاني المساواة و 
إفراد مساحات جيدة "رى أن التنمية السياسية تتم من خالل أما محي الدين عبد الحليم في

بع اإلعالم السياسي ذي الطاالة اإلعالمية للتثقيف السياسي والتنشئة السياسية و تخصصها الرس
 .(2)" التطبيقيالشمولي على المستوى النظري و 

األقرب لموضوع  بالتركيز على التعريفين األخيرين باعتبارهماوانطالقا من التعريفات السابقة و 
كذا بالتركيز على جانب من الجوانب التي وضعها لوسيان باي لتعريف التنمية السياسية ، و البحث

الدراسة، فالتنمية السياسية هنا تعني عملية  إجرائي للتنمية السياسية في هذه يمكن صياغة تعريف
حول دورهم في العملية  األفرادير خلق أجهزة فعالة إلرساء مبادئ الممارسة الديمقراطية بتبص

ر بالثقة في تعميق الشعو و   خلق ثقافة سياسية تشجع على المشاركة في الحياة السياسيةالسياسية و 
اسي صنع القرار السي أهمية مشاركتهم فيالمؤسسات السياسية وبالمسؤولية لدى األفراد والجماعات و 

 .المحكومينتحقيقا للتالحم بين الحكام و 
راء حول مفهوم التنمية السياسية سوف نرى كيف حاولت لجنة اختالف اآل وبعدما تعرفنا على

 الدراسات السياسية المقارنة التابعة لمجلس بحوث العالم االجتماعية في جامعة برنستون
(Princeton)  أن تستعرض اآلراء المختلفة في عدد من الموضوعات األساسية المتضمنة في

 :هيها في ثالثة أبعاد سياسية و فحددت (3)عملية التنمية السياسية
 
  
 الطبعة األولى،دراسة ميدانية في قرية مصرية،، تحليل نظري و  الثقافة السياسية للفالحين المصريين،  منوفيالكمال -1

  .11 ص،1111دار ابن خلدون،:بيروت
  23 ، ص 1114 ،المصرية مكتبة األنجلو:  ، القاهرة العام والرأي بالجماهير االتصال،  محي الدين عبد الحليم-2
 .31 ، ص ، مرجع سابق أحمد زايد -3
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طالما تحققت المساواة تجاهات المدع مة لمبدأ المساواة و االخلق روح المساواة و : البعد األول
  بالتالي إلى المزيد من الديمقراطيةلمشاركة في صنع القرار السياسي و فإنها ستؤدي إلى المزيد من ا

بالتالي كل أفراد المجتمع لنفس القواعد والقوانين دون استثناء و خضوع  كما أنها ستؤدي إلى
ليس للخصائص المتوارثة التي تسود في ناصب السياسية لمعايير اإلنجاز و سيخضع احتالل الم

ي الحياة السياسية بشكل على المشاركة فالمجتمع التقليدي األمر الذي من شأنه تشجيع الجماهير 
مناسبا من االستقرار االجتماعي والسياسي الستمرار جهود للمجتمع قدرا فعال، يكفل إيجابي و 
 .تحقيق غاياتها المنشودةالتنمية و 

قرارات سياسية  النظام السياسي القادر على إخراج ى خلقاالقتدار السياسي، بمعن: البعد الثاني
هو ما يتطلب وجود ، و المجتمع من ناحية أخرىلى التأثير الفعال في االقتصاد و عفعالة من ناحية و 

إن : " يؤكد هذا عبد الحليم الزيات قائال، و حكومة منجزة تعمل في ظروف تهيئ لها تحقيق ذلك
كساجوهر التنمية السياسية هو تط  به صيغة جديدة أكثر تقدما وحداثةوير النظام السياسي نفسه وا 

واالقتصادية  اة السياسيةسات الحيقدرة على التعامل والتفاعل مع متغيرات ومالب و وأشد كفاءة
 .(1)" المتوقعةواالجتماعية الحالية و 

السياسية وظائف  تخصص النظم السياسية بمعنى أن يكون للمؤسساتتباين و : البعد الثالث
تكون األدوار األساسية  أن، و أن يكون هناك تقسيما للعمل داخل الجهاز الحكومي، و محددةواضحة و 

يوضح ذلك عبد الحليم الزيات إذ ياسي والبناء الكلي للمجتمع و متخصصة وهذا في إطار النسق الس
يجاد نوع من البنى، و يركز على ضرورة تطوير التكوين المؤسساتي للبناء السياسي والعمليات  ا 

إطار هذه البنى وقيام كل هو ما يتطلب ضرورة تقسيم العمل في ، و المتمايزةالسياسية المتخصصة و 
، وحسبه يتوقف هذا كله على تطوير وتدعيم قدرات النظام متمايزةأدوار منها بوظائف محددة و 

  .أدواره بدرجة عالية من الكفاءة، حتى يمكنه مباشرة وظائفه و  فعالياتهالسياسي و 
 
 

 .141 ص سابق،مرجع  الزيات،الحليم  عبد-1
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والتأثير في مختلف جوانب ومجاالت الحياة تمكنه من إنجاز وتنفيذ السياسات العامة 
نه باإلمكان انطالقا من هذه األبعاد إقامة نمطا  أما أحمد زايد فإنه يرى أ .(1)الجتماعية والسياسيةا

مثاليا للنظام السياسي باعتبار أن هذه األبعاد هي نفس األبعاد المميزة للنظام السياسي في 
 .(2)الديمقراطيات المستقرة في الغرب
أن عملية التنمية السياسية هي العملية التي من  األبعاد يمكن القول وبذلك وانطالقا من هذه

 .سمات النظم السياسية في المجتمعات الغربية النامية،خاللها تكتسب النظم السياسية في البلدان 
إلى أن هناك ثالثة أبعاد األبعاد لكن بتسميات مختلفة إذ يشير  قد ركز هنتكتون على نفس هذه 

 (3):للتنمية السياسية هي
 :لطةترشيد الس - أ

هنا تنفصل السلطة عن و . يادة القانون على جميع الطبقات والفئاتيقصد به تحقيق سو 
نما يتم من خالل مؤسسات دستوريةعنى أن الحكم ال يتم بشكل فردي و بم الحاكم،شخصية   .ا 
 :تباين الوظائف - ب

     والقضائيةالتنفيذية السلطة، والفصل بين السلطات التشريعية و يقصد بها عدم احتكار و 
ستورية والقانونية التي هذا يعني تعدد المؤسسات الدو . األحزاب، وجماعات المصالح والضغطتعدد و 

 .تقييم القرارات السياسيةيتم من خاللها اتخاذ وتشكيل و 
 :المشاركة السياسية -ج
الشعبي متمثال في المناقشة والتدبير  اإلجماعيقصد بها أن تصدر القرارات العليا تعبيرا عن و 

تعقد المتغيرات الدولية أمورا تحول ولما كان اتساع الحجم السكاني والتخصص السياسي و . شعبيال
لب األمر ظهور التمثيل النيابي ونظم تط الديمقراطي،دون اجتماع الجماهير لتدبر أمورهم بالشكل 

 .إلخ...نتخاباال
 

 .132عبد الحليم الزيات ، مرجع سابق ، ص   -1
 .34 ، ص ابق، مرجع س أحمد زايد-2

3-Samuel Huntington, op.cit , P 120. 

 .34 ، ص ، مرجع سابق نقال عن محمد سعد إبراهيم
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      بما أن التنمية السياسية كعملية ال تخص مجتمعا بذاته، بل تحتل اهتمام جميع الدولو 
اسية تتعرض النظم السي، بسبب أن كافة المجتمعات و مختلف النظم السياسية نامية كانت أم متقدمةو 

خيارات جديدة، تتالءم مع مقتضيات التغيير ، وهذا ما يتطلب قرارات و دائما لعمليات تغيير مستمرة
درجة تعقد ما يواجهه من مشكالت، إال أنه لوحظ أن البلدان النامية ، وحجم و الذي يعايشه المجتمع

أبعادا للتنمية  صعوبة تحقيق أهداف أو ما يعتقد فيهتتوفر على خصوصيات عديدة تزيد من 
ستدل نور ي، و المشاركة السياسية المتزايدةترشيد السلطة وتحقيق التمايز الوظيفي و : السياسية مثل

بسبب غياب أي  ،نتخابات الحرة التي تعتبر غير مالئمة لهذه البلدان حسبهالدين زمام على ذلك باال
 .(1)لى أنظمة شرعيةعدم توفر هذه البلدان ع، و تنظيم سياسي بالمعنى الصحيح للكلمة

 :التاليةالدول يجب االنطالق من المؤشرات ومنه لتحقيق تنمية سياسية في هذه 
يعتمد على و  الحاكمةاستبداد النخبة السلطة و ال يسمح باحتكار  شرعيبناء نظام مؤسسي  ( أ

 .خارجياتقاللية القرار السياسي داخليا و اس

بواسطة مؤسسات فعالة تتيح التداول على  القوى السياسية،ة التيارات و السماح بمشاركة كاف ( ب
 .ة الشعبيةادالسلطة دون تزييف لإلر 

 .مراقبتهاشعبية الواسعة في صنع القرارات و المشاركة ال( ج
وتوفير الضمانات لممارستها  والعدالة،السهر على حماية قيم الحرية والمساواة والحوار ( د
 أشكال القمع السياسي من اعتقالاالبتعاد عن كافة ، و صيانة الحقوق المتصلة بهاو 

 .إلخ...مطاردةوتعذيب و 
حصر الصراع السياسي في إطار و  االستقرارو العمل على تحقيق الوحدة والتكامل (ه

 .االلتفاف وراء هدف أساسي يتمثل في تحقيق التنميةالعامة، و المصلحة 
 

 2111الجامعية،ديوان المطبوعات  :الجزائر السياسي،اع دراسة في علم االجتم :التنميةالقوى السياسية و  زمام،نور الدين -1
  . 111 ص  
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       المجتمعبالتالي فإن غياب أحد من المؤشرات السابقة الذكر يترتب عليه حدوث أزمة داخل و 
والشرعية والمشاركة  تتمثل في أزمات الهويةحلها، و هي األزمات التي تحاول التنمية السياسية و 

 .يتم التطرق له في المبحث المواليوف هو ما سو  .إلخ...السياسية 

 .أزمات التنمية السياسية: الثالث المطلب

         األزمات ة تعني القدرة على حل المشكالت و يجمع المفكرون على أن التنمية السياسي
 .ي المجتمع بفعل عملية التنميةوالمعضالت التي تعتر 

 :هينقاط و  في خمسو يحصرون هذه المشكالت 

 :أزمة الهوية أو مشكلة االنتماء (1

 :المحيرةنجاحها في اإلجابة عن التساؤالت هوية على دور القيادة السياسية و تتوقف مسألة الو 
تهربها أو قيامها بمحاوالت ؟ وما يشكل أزمة هو إخفاق هذه القيادة و  فنااأهد هي ؟ و ما من نحن

 .غير جادة إلرساء أساس مشترك للهوية القومية

تمع في تراثهم وحضارتهم ومدى مساهمتهم قف أيضا مسألة الهوية على ثقة أفراد المجكما تتو 
 .عمق مشاركتهم فيهافي بناء حضارتهم وعلى اتساع و 

عن التحوالت التي تحدث داخل المجتمع، نتيجة  أحمد إسماعيلتنجم األزمة حسب محمد و 
 نوعية القيمهنا تثار قضية الوالء و : "يقولالتقليدي إلى نظام أكثر حداثة و  من النظاماالنتقال 

       المرفوضة، كما تثار قضية االنتماءات عية النماذج السلوكية المقبولة و نو الموجهة للسلوك و 
ختفاء خالل حركة ، تلك االنتماءات التي تتجه إلى االالطائفيةوالوالءات اإلقليمية والقبلية والمحلية و 

 .(1)إلخ...الوطنيةوانتماءات جديدة للدولة القومية و  ل اإلنمائي لتحل محلها والءاتالتحو  
 

الجزء األول، رسالة دكتوراه دراسة نظرية على التطبيق على مصر، : دور المثقفين في التنمية السياسيةمحمد أحمد اسماعيل، -1
 .11 ، ص1113 ،منشورة، كلية االقتصاد و العلوم السياسية، جامعة القاهرة
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 :يةأزمة أو مشكلة الشرع -2

تتمثل أزمة الشرعية في طرح مجموعة من التساؤالت حول مدى شرعية صناع القرارات 
خالل مراحل االنتقال من التقليدية إلى  نبيل السمالوطيو هي تثار حسب . السلطوية في المجتمع

 االتجاه نحو بناء مؤسسات، و الطائفيةادة النظر في القيادات القبلية و الحداثة، مما يؤدي إلى إع
والرضا الجماهيري االستفتاءات ، من خالل نظم كاالنتخابات و االنتقال إلى أساليب الحكم الرشيدةو 
التنافس الحزبي على السلطة في ، وهنا تثار قضية األحزاب و الحكم من خالل مؤسسات شرعيةو 

 .(1)إطار النظم المشروعة
سياسية أو حينما تعجز منه تنشأ أزمة الشرعية حينما تتضاءل صفة القدسية عن الشرعية ال

هي تثار عند فهي أزمة مرتبطة بطبيعة السلطة ومسؤوليات الحكومة و السلطة عن الوفاء بوعودها، 
 .دور الجيش في الحياة السياسيةل العالقة بين السلطة المركزية والسلطة المحلية و اختال

 :أزمة أو مشكلة المشاركة السياسية -3

بهدف التأثير  األفراد،الذي يمارسها  السياسي،ة االختيار تعرف المشاركة السياسية بأنها عملي
ندة أو معارضة أيضا عملية مساسياسي، و عند إصدارهم لقرار  السياسيةعلى القائمين على السلطة 

فاءة لكاالنظام و يجابية نحو وتتطلب المشاركة السياسية اتجاهات الفرد اإل. لقيم سياسية معينة
 .سيةالتنظيمات السياو  السياسية،
تقلد منصب : عبد المطلب غانم في السيد تبعا لذلك فالمشاركة السياسية درجات تتمثل حسبو 
العضوية  أو ، العضوية اإليجابية في تنظيم سياسيأو السعي نحو منصب سياسي،  أو سياسي،

م االهتماو   التصويتفي االجتماعات السياسية والمظاهرات و  المشاركةأو  السلبية في تنظيم سياسي،
ة تنجم أزمة المشاركة السياسية عند عدم تمكن غالبية أفراد المجتمع من المساهم، و (2)العام بالسياسة

  .بالتالي ألنفسهم وفي تقرير مصير بالدهم السياسي 
 

لمصرية ة االهيئ: ، القاهرةالطبعة األولىدراسة في علم االجتماع السياسي، : بناء القوة و التنمية السياسيةنبيل السمالوطي، -1
 .113 ، ص 1111 ،العامة للكتاب

العلوم ، كلية االقتصاد و رسالة ماجستيردور اإلدراك السياسي، : عالقة الرأي العام بالتنمية السياسيةعبد المطلب غانم، السيد -2
 . 222 ، ص 1111 ،السياسية، جامعة القاهرة
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 :أزمة التكامل أو مشكلة التغلغل -4

يتمثل األول في قدرة الحكومة : عنصرين مد سعد إبراهيمحسب مح يتضمن مفهوم التكامل
يتمثل الثاني في توافر مجموعة من ، و على فرض سيطرتها على اإلقليم الخاضع لسيادتها القانونية

الرغبة في تغليب االعتبارات و  اإلخالص، تشمل الوالء و االتجاهات لدى الشعب إزاء األمة عموما
ترتبط أزمة التكامل بمدى قدرة الحكومة على الوصول و  .(1)قةالضي   القومية على االعتبارات المحلية

النفاذ إلى كافة أنحاء إقليم عدم قدرة الحكومة على التغلغل و  بسياساتها إلى أطراف المجتمع بمعنى
 .الدولة

 :أزمة أو مشكلة التوزيع -3

عبد  السيد سبتشير أزمة التوزيع ح، و األعباءنفوذ السلطة في توزيع العوائد و  تتعلق بمدىو 
         زيادة السريعة في المطالب الشعبية المتعلقة بمنافع مادية من الحكومةالالمطلب غانم إلى 

فأزمة التوزيع تتمثل في  .(2)االعتقاد أن الحكومات مسؤولة عن مستوى المعيشة في أي مجتمعو 
 .سليمسي عن توزيع عوائد وأعباء التنمية بشكل فعال و عجز النظام السيا

عندما يتم نقل تجارب الدول  النامية،تزداد أزمات التنمية السياسية تعقيدا في المجتمعات و 
  فالتنمية السياسية الحقيقية . المجتمعات األجنبية، دون مراعاة لخصوصيات ومتطلبات واقع هذه

القيم الذات الحضارية ألي مجتمع، بل عليها تطويع يمكن أن تتم بمعزل عن األصالة و  الفعالة الو 
 .السياسية األصلية لمواكبة العصر

 

 

 .41 ص سابق،مرجع  إبراهيم،محمد سعد -1
 .31 ص سابق،مرجع  السياسية،التنمية في دراسة  غانم،عبد المطلب السيد -2
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يمكننا استخالص  خاصة،الجزائر بصفة ط على الدول النامية بصفة عامة و النقا هذه بإسقاطو 
 :يلي المتمثلة فيمالسياسية في هذه الدول عامة والجزائر خاصة و مشكالت التنمية ا أزمات أو

إلى مشكلة االنتماء أو أزمة الهوية يمكننا مالحظة أن النظم السياسية في الدول  فالبُرجوع -
 ة تخضع باستمرار لحدوث تغيرات جذريةبالنامية بما فيما الجزائر غير مستقرة، فهي متقل

عد العامة التي تحكم بناء ى إرساء مجموعة من القواالمجتمعات لم تتوصل بعد إلفهذه 
 .م وفقها قواعد اللعبة السياسية في المجتمعتظتنالسياسة و 

من ضمنها فإننا نالحظ أن الدول النامية و  أما بالنسبة إلى مشكلة أو أزمة الشرعية -
 ث أنها نظمالشرعية السياسية من حيال عند مستوى ضعيف من الفاعلية و الجزائر ما تز 

ة السياسية والمشاركة السياسية فسبعة من ظروف المناليست نامفروضة على المجتمع و 
 .الجماعاتلألفراد و 

لمشاركة أما بخصوص أزمة أو مشكلة المشاركة السياسية فإنه يظهر بجالء نقص ا -
ضعف مستوى الثقافة السياسية السياسية لألفراد في هذه المجتمعات بما فيها الجزائر و 

 .لديهم
ياسي فيي مجتمعيات لنسبة ألزمة التكامل أو مشكلة التغلغل فإنه يالحظ أن الجهاز السباو  -

ليم يحقيق درجية عاليية المؤسسي و من ضمنها الجزائر ال يقوم على التنظيم الدول النامية و 
فلييم تتهيييأ الظييروف بعييد لقيييام المجتمييع األخييرى،  أنسيياقميين االسييتقالل النسييبي عيين بقييية 

القبلية تؤثر على فما تزال الروابط التقليدية و . ةالمنافسة السياسي نظام ديمقراطي يقوم على
درجيية  ىببيروز دور المؤسسيية العسيكرية إليي هيو مييا يسييمحعمليية اتخيياذ القيرارات السياسييية و 

 .الوصول إلى الحكم عن طريق االنقالبات العسكريةا ول لهتخ  
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الدول بما فيها   ذهه زمة التوزيع فإنه يالحظ فيأومشكلة  وهي أزمة أوبخصوص آخر  -
ن القوة ال تتوزع توزيعا عادال بين الجماعات السياسية، كما هو الحال في أالجزائر، 

من ثم فإن النظام السياسي و  ،حتكر من قبل جماعة واحدةفالقوة تُ . نظمة الديمقراطيةاأل
و ال ديمقراطي، تكون فيه عملية أو عسكري أو تسلطي أيوصف بأنه نظام أحادي 

 .ل ةيدي قأالقرار السياسي في  إصدار

 :التنمية السياسية األطراف الفاعلة في عملية :الرابع طلبالم

ذات دور هام في و  ،المجتمعجتماعية فاعلة في االتنمية السياسية بقوى سياسية و  ترتبط
فتلك القوى هي التي . ر السياسي واالجتماعيالتغيفي توجيه عملية و  العام،صياغة قواعد النظام 

 .حدودهاومستواها و  ،السياسيةحدد اتجاه التنمية ت

ظروف كل مجتمع ، ففي بعض الظروف ل ا القوى يختلف وفق ذهلكن  إسهام كل قوة من ه
في ظروف مغايرة تتحول بعضها لتنمية السياسية و لعملية اعمة ومدالة فع بعضها أدوات  تصبح 

يجاد تصنيفات إلى إالدراسات الحديثة وقد اتجهت . لتنمية السياسيةلعملية اإلى أدوات معيقة 
 .(1)عامل النفوذ شكال السلطةألى إضافة باإل االعتبارلمختلف القوى السياسية تضع في عين 

هم القوى السياسية أل منجن أوكحوصلة لمختلف التصنيفات التي تناولت هذا الموضوع يمكن 
ا أدوات للتنمية السياسية في باعتبارهو  ،الناميةلسياسية في الدول ا على الحياة همية دورهاأمن حيث 

 :الدول في النخب التالية ذهه

 (.السياسيون الزعماء/السياسيون القادة)النخبة الحاكمة  -1

 .التكنوقراطيون -2

 .المثقفون -3

 .حزاب السياسيةألا -4

 

 
1- Guy ROCHER, Le Changement Social, paris : édition HMH, 1968, p135. 
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 (العسكريون القادة/ العسكرية خبةالن) المؤسسة العسكرية -1

 .البيروقراطية -9
 :النخبة الحاكمة -1

 دهاتقل سلوبأو  خصائصهاو  السياسية الصفوة وعي بدرجة كبيرا ارتباطا السياسية التنمية ترتبط
في مقدمتها حريتهم و  طاق الحرية المتاحة للمواطنينيديولوجية السياسية ونباإلترتبط  اكم، السلطة

 (1).وضوابطهونظام الحكم في اختيار الحاكم 

لذلك راج استعمال هذا الوصف في ، و همن حرروالتتعتبر هذه النخبة وليدة عقود االستعمار و 
في و  لدول النامية ا شعوبز أوضاع ييمهم ما أالفقر الجهل و فيه ي في وقت كان أتلك الحقبة، 

 ممهاأعن تطلعات ر تعب  شخصيات عظيمة ى لإ وقت كانت فيه هذه المجتمعات في حاجة ماسة
 .(2)فراد مجتمعهاأتستطيع توجيه وتعبئة برز مواطن القوة فيها و تُ و 

 ضفاءإ السلطة دةسإلى  وصولهم عند الزعماء هؤالء يحاول ما غالبا نهأ زمام الدين نور ويرى
 الغرض  ذاه جلأل بعناية تعد التي والسيناريوهات عالماإل بفضل شخصياتهم، على الهالة من نوع
ة التقدم مقل مسؤولية الصعود بمجتمعاتهم نحو لتحم  حياتهم  نذروا ، كاريزماتيين  كقادة  ابدو لي ،

 .(3)فراد شعبهمأحالم كل أواالستجابة لطموحات و 

حركة ح بنجاغالبا ما يكون القادة قد اكتسبوا مكانتهم داخل حزب وطني قاد " :قائاليضيف  و
يضفي على هذا الحزب صفة و  مصداقيته،ظم من فيزيد ذلك في قبضة الزعيم ويع االستقالل،

 .(4)"الثورية

ل فرص تحقيق تنمية ءتتضابالحكم،  " الكاريزمي القائد"طار انفراد إوانطالقا مما سبق وفي 
و هذا ما ظهر في  وتصفيتهم حيث يتزايد االعتماد على سياسة قمع المعارضين  ،سياسية حقيقية

 .1692الجزائر بعد استقاللها في 

 
 .194، ص  ، مرجع سابق نبيل السمالوطي -1

 .214ص  ،سابقمرجع  ،زمامنور الدين  -2
 .المكان نفسه -3
 .المكان نفسه -4
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 :التكنوقراطيون-2
     مكانتها من خالل التعيين  ى، تتحصل عل(1)هي فئة ذات كفاءة وفعالية تقنية وتنظيمية و

 ذات سلطة أكثر منها نخب ذات نفوذ فهي بذلك نخب ،المفعولأو االنتخاب وفق القوانين السارية 
 (2).للحكومةسلسلي تألنها تشغل مراكز القيادة في النظام ال

الفئة تتحصل على مشروعية سلطتها في وقت األزمات  ذههالدين زمام أن  ويرى نور
 و لتجاوز فترة أقتصادية، االحيث يكون حكمها مطلوبا لحل األزمة  ،و السياسيةأاالقتصادية 

 .(3)ةيبالعصلتطاحن على السلطة في األوقات االصراع و 
من أربعة أنواع من القادة في المشاريع  ا  هايم فينظر لهذه الفئة بوصفها جزءن بيرأما جيمس        
 :ويتمثل هؤالء القادة في الكبرى

 .الذين يتعاملون في البورصة :المالرجال  -(1) 

 .ون تصريف المنتجاتالذين يؤمن   :الموزعون  -(2) 

      الذين يحسنون تنظيم وتسيير الشركات الكبرى( برونالمد  ) أي : المنظمون  -(3) 
 .أو النقابات أو األحزاب أو اإلدارات العمومية

وهم   Managers إلى جانب التكنوقراطيين، وهم يشكلون صفوة المدراء -(4)
 (4)يستحوذون على الحكم في المجتمعات الحديثة

نها ال تعبر أال إواالقتصادية،تلعبه هذه النخبة في الحياة السياسية  ورغم أهمية الدور الذي
وهو ما ، المدراء من بين المالكينن يكو إذ غالبا ما  دارة عن الملكيةاإلبالضرورة عن انفصال 

  إن كبار المديرين أولئك الذين" :يقول حيث  القوة  توصل له رايت ميلز في دراسة عن صفوة 

  
1- Gaston BOUTHOUL, Sociologie De Politique, 4ème édition, paris :PUF, 1977, p107.     
 2-Guy ROCHER, op.cit, p136. 

 .211، ص  ، مرجع سابق نور الدين زمام-3
ديوان : الجزء األول، الجزائر، (ترجمة محمد هناد) ، من أجل علم اجتماع سياسي، و جان بيار مونيي،  جان بيار كوت -4

   .13 ، ص 1691،  لجامعيةالمطبوعات ا
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، ال يمثلون جماعتين متميزتين ومنفصلتين إال أن بينهما رابطة يوصفون بأنهم أثرياء جدا 
ن أغلب أومنه فمن غير الممكن التصديق ، (1)"وثيقة في عالم تسيطر عليه مؤسسات الثروة والنفوذ 

أو  عن أصولهم الطبقيةبعيدا  المديرين الكبار قد صنعوا مكانتهم بفضل مجهودهم الخاص
 .انتماءاتهم إلى أحد النخب الهامة داخل مجتمعاتها

 :المثقفون-3

شخاص الذين ألاولئك أ  (S.M .Lipset) ليبستسميور مارتن  وصفهم المثقفون كما         
ين الفنانكالباحثين و )ة في إنتاج األفكار يمكن أن ننظر إليهم مهنيا باعتبارهم تلك الفئة المستغرق

الذين  ،الملتحقين بمعاهد ما بعد التدرج وكما هو الحال بالنسبة للطلبة( إلخ...والصحفيين والعلماء
 .(2)ةيعدون نواة لهذه األدوار المهني

عة الصلة بالمتغيرات لكن هذا التصور يجعل اإلنتاج الفكري مجرد ممارسات ذهنية مقطو 
      ا بين الثقافة والسياسة ويجرد الثقافة ويضع حاجز  ،الظروف الموضوعية للمجتمعالمجتمعية و 

تكشف و  اإلدعاءالواقعية تكذب هذا خية و المثقفين من انتماءاتهم السياسية غير أن الشواهد التاريو 
وكمثال . عن عدم انفصال البنية الثقافية عن بقية أبنية المجتمع السياسية واالجتماعية واالقتصادية

التناقضات التي شهدتها ت و المثقفون دورا هاما في خضم الصراعا عن ذلك في التاريخ األوربي لعب
 .الكنيسةواجهوا الطبقة الحاكمة و حيث قدموا نقدا صارما لمجتمعهم و  ،أوربا

خاصا يقع خارج أسوار المجتمع  نتجا  أنه ال يمكن أن تصبح الثقافة مُ  عاطف أحمد فؤاد ىوير 
عهد النازية يقول بأنه كلما سمع كلمة ثقافة  في لمانياألوزير الدعاية " لزبقو "جعلت هي التي و 

  .(3)يضع يده على مسدسه

 

 
دار الكتاب للتوزيع : ، الطبعة الثانية، القاهرة(آخرونترجمة محمد الجوهري و ) ، الطبقات في المجتمع الحديث،بوتومور توم-1

 .63، ص 1606
 .20 ، ص1691دار المعارف، : الطبعة الثانية، القاهرة ،(ترجمة عاطف أحمد فؤاد) ،المثقفون و السياسة روبرت بريم،-2
 المعارفدار  :القاهرة السياسي،، دراسات تحليلية في علم االجتماع الحرية والفكر السياسي المصريفؤاد، عاطف أحمد  -3

 . 20 ص ،1694
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 Pierre )وبوردي بيير تعبيرمنه تبين أهمية الدور الذي يمكن أن يلعبه المثقفين على حد   
Bourdieu) ( .1) في زحزحة أو تكريس شرعية أية سلطة 

منهيا ميا هيو  مختلفية،وهناك عدة تصنيفات تناولت عالقة المثقفيين بالسيلطة والمجتميع مين منطلقيات 
 فمين حييث مييوقفهم السيلطة،شيامل ومنهيا مين يتنياول نمطييا معينيا مين أنمياط العالقية بييين المثقفيين و 

تجيبون بصورة متعددة، حييث تتيوزع ميواقفهم واسيتجاباتهم إليى أربعية إزاء القهر االيديولوجي فإنهم يس
 :وهيأنماط 

هما أكثر األنماط شيوعا عبر تاريخ و  ،ردالمتم  و أو المداهن ثم النمط المقاوم أالنمط المساير 
سحب والذي يرتبط بحاالت فردية وليدة نأما النمط الثالث فهو النمط الم .العالقة بين الفكر والسياسة

نماط الحائرة غير المستقرة التي تتعايش مع األهو من و  دالمترد  أخيرا النمط و  خاصةروف زمنية ظ
  (2).ي شكل من أشكال السلطةأ

من التصنيفات المشهورة فهو يدعو للبحث )  A.Gramshi (أنطونيو غرامشي"عد تصنيف وي
ين له بعد البحث عنهم قد تبو  ،عالقات اإلنتاجي أعن المثقف في مجمل العالقات االجتماعية 

 :فوننهم يصن  أب

م يمثلون الشريحة ي أنهأ نهم منظمو الوظيفة االقتصادية للطبقة التي يرتبطون بها،أب -1
 .(3)السياسيةالتكنوقراطية و 

ن من العاملين في مجاالت يتألفو و  ،وهم حملة وظيفة الهيمنة التي تمارسها الطبقة السائدة -2
 .بحزاواألاإلعالم والسينما النشر و 

النواب و كوادر الجهاز ويتألفون من الوزراء و  ،السائدةهم منظمو اإلكراه الذي تمارسه الطبقة و  -3
 .(4)اإلداري و السياسي والقضائي والعسكري

 
 .19ص   1664دار توبقال، : المغرب ،(ترجمة عبد السالم بني عبد العالي) ،الرمز والسلطة ،بيير بورديو -1
 .23ص  سابق،مرجع  فؤاد،عاطف أحمد  -2
لعدد امركز دراسات الوحدة العربية : بيروت ،المستقبل العربي، "اإلطار المرجعي للمثقف والسلطة إشكالية " ، غالي شكري -3

 .24، ص 1699، أوت 11
 .المكان نفسه -4
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       نماط المثقفين عند التعامل مع السلطة أكشفت لنا هذه التصنيفات عن  بقدر ماو       
فهم يتوزعون بين عدة مواقع  ،عدم تجانس هذه النخبةيضا عن أكشفت لنا  المجتمع و 
أهميتهم االجتماعية تباينت من وظائفهم و أن فضال عن  ،يتبنون مواقف متباينةو  ،جتماعيةا

  .أخر ىلإمجتمع 
الدين زمام أنه في بعض المجتمعات تكاد تقترب نخبة المثقفين من النخبة  إذ يرى نور     

ن فيها المتعلمون خالل مراحل طويلة دث في الصين التي كو  الحاكمة مستدال في ذلك بما ح
خبة أهمية بارزة في العصر الحديث حيث وقد أصبح لهذه الن .(1)طبقة حاكمة من هذا النوع

دورهم في المجتمعات التي تعطي وزنا معتبرا للضوابط والمعطيات العلمية عند صناعة  يظهر
 .القرار

لى إذا الدور في البلدان النامية عندما يصل العسكريون ن يختفي هأوحسب روبرت بريم يمكن 
إن هيمنة ": تقريرهيكا الالتينية إذ يقول في يضيف هذا ما الحظه أحد مثقفي أمر  و. الحكم

 مر الذي تحقق من خاللاألو الكسوف الكلي لبعض المثقفين وهو أالعسكريين كانت تعني االختفاء 
 .(2)"ن يعدون بالنسبة للعسكريين تجسيدا للشر السياسينشطتهم والمثقفو أممارسة الضغوط على 

وتجسيدا  النضاللمعاني المقاومة و  يرمز بالضرورة  منه يتبين لنا أن مدلول المثقف ال
الديمقراطية عند وصوله إلى يعمل على سياسة المجتمع بالعدل و ال و  ،للمصلحة العليا للمجتمع

 .الحكم

يصبحوا قادة ن ألى إفي الدول النامية يتجهون  فالمثقفون ( Lasswell)وحسب الزويل 
 (3).لى أن يكونوا حكاما لنظم استبدادية شموليةإزعون نيكما أنهم  ،حركات غير ديمقراطية

 

 

 

 .216نور الدين زمام ، مرجع سابق ، ص -1
 .114روبرت بريم ، مرجع سابق ، ص -2
 .92المرجع السابق ، ص -3
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 :األحزاب السياسية-4

لما تقوم به من  المعاصرحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية في الوقت األتعتبر 
 تجسيد عملية التداول على السلطة ،توسيع المشاركة السياسية لمهام في مجال النشاط السياسي مث

عالم  فالتصور المعاصر لألحزاب  (1).الرأي العام بالقضايا الهامة التي تتصل بحياته سوتحسيوا 
فهي تساعد الناس على تحديد  الحكومة،و بين المواطنين  لا بدورها بوصفها حلقة وصاهتم أساس

وجود هذه  ويعتبر وجودها جوهر التنمية السياسية في أية دولة كانت ولكن .مصالحها و بلورتها
كيفية  ىهذا القانون يؤثر وبشكل مباشر عل ،ينظم كل ما يتعلق بها من أموراألحزاب مرتبط بقانون 

 (2).الخ....أساليب عملها وغيرهوبرامجها و  اكيفية تمويلهو  ااألحزاب وطريقة تشكيلهنشوء 

فإنه في الدول  ،السياسيةفإذا كانت األحزاب في الدول الغربية ارتبطت بنمو عملية التنمية 
التعددية "  إبراهيمإذ يقول محمد سعد . لتنمية السياسيةل ا  النامية جاء ظهور األحزاب فيها سابق

 (3)".المتقدمةحزبية في العالم الثالث لم تسبقها تعددية فكرية وثقافية كما حدث في الدول ال

ومنه تصبح من وظيفة األحزاب في البلدان النامية تنمية المجتمع سياسيا و بالتالي فإن قدرة 
 .يتهاالمجتمع على مواجهة أعباء التنمية وأزماتها تتأثر إلى حد بعيد بأنواع األحزاب و مدى فاعل

أساليب غير و  الجماهيروهناك من يرى أن األحزاب تستخدم أساليب غير سوية في تظليل 
سهام بعضها في الفساد إعالوة على  ،السلطةأخالقية مثل تزييف االنتخابات من أجل البقاء في 

على أحزاب العالم الثالث افتقارها إلى الطابع  يؤخذويرى عبد الغفار رشاد أنه  .(4)السياسي
لى القدرات التنظيمية المالئمةو  لمؤسسي،ا  مطالبل ااستجابته عدمو  ،انخفاض درجة حساسيتهاو  ،ا 

 الداخلي وفقدانها للطابع السياسيضعف تماسكها و  ،لسلطة الحاكمةل اتبعيتهو  ،العام الرأي وتوقعات
 .(1)مر الذي يجعلها مجرد أدوات أو مكاتب بيروقراطيةاأل

 
 .221ع سابق ، ص نور الدين زمام ، مرج -1
دار نور الدين : األردن النظري للمصطلح ، اإلطار المفاهيمي و : ة السياسية التنمي محمد عبد الكريم محافظة ، عبد اهلل حسن ،-2

 . 91، ص  2444للطباعة و النشر ، 
 .14محمد سعد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص -3
 .191نبيل السمالوطي ، مرجع سابق ، ص -4
 . 191، ص  1694دار نهضة الشرق ، : القاهرة دراسة في النتائج السياسية ، : الرأي العام رشاد ،  عبد الغفار-1
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حيث تنعدم  ، منه يتبين صعوبة دور األحزاب في عملية التنمية السياسية في البلدان النامية
تستطيع  ماذا" :مرتكزات قيام التعددية و متطلبات التنمية السياسية حيث يقول أحمد سعيد نوفل

 .(1)"األحزاب أن تعمل في ظل عملية التضييق الموجودة

إذ يرى أحمد سعيد  ،سياسيةكما تفتقد هذه االحزاب للفاعلية و بالتالي يقل تأثيرها في العملية ال
أنه إذا أريد لألحزاب أن تقوم بدور فعال في التنمية السياسية، فعليها أن تكون في موضع ": نوفل

أن تبقى األحزاب على شكل شعارات وعلى شكل بيانات ال تسمع غالبا أو يساء ال  اتخاذ القرار،
  .(2)"...صحتهاك في فهمها أو يشك  

 :(3)وقد جمع محمد سعد ابراهيم الوظائف التنموية لألحزاب في النقاط التالية

 :التنشئة السياسية-أ

نه م ،ضاء المجتمعالوعي السياسي لدى أعزيادة األحزاب بتأكيد مشاعر المواطنة و تقوم 
صياغة  وسائل االتصال الجماهيري في المؤسسات التعليمية وفاألحزاب تسهم بجانب األسرة و 

 .لسياسياتشكيل أنماط سلوكها الشخصية السياسية للفرد و 

 :صياغة المصالح وتجميعها -ب

تتولى  األحزاب باعتبارها قنواتطالب إلى بدائل للسياسة العامة و تشير إلى عملية تحويل الم
ذميع المصالح و تج فإنه يستخدم  االنتخابات،نجح الحزب في  اتكون بمثابة مقترحات سياسية وا 

 .المصالح التي تم تجميعها كأساس لسياسته

 

 
 
،     1660مركز الريادة للمعلومات و الدراسات ، : عمان دور األحزاب في التنمية السياسية ، أحمد سعيد نوفل وآخرون ،  -1

 .14ص 
 .11المرجع السابق ، ص -2
 .12-11محمد سعد ابراهيم ، مرجع سابق ، ص -3
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 :دور المنظم -ج   

   دور"لكنها تلعب  القرارال يقتصر دور األحزاب على نقل مطالب األفراد إلى صانعي 
نشاء شبكة اتصالية لهذه و  ،لتكوين األفكار الجديدة" المنظم وربط الجماهير مع القيادات ار، األفكا 
 .ن من توليد القوة السياسية وتعبئتها وتوجيههايقة تمك  بطر 

 :التعبئة و المشاركة -د

كي لدى األفراد الرغبة حيث تز   ،السياسيةالمالئم لتحقيق المشاركة تقدم األحزاب اإلطار المهم و 
سيع نطاق غير أن األنظمة الحزبية التعددية تسعى إلى تو . في ممارسة السياسة والمشاركة فيها

غير أن أنظمة الحزب الواحد تركز على وظيفة التعبئة أو المشاركة . اركة السياسية فيهاالمش
بمعنى استخدام الشعارات السياسية لإليحاء بمظهر المشاركة دون التخلي عن مبدأ  المنضبطة

 .الهيمنة على السلطة

 :لشرعيةا -ه

ذلك من و  ،الشعبيالتأييد األحزاب أدوات أكثر مرونة في توكيد أركان السلطة الشرعية وكسب 
ياسي على إدارة كما تساعد األحزاب النظام الس. وحشد التأييد الجماهيري خالل تعظيم شرعية النظام

ق االنقسام تتوقف قدرة األحزاب على إدارة الصراع في المجتمع على عمو  ،سليمالصراع بشكل 
ا تتوقف على نوعية القيادات الحزبية كم ،ما يرتبط به من انقسام إيديولوجيو  ،االجتماعي السائد فيه

 .خبراتها في إدارة الصراعي اتجاهاتها ومهاراتها و أ

ضعاف روح التنافس و  المتعارضةتساهم األحزاب في التوفيق بين وجهات النظر  :التكامل -و ا 
 .وتوفر بالتالي االستقرار الالزم لعملية التنمية مشتركة،الشخصي سعيا لتحقيق مصالح جماعية 

 :المواجهة التفاعلية -ي

 التطوعية،بين الجهود التنموية الحكومية والجهود التنموية  التكاملقصد بها تحقيق التفاعل و يو 
االشتراك في نصياع و هذا ما يقيها االور الربط أو الوصل بين الحكومة والشعب و فهي تقوم بد
 .استغالل النفوذ
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لكن هذا  ،السياسيةي عملية التنمية يتضح مما سبق أهمية الدور الذي تسهم به األحزاب ف
مدى توفر المناخ السياسي واالجتماعي والثقافي األحزاب و  ذههاإلسهام يتوقف على مدى فاعلية 

 .الذي يمكنها من ذلك

 (:النخبة العسكرية: )المؤسسة العسكرية-5
عالقة  يجب التطرق إلى ،سة العسكرية في التنمية السياسيةقبل الحديث عن دور المؤس

ر متكامل تقديم تصو (  Jean Maynaud )ماينوجون حاول في هذا الصدد و  ،الجيش بالسلطة
 (1):يز بين ثالثة أنماط من العالقاتقد م  و  ،عن عالقة الجيش بالسلطة

حيث تكون السلطة العسكرية تابعة  السياسية،لجيش أداة للسلطة اك النمط الذي يكون فيها لهنا *
الدفاع عن الوطن رية في الحفاظ على األمن العام و ر القوة العسكيتحدد دو و  للحكومة،بشكل تام 

 .ضد العدو الخارجي

فهو يعمل على  الحكومية،أما النمط الثاني فيكون فيه الجيش متغيرا هاما في اتخاذ القرارات  *
أثار هذا النمط من العالقات من أهم و  .فرض وجهة نظره خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تمسه

ى تفريغ السلطة شيئا فشيئا من جزء هام من محتواها في الوقت الذي يزداد فيه تعاظم عمله عل
 .الدور العسكري في صياغة القرارات الحكومية

 .المتحكم في العملية السياسية برمتهافيكون فيه الجيش العنصر الموجه و أما النمط الثالث  *
التدخل العسكري في السلطة ما هو :" نافريقيا ، إلى أ وقد توصلت إحدى الدراسات الفرنسية عن

لذلك تعمل مختلف المقاربات التي تناولت و  ،بنائية للنظم السياسية االفريقيةإال انعكاس لألزمة ال
ب التصور حز  الجهاز المت)لى التشديد على العوامل ذات الطابع السياسي ع هذا الموضوع

الزراعة االختالل التجاري و  البطالة،)  دياوالطابع االقتص...( لعبة الفساد الكاريزمي للقيادة ،
الخصام الثقافي والديني وعدم االستقرار  )ذات الطابع االجتماعي الثقافي  أو...( األحادية

 .(2)...(االجتماعي
1- Jean MEYNAUD, Les Militaires et Le Pouvoir, Revue Française De Sociologie, 
vol ll,n°2, Avril-Juin 1961, pp 76-81. 
2- Michel, L.MARTIN, La militarisation Des Systèmes Politiques Africains 
(1960-1972), canada/Québec : éditions naaman de Sherbrooke, 1976, p11. 



 التنمية السياسية و الثقافة السياسيةعملية :                                                       الفصل األول
 

 
93 

سبابا عدة تفسر تدخل العسكريين في الحياة أ(  Robert Clark ) كالرك تروبر حدد كما        
 (1): السياسية تتمثل في

 فيكون النظاممما يدفعها إلى استخدام القمع لفرض  ،تدهور حاد في حكومة الحزب الحاكم -1
 .ذلك مبررا لتدخل الجيش

 .عجز الحكومة عن إدارة البالدالشقاق بين القادة السياسيين ، و  -2

  .غياب أي احتمال لتدخل أية قوة خارجية حال وقوع انقالب عسكري -3

 .التأثر بانقالب في دولة مجاورة -4

 .نتشار صور من العداء الداخلي بسبب وجود األقلياتا -1

ير القطاعات الحضرية ضد النظام ثتستسياسات تقشف  تباعإلتقوم  اقتصاديهوجود أزمة  -9
 .السياسي

نيين ال أن المدبوشيوع االنطباع  ،معاعدم فعالية الحكومة والحزب و الفساد، انتشار ظاهرة  -0
 .عنها التخليبل يتجهون إلى  ينوون الحفاظ على الدولة

سلوب الوحيد األوضاع الطبقية بصورة تجعل الخدمة داخل المؤسسة العسكرية جمود األ -9
 .لالرتقاء إلى أعلى السلم االجتماعي

 .االضطالع بمسؤولية التحديثو  نمو االعتقاد لدى العسكريين بأهليتهم للقيام باإلصالح ، -6

 .ازدياد قوة النفوذ الخارجي -14

حساو عسكرية حدوث هزيمة  -11  .عنهم اتخليهسهم بخيانة الحكومة لهم أو ا 

 
1-Robert CLARK, Power and Policy in the third word, john wile and sons Inc, 1982,p 
111. 

مركز : القاهرة ،  مجلة السياسة الدولية"في العالم الثالث  التنمية السياسيةالعسكريون و " ، عبد المنعم المشاط: نقال عن
 . 44 ، ص 1699، أفريل  62  ، العدد تراتيجيةالدراسات االس
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بالتالي هنالك و  السياسة،منه يالحظ اختالف الباحثين حول أسباب التدخل العسكري في 
أندرو )حيث يرى  .اختالف أيضا حول مساهمة المؤسسة العسكرية في عملية التنمية السياسية

ينظر إلى ول األ :ملية التنمية السياسيةأنه توجد ثالثة تفسيرات حول مساهمة الجيش في ع (ويبستر
جل أيتدخل في ظروف الفوضى االجتماعية فقط من " غير سياسية"الجيش باعتباره مؤسسة 

إلى  مام التغير الثوري لميلهأويرى أصحاب التفسير الثاني أن الجيش عائق  .مصالحه الخاصة
أما التفسير الثالث فيؤكد أن  .هلقوى الكبرى الخارجية التي تدعماالتحالف مع الطبقة الوسطى و 

 .(1)الجيش أحسن مؤسسة مدربة وجيدة التنظيم لتحقيق التغيرات الكبرى التي تتطلبها عملية التنمية

وهنالك من يرى أن دور الجيش في إضعاف النظام التقليدي المتخلف و التمهيد للتخلص منه  
 .(2)وات للتقدمسياسي جديد مر من دوره في خلق نظام اجتماعي و أقوى بكثي

ته غالبا اكما أن قياد ،حيث يفتقر الجيش إلى قاعدة شعبية ،دلة متعددة في هذا الصددواأل
فهم يستعينون بالبيروقراطيين من أجل تنفيذ سياساتهم في  ،برنامج واضحتنقصهم الخبرة السياسية و 

مع القمع والقهر وهذا ما  بالتالي تتداخل الوسائل الديمقراطية ،يديهمأحين تبقى السلطة مركزة في 
 .يفسح المجال النقالب عسكريوضاع و أليؤدي إلى توتر ا

لسياسية في رغم ذلك ال يمكن إغفال الدور الهام للجيش في تحريك األحداث على الساحة ا
يتزايد  و. م فيها الجيش حركات التحرر من االستعمارع  ز  خاصة تلك التي ت  النامية، معظم البلدان 

 .فاعلية المؤسسات األخرى واألحزاب أولها صفي ظل تناق في شؤون السياسة الجيش تدخل

وهناك تفسير آخر لمساهمة المؤسسة العسكرية في عملية التنمية السياسية يمكن إيجازه في 
 :اختالفين أساسيين

 .أحدها يؤكد على الدور اإليجابي للمؤسسة العسكرية في عملية التنمية -

 .ا من أهم معوقات التنمية خاصة في البلدان الناميةاآلخر ينظر إليها بوصفهو  -
 .163 ، ص1699دار الشؤون الثقافية، : بغداد ،(ترجمة حمدي يوسف) ،مدخل لسوسيولوجية التنمية أندرو ويبستر، -1

 عة الثانيةالطب ،العشرون و الحادي الكتاب المعاصر،سلسلة علم االجتماع : علم اجتماع التنمية مقدمة في الجوهري،محمد  -2
 .30 ص ،1606 للتوزيع،دار الكتاب : القاهرة
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في كتابه ( J.Johnson )جونسون أوضحهما  للتنمية،  فبالنسبة للرأي القائل بأن الجيش أداة
أحسن مؤسسة مدربة وجيدة " :الجيشوالذي يعتبر فيه ( دور الجيش في المجتمعات المتخلفة)

 .(1)(التنميةلبها التنظيم لتحقيق التغيرات الكبرى التي تتط

بعض الدراسات إبراز هذا الدور اإليجابي للجيش في مجال ولت حاحسب عبد المنعم المشاط و 
 شديدا،التنمية السياسية لكنها مساهمة مقبولة إلى حد ما في المجتمعات التي تعاني تخلفا سياسيا 

 (2):أساسيةوذلك من خالل ثالثة جوانب 

لق جماعة ريين في بناء مؤسسات سياسية كفيلة بخيتمثل الدور األول في دور العسك -
 .تعبئة الجماهير قادرة علىسياسية تتفادى الصراع و 

. أما الدور الثاني فيتمثل في تحقيق المشاركة السياسية التي تتوافق مع االستقرار السياسي -
ن زيادة المشاركة على حساب االستقرار وضعف دور المؤسسات السياسية يزيد في حدة أل
 .و يفتح المجال لعودة العسكريين للساحة السياسية عنف،ال

قالية على ترشيد السلطة أما الدور الثالث فيتمثل في عمل العسكريين في الفترة االنت -
ال يهدد نشاطها السياسي األمن  بفتح المجال أمام كل الجماعات السياسية التي ،السياسية

 .نالوحدة الوطنية بالمفهوم الذي يراه العسكريو و 

التنمية والذي ينظر إلى المؤسسة العسكرية بوصفها من أهم معوقات  ،رأما بالنسبة للرأي اآلخ
شكك الكثيرون في اهتمامات الجيش الحقيقية بتحقيق اإلصالح  ، خاصة في البلدان النامية

 (ستربأندرو وي)، وفي قدرته على تنفيذ سياسات النمو وفي هذا السياق أورد  االجتماعي الشامل
 :جملة من األسباب كشفت عن عجز الجيش في قيادة عملية التنمية أهمها

ن و  سياسيافهو ال يمتلك جمهورا  ،شعبياافتقاره إلى األساس السياسي الواضح المدعوم  -1 ا 
هذا و  من البيروقراطيةعنه بين الصفوف المتقدمة  الخاص فإنه يبحث حاول تكوين جمهوره

 (3)ما يعني فتح قنوات الفساد
 

 .163ويبستر، مرجع سابق، ص  أندرو -1
 .13-11 ص ص ،سابقمرجع  ،المشاطعبد المنعم  -2
 .161-164 أندرو ويبستر، مرجع سابق، ص-3



 التنمية السياسية و الثقافة السياسيةعملية :                                                       الفصل األول
 

 
96 

واالقتصادية لى الخبرات الالزمة لوضع وتنفيذ السياسات االجتماعية إعدم امتالك أفراده -2    
 .(1)لى التواري خلف ستار السلطةإفي الغالب  يدفعهم
حجم و  ،حصاءات حول مدى تكلفة جيوش البلدان الناميةوضحته اإلألى ما إباإلضافة   -3    
توجهها با معتبرا من المداخيل الوطنية و فهي تقتطع نصي ،البلدان عباء التي تثقل بها ميزانية هذهاأل

 .(2)سلحة والمعدات العسكرية على حساب التنميةلإلنفاق على األ

                                     راي ومُ ( petras)بتراس ليه علماء المكسيك مثلإذهب  ما لىإ ضافةباإل-4   
(Murray   )لى التحالف مع الطبقة إالجيش عائق أمام التغير الثوري، خاصة لميله : "لى أنإ

 .(3)الوسطى المترفة ومع القوى الكبرى الخارجية التي تقدم عادة دعما عسكريا وماديا للنظام

وتكريس  لى خدمة مصالح القوى الكبرى الخارجية إمور األمنه نستخلص أنه عندما تصل و 
غير أن هنالك رأي ثالث  .تصبح المؤسسة العسكرية أداة إلعاقة التنمية السياسية ،الوضع القائم

فهذا الدور   صدار حكم واحد حول طبيعة الدور الذي يلعبه الجيش في التنميةإيرى أنه ال يمكن 
 .فالجيش يمكن أن يؤدي أدوارا مزدوجة ف من مجتمع إلى آخر،يختل

 

 

 

 

 

 

 
 .161-164، ص  أندرو ويبستر، مرجع سابق -1

2- Maurice pierre ROY, Les Régimes Politiques Du Tiers Monde, paris : librairie générale de 
droit de jurisprudence, 1976,pp 410-413 

 .163 ، ص سابق ، مرجعأندرو ويبستر -3
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 :البيروقراطية-6
سوء استخدام القوة حيث  ىلإيستخدم مصطلح البيروقراطية عادة في الكتابات السياسية ليشير       

ك تناسب طردي بين وهنا .(1)يمارس الموظفون قدرا أكبر من القوة إلنجاز األعمال الموكولة إليهم
وتزايد عدد التنظيمات  ،جهةلبيروقراطي من تزايد اكتساب التنظيمات الطابع احركة التنمية و 

 .(2)البيروقراطية من جهة أخرى

انتقل مركز القوة إلى  التشريعية،وضعف دور المؤسسات  ،االجتماعيةلكن مع تعقد النظم 
بيروقراطية الجهاز الحكومي التي لعبت دورا متزايدا في السيطرة على السياسة العامة على 

 .(3)المجتمع

في حين تكون الفروع التنفيذية والتشريعية للحكم جديدة لم  ،قويةالبيروقراطية وعندما تكون 
تسود شروط مثالية لسيطرة الدول الجديدة  الضعف،األحزاب السياسية شديدة و بعد تعمق جذورها 
تكون قادرة على إعاقة نمو البناء التحتي إن مثل هذه البيروقراطيات . اطيةبواسطة البيروقر 

ضعاف النظام ومعاداة البرامج امن خالل ربط جماعات المصالح بها  للديمقراطية إلصالحية وا 
 (4). تحطيمهالحزبي و 

الحفاظ على و  ،األحيان إلى تكريس الوضع القائممنه يتضح أن البيروقراطية تتجه في أغلب 
جهاض االتجاهات ، و مصالحها  ثم تحطيمه ومنومعاداة النظام الحزبي والسعي إلى  ،اإلصالحيةا 
 .دور المؤسسات السياسية يضعف قوتهافإن تزايد 

 

 

 
 .219نبيل السمالوطي، مرجع سابق، ص  -1
 .249ص  السابق،المرجع  -2
دار المعرفة : اإلسكندريةالكتاب الرابع،  قضايا علم االجتماع السياسي، سلسلة علم االجتماع السياسي،اسماعيل علي سعد،  -3

 .241-244ص   1691الجامعية، 
 . 243ص  السابق،لمرجع ا-4
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في يتحدد حسب ظروف كل مجتمع و  ،ص أن دور أدوات التنمية السياسيةمما سبق يستخل

لعسكرية في مجتمع ما قد ال يتحقق ا  المؤسسةفما تسهم به  االجتماعية ،طار تركيبته السياسية و إ
قد ال  ية في مجتمع ما،حزاب من دور في دفع عملية التنمية السياساأل، وما تؤديه  في مجتمع آخر

 ....كذاهو  يتحقق في مجتمع آخر

ساسا هو تعاظم دور كل من المؤسسة العسكرية والبيروقراطية في معظم ألكن ما يالحظ 
منه تنحصر و  ،يعيةالمؤسسات التشر حزاب السياسية و األفي حين يتضاءل دور  البلدان النامية ،

 .ع القائمةوضااألجهود التنمية السياسية في اتجاه تكريس 

     ساس الفصل بين السلطاتأيقوم على  ،ن الضروري صياغة نظام عام متوازنوبالتالي م
مور األتبادل األدوار وفق المصلحة العامة للمجتمع، فال يجب أن تنفرد قوة ما بتوجيه دفة و 

التنمية ومن ثم تنعدم المشاركة السياسية وهو ما يعيق عملية  األخرىتعطيل دور القوى لصالحها و 
 .السياسية

ركة بنية التي تسمح بالمشااألومما سبق التطرق له هو أن التنمية السياسية تشير إلى إقامة 
    نمائيةاإلو خلق جهاز إداري قادر على التنفيذ الفعال للسياسات  ،الشعبية في العملية السياسية

لسياسية ا شاء المؤسساتتلبية مطالب المواطنين وبناء الديمقراطية بما يتضمنه ذلك من إنو 
وخلق ثقافة سياسية تؤكد على الوالء القومي الذي  ،ساء تقاليد الممارسة الديمقراطيةر ا  الديمقراطية و 

لى النظرة العلمية ألمور وتلح ع ،يقة وتشجع على المشاركة السياسيةيتخطى الوالءات المحلية الض
 .الثقة في السلطةوتضغط على معاني المساواة و  ،الحياة

همية التي تكتسبها الثقافة السياسية في عملية التنمية السياسية فإنه سيتم التطرق لألونظرا 
نواعها ومختلف الهيئات المساهمة في أبعادها و أيفات الخاصة بالثقافة السياسية و لمختلف التعر 
 .الموالي الفصلتكوينها في 
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 .التنمية السياسيةالسياسية في نطاق عملية  معالجة الثقافة: الثاني المبحث
ال  ي كما سبق اإلشارة إليه أن التنمية سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية أو سياسيةمن الجل  

العلماء أن الثقافة  افترضفقد  .ةيمكن أن تتم بمعزل عن الثقافة السائدة بما فيها الثقافة السياسي
ظام وفي التنمية االقتصادية ة السياسية ونمو شرعية النذات أهمية في عملية التنميالسياسية 

 .كما سيتم التطرق له الحقا النظام،والصناعية وفي النظام االجتماعي واستقرار 
 

 :التعريفات النظرية لمفهوم الثقافة السياسية: األول المطلب
 :عالقة الثقافة السياسية بالتنمية السياسية-أ     

ن عالقة الثقافة السياسية بالتنمية قبل الخوض في مفهوم الثقافة السياسية يجب الحديث ع
حيث يمكن الربط بين األولى والثانية بالقول أن تطوير الثقافة السياسية يساهم في التنمية  ،السياسية

 .السياسية للمجتمع
تحدد الهوية  متطورةسياسية الحديثة تحتاج إلى وجود ثقافة إذ أن الحكومات والنظم السياسية 

وتساعد على تحقيق التنمية االجتماعية والسياسية  تفرض سلطتها عليه،الذي  للمجتمع،السياسية 
باعتبار أن الثقافة  .عامكن الحكومة من مباشرة شؤون الحكم واإلدارة بوجه م  تُ و  المجتمعداخل هذا 

 السياسيةالسياسية هي مجموع االتجاهات والمعتقدات والمشاعر التي تعطي نظاما ومعنى للعملية 
وتحدد الوضع الذي يحدث هذا  ،السياسيد المستقرة التي تحكم السلوك داخل النظام وتقدم القواع

 .السلوك
نه كلما صيغت وتبلورت الثقافة السياسية للمجتمع بشكل واضح ومقبول ازداد النظام لذلك فإ     

ظم للمجتمع وتعا السياسي تحديدا وتمايزا عن غيره من النظم االجتماعية المكونة للبناء الكلي،
في أمة معينة  إحساس أفراد المجتمع بوجود هذا النظام، وبأنهم أعضاء نشاط وغير هامشيين

رساء مجموعة من المعايير  و يتوقف. ينتمون إليها، و يدينون لها بالوالء هذا على تطوير وا 
لقيمي، و القيم السياسية التي تشكل البناء المعرفي و الوجداني و اوالمعتقدات، والرموز التعبيرية، 

والتوقعات السياسية والتي تحدد أيضا أنماط السلوك والعالقات  الذي يعمل النظام السياسي في إطاره
 .، وهذا ما يساهم في تدعيم عملية التنمية السياسية أو إعاقتهاداخل المجتمع
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ي يتحدد دور الثقافة السياسية ف فالثقافة السياسية تلعب دورا في عملية التنمية السياسية، و
عملية التنمية السياسية في أنها تحدد وتوضح الجوانب المعرفية، والدوافع النفسية، والمعايير القيمية 
التي تكمن وراء السلوك السياسي للجماهير والعمليات السياسية للنظام السياسي وما يصدر عن 

 .الصفوة الحاكمة من قرارات وسياسات
ات ر يحداث تغيإة التنموية التي تمكن المجتمع السياسي من فمفهوم التنمية السياسية يشير إلى العملي

ثقافة رض ضرورة وجود تقاليد الممارسة السياسية التي تفبإرساء  جوهرية ونماذج بديلة بحيث تسمح
 .للتنمية السياسية أو معوقا لهاسياسية حديثة ، قد تكون داعمة 

 :مفهوم الثقافة السياسية-ب
معناها بإن الثقافة » (: لبدائيةالثقافة ا)في كتابه ( E.B. Taylor)ت تايلور يقول إدوارد بيرن

والقانون  ، الذي يتضمن المعرفة والعقائد والفن واألخالقكل المركبالثنوغرافي الواسع هي ذلك اإل
     يرى يكسبها اإلنسان بوصفه عضوا فوالعرف، وكل ما هناك من قدرات أو عادات أخ

 (1). «المجتمع
نثروبولوجيا يف ووضعه النسبي فإن االختالف بين علماء االجتماع واألهذا التعر ومع بساطة 

يما واتجاهات ، فمن جهة تتضمن الثقافة قحول تحديد مفهوم الثقافة لم يمنع من وجود نقاط التقاء
فطريا يولد أعضاء في مجتمع ما، ومن ثم فهي ليست شيئا لوكية يكتسبها األفراد باعتبارهم وأنماط س

ون حياتهم على أساسها أو يلتزمونها في مُ قي  يحملونها ويُ  نمعارف لألفراد الذيالفرد بل هي بناء مع 
ال يعني القول بوجود ثقافة عامة للمجتمع تماثل العناصر الثقافية بالنسبة  ، ومن جهة أخرىسلوكهم

واإلقليم لعرق ثقافي الذي تفرضه عوامل معينة كا، فهناك دائما هامش لالختالف ال لسائر أفراده
 .(2)والمهنة والتعليم والمستوى االقتصادي 

1-E.B Taylor, primitive culture, researches into the development of Mythology, philosophy, 

religion, language, Art and custom, 1913.p1 

 113، ص 1131 ،لمعارفدار ا :، القاهرةر الغربيتايلور، نوابغ الفك زيد، بوأمد أحعن : نقال 

-Talcott parsons, The social system, the free press of Gleneco, 1964, p15 2 
 .21، مرجع سابق، ص كمال المنوفي: نقال عن

 
 



 التنمية السياسية و الثقافة السياسيةعملية :                                                       الفصل األول
 

 
101 

 :ومنه يمكن استنتاج عدة خصائص للثقافة هي
في التفكير والشعور والسلوك أي أنها تتصل بكل النشاط اإلنساني الحسي وغير  طرق -1

 .سيالح
أن هذه الطرق في التفكير والشعور والسلوك مصاغة ومحددة في النظم القانونية والشعائر  -2

 الخ ...وكذلك بقواعد السلوك والمعارف والعلوم والدين ،بالجماعةوالطقوس الخاصة 
أو بشكل  األشخاصإن هذه الطرق في التفكير والشعور والسلوك مشتركة بين مجموعة من  -3

إلى مجموعة واحدة من خالل جماعة ألشخاص يحددون باالنتماء آخر إن مجموعة من ا
برى تشترك بهذه الخصائص، جماعات فرعية لها خصائص أكثر تمايزا عن الخصائص ك

 .، وهذه تشكل ثقافات فرعية العامة
أنها نتيجة )أن الثقافة ال تنتقل بالوراثة ولكنها تكتسب عن طريق التعليم والتلقين والمعايشة  -4

 (.نماط أو آليات التعليمعدد من أ
إلى جانب ذلك كله، تتأثر ثقافة المجتمع بأوضاعه الطبيعية وأنظمته االقتصادية واالجتماعية     

فقد تساعد االقتصادي واالجتماعي والسياسي  السياسية، وبالقابل تؤثر ثقافة المجتمع على واقعهو 
.  العامالسياسية فهي جزء من الثقافة بمفهومها أما الثقافة ، (1)على استمراره أو تدفع في اتجاه تغييره

وعليه يمكن القول أن خصائصها  ،مانها طرق التفكير والشعور والسلوك السياسي الخاص بجماعة إ
فهي ثقافة فرعية  السياسيةعلى مستوى  مطبقة - أعالهالمشار إليها  - هي نفسها خصائص الثقافة

وتكتسب مقوماتها  كبير على ثقافة المجتمع السياسيةؤثر بشكل فهذه األخيرة ت .الشاملةتتأثر بالثقافة 
 . (2)حدد طابعها من خالل الثقافة العامة للمجتمع توي

 عامةويعد مفهوم الثقافة السياسية أحد المفاهيم الجديدة نسبيا في أدبيات علم السياسية بصفة      
تتعدد تعريفات مفهوم  ،الثقافةفهوم ومثلما تتعدد تعريفات م ،خاصةوحقل السياسة المقارنة بصفة 

وتختلف هذه المعاني  .بحيث ظهرت عدة محاوالت لتحديد مفهوم الثقافة السياسية ،السياسيةالثقافة 
 .والدالالت بحيث يركز علماء السياسة على جوانب أخرى تالئم اهتماماتهم واتجاهاتهم

 

-Talcott parsons ,Op. cit ,p15.  1 
 .211 ص،  1111وق، دار الشر  :عمان ،، الطبعة األولى لم االجتماع السياسيابراهيم أبراش،ع-2
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كبتها عام  األولوية في استخدامه في مقالة(  Almond)لموند مريكي أألوقد كان للعالم السياسي ا
خر ف من بلد إلى آوهو مفهوم يختل Comparative Political Systems "(1)" :بعنوان 1113

البلد في الحكم والسياسة، فهناك من يصر على أن كل أداء  لكبما يتفق مع تقاليد وتجارب ذ
ق هو أمر إن التسو   » (:Leslie Gottlieb)ليب ، إذ يقول ليسلي جوتاجتماعي هو فعل سياسي

حسب هذه لكن .  (2) «سياسي فشراء منتوج ما يعني التصويت اقتصاديا لمصلحة الشركة المنتجة 
وهناك أيضا من يعتبرها  ." ةيالسياس" يمكن االستغناء عن صفة  نذ، إسياسيةظرة فالثقافة الن

            ، منهم تالكوت بارسونزالسياسيةأنماطا من التوجه نحو العمل السياسي أو الموضوعات 
( T. parsons )الموضوعات السياسية  الثقافة السياسية تشير إلى التوجهات نحو  » :نالذي يرى أ

ل مجموعة عوامل أهمها التقاليد والظروف وتتحدد من خال، دادات مسبقة للفعل أو السلوكاستعوهي 
 (3) « والرموز التاريخية والدوافع  والمعايير والعواطف

 .؟  لكن هذا المفهوم يدع جانيا للتساؤل حول ما الذي يعد سياسيا
 :تشملهات بوصفها بتصنيف محتوى هذه التوج( T. parsons )وقد قام بارسونز

نه يعرفه عن سي أي كل ما يعرفه الفرد ويعتقد أجانب معرفي مثل الوعي بالنسق السيا -
 .المؤسسات واألحزاب ورجال السياسة

  .السياسي جانب عاطفي أي االتجاهات العاطفية نحو النسق -

التنفيذية والسلطة الحكم على النسق السياسي، مثل السلطة جانب تقييمي ويقصد به  -
، وكذا نظرة الفرد لذاته كفاعل حزاب السياسية والجماعات الضاغطةالقضائية واألالتشريعية و 

 .سياسي وكذلك نظرته لآلخرين
1-Gabriel Almond, Comparative political systems, journal of politics,18 (1956).pp 391-409 

،  1114، منشورات جامعة قاريوس:  بنغازي طبعة األولى ،، ال المقارنة السياسة في قراءات،  نقال عن محمد زاهي بشير المغيربي
 .211ص 

العدد   المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب:  ، الكويت ، سلسلة عالم المعرفة الثقافة نظرية،  الفاروق زكي يونس وآخرون-2
 .341، ص  223

 .124ص  ،1111 المصرية،الجامعات دار  :، اإلسكندريةالسياسيدراسات في علم االجتماع  محمد علي محمد،-3
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بوصفها متغيرا أساسيا في  وهنالك دراسات أخرى ركزت اهتمامها على االتجاهات نحو السلطة   
تلك األنماط من المعارف  » :بأنها( Peter Nettl ) ، فقد عرفها بيتر نيتل الثقافة السياسية

.«بط بالسلطة السياسية توالتقويم واالتصال التي ال تر 
(1) 

عالقات السلطة تمثل عنصرا هاما فيي  » :أن( Eric Nordlinger)ريك نورد لينجركما يعتبر إ    
   األنظمييييية   ةونيابييييييالثقافييييية السياسيييييية، فهيييييو حسيييييبه متغيييييير رئيسيييييي فيييييي تفسيييييير فعاليييييية واسيييييتقرار 

ة فييي الثقافيي ا المفهييوم يعييد ناقصييا ألنييه أقصييى وأغفييل جوانييب أخييرى مهمييةلكيين هييذ( 2).« الديمقراطييية
السياسية مثل األحزاب السياسية والجماعات الضاغطة وكذلك دور الفرد كفاعل سياسي ونظرته إليى 

 .اآلخرين
الثقافة السياسية تشير إلى توزيع اتجاهات  »: وهو ما تطرق له محمد السويدي الذي يرى أن

سلطة ، كالحكم على النسق السياسي مثل الصفة عامة على الموضوعات السياسيةالمواطنين ب
ونظرة   التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، واألحزاب السياسية والجماعات الضاغطة

 .(3) « الفرد لذاته كفاعل سياسي وكذلك نظرته إلى المواطنين اآلخرين
وهو تعريف أكثر تحديدا من السابق، لكن هناك تعريفات أخرى للثقافة السياسية، إذ وصفها روبرت 

ووضع عناصر تتألف  «العامل الذي يفسر أنماط التعارض السياسي» :بأنها( Robert Dhal)دال
 (4):وهيمنها هذه الثقافة 

يجب أن تسيطر على الفرد في بمعنى االتجاهات المختلفة التي  :التوجه إزاء حل المشاكل -1
 مشاكل المجتمع، هل هي تنحو نحو النزعة البراغماتية أم العقالنية؟ تصفية

   هل تتسم بالتعاونية أم العكس؟ :و الحركة الجماعيةالتوجه نح -2

  
 

 .132ص  سابق،مرجع  محمد،محمد علي -1
 .المكان نفسه-2
 .111ص  نشر،بدون سنة  ،الجامعيةديوان المطبوعات  :الجزائر، ميدانه وقضاياه :علم االجتماع السياسي :السويديمحمد -3
 .21ص  ،1113 ،211العدد  دولية،قضايا  ،»مضمون الثقافة السياسية "  الربيع،حامد -4
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 تميز بالوالء أم بالالمباالة؟يهل  :التوجه نحو النظام السياسي-3

 هل تغلب عليه الثقة أم يخلو من الثقة؟ :التوجه نحو األشخاص اآلخرين-4
غفل دور الفرد كفاعل سياسي ونظرته لهذا الدور كما ركز أيضا عبد لكن هذا المفهوم أ      

غفل باقي أاسية على عنصر السلطة السياسية و الجوهري في تحديده لمفهوم الثقافة السي ديهاال
مجموعة القيم » :العوامل كاألحزاب السياسية والجماعات الضاغطة، فهو يقصد بالثقافة السياسية

والمعتقدات السياسية األساسية السائدة في أي مجتمع والتي تميزه عن غيره من المجتمعات ويحدد 
 (1): هذه القيم فيما يلي

 

وهي أهم المعتقدات السياسية فهو ال يعني فقط اإلقامة في منطقة  :الشعور بالهوية القومية -1
نما يتعدى ذلك البعد   أنزام القومي يساعد النظام في تل، فهذا االالعاطفيجغرافية محددة وا 

 .سي السريعه أثناء عمليات التغيير السياهيجتاز الكثير من األزمات التي تواج

هنا تنصرف المعتقدات السياسية إلى كيفية عمل  :(  Out puts)المنطلقات الحكومية  -2
فهذه المعتقدات هي التي  القرارات،النظام السياسي بمعنى إلى توقعات األفراد بخصوص 

على االتجاهات السياسية فالثقافة السياسية التي تركز  .تحدد أهداف وغايات النظام السياسي
بية تفرض عبئا ثقيال من المطالب على عمل النظام السياسي وهذا عكس الثقافة االيجا

 .السياسية التي تتضمن اتجاهات سلبية

سيلطوي فيي صينع  كما يرتبط بهذه المعتقدات ميدى االعتقياد فيي شيرعية الحكومية كجهياز    
متثيييال فكلميييا اتسييع هيييذا المييدى، كلميييا سييادت فيييي المجتمييع قييييم سياسييية تؤكيييد علييى اال القييرار

 .نه ينظر إلى السلطة على أنها قوة عدوانية، إذا ضاق المدى فإلقرارات السلطة وعلى العكس
 

 .41-41ص  ،1111 الجامعية،دار المعرفة  :مصر السياسي،أصول علم االجتماع  الجوهري،عبد الهادي -1
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ر وجها آخر من تمثل المعتقدات المتعلقة بمسلك الحكومة في إعداد القرا :عملية صنع القرار -3
فاألفراد الذين ال يهتمون بمعرفة أساليب إعداد القرارات يعتبرون  السياسية،وجوه الثقافة 

على العكس بالنسبة  السياسية،غير مشاركين في العملية  المجتمع،أنفسهم مجرد رعايا في 
اإلذعان يجابيا في عملية إعداد القرارات وليس مجرد ين يعتقدون بضرورة مشاركة الفرد إللذ
 .لها

غفل جوانب أخرى لها دور في على السلطة السياسية والحكومة وأ ن هذا التعريف ركزومنه فإ 
بجانب  أكثراهتم ( Samuel Bear)كما نجد أيضا صمويل بير .النظام السياسي ككل

ة عناصر الثقافة السياسية تتمثل في القيم والمعتقدات واالتجاهات العاطفي" :نالحكومة، إذ يرى أ
 (1)"التي تحدد لنا ما الذي يجب أن تكون عليه الحكومة، وما الذي تحققه بالفعل

وسيدني فيربا ( Gabriel Almond)لموند رك معه في هذا التوجه كل من غابلاير أويشت
(Sidney Verba ) مجموعة التوجهات تجاه   » :نهأإذ يحددان مفهوم الثقافة السياسية على

 (2).وغيرها...نحو االقتصاد أو الدين أو األسرة يزها عن التوجهات أجل تميالحكومة وذلك من 
ويعني ذلك االتجاهات نحو ما تفعله الحكومة أو ما يجب أن تفعله وكذا على محاولة من 

بشير المغيربي أن هذه االتجاهات  ويرى محمد زاهي. ن يجعلوها تفعلهينتمون إلى الحكومة أ
 .(3)كبير من األمور التي تؤثر على أداء النظام السياسيتتكون في صورتها العامة حول عدد 

أول هذه االتجاهات هو شعور األفراد نحو وطنهم ودرجة إحساسهم باالنتماء إليه، إذ -/1
 القومي لدى المواطنين، فشعورهم ال يتعدى الشعور باالنتماء  يصعب خلق نوع من االنتماء

نه إذا لم يشعر غالبية أفراد المجتمع بانتمائهم إ، فمنهقليمي أو الطائفي أو العائلي القبلي أو اإل
لهوية واحدة وبلد واحد، يكون من المستحيل إيجاد نظام سياسي فعال وقادر على التأثير في 

 .البيئة المحيطة واالستجابة لها
 .132محمد علي محمد، مرجع سابق، ص -1

2-Gabriel Almond et Sidney Verba, The Civic Culture, Boston: little Brown and Company, 

1965,p13 
 .221محمد زاهي بشير المغيربي، مرجع سابق، ص -3
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ثاني هذه االتجاهات هو شعورهم  بشرعية النظام السياسي أو عدم شرعيته في اتخاذه -/2
حياتهم ويكون ذلك من خالل توجهاتهم تجاه الشكل الدستوري في بلدهم  تؤثر علىللقرارات التي 

جراءاتهائفه وظب القرارات  ن شعور األفراد تجاه سلطات اتخاذومؤسساته الحكومية، إذ أ وا 
ن تأييد ادرة عن السلطات شرعية وملزمة، ألالسياسية يظهر ما إذا كانوا يعتبرون القرارات الص

 أيوقبول األفراد لهذه القرارات يضمن استمرارية العملية السياسية وفعالية النظام السياسي في 
وهي عناصر يشترك فيها محمد زاهي بشير المغيربي مع غابلاير ألموند  جتمع من المجتمعات،م
(Gabriel Almond)  مجموعة التوجهات السياسية   »  :بأنهاالذي حدد مفهوم الثقافة السياسية

اه واالتجاهات واألنماط السلوكية التي يحملها الفرد تجاه النظام السياسي ومكوناته المختلفة وتج
.«دوره كفرد في النظام السياسي

(1) 

، بمعنى توجهات وأراء لنشاط والعمل السياسي في المجتمعف تجاه افهي إذا أنماط التوجه والتكي  
 .األفراد حول أداء النظام السياسي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-Gabriel Almond et Sidney Verba,Op. cit, p12
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 .أنواعهاأبعاد الثقافة السياسية و : الثاني طلبالم
 :أبعاد الثقافة السياسية-(أ

 دراكات وأحاسيس ومشاعر وتقييماتد أن الثقافة السياسية تتكون من إيرى غابلاير ألمون 
ر وأحاسيس تجاه العملية فهي تشمل معلومات ومعارف ومعتقدات حول الواقع السياسي، ومشاع

فراد تجاه النظام السياسي تتحدد من بمعنى أن توجهات األ، ، والتزامات بقيم سياسية معينةالسياسية
 (1): خالل ثالثة أبعاد وهي

التي يحتويها واألدوار  والبنىويعني مدى معرفة األفراد لنظامهم السياسي  :البعد المعرفي-1
هم األشخاص  ، بمعنى معرفة كيفية عمل النظام ومنسية في جانبي المدخالت والمخرجاتالسيا

لفرد ويعتقد أنه يعرفه عن المؤسسات السياسية واألحزاب ورجال القياديون، أي كل ما يعرفه ا
 .(2)السياسة 
، وقد (3)نجازاته لنظام السياسي وأدواره وموظفيه وا  وهي المشاعر تجاه ا :البعد العاطفي-2

 .(4)تتراوح هذه المشاعر ما بين االنجذاب واالشمئزاز
األفراد تجاه النظام السياسي وتقييمهم  ويعني األحكام واآلراء التي يحملها :البعد التقييمي-3

 د الثقافة السياسية ألي مجتمع منن تحدي، ويرى الباحثان ألموند وفيربا بأألداء النظام بصفة عامة
م األفراد ألربعة جوانب من الحياة السياسية يالمجتمعات تتطلب معرفة مدى إدراك وشعور وتقي

 (3:)وهي

 

 

1- Gabriel Almond et Sidney Verba, Op. cit, p13 

 .333،ص1111درا الحكمة للطباعة والنشر،: ، بغدادوأبعاده أسسه، السياسي االجتماع علم سود،ألصادق ا-2

 Gabriel Almond et Sidney Verba, Op. cit, p15.-3  

 .333ص  سابق،مرجع  األسود،صادق -4

5- Gabriel Almond et Sidney Verba, Op. cit, p16 
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 (system):النظام ككل -1
دركات ومشاعر وتقييمات األفراد إويشمل التاريخ والشكل الدستوري والمساحة وغيرها، بمعنى 

وتجاه النظام ( البنية الدستورية والمؤسساتية)ولنظام الحكم ( القادة والمسؤولون)للسلطات السياسية 
 .السياسي ككل

 (Inputs:)جانب المدخالت -2

 إلىت السياسية التي يتم عن طريقها تقديم المطالب المختلفة وتشمل األفراد والجماعات والعمليا
 .لها إلى قراراتالسلطة السياسية لتحو  

 (Outputs)جانب المخرجات  -3

 .تنفيذ القرارات في المجتمع وماهية البنى التي تقوم بهذه العمليةو ويشمل كيفية وضع 
 (Self:)دور الذات   -4

السياسية ومعرفته لحقوقه وواجباته ومشاركته في الحياة وتشمل مدى إدراك الفرد لدوره في الحياة 
 .السياسية وتقييمه لجوانب النظام السياسي 

 في الجدول رقم ويمكن تثبيت ما قيل حتى اآلن حول التوجيهات الفردية نحو النظام السياسي    
 :مايليرفة ما تم مع إذاالموالي والذي يبين بأنه يمكن استخراج التوجه السياسي للفرد  أربعة
تاريخها وحجمها وموقعها  الفرد حول أمته ونظامها السياسي بشكل عام، ما هي معارف -1

هي مشاعره نحو هذه الخصائص النظامية؟  وقوتها وخصائصها الدستورية وما شابه ذلك؟ ما
 أحكامه حولها؟ وما هي آراؤه و

ات السياسية التي والمخرجمعرفة الفرد بالهياكل واألدوار والنخب السياسية المختلفة  ما هي -2
تعالج القرارات المتعلقة بالمدخالت؟ وما هي مشاعره وآراؤه حول هذه البنى والقادة 

 والمقترحات السياسية؟
ماهي معرفة الفرد حول تطبيق سياسة المخرجات، والبنى واألفراد والقرارات التي تعالج هذه  -3

 العملية، وما هي مشاعره وآراؤه وأحكامه حولها؟
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حول حقوقه ي النظام السياسي؟ ما هي معارفه يدرك الفرد ذاته بصفته عضوا فكيف  -4
كيف هو ؟ على النظام السياسي استراتجياته التي تمكنه من التأثيرو طاته والتزاماته لُ وسُ 

في صياغة  ويستخدمهاها نجاز التي يقرُ ته؟ ما هي معايير المشاركة أو االشعوره حول قدرا
 (1).الوصول إلى آراءفي  أوأحكامه السياسية 

 

 
 

1 2 3 4 
 موضوعكالنفس  موضوع المخرجات موضوع المدخالت النظام كموضوع عام 

     معرفي 
     عاطفي
     تقييمي 

 (2)أبعاد التوجه السياسي ( : 04)الجدول رقم                 

 ألنواعوالتقييم قدما تصنيفا اإلدراك والشعور  :األبعاداستنادا على كيفية توزيع الباحثان لهذه  و
 :الثقافة السياسية وهو ما سيتم التطرق له في العنصر الموالي

 :أنواع الثقافة السياسية-(ب
للثقافيية السياسييية تعتمييد علييى  (3)أساسييية  أنميياطسييبق حييدد ألمونييد وفيربييا ثالثيية  بنيياء علييى مييا       
لسياسيي القيائم، واسيتنادا عليى كيفيية توزييع يجابي للنظيام ااستجابة المواطنين في الدولة بشكل إمدى 

أنييواع الثقافييات السياسييية إلييى  ربيياصيينف ألمونييد وفي -اإلدراك والشييعور والتقييييم–هييذه األبعيياد الثالثيية 
 (4)ثقافات أحادية التركيبة وثقافات خليطة 

  الثقافات األحادية التركيبية:أوال      
 :يليكما  المحلية، أولسياسية الرعوية أو الضيقة تشمل هذه الثقافات ثالثة أنماط هي الثقافة ا

 
.1- Gabriel Almond et Sidney Verba, Op. cit,p16-17 

2-Ibid , p 16.                                                                                                                                                              

 دراسة ميدانية: أثر التغيرات االجتماعية االقتصادية على الثقافة السياسية ألساتذة الجامعات الحكومية بالل خلف العمري،-3
 41،ص1111مركز الريادة للمعلومات والدراسات،  :عمان

 .11ص  ،2112وموزعون،  زمزم ناشرون :ردنالطبعة األولى، األ ،السياسيةمبادئ الثقافة  رعد حافظ سالم،-4



 التنمية السياسية و الثقافة السياسيةعملية :                                                       الفصل األول
 

 
110 

 (المحلية):الثقافة السياسية الرعوية-(1
وهي عندما يصل تكرار التوجهات للمواضيع السياسية المتخصصة الموضحة في الجدول    

، وتتمثل خصائص هذا (13)الجدول رقم في إلى الصفر، ويمكن توضيح ذلك السابق  (14)رقم 
 :النوع من الثقافة في

 عملية المدخالتع من الثقافات ال يعرف شيئا عن العناصر التي تساهم في الفرد في هذا النو *
غير مدرك للمدخالت والمخرجات أي الطلبات الشعبية والقرارات الحكومية ، فهو والمخرجات

  .والحقوق والواجبات
 الذات كمشارك فاعل مواضيع المخرجات مواضيع المدخالت النظام كموضوع عام 

 1 1 1 1 رعوي
 1 1 1 1 خاضع
 1 1 1 1 مشارك

 (1)نوع الثقافة السياسية أ (:13)يعني التوجه منعدم                         الجدول رقم  1:مالحظة
 يعني التوجه موجود  1        

ن أي مشاعر حول أمته ونظامها السياسي الفرد ضمن هذا النوع من الثقافة السياسية ال يكو   *
 (2).ى والقادة السياسيينبشكل عام وكذلك حول البن

نه ليس لسياسي، كما أطاته ودوره في التأثير على النظام االفرد ال يدرك أي شيء عن حقوقه وسلُ  *
 (3).لديه أية معايير يستند إليها في صياغة أحكامه وآرائه السياسية

 ة متمايزةدوار سياسيفي المجتمعات التي ال توجد فيها أعادة ما يسود هذا النوع من الثقافة  *
فاألدوار السياسية واالقتصادية والدينية هي أدوار عامة وتوجهات األفراد السياسية لهذه األدوار هي 

 .(4)ليست منفصلة عن توجهاتهم الدينية واالجتماعية 
 

1- Gabriel Almond et Sidney Verba, Op. cit, p13. 

2-Ibid,p17. 

3-Idem. 

4-Ibid, p18. 
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قة حييث تتمييز بقيوة تيأثير عواميل مثييل مين الثقافية يقيوم عليى االنتمياءات التقليديية الضيي   هيذا النيوع* 
ادية لليييزعيم عليييى الحيييياة والجييييش والمصيييالح االقتصييي والمنطقييية الجغرافيييية  واليييدين والقرابييية    العائلييية

 .(1)ي، حيث تتداخل هذه القوى مع الحياة السياسية كما يحدث في المجتمع القبلي البدائالسياسية
نما ترتبط األدوار السياسية  افة ال توجد وظائف سياسية متخصصةفي هذا النوع من الثق * وا 

 (2).والدينية واالجتماعية برئيس المجتمع
ة، وتدار ويكتسب الزعيم السياسي في هذه الثقافات السياسية مكانة قريبة من العظمة وصفات األبو  

النظام وبين المجتمع تبنى على الدمج بين عالقات القوة  السياسة وكأنها شأن عائلي، فالعالقة بين
 (3).ةوالسيطرة وبين عالقات األبو  

، وال يبين (4)إن تأثير األفراد على الحياة السياسية في هذه الثقافات السياسية محدود جدا  *
 المواطنون في ظل الثقافة السياسية الرعوية، أي دور سياسي وال أي توجه سياسي وال يؤدون

 .الواجبات
المواطنون وجود حكومة مركزية، ونادرا ما يتأثرون بقراراتها حيث يتم صناعة القرارات  ال يعي *

 (3).ووضع السياسة في ديوان الزعيم األوحد وبين حاشيته المقربة
عادة ما توجد الثقافة السياسية الرعوية في المجتمعات التقليدية البسيطة، وهو نوع يظهر في  *

 (1).المعزولة اجتماعيا ومؤسساتيا، والتي توجد في المجتمعات القبلية أو البدائيةالمناطق 

 
 
 .11، ص 1111المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية، : ، فلسطينالسياسية الثقافةصالح، نبيل -1
 .41بالل خلف العمري، مرجع سابق، ص -2

 .14، ص 2113جامعة بيرزيت،  :، بيرزيتميدانية دراسة: فلسطين في السياسية الثقافةمحمود معياري، -3
 .المكان نفسه-4
 .11نبيل صالح، مرجع سابق، ص -3
دار النهضة  :، بيروتالمعاصرة الحديثة واالتجاهات التطورية النشأة: السياسي االجتماع علم: عبد اهلل محمد عبد الرحمن-1

 .431ص  ،2111العربية، 
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اطنين ال يظهرون أي دور سياسي ويوجد هذا النوع من الثقافة فالثقافة السياسية الرعوية تضم مو 
السياسية عموما في األقطار ذات المجتمعات التقليدية، أين تتشابك األدوار العائلية والدينية 

عد المغرب ي و. والعاداتواألفراد غير واعين سياسيا وتحكم أفعالهم التقاليد . واالقتصادية، والسياسية
 .(1) ا عن هذا النوع من الثقافة السياسية حسب رعد حافظ سالماألقصى مثاال جيد

 (التابعة):الثقافة السياسية الخاضعة-(2
لى النظام السياسي واتجاه مخرجاته إ يصل في ظل الثقافة السياسية الخاضعة تكرار التوجهات نحو

ك فعال في الواحد، ولكن يصل تكرار التوجهات نحو مواضيع المدخالت ونحو دور الذات كمشار 
وتتمثل   المذكور سابقا( 13)، كما هو مبين في الجدول رقم (2)الحياة السياسية إلى الصفر

 :خصائص هذا النوع من الثقافة فيما يلي
  مها على الحكومية، وقد يكون فخورا بها أو ال يرغبها، ويقي  يدرك الفرد الخاضع لوجود السلطة

قة نحو النظام على المستوى العام ونحو مخرجاته أنها شرعية أو غير شرعية، ولكن هذه العال
فاألغلبية تعاني من السلبية في تعاملها مع النظام السياسي . (3)هي عالقة استسالم أساسا

ر في النظام السياسي، وينتابها شعور معارض أو مؤيد للقرارات وتعتبرها يوشعورها في التأث
فراد في ظل هذا النوع من الثقافة لديهم تصور ألاف (4).ة ال يمكن تغييرها والخروج عنهاإلزامي

رغم أنهم قد يعارضونه أو عام عن النظام السياسي دون أن يكون لهم تأثير على قراراته 
قادرين على  رولكن غالبا ما يكون موقفهم سلبي ألنهم يحسون بأنهم عاجزون وغي، يؤيدونه

هذا ما يدفعهم إلى و  .يرونها مناسبةلنظام الوجهة التي توجيه هذا اير أو التغيير أو التأث
 .د عليهايها أو التمر  الواقع فيضطرون إلى مساندة القرارات وعدم تحد  الخضوع لألمر 

 
 .14عبد الحافظ سالم، مرجع سابق ص -1

2- Gabriel Almond et Sidney Verba, Op. cit, p19. 

3-Idem. 
 .42بالل خلف العمري ، مرجع سابق ، ص -4
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 التي تعيش هذا النوع من الثقافة العنف السياسي بسبب نقص  تما يسود المجتمعا غالبا
هذه المجتمعات  ويسود. النزاع والمقبولة من غالبية السكان إلدارةالمدنية العلمية  اإلجراءات

فوضى وعدم استقرار حكومي، كما تسود الهجرة وغياب روح  إلىحالة عدم الثقة مما يقود 
 (1)د والتطرف السياسي، واالنتفاضات والتمر  الشعور بالقدرة على تغيير الواقعالمبادرة وفقدان 

تتميز  » :(Gabriel Almond et Sidney Verba)ربابلاير ألموند وسيدني فيغافحسب 
وغير ( apathetic)و مغتربون مبالون وفاتيري الشعور أ الثقافة السياسية الخاضعة بوجود سكان ال

 .(2)«ي تغيير سياسيباتهم لألمة ولكنهم غير نشيطون خصوصا في جلب أاجمشاركون، وينجزون و 
  ويتميز هذا النوع من الثقافة بعدم مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار السياسي والتأثير

على الحياة السياسية، كما أنهم ال يطالبون بإشراكهم في العملية السياسية بل يقبلون 
 .يقها لقراراتها بخضوع وطاعةممارسات السلطة وأساليب تطب

  في هذا النوع من الثقافة تتراوح مواقف المواطنين من النظام القائم بين الرفض والتأييد بناءا
على درجة قيام هذا النظام على توفير بعض حاجاتهم الضرورية ولكنهم ال يطالبون بالمشاركة 

ظ مثل هذا النوع من الثقافة يالحو  .تمع حاد وراسخن الفصل بين النظام والمجبأاعتقادا منهم 
مجتمعات القرى والمناطق البدائية البعيدة عن العاصمة ومدن التمركز السياسي والثقافي في 

 .(3)واالجتماعي مثلما هو الحال في مصر والعديد من الدول العربية حسب رأي نبيل صالح
 نما فقط المواطن في هذا النوع من الثقافة السياسية ال يرى نفسه مشاركا ف ي العملية السياسية، وا 

 .(4)خاضعا أو تابعا للحكومة
 

 

 

 
 .11ص  سابق،محمود معياري، مرجع -1

2- Gabriel Almond et Sidney Verba, Op. cit, p19. 
 .21نبيل صالح، مرجع سابق، ص -3
  .13محمود معياري، مرجع سابق، ص -4
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عالية في مدخالت النظام السياسي فراد في مثل هذه الثقافة ال يستطيعون المشاركة بفألفا
أو  العتقادهم أن دورهم سوف يكون بدون قيمة سواء لعدم اعتراف النظام بأهمية مشاركتهم

وهو ما تم التوصل له  .في مدخالت النظام السياسي بقدراتهم المتواضعة ونتائج تأثيرهااالعتراف 
 جزائر في فترة التعددية السياسيةاإلعالمية في الفي دراسة حول دور الثقافة السياسية في الممارسة 

فعينة الصحفيين الجزائريين المدروسة لديها معرفة تامة بالنظام السياسي الجزائري كبينة، لكنها 
تأثير في الموضوعات  أيتمتاز بغياب أو تذبذب اإلدراك بجانب المدخالت، فهم ال يمارسون 

نما يتأثرون بها فحسب، فهم  . )*(مجرد رعايا السياسية وا 
 (المساهمة) :الثقافة السياسية المشاركة -(3

مدخالت التصل توجهات األفراد في ظل هذا النوع من الثقافة نحو النظام كموضوع عام ونحو 
( 13)والمخرجات ونحو الذات ودورها في الحياة السياسية إلى الواحد، كما هو مبين في الجدول رقم 

 :هذا النوع من الثقافة ما يليالمذكور سابقا، ومن خصائص 
  يدرك الفرد في هذا النمط جوانب العملية السياسية المتمثلة في النظام العام ومخرجاته

ومدخالته، ودوره كفرد بتأثيره على النظام السياسي من خالل وعيه لحقوقه وواجباته في إطار 
دراكه العام لمجريات العملية السياس ية، والفرد في هذا النمط يتسم مشاركته السياسية الفاعلة وا 

وعادة ما نجد هذا النوع من الثقافة السياسية في المجتمعات الديمقراطية . بكفاءة سياسية عالية
يدرك "(: et Gabriel Almond  Sidney Verba) لموند وسيدني فيرباغابلاير أحيث يقول كل من 

وجود النظام السياسي والبنى  فة السياسية المشاركة بشكل واضحاأعضاء المجتمع في ظل الثق
ارات، وقد م الطلبات الشعبية وصنع القر والقادة والمقترحات السياسية المنخرطة في عمليات تسل  

 .سياسي وعملية المدخالت والمخرجاتأو بدون رغبة نحو النظام اليتوجه األفراد برغبة 

 

 

: ، الجزائر(عالمية في الجزائرالثقافة السياسية والممارسة اإل)  :، الصحافة والسياسةحياة قزادري :للمزيد من التوضيحات انظر)*(
 .2002طالسيج كوم، 
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كما يدرك أعضاء المجتمع ضمن هذه الثقافة حقوقهم وواجباتهم، ودورهم في التأثير على  
 .(1)"رفضالحكومة وقد تتراوح مشاعرهم وتقويمهم نحو هذا الدور بين القبول وال

 ميز هذه الثقافة السياسية بعالقات تأثير متبادلة ومستمرة بين النظام والمواطنين فالمواطنون تت
 أوالمركز  إلىعملية اتخاذ القرار بواسطة العمل السياسي والضغوط الموجهة  يشاركون في

 .النظام
  نه فالمواطن يرى أ العملية السياسية،يعتمد هذا النوع من الثقافة على مشاركة المواطنين في

في ظل هذا  ونوالمواطن (2)نه يتأثر بقرارات هذا النظاماختيار الحكومة وصنع القرار وأيستطيع 
النوع من الثقافة لديهم فرص أكبر للمشاركة في الحياة السياسية والنظام السياسي، فهم قادرون 

بر مختلف األنشطة الة عارستهم للحياة السياسية الفععلى تغيير النظام وتعديله عن طريق مم
المظاهرات أو و  ، و أنماط المشاركة السياسية مثل االنتخاباتومن خالل الوسائل المتعددة

 (.3) جماعات الضغط السياسي المتعددة
  من خصائص هذا النوع من الثقافة السياسية أيضا هو توجه عواطف المواطنين نحو الشعور

وانخفاض مستوى العنف السياسي وشيوع الثقة السياسية بين مختلف بالوالء للمؤسسات الحكومية، 
لكن تشير الدراسات إلى عدم وجود  .الجماعات االجتماعية والسياسية واإلقرار بشرعية نظام الحكم

 .األمةسكان كل لدى   يمكن إيجاد هذا النوع من الموقف المشاركثقافة سياسية مشاركة خالصة، ال
الدول الديمقراطية مثل الواليات المتحدة األمريكية وكندا وفرنسا والسويد يمكن مثال تصنيف بعض 

والسويسرا وبريطانيا وألمانيا على أنها تقع تقريبا ضمن الثقافات السياسية المشاركة، بما أن عدد 
كبير من مواطنيها نشطين سياسيا لكن يحتوي كل من هذه األقطار على عدد من المواطنين الذين 

ن في العملية السياسية، منه يمكن التسليم بعدم وجود ثقافة سياسية من نوع واحد بصفة ال يشاركو 
مطلقة مما يدفع بنا للحديث عن أنواع الثقافات المزيجة وخصائصها وهو ما سيتم التطرق له فيما 

 :يلي
1- Gabriel Almond et SIdney Verba,Op. cit, p19 

 .21مرجع سابق، ص  صالح،نبيل -2
 . 431اهلل محمد عبد الرحمن، مرجع سابق، ص  عبد-3
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 :الثقافات الخليطة أو المزيجة: ثانيا
 :عدد من الثقافات المركبة، ومن بينها نذكر ما يليعلى مل هذا النوع من الثقافات تيشو 
 :الخاضعة –الثقافة الرعوية  -(1

قة لمحدودة والضي  قد يرفض في ظل هذا النوع من الثقافة عدد كبير من السكان االدعاءات ا
للسلطة القبلية والقروية واإلقطاعية المنتشرة وطوروا والءا نحو نظام سياسي أكثر تعقيدا ذو بنى 

 .(1)حكومية مركزية متخصصة ومتميزة 
درة وأكثر التزاما بالقرارات الحكومية الصابمعنى أن نسبة من المواطنين أصبحوا أكثر وعيا و 

 .عدم مساهمتهم السياسية في مثل هذه الحكومة وخضوعهم لها فقطوالءا للحكومة المركزية، رغم 
 :المساهمة –الثقافة الخاضعة -(2

توجهات متميزة نحو المدخالت تسب عدد كبير من المواطنين في هذا النوع من الثقافة يك
بينما استمر معظم الباقين من السكان موجهون نحو  ومجموعة فاعلة من التوجهات نحو الذات ،

 .(2)اء الحكومي التسلطي ولديهم مجموعة من التوجهات الذاتية السلبية نسبياالبن
في هذا النوع من الثقافة ال تستطيع فئات من السكان الموجهين نحو المشاركة أن تصبح هيئة 

واثقين من أنفسهم وذلك ألن توجهات المشاركة قد انتشرت فقط بين جزء من  من مواطنين مؤهلين و
سبب أن شرعيتهم قد جوبهت بثقافة الخضوع المستمرة والتي تعلق أثناء االنقطاعات السكان وكذلك ب

 التسلطية، أي عندما يظهر حكم تسلطي، لذلك فهم يميلون ألن يكونوا طموحين ديمقراطيا، أي أنهم
، ولكن شعورهم بالكفاءة لم يبنى على أساس الخبرة أو على أساس يقبلون معايير الثقافة المشاركة

ضف إلى ذلك يميل عدم االستقرارات المرافقة بشكل مستمر للثقافة . واثق من الشرعية شعور
المشاركة و عدم الفاعلية المتكررة للبنى الديمقراطية والنظام الحكومي إلى إنتاج ميوالت  –الخاضعة 

 (3).مستغربة بين عناصر السكان الموجهة ديمقراطيا
 

 11رعد حافظ سالم، مرجع سابق، ص -1
2-Gabriel Almond et Sidney Verba,Op . cit , p23. 

3- Idem. 
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 :المشاركة -الثقافة الرعوية-(3
الثقافة السياسية في  نأتواجه العديد من المجتمعات الحديثة مشكلة التنمية الثقافية، حيث 

ة ولتحقيق ثقافة مشاركة يجب تجسيد معايير المشارك .هي رعوية بشكل مسيطرهذه االقطار  معظم
متوافق، ففي ظل  فالمشكلة تكمن في تطوير توجهات نحو المدخالت والمخرجات بشكل في الواقع،

المشاركة يمكن أن تهدد معظم األنظمة السياسية بتجزئة أو انقسام رعوي، فال  -الثقافة الرعوية 
مواطنين ظاهر من تستطيع البيروقراطية االعتماد على رعايا موالين، وفي المقابل ال وجود لبناء 

 (1).ولينمؤهلين ومسؤ 
 :الثقافة المدنية-(4

   (: Gabriel Almond et Sidney Verba )عرفها كل من غابلاير ألموند وسيدني فيربا
على أنها ثقافة سياسية خليطة تتضمن مواطنين ناشطين سياسيين وخاضعين سلبيين، كل فرد له "

 .(2)" سية للديمقراطيةعناصر لتوجهات رعوية يمكن أن تتوافق مع عناصر أسا

تبعا ألنواع الثقافة السياسية التي وضعها ألموند وفيربا والمتمثلة في الثقافة المشاركة 
والخاضعة والرعوية فإن الثقافة المدنية هي خليط مالئم من الثقافات الثالثة بحيث تنتج نظام 

باعتباره  (3)ية السياسية عد تأسيس ثقافة مدنية الهدف األساسي للتنميو . سياسي ديمقراطي فعال
 .(4)النوع المؤدي إلى إنتاج البيئة السياسية المالئمة للنظام السياسي الديمقراطي

( (Gabriel Almond et Sidney Verbaويرجع كل من غابلاير ألموند وسيديني فيربا
الستجابات طة الحكومة واتفضيلهما للثقافة المدنية لما تتضمنه من توازن بين بعض العوامل مثل سل

، واالتفاق واالنقسام، والعاطفة والحياد العاطفي التي يمكن أن تؤدي إلى إنتاج البيئة الحكومية
 .(3)السياسية، المالئمة للنظام السياسي الديمقراطي

 
1-Gabriel Almond et Sidney Verba, op. cit, p26. 

2-Idem. 
3-Idem. 

4-Idem. 

5-Idem. 
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يفرض النظام السياسي في ظل بعض  أننه يمكن ة المتعلقة بتأييد هذا النوع هو ألكن المشكل
 .الظروف نظاما على السكان يختلف بشكل كبير عن ثقافاتهم

( (Gabriel Almond et Sidney Verbaوسيدني فيربا  وبعد دراسة تقسيم غابلاير ألموند
فقد  (Sidney Verba)فيربا للثقافة السياسية حسب سوف يتم عرض تقسيم آخر   ات السياسيةللثقاف

 اسية هي اإلحساس بالهوية القوميةحدد هذا األخير محتوى الثقافة السياسية في ثالثة أبعاد سي
الحرية : اف لها رعد حافظ سالم أبعادا أخرى مثللحكومية، وعملية صنع القرار، وأضوالمخرجات ا

ويمكن  ،الخ...توفر روح المبادرةو الخضوع والمقاومة، و ي، الشعور باالقتدار السياسو واإلكراه، 
العالقة بين الحكام و إضافة كذلك بعض القيم االجتماعية كالمساواة وأسلوب حل النزاع، 

 .والعلمانية أو الدينية ،الثقةو أولوية الفرد أو الجماعة، و والمحكومين، 
 اإلحساس بالهوية القومية -(1

ة من أهم أبعاد الثقافة اإلحساس بالهوية القومي( Sidney Verba)اعتبر سيدني فيربا 
يساعد في تشكيل ما حيث يتضح عامل والء األفراد لنظامهم السياسي ومجتمعهم، وهو  ،(1)السياسية

 .من المجتمعات وتوصف مؤسساتهم السياسية بالشرعية همهويتهم القومية وبالتالي تميزهم عن غير 
القومية عن إحساسه ببناء األمة، وال يمكن الحكم على مجتمع بأنه ر تمسك الفرد بهويته ويعب  

، األمر الذي يشتت قوة ذلك المجتمع ه القومية ، واختلفت هوية أفرادهمتماسك إذا تعددت والءات
 (2)ويؤدي إلى انهيار مؤسساته السياسية وبالتالي انهيار عناصر تكوين ثقافته السياسية

 :مية وعملية صنع القرارخرجات الحكو اإلحساس بالم-(2
إن المؤسسات السياسية تستمد شرعيتها من رضا األفراد عن نظامهم السياسي خاصة عند      

مدخالت العملية السياسية التي يمارسها النظام السياسي، وال يتحقق ذلك إال  إدراكهم لمخرجات و
 فتهم لوسائل صنع القرار النظام السياسي ومعر  و بينمن خالل إدراكهم لقنوات االتصال بينهم 

 

 .111، ص 1111وكالة المطبوعات ، :، الطبعة األولى، الكويتالسياسية النظم نظرياتكمال المنوفي، -1
 .31بالل خلف العمري، مرجع سابق، ص -2
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المشاركة  في صنع القرار من خالل مختلف طرقالنظام، مما يشعرهم بأنهم يشتركون  ذلكفي 
يختلف مفهوم السلطة باختالف النمط  »:خلف العمري في هذا الصدد ويقول بالل .السياسية

الخاص بالنظام السياسية وباختالف العادات والتقاليد التي يتم بناءا عليها اتخاذ القرار وصنعه فكل 
، فإذا سلطةمجتمع له تقاليده الخاصة به، تختلف من مجتمع إلى آخر تبعا لوسائل االتصال بال

عادات والتقاليد المتفق عليها القرارات السياسية اتخذت من خالل األنماط وال تصور المواطنون أن
 (1)«عن السلطة ذو شرعية يحترمها األفرادالصادر ح القرار أصب
 :الغاية من استخدام السلطة-(3

بمعنى أن هناك أهدافا عامة استقرت في الضمير الجماعي لألفراد، وأصبح البد على السلطة 
ولة تحقيقها، واألمر هنا متعلق باألحاسيس والمشاعر أو االنفعاالت والعواطف تحقيقها أو محا

 (2).ودورها في التأثير على الثقافة السياسية
 :الخضوع أو المقاومة-(4

اإلذعان المطلق وعدم إبداء أي نوع من أنواع المقاومة من قبل الفرد في حال و يعني الخضوع 
وعكس ذلك تماما تتم المقاومة وبمختلف ، ظام السياسيسلب حريته من طرف النتعرضه لمحاولة 

 .(3)بالثورة ضده ومحاولة إزالته اتهاءاألساليب بدءا من التفاوض مع النظام السياسي وان
 :الشعور باالقتدار السياسي-(3

ويعب ر عنه بالكفاءة السياسية، فشعور األفراد بقدرتهم التأثيرية في مجريات األوضاع السياسية 
أكثر إيجابية في توجههم نحو نظامهم السياسي، وهو ما يدفعهم إلى المشاركة الفعالة في  يجعلهم

 (4).بناء مجتمعهم
 

 
 .31-33بالل خلف العمري، مرجع سابق، ص -1
 .31ص  السابق،المرجع -2
 .31ص  السابق،المرجع -3
 .31ص السابق،المرجع -4
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 :توفر روح المبادرة-(1
سي يؤدي إلى الفاعلية السياسية وذلك بمبادرة ومشاركة األفراد في إن الشعور باالقتدار السيا

ما يساعد في نضج الديمقراطية التي ، وهو ة بصفة عامة والسياسية بصفة خاصةاألنشطة العام
قوم على أساس المبادرة في حيز من المسؤولية والسماح لكافة اآلراء والتوجهات بالتعبير عن رأيها ت

 (1).ال تشكل تهديدا الستقرار المجتمع دون قيود طالما أنها

 :الحرية واإلكراه-(7
فالعالقة بين األنظمة . (2)بقدر وجود الحرية أو نقيضها اإلكراه يمكن وصف الثقافة السياسية

 التقليدية سم العالقة بين األنظمة السياسيةالسياسية وبين شعوبها تختلف من دولة إلى أخرى، إذ تت
حيث  .ما بالنسبة لألنظمة الديمقراطيةالحرية وتحديده، وعكس ذلك تماوشعوبها بتعطيل هامش 

تكون العالقة بينها وبين شعوبها عالقة تواصل وانفتاح وحرية في إبداء اآلراء وصنع القرارات من 
وتثبيت لمبدأ المساواة للتأكيد على أهمية الحرية خالل المشاركة السياسية مع نزاهة االنتخابات 

 (3).في بناء ثقافة سياسية ديمقراطية كقيمة أساسية

 :أسلوب حل النزاع-(1
هناك فرق في موقف اللجوء إلى العنف والقوة في الحياة السياسية واالجتماعية مقابل موقف الحوار 

وهذا هو الفرق بين المجتمعات العسكرية والديمقراطية، من حيث الموقف من التجانس  والتوفيق،
بل التعددية واالختالف، والموقف من المواطنة مقابل تكريس االنتماءات والسعي إلى الوحداوية مقا

 (4).إلثنية والقرابةالقبلية وا
 

 

 .31بالل خلف العمري، مرجع سابق، ص -1
، العدد الرابع، السنة السادسة، كانون االجتماعية العلوم مجلة، "التنشئة السياسية في األدب السياسي المعاصر " كمال المنوفي،-2

 .21، ص1111الثاني، 
 .31بالل خلف العمري، مرجع سابق، ص-3
 .21نبيل صالح، مرجع سابق، ص-4
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 :المساواة-(9
اد في تعتمد الثقافة السياسية التي تحترم وتطبق مفهوم المواطنة كوضعية قانونية لجميع األفر 

ثني أو العقائدي أو إل، بصرف النظر عن االنتماء الديني أو العرقي أو االمجتمع على مبدأ المساواة
ن في الحقوق والواجبات وهذا المواطنين متساوي وتعتبر .، وعن الحالة االقتصاديةالجنسي العائلي أو

 .ال يتجلى إال في المجتمعات الديمقراطية
لقة ثنية والطائفية والفكرية فتفضل العالقات المنغإلأما الثقافة التي تكرس االنتماءات القبلية وا

خل الجماعة المتجانسة، ويصاحب ذلك بروز مواقف سياسية واجتماعية تمتاز بالحدة المحدودة دا
وكمثال عن ذلك ما هو سائد في لبنان منذ السبعينات  .جاه من ال ينتمون إلى نفس الهويةوالعنف ت

 .(1)إلى يومنا هذا حيث تتميز الثقافة السياسية بتكريس االنتماء الطائفي 
في الثقافة السياسية الديمقراطية، إلى جميع أفراد المجتمع على أنهم  نه ينظرإضافة إلى هذا فإ

متساوون في إنسانيتهم وفي حاجاتهم وصفاتهم األساسية وتعد عدم المساواة أمرا غير عادل وال 
الطبيعة في  ة أن التمييز هو معطي اجتماعي مترس خطبيعي، في حين ترى الثقافات غير الديمقراطي

الكثير من األحيان على فإن حصة كل فرد تعتمد على قدراته وعلى تحصيله وفي  ، ومنهوفي الحياة
س عربيا ولذلك كونه سليل انتمائه، فلهذا امتيازات لكونه رجال وليس امرأة، ولهذا كونه يهوديا ولي

 .رستقراطية وغيرهاأعائلة، 
دول العالم  أكثرفي  لكن في الحقيقة ال يمكننا الحديث عن واقع يتميز بالمساواة المطلقة حتى

 أمامديمقراطية، يمكن القول أن المواطنين في المجتمعات الديمقراطية الغربية يتمتعون بالمساواة 
فسة االقتصادية الحرة مع علمها القانون وفي الحقوق والحريات المدنية، لكنها مجتمعات تشجع المنا

تالي في التحصيل العلمي والثقافي وفي ن نتائج هذه المنافسة انعدام المساواة في الملكية وبالأب
وهو عكس ما هو متعارف عليه من وجود لثقافة سياسية مشاركة  (2)التأثير في عملية صنع القرار
 .في المجتمعات الغربية وأمريكا

 .21نبيل صالح ، مرجع سابق، ص -1

 .22المرجع السابق، ص -2
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 :العالقة بين الحكام والمحكومين-(10
وتميل  والمحكومينت السياسية المواقف تجاه السلطة وتفسر العالقات بين الحكام تعالج الثقافا

لقيمية لقبول واحترام المجتمعات ذات الثقافة السياسية غير المشاركة إلى إيجاد وتقديم المبررات ا
 .(1) العالقات ذات التسلسل الهرمي والتأكيد عليها

 :أولوية الفرد أو الجماعة-(11
على  ز المجتمع وتجعل األولوية لمصالحهسياسية الديمقراطية تضع الفرد في مركإن الثقافة ال

بينما نجد  ،إلخ...الطبقة ة، القبيلة الحزب أوحساب مصلحة الجماعة مهما كان نوعها العائل
ب الجماعة في مركز الحياة االجتماعية والسياسية وتضع الثقافات السياسية المحافظة تنص  

الجماعة  وبالتالي يكون الفرد كجزء من هذه .م األولويات التي يجب تحقيقهاسل مصلحتها على رأس
صبح جهة لخدمة الجماعة يُ ا، ومنه ففي الثقافة السياسية المو  رمز مقدس أحيان   إلىالتي تتحول 

كرامة الشخصية حق التدخل تعسفيا طالما ال تراعي الخصوصية وال( عائلة، حزب، قبيلة)للجماعة
هذا هو إذن الوضع السائد في جميع األنظمة غير الديمقرطية حيث الجماعة . انيةوالحقوق اإلنس

رمز مقدس ومصلحتها أهم من مصلحة الفرد الملزم بالعمل على تحقيق أهداف الجماعة وخدمتها، 
ع بالتساوي حسب وحيث حريته في االختيار محددة، والخبرات االقتصادية ومراكز القوة ال توز  

 .(2)الكفاءة
 :ةــقــالث-(12

فعدم الثقة بين الجماعات اذج الثقة وعدم الثقة الخاصة بها، تختلف الثقافات السياسية طبقا لنم
 .(3)يخلق نزاعا سياسيا واتخاذ القرار يصبح عملية صعبة جدا

يؤدي إلى  اعندما يكون مستوى الثقة منخفض »:حيث يقول كمال المنوفي في هذا الصدد     
 الصراع  بين التشكيالت االجتماعية وبينها وبين السلطة  السياسية، إال أنه من ازدياد حدة الشك و 

 .131حمادي، مرجع سابق، ص شمران -1
 .22-21نبيل صالح، مرجع سابق ، ص -2
ي علم التنشئة السياسية وعالقتها بالقيم السائدة في المجتمع العراقي، دراسة نظرية تحليلية فة، ميادة أحمد عبد الرحمن الجد-3

رعد حافظ : نقال عن 131-131، ص 2112،المستنصرية أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية، الجامعة االجتماع السياسي،
 . 111، مرجع سابق ص  السياسية الثقافة مبادئسالم، 
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إلى قبول الجماعات األخرى مع الوقت الممكن أن تؤدي عملية الزيادة في المشاركة السياسية 
 (1).«بر ينجم عن ذلك انحصار حالة الشك وعدم الثقة بين القوى االجتماعيةبدرجة أك

وتعد الثقة أهم أبعاد الثقافة السياسية ففي حالة توفر بعد الثقة يمكن تصور ثقافة سياسية 
مشاركة حيث تكون هناك ثقة سياسية بين األفراد ومؤسساتهم الرسمية وغير الرسمية لينعكس ذلك 

ود ثقافة سياسية مشاركة تصور ن تصور وجفي حالة الشك فإ أمار وصنعه، على ثقتهم بالقرا
مع بعضهم  األفرادفال يمكن قيام تعاون بين النظام السياسي وبين أفراده من جهة وبين  خاطيء

 .البعض من جهة أخرى
 :العلمانية أو الدينية -(13

سي للفرد حيث للدين دور في المقصود بالدينية ذلك الحيز من التكوين القيمي في التشكل النف
ويدخل ضمن تكوينها القيمي، أما بالنسبة للعلمانية ليس فيها تشكيل األنظمة السياسية والثقافية 

 .للدين دور في تشكيل األنظمة السياسية والثقافية فيها وال يدخل ضمن تكوينها القيمي
مة تعتمد على األبعاد منه فخالصة كل ما تقدم أن الثقافة السياسية المشاركة أو المساه

حساسهميجابية للثقافة السياسية والمتمثلة في والء األفراإلا بالمخرجات  د لنظامهم السياسي وا 
الحكومية وعملية صنع القرار والمقاومة والشعور باالقتدار السياسي وتوفر روح المبادرة والحرية 

 اعي والتسامح االجتماعي والسياسيتمواللجوء إلى السلم والتفاهم والحوار والتوفيق والتجانس االج
والموازنة بين الحقوق وواجبات المواطنة والتأكيد على الحقوق الفردية أكثر من الجماعية، والمساواة 
أمام القانون في متطلبات الحياة األساسية والثقة واألخذ بعين االعتبار التراث االجتماعي والديني 

والصراع  تمع يتصف بالثقة االجتماعية والسياسية وقلة الشكفي تشكيل الثقافة السياسية وتوفر مج
يجابية ، أما عدم توفر هذه األبعاد اإلةأفراد المجتمع وبينه وبين السلط والنزاعات السياسية بين

السابقة الذكر يجعل الثقافة السياسية غير مشاركة وبالتالي غير ديمقراطية وهو ما سيؤثر على 
 .سلوك الفرد السياسي

 
 .21، مرجع سابق، ص " التنشئة السياسية في األدب السياسي المعاصر" : كمال المنوفي-1
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 .أثر الثقافة السياسية السائدة على السلوك السياسي :الثالث المطلب
يجب التطرق أوال للفرد وك السياسي ثر الثقافة السياسية السائدة على السلالحديث عن أ قبل

الثقافة ياسية، باعتبارها العملية التي تنتقل بواسطتها بالتنشئة السعالقة الثقافة السياسية إلى 
ما أنها تنقلها من الجيل السابق ، طالالتي تحافظ عليهاعملية الفهي ، السياسية من جيل إلى جيل

قل من خاللها األوسع تشير إلى الطريقة التي ينلى الجيل الحالي، فالتنشئة السياسية بمعناها إ
 .السياسية من جيل إلى آخر المجتمع ثقافته

 كما تقوم التنشئة السياسية من جانب آخر، بتغيير الثقافة السياسية طالما أنها تقود المجتمع أو
جزءا منه، لتجريب سياسة مختلفة عن الطريقة التي عايشوها وجربوها من قبل، وتحت تغيير كبير 

 .قافة سياسية جديدة ن عملية التنشئة السياسية تقوم بخلق ثمناسبات خاصة فإ أو
نه ليس هناك مجتمع تقوم فيه هيئات التنشئة السياسية  بالمحافظة وما تجدر اإلشارة إليه هو أ

، فعادة يوجد في كل مجتمع هيئات تقوم في الوقت نفسه بخلق ثقافة جديدةأو فقط  ييربالتغ أوفقط 
ق قيم جديدة مالئمة للظروف بحماية تقاليد معينة وتغيير جوانب أخرى من الثقافة السياسية وخل

رات تكون تدريجية وغير السياسية الجديدة وهذا هو السبب وراء وجود ثقافات خليطة بما أن التغي  
 (1)سريعة

منه وبعد معرفة العالقة بين الثقافة السياسية والتنشئة السياسية يمكننا معرفة كيف تؤثر الثقافة 
 ت التنشئة السياسية بأحد وظائفهان خالل قيام هيئاويكون ذلك م .السياسية على السلوك السياسي

جيل القديم بنوعها وخصائصها إلى الجيل الحالي وهذا الخاصة بال قيامها بنقل الثقافة السياسية: مثال
ما يؤثر على السلوك السياسي للفرد، فتنشئة الفرد من قبل هيئات التنشئة السياسية التي تتواجد في 

ة الخضوع على سبيل المثال، إنما سيؤدي ذلك إلى تأثر هذه الهيئات بثقافة بيئة تسيطر عليها ثقاف
 .الخضوع أثناء قيامها بتنشئة الفرد مما ينعكس على سلوك الفرد السياسي

 

ترجمة مصطفى عبد اهلل أبو القاسم خشيم )، تحليلية دراسة :السياسية التنشئةريتشارد داوسن،كينث بريث، وكارن داوسن ، -1
 .211، ص 1111منشورات قاريونس،: ، بنغازي، الطبعة األولى(شير المغيربيوحمد ب
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فالفرد الذي ينشأ في ظل ثقافة الخضوع سيدرك بأنه جزء من النظام السياسي ويدرك تأثيره 
على حياته، وتكون نظرته إلى دوره الخاص في السياسة نظرة تابعة متأثرة بأفعال الحكومة ولكنه ال 

 يجابية أو سلبيةول العملية السياسية، سواء كانت إكيلها، وقد يمتلك الفرد آراء حيملك دورا في تش
ا في نه سيبقى سلبي  ن النظام والسلطة السياسية، إال أوقد  يطور إحساسا بالشرعية أو بالنفور م

 (1)توجهاته إزاء المشاركة السياسية 
كن أن يقال كذلك على أثر نمط قال حول تأثير ثقافة الخضوع على السلوك، يمي أنوما يمكن 

إن نمط الثقافة السياسية السائدة بخصائصها هي  .آخر من الثقافة السياسية على السلوك السياسي
التي تحكم هيئات التنشئة السياسية أثناء تأديتها لوظائفها، وبالتالي تحكم وتؤثر على سلوك الفرد 

 .عملية التنشئة السياسية السياسي، فالثقافة السياسية تحدد بشكل أساسي محتوى
دولة ما بأنها تسلطية فيكون من يرى سعد الدين إبراهيم أنه عند وصف الصدد هذا وفي 

نما أيضا بالثقافة السياسية  همالمناسب أن ال نفسر هذا فقط بأهواء الحكام واستبداد الفردي، وا 
نظام الديني في هذا الن وربما نجد أ وبالتركيب االجتماعي لهذا المجتمع،السائدة في المجتمع 
ن التكوين القبلي في هذا المجتمع رة في هذا المجتمع أسرة مستبدة وأن األسد، وأالمجتمع أيضا مستب

وأن النقابات في هذا المجتمع تسودها عالقات استبدادية، أي أن استبدادية النظام  تكوين مستبد،
، ومن ثم فإننا نخطئ كثيرا إذا السياسي هي جزء من منظومة تسلطية موجودة في كل المجتمع

نما إذا كنا نتحدث فعال عن  تصورنا أن التغير الديمقراطي يتعلق فقط بالشكل السياسي للمجتمع، وا 
تطور ديمقراطي فال بد أن يشمل األسرة والمراكز الدينية والنقابة والجامعة ونظام التعليم، فالنظام 

 . (2) رالسياسي هو محصلة وخالصة لكل هذه األمو 
 
 .133ص  ،1111، دار المعرفة الجامعية: كندريةاإلسالجزء الثالث، ، أصول االجتماع السياسي :محمد علي محمد-1
ص  1111منتدى الفكر العربي،  :، عمان، الطبعة األولىالعربي الوطن في والديمقراطية السياسية التعدديةسعد الدين إبراهيم،  -2

331-331. 
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بأن لنمط الثقافة السياسية السائدة أو الُمسيطرة الدور األكبر في التأثير  وبالتالي يمكن القول 
على السلوك السياسي للفرد من خالل تأثريها الكبير جدا على معظم هيئات التنشئة السياسية أثناء 

 .تأديتها لدورها
نشئة السياسية بين التفة السياسية السائدة في المجتمع و نتج التشابه بين الثقاكما أنه عادة ما يُ 

ن عدم التوافق بين الثقافة سه استقرارا سياسيا، على العكس فإعلى نمط الثقافة السياسية السائد نف
السياسية السائدة وبين النمط الذي تستند إليه التنشئة السياسية يؤدي إلى عدم االستقرار السياسي ما 

 (1).سيطرةلم يكن هناك اتفاق على الرغبة في تغيير الثقافة المُ 
لثقافة السياسية أثر على السلوك السياسي سواء من جانب مكن القول بأن لومن كل ما سبق ي

من جانب الخبرات غير الرسمية ويمكن إظهار ذلك باالعتماد على مرتكزات  أوالقيم االجتماعية 
سياسي الثقافة السياسية، التي وضعها كمال المنوفي وتتمثل أهم عناصرها في الشعور باالقتدار ال

المتبادل وتوفر روح المبادرة والالشخصانية والثقة  مشاركة السياسية والتسامح الفكريواالستعداد لل
 (2). السياسية

 :الشعور باالقتدار السياسي-(1
غالبية أفراد المجتمع بالقدرة على التأثير في مجريات الحياة ويقصد به شعور جل أو 

ول دون خوف من عقاب أو لوم بإبداء الرأي في لى أي مسؤ ء بتوجيه النقد البناء إالسياسية، سوا
ن لهذا الرأي قيمة ويمكن أخذه بعين االعتبار تي تواجه المجتمع، مع االقتناع بأمختلف القضايا ال

يجابي وفعال، فقد يحس الفرد الذي قد يحصل على لشعور يعد ركيزة ألي نشاط سياسي إفهذا ا
وغيرها من الجماعات  اءرسة ومكان العمل ومع جماعة النظر فرصة للمشاركة في األسرة وفي المد

غير الرسمية، بقدرته في التأثير على الحكومة أكثر من الفرد الذي لم يحصل على مثل هذه 
 .الفرصة

 

1-Lucian pye, political culture, In international encyclopedia of social science, vol 12, op. cit, p219. 

  .111رعد حافظ سالم، مرجع سابق، ص : ننقال ع

 .11، ص1113، أكتوبر 11العدد  ،العربي المستقبل، "الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي": كمال المنوفي-2
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لكن في الغالب الفرد العربي عامة يشعر بعدم إمكانية تغيير مجرى الحياة وأنه ال يستطيع  
 .نع القرارات وال حتى نقد أو ذكر أخطاء الحاكم علناالتأثير في عملية ص

وقد اتضح في دراستين ميدانيتين أجريتا على عينات من الحضر والريف في المجتمع        
المسؤول بسبب  حضوروثين ال يستطيعون إعالن آرائهم في لمصري في السبعينات أن أغلب المبحا

وهذا ما ينطبق  ،(1)ن المسؤول يفعل ما يراه هوأل جدوى الكالم معدبالخوف منه وكذا القتناعهم 
دون خشية ن يقوموا بنشر الوعي ، وأاألمةيكونوا عقل  أنحتى على المثقفين الذين يفترض فيهم 

 .غلبهم ال ينتقدون الحكام علنية خوفا من بطشهممن بطش السلطة، يالحظ أن أ
 :أما ثاني عنصر ترتكز عليه الثقافة السياسية وهو

 :ستعداد للمشاركة السياسيةاال-(2

يجابية في صنع القرار واختيار لمواطنين بضرورة المشاركة بوعي وا  غلب اويقصد به اقتناع أ
الممارسة البناءة والفعالة، وتتدرج مستويات  إلىؤدي يالحكام وأعضاء المؤسسات التمثيلية، وهذا ما 

كة في المناقشات السياسية وتقدير هذه المشاركة ابتداء من مزاولة حق التصويت مرورا بالمشار 
شح للمناصب العامة وتنتهي بالوجود االقتراحات واكتساب عضوية في التنظيمات السياسية والتر  

 .الفعلي في السلطة
بمعنى من المحتمل جدا أن يسلك الفرد الذي قد حصل على فرص المشاركة غير السياسية 

ا، إذا ما أتاح له ا سياسي  الفرص، سلوكا تشاركي   بالمقارنة مع الفرد الذي لم يحصل على مثل هذه
زيد الخبرات غير الرسمية من قدرة الفرد على سي مثل هذه الفرصة، كما يمكن أن تالوضع السيا

 .(2)القيام بدور سياسي فاعل
 
 .11مرجع سابق، ص، "الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي"كمال المنوفي، -1
 .112ظ سالم، مرجع سابق، صرعد حاف-2
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يقول أيضا رعد حافظ سالم أن عدم توافر فرص مشاركة للفرد في الجماعات غير الرسمية يمكن أن 
  (1).يؤدي إلى سلوك سياسي غير مشارك

منه يمكن االستنتاج أنه كلما تراكمت خبرات الفرد في المشاركة وهو ينتقل من العائلة إلى و 
 .الخ، وبدون انقطاع كلما زادت كفاءته السياسية...إلى مكان العمل  المدرسة أو من المدرسة

 :أما ثالث عنصر ترتكز عليه الثقافة السياسية فهو
 :التسامح الفكري المتبادل -(3

ويقصد به السماح لكافة اآلراء والتوجهات بالتعبير عن نفسها دون قيود، إذ ينبغي أن يتوفر 
قيمة التسامح  أن والمالحظ. س واحترام الرأي اآلخر بمبدأ التنافا ومحكومين قبواللدى الجميع حكام  

عيشها فنراها كل أما األزمة التي ن » :في حياة العرب إذ يقول حسن حنفي ليست متأصلة هذه
ا في تفكيرنا وألننا ال نسلم بحق وغياب الحوار في حياتنا المعاصرة نتيجة ألننا لسنا أحرار  ... يوم

نواجه الفكرة بالسيف، والرأي  ...االعتراف بحقه في إبداء الرأيالتفكير و اآلخر في الحرية و 
م بالخيانة يته   أوكل مخالف للرأي  ير علىكفالتباالعتقال، والعقل بالعضالت أو برفع سالح 

 .(2) «والعمالة أو العته والجنون
 امليد، وهو يعأي السدإياه الر  اإذن ففي بعض البلدان العربية كل واحد يتعصب لرأيه معتبر 

من شخصيته فالذي ينتقده فكأنه اعتدى عليه، ومنه فاألفكار واآلراء  أجزء ال يتجز على أنه  كالمه
عدم ن كذلك فإ .تنافس فيه بحرية عن أصحابهاتلصيقة ومرتبطة باألشخاص وليس لها سوق 

لتسامح التسامح االجتماعي إنما يؤدي إلى سلوك سياسي يتسم بالعنف على العكس من قيمة ا
لى التعاون السياسي في وقت األزمات ي إلى تقبل االتجاهات المعارضة وا  االجتماعي التي تؤد
 .السياسية بين األفراد

 
 

 .112رعد حافظ سالم ، مرجع سابق ، ص-1
 .11مرجع سابق، ص ،"الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي"كمال المنوفي، -2
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 :ترتكز عليه الثقافة السياسية فيويتمثل رابع عنصر 
 :توفر روح المبادرة-(4

ويقصد به شعور األغلبية بالمبادرة لمناهضة الظلم أو المشاركة في التنمية، وهذا ما ال نجده 
ة ال ن كل قرار أو مبادر فهم يتصورون أن الحكومة هي المسؤولة عن كل شيء وأ في البلدان العربية

 .(1)هي تتكفل به من المهد إلى اللحد العربي يعتبر السلطة أبوية فالفرد ،ن تأتي من أعلىبد أ
يجابي، بل ينتظر ذلك من غيره ال يبادر باتخاذ موقف إ فهو عند مالحظته لقصور أو انحراف ما

 .وما دام كل واحد ينتظر مبادرة اآلخر لن يزول التردي الموجود في مؤسساتنا
 :السياسية هو وبالنسبة لخامس عنصر ترتكز عليه الثقافة

 :الالشخصانية-(3
 حاكمن السلطة متمثلة في مؤسسات وليست متوحدة مع شخص الونعني بها اعتبار األفراد بأ

ورب العائلة وصاحب القرار الحاكم هو محور النظام السياسي، فهو األب  لكن في الثقافة العربية
إليه تنسب كل اإلنجازات . إلخ...لف السلطات والقائد األعلى م بين مختول األول والحك  والمسؤ 

نه علم بها ما كانت لتحدث وقد يتمنى األفراد في وذمته مبرأة بحجة أنه ال يعلم باالنحرافات ولو أ
نما ليخلفه حاكم قوي  البلدان العربية زوال الحاكم لكن ليس لتحل محله مؤسسات فعالة وقوية وا 

أو  المجتمع وبين صالح وتأخريكي  بين تقدم عادل، بمعنى جنوح الفرد العربي نحو الربط الميكان
  (2).فساد الحاكم

وهذا ما يعيق نضج وبناء المؤسسات السياسية وفي حالة وجودها تبقى هشة وال تلعب الدور 
 .الفعال في عملية صنع القرار السياسي

 
 

 
 .11ق، ص مرجع ساب، "الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي"كمال المنوفي، -1
 .11المرجع السابق، ص -2
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 :ويتمثل سادس وآخر عنصر ترتكز عليه الثقافة السياسية في
 :الثقة السياسية-(6

وتتمثل في الشعور بالثقة المتبادلة بين المواطنين والنظام السياسي، وأيضا بين المؤسسات 
 .(1)ة اجتماعيا وفكرياالسياسية، وقد تصل إلى حد تبادل االتهامات حتى بين التجمعات المتقارب

الجماعات السياسية في وقت  ن الثقة العالية بين الناس تؤدي إلى ميل أكبر لتشكيلإبالتالي ف
 .السياسية للتأثير على الحكومة المحن

نه كلما كانت ، إذ أأيضا س إلى الثقة بالسياسة والسياسيينكذلك تؤدي الثقة العالية في النا
رية التعبير لما كان هناك اعتراف أكبر بالحريات المدنية للناس كحالناس كين هناك ثقة عالية ب
 .لخإ....وحرية االعتقاد 

نه لنمط الثقافة السياسية السائد، الدور األكبر في التأثير سبق يمكن القول أ وأخيرا ومن كل ما
ناء تأديتها على السلوك السياسي للفرد بحكم تأثيرها المسيطر على معظم هيئات التنشئة السياسية أث

 .لدورها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .11، مرجع سابق، ص "الثقافة السياسية وأزمة الديمقراطية في الوطن العربي"كمال المنوفي، -1
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 .الهيئات والعوامل المساهمة في تكوين الثقافة السياسية: الرابع المطلب
 إلىيجب التطرق أوال وين الثقافة السياسية الهيئات والعوامل المساهمة في تك قبل الحديث عن

أسلوب مباشر وأسلوب غير مباشر وكذلك بطرق رسمية  :طرق اكتساب الثقافة السياسية وهي
 .وطرق غير رسمية

 :األسلوب غير المباشر-1
أي التي ليس من الضروري أن تكون  ،الستعدادات واالتجاهات بصفة عامةيعني اكتساب ا

 .(1)تطور التوجهات السياسية لدى الفرد سياسية في حد ذاتها، ولكنها تؤثر ال حقا في
 :ويتحقق األسلوب غير المباشر من خالل ما يلي

 :انتقال الخبرات  الشخصية المتبادلة - أ

ن الطفل يبدأ في التعرض لعملية التنشئة السياسية وهو بالفعل مزود حسب هذه اآللية فإ
ته طفل في األسرة وتلميذ في بخبرات حققتها العالقات الشخصية المتبادلة فمن خالل خبراته بصف

في تعامله أن يطور بحيث يستطيع  من العالقات مع رموز السلطة االمدرسة استطاع أن يطور عدد
أساليب للتفاعل تشبه تلك التي خبرها خالل حياته المبكرة، فقد يربط على  مع هذه الرموز االحق

 .ه في العائلةسبيل المثال، الطفل بين سلطة الرئيس على الدولة وسلطة والد
 :التلمذة والتدريب-ب

وتعني انتقال الخبرات والمهارات التي يكتسبها الفرد من خالل ممارسته لألنشطة واكتسابه لمهارات 
فالفرد  .سلوكية وقيم واتجاهات في مجاالت غير سياسية، إلى النطاق السياسي في مرحلة الحقة

سياسية ومهارات يستخدمها بعد ذلك في  حينما يشارك في منظمات اجتماعية يكتسب خبرات غير
 (2).تعامله مع النظام السياسي

 
 
 .221، ص 1114مطبعة جامعة الموصل، : ، الموصلالسياسي االجتماع علمإحسان محمد الحسن، -1
 .214مرجع سابق ، ص أصول االجتماع السياسي ،  محمد علي محمد ،-2
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 :التعميم -ج
د شمول القيم االجتماعية إلى السابقتين، ففي حاالت عديدة، يمت   ترتبط هذه اآللية باآلليتين     

ث يمكن القول أن نسق االعتقاد الذي يوجد لدى الفرد يجسد شخصيته يالمجاالت السياسية، بح
 (1).السياسية

 :األسلوب المباشر-2
دف يشير هذا األسلوب إلى العمليات التي يتم من خاللها نقل محتوى سياسي محدد لألفراد به

 :تكوين توجهاتهم السياسية ويشمل هذا األسلوب ما يأتي
 :التقليد والمحاكاة-أ

يعتبر التقليد أكثر أساليب التنشئة السياسية شموال، إذ يعتمد أعضاء المجتمع بمختلف      
مستويات ذكائهم على المحاكاة كوسيلة للتنشئة، حيث يكتسبون من خالله طائفة كبيرة من القيم 

وعموما الطفل يكتسب من خالل المحاكاة جزءا من . والمهارات والخبرات واالتجاهات والسلوكيات
 .(2)عية والثقافية والقيمية من الكبارتفضالته االجتما

 :التنشئة السياسية المتوقعة-ب
    نه غالبا ما يتبنى األشخاص الذين يأملون في االلتحاق بمهن وهو يشبه أسلوب التقليد، حيث أ

جتماعية خاصة القيم والسلوكيات الخاصة بهذه المهن واألوضاع االجتماعية منذ مدة أو أوضاع ا
 (3).مبكرة

لنشاط فعلى سبيل المثال يبدأ كثير من طالب الكليات، الذين يرغبون في المشاركة في ا    
 .باالنخراط مثال في المنظمات الطالبية أنفسهم لمثل هذه المشاركة السياسي، بإعداد

 
 
 . 213، مرجع سابق، صاالجتماع السياسيأصول علي محمد،  محمد-1
 .33مرجع سابق، ص  رعد حافظ سالم ،-2
 .34المرجع السابق، ص -3
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 :التربية السياسية-ج
وتقوم بها العديد  اآلخرين إلىنقل التوجهات السياسية  إلىهي تلك المحاوالت المقصودة التي تهدف 
 .من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية

 :الخبرات السياسية-د     
ج لالندماج أو عدمه في الطفولة المبكرة حتى مرحلة النض هي الخبرات المكتسبة منذ مرحلة

ذلك أن المشاركة في صنع القرارات السياسية تؤدي إلى زيادة إحساس الناس  .الحياة السياسية
 (1).بالمسؤولية السياسية 

ن يمكن القول بأالتنشئة السياسية غير الرسمية فأما بخصوص التنشئة السياسية الرسمية  و 
التنشئة السياسية غير الرسمية قد تكون مقصودة أو غير مقصودة، تقوم بها جهة غير رسمية  

يوب األحزاب السياسية، فيمكن أن يكون ذلك تنشئة مقصودة حديث األب البنه مثال عن مزايا وعك
مة بطريقة رديئة، فيعتبر ذلك تنشئة سياسية غير غير رسمية، أما سماع األهل يتكلمون عن الحكو 

 قصودة ومنظمة تقوم بها جهة رسميةأما التنشئة السياسية الرسمية فهي م .مقصودة وغير رسمية
مع  .التنشئة السياسية الرسميةعن ل االمدنية في المدارس الحكومية هي مث أوفالتربية السياسية 

ملية مستمرة طيلة حياة الفرد من الطفولة إلى نهاية حياة اإلشارة إلى أن التنشئة السياسية هي ع
 (2)الفرد

إلى مؤسسات يتم من خاللها إكساب األفراد المعارف واالدراكات  تحتاج عملية التنشئة السياسيةو  
 :والعواطف والقيم والمعايير السياسية وهذا ما سيتم التعرض له في العنصر الموالي

 
 
 .211ص  ،، مرجع سابقالجتماع السياسيأصول ا محمد علي محمد ،-1

2-Eric ROWE, Modern politics: An Introduction to Behaviour and institutions, 1st ed, London: 

Routledge and Kegan Paul Ltd, 1969, p18. 
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 :السياسيةالهيئات أو المؤسسات المساهمة في تكوين الثقافة -(أ
المؤسسات على أساس أن بعضها مؤسسات رسمية ذات طبيعة يمكن لنا التفريق بين هذه 

 .سياسية ومؤسسات غير رسمية
 :المؤسسات غير الرسمية -1

 :وتتمثل أولى هذه المؤسسات في
  :األسرة-(أ

كسابهم قيما أساسية، وقد كشفت دراسات السلوك  وهي تلعب دورا هاما في تشكيل اتجاهات األبناء وا 
مارس من طرف األسرة في هذا السلوك بل أن التنبؤ بالسلوك االنتخابي عن مدى التأثير الم

نما يستند إلى  االنتخابي في بريطانيا ال يعتمد على الطبقة االجتماعية التي ينتمي إليها الفرد وا 
 (1).معرفة كيفية إدالء األب بصوته االنتخابي

اهتمامها بإعدادهم ألدوار لسياسية مثل لكن األسرة عادة ماال تهتم كثيرا بإعداد أبنائها للحياة ا
، فهي تؤثر على ات بالنسبة الهتمامات معظم األسرعلي سلم األولويأخرى، فالسياسة ال تقع في أ

 :تعليم السياسي من خالل ثالث طرق وهيال

 :نقل توجهات سياسية صريحة (1-أ

ير عن يقوم الوالدان بنقل اتجاهات وتقييمات سياسية إلى أبنائهم من خالل النقاش والتعب
ة، كما يساهمان في تنمية أحاسيس المشاركة في الحياة السياسي وجهات النظر والمشاركة أو عدم

 .اميجابية حول المشاركة السياسية لدى أطفالهإ

 :نقل توجهات لها تأثير سياسي غير مباشر-(2-أ

مع ويتم ذلك من خالل العالقات الشخصية داخل األسرة بمعنى تعلم الفرد طريقة التعامل 
اآلخرين وشعوره بالقدرة على اتخاذ القرارات أو توقعه أن يقوم اآلخرون باتخاذها نيابة عنه فالفرد 

 والفرد في عدم ثقته في القيادات السياسية، عدم الثقة في اآلخرين ينعكس ذلكالذي يتعلم 
 

 

 .131، مرجع سابق ص السياسي االجتماع أصولمحمد علي محمد ، -1
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خصيته وثقته في الحصول على ما يريد يصبح مواطنا واثقا من نفسه مدافعا يتعلم فرض ش الذي
 (1). عن حقوقه

 :تحديد كيفية التعرض لباقي مؤثرات التنشئة-(3-أ

إن األسرة تؤثر في تحديد قنوات التنشئة التي يتعرض لها األبناء وكذا الجماعات المرجعية 
يها والجماعات الدينية والترفيهية التي يشارك فيها السياسية، فأصدقاء الفرد والمدارس التي يذهب إل

 .تتحدد في معظمها بالوضع االجتماعي والجغرافي الذي توفره األسرة

األسرة توفر الوسائل األساسية لتحويل الطفل العادي عقليا » (:J Davis)ويقول جيمس دافيز 
ميله واتجاهه )فرد ن معظم خصائص الشخصية السياسية للناضج مكتمل الشخصية وأ شخص إلى

تم تحديدها في البيت، وقبل أن يشارك الفرد في الحياة ( للتفكير والفعل السياسي بطرق معينة
 .(2)السياسية سنوات عديدة سواء كانت مشاركته هذه كمواطن عادي أو كشخصية سياسية مهمة

كثير من ن لألسرة تأثير على أبنائها يستمر معهم طيلة حياتهم وقد حاولت وبالتالي فإ
الدراسات قياس مستوى التطابق بين الوالدين واألبناء في االنتماء الحزبي، ولقد وجدت معظم هذه 
الدراسات، تطابقا كبيرا بين الوالدين واألبناء في االنتماء الحزبي وكان هذا التطابق موجودا في 

 .(3)دراسات عن أفراد في مراحل مختلفة من حياتهم
يرتبط ( المواطنة)وفيربا أن اإلحساس بالكفاءة والمقدرة المدنية ولقد وجد كل من ألموند 

، وأن المقدرة على المشاركة في صنع القرارات تعلقة بالكفاءة والمقدرة الذاتيةباألحاسيس العامة الم
وعلى االعتراض أو االستفسار من السلطة األبوية في األسرة خالل سنوات الطفولة يرتبط بإحساس 

 .(4)في سنوات العمر الالحقة( المواطنة)والمقدرة المدنية  الفرد بالكفاءة
 

 . 132مرجع سابق ، ص ،  د داوسن وكارن داوسن وكنيث برويثريتشار -1

 .131المرجع السابق، ص -2

 .112المرجع السابق، ص -3
4-Gabriel Almond et Sidney Verba, op.cit, p309. 
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قنوات الرئيسية للتنشئة السياسية وهي ليست ومنه يمكن االستنتاج أن األسرة هي إحدى ال
خاضعة للسيطرة المباشرة لنظام الحكم وقادته، وبالتالي يصبح من الصعب عليهم مراقبتها واإلشراف 

 .على محتوى التنشئة السياسية
 :المدرسة-(ب

حيث يعد المقرر الدراسي من أهم وسائل التنشئة السياسية ويمكن التمييز بين نوعين من 
 .يم والتوجيه السياسيالتعل
 :تعليم المواطنة -(1-ب

وهو ذلك الجزء من التعليم السياسي الذي يبين كيفية المشاركة الجيدة للمواطن في الحياة 
 .السياسية

 :التلقين السياسي اإليديولوجي-(2-ب
ويهتم بتعليم إيديولوجية معينة للمواطن قصد قبول نظام حكم معين وبالتالي يتم نقل القيم 

نشاد حدث في المدرسة مثل تحيتسياسية إلى الطفل عن طريق مختلف النشاطات التي ال ة العلم وا 
ف على الرموز الوطنية مثل صور وأحاديث القادة لتعر  اوتكريم األبطال و األناشيد الوطنية 

السياسيين، باإلضافة إلى عدد كبير من التعابير الرمزية التي تعكس اإلخالص والتفاني لألمة وحب 
باالرتباط بالجماعة وهو أحد مرتكزات الثقافة  اإلحساسمي ولو قليال كما تعكس المدرسة وتن   الوطن،
شارك في مختلف النشاطات من خالل الجماعة التي أصبح مرتبطا بها بشكل يفالفرد  .السياسية
 .(1)وثيق 

فإلى  ين االتجاهاتلتين تؤثران على تكو لكن األسرة والمدرسة ليستا هما الرابطتين الوحيدتين ال
 :(2)جانبهما يوجد عدد مختلف من الجماعات التي تساعد على تشكيل التوجهات السياسية وهي

 
 
 .113ريتشارد داوسن وكارن داوسن، وكنيث برويت، مرجع سابق ، ص -1
 .221المرجع السابق، ص -2
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 :التجمعات المجتمعية -(ج
ائص معينيية وهييي تشييمل تجمعييات مثييل وتتمثييل فييي مختلييف الفئييات الييذين تييربطهم معييا خصيي  

 الطبقات االجتماعية والمهنية واألجناس والجماعات الدينية واألقاليم الجغرافية، وجماعات السن 
بعضهم البعض ومنه يؤثرون  ىلإواحدة، فاألصدقاء المقربون يستطيعون إيصال مواقفهم السياسية ال

 .على التوجهات السياسية لكل منهم وكذا نقابة العمال
 :الجماعات األولية-(د

وتلعب دورا مؤثرا في تشكيل التوجهات السياسية فجماعات الرفاق وزمالء العمل هي مصادر 
مهمة للتعلم السياسي فهي تعمل على نقل وتعزيز توجهات سياسية معينة بتوفير اإلطار أو المحيط 

الرفاق أهمية في التعلم كما أن لجماعات  .من خالل التفكير والوعي السياسي الذي ينمو ويتغير
السياسي، وهي شكل من أشكال الجماعة األولية، والتي تتكون من أعضاء يشتركون في وضع 

األولى من مركز اجتماعي متساو نسبيا وتربطهم عالقات وثيقة، وتبدأ مهمتها خالل السنوات 
 .(1)المدرسة كرموز مرجعية مهمةتحل روابط الرفاق محل الوالدين و المراهقة بحيث 

لى زمالء وتستمر هذه العالقات كأدوات مهمة للتنشئة، وي تطور شكلها إلى عالقات الزوجية وا 
لى عالقات أولية قد تنمو بين األفراد المنتمين للتنظيمات الدينية العمل وأصدقاء الحي وا  

 .واالجتماعية
 :الجماعات الثانوية-(ه

نوعا ما لدور جماعات الرفاق ويمكن وهي تقوم بدورها كأدوات للتعلم السياسي بشكل مشابه 
 :وهي (2)لها أن تؤثر في التنشئة السياسية بعدة طرق مختلفة 

 .قد تقوم بمحاوالت للتعليم والتلقين السياسي المباشر -1

 .قد تكون مصدرا للتعلم السياسي غير المباشر، خصوصا بالنسبة لنوع التعلم -2

 
 . 231مرجع السابق، ص ريتشارد داوسن وكارن داوسن وكنيث برويت ، ال-1
 .231المرجع السابق ، ص -2
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 .إنها تقوم بدور الجماعات السياسية المرجعية بشكل مماثل لعمل التجمعات المجتمعية -3

 .أنها توفر إطار لتنمية العالقات األولية والتي تؤثر فيما بعد على التوجهات السياسية -4

الخبرات والتدريب في عالقات الجماعة  بتوفير لثانوية تساهم في التعلم السياسيفالجماعات ا
السياسي وهدف أو غرض هذه محتوى البغض النظر عن  ذاتها،ومهارات القيادة المشاركة في حد 

 .الجماعة
وقد أثبتت الدراسات بأن المشاركة في الجماعات  الثانوية يرتبط بمستوى عال من االهتمام 

المواطنون الذين هم » :إذ يقول ألموند وفيربا ياسيةوالمشاركة السياسية واإلحساس بالكفاءة الس
إلى أعضاء في تنظيمات غير سياسية غالبا ما يشعرون بقدرتهم الذاتية أكثر من الذين ال ينتمون 

نه يؤكد حقيقة الروابط التطوعية التي تقوم بأداء وظائف سياسية يبدو أ ن، وهذا إذأي تنظيمات
ثل هذه وابط سياسية أو غير سياسية، لكن أعضاء مضمنية وكامنة بغض النظر عن كون هذه الر 

نه ليس لهم أي دور سياسي، لديهم كفاءة سياسية أكثر من غير بينوا أ نالتنظيمات حتى إ
هناك من اعتبر وجود مثل هذه الجماعات مطلبا أساسيا للديمقراطية التعددية  و .(1)«األعضاء

 .الديمقراطيةت السياسية المالئمة للعملية السياسية تجاهاالمستقرة فهي تساعد على تسليح األفراد باال
للفرد وكلما كان وثيق االرتباط بها كلما الجماعة  ت أهميةنه كلما زادومنه يمكن االستنتاج أ

ياسية كلما زاد دورها وكلما زاد اعتقاد الفرد بأهميتها الس زاد تأثير الجماعة على توجهاته السياسية،
 .يةالسياس هتوجهاتفي تشكيل 

 :ومن المؤسسات غير الرسمية أيضا هناك
 :المؤسسات الدينية-(و

ويقصد بها المساجد والكنائس ومختلف دور العبادة، وما يرتبط بها من مؤسسات أو أشخاص 
 .يوظفون الدين لتلقين أفكار سياسية عامة ألفراد المجتمع

 
 1-Gabriel Almond et Sidney Verba, op.cit, p8. 
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في المجتمعات اإلنسانية دورا كبيرا في حياة الناس خصوصا في دول العالم  ويلعب الدين
     ون على نقل مجموعة من القيم السياسية من جيل إلى جيل الثالث، فالذين يوظفون الدين يعمل

 .ون على إضفاء الشرعية على النظام السياسي القائم أو تجريده منهاأو يعمل

اشرة كاألحزاب، أو شكل جمعيات خيرية أو جمعيات وقد تتخذ شكل منظمات سياسية مب
 (1).للوعظ واإلرشاد، أو مجرد دور عبادة

وتمارس المؤسسات الدينية دورا في عملية التنشئة السياسية من خالل المنشورات  التي توزعها 
يتها بالرغم من محدود -والندوات التي يقيمها رجال الدين أو رجال الكنيسة إال أن أهم هذه األدوار

هو البرامج اإلذاعية والتلفزيونية التي تتوفر عليها بعض  -على مستوى النسق السياسي العام 
 (.2).المؤسسات الدينية المسيحية

أما في العالم اإلسالمي فإن دور المؤسسات الدينية في عملية التنشئة السياسية يتميز عن 
 ن عن الدولة والسياسة عن العقيدةل الديدورها في المجتمعات  األخرى، نظرا ألن اإلسالم ال يفص

فالدين يدخل في صميم النسيج االجتماعي العربي واإلسالمي ويطبع العربي المسلم بطباعه ، فدور 
الدين في عملية التنشئة السياسية ال يقتصر على المؤسسات الدينية المتخصصة بل يمارس الدين 

 من خالل الحصص والدروس الدينية  وفي المدرسة دوره في هذا السياق منذ الطفولة داخل العائلة
إن التنشئة .إلخ ...وفي وسائل اإلعالم من خالل البرامج الدينية الموجهة وفي االجتماعات الحزبية

السياسية التي تمارسها المؤسسات الدينية هي أكثر ما تكون بروز ا من خالل المساجد وعلى يد 
ؤالء دور ا في زعزعة استقرار العديد من األنظمة كما كان المسي سين من رجال الدين، وقد لعب ه

 (3).األمر في نظام الشاه في إيران وكما حدث أيضا في الجزائر

 
 
 .211ابراهيم أبراش، مرجع سابق ، ص   -1
 .211، ص السابقمرجع ال -2
 .221المرجع السابق، ص -3
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 :المؤسسات الرسمية-(2
 :أول هذه المؤسسات هي

 :السياسيةاألحزاب -(أ
تلعب األحزاب السياسية دورا أساسيا إما في خدمة النظام السياسي من خالل مساندته ودعم 

ما معارضته  صياغةمطالبه وتقنين و  المطالب الشعبية لجعلها مقبولة من طرف النظام السياسي، وا 
 .األحزاب الرأي العام ضد السلطة حيث تقلب

الحزب الواحد، ثنائية حزبية أو  -النظام الحزبي  غض النظر عن طبيعةفاألحزاب السياسية وب
وبغض النظر عن إيديولوجياتها فإنها تساهم في صياغة الثقافة السياسية للمجتمع  -تعددية حزبية 

 .(1)من خالل برامجها ومبادئها وعمليات التوعية السياسية التي تقوم بها 
ي تختلف عملية التنشئة السياسية فهوبما أن الثقافة السياسية هي المضمون الذي تنطلق منه 

يحدث تداخل ففي دول الحزب الواحد ، حسب النظام الحزبي السائد وحسب طبيعة النظام السياسي
 لنظام السياسي، ويعتمد إيديولوجيتهبين الحزب والسلطة السياسية وبالتالي يصبح الحزب في خدمة ا

مؤسساته السياسية لخدمة النظام، فهو بذلك ويدافع عن مطالبه وبرامجه ويوظف أجهزته اإلعالمية و 
أما في  .، وتوفير االستمرارية في األداءيسعى إلى تكريس وتقوية الثقافة السياسية الواحدة القائمة

 أنماط الثقافة السياسية القائمة ر هام فيييتم إدخال تغي التي تأخذ بالتعددية الحزبية فإنه األنظمة
مارسة تنشئة سياسية تبلور من خاللها مواقفها المعارضة للنظام حيث تعمل األحزاب الحاكمة بم

 .الحاكم
 
 
 
 
 .231ابراهيم أبراش ، المرجع السابق، ص -1
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وبهذا تقوم األحزاب بتدعيم تجزئة الثقافة السياسية بدال من قيامها بتقوية االتجاهات السياسية 
ثقافات فرعية قوية تقليدية أو عرقية  المختلفة، ويبدو في الواقع أن األحزاب الموجودة في دول ذات

تق وي االنقسام والصراعات القائمة، ففي دولة كفرنسا فإن األحزاب عند قيامها بالتنشئة السياسية فهي 
، وتعتمد األحزاب على عدة وسائل من أجل تنمية الثقافة السياسية (1)تق وي الثقافة السياسية المجزأة

 :يذكر منها
 :شخصية غير الرسميةلاخطوط االتصال  (1-أ

وهي ناتجة عن نشاط الحزب والقدرة المتزايدة على الحصول بشكل مستمر على منتجات       
وسائل اإلعالم من راديو وصحافة مكتوبة وتلفزيون كمصادر هامة للمعلومات عن القضايا 

وطريقة حل  والمشاكل القومية، وعن النخب السياسية وسلوكها وعن قنوات رفع الشكاوي أو المطالب
 .هذه المشاكل، وعن األساليب التي يمكن للفرد بها أن يرتبط بفعالية بنظامه السياسي

 المشاركة في نشاطات الحزب -(2-أ
التي لقنت بواسطة )إذ يمكن أن تغير المشاركة في نشاطات الحزب وجهات نظر الفرد السابقة 

ت المباشرة الرسمية وغير الرسمية مع بخصوص النظام السياسي ويكون للعالقا( العائلة والمدرسة
النخب المحددة في النظام السياسي قوة ضخمة بشكل حتمي في تشكيل ردود أفعال الفرد بالنسبة 

وعليه فإن الصالت المباشرة بالنظام السياسي تميل إلى ترسيخ والحفاظ على نوع أو نمط . للنظام
 .معين من التوجه السياسي

 
 
 
 

 

 1111مكتبة الوعي العربي،: القاهرة، (ترجمة أحمد علي أحمد عناني)،المقارنة السياسة ،باول بنغهام اإلبنغابلاير ألموند و -1
 .111ص
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والمالحظ في السنوات األخيرة أن دور األحزاب في عملية التنشئة السياسية في الدول 
نه في األولى تراجعت أن العالم الثالث، ويرجع ذلك إلى بينما زادت أهميتها في بلدا المتقدمة تراجع،

أهمية اإليديولوجية في الحياة السياسية، ووصل الفكر االجتماعي السياسي فيها إلى مرحلة 
االكتمال، حيث لم تعد هناك فوارق إيديولوجية حقيقية بين األحزاب السياسية، المتصارعة وخصوصا 

يمان بالنظام الديمقراطي فالجمهور أصبح لديه  (1)،في الواليات المتحدة األمريكية وبريطانيا قناعة وا 
أما في دول العالم الثالث، حيث النظام السياسي ال يرتكز على قواعد شرعية ثابتة، والهوية . البيرالي

الوطنية لم تتبلوربشكل واضح، وحيث أن عالقة الدين بالدولة لم تحسم تماما، فإن التعددية الحزبية 
ال تقوم على برامج سياسية واقتصادية بل هي تعددية  -في الدول التي تعرف تعددية سياسية  -

 .طائفية أو جهوية أو إثنية

ويرى محمد علي محمد بأنه في الدول النامية تلعب األحزاب دورا يقترب إلى حد كبير من  
ن هناك تخلفا إذا سلمنا بأ"  :الدور الذي تلعبه األسرة في عملية خلق وتغيير الثقافة السياسية ويقول

نه مجرد أداة انتخابية أو تجمع يعبر عن هذه الدول فإن الحزب سوف يصبح أكثر من أ في نظم
إن الحزب يستطيع أن يوفر العمل لعدد كبير من  .وقف السياسي لدى طائفة معينة من الجماهيرمال

الناس وأن يجعل بينهم وبين الحكومة القائمة صالت متنوعة ويحقق التكامل بين الجماعات 
قترح البرامج القومية وبإيجاز فإنه يقوم بدور هام في تكوين االتجاهات السياسية المختلفة وي

 .(2)"المختلفة
 

 

 

 

 .231إبراهيم أبراش، مرجع سابق، ص -1
 .131، مرجع سابق، صأصول االجتماع السياسي: محمد علي محمد-2
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شئة السياسية من أما إذا كانت هذه األحزاب ذات إيديولوجية دينية فإنها تمارس عملية التن
خالل المؤسسات الدينية، وفي الدول المتقدمة التي تبلور فيها مجتمع مدني فاعل، تمارس األحزاب 

وية والطالبية والنوادي الرياضية ودور الثقافة ات والجمعيات النستنشئة سياسية من خالل النقاب
 .التابعة لها أو التي لها تأثير عليها
ألحزاب السياسية تقوم بمهمة التكوين السياسي لألفراد وذلك ن اومنه يمكن االستنتاج بأ

والجماعات ذات النفوذ كالنقابات  يةالدينالمؤسسات بتوجيههم سياسيا، وباإلضافة لألسرة واألصدقاء و 
 .واألحزاب والهيئات هناك وسائل اإلعالم

 :وسائل اإلعالم-(ب
لتي أصبح يحتلها اليوم كقوة أو سلطة تبرز أهمية اإلعالم في التنشئة السياسية من المكانة ا

 .لما تملكه من تأثير على توجهات األفراد ومواقفهم السياسية، والتأثير على أذواقهم وكل نمط حياتهم
ونظرا لهذه األهمية تسعى األنظمة السياسية للسيطرة على وسائل اإلعالم وتوجيهها لخدمتها 

القوى المتنافسة داخل الدولة الواحدة إما إلى  حتى تضمن الهيمنة على الرأي العام، ومنه تسعى
المطالبة بمشاركة الدولة في استعمال وسائل اإلعالم الرسمية، أو أن تخلق لنفسها وسائل خاصة 

 . بها من أجل التأثير على الرأي العام
إذ ال ينبغي أن يغفل دور وسائل اإلعالم في التنشئة السياسية فباإلضافة إلى توفير 

عن األحداث السياسية الحالية المحددة يعمل االتصال الجماهيري على األمد الطويل  المعلومات
على تشكيل األفكار السياسية للفرد، فبعض الحقائق قد تنقل باستخدام األساليب المثيرة للعاطفة، 
ويكون لألحداث المصاحبة لها لون عاطفي، ويكون لنظام االتصال الجماهيري الخاضع للرقابة قوة 

مة في تشكيل المعتقدات السياسية ويمكن أن يوفر أسس التأثير الهامة بالنسبة للنظام الشمولي ضخ
 (1).بقدر أهمية قوة البوليس

 
 .11غابلاير ألموند و بنغهام باول اإلبن ، مرجع سابق، ص  -1
 



 التنمية السياسية و الثقافة السياسيةعملية :                                                       الفصل األول
 

 
144 

اء ونظرا لما تتوفر عليه هذه الوسائل من إمكانيات مادية وفنية فإنها تستطيع أن تغير البن
األخالقي للمجتمع، وبالتالي األفكار والمبادئ السياسية التي يعمل على هديها المجتمع، أو أن تقوم 
ببث األفكار والمعلومات والقيم التي تحافظ على الثقافة السياسية للمجتمع إذ تستطيع وسائل اإلعالم 

اختيار المادة اإلعالمية سن إكساب الجماهير اتجاهات جديدة أو تعديل اتجاهاتهم القديمة شريطة ح
، وقد أيدت األبحاث هذه الفكرة وبينت قبل، وتقديمها له في ظروف مناسبةمتها للجمهور المستومالء

قدرة وسائل اإلعالم على إكساب الجماهير اتجاهات جديدة أو تعديل اتجاهات قديمة، إذا ما وجهت 
امبريقية قوة التأثير الذي تمارسه وسائل وقد أكدت بحوث علمية  .(1)وسائل اإلعالم نحو هذا االتجاه

اإلعالم في عملية التنشئة السياسية بحيث احتلت المرتبة األولى في عملية تحديث المجتمعات 
وبلورة ثقافة سياسية موحدة، وذلك بوضعها تحت سمع ونظر المواطن نماذج جاهزة ألنظمة وخبرات 

ختيار والمفاضلة مع تركيزها على محاسن وأفكار مبرزة محاسنها ومساوئها تاركة له حرية اال
وبما أن وسائل اإلعالم تساعد على تشكيل الحياة السياسية  .(2) األنظمة واألفكار المتفقة معها

واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، أصبح ينظر إليها على أنها وسيلة هامة للمحافظة على استمرار 
ليات ممارسة السلطة بالنسبة للحكام وآلية لزعزعتها النظام السياسي في عمله، فهي آلية من آ

بالنسبة للقوى المعارضة، فالوظيفة السياسية لوسائل اإلعالم تختلف حسب النظام السياسي، ففي 
الدول الديمقراطية تكون قوة  سيطرة السلطة على وسائل اإلعالم أقل مقارنة بدول العالم الثالث أين 

 . السلطة وفي خدمة النظام السياسي القائمتكون هذه الوسائل تحت إشراف 

ومنه كنتيجة يمكن القول أنه في مجال تكوين االتجاهات الفكرية المرغوبة للنشء يقع العبء 
على جميع مؤسسات المجتمع سواء الدينية أو االجتماعية أو السياسية واإلعالمية التي لها دور 

 .عارف والخبرة السياسيةملكبير في تنشئة الفرد وتكوينه سياسيا وتزويده با
 

1-Paul Lazarsfeld et Robert Merton," Mass Communication, popular, taste and organised social ", 
reading in social psychology,revised ed N.Y  Handy Hotland company, 1952,pp 74-86 

براهيم حفظ اهلل، :نقال عن   .13، ص 1113عالم الكتب،  :، القاهرةواإلعالم التعليم ائلوسعبد الحليم فتح الباب وا 
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ما بالنسبة للعوامل المساهمة همة في تكوين الثقافة السياسية أهذا فيما يخص الهيئات المسا
 :في ذلك فهي كما يلي

 :السياسيةالعوامل المساهمة في تكوين الثقافة -(ب
 :تكوين الثقافة السياسية بعوامل ذاتية وعوامل بيئية تتأثر عملية

 :العوامل الذاتية -1

وتتمثل العوامل الذاتية في العرق والسن والشخصية واألحداث التاريخية والتجارب الشخصية 
 .وسوف يتم تناول كل عنصر من هذه العناصر على حدى

 Race:العرق-أ-1

لبدني ن الفصائل األخرى بالتكوين اتتميز عن غيرها م والمقصود به فصيلة من البشر
والظاهرة مثل لون  والمتعددة،الخصائص المميزة للفصائل الجنسية الكثيرة  و... والمتوارثات الحياتية

 .(1) البشرة وشكل األنف ولون العينين وطول القامة وقصرها

وقد  .تقداتوثقافة مشتركة كاللغة والعادات المشتركة والمع قكما تمتلك الجماعة العرقية طر 
، فقد بينت إحدى  ن للعرق تأثيرا على عملية تكوين الثقافة السياسيةأظهرت العديد من الدراسات بأ

قل من البيض وخصوصا في الواليات مشاركة الزنوج في االنتخابات هي أن نسبة هذه الدراسات بأ
أصبحت الثقة  أنذلك وكان ذلك بسبب العنصرية ونتج عن ، (2) المتحدة األمريكية وفرنسا وبلجيكا

فترة التي تمت فيها السياسية لدى السود أقل من الثقة السياسية لدى البيض في تلك الفترة أي 
 .الدراسة

 :السن-ب-1
ويتعلق السن بالتكوين الجسماني والعقلي والنفسي واالجتماعي الذي يشترك فيه أبناء السن 

فراد الذين يختلفون عنهم في سية تختلف عن األتجاهات وآراء سياالواحد، وهذا ما يجعلهم يتخذون ا
 .السن

 .431، ص 1113الهيئة المصريةالعامة للكتاب ، : القاهرةمعجم العلوم االجتماعية ،ابراهيم مذكور ، -1
2-Robert .E.DOWSE ,john.A.Hurghes ,Political Sociology ,London,1972 , p299. 
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ن إلى االندفاع العاطفي والمغاالة في فهم األمور ن يميلو يفقد بينت الدراسات أن المراهق
عدم الثبات واالستقرار على اتجاه سياسي و ني االتجاهات واألفكار المتطرفة والثورية، ومعالجتها، وتب  

على األحزاب اليسارية في حين يصوت كبار التصويت مثال يصوت صغار السن ففي  .(1)معين
 .(2) م بمعاناتهمللمرشح الذي يهت  السن 

وعند بلوغ سن النضج يتجه الفرد نحو اتجاهات أكثر محافظة، وقد يرجع ذلك إلى ضعف 
تأثير العاطفة عليه وتغلب العقل تدريجيا انطالقا من ارتفاع الشعور بالمسؤولية والتفكير في 
المستقبل من أجل ضمانه، وتغي ر وضعه االجتماعي واالقتصادي كاالنتقال إلى الحياة الزوجية 

ويمكن مشاطرة محمد فايز عبد سعيد في رؤيته بأن . (3) ه في مهنته وارتفاع مستواه المعيشيوتقدم
ارتفاع عدد المتقدمين في السن بالنسبة إلى الشباب في الدول المتقدمة بفعل ارتفاع معدل العمر 

افظة وتحديد النسل هو الذي يمكن أن يساهم في تفسير سيادة االتجاهات السياسية المعتدلة والمح
، على العكس من ذلك فإن االتجاهات التجديدية والثورية هي ةفي الدول المتقدمة خصوصا األوروبي

 .(4)السائدة في الدول النامية كأحد نتائج انخفاض معدل العمر وكثرة الوالدات
في موضوع السن، فقد يرفض الجيل األصغر أن " صراع األجيال"كما يمكن أن تظهر قضية 

لسياسية الرئيسية للجيل األكبر، حيث رفض جيل أمريكي في الستينات مفهوم الوطنية يتعلم القيم ا
أو  اطنين أن يقاتلوا في أي حروبللجيل السابق له والذي كان يرى بأن الوطنية تقتضي من المو 

معارك تعلن عنها القيادة السياسية، وقد قام الجيل الرافض لهذه الرؤية للجيل السابق له بمظاهرات 
سعة النطاق ضد الحرب في الفيتنام وتهرب مئات الشباب من تأدية الخدمة العسكرية في ذلك وا

 (3).الوقت
ص  ،1113، 1العدد ،دار الحرية للطباعة والنشر  :، بغدادأصل التفاوت في االتجاهات السياسية بين الناس شمران حمادي،-1

41-41. 
 .231رجع سابق ، صكنيث برويت، م، و  وكارن داوسن ريتشارد داوسن،-2
 .41-41شمران حمادي ، مرجع سابق ، ص -3
 . 11-11دار الطليعة للطباعة والنشر ، ص ص : ، بيروت األسس النظرية لعلم االجتماع السياسيمحمد فايز عبد سعيد ، -4
 .41-41ريتشارد داوسن وكارن داوسن وكنيث برويث ، مرجع سابق ، ص -3
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 :الشخصية-ج-1
ة حسب معجم العلوم االجتماعية، هي التنظيم الداخلي للدوافع واالنفعاالت والمقصود بالشخصي

 (1).والمدركات والذكريات التي تقرر سلوك الشخص

و والمشاعر التي يكونها المواطنون نح ن االتجاهات والمعتقداتوحسب محمد علي محمد فإ
علومات لى أبعاد كالمهي المحتوى األساسي للشخصية السياسية، فهي تنطوي ع العالم السياسي

واالندماج مع الرموز السياسية سواء كان  السياسية ووجهات النظر اإليجابية والسلبية والمحايدة،
ر للحقوق شديدا أو ضعيفا وأنماط الوالء والتوجهات اإليديولوجية والتقويمات للسياسة وتصو  

 (2).والواجبات والمسؤوليات والمواقف من العالم السياسي
عن عالقة التأثير المتبادل بين عملية تكوين الثقافة السياسية والشخصية وأثر ذلك وللحديث 

ن الدور األكبر يعتمد على دور الهيئات الرأي األول يرى بأ: ، هناك رأيينعلى السلوك السياسي
 نة للثقافة السياسية لدى الفرد، أما الرأي الثاني فيرتكز على نمط وتطور الوعي السياسي لدىالمكو  

 .(3) الفرد وتكوين أسلوبه الخاص في التفكير حول السياسة
أما الرأي الصواب فهو رأي محمد علي محمد وهو األخذ بالرأيين أي أن شخصية الفرد 
السياسية هي عبارة عن تفاعل ناتج بين تأثير الهيئات المكونة للثقافة السياسية وبين تكوين الفرد 

 .(4)واستعداداته ودوافعه الداخلية 
وظهرت عدة دراسات تحاول الربط بين االتجاهات السياسية وأنماط الشخصية وكانت أكثر 
المحاوالت لدراسة نمط الشخصية السياسية هي دراسة الشخصية التسلطية والتي تتميز حسب محمد 
علي محمد باالتجاه نحو السيطرة على اآلخرين والحساسية نحو عالقات القوة واالتجاه نحو االهتمام 

 للصور النمطية بنائي محدد واالستخدام المستمر الرؤساء والنزعة إلى إدراك العالم في ضوء نموذجب

 

 .333ابراهيم مدكور ، مرجع سابق ، ص-1
 .232، مرجع سابق، ص أصول االجتماع السياسيمحمد علي محمد ، -2
 .131ريتشارد داوسن، كنيث برويت، وكارن داوسن، مرجع سابق ، ص -3
 .232، مرجع سابق، ص ل االجتماع السياسيأصومحمد علي محمد ،  -4
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وااللتزام بالقيم التقليدية والنزعة الخرافية، والنظرة التشاؤمية للطبيعة البشرية وعدم الصبر مع 
 (1).المعارضة

قد تكون أيضا عملية تلقين الثقافة السياسية هي نفسها مكونة للشخصية التسلطية، وذلك 
جل إجباره على االلتزام ما على الطفل من أن صارمان في ممارسة سلطاتهعندما يكون الوالدا

والطاعة ونتيجة لهذه الصرامة قد ينمو مع الطفل شعور بالعداء للسلطة أو حب التسلط تشبها 
حمل شعورا عدائيا ع نحو الخضوع وتة، والتي تنز قابل هناك نمط الشخصية المتدنيالم وفي .بوالديه

ن كان عن طريق الخضوع والطاعة حسب ذلك فهي تتخذ موقفا دفاعيا، حتى وا  لاتجاه من يعلوها، و 
 .(2)إسماعيل علي سعد

هي الشخصية التي تنجح في مجال االتصاالت الشخصية ن األنماط األخرى للشخصية مو 
ثارة العواطف السياسية، والنمط اإلداري السياسي وهي الشخصية التي تنجح في  دارة وا  التنظيم وا 

القادرة على صياغة الفكر السياسي ر السياسي وهو الشخصية المنظ   و .السياسية المواقف
 .ر سياسيوالشخصية ذات التوجه التقليدي وهي الشخصية التي ينقصها أي تصو  

 :األحداث التاريخية -د-1
قد تدفع األحداث االجتماعية واالقتصادية والسياسية ذات األهمية كالحرب واألزمات 

دد كبير من الناس وخصوصا البالغين إلى تغيير بعض أهم توجهاتهم السياسية االقتصادية بع
 .(3) الصعبة التغيير كالوالء للوطن

 

 
 
 
 
 .244مرجع سابق، ص أصول االجتماع السياسي ،محمد علي محمد، -1
  .111اسماعيل علي سعد، مرجع سابق ، ص-2
 .121-111، ص  ، مرجع سابقكنيث برويت، وكارن داوسن ،و ريتشارد داوسن، -3
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وكنتيجة للعواقب الوخيمة والكوارث والمآسي البشرية التي تسببها مثل هذه األحداث فإنها تؤدي  
فقد أدت الحرب األهلية األمريكية . إلى تساؤل األفراد حول كيفية اإلدارة الصحيحة للحياة السياسية 

دد كبير من األمريكيين نحو في منتصف القرن التاسع عشر إلى تغيير التوجهات السياسية لع
 .(1) عما يجب أو ال يجب أن تقوم به الحكومةمع الحكومة المركزية وتوقعاتهم عالقاتهم 

كما أدت سوء اإلدارة من قبل نظامي الحكم في كل من ألمانيا واليابان في الحرب العالمية 
ظمة من قبل شعبي هاتين الثانية،  وما سببته من كوارث للشعبين ، إلى نفور عميق لمثل هذه األن

 .(2) الدولتين

كما قد تعاني األمة من أزمة اقتصادية كالتضخم مثال، بشكل يجعل معظم المواطنين يعانون 
وهذا ما . منه، األمر الذي يدفعهم إلى التساؤل حول قيمة وفعالية المؤسسات الحكومية األساسية

ذي يؤدي إلى انخفاض دعم المواطنين يؤثر على توجهات المواطنين نحو نظام الحكم بالشكل ال
 .للبنى الحكومية القائمة

 :التجارب الشخصية-ه-1
تعد التجارب الشخصية التي يمر بها الفرد أحد العوامل التي تؤثر على بناء ثقافته السياسية فهي 
قياس األفكار مقابل الواقع وهي تقويم الفرد لنفسه كفاعل سياسي وتطويره ألفكار حول العملية 

 .لسياسية وفائدة مخرجاتهاا
فهذه التقويمات هي نتيجة لتجاربه الفعلية وتوقعاته ، وهي أجوبة لمجموعة من األسئلة يطرحها الفرد 

 :على نفسه

 هل استطيع أن أكون مؤثرا؟ -1

 حدث المخرجات الحكومية اختالف في حياتي؟هل تُ  -2
 مية؟هل ستكون لي نفس المكانة إذا ما قدمت شكوى حول القرارات الحكو  -3

 
 .121 -121مرجع سابق ، صكنيث برويت، و  وكارن داوسن، ريتشارد داوسن، -1

2-Walter A Rosenbarm, political culture, london : Thomas Nelson ans sons Ltd, 1975, p16 
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 .ر على ثقة الفرد السياسيةفردي للمخرجات الحكومية التي ستؤث كل إجابة ستكون بمثابة تقويم
عن التجارب التي يمر بها الفرد، والتي قد تدفع به إلى تغيير معتقداته السياسية التي نشأ وكمثال 

يمكن القول أن الفرد البالغ الذي يتعرض للمعاملة القاسية من رجال األمن، قد  عليها في الطفولة،
 .حول الشرطي نها في طفولتهيجابية التي كو  لديه شكوك حول الصورة اإلتخلق 

 

 :البيئية العوامل-2
والجغرافي والحراك وسيتم التطرق فيها للوضع االقتصادي واالجتماعي والوسط االجتماعي 

 .والبيئة الدوليةاالجتماعي 
 :الوضع االقتصادي واالجتماعي-أ-2

وي المنزلة االجتماعية لقد بينت الدراسات أن أصحاب الدخول االقتصادية المنخفضة وذ
م بالشؤون السياسية، وهم يطورون ثقافة سياسية تختلف تماما عن أفراد قل ميال إلى االهتماة أنيالمتد

المنخفض أو صاحب  فالفرد ذو الدخل الطبقات المتوسطة والعليا المترفة اقتصاديا والنشطة سياسيا،
ة ضعيفة عكس الفرد ة قليلة ودرجة انخراطه في السياسة يمتلك معلومات سياسيالمنزلة المتدني

 .(1) الذي يكون مؤهال أكثر سياسيا وأكثر اهتماما بالشؤون السياسية الميسور اقتصاديا
ويمكن إرجاع ضعف النشاط السياسي بشكل عام ألصحاب الدخل الضعيف والمنزلة الدنيا 

ن من أوضاعهم ن مشاركتهم قد ال تحس  غالهم في كسب العيش، ولقناعتهم بأإلى سبب انش
يطورون اتجاهات سياسية مضادة للوضع القائم والتي غالبا وقد القتصادية والسياسية واالجتماعية، ا

 .(2)ا ي  ما تكون عنيفة لعجزهم عن تحقيق مطالبهم سلم  
لكن هذه النظرة ليست صحيحة دائما إذ نجد دوال فقيرة كالهند مثال ولكن نسبة االنخراط 

االقتصادي والمنزلة  يه ال يمكن اعتبار الوضعرة مقارنة ببعض الدول الغنية، وعلالسياسي فيها كبي
 .االجتماعية عامال دائم التأثير على عملية تكوين الثقافة السياسية

 
 .111إسماعيل علي سعد، مرجع سابق، ص -1
 .421، ص 1111 الجامعية،دار المعرفة  :، اإلسكندريةعلم السياسة، دراسة نظرية وميدانيةإسماعيل علي سعد، -2
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 :وسط االجتماعي و الجغرافيال -ب-2

جتماعية التي يعيش فيها الفرد والتي تؤثر على سلوكه االد به البيئة المباشرة الطبيعية و يقصو 
فالفرد الذي نشأ في المدن . هو أحد العوامل المؤثرة على عملية تكوين الثقافة السياسيةوتطوره، و 

الحياة  حركةالذي نشأ في الريف، ألن رموز وقيم و  الكبرى تختلف ثقافته السياسية عن الفرد
مشاهدة رجال سية، كالبنايات الرسمية للدولة والمظاهرات واالحتفاالت بالمناسبات الوطنية و السيا

 .(1)الدولة موجودة في المدن أكثر من وجودها في الريف

أكثر معرفة باألحزاب السياسية  المدينة همفقد أظهرت إحدى الدراسات في مصر بأن سكان 
الشيء ي المدينة أكثر منها في الريف، و متابعة الشؤون السياسية فمن سكان الريف، كما أن نسبة 

 .(2) المشاركة السياسية بشكل عامسه على صعيد المناقشة السياسية و نف

لكن هنالك دراسات مصرية أثبتت عكس ذلك حيث وجدت بأن النساء الفالحات في الريف 
إذ بلغت . ن دور المرأة في المدينةالمصري لهن دور في توعية األهالي بالشؤون السياسية أكبر م

في المدينة، كما تظهر النتيجة نفسها % 19مقابل % 41.90نسبة من يقمن بهذا الدور في الريف 
 (3).المناقشات السياسيةى صعيد المشاركة في االنتخابات و عل

 الجغرافي قد ال يلعب الدور الحاسم في عمليةبأن عامل الوسط االجتماعي و  منه يمكن القول
 .تكوين الثقافة السياسية لدى أفراد المجتمع

 

 
 

 .333-332ص ، صادق األسود، مرجع سابق -1

 .431-311 ص ، مرجع سابق، صالسياسة علمإسماعيل علي سعد، -2

 .341-341المرجع السابق، ص-3
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 :الحراك االجتماعي ج-2

ور نظمها التقليدية ويقصد به عملية تغي ر تحدث لعدد كبير من السكان في األقطار التي تتط
         طرق العمل أكثر حداثة في نواحي عديدة كالسكن والعمل والمؤسسات واألدوار و إلى نظم 

 .(2) الدخلو كما يحدث في التعليم  ،(1) الذكريات الشخصيةوالتجارب والتوقعات و 

فقد أسرته التي نشأ عليها الفرد في  فالحراك االجتماعي يساهم في تغي ر االتجاهات السياسية
وجدت إحدى الدراسات في الواليات المتحدة األمريكية بأن الحراك االجتماعي على مستوى ارتفاع 

 فقد تخلى هؤالء عن، جهاته السياسية التي نشأ عليها في أسرتهتعليم العالي للفرد قد أثر في تو ال
ألن تعليمهم الجامعي قد ذلك جهوا إلى تأييد الحزب الجمهوري و اتو  التوجهات السياسية الديمقراطية

عن اتجاهات أسرهم وكذلك  فلهم تجارب جديدة بما فيها اللقاء مع جماعات من اتجاه مختلر وف  
  .(3)السياسية عالية مما أثر في اتجاهاتهم ر لهم تعليمهم أعماال تجلب لهم دخوال  وف  

نه يجلب الفرد إلى في أعملية تكوين الثقافة السياسية فإنه يكمن  ثر الحراك الجغرافي علىأما أ
الجنوب إلى السكن في الشمال أين تختلف  د، فالفرد الذي ينتقل من السكن فيعالم سياسي جدي

البيئة السياسية عن البيئة السياسية الموجودة في الجنوب، سيواجه هيئات تنشئة وتجارب قد تضعف 
الفرد في دعم اتجاهات  في قد يخلق صعوبةمن تأثير تفضيله الحزبي السابق، فالحراك الجغرا

 .(4) السابقة في بيئته الجديدة

 

1-Karl w DEUTSCH ,” Social Mobilization and Political Development “,The American Political Science 
Review,vol :L5,september,1961,p493. 

.111رعد حافظ سالم، مرجع سابق، ص: نقال عن  
2-Leonard BINDER and all, Crises And Sequences In Political Development, princeton, university 

press, 1971, p166. 
.111رعد حافظ سالم، مرجع سابق، ص:نقال عن   

 .112رعد حافظ سالم ، مرجع سابق ص -3
 .113المرجع السابق، ص -4
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 :البيئة الدولية-د-2
ر أو غير مباشر على عملية تلقي الثقافة تؤثر البيئة الدولية أو العامل الخارجي بشكل مباش

فالتأثير المباشر يكون من خالل االحتالل العسكري المباشر ومحاولة فرض نظمه  .السياسية
 .كما حصل في العديد من الدول اإلفريقية وعلى رأسها الجزائر (1)وقوانينه وثقافته

يم مثال، فمن خالل تلقي أما التأثير غير المباشر فهو يحدث من خالل بعض الوسائل كالتعل
العديد من القادة السياسيين تعليمهم في مدارس أجنبية، يمكن أن يتأثر هؤالء القادة بالسلوك 

 .دولتهماالجتماعي والسياسي للدول التي درسوا فيها ومحاولة تطبيقه في 
تستخدم نترنيت من الوسائل التي ألكما يعد البث اإلذاعي والتلفزي عبر األقمار الصناعية، وا

بار لكن ال يمكن اعت .وين الثقافة السياسية لدول أخرىدول أجنبية للتأثير على عملية  تكمن قبل 
 .الثقافة السياسيةتل قي يجابي في عملية العامل الخارجي دائما كعامل إ

ومن كل ما سبق يمكن القول أنه تختلف درجة مساهمة وتأثير كل هيئة أو عامل نتيجة 
را ما تنفرد هيئة أو عامل واحد في التأثير في عملية تكوين الثقافة السياسية هذا وناد ظروف معينة،

باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم في حد ذاتها وهو ما سيتم التطرق له في الفصل 
 .الموالي
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 الصحافة المكتوبة في الجزائرالتنمية السياسة و  :الفصل الثاني 
 عالمماذج القدرة التأثيرية لوسائل اإلأهم ن: المبحث األول. 

 نموذج التأثير المباشر لوسائل اإلعالم: مطلب األولال. 
 نموذج التأثير المحدود لوسائل اإلعالم: المطلب الثاني. 
 المستمر لوسائل اإلعالمئ و نموذج التأثير الهاد :المطلب الثالث. 

 أبعاد تأثير وسائل اإلعالم على األفراد :المطلب الرابع. 
 لمتناولة لدور وسائل اإلعالم في عملية التنمية النماذج ا: المبحث الثاني

 .السياسية
 دانينموذج التقمص الوج: المطلب األول. 
 نموذج انتشار األفكار المستحدثة: المطلب الثاني. 
 نموذج التنمية الوطنية: ثالمطلب الثال.  
 التبعيةنموذج : المطلب الرابع. 

 نموذج اإلعالم التنموي: المطلب الخامس. 
 التنمية السياسيةالصحافة المكتوبة و : المبحث الثالث. 

 التنمية السياسيةنظريات الصحافة و : المطلب األول. 
 دور الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية: المطلب الثاني. 
 9191الجزائر بعد دستور  فيالسياسية واقع التنمية : المطلب الثالث. 
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 :تمهيد

دى القراء بتزويدهم بالمعلومات لمضامين الصحافة المكتوبة االرتقاء بالنواحي السياسية ل يمكن
 اركة الفاعلة في الحياة السياسيةالسلوكيات السياسية التي تساعدهم على المشواألفكار والتوجهات و 

صل إلى صياغة صحيحة لكي يتم التو  هو ما ينعكس حتما على عملية التنمية السياسية، لكن و 
لو بصورة ف و لسياسية يجب التعر  على عملية التنمية ا المكتوبة دقيقة النعكاس مضامين الصحافةو 
ف النماذج على مختلتجاهات الحديثة ألبحاث التأثير و االالتأثيرية لوسائل اإلعالم و  جيزة على القدرةو 

تأثيرها على ل اإلعالم في عملية التنمية السياسية وكذا نظريات الصحافة و التي تناولت دور وسائ
أهمية النظام اإلعالمي في طبيعة الدور الذي تلعبه الصحافة  ملية التنمية السياسية لتأكيدع

في ظل  ي الجزائرواقع التنمية السياسية فالتنمية السياسية ثم الحديث عن المكتوبة في عملية 
 .9191التغيرات السياسية التي عرفتها الجزائر بعد دستور 

 .أهم نماذج القدرة التأثيرية لوسائل اإلعالم:  المبحث األول

تتبع التطورات التي طرأت على أبحاث التأثير يمكن حصر أهم المراحل أو النماذج المتعلقة ب
األول اتجه إلى المبالغة في تصوير : حل أو نماذجبقدرة وسائل اإلعالم على التأثير في ثالثة مرا

تركز الثالث في التأثير قوة وسائل اإلعالم، أما الثاني فقد قلل من قوة هذه الوسائل، في حين 
 .المستمر لوسائل اإلعالمالهادئ و 
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 نموذج التأثير المباشر لوسائل اإلعالم: المطلب األول

العقد التي بدأت في أمريكا في سلوكية في علم النفس و تجاهات الهذا النموذج ظهور اال واكب
سون تأثرت بتجارب جون واطما تقريبا و سادت لمدة تزيد عن ثالثين عاالثاني من القرن العشرين و 

(G. Watson ) توصل و  .قه على الفردسلوكها البسيط و تطبيكانت تجاربه على الحيوانات و الذي
رية التي أصبحت تعرف هي النظب استجابة لمثير خارجي و في الغالإلى أن الفعل اإلنساني يكون 

 (9).كان تركيزها على السلوك اإلنساني المنعزلبالسلوكية و 

وك عند اإلنسان يمكن أن تتشابه مع سلوك الحيوان عند لحيث كانوا يرون أن نماذج الس
 .احتكاكه بالمثيرات الخارجية

اب الخبرات عند السلوكيين فمن تجارب األفكار أساس عملية التعلم و اكتس وقد كانت هذه
جاءت و . ارتباطه بصوت الجرس جاء مصطلح التعلم الشرطيافلوف المعروفة على لعاب الكلب و ب

ستجابات المتعلقة بزيادة تأثير األفعال الشرطية من خالل تعزيز اال( Skinner)بعده أبحاث سكينر 
 .بالتالي زيادة فعالية عملية التعليمو 

التي اهتمت بتأثير العادة في عملية التعلم و التي تتشكل من خالل ( Hull) ثم تجارب هال
 .(2)عملية التعزيز

 

 

 
 

1-S.J Barran and D. K Davis, Mass communication theory: Foundatim Fermet and future, California: Wads 
Warth Publishing company, 1995, P65. 

   .230، ص2002 الكتب،عالم  :الطبعة الثانية، القاهرة ،التأثير اتجاهات و اإلعالم نظريات نقال عن محمد عبد الحميد،
 .230، صمرجع سابقنظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير،محمد عبد الحميد، -2
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وير من خالل جهود علماء النفس، وعلماء النفس االجتماعي قد خضعت هذه النظريات للتطو 
هي تهتم بالسلوك الفردي في االستجابة أو نظريات التعلم و لمثير و أصبحت تعرف بنظريات او 

 .عالقته بالمثيرات الخارجية

من خالل ميكانزمات نظرية التعلم بتحليل السلوك في إطار ما تعلمه الفرد و يهتم أصحاب و 
بحيث إذا أعيد تقديم ما تعلمه الفرد بنفس ظروف التعلم السابقة سيؤدي نفس  التعلمعملية 

يهتمون بالفرد باعتباره يستجيب بطريقة ملون العمليات اإلدراكية للعقل و يه ، فهمتجابةاالس
أتوماتيكيا فالفرد حسب نظريات التعلم يستجيب  .د على االستجابة إليهو  ألي مثير تع أوتوماتيكية

 (9): بإحدى الطرق اآلتية

 :Associationتداعي المعاني أو التزامل  -9

ستجابة السلوكية كلما ير متزامن مع مثير آخر يستدعي االا لمثيبمعنى الفرد يستجيب شرط
استدعاء الصور السلبية عن اآلخرين كلما وردت ، مثل تجربة بافلوف و حدث هذا المثير األخير

 .كلمة تشير إليهم
 

 :Renforcementالتعزيز أو التدعيم  -2

يبعث على الرضا  رجي متبوع بشيءستجابة بطريقة معينة لمنبه خابمعنى الفرد يتعلم اال
 .ستجابة أو السلوك إن كان متبوعا بجزاء سلبيالسعادة ولكنه قد يتجنب االالشعور بو 

 :Imitationالمحاكاة  -3

          النفوذ من خالل مالحظة أصحاب المراكز و  تعني أن األفراد يكتسبون العادات السلوكيةو 
 يكتسب عاداته السلوكية من مالحظة القائمين بأدوار داخل الجماعات، فالطفل مثالو  والشخصيات
 .سلوك والديه

 .239المرجع السابق، ص-9



 التنمية السياسية والصحافة المكتوبة في الجزائر:                                           الفصل الثاني
 

 

158 

الدعاية للفرد بوصفه فردا منعزال رؤية الباحثين في علوم اإلعالم و هذه النظريات أثرت على 
فكان االعتقاد . ة بإحدى طرق التعلم السابق ذكرهايتأثر أوتوماتيكيا بما يوجه إليه من رسائل إعالمي

لى تشكيل أو توجيه الرأي العام والتأثير في أفكار قدرتها عي قوة تأثير وسائل اإلعالم، و ا فبالغ
لكن لم يكن هذا . كانت الدعاية أحد أهم العوامل في تأكيد هذا االعتقادالجماهير واتجاهاتهم و 

نما كان قائما على المالحظة الشعبيئما على أساس من البحث العلمي، و االعتقاد الشائع، قا ة ا 
سيطرتها السريعة على عدة جوانب من حياة زايدة لوسائل اإلعالم الصحافة واإلذاعة والفيلم و المت

 .الناس

التي أسهمت ل اإلعالم في نشر دعايات الحرب و مما عزز هذا االتجاه التأثير القوي لوسائو 
الطلقة في  التي أطلق عليها نموذجذج الحقنة التي تعطى تحت الجلد و في تكوين إطار مفاهيم نمو 

 (.9)جابة في كتابات ميلفين ديفليراالستأو القذيفة السحرية أو المثير و  شرام كتابات و لبر

م هي المثير أن رسائل وسائل اإلعالالفرد معزول نفسيا عن المجتمع، و يفترض هذا النموذج أن و 
 (.2)تكون سيطرة الفرد عليها ضعيفةالدوافع التي الذي يحرك العواطف والحوافز و 

ائل اإلعالم منه يقوم هذا النموذج على أساس أن الرسائل اإلعالمية هي مثيرات تصدرها وسو 
قد ساد هذا النموذج في و . فوري ا نتيجة التعرض لهذه الوسائل يستجيبون لهاو يتلقاها األفراد و 

ار الختب بدراسة 9120سفيلد وآخرون سنة الدراسات اإلعالمية حتى نهاية األربعينيات أين قام الزار 
نتخابية لعينة في مقاطعة بالواليات ثر وسائل اإلعالم على النوايا االصحة هذا النموذج، بدراسة أ

في حين . اإلعالم لم يكن لها أثر على أسلوب الناخبينوسائل حيث تبين أن  ،المتحدة األمريكية
 .(3)لوك اإلنسانيوآثارها على الس وسائل اإلعالم ال الشخصي عنصرا هاما بين رسائلكان االتص

 .232مرجع سابق، صنظريات اإلعالم و اتجاهات التأثير، محمد عبد الحميد،  -9
 22-22، ص9190المصرية،  مكتبة األنجلو:  القاهرة،  الطبعة األولى،االجتماعيةوسائل اإلعالم و التنمية  شهيناز طلعت،-2
  .22-22المرجع السابق، ص-3
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اشر لوسائل اإلعالم، هو النموذج السائد إلى أن جاءت الدراسة هكذا ظل نموذج التأثير المبو 
ل أقوى من تأثير وسائل اإلعالم وهي شكبك عوامل أخرى تؤثر على األفراد و التي توضح أن هنا

هو لتأثير المحدود لوسائل اإلعالم و منه برز نموذج ااألسرة وجماعات الرفاق واألحزاب السياسية، و 
 .المطلب الموالي ما سوف يتم التطرق له في

 .اإلعالمنموذج التأثير المحدود لوسائل : المطلب الثاني

يتلخص في أن تأثير نيات إلى غاية الستينيات و يساد هذا النموذج ابتداء من منتصف األربع
وسيطة، أي أنها تعمل وسائل اإلعالم في أغلب األحيان غير مباشر، بل يعمل من خالل مؤثرات 

ن كانت في بعض األحيان السبب الرئيسي أو الضروري إلحداث تأثير، و إلحداث ال كعامل مكمل ا 
 .(9) التأثير

المعلومات لد نظرية االتصال على مرحلتين، والتي ترى أن اآلراء و سفيوالزار  قد صاغ كاتزو 
من قادة الرأي إلى التابعين كمرحلة م إلى قادة الرأي كمرحلة أولى، و تنتقل عن طريق وسائل اإلعال

 .(2)ثانية

إال أن ما يعاب عليها أنها تتجاهل حقيقة هامة وهي أن قدرا كبيرا من المعلومات يسري 
ميز مباشرة من وسائل اإلعالم إلى الجماهير بأكثر مما يسري عن طريق الوسطاء، كما أنها ال ت

 تنسب طبيعة نشطة لقادة أنماط نشر المعلومات فهيبين التأثير على اآلخرين في اتخاذ القرار و 
 تعتبر الجماهير سلبية، في حين أن قادة الرأي يمكن أن يكونوا سلبيين، باإلضافة إلى أنالرأي، و 

ل فوسائل اإلعالم تخلق وسائل اإلعالم افتراض غير مقبو ر التنافسي بين االتصال الشخصي و الدو 
 .(3)جاهى تبني القرار وتغيير االتاالتصال الشخصي يعمل علاإلدراك والمعرفة و 

 

 .129، ص9121دار الفكر العربي، : ، القاهرةاإلعالم لنظريات العلمية األسسهان أحمد رشتي، جي-9
 .29المرجع السابق، ص-2
 .30-29 ، ص ص ، مرجع سابق شهيناز طلعت-3
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هو ما عبر عنه برنارد بيرلسون د من قوة وسائل اإلعالم، و فبحوث هذه المرحلة تميزت بالح
(B.Berlson )باه نوعا ما من الموضوعات، تضاف إلى االنتمن االتصال، و ما  إن نوعا: "قائال

هذا و  .(9)"أن تحدث قدرا معينا من التأثير شروط معينة، يمكنالخاص لجمهور ما، تحت ظروف و 
عملية االتصال ومنها الجمهور والسياق االجتماعي وطبيعة ما يوضح بروز متغيرات جديدة في 

 والمضموناإلعالم وسائل اإلعالم يختلف باختالف أجهزة من ثم فإن تأثير مضمون االتصال، و 
تأثيرات وسائل ( M. Janowitz)موريس جانويتش وحسب برلسون و  .الظروف القائمةوالجمهور و 

مكن أن تكون معلنة أو خفية، يأن تكون طويلة أو قصيرة المدى و يمكن ومتنوعة و  اإلعالم عديدة
يمكن أن تؤثر في ا، و ا أو اجتماعي  ا أو اقتصادي  ا أو سياسي  ربما يكون تأثيرها نفسي  أو ضعيفة، و  قوية

 .(2)السلوكياتلمهارات واألدوات و اأو القيم أو مستويات المعلومات و اآلراء 
 

 فقد أشارت نظرية التدفق على مرحلتين أو عدة مراحل إلى تأثير العالقات االجتماعية

 أن العالقة بين المنبه لىأكدت عمي، و ستجابة إلى المحتوى اإلعالاالتصال الشخصي على االو  

 االستجابة ليست مباشرة في جميع الحاالت، فهي تمر بمراحل عديدة يتم من خاللها تفسير و 
    التي تمثل القوى االجتماعية المنبهات قبل االستجابة إليها وذلك بتأثير العوامل الوسيطة و 

ن العوامل كدت أيضا على العالقات المتبادلة بيكما أ .سابقا المذكورةالنفسية الضاغطة على الفرد و 
 لك مثل عالقةذالوسيطة فيما بينها، وبين كل من المنبه واالستجابة من ناحية أخرى، و 

ستجابة االتجاهات التي توجه السلوك باال تشكيل عالقتهما معا بتفسير المنبهاتالمعرفة باإلدراك و 
 .(3)ل دون ظهورهاأو تحو 

 

1-Bernard Berlson,” Communication and Public Opinion “in Wilbur Schramm, Mass Communication, 
Urbana: university of Illinois Press, 1949, P500. 

 .919 ، ص ، مرجع سابق محمد سعد ابراهيم:نقال عن 

2-Bernard Berlson and Morris Janowitz, (eds), Redader in public opinion and communication, 2nd, 
New York : Fee  Press, 1960 , P379.   

 .919محمد سعد إبراهيم، مرجع سابق، ص: نقال عن
 .221، مرجع سابق، صالتأثير اتجاهات و اإلعالم نظرياتمحمد عبد الحميد، -3
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الفرد في تؤثر هذه الوسائل على على التعرض إلى وسائل اإلعالم، و قات تؤثر هذه العالو 
هي بمفهوم العمليات االنتقائية و  9120هو ما صاغه جوزيف كالبر سنة ل الوسيطة و إطار العوام
  (2): هيتأثيرات وسائل اإلعالم و  من المتلقيالتي تحمي 

 :التعرض االنتقائي -

  ميوالتهم و  يشعرون أنها تتفق مع اتجاهاتهمهتمام بالرسائل اإلعالمية التي فاألفراد يميلون لال
وعات أو أفكار ختالل الناتج عن التعرض إلى موضاالبون عدم التوازن و هم فهم يتجناهتماماتو 

االختيار من بينها وم بتصفية رسائل وسائل اإلعالم و فالفرد يق .مهمقي  مخالفة لمعارفهم ومعتقداتهم و 
جتماعية في إطار الجماعات ما يدعم مركزه أو مكانته االمع اإلطار المعرفي الخاص به، و ما يتفق 
 .موضوعاتهاماعات تؤثر في اختياره للرسائل و ي إليها، علما أن هذه الجنتمالتي ي

 :اإلدراك االنتقائي -

هي عملية النشاط العقلي الذي يقوم به الفرد إلسقاط المعاني على الرموز التي يتلقاها و 
 .عيةتشكيله بتأثير الخبرات الذاتية واالجتماالمعرفي الذي تم فهذا النشاط يتأثر بالمخزون  منبهاتك

الل المعاني التي يسقطها عليها والتي تتفق مع معارفه ومعتقداته فالفرد سوف يدرك األشياء من خ
، غير أنها تختلف من فرد إلى  االجتماعي للفردإلخ، والتي تتأثر بالبناء النفسي و ...واتجاهاته وقيمه

 .آخر

 

 

 

 
 

 .221محمد عبد الحميد، مرجع سابق، ص-2
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 :كر االنتقائيالتذ   -

لفترة طويلة المعلومات التي تتفق مع دد ميل الفرد إلى التذكر بسرعة و هي العملية التي تحو 
 .ينسى ما عدا ذلكه واتجاهاته واهتماماته و البناء المعرفي الخاص ب

وافق مع البناء المعرفي النفسي واالجتماعي للفرد والذي بذلك فإن العمليات الثالث أساسها التو 
 .يتذكر في إطارهو يجعله يتعرض ويدرك 

 .كنتيجة لما سبق يصبح السلوك انتقائيا، فاستجابة الفرد بذلك انتقائيةو  

  (9:)ةيرى محمد عبد الحميد أن النموذج الخاص بالتأثير المحدود يقوم على الفروض التاليو 

    الذي يتم من خالل التجارب الموروثة ن بعضهم بتأثير البناء المعرفي و األفراد يختلفون ع -9
 .المكتسبة خالل مراحل النمو في البيئة االجتماعيةو 

قيم اجتماعية فكار وعادات وتقاليد و أرفي الذي تم تشكيله من معتقدات وآراء و البناء المع -2
 .تفسير مدركاتها للفرد في إصدار أحكامه وتشكيل اتجاهاته و ا مرجعي  يعتبر إطار  

ما يتعرض له من البناء المعرفي و لتناقض بين هذا إن الفرد إذا ما شعر باالختالف أو ا -3
وتر الذي يجعله يحاول التخفيف منه معارف أو أفكار أو موضوعات فإنه سوف يشعر بالت

  ذلك إما بتعزيز المعرفة التي يتعرض لها أو تجنبها ، و  ختالفبتجنب هذا التناقض أو اال
 .ثنين معاهو في كلتا الحالتين يختار ما يحقق له أعلى كسب أو أقل خسارة أو اإلو 

 االجتماعي فهم يختلفون فيبعضهم البعض في بنائهم النفسي و  بما أن األفراد يختلفون عن  -2
 .بالتالي في استجاباتهم للمنبهات التي يتعرضون لهاالبناء المعرفي و 

        يفساااارها التناااااقض فإنااااه يختااااار الموضااااوعات و  علااااى تقاااادير الفاااارد لاااادرجات التاااا لف أو ابناااااء -1
 .النفسية المؤثرة في هذا البناءو تأثير القوى االجتماعية تفق مع بنائه المعرفي و نها بما ييختز و 

 .210، مرجع سابق، صالتأثير اتجاهات و اإلعالم نظرياتمحمد عبد الحميد، -9
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        منه يمكن االستخالص أن هذه العناصر هي التي تفسر عالقة الفرد باختيار البرامج 
عتقاد في أن تأثير ح االهذا ما يرج  ره لها، و تذكها وكذا تفسيره لرموزها و وامحتوالوسائل اإلعالمية و 

تي تعمل بضغط القوى الأثير العوامل الوسيطة المذكورة و وسائل اإلعالم تتفاوت قوته وفقا لت
 .النفسية للفرداالجتماعية و 

عالم متغير ضمن متغيرات إلى أن وسائل اإل( J. Klapper)قد توصل جوزيف كالبر و 
 :أنها تعمل من خالل عناصر وسيطة هيخرى، و أ

 قادة الرأي وطبيعة أجهزة اإلعالمو االتصال الشخصي نتقائية ومعايير الجماعة و العمليات اال
ليست السبب وسائل اإلعالم مجرد عنصر مساعد و انتهى إلى أن طبيعة العوامل الوسيطة تجعل و 

جوزيف كالبر إلى مجموعة من التعميمات  قد انتهى، و (9)في تدعيم أو تغيير االتجاهات الوحيد
 :، تتلخص في اآلتي(2)9123سنة  هأجريت قبل صدور كتاباستقاها من نتائج البحوث التي 

عدم قدرة وسائل اإلعالم على تغيير اتجاهات الفرد بسهولة، ألن الفرد عند تعرضه إلى  -9
تشكل ة تنشط و ص به فإن العوامل الوسيطمعلومات ال تتفق مع البناء المعرفي الخا

تقوم هذه المقاومة التي تستهدف تغيير االتجاهات ، و مقاومة لهذه المعلومات أو األفكار 
. ية متناقضة مع ما يعتقده الفرد ويتبناه فعالمعطيات أو بناءات معرف على معارف أو

    ردبالففض ما ال يتفق مع البناء المعرفي الخاص فالعوامل االنتقائية تلعب دورها في ر 
  .و بالتالي رفض أو مقاومة االتجاهات الجديدة

 

 

1-Joseph . T.Klapper, The effects of mass communication, Glencoe : 111, free press, 1960, P180. 

 .912 ، ص ، مرجع سابق عن محمد سعد ابراهيم نقال

 .212 ، ص ، مرجع سابق التأثير اتجاهات و اإلعالم نظرياتمحمد عبد الحميد، -2
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 يختار، فالفرد يثير اهتمامه و لوسائل اإلعالم القدرة على تدعيم االتجاهات القائمة فعال -2
اتها مع تفسير التعرض للموضوعات واألفكار والرسائل التي تتفق في محتواها ومغزاها و 

 التفسيروازن والت لف نتيجة لوحدة المغزى و هذا ما يشعره بالتو  البناء المعرفي الخاص به
 .ا يؤدي إلى قبول األفكار التي تقدمها وسائل اإلعالمهو مو 

إن توقف تأثيرات العوامل الوسيطة أو قلة مقاومتها يساهم في مساعدة وسائل اإلعالم للفرد -3
فاختفاء  .أفكار متعارضةالسابقة إذا ما تعرض إلى آراء و  اآلراءل عن االتجاهات و على التحو  
وسيطة يؤدي إلى مساهمة وسائل اإلعالم المؤيدة لكال الجانبين نتقائية لهذه العوامل الاآلثار اال

مدى الطويل العرض آراء الجانبين على  ن  ، إل بالنسبة للفردالمتعارضين في إحداث التحو  
ستمرار فتعرض الفرد لآلراء المتعارضة با .ليكون أكثر فاعلية في إحداث التغيير أو التحو  

 .ل أو التغييرمنه إلى تقليل المقاومة فيحدث التحو  تقرار و يؤدي إلى القلق المستمر وعدم االس

ما يعنيه من معينة، و في الحاالت التي ال يكون لدى الفرد فيها أي معرفة سابقة بموضوعات  -2
 وجود اتجاه مسبق نحو هذه الموضوعات أو األفكار فإنه لن تنشط العوامل الوسيطة للقيام

ي فإنه سيكون من السهولة على الفرد تقبل هذه بالتال، و بدورها في الدعم أو المقاومة
 .هيلإالنسبة الموضوعات أو األفكار الجديدة ب

فكر في تقويم انطالقا مما سبق يمكن االستنتاج أن الفرد في تعرضه للمعلومات الجديدة لن يو 
       طار اتفاقها أو عدم اتفاقها مع المعرفة المختزنة عن معايير الجماعات هذه المعلومات في إ

بالتالي لن تكون هناك علومات سابقة أصال حول الموضوع و أو االتجاهات السائدة، لعدم توفر م
 .توقعات بنشاط العوامل الوسيطة كما في حاالت فروض التغيير أو التدعيم
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قناعية القائمة على تقديم الحقائق الجديدة يمكن أن يكون أكثر وعليه فإن بناء الرسائل اال
ذلك بسبب المقاومة بتأثير العوامل م على معلومات أو حقائق معروفة و البناء الذي يقو فاعلية عن 

 .الوسيطة

على الرغم من الواقعية التي اتسم بها نموذج التأثير المحدود لوسائل اإلعالم إال أنه يعاب و 
غفاله التأثيرات طويلة المدى، واتجاهه إلىعليه تركي التهوين من  زه على التأثيرات قصيرة المدى، وا 
معاهد التصال والباحثين و با رتباك لدى القائمينئل اإلعالم، مما أحدث نوعا من االقوة وساكفاءة و 

، وهو ما مهد لظهور نموذج ثالث قوم به وسائل اإلعالماإلعالم حول حقيقة الدور الذي تو الصحافة 
 .هو ما سوف يتم التطرق له في العنصر المواليو 

  .المستمر لوسائل اإلعالمو  التأثير الهادئ نموذج: المطلب الثالث

لبحوث التأثير في هذه نيات، حيث اتسم الطابع العام يبرز هذا النموذج خالل حقبة السبع
االعتدال في تفسير قوة وسائل اإلعالم، كما اتجهت رة النقدية للنموذجين السابقين و الحقبة بالنظ

عمل داخل المؤسسة اإلعالمية، ونوعية المضمون الأساليب حوث إلى دراسة القائم باالتصال و الب
ل االهتمام من التأثيرات المباشرة قصيرة المدى إلى التأثيرات غير المباشرة طويلة تحو  اإلعالمي، و 

قد توصلت هذه البحوث إلى أن وسائل اإلعالم تمارس تأثيراتها عن طريق تقديم المعرفة و  .المدى
مجموعة ثيرها يعتمد على طبيعة المعرفة و من ثم فإن تأيا، و م األساسية حول مختلف القضااألحكاو 

درجة اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم كمصدر مقدمة، ودرجة تنوعها واتساقها، و المعتقدات ال
المستمر لوسائل ر شرام القائل بالتأثير الهادئ و في هذا اإلطار نجد إسهامات ولبو  .(9)للمعلومات
الذي ركز على دور وسائل اإلعالم في التأثير على ( M. Defleur)فلير كذلك ميلفين ديو اإلعالم، 

 (2).قيم المجتمعوحجم المعرفة والمعايير و    الثقافة

 

 

 .912 ، ص ، مرجع سابق محمد سعد ابراهيم-9
2-Everette Dennis and John Merille, Basic Issues in Mass communication, New York : Macmilla:  
Publishing company, 1984, P71. 

 . 912 ، ص ، مرجع سابق نقال عن محمد سعد ابراهيم
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يتعلق بتكوين قاعدة فيرى أن وسائل اإلعالم قوية فيما ( J.Merille)أما جون ميريل 
   أثيرها على التصرف أنها قوية من حيث مدى تالمعلومات، ووضع األجندة لفئات من الجمهور، و 

 .(9)السلوكياتو 

يؤكد الم و ض نموذج التأثير المحدود لوسائل اإلعفيعار  (J. Robinson)ون روبينسون أما ج
ة على اإلقناع تحت ظروف قادر  نهاأا في الحمالت االنتخابية، و ا سياسيا هام  أن لوسائل اإلعالم دور  

ي دا كيف تعمل فتأثيرها ينبغي أن نفهم جي  د ا دور وسائل اإلعالم و حتى نفهم جي  : "يقولمعينة و 
 (2)" اإلقرار بأنها قوية بالفعل، و اتأثيرهالتقليل من أهميتها و  سياق القوى االجتماعية مع مراعاة عدم

إلى أهمية الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم في تقديم  (J. Lemert)كما يشير ليمرت 
 .(3)المعلومات إلى صانع القرار

     التأثير على تغيير االتجاهات تركيز دراسات  (Colin Seymour)ينتقد كولين سيمور و 
ائل اإلعالم يؤكد أن تأثيرات وس، و يرى أن ذلك يعد حد ا لوظائف وسائل اإلعالم، و السلوكياتو 

تتغلغل داخل النظام السياسي، بحيث ال يمكن لألنشطة واسعة النطاق و  يمكن أن تكون قوية و
 .اعتبار األفراد كمعزولين عن المجتمع من، كما أنه يحذر السياسية االستمرار بدون وسائل اإلعالم

السياسية، وقد تكون كافية كسبب للتغييرات وسائل اإلعالم قد تكون ضرورية و ": إذ يقول
كافية، ولكنها ليست ضرورية قد تكون التغييرات و لكن ليست سببا كافيا إلحداث هذه ضرورية و 
  (2)" قد تكون محر كا أو فرصة إلحداث هذا التغييرللتغيير و 

 

 

1-Everett Dennis and John Merrill, op.cit, P83. 
2-Ibid, P21. 
3-Ibid, P78. 
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 :يلي انطالقا من كل ما سبق يمكن استخالص مامنه و 
 تركتعالم ابتعدت عن اآلراء القاطعة والحاسمة و المستمر لوسائل اإلبحوث التأثير الهادئ و 

  .قوة وسائل اإلعالم طبقا للعوامل الوسيطةزيادة أو نقصان كفاءة و  المجال مفتوحا الحتماالت
ائل اإلعالم تأثيراتها أن لوسمتعددة المراحل و  فهو نموذج يأخذ في االعتبار أن االتصال عملية

ة إلى العودة غير أنه يالحظ نزوع بعض باحثي تلك الفتر  المدىالطويلة األولية والثانوية، القصيرة و 
 .إلى نموذج التأثير القوي لوسائل اإلعالم

 :من خالل استعراض النماذج الثالثة يمكن إيجاز خالصة النماذج في النقاط التاليةو 
 .من خالل متغيرات خارجة عن عملية االتصالوسائل اإلعالم متغير يعمل مع و  -

      والمعتقداتف والمعلومات ما يتعلق بتكوين قاعدة المعار وسائل اإلعالم قوية التأثير في -
 .فيما يتعلق بترتيب االهتمامات لدى األفرادو 

 .السلوكياتير االتجاهات و يوسائل اإلعالم منخفضة التأثير فيما يتعلق بتغ -

على وقفة على طبيعة النظام السياسي واالجتماعي في المجتمع، و فاعلية وسائل اإلعالم مت -
ماد الجمهور عليها، ومصداقيتها لدى درجة اعتمات، و ى السيطرة على تدفق المعلو قدرتها عل
 .على التأثير التراكمي للرسائل اإلعالميةاألفراد و 

قد تكون ، فقد تكون قوية و  مدى تأثير وسائل اإلعالمال وجود لرأي قاطع حول قوة وكفاءة و  -
  قد تكون ضرورية، و قد يكون طويل المدىما قد يكون تأثيرها قصير المدى و ضعيفة، ك

غير ضرورية أو قد ، أو كافية و غير كافية، كما قد تكون ضرورية و كافية إلحداث التغييرو 
 .تكون أيضا أداة تغيير

 
 
 
   

 . 912 ، ص ، مرجع سابق محمد سعد ابراهيم-9
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 .أبعاد تأثير وسائل اإلعالم على األفراد :المطلب الرابع
م على أفراد المجتمع، فينحصر في ثالثة الذي تحدثه وسائل اإلعالالتأثير فيما يتعلق بنوعية 

 (9): أبعاد هي

 التأثير المعرفي: 

الثقافي بالبيئة السياسية من خالل التعرض لوسائل اإلعالم وزيادة الوعي المعرفي و يكون و 
المحيطة، فوسائل اإلعالم تعد مصدرا مهما من مصادر الحصول على المعلومات المتعلقة بقضية 

         تستطيع أن تشكل أولوياتهمفي التوجهات المعرفية لألفراد و الوعي  سياسية معينة، تزيد من
 .توجههاواهتماماتهم و 

 التأثير الوجداني: 

المواقف، فعندما يتعرض الفرد بشكل مستمر لوسائل وذلك من خالل تشكيل االتجاهات و 
عن دفعه إلى البحث تا السياسية التي تحدث في بيئته و اإلعالم فإن ذلك يزيد من اهتمامه بالقضاي

    من أبرز التأثيرات العاطفية قضية الشعور بالوالء أو االغتراب و . المعلومات التي تشبع فضوله
التصويت االنتخابي أو الشعور بااليجابية نحو النظام لعاطفي تجاه المشاركة السياسية و أو الفتور ا

 .السياسي أو العكس
 التأثير السلوكي: 

المشاركة الحقيقية في مختلف تعرض المستمر لوسائل اإلعالم و قة بين اليقوم على دراسة العالو 
. اسية عندما يطلب من الفرد ذلكالنشاطات السياسية سواء االنتخاب أو الترشح أو إبداء اآلراء السي

فهذا ينشط  ، تأثيرها في عملية التنشئة السياسيةنب من أهم أبعاد وسائل اإلعالم و يعد هذا الجاو 
السياسية في األنشطة السياسية واالهتمام  المشاركة: لسياسي واالجتماعي لألفراد مثلالسلوك ا

 .الشؤون العامة كنوع من الفاعلية السياسيةبمختلف القضايا و 
 
 .11 ، ص مرجع سابقوليد عبد الهادي العويمر، -9
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عدم اسية و ل العزوف عن المشاركة السيقابل تنشيط السلوك السياسي الخمول السياسي مثي و
عدم القيام بالتصويت في االنتخابات االجتماعية التي تفيد المجتمع و  المشاركة في األنشطة السياسية

  .أو الترشح لها

مسؤولية وسائل اإلعالم في التثقيف أن هذه األبعاد تزيد من أهمية و  منه يمكن االستنتاج
في عمليات صنع القرار سية و السيافعال في الحياة ما يدفعه إلى اتخاذ دور إيجابي و السياسي م
 .السياسي

قافة السياسية التي وضعها ألموند كما تجدر اإلشارة إلى أنه بإسقاط هذه األبعاد على أبعاد الث
إلى األبعاد المعتمد عليها  البعد التقييمي، تم التوصلوالمتمثلة في البعد المعرفي والبعد العاطفي و 

ى األفراد إزاء هي جملة المعارف التي تتكون لداصر المعرفية و المتمثلة في العنالدراسة و  في هذه
           المخرجاتو  خالتاألدوار السياسية في جانبي المدالبني التي يحتويها و النظام السياسي و 

تعني األحاسيس التي يحملها الفرد اتجاه النظام السياسي بمختلف وعناصر عاطفية واتجاهية و 
ات يالسلوكعناصر تقييمية وسلوكية وتعني األحكام القيمية و كه فيما بعد، و التي تحدد سلو  ، وأجزائه

 .أجزائه المختلفةن األفراد تجاه النظام السياسي و التي تصدر ع
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 النماذج المتناولة لدور وسائل اإلعالم في عملية التنمية السياسية: المبحث الثاني

وسائل اإلعالم في عملية التنمية السياسية اختلفت النماذج التي تناولت دور لقد تعددت و 
هذه  هنالك من اعتبرر االجتماعي، و يا للتغيمحرك  و  مستقال   ا  فهنالك من اعتبر وسائل اإلعالم متغير 

ن، استنادا إلى أن ض التسليم بوجهتي النظر السابقتيهنالك من رفالوسائل مجرد متغير تابع، و 
 .أن االتصال عملية متعددة المراحلعقدة، و سية عملية تحول اجتماعي مالتنمية السيا

وسائل اإلعالم في  أربعة اتجاهات لتفسير دور( J. Mc. Nelly)للي ينك قد وضع جون ماو 

 (9): هيعملية التنمية السياسية و 

ر على عملية هذا االتجاه أن وسائل اإلعالم ليس لها تأثي يرى أنصارو :  االتجاه المتشائم -9
 .غير محسوسدورها ضئيل و التنمية السياسية، وأن 

هم يرون أن و  ه هم خبراء االتصال في اليونسكو،أصحاب هذا االتجا :ساالتجاه المتحم   -2
وسائل اإلعالم دور فعال ليس فقط في عملية التنمية السياسية بل أيضا في تحقيق ل

 .االستقرار

القيام بدورها يرى أصحاب هذا االتجاه أن وسائل اإلعالم غير قادرة على و  :االتجاه الحذر -3
االجتماعية تعطل أو ، ألن تعدد االتجاهات الثقافية و كامال في عملية التنمية السياسية
المعلومات نظرية تدفق ذا االتجاه على دور قادة الرأي و تلغي دورها، إذ يركز أصحاب ه

 .على مرحلتين

 
 

1-John. T. Mc. Nelly, « Mass communication in the Development process » in David K. Berlo (ed), Mass 

communication and the Development of Nations Easer Lansing : International communication 

institute, Michigan state university, 1968, P.P 18-22. 
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 وجود لنظرية محددة تفسر تأثير وسائل اإلعالم حسب هذا االتجاه ال: االتجاه الواقعي -2
لى جميع الجماهير في ، من خالل كافة وسائل اإلعالم، و بالنسبة لجميع الرسائل اإلعالمية ا 

قد يكون و  قد يكون دورها محدودا يكون لوسائل اإلعالم أي دور، و كافة الدول النامية، فقد ال
 .المجتمع، فذلك يتوقف على ظروف الوسيلة و دورها كبيرا

ما يالحظ هنا أن أغلب هذه االتجاهات متأثرة بدراسات التأثير التي سبق اإلشارة إليها في و 
 :االتجاهانمباشر لوسائل اإلعالم و مراحلها المختلفة، فاالتجاه المتحمس مرتبط بنموذج التأثير ال

الواقعي تبط االتجاه الحذر مرتبطان بنموذج التأثير المحدود لوسائل اإلعالم، بينما ير المتشائم و 
 .المستمر لوسائل اإلعالمبنموذج التأثير الهادئ و 

      في تقسيمها لمراحل تطور نماذج تأثير وسائل اإلعالم  شتير هو ما ذهبت إليه جيهان و 
 (9): التنمية السياسية إلى ثالث مراحلو 

تزايد الحماس و ى الجوانب السيكولوجية للتنمية فيها االهتمام عل انصبو : المرحلة األولى -
قدرتها على تحقيق الكثير من األهداف اإليجابية في عملية خاللها إزاء قوة وسائل اإلعالم و 

 .التنمية السياسية

هتمام إلى األبعاد االجتماعية، ل االبدأت في منتصف الستينيات، وفيها تحو  : المرحلة الثانية -
أكدت و  .النظام االجتماعي عنصر من عناصر افتراض أن وسائل اإلعالم ليست إال مجردو 

 .دراسات تلك المرحلة أن هذه الوسائل تعمل على المحافظة على األوضاع القائمة

نيات، وساد فيها االعتقاد أن فهم دور وسائل اإلعالم في يعبدأت في السب: المرحلة الثالثة -
سياق م بالعملية التنمية السياسية سيتسم بالقصور إن لم يتم ربط حدود تأثير وسائل اإلعال

 .ظروف هذه الوسائلو  تماعيجاال

مارس   ، جانفي22، العدد إعالمية دراسات مجلة، "تطور النظريات العلمية حول دور اإلعالم في التنمية " جيهان أحمد رشتي،-1
 .21-22، ص9119
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عليه سوف يتم عرض بعض النماذج التي تناولت دور وسائل اإلعالم في عملية التنمية و 
 .االنتقادات الموجهة إليهاو  اواتجاهاته اعلى مقوماته بالوقوفلسياسية ا

 .نموذج التقمص الوجداني: المطلب األول

في أن المقدرة على ( Daniel Lerner)تتلخص أفكار هذا النموذج الذي تبناه دانيال ليرنز 
وسائل أن التقليدي إلى المجتمع الحديث، و  ل من المجتمعالتقمص الوجداني شرط أساسي للتحو  

لفرد يعرف ليرنر التقمص الوجداني بقدرة او  .اإلعالم تساهم في تنمية المقدرة على التقمص الوجداني
قدرته على إعادة التكيف إلشباع ، و  امتالكه اتجاه يشجع المشاركةعلى القيام بأدوار جديدة، و 
المشاركة م و لتعلان هنالك ارتباط قوي بين التحضر و يؤكد على أو  .الغرور خالل فترة قصيرة

التي بدورها يؤدي إلى ارتفاع نسبة التعلم، و  بمعنى زيادة التحضر، و (9)المشاركة السياسيةاإلعالمية و 
زيادة التعرض لهذه الوسائل يؤدي إلى المشاركة في ى زيادة التعرض لوسائل اإلعالم و تؤدي إل

 .مختلف النشاطات السياسية

يعتبر أن وسائل اإلعالم عامل عية متكامالن، و ة واالجتمايوضح ليرنر أن النظم اإلعالميو 
ذلك باختيار اركة و المش التنمية السياسية، فعن طريق هذه الوسائل يتعلم األفراد فعال في عملية
ون لهم حرية يتدربون على االعتماد على مجموعة من اآلراء يكوجديدة عليهم، و  مواقف غريبة

 .(2)هااالختيار من بين

 :نموذج حسب جيهان رشتي هوما يعاب على هذا الو 
كل مشابه في كل الدول أن التطور سيحدث بشيرنر أن النموذج الغربي عالمي، و افتراض ل -

 .(3)متنوعةتنمية في الدول النامية مختلفة و ما هو ظاهر أن مسارات الالنامية، و 
 

1-B.N Ahuja, Theory and practice of journalism, second Edition, Delhi: surjeet publication, 

1984, P213. 

 .919سابق، صابراهيم، مرجع نقال عن محمد سعد 
 .939-930سابق، صشاهيناز طلعت، مرجع -2
 .29، مرجع سابق، ص" التنمية في اإلعالم دور حول العلمية النظريات تطوير" جيهان رشتي، -3
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هماله لألبعاد لتنمية في النظرة السيومنه ما ينتقد عليه هذا النموذج هو اختزال ا كولوجية وا 
طرحه لنموذج واحد ضافة إلى تحيزه للنموذج الغربي و الثقافية، باإلالتاريخية والسياسية واالجتماعية و 
 .صالح في كل دول العالم الثالث

التنمية السياسية تفاعل القوي بين وسائل اإلعالم و هو ما جعل ليرنر يراجع افتراضاته حول الو 
لتنمية في الدول النامية ذلك بسبب عدم نجاح مسارات اه مع ولبر شرام، و في أبحاث 9122 في سنة
 .ت النموذج الغربيالتي طبق

 :نموذج انتشار األفكار المستحدثة: المطلب الثاني
لمستحدثة في المجتمع وفقا لهذا النموذج، فإن عملية التحضر تتم من خالل انتشار األفكار ا

أن وسائل اإلعالم ضرورية لعملية التغيير  (Everette Rogers)يوضح إيفرت روجرزالتقليدي، و 
 الجديدة حيث يتم فيها تطوير األفكار االختراعتسمى األولى و : التي تمر بثالث مراحل االجتماعي

و المستحدثة إلى أعضاء النظام  يتم فيها توصيل هذه األفكار الجديدة أوالمرحلة الثانية االنتشار و 
الثالثة فتسمى النتائج حيث تحدث التغيرات داخل النظام االجتماعي كنتيجة  ، أما المرحلةاالجتماعي

 .(9)تبني أو رفض األفكار المستحدثةل
شوميكر إلى أن عملية اتخاذ القرار بشأن تبني أو رفض األفكار كما يشير روجرز و 

 :هيتحدثة تتم من خالل أربعة مراحل و المس
 .يكتسب معرفة عن كيفية عملهاو  يتعرض الفرد للفكرة المستحدثة :المعرفة  - أ

 .يتكون لدى الفرد اتجاه مؤيد أو معارض إزاء الفكرة: االستمالة - ب

 .يشترك الفرد في نشاط يؤدي إلى تبني أو رفض الفكرة: القرار -ج   
قد يتراجع عن قراره إذا تعرض و  القراردعم ، فقد ي يؤكد الفرد القرار الذي اتخذه: التأكيد -د    

 .ضة للفكرة المستحدثةلرسائل معار 
 

9-Everette. M Rogers and F. Floyd shoemaker, communication and Innovations Across, cultural 

approach, Second Edition, New York: the free press, 1971, pp06-39. 

 .951سابق، صنقال عن محمد سعد ابراهيم، مرجع 
 993شهيناز طلعت، مرجع سابق، ص-2
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يوضح روجرز أن الدور الرئيسي لوسائل اإلعالم قد يكون في توفير المناخ الالزم للتنمية و 
أكثر من تقديم التفاصيل الضرورية لتبني األفكار المستحدثة، فهو يؤكد على دور وسائل اإلعالم 

عالم في التمهيد للتنمية، إال أنه يسجل مالحظة تتعلق بعدم استفادة الدول النامية من وسائل اإل
 .(1)بشكل كبير في تحقيق أهداف التنمية

و التنمية إلى تجاهل إمكانيات وسائل اإلعالم على الرغم من أنها قد تكون حيث يميل مخطط
 .واحدة من أهم األدوات لدى القائم بعملية التنمية السياسية

ني الفكرة الخاص بتب طلعت إلى أن لوسائل اإلعالم دور في عملية اتخاذ القرار تشير شهينازو 
دثة في الحث أي إثارة تلخص وظائف وسائل اإلعالم في عملية نشر األفكار المستحالمستحدثة و 
 تحليلية تساعد على التقييملتقييم أي تقديم معلومات وصفية و االفكرة، و  الحث على تبنياالهتمام و 

تصميم برامج  هنية أيثم الوظيفة الم التعزيز أي التأكيد المستمر على الفكرة،واإلخبار، و 
 .(2)مرتبطين مباشرة بأعمال التنميةاألفراد الللمجموعات و 

قد توصلت شهيناز طلعت في دراستها إلى تزايد أهمية قنوات االتصال المباشر في وظيفة و 
تطيع وسائل توضح أن التأثير الشخصي له دور حاسم في التغيير، قد يكون أكبر مما تسو   اإلقناع

  تغذية المناقشات بالمعلومات ع ذلك فقد أثبتت هذه الوسائل فاعليتها فيماإلعالم القيام به، و 
 .(3)توضيح القضية و  خلق اإلدراكبو 

أن هناك فجوة بين اإلدراك وبين تبني األفكار ( Dube)في بحث عن الهند وجد دوب و 
      ديدة الجقناع بفائدة الفكرة دة أسباب منها فشل المضمون في اإليرجع ذلك إلى عالمستحدثة، و 

مكانية تطبيقها و  التوقيت غير لومات، و عدم وجود صورة محببة لمصدر المعمتها الثقافية و مالءوا 
خصائص الجمهور، باإلضافة إلى أن بعض األفكار المستحدثة تكون فوق تصال و المناسب لال

 (.2)مستوى مقدرة المجتمع على االستيعاب
 
 .993المرجع السابق، صشاهيناز طلعت ،-9
 .220-211المرجع السابق، ص-2
 .12السابق، صمرجع ال -3
 .922المرجع السابق، ص-2
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و قد تعرض نموذج انتشار األفكار المستحدثة للعديد من االنتقادات يمكن إجمالها في النقاط 
 (9): التالية

ثقافية تختلف تماما عن ظروف هذا النموذج في ظروف اجتماعية و  عدم صالحية تطبيق -
 .ربيةالمجتمعات الغ

عدم صحة االفتراض القائل أن انتشار األفكار المستحدثة يحقق التنمية السياسية، حيث أن  -
جتماعية و دون االتغيير في البنية السياسية واالقتصادية  انتشار االبتكارات دون إحداث

دون تطوير قنوات رجع الصدى، أدى إلى تعميق تطوير المؤسسات والعالقات االجتماعية، و 
بين الجماهير، كما أدى إلى استمرار تركيز بين األقلية المتميزة اقتصاديا واجتماعيا و الفجوة 

 .بالتالي عرقلة عملية التنمية السياسيةدي األقلية المسيطرة و السلطة في أي

نما ترجع رجع فقط ألسباب متعلقة بالفرد، و ي الفرد أو رفضه للفكرة المستحدثة ال تإن تبن   - ا 
فرفض الفكرة المستحدثة قد يرجع إلى عدم جدواها أو استحالة  أيضا لعوامل خارجية،

 .تطبيقها

توقف على هو مو  إن دور وسائل اإلعالم في عملية التنمية السياسية هو دور مساعد فقط، -
طبيعة طبيعة النظام السياسي واالجتماعي االقتصادي، وكذا نمط التنمية المستهدف و 

 .ي تحكمهاخصائص القوة التو  اإلعالميةالمؤسسات 

صياغة نماذج بديلة مالئمة قادات إال أن أصحابها لم يستطيعوا لكن رغم أهمية هذه االنت
 .النقدية في الدول النامية تأثرت بالنموذج الغربي اإلسهاماتلظروف المجتمعات النامية، فمعظم 

بل للتطبيق في قاد الر غير أن قيمة هذه االنتقادات ترجع إلى رفضها لفكرة النموذج الغربي المستو 
جاوز البعدين ل اجتماعي شامل يتتأكيدها على أن التنمية السياسية عملية تحو  كل المجتمعات، و 
 .تأكيدها أيضا على أهمية وسائل اإلعالم كمؤسسة تعمل في إطار شاملالنفسي والتقني، و 

 
 

 .223-229ص ، ص9193 ،دار العلوم للطباعة و النشر: ، الرياضالتنموي اإلعالمعمر الخطيب، -9

 



 التنمية السياسية والصحافة المكتوبة في الجزائر:                                           الفصل الثاني
 

 

176 

 .نموذج التنمية الوطنية: المطلب الثالث
عن دور وسائل اإلعالم في (  Wilbur Schramm)شرام  نجد في هذا النموذج دراسة ولبر

بر عن يع و يالتنمية الوطنية حيث يؤكد شرام على حاجة الدول النامية إلى نظام إعالمي وطني قو 
األدوات الكبرى هي إن وسائل اإلعالم و : "طنية بقولهلو تفاؤله بدور وسائل اإلعالم في التنمية ا

كن الحفاظ بالقدر الذي يمفي تعويض بعض تخلفها اإلعالمي و أفضل أمل لألمة لتضخيم األحداث و 
لهذا السبب فإن على الدول و . داول الزمنية للتنمية الوطنيةلتزام بالجللمعلومات أن تساعد به على اال

 .(9)"قها من استخدام وسائل اإلعالمى الفائدة التي تحقالنامية أن تنظر بعناية إل
يلخص شرام دور وسائل اإلعالم في التنمية الوطنية في تركيز االنتباه على مشاكل التنمية و 

لكي نجعل : "يقولوأهدافها، وتوسيع اآلفاق والنهوض باآلمال الوطنية والشخصية على حد سواء، و 
ر لتيسيو  القاعدة للمشاركة الفعالةلكي نتيح لهذه الشعوب تنمية، و النامية تتخذ قرارات ال شعوب الدول

إذا أتيح تدفق ، فهذه ليست عملية مبهمة جامدة وال مرونة فيها، اإلسراع بهات المقررة لها و التغيرا
د األهداف و تقرير متى تحديبشأن إعالمي فإن األفراد سيكونون قادرين على فعل أشياء كثيرة 

 .(2)"ون لمجتمعهم من تغيروما يريديرون، كيف يتغيتغيرون و 

فإن المقياس النهائي للتنمية الوطنية عنده يكمن ( Lucian Pye)لوسيان باي بالنسبة لأما 
ليص الفجوة بين الصفوة الحاكمة تقث السياسي، أي تغيير االتجاهات و في النجاح في تحقيق التحدي
الشرط األساسي للتنمية سياسي سليم هو  يؤكد باي أن بناء  نظامو . والجماهير األقل عصرية

نما يمتد ليشمل ة ال ينحصر في البعد االقتصادي وحسب و يشير إلى أن مفهوم التنميالوطنية و  ا 
ومعقدة منها القيم وعادات التفكير والظروف االجتماعية واستقرار الحكومة   متغيرات متشابكة 

 .(3)"فاعليتهاو 
 
 

1-Wilbur Schramm, Mass  Media and National Development, Standford University press, 1964, P254. 
2-Ibid, P120. 

3-Lucian pye, Communication and political Development, Princeton university Press, 1963, PP18-20. 

  .922، مرجع سابق، صإبراهيمنقال عن محمد سعد 
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  ين بمتغيرات جديدة توضح التفاعل بين وسائل اإلعالممما سبق يتضح اهتمام هؤالء الباحثو 
 مي يتيح المشاركة الجماهيريةر تدفق إعالتيسي، و ها وجود نظام إعالمي وطنيأبرز مية و عملية التنو 

اإلصرار على إمكانية و  التكامل الوطني، إال أن التحيز لنموذج التحديث الغربيواالستقرار السياسي و 
 .ظاهر بوضوح ةرغم اختالف وضعيتها عن المجتمعات الغربي تطبيقه في الدول النامية

التاريخية، إذ ال نمية الوطنية األبعاد الثقافية و وفي إطار هذا التحيز، أغفلت دراسات نموذج الت
التبعية و عزل عن قضايا الهوية الثقافية التنمية السياسية بمفهم حقيقة العالقة بين اإلعالم و يمكن 

تحدد في إطاره هو األمر الذي ياإلعالمية، و ، واألنظمة السياسية و ة واإلعالميةالسياسية واالقتصادي
مدى سعيها إلى التغيير أو المحافظة على الوضع جية العالقة بين وسائل اإلعالم والتنمية و إستراتي
 .القائم

 .التبعيةنموذج : المطلب الرابع
ما يمكن تسميته مدرسة التبعية  الكتابات التي تشكل في مجملهاالدراسات و  ك مجموعة منهنا

 .التي تقف في مواجهة المدرسة الغربية
اساتهم لععاالم در  فياة فاي تحلايلهم لظااهرة التبعياة مانالثقاتااب التبعياة اإلعالمياة و قد انطلاق ك  و 

فاي هاذا و القاوى االجتماعياة التاي يعبار عان مصاالحها الرأسمالي الغربي وقوانينه ومضامينه وأدواتاه و 
أن النظام االقتصادي العالمي يسعى إلى توظيف اإلعالم ( H. Shiller)هربرت تشيللر  اإلطار يرى

ية تحوياال العااالم إلااى قريااة اتصااالول العااالم الثالااث لخدمااة أهدافااه وترساايخ التبعيااة االقتصااادية و فااي د
ب ويشاااير تشااايللر إلاااى التكنولوجياااا والشاااركات المتعاااددة الجنسااايات وبااارامج التااادري. (9)شاااديدة التااارابط

الثقافياة وهاو يادعو الادول لعاام كاأدوات للسايطرة اإلعالمياة و مساوح الارأي اومناهج التعليم اإلعالمي و 
وج ماان دائاارة ، ووضااع سياسااات وطنيااة لالتصااال ، للخاار  الناميااة إلااى سياسااة االعتماااد علااى الااذات

 .(2)الثقافيةالتبعية اإلعالمية و 
المجلس : ، الكويت29العدد  ،المعرفةسلسلة عالم  "الثقافية في العالم الثالث  قضايا التبعية اإلعالمية و" عواطف عبد الرحمن، -9

 .12-23 ص ، ص9192الوطني للثقافة و الفنون و اآلداب، 
 .المكان نفسه_2
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ي الدول النامية لخدمة فهربرت تشيللر يرى أن الدول الغربية تسعى إلى توظيف اإلعالم ف
وجيا والشركات ، كالتكنولة واإلعالميةام أدوات للسيطرة الثقافيذلك باستخدمصالحها وترسيخ التبعية و 

ى هادفة بذلك إل  مسوح الرأي العام، وبرامج التدريب ومناهج التعليم اإلعالمي و المتعددة الجنسيات
 .مترابطةتحويل العالم إلى قرية صغيرة و 

وضع سياسات وطنية  كما أنه يدعو الدول النامية إلى انتهاج سياسة االعتماد على الذات، و
اإلعالمي لهذه الدول من تصال نابعة من الواقع السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي و لال

 .االقتصاديةوج من دائرة التبعية اإلعالمية و أجل الخر 
مدرسة التبعية من تشخيص ألسباب التخلف في دول العالم الثالث، إال أنه رغم ما قدمته و 

 :النتقادات يمكن تلخيصها فيما يليوجهت لها العديد من ا
 .اإلسراف في التركيز على العوامل الخارجية للتخلف -

حركة التحرر الوطني في العالم الثالث في مواجهة  إسهامات تجاهل ردود الفعل الوطنية و -
 .االستعمار

 .ال يفسر ظاهرة التبعية بمفهومها الشامل االحتكار العالمي وحده -

لنظريات األخرى الخاصة نموذجا بديال يستطيع الصمود أمام الم تقدم مدرسة التبعية  -
 .التنميةبالتخلف و 

منه ية تنموية تحدد أبعاد التفسير، و كما تشير رشتي إلى أن نموذج التبعية يفتقر إلى نظر 
لتفسير كل سطحي يصبح االستعمار الثقافي مفهوم شبه عام أو شبه معمم يمكن استخدامه بشكل 

 (9).الم في الدول الناميةشيء عن وسائل اإلع
من التحيز اإليديولوجي فقد  ا  التحليالت إال أنها انطلقت أساسلكن رغم أهمية هذه التفسيرات و 

نقاص للجهود الوطنية لتبعية تأثير العوامل الداخلية وفي ذلك إهمال لعوامل أساسية و أهمل نموذج ا ا 
 .م ظروف مجتمعهائالتي تسعى لصياغة نماذج بديلة تال

 
 .13مرجع سابق، ص ،"النظريات العلمية حول دور اإلعالم في التنمية تطور" جيهان أحمد رشتي،-9
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إذ ال يمكن منطقيا التركيز أوال على التخلص من االحتكار الرأسمالي قبل التفكير في وضع 
ن كانت نماذج االتصال التنموي، سواء و  .سياسات إعالمية تنموية وطنية  عيةكان التحديث أو التبا 

لم تستطع تفهم الظروف كما ينبغي، فإنه من الضروري تستطع استيعاب مشاكل التنمية، و  لم
ابعة من الواقع السياسي واالقتصادي تي طرحتها في صياغة نماذج بديلة ناالستفادة من التفسيرات ال

 .اإلعالمي لهذه المجتمعاتو  الثقافيواالجتماعي و 
يونسكو في صياغة نموذج اإلعالم التنموي في إطار ما منه تبرز أهمية التعرض إلسهامات الو 

 .أسموه النظام اإلعالمي العالمي الجديد
 نموذج اإلعالم التنموي: المطلب الخامس

روري في إطار جهود اليونسكو، برزت الدعوة إلى إقامة نظام إعالمي دولي جديد باعتباره ض
 .تراتيجية التنميةدمج سياسات االتصال في إسلمواجهة االختراق الثقافي و 

حياز في تونس في عام قد برز هذا المفهوم في اجتماع لخبراء االتصال لدول عدم االنو 
هو ما يعرف بتقرير الدولية لدراسة مشكالت االتصال و ت تلك الجهود بتقرير اللجنة تو جو    9122

 .(9)9190ما كبرايد الذي قدم لليونسكو في فيفري عام 
وسيلة و  موردا رئيسيا من موارد التنمية،ي تقريره أن االتصال يعد قد أكد شون ماكبرايد فو 
أداة ة لتحديد االختيارات السياسية، و قاعدة معلومات مركزين المشاركة السياسية الحقيقية، و لضما
 .(2)الوعي باألولوية القوميةلخلق 

 
 
 
ة للتربية و سلسلة دراسات إعالمية، المنظمة العربي ،(ترجمة حسين العودات)، النامية الدول و اإلعالم وسائلفرانسيس بال، -9

 .21- 23صص ، 9192،دارة اإلعالمالثقافة و العلوم، إ

، تقرير اللجنة الدولية لدراسة مشكالت غدا و اليوم المجتمع و االتصال :واحد عالم و متعددة أصواتشون ماكبرايد و آخرون، -2
 .230، ص9199لتوزيع ،الشركة الوطنية للنشر و ا: االتصال، الجزائر
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يوضح ماكبرايد عدم جدوى البحث عن كيفية قيام وسائل اإلعالم بالمساعدة في تغيير و 
من ثم ال ينبغي ، و ة بين وسائل اإلعالم والمواطنينالسلوك، إلى أن يتم خلق عالقات بنيوية جديد

      عايير االجتماعيةتحميل وسائل اإلعالم أكثر مما تتحمل، فإسهامها ينصب على التأثير على الم
للتنمية بدال من إحداث  جو مناسبتوضيح الفرص أي أنها تساعد في تهيئة واسترعاء األنظار و 
 .(9)تغيير بشكل مباشر

ضروري لعملية التنمية، فهو وسيلة لضمان أساسي و  فحسب شون ماكبرايد يعد االتصال
أداة لخلق ختيارات السياسية و ية لتحديد االقاعدة معلومات أساس المشاركة السياسية الحقيقية، كما أنه

تكن هناك عالقات  لكنه يعتبر وسائل اإلعالم قاصرة في المساعدة في تغيير السلوك ما لم .الوعي
تأثير على المعايير االجتماعية فهو يحصر اسهام وسائل اإلعالم في ال. بين المواطنينبنيوية بينها و 

ضا عن إحداث التغيير بشكل يئة جو مناسب للتنمية عو عدة في تهتوضيح الفرص، بمعنى المساو 
 .مباشر

ال بد من أن يتحقق مبدأ : "اإلعالم التنموي أهدافها يقول ماكبرايد تالكي تحقق سياسو 
  ليس مجرد هدف لالتصالليه أن يصبح الفرد شريكا نشيطا و ديمقراطية االتصال، الذي يترتب ع

 .(2)"كيفاجتماعية في وسائل اإلعالم كما و ن تزداد المشاركة االأائل المتبادلة، و أن يتزايد تنوع الرسو 

هو ما تفتقد إليه الدول ، و  وعليه فإن عملية اإلعالم التنموي تتوقف على ديمقراطية االتصال
فرضها ، و  تزايد سيطرة السلطة على وسائل اإلعالمية في ظل غياب أنظمة ديمقراطية و النام

هذا ما يقلل من إمكانية نجاح اإلعالم التنموي ، و  بدال من تغييره سياسات إعالمية لتكريس الواقع
 .في الدول النامية

 

 .309سابق، صشون ماكبرايد، مرجع -9

 .المكان نفسه-2
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انطالقا مما سبق يمكن عرض مجموعة من النقاط يحدد فيها مصطفى المصمودي المهام و       
 على ضوء مفهوم النظام اإلعالمي العالمي الجديدالنامية  لععالم التنموي في الدول  الجديدة 

 (9): هيو 

  خططها، وضرورة التكامل بين السياسات الثقافية رتباط بأهداف التنمية الشاملة و ضرورة اال -9
 .السياسات االتصاليةو 

ية خلق الوعي لدى الجماهير بأهمتدعيم االنتماء القومي والرغبة في المشاركة السياسية، و  -2
 .االعتماد على النفستي و االكتفاء الذا

 .يحقق ديمقراطية االتصالموذج اتصالي يقوم على المشاركة و بناء ن -3

قادة الرأي فمن هتمام على جهود منشطي التنمية و تركيز االتشجيع الحوار حول التنمية و  -2
 .خالل هؤالء تستطيع وسائل اإلعالم التأثير على مجرى األحداث

لين على حث المتك  ح الشخصية و تشجيع المطامو  ،التواكل والجمودتحرير المجتمع من  -1
 .تحسين ظروف حياتهم بالعمل البناء

 كشف االنعكاسات و  الجديدة،رصد االكتشافات   االقتصادية،تشخيص وتسجيل التحوالت  -2

 .التي قد تكون عائقا في سبيل التنمية

ى إقامة نظام إعالمي برزت الدعوة إل العلومقافة و الثجهود المنظمة العربية للتربية و  في إطارو 
العربية لدراسة  تقرير اللجنة 9191عربي جديد، حيث أقر المؤتمر العام للمنظمة في ديسمبر 

 لنظام اإلعالمي العربي الجديدالذي تضمن تطورا لقضايا اإلعالم واالتصال في الوطن العربي، و 
بمفهومها الشامل مازالت بعيدة قد أكد التقرير أن التنمية عربي، و توصيفا لواقع اإلعالم التنموي الو 

 فهي تهتم في الغالب بالمنجزات اليومية ،عن متناول وسائل اإلعالم العربية

 
   المجلس الوطني للثقافة و الفنون    : ، الكويت12، سلسلة عالم المعرفة، العدد الجديد اإلعالمي النظاممصطفى المصمودي، -9
 .939-929ص ، ص9191اآلداب ،و 
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 أولوياتهاو  أهدافهالتناول بنية التنمية و ال تولي االهتمام الكافي ن جانب دعائي جزئي، و وتعالجها م
ا تشرك الجماهير في الحوار حولها، بل تلعب وسائل اإلعالم دورا سلبيا أحيانا، عندما ال نادرا مو 
خفاقاتهاتم بمعالجة سلبيات خطة التنمية و ته واجهة جدية في م، وعندما ال تتخذ مواقف حازمة و ا 

 .(9)في تنشيط المشاركة الشعبية في عملية التنمية ، معوقات التنمية

وعليه حدد مصطفى المصمودي المهام الجديدة لععالم التنموي في العالم العربي في إطار 
 (2): مفهوم النظام اإلعالمي العربي الجديد في النقاط التالية 

التعبير عن مختلف رص الحوار و وفير فتي إليجاد تفهم أحسن بين الحاكم والمحكوم و السع -9
 .القضايا

 .الحرص على تعزيز حقوق اإلنسان وصيانة األمن العام والسيادة الوطنية -2

فهامهم مجموعة االختيارات الوطنية -3  .دفع المواطنين للمشاركة في الحياة العامة وا 

 .ترسيخ اإليمان بالتكامل االجتماعي والروح الجماعية -2

 .كلية للتنمية ومناقشة  أولوياتها،وكشف معوقاتهااالهتمام بالبنية الهي -1

الدعوة إلى إقامة نظام اقتصادي عربي جديد يأخذ بعين االعتبار التكامل االقتصادي  -2
 .العربي

حماية الهوية الثقافية اإلسالمية والتصدي لمحاوالت االختراق والتخريب الثقافي التي تروج  -2
 .له وسائل اإلعالم الغربية

 

 
تقرير اللجنة العربية لدراسة قضايا اإلعالم لإلعالم و االتصال، نحو نظام عربي جديد العربية للتربية و الثقافة و العلوم،المنظمة -9

 .90-1، ص9192، ماي و جوان23واالتصال في الوطن العربي، نقال عن مجلة دراسات إعالمية، العدد

 .213-293مصطفى المصمودي، مرجع سابق، ص ص-2
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نهاء كافة أشكال التبعية الثقافيةحرر الثقافي و لتاستكمال ا -9 فعند التأمل في واقع  والفكرية، ا 
اإلعالم التنموي سواء في الدول النامية بشكل عام وفي العالم العربي بشكل خاص يالحظ 

فهذه الدول  .بين هذا الواقعالدولي الجديد و  عمق التناقض بين عناصر النظام اإلعالمي
 .(9)اسات إعالمية تنموية مالئمة لظروفهالم تنجح في صياغة سي

 مصلحة المجتمع تبنتصلحة الفرد و في إطار سعي الدول النامية إليجاد توازن بين مو 
 .(2)تقييدهاميا مختلطا يتذبذب بين الحرية و نظاما إعال

بين رغبتها  ووللتأكيد على التناقض بين حماس الحكومات العربية إلقامة نظام إعالمي جديد 
إذا كانت الحكومات : "ع قيود على وسائل اإلعالم الدولية والمحلية ، يقول فاروق أبو زيدفي وض

صادقة في تحمسها للنظام اإلعالمي الجديد فعليها أن تربط مطالبها الدولية بالنص على تطبيقاته 
مين  ومن المحلية من خالل تعديل نظام تبادل األنباء ليكون أكثر عدال وتوازن ا بين الحكام والمحكو 

لغاء القيود المفروضة على تملك ا  خالل معالجة احتكار السلطات السياسية لملكية وسائل اإلعالم و 
 .(3) وسائل اإلعالم وحرية إصدار الصحف

وعليه فإنه لتحقيق سياسات إعالمية تنموية مالئمة ال بد من إعادة النظر في األنظمة 
ير، وال تحقق ديمقراطية االتصال، ففي ظل احتكار اإلعالمية المختلطة التي ال تتيح حرية التعب

السلطات لحق اإلعالم، وغياب ديمقراطية االتصال تصبح األولوية لتدعيم األوضاع القائمة        
 .وتتراجع عملية التنمية خصوصا إذا اصطدم التغيير السياسي بمصالح السلطات الحاكمة

 

 

طار النظام اإلعالمي إحق االتصال في )، في االتصال في الحق قضية و الجديدة االتصال تكنولوجياجيهان رشتي، -9
: بغداد  9199سبتمبر  3أوت إلى 30أبحاث و دراسات الندوة العربية لحق االتصال التي انعقدت في بغداد خالل فترة من (:الجديد

 .13-12، ص9192 ،دار الرشيد للنشر
 .239-230،ص 9193مكتبة الحانجي، :،القاهرةم المسؤولية اإلعالمية في اإلسالمحمد سيد محمد، -2
، 929، العدد العربي المستقبل، " والثمانينيات الخمسينيات عقدي بين مقارنة :العربية اإلعالمية التحديات" فاروق أبو زيد،-3

 .29-22، ص9191مركز الوحدة العربية، أكتوبر : بيروت
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اإلعالم في عملية التنمية السياسية يمكن كخالصة الستعراض النماذج المتناولة لدور وسائل و 
 :القول

أن نجاح وسائل اإلعالم في تحقيق عملية التنمية السياسية يتوقف على مدى تحقيق  -9
زيادة المشاركة ة االتصال، بمعنى زيادة التنوع والتعدد في المضامين السياسية، و ديمقراطي

القوى السياسية في وسائل اإلعالم الشعبية في العملية االتصالية، وتمثيل كافة التيارات و 
 .كما وكيفا

يعة العالقة بين في طبو  ،اإلعالميةن أزمة اإلعالم التنموي تكمن أساسا في الممارسات أ -2
ذا و  ،السياسيةالسلطات وسائل اإلعالم و     لم تعاد صياغة هذه العالقة على أسس عادلةا 

 .تكريسهاو ن األوضاع القائمة للدفاع ع فستبقى وسائل اإلعالم بمثابة وسائل ،متوازنةو 
لتالي باو  ، التنمية يصلح للتطبيق في كافة الدول الناميةال وجود لنموذج وحيد لالتصال و  -3

ذلك باستفادة تلك النماذج م واقع مختلف المجتمعات و يجب صياغة نماذج بديلة تالئ
 .التبعيةائج التي طرحتها نماذج التحديث و النتالمفاهيم و ب

تبار تكامل ن دور وسائل اإلعالم في عملية التنمية السياسية ينبغي أن يأخذ بعين االعأ -2
 .الثقافية لعملية التنميةاألبعاد االقتصادية واالجتماعية و 

 .دور وسائل اإلعالم في عملية التنمية دور مساند يتمثل في تهيئة مناخ مالئم للتنمية -1
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 .التنمية السياسيةالصحافة المكتوبة و : المبحث الثالث

رتباط من تشابه هدفها العام ينبع ذلك االياسية و ا بالتنمية السا وثيق  ترتبط الصحافة ارتباط  
خالل تحسين حياته لتحقيق رقي ه ورفعته واالرتقاء بالنواحي من  فالتنمية هدفها الجوهري الفرد

     من ثورة في المعلومات  الصحافة كذلك هدفها خدمة الفرد من خالل ما تحدثه السياسية لديه و 
تاحة الفرصة لكافة اآلراء بالظهور، مما يمكنها من و  وتغيير  المساهمة في رفع المستوى الثقافيا 

ات إيجابية يسلوكات وتحويلها إلى معارف واتجاهات وقيم و يالسلوكتجاهات و حتى االالمعارف و 
 .محققة للتنمية السياسيةنافعة للمجتمع و 

نه ن مساهمة الصحافة المكتوبة في التنمية السياسية لألفراد يجب التأكيد ألكن قبل الحديث عو 
من القيام بدورها على تتمتع بقدر كبير من الحرية، لكي تتمكن من الضروري أن تعطى الصحافة و 

 التقاليدولة وملتزمة بالقوانين واألنظمة والعادات و ه، لكن يجب أن تكون هذه الحرية مسؤ أكمل وج
 .أن ال تتجاوز كل هذه المرجعيات بحجة الحرية، و المهنية األخالقعامة والدين و آلداب الاو 

ا وثيقا بطبيعة النظام منه فإن مساهمة الصحافة في عملية التنمية السياسية مرتبطة ارتباطو 
لذي تعمل في إطاره، األمر الذي يستلزم تحديد النظام السياسي واإلعالمي السائد في المجتمع، وا

 .كمدخل لفهم طبيعة هذه المساهمة اإلعالمي
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 التنمية السياسيةظريات الصحافة و ن: المطلب األول

       تختلف مساهمة الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية باختالف النظم السياسية
المي هذا ما يؤكد أهمية تحديد طبيعة النظام اإلعإلعالمية التي تعمل في إطارها، و اواالجتماعية و 

 .لفهم طبيعة مساهمة الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية

من أبرزها التصنيف الذي وضعه كل من فرد صنيفات نظريات الصحافة، و لقد تعددت ت
عام ( W. Schramm)شرام  ولبرو ( S. Peterson)شيودور بيترسون و ( F. Sibert)سيبرت 
يعد هذا لليبرالية، الشيوعية والمسؤولية االجتماعية، و االسلطوية، : ةتضمن النظريات األربعو  9112

 .(9)التصنيف من أكثر التصنيفات صالحية لتحديد ماهية األنظمة الصحيفة

اها الدول النامية نه ال وجود لمساهمات واضحة تحدد طبيعة األنظمة الصحفية التي تتبغير أن
 .منها الدول العربيةو 

    صحفي السلطوي هو الغالب في معظم الدول العربية يوضح فاروق أبو زيد أن النظام الو 
ن كانت الستينيات و و         السبعينيات قد شهدت نظما صحفية تمثل خليطا من السمات السلطوية ا 
الثمانينيات نظما صحفية تمثل تراكي، في حين شهدت السبعينيات و سمات النظام الصحفي االشو 

هو ما حدث في الدول التي سمحت بوجود تعدد ، و براليالليا من النظام السلطوي والنظام خليط  
 .(2)حزبي محكوم بقدر من التعددية الصحفية

يؤكد فاروق أبو زيد أيضا على أنه للتعرف على طبيعة النظام الصحفي يجب تحليل و 
 (3)الممارسة الفعليةختالف بين نصوص قوانين اإلعالم و الممارسات اإلعالمية، بسبب اال

 .920راهيم، مرجع سابق، صمحمد سعد إب-9
 .22-21ص فاروق أبو زيد، مرجع سابق، ص-2
 .21سابق، صالمرجع ال-3
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إطار نظريات الصحافة لتوضيح مساهمات الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية في و 
 نظرا لعدم وجود نظام صحفي محدد سواء في الجزائر أو في الدول العربية أو في الدولالمختلفة، و 

سماتها مكونة نظما تتداخل أفكارها و النامية، وجب التعرض لمختلف النظريات الصحفية التي 
 .مختلطة في تلك الدول

 :النظرية السلطوية -9

تعد الصحافة في إطار النظام الحاكم و تستند هذه النظرية إلى فلسفة السلطة المطلقة للنظام 
أفكاره و لنظام، وترويج سياساته وتأييد هذا االسلطوي أداة تستخدمها السلطة لحماية 

يديولوجيته ومنه ال يمكن إصداو  ر الصحف إال بترخيص من السلطة، وهي التي تشرف على ا 
 هذه النظرية نقد الجهاز السياسي  يحظر في إطارهذه الصحف، وتفرض الرقابة عليها، و 

 .الموظفين الرسميينو 

تملك حق توجيه العامة، باعتبارهم  ترى هذه النظرية أن الصفوة السياسية الحاكمة هي التي
 ينحصر دور الصحافة في الدعاية والتوجيه  من ثم، و  تخاذ القرارات السياسية بعدين الغير مؤهل

  ن تتجنب انتهاك القيم السياسية واألخالقية السائدة ينبغي عليها أوالتعليم، ودعم السلطة الحاكمة، و 
 .(9)نحراف عن السياسة الرسميةاالو  لسلطة أو اإلقالل من هيبتهالهجوم على ااو 

أنه ال ة تدور في إطار الوالء للحاكم، و السلطة السياسيا يعني أن العالقة بين الصحافة و وهذا م
يمكن للصحافة المكتوبة أن تساهم في عملية التنمية السياسية، في أي بعد من أبعادها حيث تكون 

نقل المعلومات في اتجاه واحد من الحاكم إلى لسياسية، أي تالصحافة أداة من أدوات السيطرة ا
 .محاولة إضفاء الشرعية على ممارسات السلطة السياسيةبهدف تكريس األوضاع القائمة، و  المحكوم

9-F. Siebert, T. Peterson and W. Schramm, Four theories of the press, Urbana, Illinois, university of 

Illinois press, 1956, P 2-05. 

ترصد إرهاصات  العام الرأي، دراسة في اإلعالم و  الشباب و الحركات االجتماعية و السياسيةنقال عن إيمان محمد حسنى عبداهلل، 
 . 31 ،ص2099دار العالم العربي،: القاهرة ، 5122يناير52ثورة 
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إلى ربط منه يوضح السيد عبد المطلب غانم أنه كنتيجة لسعي المضمون اإلعالمي و 
التقاليد على لالعتماد كنتيجة الهوية و ليس بالمجتمع ككل تظهر أزمة مواطنين بالحكام فقط و ال

 .(9)القائمة على اإلغراء اإليديولوجي تظهر أزمة الشرعية والتعبئة

 ىالشرعية هما أزمتين من أزمات التنمية السياسية تتعلق األول أزمةعلما أن أزمة الهوية و 
نتماءات االائفية بدل أن تكون الوالءات و أو العروشية أو المحلية أو الطبوالءات األفراد القبلية 

بيعة السلطة ومسؤوليات الحكومة أما أزمة الشرعية فهي مرتبطة بط. وطنية أو قومية أو حتى دولية
 .األفرادعند اختالل العالقة بين السلطة و تثار و 

الجزائري يالحظ ابتعاده عن عند محاولة تطبيق النظرية السلطوية على النظام الصحفي و 
 .9191اإلعالمية بعد دستور ل إلى التعددية السياسية و التحو   أفكار هذه النظرية خاصة بعد

 :النظرية الثورية -2

وفقا لهذه النظرية فإن الصحافة تعمل خارج حدود العالقات التقليدية لنموذج النظرية 
يطرة القوى جنبي بوجهه التقليدي أو سالسلطوية، فهي تدعم جهود التحرر من االستعمار األ

تمتد هذه الصحافة بعد ذلك  في شكل صحافة و  منتشرة بقوة في الدول النامية هيالخارجية، و 
      بعض الباحثين أن الصحافة الثورية يرى  و. ة، فهي تسعى إلى خلق أمة جديدة وتنميتهاالتنمي

 .(2)تحرير البالد من السيطرة األجنبية صحافة التنمية من الضرورات األساسية لقيادة معركةو 

الفعالة في جهود التحرر من خير مثال على مساهمتها الواسعة و الصحافة المكتوبة الجزائرية لو 
 .االستعمار الفرنسي

 

 .222مرجع سابق، صدراسة في التنمية السياسية، السيد عبد المطلب، -9

2-Robert G. Picard, The press and the Decline of Democracy, the democratic socialist response in 

public policy, 1st ed, Greenwood Publishing group, 1985, P65. 

 .32نقال عن إيمان محمد حسني عبد اهلل، مرجع سابق، ص
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 :النظرية التنموية-3

اه مؤيد وفقا لهذه النظرية تساهم الصحافة المكتوبة في تشكيل اتجاهات المواطنين في اتج
دة في تحقيق التنمية مساعدتهم في إدراك السياسات الجديدة للسلطة، بهدف المساعو للنظام القائم، 

براز اإليجابيات وتجاهل السلبيات و  على الثقة  تشجيع المواطنينالسياسية، وتنمية الهوية الوطنية، وا 
يقوي مة و ة السياسية القائقادتها، مما يضفي الشرعية على السلطبالمؤسسات الحكومية وسياساتها و 

ة الوطنية على المصلحة الخاصة، تغليب المصلحعمل على الدعوة للوحدة الوطنية و شعبيتها، كما ت
سهام في تحقيق تعمل على اإلوالعصيان و  التمرددعاوي والخالف و  االنشقاقورفض الفوضى و 

وتجاهل التناقضات  اعيةاالجتممن خالل بحث الصراعات السياسية و  التكامل السياسي واالجتماعي
تأكيد حالة االستقرار الالزمة و   من أجل دعم بين الجماعات الوطنية المتباينة االتجاهاتفي القيم و 

 .(9)إلحداث التنمية في البالد

بالنظر إلى هذه النظريات يتضح أن مساهمة الصحافة في عملية التنمية السياسية في منه و 
جالء ارتبطت كثيرا بمفاهيم التحرير و الجزائر ر و صمنها مير من الدول النامية، و كث االستعمار ا 

و تحديث خطوات لكن مع سعي هذه الدول نحو . وتدعيم الهوية الوطنية والوحدة واالستقرار
تفعيل آليات الممارسة الديمقراطية، أصبحت هذه المفاهيم اإلصالح السياسي وما تضمنه من تبني و 

 .األدوار المستحدثة للصحافة في هذه المجتمعاتالتقليدية عاجزة نسبيا عن تفسير 

، المغايرة الليبرالية من ثم لجأت هذه الدول إلى تبني مزيج توفيقي من النظريات الصحفية و 
 الليبرالية النظرية :  من أبرز هذه النظرياتة التقليدية في تلك المجتمعات، و لمساهمة الصحاف

 .اركة الديمقراطيةنظرية المشو نظرية المسؤولية االجتماعية و 

 
1-Pieter J Fourie, Media Studies: Media History, Media and Society, 1st ed, Juta and company Ltd, 

2008, P198. 

   . 32 ، ص عبد اهلل، مرجع سابق إيمان محمد حسنى: نقال عن
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 :يلي توضيح لكل نظرية على حدى و فيما

 :الليبراليةالنظرية  (9

مفتوحا لكل يكون حرا من أية رقابة مسبقة، و  رية في أن النشر ينبغي أنتتلخص هذه النظ
نشر يكون هناك إلزام بنشر أي شيء و  أنه ال ينبغي أنخص أو جماعة دون إذن أو ترخيص، و ش

الصحفيون يتمتعون بدرجة عالية من االستقالل ، و بحماية متكافئة لنشر التصحيح الخطأ يحظى
 .(9)يةالمهني داخل مؤسساتهم الصحف

بشكل كبير في تحرير الصحافة من سيطرة السلطة فأنهت وجود  الليبراليةقد أسهمت النظرية و 
حتى منتصف الصحافة خالل القرن التاسع عشر و الكثير من القيود التي فرضتها السلطة على 

ت القرن العشرين، بحيث استطاعت الصحافة إدارة العديد من النقاشات الحرة بين مختلف االتجاها
وزيادة حيويتها  السياسية، مع نقل هذه النقاشات إلى المواطنين، مما ساهم في تقدم هذه المجتمعات

 .نموهاو 

تصبح الليبرالية فإن الفرد واع وقادر على الموازنة بين الصحيح والخطأ و في إطار النظرية و 
ا مراجعة ومراقبة طيع األفراد على أساسهالحجج التي يستافة بذلك مشروعا لتقديم األدلة و الصح

 .(2)مشروعا لشحذ عقول المواطنين نحو السياسة العامة السلطة و 

القضائية والتشريعية فطبقا لهذه النظرية فإن الصحافة تعد سلطة رابعة مكملة للسلطات الثالث 
كشف الحقيقة، فهي تعد كجسر رابط بين السلطة والتنفيذية وهي تعمل كمنبر للحوار والنقاش و 

 .تزودهم بالمعلومات الالزمة لتكوين الرأي، كما أنها منبر مهم للتعبير عن هذا الرأين و والمواطني

 

دار الفكر العربي : العدد األول، القاهرةالوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، سلسلة وظائف االتصال الجماهيري، ن، حمدي حس-9
 .912، ص9119

  .222-223مرجع سابق، ص، لسياسيةدراسة في التنمية االسيد عبد المطلب غانم، -2
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ة محفزة على انطالقا مما سبق عرضه يمكن الحديث عن أهمية الصحافة المكتوبة كأداو 
 .المساهمة في تحقيق التنمية السياسةالمشاركة السياسية و 

 الليبرالي أيضا يشهد ظهور أزمتي الشرعية غير أن السيد عبد المطلب غانم يرى أن النظام 
بين حة و االمتالمعلومات الحرة و " أسطورة"بين  زمة الشرعية تنشأ نتيجة التوتر القائمالهوية، فأو 
 الهوية نتيجة دعم الصحافة لقيم  كمطلب لنجاح العمليات السلطوية، في حين تنشأ أزمة"  السرية"

مكانية تصعيد الصراعات خاصة في مجتمعات األقليات، و واتجاهات الفردية المطلقة  .(9)ا 

لحرية الصحافة لم يتحقق بعد في أي  الليبراليد الممارسة العملية فإن المفهوم على صعيو 
مجتمع من المجتمعات مما دعا البعض إلى المطالبة بتقييد هذا الحق إذا ما أدى إلى تهديد 

 .(2)االستخدامأخالقيات المجتمع أو سلطة الدولة أو تعرض لسوء 

صف الثاني من القرن العشرين، ابتعدت بشكل أمريكا خالل النفأوضاع الصحافة في أوربا و 
قلت بالتالي قدرتها على ت تعددية الصحف وقل تنوعها، و فتناقص الليبراليةن تلك األفكار كبير ع

دارة المناقشة الحرة بين لوفاء بحق الجماهير في المعرفة و القيام بوظائفها في ا مختلف فئات ا 
تدخل هات االحتكارية والتركيز في ملكية الصحف،و سبب ظهور االتجابنقلها للجماهير و المجتمع، 
إذ أصبح تدخل الشركات الكبرى في شؤون  .لمالية الخارجية في شؤون الصحافةالمصالح ا

 .(3)هي فرض قيود على حرية النشر والتعبيرو ، النتيجة واحدة و  تدخل السلطةالصحافة بديال عن 

 .لبحث عن نظريات بديلةحث المنظرين على اوهو ما عرض النظرية لالنتقاد و 
 

 .222مرجع سابق، صدراسة في التنمية السياسية، السيد عبد المطلب غانم، -9
 .919-910حمدي حسني، مرجع سابق، ص-2
 :تم الرجوع في هذه النقطة إلى المراجع التالية-3
 .919-910حمدي حسن، مرجع سابق، ص-
 .32عبد اهلل، مرجع سابق، ص إيمان محمد حسنى-
 .922-921عد إبراهيم، مرجع سابق، صمحمد س-



 التنمية السياسية والصحافة المكتوبة في الجزائر:                                           الفصل الثاني
 

 

192 

ير األوضاع تبدو عاجزة عن تفس الليبراليةتشير عواطف عبد الرحمان إلى أن النظرية و 
أنها غير صالحة للتطبيق على الصحافة العربية، إال أن ذلك ال يلغي إمكانية اإلعالمية العربية، و 

 .(9)لعربيةتطبيقها بشكل جزئي على بعض النماذج القليلة في الصحافة ا
 الليبراليعند االعتماد على ممارسات الصحافة المستقلة في الجزائر كمعيار لتطبيق النظام و 

مثل عدم وجود رقابة   الليبراليةعلى الصحافة الجزائرية فإنه يمكن القول أن هناك بعض السمات 
عربية والسعي إلى ول الولين إلى حد كبير مقارنة ببقية الدالمسؤ  والتوسع في انتقاد الحكومة ومسبقة 

 .تعقب الفسادكشف الحقائق و 
 :نظرية المسؤولية االجتماعية (2

المسؤولية و  رية وضع ضوابط أخالقية للصحافة والتوفيق بين حرية الصحافةتستهدف هذه النظ
 .االجتماعية

تزام بمسؤوليات معينة اتجاه رية المسؤولية االجتماعية في االلتتلخص المبادئ األساسية لنظو 
ى تجنب أي شيء يؤدي إلخالل وضع مستويات مهنية للصدق والموضوعية والتوازن و  المجتمع من

األفكار في صحافة تعددية تعكس تنوع اآلراء و ينبغي أن تكون الالجريمة أو العنف أو الفوضى، و 
التدخل في شؤون الصحافة ال يكون إال في إطار المصلحة العامة، مثل وضع قواعد و المجتمع، 

قامة مجالس الصحافة ت المضادة لالحتكارات الصحفية، و تنظيم التشريعاو ارسة الصحفية للمم      ا 
 .(2)وضع نظم لدعم الصحفو 

 في العمل  تنص على أن حقوق الصحفيينالليبرالية و تعد هذه النظرية تطويرا للنظرية و 
ماتهم بالحفاظ على قيم لتزااهم ومسؤولياتهم أمام المجتمع و التعبير عن الرأي، يجب إقرانها بواجباتو 

أن تسعى من أجل ضمان حافة أن تنظم نفسها بشكل ذاتي، و أن على الصالمجتمع وثوابته و 
 .تلتزم بحق الردلتعكس مختلف اآلراء في المجتمع و التعددية، 
 

 .922-922عواطف عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-9
 .912حمدي حسن، مرجع سابق، ص-2
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كن أن تساهم الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية، ألن فوفقا لهذه النظرية يم
قد توجيه النعليها التعبير عن مختلف رغبات وتطلعات األفراد و  المسؤولية االجتماعية تفرض

اجتماعيا عن إبالغ المواطنين بمجريات األحداث في المجال  مسؤولةفالصحافة  للسلطة السياسية
تداعياتها فضال يرات الالزمة لفهم هذه األحداث وأبعادها و التفسومات و لسياسي، مع تقديم كل المعلا

وجهات النظر المطروحة من قبل مختلف التيارات السياسية مسؤولياتها عن نقل جميع اآلراء و عن 
 .خططها البديلةو  شد األفراد وراء مفاهيم التنمية حو المتنافسة  

رفع الصراع إلى لصراع بشكل سلمي من خالل كما تساهم الصحافة المكتوبة في عملية إدارة ا
لقوى السياسية المتصارعة، إذ توفر نظرية المسؤولية ا نظرعرض كافة وجهات مستوى المناقشة و 

 الهوية، من خالل تجنبتوبة في معالجة أزمتي الشرعية و االجتماعية إمكانية إسهام الصحافة المك
 .(9)ن المدني أو تسيء إلى األقلياتالعصياالمضامين التي تثير االضطرابات والعنف و 

لية التنمية السياسية ال منه يمكن القول أن نجاح الصحافة في القيام بمسؤولياتها اتجاه عم
نما تفاعالت الساحة السياسية يوميا و  حجم المعلومات التي تقدمها إلى المواطنين عنكم و يرتبط ب ا 

    الدعم و   لى المعلومات التي تستحق التقديميتعلق هذا النجاح بمدى قدرتها على الحكم الصائب ع
قناعهم بها و موالتأييد و   .حشدهم وراءهادى قدرتها على تفسيرها لألفراد وا 

ة فإنه يصعب ذلك الختالف أسسها أما فيما يخص تطبيق هذه النظرية على الصحافة الجزائري
 الليبرالية للصحافةظرية فالمسؤولية االجتماعية انطلقت من تصحيح تجاوزات النمنطلقاتها،  و
التحول إلى التعددية  الصحافة الجزائرية لم تواجه بعد هذه المرحلة، ألنها ما تزال بعد في بداياتو 

 .المسؤولية االجتماعية مستقبالبين الحرية و  هو ما يطرح احتماالت التوفيقية و اإلعالمالسياسية و 
 
 
 

    .922محمد سعد إبراهيم، مرجع سابق، ص-9
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 :رية المشاركة الديمقراطيةنظ (3

التجاري للصحافة في المجتمعات كرد فعل على الطابع االحتكاري و  ظهرت هذه النظرية
 المركزيةادي بالتعددية والتنوع وترفض المؤسسية و هي نظرية تنالليبرالية المتقدمة وذات الملكية، و 

ت في إصدار صحافة خاصة ألقلياحق جماعات اوالبيروقراطية في األداء والممارسة الصحفية، و 
النظرية ليس الرأسي، كما هو الحال في بها وهي تدعو للتفاعل والمشاركة واالتصال األفقي و 

 .(9)سفلالتنموية من أعلى إلى أ

دية قيم جديدة تختلف عن المشاركة التقليكة الديمقراطية يعبر عن مفاهيم و فمصطلح المشار 
طية ق المشاركة الديمقرابرلماني الديمقراطي الذي أصبح يعيلعن النظام الألحزاب السياسية القائمة، و 

حقوقهم في استخدام الصحافة الحقيقية بدال من تدعيمها، ومن ثم برز األفراد وجماعات األقليات و 
 .من أجل المشاركة في صنع القرار السياسي الديمقراطي مطالبهمتعبير عن آرائهم ومشكالتهم و لل

يتها لألدوار هو ما أثر في رؤ ة نحو تفعيل آليات الديمقراطية و عاصر بالتالي اتجهت الدول المو 
 دوار الوظيفية التقليدية للصحافةلو نظريا بحيث أدى ذلك إلى تراجع األالوظيفية للصحافة و 

بروز أدوار إلى آخره و ...والتعليم الثقافيالغرس والمتمثلة في الضبط االجتماعي والدعاية والتعبئة و 
 .(2): مهاوظيفية أخرى أه

 

 

1-Pieter J Fourie, op.cit, P200. 

 .39إيمان حسنى عبد اهلل، مرجع سابق، ص: نقال عن
 .31إيمان محمد حسنى عبد اهلل، مرجع سابق، ص: أنظر في هذا-2
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قب مختلف التيارات في إعالء قيمة دور الرقيب بمعنى دور الصحافة كسلطة رابعة ترا -9
مختلف وجهات النظر قديم كافة الجماعات و في تتحرص على الموضوعية المجتمع، و 

دون محاباة لصالح فئة على أخرى، مع تراجع ملحوظ في الدور التقليدي للصحافة حيث 
اعة أو فئة معينة، لحماية نفوذ وقوة هذه الجماعة، ومتبنية في ذلك كانت تعمل لصالح جم
السائدة تعتبره تهديدا كل اختالف معها أو رغبة في تغيير األوضاع وجهة نظر واحدة، و 

 .بشتى السبلتقوم بالتصدي له بكل قوة ممكنة و 
الوطنية، وهو دور يتعلق  هو صناعة المعارضةدور جديد للصحافة المكتوبة، و  استحداث -2

ر الصحافة في صناعة بالتالي برزت فكرة بديلة لفكرة دو بنقد وترشيد السياسات الحاكمة، و 
جات الصحفية الخالفية والجدلية هي األكثر جذبا بحت المنتحيث أص االتفاقاإلجماع و 

 .ا للصحفترويج  للقراء و 

ك بمنح األفراد ذللدور اإلخباري الذي يكشف خبايا وأسرار العملية السياسية، و إعالء قيمة ا -3
خالل توعيتهم  المعلومات الضرورية لتطبيق الديمقراطية الصحيحة منمختلف البيانات و 

المطروحة، بدال من جعلهم يتخذون القرارات عن جهل أو البدائل بمختلف الخيارات و 
 .تضليل

ي برزت الغربلمعسكرين الشرقي و زوال الحرب الباردة بين او  السوفيتيمع سقوط االتحاد  -2
تغطية تطورات لمساحة التي كانت توجه للدعاية و هي امساحة فارغة في الصحافة و 

تصاعد االتجاه و  دوار الترفيهيةبرزت األتراجعت أدوار الدعاية الوطنية، و الصراع، ف
وبدأ الترفيهية،  الصحافة و  انتشار صحافة اإلثارةللسياسة في التغطيات اإلخبارية و المضاد 

    مثيرة  تم استبدالها بمضامينو  األساليب التقليدية في التغطيةالعزوف عن المضامين و 
 .ليب تحريرية نقدية ساخرةبأساالمناوشات السياسية، و خفيفة كأخبار الفضائح والمباريات و و 

عن  السياسية مختلفة تماماثة في تغطية الشؤون االجتماعية و كما برزت مفردات حدي
التي طالما استخدمت في المفاهيم السوسيولوجية واإليديولوجية والسياسية التقليدية و 

 .الصحافة
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 .دور الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية: المطلب الثاني

ث عن دور الصحافة المكتوبة في عملية التنمية السياسية يجب األخذ بعين االعتبار للحدي
 :النقاط التالية

أن دور الصحافة المكتوبة في التنمية السياسية هو دور مساند حيث تعمل بجانب مؤسسات  -
 .أخرى تأثر على األفراد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

يمكن أن تدخل تغييرات في االتجاهات المهزوزة و  التأثيرأن الصحافة المكتوبة تستطيع  -
 طفيفة على االتجاهات القوية، لكنه من الصعب عليها تغيير االتجاهات الراسخة، فالتغيير

يساهم االتصال الجماهيري في ذلك بطريقة غير يكون عن طريق االتصال الشخصي و 
 .(9)مباشرة

  سية تتوقف على طبيعة النظام السياسي أن فاعلية دور الصحافة المكتوبة في التنمية السيا -
إلى مصداقية اإلعالمي الذي تعمل في إطاره، باإلضافة واالقتصادي واالجتماعي والثقافي و 

 .مدى تجانس المضامين التي تقدمهاالصحف لدى األفراد و 

بذلك فإن تلك القوى هي ة التي تملكها أو تدير شؤونها، و أن الصحف أدوات للقوى السياسي -
بالتالي فإن فاعلية دور هذه ر هذه الصحف بما يخدم أهدافها، و تتحكم في صياغة دو التي 

 .الصحف مرتبطة بوضعية تلك القوى

األحزاب  أنبما اما من أبعاد التنمية السياسية و عملية بناء المؤسسات تمثل بعدا ه أنبما و 
 منتظمة لمشاركة األفراد السياسية تأتي في مقدمة هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات توفير قنوات 

منه فإن أول دور تقوم به الصحافة المكتوبة في عملية التنمية وتفاعلهم مع السلطة السياسية و 
 :السياسية هو

 

 .99-92شهيناز طلعت، مرجع سابق، ص-9
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 :دعم دورها في عملية التنمية السياسيةبناء األحزاب كمؤسسات سياسية و   -9

النظام السياسي، فهي توفر لألفراد قنوات عديدة بين األفراد و  سياسية تعتبر وسيطفاألحزاب ال
االهتمامات المتشابهة من القيام بعمل كما تمكن األفراد ذوي المصالح و  للحصول على المعلومات،

 .جماعي منظم

. توصيلها للتأثير على صانع القرارائل مستمرة لتجميع هذه المصالح و كما توفر لهم وس
   األنشطة العامة، و  ير مصادر للمعلومات عن المصالح واالهتماماتثل في توففخدمتها للسلطة تتم

 .توفير قنوات مؤسسية للحفاظ على استقرار المجتمعو 

مستجيبة ألفراد المجتمع، باإلضافة إلى الحيلولة  ها للمجتمع فتتمثل في جعل السلطةأما خدمت
الحيلولة دون سيطرة و  التوافقا بالمفاوضة و ت العنيفة كوسيلة لحل الصراعات واستبدالهدون المواجها

 .(9)تشجيع التغيير االجتماعي التدريجي، و معفرد أو جماعة صغيرة على المجت

    يمكن القول أن الصحافة المكتوبة أداة مساندة لألحزاب السياسية في مختلف النظم همن و
األحزاب بين الصحافة و هناك ارتباط وثيق  عبر مختلف مراحل عملية التنمية السياسية، إذو 

مصالحها إلى اعية المختلفة من نقل مطالبها و االجتمكل من القوى السياسية و تمكنان كمؤسستين 
 .السلطة السياسية

تستطيع القيام بوظائفها  ، والوتستمر ؤسسات سياسية ال يمكنها أن تقومفاألحزاب السياسية كم
 وبرامجها معلومات حول فاعلية هذه األحزاببال بدون الصحافة المكتوبة التي تقوم بتزويد األفراد

 .التي تقوم بزيادة درجات المشاركة السياسية لدى األفرادو 

 

 .212-211مرجع سابق، صدراسة في التنمية السياسية، السيد عبد المطلب غانم، -9
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ن كانترجع أهمية الصحيفة بالنسبة للحزب السياسي إلو   ى كونها أداة تواصل مع أعضائه، وا 
سياسية تساهم في عملية التنشئة الالحزب في السلطة فهي تمك نه من توصيل قراراته للمجتمع و 

 ا الحزب داخله حول مختلف القضايانشر المناقشات التي يجريهألعضائه من خالل متابعة و 
 .لمساهمة في صنع قيادات سياسيةومتابعة النشاط البرلماني، ودعم شعبية الحزب وا

ومة وتقوم كين الصحافة الحزب المعارض من الرقابة على أعمال الحكباإلضافة إلى تم
 .أهدافه في مواجهة القوى السياسية األخرىبالدفاع عن الحزب و 

ي بناء األحزاب الوظائف التي يمكن أن تساهم بها الصحافة المكتوبة فويمكن جمل المهام و 
 :النقاط التاليةدعم دورها في عملية التنمية السياسية في كمؤسسات سياسية و 

  المقصود بتداول السلطة بين األحزاب من خالل التنافس و توضيح مفهوم التعددية السياسية  -
 .كسب تأييد األفرادو 

ث توازن سياسي يعكس تهيئة المناخ إلحداات التي تحد من فاعلية األحزاب و معالجة المعوق -
 .يحول دون وجود احتكار سياسي للسلطةكافة القوى والتيارات و 

 .سياساتهااألفراد على فهم برامج األحزاب و مساعدة  -

المساهمة في تكوين و  موضوعية عن الواقع الحزبي بمختلف تياراتهتقديم صورة واضحة و  -
 .صورة إيجابية عن األحزاب الفاعلة

      تجميعها وية المتمثلة في صياغة المصالح و مساعدة األحزاب في القيام بوظائفها التنم -
دارة الصراع السياسي بالوسائل السلميةاسية، و والتنشئة السي  .ا 

إعالء قيمة احترام الرأي اآلخر سواء في تعامل األحزاب مع السلطة السياسية أو مع القوى  -
 .السياسية األخرى، أو مع األفراد أو مع القيادات أو األعضاء في األحزاب

الفردانية على األحزاب معالجة مشكلة غلبة طابع ء الطابع المؤسسي على األحزاب، و إضفا -
 .وممارساتها
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المساهمة في تنشيط العضوية بالثقة المتبادلة بين األفراد واألحزاب السياسية، و  تنمية الشعور -
 .في األحزاب

ترسيخ و  تصويب سلبياتهامن خالل مراقبة تصرفات األحزاب و ترشيد الممارسات الحزبية  -
 .الممارسات الديمقراطية داخلها

تنمية اإلحساس بالقدرة على التأثير في مجريات الحياة بي لألحزاب، و دور الرقاالدعم  -
 .السياسية لديها

وظائف متعلقة بالتنمية السياسية ه تناط باألحزاب السياسية مهام و أما في الدول النامية فإن
ثر على عملية بذلك تصبح األحزاب قوى مؤسسية تؤ و . ها الوظائف التقليدية لألحزابتفوق في أهميت

ثر ليست نتاج لها، حتى أن قدرة المجتمع على مواجهة أزمات التنمية السياسية تتأتنمية السياسية و ال
، فعملية التنمية السياسية تكتسب أهمية خاصة في (9)مدى فاعليتهابأنواع األحزاب القائمة فيه و 

         يةاساسي بسبب ضعف مؤسساتها السيانهيار سينامية نظرا لما تعانيه من تخلف و الدول ال
 .(2)دالتمر  لتمزق الداخلي و اوأوضاع الفساد والعنف و 

ة مؤسسات سياسية تتقاسم السلطة وتدير العملية لكن التنمية السياسية ليست مجرد إقام
نما يقتضي األمر وجود ثقافة سياسية تحكم ممارسات السياسية، و  هذه المؤسسات سواء فيما بينها ا 

نها من أداء وظائفها هو ما يمك  و  بين األفراد أنفسهمبينها و  ة أوبين السلطة السياسيها و بين أو
 .بفاعلية

 :الصحافة و تلقين الثقافة السياسية -2

 (3): ثالثة أنواع ضه سابقاللثقافة السياسية وفق ما تم عر 

 

 .922أسامة الغزالي حرب، مرجع سابق، ص-9
 .922عبد الغفار رشاد، مرجع سابق، ص-2
 .من المبحث الثاني في الفصل األول أنظر المطلب الثاني-3
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   الدينيةو  ثقافة سياسية محلية أو ضيقة تضطلع القيادة فيها باألدوار السياسية و االقتصادية
ثقافة و  بالنظام السياسي بمختلف أجزائه،األفراد فيها ليس لديهم وعي أو معلومات أو معارف و 

خورين و قد يكونوا ف بالسلطة السياسية وعيسياسية خاضعة أو تابعة حيث يكون فيها األفراد على 
ثقافة و  أم ال بها، لكنهم مستسلمين لها فهم يعانون من السلبية في تعاملهم مع النظام السياسي

تتكون لديهم و  وعيهم صراحة نحو النظام السياسيشاركة حيث يتجه اهتمام األفراد و سياسية م
أنه وفق منظومة و بفاعلية في العملية السياسية توجهات ألنفسهم باعتبارهم أفراد نشطين يساهمون 

 (9): القيم السياسية الغربية هناك ست ثنائيات أساسية من القيم تتمثل في

 .الخضوعالمقاومة و / الثقة و الشك / راه الحرية و اإلك

 .الوالء المحليالوالء القومي و / التدين والعلمنة / المساواة والتدرج 

ينبغي إحالل الحرية : "التنمية السياسية يقول عبد الحليم الزياتفي إطار على ذلك و  بناءاو 
حالل ثقة المواطنين في النظام السياسي ، و أوتوقراطيةكقيمة ديمقراطية بدل اإلكراه كقيمة           ا 

حالل و  الصفوة الحاكمة محل الشك السياسي الذي من شأنه اهتزاز شرعية النظام السياسيو  ا 
حالل المساواة  االستسالم و اإلذعانفي مواجهة القهر والظلم محل الخضوع و ة واإليجابية المقاوم وا 

والمكانة، والفصل بين  نتماءاالوالتمييز وفق معايير النسب و الواجبات محل التدرج في الحقوق و 
حالل االياسة، و السالدين و  ره دولة مستقلة ذات سيادة نتماء إلى كيان سياسي واحد تقوم على أما 
 .(2)الدينيةماءات القبلية واللغوية والمحلية و نتمحل اال

السياسية هذه القيم  ه تبدو مثالية ألنه ال وجود لمجتمع تستوعب ثقافتهلكن منظومة القيم هذ
لهذا يحدد كمال تيعابها في إطار ثقافة المجتمع و اسال بد من تطويع هذه القيم و  همنبشكل مطلق و 

يها في التي تم التطرق إلل فاعلية الممارسة الديمقراطية و كفت ي عناصر الثقافة السياسية التيالمنوف
 (3): هيالفصل األول من الدراسة و 

 991محمد سعد إبراهيم، مرجع سابق، ص-9
 .222، ص9110،دار المعارف الجامعية : اإلسكندريةالتحديث السياسي في المجتمع المصري، عبد الحليم الزيات، -2
 .22-22ص مرجع سابق، ص،"سياسية و أزمة الديمقراطية في الوطن العربيالثقافة ال" كمال المنوفي،-3
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لحياة اأي شعور األفراد بقدرتهم على التأثير في مجريات  :السياسيقتدار الشعور باال -9
 .السياسية

يجابية فيبمعنى مشاركة األفراد بوعي و  :السياسيةستعداد للمشاركة اال -2 صياغة السياسات  ا 
 .امركزي  ا و أعضاء المؤسسات التمثيلية محلي  حكام و والقرارات  واختيار ال

التوجهات بالتعبير عن نفسها ويقصد به السماح لكافة اآلراء و  :المتبادلالتسامح الفكري  -3
 .ا للنظام العام في المجتمعدون قيود طالما ال تشكل تهديد  

 .شعور األفراد بالمبادرة للمشاركة في الجهود اإلنمائية: توفر روح المبادرة -2

       السلطة السياسية مودعة في مؤسساتيقصد بها اعتقاد األفراد بأن و : الالشخصانية -1
 .الحاكم ليس في يد شخصو 

بين م السياسي و االنظبالثقة المتبادلة بين األفراد و  تعني الشعورو : الثقة السياسية -2
 .المؤسسات السياسية بعضها البعض

قوم بها الصحافة المكتوبة في مجال التثقيف نطالقا مما سبق يمكن تحديد المهام التي توا
 :السياسي في النقاط التالية

الفعالية السياسية التي تشجع على النشاط  والمشاركة  و المساهمة في أنماط الثقافة  -
 .السياسية

         تشجيعهم على إبداء الرأي لى التأثير في الحياة السياسية و رة عداألفراد الق اكتساب -
 .ادات للسلطة دون خوفتوجيه االنتقو 

هات نظر مختلف احترام الرأي اآلخر عن طريق عرض وجإعالء قيمة التسامح الفكري و  -
                 تجنب تحقير اآلراء المعارضة أو تشويههاالقوى السياسية، ونبذ التعصب و 

 .على أنها خروج عن المصلحة الوطنية تصويرهاو 

م محور الحياة السياسية في المعالجات الصحفية جعل الحكاور الشخصي الذي يتجنب المنظ -
 .لمختلف القضايا السياسية
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نة و عن طريق طرح كافة البدائل المعالجة الصحفية لمختلف القضايا السياسية بصفة متواز  -
هو ما يساعد في اتخاذ القرار ن قبل القوى السياسية المختلفة و المتبناة م التفضيالتو 

 .الصائب

      التنافسو  المشاركةقيم الحرية والعدل والمساواة و السياسي التي تعلي  تقديم نماذج السلوك -
 .كشف الممارسات الخاطئة و تصويرها بموضوعية و بدون تحيزاون والثقة، و التعوالتسامح و 

سياسي إذا عملت على لكن يمكن أن تقوم الصحافة المكتوبة بدور سلبي في مجال التثقيف ال
ق إلهائهم بمواد فراد عن االهتمام بالمشاكل الكبرى في المجتمع عن طريصرف األات و تبرير السياس

 .هذا ما يعد تزييف للوعي السياسيإعالمية هابطة وتافهة، و 
فالصحافة المكتوبة التي تقوم بترسيخ قيم الثقافة السياسية كبعد أساسي من أبعاد التنمية 

على  تحفيزهمو  السياسينضج وعيهم على تساعد على زيادة مدارك األفراد و السياسية يجب أن 
 . التأثير في مجريات الحياة السياسيةالمشاركة السياسية و 

 :الصحافة و دعم المشاركة السياسية -3

أن يكون لألفراد دور  المشاركة السياسية عملية اختيارية تتعدد أساليبها و درجاتها و تعني 
شة و الترشح للهيئات المنتخبة أو مناقفعال في الحياة السياسية من خالل ممارسة حق التصويت أ

جماعات الضغط ى التنظيمات السياسية من أحزاب و نضمام إلمختلف القضايا السياسية أو اال
المساهمة في صنع ي يتم عن طريقها اختيار حكامهم وممثليهم و بمعنى قيام األفراد باألنشطة الت

   .المظاهراتو  االعتصامة كاإلضراب و خالل الوسائل السلميالقرارات و االحتجاج على بعضها من 
رغبتهم في المشاركة و  اتجاهات األفراد تجاه النظام السياسي هي التي تحكم موقفهم من هذا النظامو 

يعد تكوين اتجاهات سياسية و لاأو إعراضهم عنها، باإلضافة إلى تأثيرها على درجة مشاركتهم 
 .صحافة المكتوبة مطلب أساسي للمشاركة السياسيةإيجابية لألفراد اتجاه النظام السياسي من قبل ال
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ل الجمهور فهي تقنع األفراد بأهمية بعض االصحافة المكتوبة تسهم في وضع جدول أعمو 
الموضوعات أكثر من موضوعات أخرى، كما تتزايد أهمية الصحافة المكتوبة بالنسبة للناخبين ذوي 

 . تقبال أكبر عدد من الرسائل اإلعالمية السياسيةاالهتمام بعمليات االنتخاب و الذين يسعون إلى اس

إال أنه ال تأثير لهذه النظرية على طريقة التصويت بالنسبة ألفراد المجتمع الجزائري وذلك 
حسب دراسة قام بها يوسف تمار حول مدى صالحية نظرية وضع قضايا النقاش في تفسير عالقة 

ه لمضامين الصحف أثناء الحملة ل تحليلالصحافة المكتوبة بجمهورها في الجزائر من خال
ن رأيه حول القضايا توصل إلى أن المواطن الجزائري ال يكو  و  2002نتخابية لرئاسيات اال

المعروضة للنقاش من محتوياتها بل من دوائر أخرى تشكل في مجملها المنابع األساسية لمعلوماته 
 .(9)(إلخ...العائلة، المسجد، الحي، المقاهي، الجماعات المهنية)

ترتيب أولويات االهتمام السياسي لدى األفراد و  فالصحافة المكتوبة تساهم في زيادة درجة
القضايا مما يساعدهم على تكوين وجهات نظرهم بشأنها و مشاركتهم في المناقشات التي تجريها 

دمه ي من خالل ما تقالصحف حولها، كما تساهم في تكوين الصورة السياسية عن النظام السياس
تصورات، فالمشاركة السياسية مرتبطة بهذا التصور السياسي ومدى تكوين الصحافة من معلومات و 

لكن حسب يوسف تمار فإن الصحافة المكتوبة . التجاهات إيجابية حول النظام السياسي لدى األفراد
، 2002لرئاسيات  االنتخابيةمحاور بإمكانها توجيه خطاب الحملة الجزائر لم تفرض قضايا و  في

   قدمت للفرد رأيا جاهزا يعبر عن توجهاتها  أنهالكنها تبنت خطاب الحملة كما جاء في سياقه، كما 
يديولوجيتها و ليس معلومات و   (2)توعيتهتثقيفية تساهم في نضجه السياسي و ا 

 

دار : لطبعة األولى، القاهرةااالتصال و اإلعالم السياسي، الثقافة السياسية بين وسائل اإلعالم و الجمهور، يوسف تمار، -9
 .912، ص2092الكتاب الحديث، 

 .912-910ص يوسف تمار، مرجع سابق، ص-2
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ل االتصال بين الصفوة الفاعلية السياسية حيث تسه   من موارد الصحافة المكتوبة مورد مهمو 
األفراد هذا ما يشعر اد، وبين األفراد بعضها البعض وبين الصفوة الحاكمة ذاتها و األفر كمة و الحا

 .بالقدرة على التأثير على السلطة

زيادة درجة االهتمام السياسي   ستخالص أن الصحافة المكتوبة تساهم فياالمما سبق يمكن 
الشعور و  المشاركةلمناقشة و تدريب األفراد على مهارات اتيب أولويات االهتمام السياسي، و تر و 

نظام السياسي، والتأثير على المشاركة كسلوك السياسية تجاه التكوين الصورة قتدار السياسي، و باال
سياسي واالجتماعي ال تعميق مستواها، لكن هذه المهام مرتبطة في األساس بالمناخوزيادة درجتها و 

 .نظام تدفق المعلومات و مدى استقاللية الصحافةعية الجمهور و نو واالقتصادي والثقافي و 

         لسياسية بإثارة الشك السياسياركة اكما يمكن للصحافة المكتوبة أن تعيق عملية المش
كذا إشاعة الالمباالة و السلبية و إلهاء األفراد التشكيك في القيادات السياسية، و عميقه، من خالل تو 

   غة في تشجيع النشاطات الرياضية والفنيةمن خالل صرف اهتمامهم عن القضايا السياسية بالمبال
 .يحتذى بها الفن كقدوةوتقديم نجوم الرياضة و 

تجاهل ه الذي تريده السلطة السياسية، و تقوم الصحافة بتوجيه االنتقادات في االتجا أنأو 
    احتقارها مما يعمق اإلحساس بعدم جدوى المشاركة السياسيةتشويهها و  أووجهات نظر المعارضة 

ا الجزائر، الشيء منهحاصل في أغلبية الدول النامية و  هذا ما هوو . وعدم جديتها في نفوس األفراد
 .الذي جعل الجزائريون عازفون عن المشاركة السياسية بكل أشكالها
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 :الصحافة و دعم الشرعية السياسية -2

ا الشعبي لقراراته وسياساته وهو ما يضفي الشرعية يسعى كل نظام إلى كسب التأييد و الرض
ظام السياسي ال بد من توفر ثالثة للن من الشرعيةلكي يتوفر الحد األدنى على سلطاته وممارساته، و 

 (9): هير من مظاهر المساندة على األقل و مظاه

 .مساندة للمجتمع السياسي نفسه -

 .مساندة للنظام أو قواعد اللعبة السياسية -

 .مساندة للحكومة أو من هم في السلطة -

و  عاتهمخالل االستجابة لحاجات األفراد والعمل وفق توقفالنظم السياسية تكتسب شرعيتها من 
تعرف أزمة الشرعية بأنها تغيير في المصدر الذي تستمد منه ف مع القيم والقواعد المتوفرة و التكي

 .تلك الحكومة سلطتها

تقوم الصحافة المكتوبة بدعم شرعية النظام السياسي بشكل مباشر أو غير مباشر من خالل و 
دة بين السلطة السياسية واألفراد  الموجو  إضفاء الشرعية على ممارساته، و التستر على التناقضات

تدعيم البنى د المجتمع، كما تعمل على تقوية و أهداف أفراريب بين أهداف السلطة السياسية و التقو 
 .األساسية للمجتمع

لكن دون الميل إلى تقديم وجهة النظر الرسمية أو وجهات نظر األحزاب المسيطرة، مع مقارنة 
 .نظر الجماعات المعارضة محدودة أو دون أدنى اهتمام لوجهات

 
 

رسالة ماجستير غير منشورة كلية دور الصحف اليومية في بناء التنظيم السياسي، : الصحافة و التنمية السياسيةمحمد عرفة، -9
 .999، ص9191،اإلعالم، جامعة القاهرة 
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نقد عكس على الشرعية السياسية تجاوز النالتي تالتأثيرات السلبية للصحافة و  من كما أنه
األمل ضعيف لدرجة أن الصحافة قد هدافه، فتقدم صورة كلها سوداء وتصور الطريق مسدود، و أل

          برامج مضادة لالستقرارلألفراد بأفكار و  تسهم أحيانا في تهديد االستقرار من خالل تزويدها
 .التوافق االجتماعيو 

عند عجز  الصحافةالسياسية و  لصراع بين السلطةرا ما تؤدي أزمة الشرعية إلى تفاقم ايكثو 
هذا ما يقود إلى تبديد اد المجتمع أو الوفاء بوعودها، و الحكومات عن إرضاء التوقعات المتزايدة ألفر 

بين ما تحقق منها، األمر و هذه األوهام عن طريق فضح الهوة بين الوعود المقدمة من قبل السلطة 
في نظرها إخالل  تصبح أية معارضةفة و جعل السلطة السياسية تقيد وتسيطر على الصحاالذي ي

 .باستقرار البالدبالنظام العام و 

يمكن االستخالص مما سبق أن الصحافة المكتوبة يمكنها المساهمة في دعم شرعية النظام 
ل إضفاء الشرعية على أفراد المجتمع، من خالالفجوة بين السلطة السياسية و  تضييقو السياسي 
االجتماعي إذا ما فة في تهديد االستقرار السياسي و مكن أن تسهم الصحاممارساتها، كما يسياساتها و 

فنجاح الصحافة  .التوافق االجتماعيت بتزويد أفراد المجتمع بأفكار وبرامج مضادة لالستقرار و قام
لتوافق بين مدى االسياسية يرتبط بمدى مصداقيتها و المكتوبة في أداء وظيفة دعم الشرعية 

 الشرعية، كما أن تجاوز نقد الصحافة المكتوبة للنظام السياسي ألهدافه يعدو الممارسات السياسية 
 .من التأثيرات السلبية في معالجة الصحافة لقضية الشرعية السياسية

 :تحقيق التكامل السياسيالصحافة و  -1

المقصود بالتكامل السياسي هو تلك العملية السياسية االجتماعية التاريخية التي تتوخى اجتياز 
قة للجماعات االجتماعية والثقافية المتباينة  تعميق روح التضامن وأسباب والءات التقليدية الضي  ال

دة الوفاق بين أعضائها، وصوال إلى تأسيس هوية قومية موحدة، تمثلها دولة مركزية متسي  التواصل و 
المواطنة بما يحقق  ا بواجباتلتزام  اا و اإلذعان لسلطاتها والء  دهم إلى أواصر االنتماء القومي و تشو 
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   القدر الالزم من التجانس واالتساق البنيوي والوظيفي والثقافي للكيان االجتماعي والسياسي الكلي
 .(9)كفالة االستقرار السياسيا لتوفير األمن االجتماعي و ا راسخ  ينهض أساس  و 

يم ى اإلقلمنه فإن مفهوم التكامل يتضمن عنصرين األول هو قدرة الحكومة على السيطرة علو 
لدى أفراد المجتمع تشمل الثاني هو توافر مجموعة من االتجاهات الخاضع لسيادتها القانونية، و 

 .قةو الضي  أاإلخالص و الرغبة في إحالل االعتبارات القومية فوق االعتبارات المحلية الوالء و 

 (2): هيأبعاد أساسية للتكامل السياسي و  قد حدد الباحثون خمسةو 

مركزية قوية، بإمكانها يعني عملية تأسيس سلطة سياسية وطنية و : قليميالتكامل اإل -9
 .سلطتها عليهاالتغلغل والنفاذ في كافة أقاليم الدولة وبسط سيادتها و 

   المتنافرة اجتماعيا     يعاب مختلف الجماعات المتمايزة و يعني استو : التكامل القومي -2
ي سياق أمة واحدة ذات هوية قومية دمجها فيا في إطار وحدة إقليمية واحدة و ثقافو 

 .متمايزة

التي تباعد بين ات التناقضويقصد به تخطي الفجوات و : الجماهيرالتكامل بين الصفوة و  -3
 .التفاعل اإليجابي بينهمان بما يساهم في توثيق االرتباط و جموع المواطنيالصفوة الحاكمة و 

 

 

 

 .221، صبقمرجع سامع المصري، التحيدث السياسي في المجتعبد الحليم الزيات، -9

   .222-222المرجع السابق، ص-2
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تفاق القيمي الذي يسمح بالحفاظ على من اال يعني تحقيق حد أدنىو : التكامل القيمي -2
االشتراك في تاريخ موحد اعي سواء من أجل تحقيق العدالة والمساواة والتنمية و الجتمالنظام ا

حقيق كل ذلك بعيدا عن النزاعات ات التي تسمح بتاإلجراءمن أجل توفير الوسائل و  أو
 .الصراعاتو 

يعني تمتع الجماهير بالقدرة على تنظيم صفوفها من أجل تحقيق و : السلوك التكاملي-1
اإلحساس لمجتمع من المحلية إلى الوطنية و األهداف العامة المشتركة أي توسيع أفق أفراد ا

 .بالمواطنة

المكتوبة المساهمة في تحقيق التكامل اإلقليمي القومي من  هكذا يتضح أنه بإمكان الصحافةو 
االجتماعية عن طريق تغطية إعالمية ضايا السياسية و خالل توعية أفراد المجتمع بمختلف الق

سياسات السلطة السياسية، ثم تنقل إلى هذه األخيرة ردود فعل وازنة تنقل وتفسر فيها قرارات و مت
 .السياسيةهم االجتماعية و بمختلف انتماءات أفراد المجتمع

    أقاليمها، أي بين المدن بين الدولة و  اتصاليةتوجد في الكثير من الدول النامية فجوة و 
هو ما يمنع أفراد المجتمع من بين المراكز الريفية المختلفة، و  أوالقرى، أو داخل المدن نفسها، و 

 .يترتب عليه تعدد الوالءات األمر الذي ف على أساس قومي،التصر  القضايا و  متابعة مختلف

 لمجتمع وتحقيق التكامل السياسيهنا تظهر أهمية الصحافة المكتوبة في الربط بين أجزاء او 
 .االستقرارمع متطلبات المجتمع في التكامل والوحدة و من خالل معالجات تتوافق 

إلى اختالف  السياسي  عند سعيهاتمارس الصحافة المكتوبة دورا سلبيا فيما يتعلق بالتكامل و 
وطنية والقومية من جهة أخرى االنتماءات البين االنتماءات الحزبية من جهة و تعميق التناقضات و 
 .هذا ما يهدد التكامل السياسيو 

 

 



 التنمية السياسية والصحافة المكتوبة في الجزائر:                                           الفصل الثاني
 

 

209 

لذلك فإنه لتحقيق التكامل السياسي في المجتمعات التعددية ينبغي على الصحافة المكتوبة 
وازن بين تحقيق التماع حول القضايا القومية، و تفاق واإلجالمساهمة في تحقيق حد أدنى من اال

  على الصراعات الداخلية في المجتمع االجتماعية بما يسمح بالسيطرة مختلف القوى السياسية و 
    تجميع مختلف المصالحلك عن طريق نبذ التعصب السياسي وتشجيع الحوار وصياغة و ذو 
 .ةالمصلحة القومييق الفجوة بين المصالح الحزبية و تضيو 

نمية اإلحساس الوطني إذن فالصحافة المكتوبة يمكن أن تحقق التكامل السياسي من خالل ت
تضييق الفجوة تفاق الجماعي حول المصالح والقضايا القومية، و تحقيق اال، و  تشكيل هوية المجتمعو 
 .بين الوالء لألمة ذات الهوية الواضحةن مختلف الوالءات داخل المجتمع و بي

 2191واقع التنمية السياسية في الجزائر بعد دستور  :المطلب الثالث

مرادفا لعملية إقامة  اعتبارهااسية بعملية تحقيق الديمقراطية و يربط لوسيان باي التنمية السي
تعد التنمية السياسية عملية شاملة تتصل بالنظام المجتمعي المؤسسات والممارسات الديمقراطية، و 

نسق القيم و الحضارية تباين البيئات الثقافية و بهي متباينة ، و ل، كما سبق التطرق إليه سابقاكك
ستمرة من جانب النظام السياسي، وهي ترض حركية مفضال على أنها تف. في ذلك المجتمعالسائدة 

 .كل األنظمة السياسية باختالف أشكالهاتحدث في كل المجتمعات و 

 صالة والذات الحضارية ألي مجتمعيمكن أن تتم بمعزل عن األ التنمية السياسية الفعالة الو 
 .بل عليها تطويع القيم السياسية األصلية لمواكبة العصر

 عندما يتمتزداد أزمات التنمية السياسية تعقيدا في المجتمعات النامية كما سبق اإلشارة إليه، و 
 .متطلبات واقع هذه المجتمعاتو  ل األجنبية دون مراعاة لخصوصيات نقل تجارب الدو 
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خارجية، كانت دافعا أحداث داخلية و  من 9199بعد كل ما شهدته منذ لجزائر و النسبة لأما ب
إلجبار النظام السياسي في الجزائر على إجراء سلسلة من التحوالت الديمقراطية، فعملية التنمية 

فهي تهدف إلى بناء . الشروط المالئمة للتطور الديمقراطيلسياسية فيها تحاول خلق الظروف و ا
 .م السياسي مع إجراء عمليات التحديث عليه كي يصبح نظاما ديمقراطياالنظا

فالتنمية السياسية بذلك تعمل على التخلص من بقايا السلطات التقليدية بمختلف خصائصها 
هو ما يتطلب وجود مواجهة مستمرة مع البقايا الراسخة التي ما ي لم تعد تناسب البناء الجديد، و الت

 .المجتمعاتجاهات األفراد و تؤثر سلبيا في تزال 

باالعتماد على مقومات أو أهم شروط تحقيق التنمية السياسية المشار إليها في المحاور و 
ذي أقر مبدأ ال 9191السابقة سيتم رصد أهم مالمح واقع التنمية السياسية في الجزائر بعد دستور 

 .اإلعالمية في الجزائرالتعددية السياسية و 

 :التنمية السياسية في الجزائرالشرعية السياسية و  -9

الشعبي له القبول تمتع النظام السياسي بالفاعلية و المقصود بالشرعية السياسية هي أن يو 
م فالحاك  عطاءقة أخذ و طار الشرعية التي يقران بها هي عالالمحكوم في إفالعالقة بين الحاكم و 

وم المحكوم يقدة من هذا األخير و ن شرعيته مستمقبول مشاركته ألمجبر على التعامل مع المحكوم و 
ظام سياسي متوقف على مدى استمرار شرعية أي نو . بالمشاركة بحكم قبوله واعترافه بسلطة الحاكم

ليس على الشعارات التي عادة ما تلجأ إليها األنظمة الفاسدة إليهام لتزاماته إزاء مجتمعه، و وفائه با
 . حليةالمجتمع بوجود تنمية حقيقية من خالل برامج مر 

تتمثل نقطة الضعف األساسية للنظام السياسي الجزائري في فقدانه للشرعية، فقد ارتكز على و 
أثناء عملية استبدالها بالشرعية الديمقراطية بعدما أضحت تاريخية ثورية منذ االستقالل، و  شرعية

عنف السياسي بدون معنى لدى الغالبية التي تمثلها جيل االستقالل من الشباب، ظهر ما يعرف بال
هو ما تطلب تدخل العسكريون السياسي وقوى المعارضة، وتم استبعاد الخيارات السلمية و بين النظام 

 .من أجل المحافظة على النظام القائم و استمراره في أداء وظائفه و لكن تحت حماية العسكريون
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اولة إثبات شرعيته محلسياسي الجزائري منذ االستقالل و فغياب الشرعية السياسية في النظام ا
 .الثورية أثناء فترة التحول الديمقراطي أدى إلى العنف السياسي الذي يعيق مسار عملية التنمية

غير ديمقراطية، برز زائري على شرعية ثورية تاريخية و انطالقا من قيام النظام السياسي الجو 
ياسات النظام السياسي سو  ذلك من خالل تحديد توجهاتجيش في عملية التنمية السياسية و دور ال

ث سياسية أبرزها توقيف المسار ما عرفته الساحة الجزائرية من أحدا الجزائري خاصة بعد
ار السلطة اندالع أحداث العنف السياسي و تدخل الجيش في توجيه مسنتخابي، وتأزم األوضاع و اال

لتنمية السياسية بسبب غياب كذا التعبئة السياسية و منه تم التقليل من جهود االسياسية في الجزائر و 
 .9191الشرعية السياسية الديمقراطية في النظام السياسي الجزائري خاصة بعد دستور 

 :التنمية السياسية في الجزائرالمشاركة السياسية و  -2

المقصود بالمشاركة السياسية إشراك جميع أفراد المجتمع في الحياة السياسية بغض النظر و 
م من لعب دور واضح في العملية السياسية، و تعد المشاركة السياسية أهم عن انتماءاتهم، و تمكينه

مظهر من المظاهر الديمقراطية حيث أن ازديادها من قبل أفراد المجتمع يمثل تعبيرا حقيقيا عن 
 .الديمقراطية، لكن تحقيق مشاركة سياسية فعالة يتطلب توفر درجة عالية من الوعي السياسي

بداء الرأي وكذا تفعيل التنظيمات و ة فضال عن حرية الصحاف       األحزاب السياسية والتعبير وا 
كذلك وات مراقبة السلطة في أعمالها، و جماعات الضغط و مؤسسات المجتمع المدني باعتبارها أدو 

بناء المؤسسات السياسية القادرة على استيعاب القوى السياسية الراغبة في المشاركة في الحياة 
 .السياسية

طريق المشاركة السياسية يمكن للسلطة التعرف على رغبات و اتجاهات و آراء أفراد  فعن
المجتمع، فهي إذن شرط ضروري لتحقيق التنمية السياسية، كما يمكن أن تصبح عائقا لها و هو ما 

 .يسمى بأزمة المشاركة
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بنظام ت تم إجراء أول انتخابا، و 9191ة التعددية السياسية منذ قد شهدت الجزائر تجربو 
 أغلبية المقاعد، و بعد إقصائها منبو فازت فيها الجبهة اإلسالمية لعنقاذ  9110تعددية عام ال

بدأت تظهر بوادر أزمة المشاركة  9119نتخابات التشريعية لعام المشاركة في الدور الثاني من اال
عتصامات، مما أدى االو  المسيراتدأ حزب جبهة اإلنقاذ اإلضرابات و السياسية في الجزائر، حيث ب

 الجزائر في دوامة من العنفمنه دخلت و . اسي و محاولته قمع هذا التيارإلى تدخل النظام السي
تدخل الجيش في الرئيس الشاذلي بن جديد، و  استقالةستقرار دامت عشرية كاملة، بعد عدم االو 

 .توجيه مسار التنمية السياسية في الجزائر

المنتمين للحزب الواحد جزائر حكرا على الطبقة الحاكمة و ي البذلك ظلت المشاركة السياسية فو 
عدم التداول السلمي على السلطة عليه التي يديرها الحزب الواحد فقط، و أو لتلك المؤسسات 

تمركزها في يد طبقة حاكمة مستبدة حرم مختلف قوى المجتمع المدني من المشاركة في الوصول و 
 .أو حلهاإلى السلطة سواء عن طريق إقصائها 

عليه فإن زيادة المشاركة السياسية يؤدي إلى تنمية سياسية ناجحة ألنها تعطي الفرصة لكامل و 
أما إعاقة قوى المجتمع المدني في القيام . أفراد المجتمع بالمشاركة في مختلف النشاطات السياسية

التنمية  اقة لمساريعد إعبدورها في ممارسة الرقابة على الحكومة و الضغط على القرار السياسي 
 .السياسية في كل ما يتعلق بالبرامج و منطلقات و آليات تنفيذها و أهدافها

 :االستقرار السياسي و التنمية السياسية في الجزائر -3

تحد  هيكليةالحديث عن االستقرار السياسي يجر إلى الحديث عن اإلقدام على إصالحات و 
و قد عرفت الجزائر تنمية سياسية . لنظام السياسيار الذي يعيق عمل امن الضغوط و عدم االستقر 

   ظهر فيها عجز البنى السياسية القائمة في التعامل بشكل إيجابي مع المشاكل االجتماعية
احترام الصراع ما على االستمرار، وغياب الشرعية و عدم القدرة واالقتصادية والثقافية والسياسية، و 

مية السياسية بسبب إهمالها الديني، و هذا ما أعاق عملية التن بين النظام السياسي و التيار السياسي
ألمن، و كذا تجميد الصحف و كبت الة االهتمام بمسألة تمثل األولوية لدى القيادة وهي مسألها و 
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هي كلها ة و حرية اإلعالم و إقصاء العديد من التيارات السياسية من المشاركة في العملية السياسي
وجود حرية ة في كثافة المشاركة السياسية، و ات التنمية السياسية و المتمثلقومممارسات تتنافى مع م

 .سياسية و إعالمية في المجتمع

 :الوالءات المحلية الضيقة و التنمية السياسية في الجزائر -2

إن إشكالية التنمية السياسية في الجزائر تنبع أيضا من حالة التخلف االجتماعي و التراث 
ك كم من الوالءات العائلية و الفئوية المحلية و القبلية و أحيانا العروشية، التي الثقافي، إذ هنال

تعرقل تحويل الوالء إلى المصالح الوطنية المبنية على برامج األحزاب و المؤسسات السياسية هذا 
الواقع المتخلف يدفع الستثمار تلك الوالءات البدائية في تحقيق مصالح األفراد و الجماعات على 

يمقراطي، حيث يتم حساب المصالح المجتمعية و الوطنية في بلد يعتمد النظام البرلماني أو الد
على توفير  المترشحنتخابية على مقدرة الكثير من المناطق و الدوائر اال نتخابات فياالختيار في اال

رتباطات اال هذهو . ج و غيرها من المصالحمصالح الناخبين المباشرة مثل التوظيف و السكن و العال
من دون مصالح األفراد على أسس عادلة و  لها أن تدوم لو أن نظام الحكم حققالمصلحية ما كان 

 .تمييز

  :الحياة الحزبية و التنمية السياسية في الجزائر -1

ما يميز التنمية السياسية في الجزائر أيضا هو جمود الحياة الحزبية فبعض األحزاب في 
مفاهيم عقائدية تعود ألزمنة نشوئها و لم تستطع أن تستوعب المتغيرات الجزائر ما تزال تنطلق من 

الشعب  في الحياة السياسية المعاصرة، و لذلك فالخطاب السياسي مازال بعيدا عن متطلبات
و وظائفها   و بعض األحزاب أصبحت عاجزة عن تحقيق أدوارها . الجزائري و خصوصا الشباب

سسها التي قامت من أجلها، فأعضاء هذه األحزاب تسعى دائما كما أنها انحرفت عن مبادئها و أ
يادات الق أنباإلضافة إلى . هموم و انشغاالت المواطنين ينمتناسلتحقيق مصالحها الشخصية 
ة بمواقعها القيادية و ترفض التنازل عنها، بل ترفض حتى الحوار و السياسية الحزبية ظلت متشبث

كما يجب  .الوطنية من خالل مؤتمرات و اجتماعات مفتوحةالمداوالت في الشؤون و القضايا 
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كري، لكن التنويه بأن بعض القيادات قد تعرضت الضطهاد سياسي من قبل نظام الحكم العس
نفتاح السياسي لم يدفع تلك القيادات إلى استثماره من أجل تطوير بنيات و اال  التحول الديمقراطي 

  .المؤسسات السياسية التي تقودها

     هيكليةزمة في تطوير و تنمية الحياة السياسية الجزائرية يبدو أن األن كل ما سبق مو 
ء على الوالءات المحلية الضيقة و من أهم األمور هو القضا. تتطلب معالجات على عدة مستوياتو 
 ، فالتنمية السياسية ال يمكن أن تحقق ما لم يشارك األفراد في الحياةة تعزيز الثقافة السياسيو 

ستلزم أفراد عليه فالتنمية السياسية تفاعلة فيها ال متفرجين عليها، و  السياسية و يكونون أطرافا
التضامن، كما تستلزم أفراد مسلحين بقيم الوالء للمصالح يتميزون بالمواطنة وبروح التعاون و 

وقياداتهم  هم يالشك فيها و النفور اتجاه مسؤولالوطنية، وقيم الثقة في المؤسسات السياسية ال قيم 
ألفراد المجتمع الجزائري  تعليمهلمكتوبة في الجزائر على تلقينه و هو ما يجب أن تعمل الصحافة او 

الفعالة من جانب األفراد سيؤدي إلى إعاقة عملية التنمية ياب الثقافة السياسية المشاركة و ألن غ
     . الموالي هو ما سوف يتم تناوله في الفصل التطبيقيلعكس صحيح و السياسية و ا
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 9191مضمون صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من  تحليل: الفصل الثالث 
 .9001إلى 

 (.9111-9191)مون صحف الخبر في المرحلة األولىتحليل مض: المبحث األول 
 الكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي و : المطلب األول. 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و : المطلب الثاني. 

 المعيقة لعملية التنمية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: الثالث المطلب
 (.9111-9191)السياسية في صحف الخبر في المرحلة األولى 

 9191)تحليل مضمون صحف الشعب في المرحلة األولى : المبحث الثاني-
9111.) 

 الكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي و : المطلب األول 

 الكيفي لفئات المضمونالكمي و  التحليل: ب الثانيالمطل. 

 المعيقة لعملية التنمية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: المطلب الثالث
 (.9111-9191)السياسية في صحف الشعب في المرحلة األولى 

 (.0221-0222)تحليل مضمون صحف الخبر في المرحلة الثانية : المبحث الثالث 

 في لفئات الشكلالكيالتحليل الكمي و : المطلب األول. 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و : المطلب الثاني. 

 المعيقة لعملية التنمية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: المطلب الثالث
 (.0221-0222)السياسية في صحف الخبر في المرحلة الثانية 

 (.0221-0222)تحليل مضمون صحف الشعب في المرحلة الثانية : المبحث الرابع 

 الكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي و : المطلب األول 

 الكيفي لفئات المضمونالتحليل الكمي و : المطلب الثاني 

 المعيقة لعملية التنمية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: المطلب الثالث
 (.0221-0222)السياسية في صحف الشعب في المرحلة الثانية 
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 :تمهيد 

د إادددرار ع دددد بعددد الجزائدددرتدددم فدددي الفصدددل السدددابل عدددرا واادددع التنميدددة السياسدددية فدددي  بعدددد مدددا       
ا التدي ط أهدم شدرو ، وذلك باالعتماد على مقومات ا و 9191عالمية في دستور اإلالتعددية السياسية و 

واالسدتقرار السياسدي المشداركة السياسدية المتمثلة في الشرعية السياسية و ، و تمت اإلشارة إلي ا من ابل
 .الحياة الحزبيةلوالءات المحلية الضيقة و وا

سياسية في مضامين صحيفتي الخبر والشعب سوف يفرد هذا الفصل لتناول الثقافة ال
وبما . 9001إلى  9191لممتدة من التنمية السياسية في الجزائر في الفترة ا على عملية وانعكاس ا

بما أن و  ،سابقاكما تمت اإلشارة إليه  ةأحد أهم مقومات التنمية السياسيهي الثقافة السياسية  أن
لفصل سوف يتناول هذا ا كبيرفي ا الصحافة المكتوبة بشكل عملية تلقين الثقافة السياسية تساهم 

المعيقة لعملية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و لرصد أهم مف، الشعبتحليل مضمون صحيفتي الخبر و 
كمرحلة أولى ومن     ( 9111-9191)متدة من الم ر في الفترةالتنمية السياسية في الجزائ

 .كمرحلة ثانية( 9000-9001)

 (:9111-9191)تحليل مضمون صحيفة الخبر في المرحلة األولى : المبحث األول

فئات المضمون باعتبارها ترصد هذا المبحث على التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل و  يقوم     
ذلك ب دف إبراز انعكاسات ا ، و لدراسةاامين صحف الخبر عينة أهم مفاهيم الثقافة السياسية في مض

لمرحلة األولى من على عملية التنمية السياسية في الجزائر من حيث تدعيم ا أو إعاات ا ل ا في ا
 .9111إلى  9191التي تمتد من فترة الدراسة و 

 :الكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي و : المطلب األول

، ب دف الكشف عن الكيفي لفئات الشكلنصر حول التحليل الكمي و ذا العيدور مضمون ه  
هل تم و المتعلل بمفاهيم الثقافة السياسية الموضوع محل التحليل و  ر فيهالشكل الذي يظ المواع و 
 .التحليل الكمي من نتائج بهتفسير ما جاء ذا الموضوع بصورة مالئمة أو ال و إرفال ه
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لخبر عينة الدراسة يجب عرا حجم المواد ابل التعرا لتحليل مضمون صحف او   
ذلك و  9111 -9191في المرحلة األولى  المنشورة في هذه الصحف حول مفاهيم الثقافة السياسية

 :الموالي( 00)كما هو مبين في الجدول رام 

يبين حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر : (60)الجدول رقم 
 :9111-9191في المرحلة األولى  عينة الدراسة

 الرام

حجم المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة 
 األولى

 صحف الخبر عينة الدراسة النسبة التكرارات

 التاريخ         العدد
 %07.00 09 9110ديسمبر  9 99 09
 %07.00 09 9119جانفي  01 29 09

 %02.00 07 9119فيفري  90 719 07

 %00.22 00 9117مارس  92 077 00

 %07.00 09 9110أفريل  02 9007 02

 %00.22 00 9112ماي  97 9702 00

 %90.09 90 9110جوان  99 9017 00

 %97.99 00 9110جويلية  99 9099 09

 %99.79 00 9119أوت  09 9779 01

 %90.19 01 9111سبتمبر  99 9022 90

 %900 27 الدمدجدمدوع

 

مواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر يبين الجدول أعاله حجم ال       
اد بلغ إجمالي ، و 9111-9191عينة الدراسة خالل المرحلة األولى من فترة الدراسة أي ما بين 

 :حظيال، بحيث موضوعا 27المواد المنشورة المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية في تلك الفترة 
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ما والمتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية ر عينة الدراسة نسبة المواد المنشورة في صحف الخب أن -
 .%79.02 بما يعادل منخفضة 9112 و 9110بين سنتي 

والمعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية ر عينة الدراسة نسبة المواد المنشورة في صحف الخبأن و  -
 .%19.96عادل بما يمرتفعة  6999 و 6991ما بين سنتي 

والمعالجة  في صحيفة الخبر عينة الدراسة 6991نسبة المواد المنشورة في ش ر جوان  وأن -
 .%21.62 بما يعادلمرتفعة نوعا ما  لمفاهيم الثقافة السياسية

 :و يمكن إرجاع ذلك لألسباب التالية

ة لمفاهيم والمعالجلمواد المنشورة في صحف الخبر عينة الدراسة ل ترجع النسبة المنخفضة -
ديثة الع د إلى كون الصحيفة ح 9112و  9110ي الفترة ما بين سنتي فالثقافة السياسية 

باعتبارها صحيفة تابعة للقطاع الخاص ف ي لم تظ ر في  اإلعالميةبالتعددية السياسية و 
 .9110نوفمبر  09الساحة السياسية إال في 

والمتناولة لمفاهيم بر عينة الدراسة لمواد المنشورة في صحف الخالنسبة المرتفعة لرجع وت -
 مع تداعياتإلى تزامن هذه الفترة  9111 و 9110ي الفترة ما بين سنتي فالثقافة السياسية 

 منذ استقالل الجزائر ( 9112نوفمبر  90) بنظام التعددية السياسيةأول انتخابات رئاسية 
جراء االستفتاء الشعبي على تعديل الدستور في و  جراء انتخابات 9110بر نوفم 99ا  ، وا 

المحظور بغياب حزب الجب ة اإلسالمية لإلنقاذ و بلدية وفل التعديالت الجديدة برلمانية و 
عالن اليامين زروال و   .تنظيم انتخابات رئاسية مسبقةو  9111تنحيه عن الحكم ابل فيفري ا 
نسحاب ستة بعد ا 9111أفريل  92انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجم ورية في و 

السلطة بالتخطيط لتزوير   مات امو  عشية االنتخابات مرشحين من أصل سبعة من المنافسة
ن في استفتاء من ابل الجزائرييه ار ار ، وا  الوئام المدنياالنتخابات، باإلضافة إلى صدور اانون 

 .9111سبتمبر  90يوم  وطني
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في صحيفة  9110جوان  رش يرجع أيضا االرتفاع النسبي في نسبة المواد المنشورة في  -
الخبر عينة الدراسة إلى تزامن هذه السنة مع فوز اليامين زروال في أول انتخابات رئاسية 

جامعة  ادة مراابون من األمم المتحدة و بنظام التعددية السياسية منذ استقالل الجزائر بش
كذلك مع و .  9112نوفمبر  90ت في نتخابية التي جر دول العربية عن نزاهة العملية االال

تزيد من  حول تعديالت دستورية 9110فمبر نو  99ضير إلجراء استفتاء شعبي في التح
ومجلس  المجلس الشعبي الوطني)تقسم البرلمان إلى غرفتين سلطات رئيس الجم ورية و 

 .ر ايام األحزاب على أسس دينية أو عراية أو لغويةوتحظ( األمة

في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى مواع مادة التحليل : (60)الجدول رقم 
(9191-9111:) 

 

 

 

 

 
لمرحلة ف الخبر عينة الدراسة في امواع مواد التحليل في صحعن يكشف الجدول أعاله         

التي تمركزت في الصفحات و  ،9111إلى  9191األولى من فترة الدراسة والتي تمتد من سنة 
 كما ظ رت .اإلشارة إلي ا في الصفحة األولى علما أن نسبة من ا اد تمت %00.00الداخلية بنسبة 

من ا في الصفحة  %09.66ما نسبته مواد التحليل في الصفحة األولى و من  %26.46نسبة 
 .األخيرة

 

 

 الخبر صحف         
 المواع

 التكرارات 
 النسبة

 %90.27 97 الصفحة األولى
 %00.00 72 الصفحات الداخلية
 %01.07 02 الصفحة األخيرة

 %900 27 المجموع
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الموضوع  ، أما تتمةىهذا ما يفسر لجوء الصحيفة إلى اإلشارة للموضوع في الصفحة األولو 
كما تعمد الصحيفة إلى تنويع المواضيع المنشورة في الصفحة األولى ، فتكون في الصفحات الداخلية

قة بمفاهيم الثقافة المواضيع المتعل إلى مواضيع اجتماعية وااتصادية وسياسية باإلضافة إلى أن
واسعا ما يجعل الصفحات األولى واألخيرة غير كافية لذلك  مؤشرات ا تتطلب حيزا مكانياالسياسية و 

 . أغلبية مواد التحليل في الصفحات الداخليةهو ما يفسر ارتفاع نسبة ظ ور و 

نة الدراسة في المرحلة مواد الخبر في صحف الخبر عيتوزيع مواد الرأي و : (69)الجدول رقم 
 (:9111-9191)األولى 

 صحف الخبر    
 نوع المادة

 التكرارات 
 النسبة

 %70.91 90 مواد الرأي
 %01.99 70 مواد إخبارية
 %900 27 المجموع

 

المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في توزيع مواد الرأي و ه يوضح الجدول أعال 
بحيث صيغت أغلبية مواد ، 9111 إلى 9191التي تمتد من الدراسة و  ةالمرحلة األولى من فتر 

أما نسبة مواد التحليل التي صيغت في شكل مواد . %01.99التحليل في شكل مواد إخبارية بنسبة 
 .%60.69رأي فتقدر بد 

ذلك بوصف ى المواد اإلخبارية بصفة كبيرة و يمكن إرجاع ذلك إلى اعتماد الصحيفة علو 
في إحاطة  ذلك على أن صحف الدراسة تؤمن بدورها تفسيريمكن ، و الربط بين اوادث و والحالواائع 

خلفيات األحداث إلمداده بالمعلومات التي تساعده في تكوين رأي صائب القارئ علما بتفاصيل و 
 .دون طرح ا لوج ات نظر معينة للتأثير على وج ة نظرهاتجاه األحداث، 
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خبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى شكل المواد اإل: (61)الجدول رقم 
(9191-9111:) 

 مواد إخبارية             
 شكل المواد اإلخبارية

 التكرار 
 النسبة

 %00.99 90 خبر
 %91.09 99 تقرير

 %900 70 المجموع

 .مادة 70علما أن إجمالي المواد اإلخبارية هو : مالحظة                      

لمرحلة األولى شكل المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في اأعاله  ر الجدوليظ 
بحيث أخذت أغلبية المواد اإلخبارية شكل خبر  ،9111إلى  9191التي تمتد من من فترة الدراسة و 

يمكن و . تقريرفقط من المواد اإلخبارية شكل  %29.92، في حين أخذت نسبة %00.99بنسبة 
واائع تزامنت شكل األخبار البسيطة في وصف ا ونقل ا ألحداث و  باعتماد الصحيفة علىتفسير ذلك 

مع فترة الدراسة كأحداث عنف أو عرا موااف أحزاب سياسية حول اضايا وطنية مثال، لس ولة 
هذا الشكل الصحفي مقارنة مع التقرير الذي يتطلب تنقل الصحفي إلى مكان الحدث ما يشكل 

  .منية في هذه المرحلةخاصة مع تدهور األوضاع األخطورة على حياته 
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شكل مواد الرأي في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى : (96)الجدول رقم 
(9191-9111:) 

 مواد الرأي             
 شكل مواد الرأي

 التكرارات 
 النسبة

 %00.92 09 عمود صحفي
 %00 00 مقال افتتاحي
 %07.02 00 تعليل صحفي

 %07.02 00 مقال تحليلي

 %00.92 09 حديث صحفي

 %00 00 تحقيل صحفي

 %900 90 المجموع

 .مادة 90علما أن إجمالي المواد اإلخبارية هو : مالحظة                  

لمرحلة األولى من فترة شكل مواد الرأي في صحف الخبر عينة الدراسة في ا يبين الجدول أعاله
، بحيث أخذت أغلبية مواد الرأي شكل تعليل صحفي 9111إلى  9191تي تمتد من الدراسة وال

ساوت نسبة كل هي النسبة التي تساوت في ا مع شكل المقال التحليلي في حين تو  %07.02بنسبة 
لكل من ما، أما فيما يخص المقال  %01.24الحديث الصحفي بقيمة من العمود الصحفي و 

 .%00قد كانت نسبة كل من ما تحقيل الصحفي فوال االفتتاحي

بصفة كبيرة فيما  يالمقال التحليلاد الصحيفة على التعليل الصحفي و يمكن تفسير ذلك باعتمو 
      قضايا السياسية اليخص مواد الرأي لتوضيح وج ات نظر مختلف األطراف السياسية حول 

 .األحداث التي ت م المواطنين لتثقيف م سياسياو 

نسبة كل من العمود الصحفي والحديث الصحفي وانعدام نسبة كل من تدني أما فيما يخص 
ه األشكال الصحفية التحقيل الصحفي فيمكن إرجاع ا إلى الة الخبرة لمثل هذالمقال االفتتاحي و 
، كون هذه صحيفة الخبر الفتية ألن ا حديثة الظ ور في الساحة اإلعالمية بالنسبة لصحفيي

 .  مؤشرات اتعلل بمفاهيم الثقافة السياسية و خاصة فيما ي ين متمرسينلب صحفياألشكال تتط
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إرفال الموضوع بصورة مالئمة في صحف الخبر عينة الدراسة في : (99)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 الخبر صحف            
 إرفال المادة بصورة مالئمة

 النسبة التكرارات 

 %90.00 99 نعم
 %01.90 09 ال
 %900 27 جموعالم

 

الجدول أعاله مدى إرفال الموضوع مادة التحليل في صحف الخبر عينة الدراسة في  يظ ر
بحيث مثلت  مالئمةبصورة  9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

ة فقالمر  المواضيع بخصوصو  ،%01.90بصورة مالئمة أكبر نسبة بقيمة  المرفقةالموضوعات غير 
ذلك إلى كون الصحيفة تعتمد على الصور في ويمكن إرجاع ، %20.91 بصورة فقدرت نسبت ا بد
أغلبيت ا في الصفحات  ن مواضيع الثقافة السياسية ظ رتبما أو  كبيرة،الصفحة األولى بصفة 

   .ال تحتاج إلى صورافة إلى كون أغلبيت ا أخبار الداخلية كما سبقت اإلشارة إليه باإلض

 :لفئات المضمون الكمي والكيفيالتحليل  :الثانيالمطلب 

اهيم الثقافة الكيفي لفئات المضمون ب دف الكشف عن مفالتحليل الكمي و  طلبمهذا اليعالج 
السلوكية في واالتجاهية و  المعرفيةالتنمية السياسية ومؤشرات ا  المعيقة لعمليةالسياسية الداعمة و 

 .تائج التحليل الكميحف عينة الدراسة مع تفسير نمضامين الص
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المعيقة لعملية التنمية السياسية في اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: (91)الجدول رقم 
 (:9111-9191)صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى 

 الخبرصحف              
 مفاهيم الثقافة السياسية

 النسبة التكرارات 

ة ال
اسي

لسي
فة 

لثقا
م ا
اهي

مف
مة 

داع
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %90.99 90 مف وم المشاركة السياسية
 %00.09 00 مف وم الثقة المتبادلة

 %09.60 01 مف وم االستقرار السياسي
 %02.06 09 مف وم المؤسساتية

 %99.90 99 مف وم التعددية السياسية
مجموع مفاهيم الثقافة الداعمة لعملية التنمية 

 السياسية
19 19.94% 

قة 
معي

ة ال
اسي

لسي
ة ا
ثقاف

م ال
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %07.00 07 مف وم الخمول السياسي
 %90.70 90 مف وم الشك و عدم الثقة
 %99.02 99 مف وم العنف السياسي

 %09.90 09 مف وم الفردانية
 %00.90 00 مف وم التقييد السياسي

 لعملية التنمية مفاهيم الثقافة المعيقةمجموع 
 %79.90 70 السياسية

إجمالي مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و المعيقة لعملية 
 %966 19 التنمية السياسية

 

المعيقة لعملية التنمية السياسية في اهيم الثقافة السياسية الداعمة و يبين الجدول أعاله مف
 9111إلى  9191د من لمرحلة األولى من فترة الدراسة والتي تمتصحف الخبر عينة الدراسة في ا

بحيث لوحظ اعتماد الصحيفة على مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية بشكل 
اد ركزت الصحيفة على مف وم العنف السياسي بنسبة ، و %29.90كبير حيث ادرت نسبت ا بد 

 %00.61بنسبة  نيةالفردابعده مف وم ، و %69.66عدم الثقة بنسبة يليه مف وم الشك و ، و 22.64%
 .%06.01يليه مف وم الخمول السياسي بنسبة ، و %09.66ثم مف وم التقييد السياسي بنسبة 
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الداعمة لعملية التنمية السياسية فقدرت نسبة اعتماد  ةأما بخصوص مفاهيم الثقافة السياسي
ة بنسبة عالجت في ا بشكل كبير مف وم المشاركة السياسي % 66.06 الصحيفة علي ا بما يعادل

بعده مف وم االستقرار السياسي بنسبة ، و %62.26، ويليه مف وم التعددية السياسية بنسبة 66.20%
  %02.06، و يليه مف وم المؤسساتية بنسبة %06.00، ثم مف وم الثقة المتبادلة بنسبة 09.60%

مواضيع اإلشارة إلى هو ما يمكن تفسيره بأن الصحيفة ركزت على مف وم العنف السياسي في و 
ياسي بين أجواء الصراع السالعداء بين االتجاهات السياسية و نزعة ، و التفجيراتاالغتياالت والقتل و 
السائد الشك لثقة في اإلشارة إلى عدم الثقة و عدم ا، أما بخصوص مف وم الشك و مختلف األطراف

تشكيك مختلف  لككذو  .بين السلطةبين مختلف األطراف واالتجاهات السياسية في الجزائر وبين ا و 
 ضعف دور المؤسسات السياسيةو   تبادل االت امات بين ماألطراف السياسية بعض ا في بعا و 

وذلك تعبيرا عما كان  تقييد العمل السياسيم فسح المجال أمام الرأي اآلخر و عدورفا مبدأ الحوار و 
 (6999-6909) سةسائدا في الساحة السياسية من أحداث وأوضاع في هذه المرحلة من فترة الدرا

تنظيم و  6996االنتخابية في المساجد في إعالن الحكومة منع الحمالت  في إشارة الصحيفة إلى
 االنتخابيةتقسيم الدوائر جا على تعديل اانون االنتخابات و احتجااإلسالمية لإلنقاذ لمظاهرات الجب ة 

لغاء الجيش الجولة و  6992واستقالته من الرئاسة في البرلمان  بن جديد حل الرئيس الشاذليو  ا 
ب ا الجب ة اإلسالمية  التي فازتو  6996ديسمبر  21المجراة في ة األولى من االنتخابات التشريعي

ؤيدي الجب ة اإلسالمية لإلنقاذ اشتباكات بين مى اندالع عمليات عنف في البالد و لإلنقاذ مما أدى إل
لى الطريقة التي تعاملت ب ا السلطة  القوى األمنيةو   انون الطوارئ ا بعدها إعالنو مع المتظاهرين وا 
اغتيال الرئيس كذلك و باإلضافة إلى معاابة الصحفيين  ر السلطات للجب ة اإلسالمية لإلنقاذحظو 

جانفي  60اع اليامين زروال رئيسا مؤاتا فيالدف رتعيين وزي، و 6992جوان  29د بوضياف في محم
 .6999نة تصاعد المجازر إلى غاية س، مع استمرار و 6996

بمفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية فيمكن إرجاع احتالل  أما فيما يتعلل
بعده مف وم التعددية السياسية إلى ايام الصحيفة بدعوة شاركة السياسية للمرتبة األولى و مف وم الم

كذا ابوله للرأي ، و ير عن رأيهممارسة حقه في التعبشاركة الواسعة في صنع القرارات و القارئ إلى الم
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ا صاحب م، و هو ع د التعددية السياسيةمن ذلك بدخول الجزائر ع د جديد و اآلخر، خاصة مع تزا
ما يتطلبه ذلك من استقرار ومحلية و  ،وتشريعية ،انتخابات رئاسيةذلك من تعديالت دستورية و 

داعن طريل تغلي سياسي    مالحقة الجناة نة و ب لغة الحوار على لغة االغتيال والعنف وا 
 .محاكمت مو 

مف وم المؤسساتية فيمكن إرجاعه إلى أزمة الثقة يما يخص ضعف نسبتي مف وم الثقة و أما ف
باإلضافة إلى ضعف دور حتى اإلعالمية، بط في ا جميع األطراف السياسية و التي كانت تتخ

  لرئيس الشاذلي بن جديدمن ابل ا 6992ما تم حل البرلمان في أحيانا انعدام ا بعدالمؤسسات و 
لم يتم ، و 6992بعده حلت كل المجالس المحلية التابعة للجب ة اإلسالمية لإلنقاذ في مارس و 

 .6991نوفمبر  20استحداث مجلس األمة ك يئة تشريعية إال بعد 
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 :مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية - أ

في صحف الخبر عينة الدراسة في  مف وم المشاركة السياسية مؤشرات: (94)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم المشاركة السياسية

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %70.20 99 المشاركة الواسعة في صنع القرارات
 %70.20 99 عن الرأيحل التعبير 

نزاهة العملية االنتخابية و سالمة 
 %00 00 إجراءات ا

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %91.00 00 تأييد المشاركة السياسية

كية
سلو

ت 
شرا

مؤ
 

بدون المشاركة السياسية ال يستطيع 
 %02.22 09 الشعب تحقيل التنمية السياسية

المشاركة عن طريل مختلف انوات 
 %09.70 07 التعبير السياسي

عدم تضييل انوات المشاركة السياسية 
 %02.22 09 بواسطة إجراءات أو اوانين

 %900 70 المجموع

 .70علما أن إجمالي مؤشرات مف وم المشاركة السياسية هو : مالحظة              

يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم المشاركة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة في 
ت حيث احتلت المؤشرا ،9111إلى  9191التي تمتد من األولى من فترة الدراسة و لمرحلة ا

بالتساوي مؤشر المشاركة الواسعة في صنع  تقاسم ا %09.99أعلى نسبة و تقدر بد  )*(المعرفية
 .%60.41القرارات و مؤشر حل التعبير عن الرأي بنسبة تقدر بد 

 

على جمع نسب كل المؤشرات المعرفية المعتمد لمؤشرات مفاهيم الثقافة السياسية تم االعتماد في كل الجداول المتناولة )*( 
 .علي ا بالنسبة لكل مف وم
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 بخصوص ، أما%69.66بنسبة  السياسيةتجاهي تأييد المشاركة في حين تالها المؤشر اال 
ية ال انقسمت بين مؤشر بدون المشاركة السياس %69.66فقدرت نسبت ا بد  )*(المؤشرات السلوكية

مؤشر المشاركة عن طريل مختلف و  %04.44يستطيع الشعب تحقيل التنمية السياسية بنسبة 
يل انوات المشاركة السياسية بواسطة يمؤشر عدم تضو  %00.66انوات التعبير السياسي بنسبة 

 .%04.44إجراءات أو اوانين بنسبة 

على شاركة السياسية لممف وم امعالجت ا ليمكن تفسير ذلك بأن صحيفة الخبر تعتمد في و 
توفير المعلومات للقارئ لتعريفه بأهمية المشاركة ، ف ي تقوم بطرح و المؤشرات المعرفية بصفة كبيرة

حقه في التعبير عن رأيه، كما تعتمد بنسبة معينة على المؤشر في صنع القرارات و الواسعة 
غير أن   شاركة السياسيةدعوته لتأييد المبتوجيه الصحيفة لمشاعر القارئ و  ذلكو  االتجاهي،

سلوكية توجه  اأنماطو  اؤشرات السلوكية ف ي لم تطرح ايمصحيفة الخبر لم تركز كثيرا على الم
القارئ نحو سلوك معين إال فيما يخص توجي ه نحو المشاركة في الحياة السياسية عن طريل 

 .مختلف انوات التعبير السياسي

يف القارئ بحقه في المشاركة في الحياة يمكن إرجاع ذلك إلى دور الصحيفة في تعر و 
كذا دعوته لتبني اتجاه مؤيد ، و الحزبيةلجزائر مبدأ التعددية السياسية و السياسية خاصة بعد إارار ا

توجيه للحوار وتبني ثقافة الديمقراطية والشعور بحل المواطنة و للمشاركة السياسية من خالل دعوته 
ام المدني على اعتبار أنه يمثل خطوة أساسية في حياة لصالح اانون الوئ القارئ إلى التصويت

 .البالد

 

تم االعتماد في كل الجداول المتناولة لمؤشرات مفاهيم الثقافة السياسية على جمع نسب كل المؤشرات السلوكية المعتمد )*( 
 .علي ا في كل مف وم
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ة الدراسة في المرحلة في صحف الخبر عين مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة: (91)الجدول رقم 
 (:9111-9191)األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  الثقة المتبادلةمؤشرات مف وم 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00 00 مصالح اآلخريناحترام حقول و 
أن ا تعمل في الصالح الثقة في القيادة و 

 %00 00 العام

 %00 00 ختلف االتجاهات السياسيةالثقة في م

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

التسامح بين مختلف نزعة التعايش و 
 االتجاهات السياسية

07 70% 

ت 
شرا
مؤ

كية
سلو

 

 %90 09 دعوة جميع القوى الوطنية للعمل المشترك
 %90 09 إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب

 %900 90 المجموع

 .90ف وم الثقة المتبادلة هو إجمالي مؤشرات معلما أن : مالحظة

عينة الدراسة في يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة في صحف الخبر 
ت المؤشرات المعرفية ، حيث احتل9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

نت نسبة مؤشر كا في حين ، مصالح اآلخرينو مؤشر احترام حقول ل %00تقدر بد أعلى نسبة و 
الثقة في مختلف االتجاهات السياسية مؤشر نسبة الثقة في القيادة وأن ا تعمل في الصالح العام و 

 .%00منعدمة 

 %60المؤشرات السلوكية فكانت متساوية بنسبة تقدر بد أما فيما يخص المؤشر االتجاهي و 
لى مؤشر إيجاد نقاط مشتركة بين اد انقسمت هذه النسبة بالنسبة للمؤشرات السلوكية عا و ملكل من 

 .%60مؤشر دعوة جميع القوى الوطنية للعمل المشترك بنسبة و  %20مختلف األحزاب بنسبة 
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 :يلي يمكن تفسير ذلك كماو 

علومات للقارئ حول احترام توفير الملمعرفية فالصحيفة عمدت إلى طرح و بالنسبة للمؤشرات ا
 ركة في الحياة السياسية وتفادت مؤشر الثقة في القيادة ى المشامصالح اآلخرين لتدريبه علحقول و 

اد صحيفة الخبر مؤشر الثقة في مختلف االتجاهات السياسية العتموأن ا تعمل في الصالح العام و 
ف ي ال تثل ال في السلطة وال  كما سبقت اإلشارة إليه )*(عدم الثقة بنسبة كبيرة على مف وم الشك و 

 .في بقية األطراف السياسية

دعوته لتبني نزعة الصحيفة عملت على توجيه القارئ و أما بالنسبة للمؤشر االتجاهي ف
صحيحة في سليمة و  سية من أجل ضمان انطالاةالتسامح بين مختلف االتجاهات السياالتعايش و 

النشاط السياسي ذلك بالحديث عن ، و  منه تحقيل التنمية السياسيةتطبيل مبادئ التعددية السياسية و 
 االستشارةأهداف شرح مضمون اانون الوئام المدني و المنظمات لاء الحكومة واألحزاب و ألعض

السلوكية عمدت الصحيفة طرح في المؤشرات ، و على سبيل المثال 6999سبتمبر  61الشعبية ليوم 
نقاط مشتركة كذا إيجاد ع القوى الوطنية للعمل المشترك و دعوة جميبنماذج سلوكية و  اوأنماط اايم

الديمقراطية  ثقافةاضيع ا حول اانون الوئام المدني و هذا ما تجسد في مو ختلف األحزاب و بين م
  .الحوار بين مختلف االتجاهات السياسيةو 

 

 

 

 

 

 (.62)أنظر الجدول رام )*( 
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في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم االستقرار السياسي: (97)الجدول رقم 
 :(9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم االستقرار السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

تغليب لغة الحوار على لغة االغتيال  
 %70.01 09 العنفو 

من واالستقرار لممارسة الحقول توفير األ
 %00 00 الواجبات التي يكفل ا الدستورو 

 %90.71 00 محاكمت مالعنف ومالحقة الجناة و  إدانة

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة استخدام العنف في العملية 
 %90.01 00 السياسية

 

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %00 00 تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف
ضرورة إجراء التغيير السياسي بالوسائل 

 %97.00 07 السلمية

ية في مسؤولية القوى السياسية و الوطن
 %09.00 09 تحقيل األمن و االستقرار

 %900 97 المجموع

 .97إجمالي مؤشرات مف وم االستقرار السياسي هو علما أن : مالحظة

في صحف الخبر عينة الدراسة في  ه مؤشرات مف وم االستقرار السياسييظ ر الجدول أعال
ت المؤشرات المعرفية حيث احتل ،9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

نسبة و  والعنفب لغة الحوار على لغة االغتيال لمؤشر تغلي %70.01تقدر بد أعلى نسبة و 
ين كانت نسبة مؤشر توفير األمن محاكمت م، في حلمؤشر إدانة العنف ومالحقة الجناة و  69.69%

مؤشر ، أما بالنسبة لل%00 ا الدستور منعدمة لفالواجبات التي يكواالستقرار لممارسة الحقول و 
بالنسبة ، و %21.09فقد بلغت نسبته معارضة استخدام العنف في العملية السياسية  االتجاهي

بلغت نسبة مؤشر ل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف و للمؤشرات السلوكية انعدمت نسبة مؤشر تحمي
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ر مسؤولية القوى ة مؤش، أما نسب%66.06ة يمسلضرورة إجراء التغيير السياسي بالوسائل ال
 .%00.90بلغت االستقرار فقد السياسية والوطنية في تحقيل األمن و 

 :يلي يمكن تفسير ذلك بماو 

عالم القارئ أن و المعرفية بصفة واسعة وذلك لتنوير  المؤشرات لقد اعتمدت الصحيفة على ا 
دانة ومالحقة الجناة لحوار على لغة االغتيال والعنف إال بتغليب لغة ا يتأتىاالستقرار السياسي ال  وا 

االستقرار السياسي مما جعل ا  توفيرمن العنف و  هو كيفية الحد محاكمت م فاهتمام ا األساسيو 
 .الواجبات التي يكلف ا الدستورتتغاضى عن مؤشر توفير األمن واالستقرار لممارسة الحقول و 

عارا الستخدام كما ركزت الصحيفة على المؤشر االتجاهي بتوجيه القارئ لتبني اتجاه م
العنف في العملية السياسية باإلضافة إلى طرح نماذج سلوكية توجه القارئ نحو إجراء التغيير 

وبأن كل القوى  والمصادمات، وليس عن طريل العنف واالغتياالت السياسي بالوسائل السلمية
ولية وضع حد مسؤ  ، فالصحيفة ال تحمل ستقراراالاألمن و  تحقيل على مسؤولةالوطنية السياسية و 

تعتبر كل األطراف مسؤولة  ف يأو لج ة أو لطرف واحد في الساحة السياسية للدولة فقط نف للع
 .في البالد توفير االستقرار السياسيعلى لعنف و على الحد من ا
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في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة  مؤشرات مف وم المؤسساتية: (90)الجدول رقم 
 (:9111-9191)األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  المؤسساتيةمؤشرات مف وم 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %92 09 الحيلولة دون استئثار الدراسة بالقيادة
 %00 00 تعبير مجلس النواب عن إرادة الشعب

 %92 09 استحداث دولة المؤسسات

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

دولة المؤسسات في القيام بإدارة تأييد دور 
 %20 09 الشؤون السياسية

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 على النظم  اعتماد العالاات السياسية
 %00 00 القوانينو 

 %00 00 دور القوانين في حماية الحياة السياسية

 %900 00 المجموع

 .00هو  المؤسساتيةإجمالي مؤشرات مف وم علما أن : مالحظة

عينة الدراسة من فترة  أعاله مؤشرات مف وم المؤسساتية في صحف الخبر يبين الجدول
المؤشر احتلت كل من المؤشرات المعرفية و ، حيث 9111إلى  9191التي تمتد من الدراسة و 

فيما يخص المؤشرات المعرفية اد انقسمت هذه النسبة ، و %20تقدر بد االتجاهي أعلى نسبة و 
مؤشر استحداث دولة و  %24استئثار الفرد بالقيادة بقيمة  بين مؤشر الحيلولة دونبالتساوي 

دولة المؤسسات في القيام دور المؤشر االتجاهي تأييد كانت نسبة ، بينما %24المؤسسات بنسبة 
، غير أن الصحيفة أهملت المؤشرات السلوكية فقد حصل %40 بد بإدارة الشؤون السياسية تقدر

، كما حصل أيضا مؤشر %00القوانين على نسبة النظم و د العالاات السياسية على مؤشر اعتما
 .%00دور القوانين في حماية الحياة السياسية على نسبة 
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يمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة اعتمدت أكثر على المؤشرات المعرفية لتعريف القارئ بأن و    
اث دولة المؤسسات تستلزم أيضا استحد، و المؤسساتية تتطلب الحيلولة دون استئثار الفرد بالقيادة

هو ما ع د األحادية إلى ع د التعددية و من  االنتقاليةأن هذه المرحلة تعد بمثابة المرحلة خاصة و 
 .رات في المؤسسات بحيث تتماشى مع ما تتطلبه التعددية السياسيةيحسب الصحيفة تغي يتطلب

لمؤسسات في القيام بإدارة دعوة القارئ لتأييد دور دولة او  ت على المؤشر االتجاهي لتوجيهكما ركز 
إخراج البالد من التوجه  بالتالي، و الديمقراطيةما يتالءم مع الثقافة التعددية و هذا ، و الشؤون السياسية

 .بالقيادةاستئثار فرد واحد أو حزب واحد و  األحادي 
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ة في في صحف الخبر عينة الدراس مؤشرات مف وم التعددية السياسية: (90)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم التعددية السياسية

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00.00 09 التداول السلمي على السلطة
 %99.20 00 ابول الرأي اآلخر
 %00.00 09 حل ايام األحزاب

 %00.00 09 ت المجتمع المدنيبناء مؤسسا

 %00.00 09 وجود صحافة حرة

 %00 00 حرية االنتماء السياسي

شر 
مؤ

هي 
تجا

ا
 

 %77.77 00 تأييد التعددية السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

خلل ظروف عدالة الممارسة السياسية 
 %01.29 09 جميع األحزاب

أهمية التحالفات الحزبية في تعزيز 
 %00.00 09 اسيةالتعددية السي

التنظيمي في الفكري و  تأكيد عامل التنوع
 برامج األحزاب

09 00.00% 

وسائل اإلعالم هي الرايب األحزاب و 
 الكاشف لألخطاء

00 00% 

 %900 99 المجموع

 .99هو  التعددية السياسيةإجمالي مؤشرات مف وم علما أن : مالحظة               
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مف دوم التعدديددة السياسدية فددي صدحف الخبدر عينددة الدراسدة فددي  يوضدح الجددول أعدداله مؤشدرات
، حيث احتلت المؤشرات المعرفية 9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

كان لمؤشر ابول الدرأي اآلخدر الحدظ و  ، عدة مؤشراتمقسمة على و  % 00.02ب أعلى نسبة مقدرة
بقيددددة مقسددددمة بددددين مؤشددددر التددددداول السددددلمي علددددى السددددلطة بددددد ال، و %20.49األوفددددر بنسددددبة تقدددددر بددددد 

مؤشددر بندداء مؤسسددات المجتمددع المدددني و  ، %06.99مؤشددر حددل ايددام األحددزاب بنسددبة ، و 06.99%
، أمدا بالنسدبة للمؤشدر االتجداهي تأييدد %06.99مؤشر وجود صدحافة حدرة بنسدبة ، و %06.99بنسبة 

 .%66.66التعددية السياسية فتقدر بد 

مقسمة بين مؤشر خلل ظروف  %69.01نسبت ا بد  تادر لمؤشرات السلوكية فيما يخص او 
مؤشر أهمية التحالفات الحزبية في ، و %09.42عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب بنسبة 

التنظيمي في برامج مؤشر تأكيد عامل التنوع الفكري و ، و %06.99تعزيز التعددية السياسية بنسبة 
 .%06.99األحزاب بنسبة 

يمكن تفسير ذلك بأن صحيفة الخبر اد ركزت على المؤشرات المعرفية لتوفير المعلومات و 
للقارئ حول المبادئ األساسية للتعددية السياسية، خاصة أن هذه المرحلة تعد كمرحلة انتقالية من 

 اآلخر األحادي إلى مرحلة التعددية السياسية، فالصحيفة تعلم القارئ بأن ابول الرأي مرحلة التوجه
وجود  و بناء مؤسسات المجتمع المدني، و حل ايام األحزابأن ، و التداول السلمي على السلطةوأن 

 .صحافة حرة هي من الركائز األساسية للنظام السياسي التعددي

كما ركزت الصحيفة على المؤشر االتجاهي بتوجيه القارئ نحو تأييد التعددية السياسية لتحقيل 
ممارسة ، كما دعت الصحيفة في المؤشر السلوكي إلى خلل ظروف عدالة النظام سياسي ديمقراطي

األحزاب، كما أكدت على عامل التنوع  واحد على بقيةال تفضيل لحزب السياسية لجميع األحزاب و 
على حزب جب ة  التركيز فقطأي عدم التوجه األحادي الفكري في برامج األحزاب للخروج من فكرة 

 .ب السلطةحز  التحرير الوطني أو
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 :مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية - ب

في صحف الخبر عينة الدراسة في  الخمول السياسيمؤشرات مف وم : (99)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة كرارات الت مؤشرات مف وم الخمول السياسي

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %90 09 عدم االهتمام بالشأن السياسي

 %00 00 خمول المواطن في ممارسة حقواه السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %90 09 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

عدم استمرار العمل السياسي لبعا 
عدم  :حزاب يؤدي إلى الخمول السياسياأل

 مع المواطنين دورياتواصل الحزب 
07 00% 

دور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية في 
 %00 00 تعزيز الخمول السياسي

 %900 02 المجموع

 .02هو  الخمول السياسيإجمالي مؤشرات مف وم علما أن : مالحظة               

دراسة في مؤشرات مف وم الخمول السياسي في صحف الخبر عينة ال يوضح الجدول أعاله
اد طرحت الصحيفة المؤشر ، و 6999إلى  6909األولى من فترة الدراسة والتي تمتد من  المرحلة

ذلك بنسبة حزاب يؤدي إلى الخمول السياسي و السلوكي عدم استمرار العمل السياسي لبعا األ
 بد ته، أما فيما يخص المؤشر االتجاهي معارضة المشاركة السياسية فقدرت نسب%10تقدر بد 

 .%20كذلك المؤشر المعرفي عدم االهتمام بالشأن السياسي الذي ادر بنسبة ، و 20%

دفع لدور السياسي لألحزاب في تحفيز و يمكن تفسير ذلك أن الصحيفة ركزت أكثر على او 
ية عدم استمرار وذلك بطرح ا لنماذج سلوكية تظ ر أنه المواطن للمشاركة في الحياة السياسية، 

عدم تواصل م مع المواطنين دوريا يؤدي إلى انعكاسات سيئة على األحزاب و  العمل السياسي لبعا
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ف ي تركز مف وم الخمول السياسي في خمول  الذي ال يزال في بدايته تعدديلالعمل السياسي ا
ف الصحيفة المواطن بأن عدم االهتمام بالشأن ، كما تعر  األحزاب وعدم تواصل ا مع المواطنين دوريًّا

 .ه السياسيخمولر عن يعب   السياسي

في صحف الخبر عينة الدراسة في  عدم الثقةمؤشرات مف وم الشك و : (91)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 الشك و عدم الثقةمؤشرات مف وم 

 النسبة التكرارات 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %90.19 99 أزمة ثقة
 %90.10 90 تشكيك القوى السياسية بعض ا في بعا

 تبادل االت امات ما بين السلطة 
 %09.10 00 المعارضةو 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة العداء ضد بعا االتجاهات 
 %90.19 99 السياسية

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %09.19 09 محاربة الديمقراطية من موااع السلطة

 %91.00 97 ياستمرار أجواء الصراع السياس

 %99.10 09 تآمر األحزاب ضد بعض ا البعا

 %900 00 المجموع

 .00هو الشك و عدم الثقة إجمالي مؤشرات مف وم علما أن : مالحظة

عدم الثقة في صحف الخبر عينة الدراسة في مؤشرات مف وم الشك و يوضح الجدول أعاله 
، حيث توزعت المعالجات بين 9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

المؤشرات السلوكية، بحيث ادرت نسبة المؤشرات المعرفية بد المؤشر االتجاهي و المؤشرات المعرفية و 
 :يلي كما موزعة 00.00%
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، يليه مؤشر أزمة ثقة بنسبة %20.90مؤشر تشكيك القوى السياسية بعض ا في بعا بنسبة 
 .%00.91المعارضة بنسبة ت ما بين السلطة و تبادل االت اما، ثم مؤشر 69.96%

مؤشر  مؤشراتبين ثالثة  اسمت ما %66.62التي ادرت بد المؤشرات السلوكية و تلي ا نسبة 
مؤشر تآمر األحزاب ضد بعض ا البعا بنسبة ، و %69.60استمرار أجواء الصراع السياسي بنسبة 

، أما المؤشر االتجاهي %02.90ة مؤشر محاربة الديمقراطية من موااع السلطة بنسب، و 66.96%
 .%69.96بد  جاهات السياسية فقدرت نسبتهنزعة العداء ضد بعا االت

يمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة ركزت على المؤشرات المعرفية، تشكيك القوى السياسية و 
انعدام بلقارئ ة إلعالم االمعارض، وأزمة ثقة وتبادل االت امات ما بين السلطة و بعض ا في بعا

، باإلضافة إلى أجواء نقاذحزب الجب ة اإلسالمية لإلبين السلطة و  السائد ما الصراعالتوتر و بلثقة و ا
وبين ا وبين  تسود العالاات السياسية بين مختلف األطراف السياسيةكانت الشك التي الريبة و 

 .السلطة في هذه المرحلة من فترة الدراسة

استمرار أجواء  م الصحيفة بمعالجة مؤشريفي نطال المؤشرات السلوكية الحظنا اهتماو 
تآمر األحزاب ضد بعض ا البعا في ات ام لقادة الجب ة اإلسالمية لإلنقاذ الصراع السياسي و 

الصراع السياسي، أما فيما يخص المؤشر االتجاهي نزعة العداء ضد بعا االتجاهات شدة بتأجيج 
 انعدامداء ضد المتسببين في العنف و عة عالسياسية، الحظنا توجيه الصحيفة للقارئ نحو تبني نز 

   . ستقرار في البالد خالل األزمة السياسيةاألمن واال
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في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم العنف السياسي: (16)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مف وم العنف السياسي مؤشرات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %99.97 90 االستقرارانعدام األمن و 

 %90 01 البالد تحكم ا القوة

 %90.09 09 اغتيال رموز سياسية في السلطة أو المعارضة

 %90 01 استخدام لغة القوة في المواج ات السياسية 

 %00.00 07 قانونضعف سيادة العسكرة الحياة المدنية و 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

دعوة القارئ إلى تأييد استخدام العنف السياسي و 
 تبني مواف مؤيد الستخدام العنف السياسي

09 00.00% 

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %09.91 00 تبني مختلف القوى السياسية للعنف 

 %900 02 المجموع

 .02هو العنف السياسي مؤشرات عدد إجمالي علما أن : مالحظة

يبين الجدول أعاله مؤشرات مف وم العنف السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في 
، حيث ركزت الصحيفة على 9111إلى  9191التي تمتد من حلة األولى من فترة الدراسة و المر 

االستقرار بنسبة مقسمة بين مؤشر انعدام األمن و  %90.00المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر بد 
مؤشر استخدام لغة القوة في المواج ات ، و %20ؤشر البالد تحكم ا القوة بنسبة م، و 22.26%

المعارضة بنسبة أو  مؤشر اغتيال رموز سياسية في السلطةأيضا و  %20السياسية بنسبة 
 ، يلي ا المؤشر%01.11ضعف سيادة القانون بنسبة عسكرة الحياة المدنية و مؤشر ، و 69.90%

، أما نسبة المؤشر االتجاهي تأييد %00.09السياسية للعنف بنسبة نى مختلف القوى السلوكي تب  
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دعوة القارئ إلى تبني مواف مؤيد الستخدام العنف السياسي ف ي ضئيلة السياسي و  استخدام العنف
 .%06.66تقدر بد 

 :يلي يمكن تفسير ذلك كماو 

إشارة إلى  ل المؤشرات المعرفية فقط لمف وم العنف السياسي فيركزت الصحيفة على تناو 
انصبت اهتمام الصحيفة على العنف ، و مالبسات األزمة السياسية التي كانت تتخبط في ا البالد

ياالت السياسية ضد السياسي الذي يمارس من ابل الجماعات اإلسالمية المسلحة في حوادث االغت
عالمية داخل و   .التدميرالقتل و و االنفجارات، و خارج السلطة، رموز سياسية وا 

مختلف القوى السياسية للعنف حيث حملت  اولت الصحيفة المؤشر السلوكي تبنينكما ت
مظاهر العنف في : مختلف األطراف السياسية أسباب العنف الحاصل في البالد بمظاهره المختلفة

( المواطنينالسلطة و بين  المواج ات العنيفة) مظاهر العنف خالل المظاهراتو االنتخابات، 
  (.تدميرو اغتياالت، و اتل، و انفجارات، )البالد  االنفالت األمني فيو 

في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة  مؤشرات مف وم الفردانية: (19)الجدول رقم 
 (:9111-9191)األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم الفردانية

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %00 00 فرديةيادة السياسية الق

 %90.00 00 ضعف دور المؤسسات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %77.77 02 م دور القيادة الفردية في إدارة الحكميتعظ

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %00 00 حل الرئيس في إصدار القرارات السياسية

 %966 97 المجموع

 .92 إجمالي عدد مؤشرات الفردانية هوعلما أن : مالحظة
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يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم الفردانية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 
، حيث ركزت الصحيفة على المؤشرات 6999إلى  6909فترة الدراسة التي تمتد من  األولى من

في حين حاز  %60المعرفية بصفة كبيرة بحيث حاز مؤشر القيادة السياسية فردية على نسبة 
 ا يخص المؤشر االتجاهي، أما فيم%21.00ر المؤسسات السياسية على نسبة مؤشر ضعف دو 

، كما انعدمت نسبة المؤشر %66.66 لفردية في إدارة الحكم فكانت نسبتهتعظيم دور القيادة ا
 .السلوكي حل الرئيس في إصدار القرارات السياسية

ر في صحيفة الخبواضح في و بشكل موسع  الفردانيةمف وم يمكن إرجاع بروز معالجات و 
 ا على تقديم الحقائل للقارئ حول القيادة السياسية الفردية سواء إلى حرص نطال المؤشرات المعرفية

هو ما يؤدي إلى ضعف دور ، و واألحزاب في السلطة أو حتى بالنسبة للمؤسسات السياسية
 .المؤسسات السياسية في البالد

اإلشارة ادة الفردية في إدارة الحكم فيظ ر في أما فيما يخص المؤشر االتجاهي تعظيم دور القي
 .في إدارة البالد اليامين زروال أو عبد العزيز بوتفليقة س الجم ورية سواء كانتعظيم دور رئيإلى 
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في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم التقييد السياسي  :(11)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم التقييد السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %90.27 09 رفا مبدأ الحوار
 %79.92 00 عدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر

 %00 00 وجود صحافة غير حرة

 %99.00 00 تقييد العمل السياسي المدني

 %90.27 09 أحزاب المعارضةشل نشاطات 

 %00 00 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة توسيع العمل السياسي التعددي 
 %02.92 09 و الحزبي

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %99.00 00 احتكار السلطة للحكم

 %00 00 الدعوة إلى الحد من ايام األحزاب

يم العمل اانون العقوبات يعمل على تنظ
 %00 00 الصحفي

 %966 91 المجموع

 .91هو  التقييد السياسيمؤشرات مف وم عدد إجمالي علما أن : مالحظة                 

يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم التقييد السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في 
حيث ركزت الصحيفة على  ،9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

مقسمة بين مؤشر عدم فسح المجال أمام الرأي  %07.00معالجة المؤشرات المعرفية بنسبة تقدر بد 
، يليه مؤشر رفا %26.01السياسي المدني بنسبة العمل مؤشر تقييد ، و %66.40اآلخر بنسبة 
نسبة  كما ادرت لكل من ما، %60.46مؤشر شل نشاطات أحزاب المعارضة بنسبة مبدأ الحوار و 

في األخير و  في مؤشر احتكار السلطة للحكم %26.01 السلوكية بلجة في نطال المؤشرات المعا
 .%04.24الحزبي بنسبة و  المؤشر االتجاهي معارضة توسيع العمل السياسي التعددي
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مؤشر تقييد م فسح المجال أمام الرأي اآلخر و يمكن تفسير تركيز الصحيفة على مؤشر عدو 
مبدأ الحوار ومؤشر شل نشاطات أحزاب المعارضة إلى  السياسي المدني ومؤشر رفاالعمل 
مل السياسي عن طريل رفا على إعالم القارئ بالقيود التي تفرض ا السلطة على العالتركيز 
في إشارة إلى حظر  شل نشاطات أحزاب المعارضةم فسح المجال أمام الرأي اآلخر و عدالحوار و 

 .المية لإلنقاذالسلطات للجب ة اإلس

في نطال المؤشر السلوكي احتكار السلطة للحكم، اهتمت الصحيفة بتحذير القارئ من الدور و 
المؤشر  ومن خالل .الذي تلعبه السلطة ممثله في حزب جب ة التحرير الوطني في احتكار الحكم

و تبني نحالقارئ  الحزبي فالصحيفة وج تة توسيع العمل السياسي التعددي و االتجاهي معارض
 .أطراف معينة في الساحة السياسيةحزاب و أل اتجاه معارا 

صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة األولى  أهداف مضمون: (14)الجدول رقم 
(9191-9111:) 

 صحف الخبر         
 األهداف

 النسبة التكرارات 

 %79.90 90 انتقاد السلطة
 %00.72 00 تأكيد خط السلطة

 %79.00 90 السياسية توجيه القيادات

 %97.99 92 انتقاد القيادات السياسية

 %966 04 المجموع

 .07إجمالي أهداف مضمون صحف الخبر عينة الدراسة هو علما أن : مالحظة              

لمرحلة األولى من فترة يبين الجدول أعاله أهداف مضمون صحف الخبر عينة الدراسة في ا
 تقدر        ز هدف انتقاد السلطة أكبر نسبة و ااد ح، و 9111إلى  9191الدراسة والتي تمتد من 

بعده هدف انتقاد القيادات و  ،%66.96، يليه هدف توجيه القيادات السياسية بنسبة %79.90بد 
 .%01.64ليأتي في األخير هدف تأكيد خط السلطة بنسبة  %26.06السياسية بنسبة 
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زت أساسا على هدف انتقاد رك ة الخبرن صحيفعليه يمكن تفسير هذه النتائج بالقول أو 
ات السياسية بحكم أن ا صحيفة تابعة للقطاع الخاص فمن واجب ا مراابة انتقاد القيادالسلطة وتوجيه و 

انتقاد كل األطراف سواء أعضاء في السلطة أو ايادات ألحزاب سياسية، أما فيما يخص تأكيد و 
تأكيد خط السلطة بخصوص عيفة مرتبطة فقط بالصحيفة لخط السلطة فكانت نسبة معالجته ض

 .موضوع اانون الوئام المدني

في  بالحدث السياسي صحف الخبر عينة الدراسة ارتباط مضمون: (11)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 صحف الخبر                 
 ارتباط المادة بالحدث السياسي

 التكرارات 
 النسبة

 %00.70 09 نعم
 %99.00 99 ال

 %966 74 المجموع
 

ارتبدداط مضددمون صددحف الخبددر عينددة الدراسددة بالحدددث السياسددي فددي مدددى يبددين الجدددول أعدداله 
يالحظ في الجدول ارتبداط ، حيث 9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

فدددي السددداحة السياسدددية بنسدددبة  معالجدددة الصدددحيفة لمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية بالحددددث السياسدددي القدددائم
 .%99.00 دب مضمون الصحيفة بالحدث السياسي ما يقدركما مثلت نسبة عدم ارتباط  ،00.70%

السياسية بحيث الثقافة لمفاهيم يفة بالحدث السياسي في معالجت ا ارتباط الصح وهذا ما يفسر
الصحيفة في خدمة  على مساهمة ذا ما ينعكس بشكل سلبيه، و تنت ي المعالجة بانت اء الحدث

ى بشكل يساعد علباستمرار و معالجة مفاهيم الثقافة السياسية ب ، فالصحيفة ال ت تمأهداف التنمية
 .ما ينعكس على سلوكه السياسي ترسيخ المف وم في وعي القارئ  وهو
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القائم أكثر من معالجت ا صحيفة تركز المعالجة على المف وم المرتبط بالحدث السياسي لفا
ة على مف وم المشاركة السياسية ومف وم التعددية يم األخرى، ففي هذه المرحلة ركزت الصحيفللمفاه

هذا ما يتناسب مع أهم األحداث التي الثقة، و  عدمالسياسية ومف وم العنف السياسي ومف وم الشك و 
ل كذا التحو  و ( 6999-6909)ة من فترة الدراسة كانت تميز الساحة السياسية في هذه المرحل

قارئ لمف وم المشاركة السياسية لسياسي من نظام أحادي إلى نظام سياسي تعددي يتطلب معرفة الا
 .مف وم التعددية السياسيةو 

          السياسية في المعيقة لعملية التنمية و  فاهيم الثقافة السياسية الداعمةم: المطلب الثالث  
 (:1191-9191)عينة الدراسة في المرحلة األولى  الخبرصحف 

بلغ حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة خالل 
تمركزت  موضوعا 46ما يعادل  6999إلى  6909التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

 .أغلب ا في الصفحات الداخلية بسبب ما يتطلبه موضوع الثقافة السياسية من حيز مكاني

واائع تزامنت مع فترة في شكل أخبار بسيطة نقلت أحداث و ت أغلبية هذه المواضيع صيغاد و 
الدراسة، كما أنه لم يتم إرفال أغلبية هذه المواضيع بصورة كون الصحيفة تعتمد على وضع الصورة 

 .لجذب انتباه القارئ للموضوع في الصفحة األولى أكثر من الصفحات الداخلية

لتنمية السياسية فاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية اه في إطار ماد أوضحت النتائج أنو 
مف وم التعددية السياسية على أعلى النسب في الصحيفة كل من مف وم المشاركة السياسية و حصل 

دعوة القارئ إلى المشاركة الواسعة على المؤشرات المعرفية من خالل  باالعتماد ،في هذه المرحلة
كذا ضرورة ابوله للرأي اآلخر خاصة وممارسة حقه في التعبير عن رأيه و  ،في صنع القرارات

انتقالية  تعد كمرحلة( 6999-6909)، فمرحلة  اإلعالميةالجزائر ع د التعددية السياسية و بدخول 
وتشريعية  تعديالت دستورية وانتخابات محليةإجراء زت بتعددية تمي  ة إلى ع د المن ع د األحادي

 .رئاسيةو 
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دعوته لتأييد المشاركة توجيه القارئ و المؤشر االتجاهي إلى  مدت الصحيفة من خاللكما ع
تأييد التعددية السياسية بالنسبة لمف وم التعددية نسبة لمف وم المشاركة السياسية و السياسية بال

بالنسبة أما  .المرحلة االنتقالية التي كانت تعيش ا البالد في تلك المرحلة تستلزمههو ما ، و  السياسية
سلوك المشاركة عن طريل مختلف انوات التعبير تب ني للمؤشرات السلوكية فالصحيفة وج ت القارئ ل

خلل ظروف عدالة الممارسة السياسية  نسبة لمف وم المشاركة السياسية ودعت إلىالسياسي بال
وثقافة  ، وذلك من أجل تبني مبدأ الحوار لجميع األحزاب بالنسبة لمف وم التعددية السياسية

الشعور بحل المواطنة كما أكدت على عامل التنوع الفكري في برامج األحزاب بعيدا الديمقراطية و 
 .حاديعن فكرة التوجه األ

ملية التنمية السياسية اد برزت معالجات أما في نطال مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لع
لة، حيث احتلت المؤشرات المعرفية العنف السياسي خالل هذه المرحمف ومي الشك وعدم الثقة و 

مؤشر استخدام و االستقرار ف وم العنف السياسي أعلى النسب والمتمثلة في مؤشر انعدام األمن و لم
مؤشر اغتيال رموز سياسية في القوة و مؤشر البالد تحكم ا ة القوة في المواج ات السياسية و لغ

    .التفجيراتالجزائر وحوادث االغتياالت و دء األزمة السياسية في السلطة أو المعارضة كنتيجة لب
عدم الثقة فقد ركزت الصحيفة على كل المؤشرات بنسب متقاربة حيث وبخصوص مف وم الشك و 

 المؤشر السلوكي، و اعتمدت على المؤشر المعرفي تشكيك القوى السياسية بعض ا في بعا
الصراع التي كانت تسود التوتر و استمرار أجواء الصراع السياسي وذلك بسبب انعدام الثقة وأجواء 

 .(6999-6909)من فترة الدراسة  الساحة السياسية الجزائرية في هذه المرحلة

أما بالنسبة ألهداف الصحيفة من تناول هذه المفاهيم ف ي انتقاد السلطة بالدرجة األولى 
بين ن م من السياسية أل انتقاد القياداتباعتبارها المسؤولة عن األمن واالستقرار في البالد ثم توجيه و 

وبين م وبين مختلف األطراف السياسية بما في ا  عدم الثقة بين المواطنينالمتسببين في زرع الشك و 
يساهم ال ذلك ما ، و ارتباط أغلب مواضيع الصحيفة بالحدث السياسي ما يالحظ أيضا هوو ، السلطة

رية لترسيخ مفاهيم الثقافة السياسية استمراالتي تتطلب متابعة و في خدمة أهداف التنمية السياسية 
 . لدى القارئ
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   تحليل مضمون صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى : المبحث الثاني
(9191-9111): 

ترصد هذا المبحث على التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل وفئات المضمون باعتبارها  يقوم
ذلك ب دف إبراز انعكاس ا ، و الشعب عينة الدراسة أهم مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين صحف

ذلك في المرحلة ل تعمل على تدعيم ا أو إعاات ا و على عملية التنمية السياسية في الجزائر، ه
 (.6999إلى  6909)األولى من فترة الدراسة والتي تمتد من 

 :الكيفي لفئات الشكللتحليل الكمي و ا: المطلب األول  

الكيفي لفئات الشكل في صحف الشعب صر حول التحليل الكمي و هذا العن يدور مضمون
هل تم و  الموضوع محل التحليل  ر فيهالدراسة ب دف الكشف عن المواع والشكل الذي ظ عينة

 .تفسير النتائج التي توصل إلي ا التحليل الكميإرفال هذا الموضوع بصورة مالئمة أو ال، مع 

شعب عينة الدراسة يجب عرا حجم المواد لكن ابل التعرا لتحليل مضمون صحف الو 
ذلك و ( 6999-6909)في المرحلة األولى المنشورة في هذه الصحف حول مفاهيم الثقافة السياسية 

 :الموالي( 24)كما هو مبين في الجدول رام 
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يبين حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب : (52)جدول رقم ال
 (:6999-6909)الدراسة في المرحلة األولى عينة 

 الرام

المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في  المواد حجم
 (9111-9191) المرحلة األولى

 صحف الشعب عينة الدراسة النسبة التكرارات

 التاريخ العدد

 %07.99 09 9191جانفي  09 0992 09

 %92.07 02 9110فيفري  90 9900 09

 %07.99 09 9119مارس  90 9202 07

 %92.07 02 9119أفريل  92 9900 00

 %00.92 09 9117ماي  02 90002 02

 %00.92 09 9110جوان  97 90000 00

 %07.99 09 9112جويلية  9 90000 00

 %00.92 09 9110أوت  99 99092 09

 %99.99 00 9110سبتمبر  09 99007 01

 %01.79 07 9119أكتوبر  90 99071 90

 %01.79 07 9111نوفمبر  99 99099 99

 %966 41 الـمـجـمـوع

 

يبين الجدول أعاله حجم المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب عينة 
حيث بلغ إجمالي المواد المنشورة في صحف الشعب  ،(9111-9191)الدراسة في المرحلة األولى 

 .موضوع 79ما يعادل  9111إلى  9191طيلة الفترة الممتدة من 
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أعلى نسبة في تناول ا لمفاهيم الثقافة  9110سبتمبر  09الصادرة في  اد احتلت المفردةو 
المفردة الصادرة و  6990فيفري  60 الصادرة في مفردةال، تلي ا %99.99حيث ادرت بد  ةالسياسي

 .اممن لكل واحدة  %64.16بنسب متساوية ادرت بد  6992أفريل  24 في

 مع إجراء انتخابات برلمانية وفقا 6999في  ذلك إلى تزامن صدور هذه المفردة إرجاع يمكنو 
بغياب الجب ة اإلسالمية و  6991نوفمبر  20الشعب حول ا في  للتعديالت الدستورية التي استفتي

منع عباسي  و أوت من نفس السنةيد المجازر الجماعية في جويلية  و باإلضافة إلى تزا .لإلنقاذ
التي جرت  في  كذلك تنظيم االنتخابات البلديةو  خراه لشروط اإلفراجبعد ن مغادرة منزله مدني م

 .في الوات نفسه تصاعدت عمليات القتلن نفس السنة و أكتوبر م 26

مع حل الرئيس الشاذلي البرلمان فتزامنت   6992أفريل الصادرة في  أما بالنسبة للمفردة
لغاء الجيش لو  جانفي 62استقالته من الرئاسة في و  تولي ألولى من االنتخابات التشريعية و لجولة اا 

كذلك اندالع االشتباكات بين مؤيدي الجب ة و  محمد بوضياف رئاسة المجلس األعلى للدولة
عالنلإلنقاذ و  اإلسالمية إلى ازدياد عمليات العنف في مما أدى  .حالة الطوارئ القوى األمنية وا 

فيما و  .حلت كل المجالس المحلية التابعة ل او  سالمية لإلنقاذتم حظر الجب ة اإل بعدهاو . البالد
مجالس ضير النتخابات فتزامنت مع فترة التح 6990فيفري الصحيفة الصادرة في يخص وحدة 

التي فازت في ا الجب ة اإلسالمية ابات في ع د التعددية السياسية و أول انتخ والوالية باعتبارهاالبلدية 
   .لإلنقاذ
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مواع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى : (10)دول رقمالج
(9191-9111:) 

 الشعب صحف           
 مواع مادة التحليل

 التكرارات 
 النسبة

 %79.92 90 الصفحة األولى
 %20 90 الصفحات الداخلية
 %99.02 00 الصفحة األخيرة

 %966 41 المجموع

 

ه مواع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى يوضح الجدول أعال
، حيث ارتكزت أغلبية المواضيع المتعلقة بمفاهيم 9111إلى  9191من فترة الدراسة والتي تمتد من 
من المواضيع في  %60نسبة  وتركزت ،%20بنسبة تقدر بد  الداخليةالثقافة السياسية في الصفحات 

لموضوع كانت في الصفحات تتمة او  ا أن نسبة من ا كانت كإشارات فقطلمع الصفحة األولى
 .من المواضيع %01في ا ما نسبته  بالنسبة للصفحة األخيرة فقد ظ رأما  .الداخلية

هو ما جعل ياسية تتطلب حيزا مكانيا كبيرا و يمكن تفسير ذلك بأن مواضيع الثقافة السو 
     اإلشارة فقط للمواضيع في الصفحة األولى بوم تقيفة تخصص ل ا الصفحات الداخلية و الصح

 .لجذب انتباه القارئ إلتمام اراءة الموضوع أو الصفحة األخيرة
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في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة  اإلخبارية موادالتوزيع مواد الرأي و : (10)الجدول رقم 
 (:9111-9191)األولى 

 صحف الشعب           
 ادةنوع الم

 التكرارات 
 النسبة

 %00.99 92 مواد الرأي
 %27.99 90 مواد إخبارية
 %966 41 المجموع

 

المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة في توزيع مواد الرأي و يوضح الجدول أعاله 
فة حيث يالحظ اعتماد الصحي ،9111 إلى 9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا
مؤشرات ا بنسب جت ا لمفاهيم الثقافة السياسية و مواد الرأي في معاللى كل من المواد اإلخبارية و ع

 .%61.00 دبو نسبة مواد الرأي  %27.99متقاربة تقدر نسبة المواد اإلخبارية بد 

مواد الرأي إلعالم مد على كل من المواد اإلخبارية و يمكن إرجاع ذلك إلى كون الصحيفة تعتو 
تمر في هذه  كانت مختلف المفاهيم المتعلقة بالثقافة السياسية المشاركة بحكم أن الجزائرالقارئ ب

الفترة بمرحلة انتقالية من التوجه األحادي إلى التوجه التعددي، هذا فيما يخص المواد اإلخبارية أما 
يي ا في تمرس صحفة و فيما يخص مواد الرأي فاعتماد الصحيفة بنسبة معتبرة علي ا راجع إلى خبر 

 .6912ديسمبر  66 أي بحكم أن الصحيفة عريقة تأسست فيأشكال مواد الر  كتابة مختلف
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عينة الدراسة في المرحلة األولى  شعبشكل المواد اإلخبارية في صحف ال: (19)الجدول رقم 
(9191-9111:) 

 

 .مادة 90علما أن إجمالي المواد اإلخبارية هو : مالحظة                   

لمرحلة األولى يبين الجدول أعاله شكل المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة في ا
غلب المواد اإلخبارية أخذت ، حيث يالحظ أن أ9111إلى  9191التي تمتد من من فترة الدراسة و 
 .أخذت شكل تقرير %64.29، و نسبة %00.09شكل خبر بنسبة 

لسياسية على األخبار أن الصحيفة اعتمدت في معالجت ا لمفاهيم الثقافة ابيمكن تفسير ذلك و 
إلى  6909ذلك العتمادها على وكاالت األنباء خاصة في هذه المرحلة الممتدة من بشكل كبير و 

   األمني غير مستقر نتيجة أعمال العنف التي كانت منتشرة في البالد ان الوضع حيث ك 6999
نجاز تقارير حول ا يعيل تنقل الصحافيين إلعداد و حالة الطوارئ التي كانت تعيش ا الجزائر ممو  ا 

 .األخبار، لذا اكتفت الصحيفة باالعتماد على األخبار البسيطة بصفة كبيرةاألحداث و 

 

 

 

 

 

 مواد إخبارية             
 اإلخبارية شكل المادة

 التكرار 
 النسبة

 %00.09 99 خبر
 %72.91 00 تقرير
 %900 90 المجموع



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
254 

شكل مواد الرأي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى : (11)الجدول رقم 
(9191-9111:) 

 مواد الرأي             
 شكل المادة

 التكرارات 
 النسبة

 %90 07 عمود صحفي
 %90 07 مقال افتتاحي
 %97.77 09 تعليل صحفي

 %90.00 00 مقال تحليلي

 %90 07 حديث صحفي

 %00 00 تحقيل صحفي

 %966 97 مجموعال

 .مادة 92علما أن إجمالي المواد اإلخبارية هو : مالحظة                     

لمرحلة األولى من يظ ر الجدول أعاله شكل مواد الرأي في صحف الشعب عينة الدراسة في ا
ت أشكال معالجة الصحيفة لمفاهيم ، حيث تراوح9111إلى  9191التي تمتد من فترة الدراسة و 

كذا المقال و  %20 العمود الصحفي بنسبةو   %90.00ة السياسية بين المقال التحليلي بنسبة الثقاف
، أما التعليل الصحفي فقدرت نسبته بد %20الحديث الصحفي أيضا بنسبة و  %20االفتتاحي بنسبة 

 .%00ونسبة التحقيل الصحفي ب  66.66%

ن من الخبرة ما يجعل م اادريمتلكون ي كون الصحفيين العاملين ب ايمكن إرجاع ذلك إلى و 
األشكال الصحفية العمود الصحفي والمقال هذه  هيم الثقافة السياسية باالعتماد علىعلى معالجة مفا

إلى ذلك مواظبة صحيفة الشعب على نشر  إضافة. التحليلي والتعليل الصحفي والمقال االفتتاحي
في الصفحة األخيرة في " تأمل لحظة"عمود صحفي بعنوان مقال افتتاحي في الصفحة األولى و 

  .أغلب أعدادها
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عينة الدراسة في  شعبإرفال الموضوع بصورة مالئمة في صحف ال: (46)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 الشعب صحف           
 إرفال المادة بصورة مالئمة

 النسبة التكرارات 

 %79.92 90 نعم
 %09.02 99 ال

 %966 41 المجموع

 

ال في صحف الشعب عينة  يبين الجدول أعاله مدى إرفال الموضوع بصورة مالئمة أو
المالحظ أن و  ،9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و الدراسة في ا

 %09.02الصحيفة ال ترفل الكثير من مواضيع الثقافة السياسية بصورة مالئمة بنسبة تقدر بد 
 .من المواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية بصورة مالئمة %66.24بته ما نس أرفقتو 

المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية واضيع المعالجة من ابل الصحيفة و يمكن تفسير ذلك بأن المو 
 التي كانت ستقرارالا بالمواضيع المتعلقة بالعنف وانعداميتعلل  خاصة فيمامرافقة صورة ال يستلزم 

 .ا البالد في هذه المرحلةتعيش 

للصحيفة األخيرة انت أغلبيت ا في الصفحة األولى و أما بخصوص المواضيع المرفقة بصورة فك
 .من الكلمة ب دف جذب انتباه القارئ للموضوع علما أن الصورة أكثر تعبيرا

 :المضمونلفئات الكيفي التحليل الكمي و : المطلب الثاني

الكيفي لفئات المضمون في صحف الشعب تحليل الكمي و يدور مضمون هذا العنصر حول ال
  المعيقة لعملية التنمية السياسية اهيم الثقافة السياسية الداعمة و عينة الدراسة ب دف الكشف عن مف
ية في مضامين هذه الصحف مع التحليل الكيفي لنتائج السلوكومؤشرات ا المعرفية واالتجاهية و 

 .التحليل الكمي
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المعيقة لعملية التنمية السياسية في اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: (49)الجدول رقم 
 (:9111-9191)صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولى 

 لشعب عينة الدراسةاصحف                             
 النسبة التكرارات  مفاهيم الثقافة السياسية

مة 
داع

ة ال
اسي

لسي
فة 

لثقا
م ا
اهي

مف
نمي
للت

سية
سيا

ة ال
 

 %97.90 00 مف وم المشاركة السياسية
 %99.79 00 مف وم الثقة المتبادلة

 %66.20 00 مف وم االستقرار السياسي
 %09.66 02 مف وم المؤسساتية

 %90.02 99 مف وم التعددية السياسية
مجموع مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة 

 %00.11 40 لعملية التنمية السياسية

م
قة 

معي
ة ال

اسي
لسي

ة ا
ثقاف

م ال
اهي

ف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %09.91 09 مف وم الخمول السياسي
 %90.19 01 مف وم الشك و عدم الثقة
 %01.07 02 مف وم العنف السياسي

 %09.91 09 مف وم الفردانية
 %09.91 09 مف وم التقييد السياسي

مجموع مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة 
 %41.60 90 لتنمية السياسيةلعملية ا

إجمالي مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة   والمعيقة لعملية 
 %966 74 التنمية السياسية

 

 عيقة لعملية التنمية السياسية فيالماهيم الثقافة السياسية الداعمة و يوضح الجدول أعاله مف
 إلى 6909لتي تمتد من او  المرحلة األولى من فترة الدراسة صحف الشعب عينة الدراسة في

، حيث لوحظ اعتماد الصحيفة على مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية 6999
نسبة باد ركزت الصحيفة على مف وم التعددية السياسية ، و %19.92ادرت نسبت ا بد و  ،شكل كبيرب

نسبة بستقرار السياسي مف وم االم المشاركة السياسية و عالجت الصحيفة مف و  ثم، 20.94%
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مف وم و  %66.62بعدهما مف وم الثقة المتبادلة بنسبة ، و لكل من ما %66.20متساوية ادرت بد 
 .%09.66المؤسساتية بنسبة 

أما فيما يخص مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية فقدرت نسبت ا في 
عدم الثقة الصحيفة بشكل كبير مف وم الشك و  ، عالجت في ا%62.09مواضيع صحيفة الشعب بد 

ومف وم  مف وم الخمول السياسي، و %09.66مف وم العنف السياسي بنسبة ، و %61.90بنسبة 
 .لكل من م %06.09متساوية ادرت بد  مف وم التقييد السياسي بنسبو   الفردانية

لمشاركة السياسية الى مفاهيم التعددية السياسية و هو ما يمكن تفسيره بأن الصحيفة ركزت عو 
امة على دراية تيستلزم مواطنين مشاركين سياسيا و بسبب إارار الجزائر نظام التعددية السياسية الذي 

 .النظام السياسي التعدديبمفاهيم التعددية السياسية و 

إرجاعه إلى الثقة المتبادلة فيمكن حيفة لمف وم االستقرار السياسي و أما فيما يخص معالجة الص
التي ( 6999-6909) الدراسةفترة في البالد في هذه المرحلة من السائد السياسي ألمني و الوضع ا

بالنسبة لمفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية و  .االستقرار من أوليات القارئو  عد في ا األمني
وم مف شك وعدم الثقة و على مف وم ال ركزت الصحيفة في معالجة مواضيع االتنمية السياسية فقد 

باإلضافة  .عات في ايادات األحزاب بسبب اختالف الرأيفي اإلشارة إلى التصد   العنف السياسي
وانعدام  في بعض ا البعا ا مختلف االتجاهات السياسية وتشكيكإلى الصراعات السياسية بين 

  .االستقرار بسبب لجوء عدة أطراف الستخدام العنفو  األمن
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 :داعمة لعملية التنمية السياسيةمفاهيم الثقافة السياسية ال - أ

عينة الدراسة في  شعبفي صحف ال مؤشرات مف وم المشاركة السياسية: (41)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة لشعباصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم المشاركة السياسية

رفي
لمع

ت ا
شرا

لمؤ
ا

 ة

 %99.2 09 المشاركة الواسعة في صنع القرارات
 %79.92 02 حل التعبير عن الرأي

نزاهة العملية االنتخابية و سالمة 
 %00.92 09 إجراءات ا

شر 
لمؤ

ا
هي

تجا
اال

 

  %69.4        00 تأييد المشاركة السياسية

كية
سلو

ت 
شرا

مؤ
 

بدون المشاركة السياسية ال يستطيع 
 %99.2 09 السياسية الشعب تحقيل التنمية

المشاركة عن طريل مختلف انوات 
 %00 00 التعبير السياسي

عدم تضييل انوات المشاركة السياسية 
 بواسطة إجراءات أو اوانين

00 00% 

 %966 90 المجموع

 .90مؤشرات مف وم المشاركة السياسية هو عدد علما أن إجمالي : مالحظة                  

اله مؤشرات مف وم المشاركة السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في يبين الجدول أع
، حيث عالجت الصحيفة مف وم 9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

موزعة على مؤشر  %20المشاركة السياسية بالتركيز على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر بد 
واسعة في صنع القرارات بنسبة يليه مؤشر المشاركة ال، و %66.24بنسبة حل التعبير عن الرأي 

على المؤشر و  %01.24سالمة إجراءات ا بنسبة مؤشر نزاهة العملية االنتخابية و ، ثم 62.4%
المؤشر السلوكي بدون المشاركة السياسية ال ، و %69.04االتجاهي تأييد المشاركة السياسية بنسبة 

 .%62.4تنمية السياسية بنسبة حقيل اليستطيع الشعب ت
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بمف وم في تعريف القارئ  يجب أن تلعبهيمكن إرجاع ذلك إلى وعي الصحيفة بالدور الذي و 
طرح نموذج سلوكي و  سية وتوجي ه لتبني اتجاه مؤيد للمشاركة في الحياة السياسيةالمشاركة السيا

أن الجزائر خاصة و  .مية السياسيةال يستطيع الشعب تحقيل التنإذ بدون ا السياسية المشاركة  يتبنى
كذلك لتزامن هذه و  في هذه المرحلة تعيش فترة انتقالية من التوجه األحادي إلى التوجه التعددي

 .االنتخابات التي تتطلب مشاركة المواطنين في اع إجراء العديد من االستفتاءات و المرحلة م

عينة الدراسة في  شعبال في صحف مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة: (44)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00.00 09 احترام حقول و مصالح اآلخرين
الثقة في القيادة و أن ا تعمل في الصالح 

 %70.00 00 العام

 %00.00 09 الثقة في مختلف االتجاهات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

التسامح بين مختلف نزعة التعايش و 
 %97.00 07 االتجاهات السياسية
ت 

شرا
مؤ

كية
سلو

 
 %97.00 07 دعوة جميع القوى الوطنية للعمل المشترك
 %00.00 09 إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب

 %966 94 المجموع

 .97مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة هو عدد إجمالي علما أن : الحظةم

يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة في صحف الشعب عينة الدراسة في 
لت المؤشرات المعرفية تحااد ، و 9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

زعة بين مؤشر الثقة مو  %00.90ف وم الثقة المتبادلة تقدر بد أعلى نسبة في معالجة الصحيفة لم
مؤشري احترام حقول ومصالح اآلخرين ، و %60.99أن ا تعمل في الصالح العام بنسبة في القيادة و 

لكل من ما، كما اعتمدت  %09.90الثقة في مختلف االتجاهات السياسية بنسبة متساوية تقدر بد و 
مقسمة بين  %60.99ية في معالجت ا ل ذا المف وم بنسبة تقدر بد الصحيفة على المؤشرات السلوك
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مؤشر إيجاد نقاط مشتركة بين و  %26.09مؤشر دعوة جميع القوى الوطنية للعمل المشترك بنسبة 
التسامح بين مختلف نزعة التعايش و ، أما المؤشر االتجاهي %09.90مختلف األحزاب تقدر بد 

 .%26.09بد االتجاهات السياسية فقدرت نسبته 

أن ا تعمل في و  هو ما يمكن تفسيره بتوفير الصحيفة معلومات للقارئ من أجل الثقة في القيادةو 
.  اوتعد بمثابة لسان حال السلطةة عمومية ف ي رسمية تعبر عن نظرا ألن الصحيفالصالح العام 

لف االتجاهات التسامح مع مختجيه القارئ لتبني نزعة التعايش و كما عمدت صحيفة الشعب إلى تو 
الصحيفة  كما أن طرح .لطة من خالل اانون الوئام المدنيإليه الس وهو ما كانت تصبو السياسية

جميع القوى الوطنية راجع إلى كون الصحيفة رسمية، ف ي تعمل على  لسلوك العمل المشترك بين
صدار هذا القانون ي تزامنت مع إترسيخ فكرة اانون الوئام المدني لدى القراء في هذه المرحلة الت

 . المصاداة عليه من ابل الشعب الجزائريو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
261 

عينة الدراسة في  في صحف الشعب مؤشرات مف وم االستقرار السياسي :(41)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الشعبصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم االستقرار السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 يب لغة الحوار على لغة االغتيال تغل
 %90.00 07 العنفو 

من واالستقرار لممارسة الحقول توفير األ
 %99.99 00 الواجبات التي يكفل ا الدستورو 

 %02.20 09 محاكمت مإدانة العنف ومالحقة الجناة و 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

ية معارضة استخدام العنف في العمل
 %90.00 07 السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %90.00 07 تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف
ضرورة إجراء التغيير السياسي بالوسائل 

 %99.99 09 السلمية

 الوطنية فيمسؤولية القوى السياسية و 
 %99.99 09 االستقرارتحقيل األمن و 

 %966 99 المجموع

 .99مؤشرات مف وم االستقرار السياسي هو  عدد إجماليعلما أن : مالحظة

يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم االستقرار السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في 
على معالجة  حيث غلب ،9111إلى  9191التي تمتد من الدراسة و المرحلة األولى من فترة 

           فية بنسبة كبيرة تقدر الصحيفة لمف وم االستقرار السياسي اعتمادها على المؤشرات المعر 
كفل ا يالواجبات التي من واالستقرار لممارسة الحقول و مقسمة بين مؤشر توفير األ%00.02بد 

ثم  %61.19العنف بنسبة و  على لغة االغتيالمؤشر تغليب لغة الحوار و  ،%22.22الدستور بنسبة 
 .%04.41محاكمت م بنسبة مؤشر إدانة العنف ومالحقة الجناة و 
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كما عمدت الصحيفة في معالجت ا لمف وم االستقرار السياسي إلى االعتماد على المؤشرات 
مؤشري ل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف و مقسمة بين مؤشر تحمي %60.09السلوكية بنسبة 
غيير السياسي بالوسائل السلمية ومسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيل ضرورة إجراء الت

أما اعتماد الصحيفة على المؤشر . لكل من ما %66.66ستقرار بنسب متساوية ادرت بد االاألمن و 
 .%61.19في العملية السياسية فكانت بنسبة االتجاهي معارضة استخدام العنف 

يمكن إرجاع ذلك إلى وعي الصحيفة بدورها في إعالم القارئ بأن االستقرار السياسي ال و 
واجبات م وري لممارسة المواطنين لحقوا م و أنه ضر ، و االغتياالتو يتأتى إال باالبتعاد عن العنف 

زيادة االشتباكات بين مؤيدي الجب ة اإلسالمية خاصة مع تردي الوضع في الجزائر و الدستورية 
( اليامين زروال)ات بين السلطة فشل المحادث، و اغتيال الرئيس بوضياف، و القوى األمنيةقاذ و لإلن

 الساحة السياسية في هذه المرحلة اغيرها من األحداث التي كانت تعج ب قاذ و والجب ة اإلسالمية لإلن
 .من فترة الدراسة

دعوة القارئ لتبني اتجاه معارا الستخدام العنف في وهو ما دفع بالصحيفة إلى تبني و 
كما  ،ل صحيفة الشعب باعتبارها عمومية مسؤولية وضع حد للعنف للدولةتحم  و  .العملية السياسية

حيث تؤكد  .قيل االستقرار السياسي في البالدإشراك جميع األطراف السياسية في تح ا تدعو إلىأن 
االستقرار هي من و أن تحقيل األو  لوسائل السلمية إلجراء التغييرعلى أنه ينبغي االعتماد على ا

ي باعتماد العمل السياسفي الجزائر ل الجديد مسؤولية جميع القوى السياسية خاصة مع التحو  
 .التعددي
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عينة الدراسة في المرحلة  في صحف الشعب مؤشرات مف وم المؤسساتية: (47)الجدول رقم 
 (:9111-9191)األولى 

 عينة الدراسة الشعبصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم المؤسساتية

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %00 00 ادةبالقي الحيلولة دون استئثار الفرد
 %09.77 09 تعبير مجلس النواب عن إرادة الشعب

 %77.70 00 استحداث دولة المؤسسات

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

تأييد دور دولة المؤسسات في القيام بإدارة 
 %09.00 02 الشؤون السياسية

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

اعتماد العالاات السياسية على النظم و 
 القوانين

09 09.77% 

 %09.77 09 نين في حماية الحياة السياسيةدور القوا

 %966 91 المجموع

 .99مؤشرات مف وم المؤسساتية هو عدد إجمالي  علما أن :مالحظة   

لمرحلة يبين الجدول أعاله مؤشرات مف وم المؤسساتية في صحف الشعب عينة الدراسة في ا
نا تركيز الصحيفة في يتضح ه، و 9111إلى  9191التي تمتد من األولى من فترة الدراسة و 

دولة المؤسسات رفية والمؤشر االتجاهي تأييد دور ؤسساتية على المؤشرات المعمعالجت ا لمف وم الم
هذه النسبة بالنسبة  اد توزعتو  %09.00بد  تادر ب متساوية في القيام بإدارة الشؤون السياسية بنس

مؤشر تعبير مجلس و  %66.66دولة المؤسسات بنسبة  استحداث للمؤشرات المعرفية بين مؤشر
 .%00.66النواب عن إرادة الشعب بنسبة 

مقسمة  %61.11أما فيما يخص المؤشرات السلوكية فقد اعتمدت علي ا الصحيفة بنسبة 
دور القوانين في حماية الحياة د العالاات السياسية على النظم والقوانين و بالتساوي بين مؤشري اعتما

 .شرلكل مؤ  %00.66السياسية بنسبة 

 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
264 

ل الجديد الذي تمر به البالد في يمكن تفسير ذلك باهتمام الصحيفة بإعالم القارئ بأن التحو  و 
     اعتمادها العمل السياسي التعددي يتطلب استحداث مؤسسات تتماشى طبيعة النظام السياسي و 

لدور دولة كما أن دعوة الصحيفة القارئ إلى تبني اتجاه مؤيد . يالتعددالنظام تتالءم مع هذا و 
الذي يتطلب  التحول السياسي راجع إلى هذافي البالد المؤسسات في القيام بإدارة الشؤون السياسية 

مركزة في المؤشرات  كل الج ود لتحقيل دولة المؤسسات التي ال تزول بذهاب الرجال افرتظ
 .ةالسلوكية على دور القوانين في تسيير العالاات السياسية وحماية الحياة السياسي
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عينة الدراسة في  في صحف الشعب مؤشرات مف وم التعددية السياسية: (40)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الشعبصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم التعددية السياسية

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00 00 ى السلطةالتداول السلمي عل
 %97.99 02 ابول الرأي اآلخر
 %00 00 حل ايام األحزاب

 %90.91 07 بناء مؤسسات المجتمع المدني

 %00 00 وجود صحافة حرة

 %00 00 حرية االنتماء السياسي

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %79.90 09 تأييد التعددية السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

سياسية خلل ظروف عدالة الممارسة ال
 %91.90 00 جميع األحزابل

أهمية التحالفات الحزبية في تعزيز 
 %00.00 09 التعددية السياسية

التنظيمي في تأكيد عامل التنوع الفكري و 
 برامج األحزاب

00 00% 

وسائل اإلعالم هي الرايب األحزاب و 
 الكاشف لألخطاء

00 00% 

 %966 19 المجموع

 .99مؤشرات مف وم التعددية السياسية هو عدد إجمالي  علما أن:مالحظة

يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم التعددية السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في 
المالحظ أن الصحيفة في و  ،9111إلى  9191المرحلة األولى من فترة الدراسة والتي تمتد من 

المؤشر االتجاهي تأييد التعددية فية و رات المعر على المؤشركزت معالجت ا لمف وم التعددية السياسية 
حيث انقسمت هذه النسبة بالنسبة . لكل من ما %79.90السياسية بنسب متساوية ادرت بد 
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ومؤشر بناء مؤسسات المجتمع ، %26.06مؤشر ابول الرأي اآلخر بنسبة  على ةللمؤشرات المعرفي
مدت علي ا الصحيفة بنسبة أما بالنسبة للمؤشرات السلوكية فقد اعت، %66.29المدني بنسبة 

مقسمة بين مؤشر خلل ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب بنسبة  26.09%
 .%06.99مؤشر أهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية السياسية بنسبة ، و 69.60%

  ة يمكن إرجاع ذلك إلى دور صحيفة الشعب في إعالم القارئ بأهم مبدأ من مبادئ التعدديو 
اانوني اصة فيما يتعلل بتعديل الدستور و هو ابول الرأي اآلخر بمواضيع حول الحوار الوطني خو 

 .غيرها من األحداثاألحزاب واالنتخابات و 

اسية بحكم أن المرحلة انتقالية كما أن الصحيفة تدعو القارئ إلى تبني توجه مؤيد للتعددية السي
فة لتوجيه القراء نحو تبني هذا التوجه الجديد في تتطلب ج ود كل األطراف خاصة من ا الصحاو 

مؤشر خلل بكما اهتمت معالجات الصحيفة للمؤشرات السلوكية لمف وم التعددية السياسية  .الجزائر
ية في تعزيز مؤشر أهمية التحالفات الحزبممارسة السياسية لجميع األحزاب و ظروف عدالة ال

 .لى مؤتمر وطني يضم جميع األحزاب السياسيةذلك من خالل الدعوة إالتعددية السياسية و 
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 :مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية - ب

عينة الدراسة في  في صحف الشعب الخمول السياسيمؤشرات مف وم : (40)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 دراسةعينة ال الشعبصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم الخمول السياسي

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %00 00 عدم االهتمام بالشأن السياسي

 %00 00 خمول المواطن في ممارسة حقواه السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %00 00 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

عدم استمرار العمل السياسي لبعا 
عدم  : إلى الخمول السياسي ألحزاب يؤديا

 تواصل الحزب مع المواطنين دوريا
09 900% 

دور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية في 
 %00 00 تعزيز الخمول السياسي

 %966 69 المجموع

 .09مؤشرات مف وم الخمول السياسي هو  عدد إجماليعلما أن : مالحظة

السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم الخمول 
اد ارتكزت معالجة الصحيفة ، و 6999إلى  6909التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

لمف وم الخمول السياسي باالعتماد على المؤشر السلوكي عدم استمرار العمل السياسي لبعا 
مع المواطنين دوريا يدفع م إلى األحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي أي عدم تواصل الحزب 

 .%600الخمول السياسي بنسبة 

يمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة مازالت تفكر بعقلية الحزب الواحد، فكان تركيزها على العمل و 
فيمكن   تقاعس األحزاب السياسيةول السياسي ال يرتبط فقط بخمول و الحزبي، غير أن الخم

السياسية نتيجة عدم اهتمامه بالشأن  ه في المشاركةحقمواطن أن يتقاعس عن أداء واجبه و لل
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كما يمكن للسلطة أن تساهم في عزوف المواطن عن  السياسي أو معارضته للمشاركة السياسية
المشاركة بعدم السماح له بإبداء رأيه بكل حرية أو باالعتماد على التزوير والتزييف وهو ما يعد 

  .خموال سياسًيا أيضا

عينة الدراسة في  في صحف الشعب عدم الثقةمؤشرات مف وم الشك و  :(49)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الشعبصحف                               
 الشك و عدم الثقةمؤشرات مف وم 

 النسبة التكرارات 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %79.90 01 أزمة ثقة
 %97.90 00 عاتشكيك القوى السياسية بعض ا في ب
 تبادل االت امات ما بين السلطة 

 %00.10 09 المعارضةو 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة العداء ضد بعا االتجاهات 
 %90.00 00 السياسية

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %00.00 09 محاربة الديمقراطية من موااع السلطة

 %90.90 02 استمرار أجواء الصراع السياسي

 %07.02 09 البعاتآمر األحزاب ضد بعض ا 

 %966 11 المجموع

 .91مؤشرات مف وم الشك و عدم الثقة هو عدد إجمالي علما أن : مالحظة

عدم الثقة في صحف الشعب عينة الدراسة في الشك و مف وم مؤشرات يبين الجدول أعاله 
لجة ، حيث اهتمت الصحيفة بمعا9111إلى  9191التي تمتد من لمرحلة األولى من فترة الدراسة و ا

مقسمة على مؤشر أزمة  %29.90عدم الثقة بنسبة كبيرة تقدر بد و المؤشرات المعرفية لمف وم الشك 
مؤشر ، و %66.00مؤشر تشكيك القوى السياسية بعض ا في بعا بنسبة و  %66.60ثقة بنسبة 

 .%01.90المعارضة بنسبة تبادل االت امات ما بين السلطة و 
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مقسمة بين مؤشر استمرار أجواء الصراع السياسي  %29.71تلي ا المؤشرات السلوكية بنسبة  
األحزاب تآمر ، و %01.90مؤشر محاربة الديمقراطية من موااع السلطة بنسبة و  %69.26بنسبة 

االتجاهي نزعة العداء ضد بعا ، أما فيما يخص المؤشر %06.64ضد بعض ا البعا بنسبة 
 .%20.90االتجاهات السياسية فقد بلغت 

الصحيفة على مؤشر أزمة الثقة إلى الثقة الم زوزة ما بين مختلف تركيز يمكن إرجاع و 
كذا و  مواليةسواء سلطة أو أحزاب معارضة أو أحزاب  سياسيةالاألطراف الموجودة في الساحة 

تخاذ اتجاه عدائي عمدت الصحيفة إلى توجيه القارئ الكما . تشكيك هذه القوى في بعض ا البعا
مركزة في مواضيع ا على صانعي أحزان الجزائر بتبني مظاهر  سيةياضد بعا االتجاهات الس

نماذج و  واء الصراع السياسي لطرح أنماط، كما اعتمدت على مؤشر استمرار أج العنف السياسي
، كتعبير من ا عن مف وم بين الصراع السياسي الحاصل بين مختلف األطراف السياسية في الجزائرت

      مصادماتلساحة السياسية من صراعات وحوادث عنف و في ا عدم الثقة السائدةالشك و 
 .إلخ...وصراعات  عداءاتو ومشاحنات 
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عينة الدراسة في  في صحف الشعب مؤشرات مف وم العنف السياسي: (41)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الشعبصحف                               
 النسبة التكرارات  وم العنف السياسيمؤشرات مف 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %77.77 00 انعدام األمن و االستقرار

 %90.00 09 البالد تحكم ا القوة

 %90.00 09 اغتيال رموز سياسية في السلطة أو المعارضة

 %90.00 09 استخدام لغة القوة في المواج ات السياسية 

 %00 00 القانون ضعف سيادةعسكرة الحياة المدنية و 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

دعوة القارئ إلى تأييد استخدام العنف السياسي و 
 تبني مواف مؤيد الستخدام العنف السياسي

00 00% 

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %90.00 09 ني مختلف القوى السياسية للعنف تب  

 %966 91 المجموع

 .99سي هو إجمالي عدد مؤشرات العنف السياعلما أن : مالحظة           

ه مؤشرات مف وم العنف السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في يظ ر الجدول أعال
حيث ركزت الصحيفة في  ،9111إلى  9191التي تمتد من رحلة األولى من فترة الدراسة و الم

مقسمة  %97.70معالجت ا لمف وم العنف السياسي على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر بد 
، %61.19مؤشر البالد تحكم ا القوة بنسبة ، و %66.66االستقرار بنسبة ر انعدام األمن و على مؤش

مؤشر استخدام لغة القوة و  %61.19اغتيال رموز سياسية في السلطة أو المعارضة بنسبة مؤشر و 
تبني المؤشر السلوكي أيضا، كما تناولت الصحيفة  %61.19في المواج ات السياسية بنسبة 

ولم يحظى  .%61.19السياسية للعنف في معالجت ا لمف وم العنف السياسي بنسبة مختلف القوى 
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المؤشر االتجاهي تأييد استخدام العنف السياسي ودعوة القارئ إلى تب ني مواف مؤيد الستخدام 
 .%00بد نسبته العنف السياسي بنصيب في المعالجة بحيث ادرت 

المعرفية لمف وم العنف السياسي في إشارة يمكن تفسير تركيز صحيفة الشعب على المؤشرات و 
انصب اهتمام ا على مختلف و  ،إلى مالبسات األزمة التي كانت تعيش ا الجزائر في تلك المرحلة

نيفة بين مختلف عالمواج ات الفي حوادث االغتياالت السياسية و  أحداث العنف السياسي الممارس
 .إلخ... الجب ة اإلسالمية لإلنقاذ والتفجيرات مؤيديوالمواج ات بين السلطة و  األطراف السياسية

تبني مختلف القوى السياسية للعنف حيث حملت الصحيفة ما اهتمت بتناول المؤشر السلوكي ك
كما أن ا لم تدعو القارئ إلى  البالد مختلف القوى السياسية أسباب العنف السياسي الحاصل في

 .تأييد استخدام العنف السياسي

عينة الدراسة في المرحلة  في صحف الشعب مؤشرات مف وم الفردانية :(16)الجدول رقم 
 (:9111-9191)األولى 

 عينة الدراسة الشعبصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم الفردانية

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 
 %00 00 فرديةالقيادة السياسية 

 %900 09 ضعف دور المؤسسات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %00 00 م دور القيادة الفردية في إدارة الحكميتعظ

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %00 00 حل الرئيس في إصدار القرارات السياسية

 %966 69 المجموع

 .09إجمالي عدد مؤشرات الفردانية هو علما أن : مالحظة    
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لمرحلة ة الدراسة في ايوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم الفردانية في صحف الشعب عين
، حيث ركزت الصحيفة في معالجت ا لمف وم 6999إلى  6909التي تمتد األولى من فترة الدراسة و 

ذلك لتعريف القارئ و  %600الفردانية على المؤشر المعرفي ضعف دور المؤسسات السياسية بنسبة 
ادة الفردية في إدارة حكم دور المؤسسات السياسية يدفع إلى تعظيم دور القيأن الضعف الكبير في ب

 .البالد في إشارة إلى عدم استقاللية القضاء مثال

عينة الدراسة في  لشعبفي صحف ا مؤشرات مف وم التقييد السياسي: (19)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسة الشعبصحف                               
 النسبة التكرارات  يمؤشرات مف وم التقييد السياس

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00 00 رفا مبدأ الحوار
 %00 00 عدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر

 %00 00 وجود صحافة غير حرة

 %00 00 تقييد العمل السياسي المدني

 %00 00 شل نشاطات أحزاب المعارضة

 %00 00 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

عارضة توسيع العمل السياسي التعددي م
 %20 09 و الحزبي

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %00 00 احتكار السلطة للحكم

 %20 09 الدعوة إلى الحد من ايام األحزاب

اانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل 
 %00 00 الصحفي

 %966 61 المجموع

 .09يد السياسي هو إجمالي عدد مؤشرات مف وم التقي: مالحظة            
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لمرحلة يظ ر الجدول أعاله مف وم التقييد السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في ا
حيث ركزت الصحيفة في معالجت ا ، 9111إلى  9191التي تمتد من األولى من فترة الدراسة و 

لحزبي االسياسي التعددي و لمف وم التقييد السياسي على المؤشر االتجاهي معارضة توسيع العمل 
 .أيضا %40على المؤشر السلوكي الدعوة إلى الحد من ايام األحزاب بنسبة ، و %20بنسبة 

دعوت ا إلى إيقاف اعتماد أحزاب لصحيفة لكثرة األحزاب السياسية و يمكن تفسير ذلك برفا او 
هي حد حزب جب ة التحرير الوطني و بحكم أن ا صحيفة عمومية ف ي تؤمن بالحزب الوا، و سياسية
 .لهوفية 

عينة الدراسة في المرحلة األولى  صحف الشعب أهداف مضمون: (11)الجدول رقم 
(9191-9111:) 

 صحف الشعب         
 األهداف

 النسبة التكرارات 

 %97.91 02 انتقاد السلطة
 %91.02 00 تأكيد خط السلطة

 %79.91 90 توجيه القيادات السياسية

 %90.00 90 انتقاد القيادات السياسية

 %966 40 المجموع

 .70عينة الدراسة هو  أهداف مضمون صحف الشعبإجمالي علما أن : مالحظة              

لمرحلة األولى من فترة عينة الدراسة في ا أعاله أهداف مضمون صحف الشعب ليبين الجدو 
ل أعلى حتأن هدف توجيه القيادات السياسية المالحظ وا ،9111إلى  9191التي تمتد من الدراسة و 

بعده هدف ، و %29.99، يليه هدف انتقاد القيادات السياسية بنسبة تقدر بد %79.91نسبة تقدر بد 
 .%66.09هدف انتقاد السلطة بنسبة ، و %69.64تأكيد خط السلطة بنسبة 
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     يمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة ت دف في معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية إلى توجيه و 
فة عمومية ف ي لسان حال الصحيبحكم أن ذلك و  طةللسلات السياسية أكثر من انتقادها انتقاد القيادو 

  .ال تنتقد السلطةالي ف ي تقوم بتأكيد خط السلطة و بالتالسلطة و 

في  بالحدث السياسي عينة الدراسة صحف الشعب ارتباط مضمون: (14)الجدول رقم 
 (:9111-9191)المرحلة األولى 

 ف الشعبصح                 
 ارتباط المادة بالحدث السياسي

 النسبة التكرارات 

 %09.99 97 نعم
 %99.99 01 ال

 %966 41 المجموع

 

في  بالحدث السياسي ارتباط مضمون صحف الشعب عينة الدراسة يظ ر الجدول أعاله
واضيع المالحظ أن أغلبية مو  ،6999إلى  6909التي تمتد من ة الدراسة و المرحلة األولى من فتر 

مرتبطة باألحداث السياسية بنسبة تقدر بد  بمفاهيم الثقافة السياسية كانت صحيفة الشعب المتعلقة
 .%20.62 دفقدرت بالمرتبطة باألحداث السياسية  المواضيع غير، أما نسبة 96.00%

بمعنى بمناسبة حدث ت تم بمواضيع الثقافة السياسية منسباتيا  ويمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة
مواظبة ف ي غير  .سياسية الذي يتناسب مع ذلك الحدثياسي معين تقوم بمعالجة مف وم الثقافة الس

على عملية التنمية نعكس بصفة سلبية هو ما او  باستمرار السياسيةعلى معالجة مفاهيم الثقافة 
 .دون ربط ا بالحدث السياسي التي تتطلب االستمرارية في معالجة مثل هذه المفاهيم السياسية
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المعيقة لعملية التنمية السياسية في و  فاهيم الثقافة السياسية الداعمةم: المطلب الثالث
 (1911-9191) األولىفي المرحلة  الشعبصحف 

بلغ حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في 
احتل فيه  .اموضوع 62ما يعادل  6999إلى  6909من  الدراسة والممتدةمرحلة األولى من فترة ال

ذلك لتزامنه مع و  الصدارة في تناوله لمواضيع الثقافة السياسية 6999سبتمبر  02العدد الصادر في 
وتزايد عدة أحداث سياسية كاالنتخابات البرلمانية التي جرت بغياب الجب ة اإلسالمية لإلنقاذ 

 .من األحداث ة إلى آخر ذلكالمجازر الجماعية وتنظيم االنتخابات المحلي

ذلك راجع إلى و الشعب، لصحيفة اد ارتكزت أغلبية هذه المواضيع في الصفحات الداخلية و 
     األخيرة غير كافية والصفحة األولى و  كبيراكون مواضيع الثقافة السياسية تتطلب حيزا مكانيا 

تكون في الصفحات فالمواضيع  تتمةأما  .فقطهي مخصصة لتقديم إشارات عن المواضيع و 
 .الداخلية

مواد الرأي بنفس النسبة تقريبا إلعالم القارئ الصحيفة على المواد اإلخبارية و  كما اعتمدت
كانت و . بمختلف المفاهيم المتعلقة بالثقافة السياسية المشاركة خاصة مع التوجه التعددي للبالد

ذلك راجع لعرااة و  رأي بنسبة معتبرةمعالجة الصحيفة لمفاهيم الثقافة السياسية في أشكال مواد ال
مثل هذا النوع من   ا فيوتمرس صحفييخبرة ، و 6912ديسمبر  66التي تأسست في  الصحيفة

 .ةاألشكال الصحفي

الئمة ألن ا تعتمد على وضع اد عمدت الصحيفة إلى عدم إرفال أغلبية المواضيع بصورة مو 
ا المواضيع الخاصة بمفاهيم الثقافة السياسية بينم لصفحة األولى لجلب انتباه القارئ،في ا الصور

المنشور في صحف الشعب عينة  موضوع 62ولقد احتوى . جاءت أغلب ا في الصفحات الداخلية
داعمة الثقافة السياسية المفاهيم من  %19.92نسبة  الدراسة والمعالج لمفاهيم الثقافة السياسية على

معيقة لعملية التنمية الثقافة السياسية المفاهيم من  %62.09ما يعادل لعملية التنمية السياسية و 
مف وم ف وم المشاركة السياسية و مة على مف وم التعددية السياسية و ، بحيث ركزت الصحيف السياسية
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تعيش ( 6999-6909)الدراسة فترة في هذه المرحلة من االستقرار السياسي بحكم أن الجزائر 
 .حادي إلى النظام السياسي التعدديمرحلة انتقالية من النظام السياسي األ

أما بخصوص مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية فقد ركزت الصحيفة 
          ذلك بسبب تردي الوضع األمني و السياسي مف وم العنف م الشك وعدم الثقة و على مف و 

قة التي كانت سائدة عند مختلف عدم الثياسي في البالد في تلك المرحلة ومظاهر الشك و السو 
 .األطراف السياسية

لتعريف أما فيما يتعلل بالمؤشرات فقد اعتمدت صحيفة الشعب على المؤشرات المعرفية ل
المؤشر االتجاهي لتوجيه القارئ إلى تأييد المشاركة السياسية لتزامن ، و بمف وم المشاركة السياسية

باالنتقال من نظام أحادي إلى نظام و  االستفتاءاتات و مع إجراء العديد من االنتخابهذه المرحلة 
 .تعددي يشترط مشاركة  المواطنين في الحياة السياسية

 بخصوص مف وم االستقرار السياسي ركزت الصحيفة في معالجت ا ل ذا المف وم علىو 
روري ف القارئ بالدور الضذلك لتعري، و كذلك المؤشرات السلوكيةالمؤشرات المعرفية بصفة كبيرة و 

  واجبات م الدستوريةستطيع المواطنون ممارسة حقوا م و االستقرار في الساحة السياسية لكي يلألمن و 
 .االغتياالتإال باالبتعاد عن العنف و  يتأتىالذي لن و 

العتماد على المؤشرات لمف وم باابالنسبة لمف وم التعددية السياسية عالجت صحيفة الشعب و 
إلعالم القارئ بمبادئ وأساسيات التوجه التعددي وهو ابول الرأي لك ذواالتجاهية ، و  المعرفية 

ظروف توفير لن يكون إال بعد  تأييد التعددية السياسية الذياآلخر وبناء مؤسسات المجتمع المدني و 
فترة الدراسة مع دخول  عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب، خاصة مع تزامن هذه المرحلة من

اراالجزائر و   .رها لمبدأ التعددية السياسيةا 
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لصحيفة في معالجت ا مف وم في نطال المفاهيم المعيقة لعملية التنمية السياسية فقد ركزت او 
مؤشر تشكيك القوى ، و عدم الثقة على المؤشرات المعرفية بصفة كبيرة كمؤشر أزمة ثقةالشك و 

عالم القارئ بالثقة والمعارضة إلتبادل االت امات ما بين السلطة مؤشر و  السياسية بعض ا في بعا
 تشكيك هذه األطراف في بعض ا البعاو  الم زوزة ما بين مختلف األطراف في الساحة السياسية

المؤشرات السلوكية كمؤشر استمرار أجواء الصراع السياسي بطرح نماذج تبين الصراع الحاصل و 
اتجاه عدائي ضد بعا  تبنيإلى  تدعو الصحيفة القارئو  بين مختلف االتجاهات السياسية

ذلك و  عدم الثقةتجاهي في معالجت ا لمف وم الشك و االتجاهات السياسية باعتمادها على المؤشر اال
بالنسبة لمف وم العنف و  .الجزائريةالسياسية في اإلشارة إلى المتسببين في أحداث العنف في الساحة 

رات المعرفية بنسبة كبيرة كمؤشر مؤشالسياسي عالجت الصحيفة هذا المف وم أيضا باالعتماد على ال
مؤشر اغتيال رموز سياسية في السلطة أو و  مؤشر البالد تحكم ا القوةانعدام األمن واالستقرار و 

مؤشر استخدام لغة القوة في المواج ات السياسية إلعالم القارئ عن أحداث العنف التي و  المعارضة
نف بين مختلف األطراف أحداث العاألزمة و  ذلك في إشارة إلى مالبساتو  كانت تمر ب ا البالد

اهتمت أيضا بالمؤشر و  .إلخ...الجب ة اإلسالمية لإلنقاذ يديمؤ السياسية والمواج ات بين السلطة و 
السلوكي تبني مختلف القوى السياسية للعنف في معالجت ا لمف وم العنف إلظ ار نموذج سلوكي 

 .لجزائرسلبي معتمد من ابل مختلف القوى السياسية في ا

زت في أهداف مضمون ا على توجيه رك العام، فإن ااعتبار صحيفة الشعب تابعة للقطاع بو 
 .انتقاد القيادات السياسية مع تأكيدها لخط السلطةو 

مضامين ا المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية باألحداث السياسية فالصحيفة  تربطكما أن ا 
نعكس حتما على عملية هو ما او  يم الثقافة السياسيةمواظبة باستمرار على معالجة مفاهليست 

التي تتطلب استمرارية في معالجة مفاهيم الثقافة السياسية لتثقيف القارئ و جعله  التنمية السياسية
 .فعاال في الحياة السياسية
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 (:5221-5222)تحليل مضمون صحف الخبر في المرحلة الثانية : المبحث الثالث

فئات المضمون باعتبارها ترصد هذا المبحث على التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل و  يقوم
 ا ذلك ب دف إبراز انعكاسات، و أهم مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين صحف الخبر عينة الدراسة

انية مرحلة الثمدى مساهمت ا في تدعيم ا أو إعاات ا في الجزائر في العلى عملية التنمية السياسية و 
 .2009إلى  2000التي تمتد من من فترة الدراسة و 

 :لكيفي لفئات الشكلالتحليل الكمي وا: المطلب األول     

ن ات الشكل ب دف الكشف عالكيفي لفئهذا العنصر حول التحليل الكمي و  يدور مضمون
هل تم و  يةلمتعلل بمفاهيم الثقافة السياساالموضوع محل التحليل و  المواع والشكل الذي ظ ر فيه

 .مع تفسير نتائج التحليل الكمي إرفال الموضوع بصورة مالئمة أو ال

ابل التعرا لتحليل مضمون صحف الخبر عينة الدراسة يجب عرا حجم المواد المنشورة و  
هو كما وذلك  (2009-2000)في المرحلة الثانية  في هذه الصحف حول مفاهيم الثقافة السياسية

 :الموالي( 66)مبين في الجدول رام 
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يبين حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر : (11)الجدول رقم 
 :9001-9000عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

 الرام

ثقافة السياسية في المرحلة حجم المنشورة حول مفاهيم ال
 الثانية

 صحف الخبر عينة الدراسة النسبة التكرارات

 التاريخ العدد             

 %00.00 07 9000أكتوبر  99 9112 09

 %00.00 07 9009نوفمبر  90 7779 09

 %09.91 00 9009ديسمبر  00 7000 07

 %90.09 09 9007جانفي  90 7009 00

 %97.77 00 9000فيفري  92 0090 02

 %00.00 07 9002مارس  97 0720 00

 %99.99 02 9000أفريل  07 0009 00

 %99.99 02 9000ماي  99 2090 09

 %97.77 00 9009جوان  91 2729 01

 %00.00 09 9001جويلية  90 2090 90

 %966 17 الـمـجـمـوع

 

يبين الجدول أعاله حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر عينة      
عدد ، حيث بلغ 9001إلى  9000التي تمتد من اسة و مرحلة الثانية من فترة الدر الدراسة في ال

تلت المفردة ، واد احموضوعا 02 فة السياسية في صحف الخبرالمواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقا
تقدر بد لمفاهيم الثقافة السياسية و أعلى نسبة من حيث معالجت ا  9007جانفي  90الصادرة في 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
280 

 2000جوان  69المفردة الصادرة في و  2006ي فيفر  64فردة الصادرة في تلي ا المو . 90.09%
 .لكل من ما %66.66بنسبة تقدر بد 

للمفردة يمكن تفسير ذلك بكثافة األحداث في الفترة المتزامنة مع صدور هذه األعداد فبالنسبة و 
حظ أن ا تزامنت مع تداعيات إجراء ثاني انتخابات تشريعية في يال 2006جانفي  66الصادرة في 
فاز في ا حزب جب ة التحرير الوطني بأغلبية  2002ماي  60م التعددية السياسية في البالد بنظا

ارار البرلمان الجزائري ، لمقاطعة منطقة القبائل ل ا %61المقاعد ولم يتجاوز معدل المشاركة في ا  وا 
ب ة جفة إلى إعالن األمين العام لحزب باإلضا. دستوريا يجعل اللغة األمازيغية لغة وطنية تعديال

ستقاللية عن ة خطا سياسيا جديدا يستند إلى االالتحرير الوطني علي بن فليس بدء انت اج الجب 
 .6912وصاية الدولة للمرة األولى منذ استقالل البالد عام 

يمكن إرجاع ذلك إلى تزامن صدورها مع  2006فيفري  64أما بخصوص المفردة الصادرة في 
أكتوبر  06اختيارها في الوطني من حكومة أحمد أويحي و ير انسحاب حزب جب ة التحر  تداعيات
، باإلضافة إلى إعالن زعيم الجب ة اإلسالمية 2006أفريل  لرئاسيات علي بن فليس مرشحا  2006

 66االجتماعية في وج بالبالد من أزمت ا السياسية و الخر محظورة عن مبادرة إلن اء العنف و لإلنقاذ ال
الحزب الحاكم )الجزائري كل نشاطات حزب جب ة التحرير الوطني تجميد القضاء ، و 2006نوفمبر 
إجراءها في أفريل  المزمعلتحضير لالنتخابات الرئاسية اي يتمتع باألغلبية في البرلمان و الذ( السابل
2006. 

من التحضير لتعديل فتزامنت هذه الفترة مع  2000جوان  69أما بالنسبة للمفردة الصادرة في 
لغاء فترات الترشح للرئاسة  لترشح الرئيس لع دة أخرىأجل فسح المجال  الحديث عن القضاء مع وا 

 .توايف آخرينعلى إرهابيين و 
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 ثانيةمواع مادة التحليل في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة ال: (17)الجدول رقم  
(9000-9001:) 

 الخبرصحف             
 مادة التحليل مواع

 التكرارات 
 النسبة

 %92.20 00 الصفحة األولى
 %07.77 77 الصفحات الداخلية
 %99.99 02 الصفحة األخيرة

 %966 17 المجموع

 

مرحلة الثانية من يظ ر الجدول أعاله مواع مادة التحليل في صحف الخبر عينة الدراسة في ال
 المعالجة، حيث يظ ر الجدول أن أغلبية المواضيع 9001إلى  9000الممتدة من فترة الدراسة و 

 وظ رت نسبة %07.77في الصفحات الداخلية بما يعادل نسبة  لمفاهيم الثقافة السياسية تمركزت
من  %66.66نسبة و  من المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في الصفحة األولى 64.41%

 .المواضيع في الصفحة األخيرة

واضيع الثقافة السياسية على وضع ا يمكن إرجاع ذلك إلى أن الصحيفة تعتمد في نشرها لمو 
ن تمت اإلشارة للموحتى و  الداخليةفي الصفحات  المواضيع  ةتتم وضوع في الصفحة األولى فإنا 

 .الداخلية جاءت في الصفحات

حدث الساعة في الصفحة األولى  عليه فإنه يمكن القول أن صحيفة الخبر تعتمد على وضعو 
 ا مبقية الصفحة تكون عبارة عن إشارات لمواضيع أخرى تتم، و عنوان كبيرينأو األخيرة وبصورة و 

ال تتسع له  اواسع امكاني افي الصفحات الداخلية، كما أن مفاهيم الثقافة السياسية تتطلب حيز 
 .الصفحة األولى أو الصفحة األخيرة

 

 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
282 

ة المرحلمواد الخبر في صحف الخبر عينة الدراسة في توزيع مواد الرأي و : (10)الجدول رقم 
 (:9001-9000)الثانية 

 الخبرصحيفة             
 نوع المادة

 التكرارات 
 النسبة

 %09.91 00 مواد الرأي
 %19.99 09 مواد إخبارية
 %966 17 المجموع

 

المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في زيع مواد الرأي و يوضح الجدول أعاله تو 
، حيث يظ ر الجدول أن أغلبية 9001إلى  9000والممتدة من مرحلة الثانية من فترة الدراسة ال

مواضيع مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر جاءت في شكل مواد إخبارية بنسبة تقدر بد 
 .%00.09نسبة اليلة تقدر بد  لم تنل إال، أما مواد الرأي ف19.99%

ة على المواد فة السياسييمكن تفسير ذلك أن الصحيفة تعتمد في معالجت ا لمضامين الثقاو 
ي ذلك يمكن إرجاعه إلى اهتمام الصحيفة بطرح الحقائل السياسية للقارئ ف، و اإلخبارية بشكل كبير

هو ما يتم طرحه بواسطة ا يتعلل ب ذه الحقائل و خطط مستقبلية فيممواد إخبارية دون طرح حلول أو 
 . لمفاهيم الثقافة السياسيةالتي لم تعتمد علي ا صحيفة الخبر في معالجت ا  مواد الرأي

المرحلة الثانية شكل المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في : (10)الجدول رقم 
(9000-9001:) 

 مواد إخبارية             
 شكل المواد اإلخبارية

 النسبة التكرار 

 %90.09 77 خبر
 %91.29 09 تقرير

 %966 19 المجموع

 .مادة 09علما أن إجمالي المواد اإلخبارية هو : مالحظة                       
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يبين الجدول أعاله شكل المواد اإلخبارية في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة الثانية 
، حيث يظ ر الجدول أن أغلبية المواضيع 9001إلى  9000التي تمتد من و من فترة الدراسة 

، في %90.09صحف الخبر جاءت في شكل أخبار بنسبة  المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في
 .من المواضيع في شكل تقرير صحفي %69.42ما نسبته  حين جاء

 يمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة تعتمد في معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية على األخبارو 
دون التدخل  سياسيةفي الساحة ال الحقائل حول مختلف األحداث البارزة بمعنى أن ا تقوم فقط بنقل 

تطبيقات ا في الوااع و  تعلل بمفاهيم الثقافة السياسيةخطط مستقبلية فيما يوتقديم آراء وحلول و 
 .الجزائري

المرحلة الثانية شكل مواد الرأي في صحف الخبر عينة الدراسة في : (19)الجدول رقم 
(9000-9001:) 

 مواد الرأي             
 شكل مواد الرأي

 النسبة  التكرارات

 %02 07 عمود صحفي
 %00 00 مقال افتتاحي
 %00 00 تعليل صحفي
 %00 00 مقال تحليلي
 %92 09 حديث صحفي

 %00 00 تحقيل صحفي

 %966 61 المجموع

 .مادة 00المواد اإلخبارية هو  عدد علما أن إجمالي: مالحظة                   

مرحلة الثانية من الخبر عينة الدراسة في ال يوضح الجدول أعاله شكل مواد الرأي في صحف
يبين الجدول أن الصحيفة اعتمدت في معالجت ا و ، 9001إلى  9000التي تمتد من فترة الدراسة و 

، وعلى %02تقدر بد ود الصحفي بنسبة كبيرة و لمفاهيم الثقافة السياسية في هذه المرحلة على العم
 .%24الحديث الصحفي بنسبة 
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عمودين  في هذه المرحلة من فترة الدراسة بأن الصحيفة اد استحدثت يمكن تفسير ذلكو 
كما عمدت إلى طرح وج ات نظر . "مجرد رأي"و اآلخر بعنوان " نقطة نظام"صحفيين واحد بعنوان 

 .بعا األطراف السياسية من خالل إجراء أحاديث صحفية مع م

ر عينة الدراسة في إرفال الموضوع بصورة مالئمة في صحف الخب: (11)الجدول رقم 
 (:9001-9000)المرحلة الثانية 

 

 

يظ ر الجدول أعاله مدى إرفال الموضوع المنشور في صحف الخبر عينة الدراسة بصورة 
، حيث يوضح الجدول 9001إلى  9000الممتدة من الثانية من فترة الدراسة و  مرحلةمالئمة في ال

أن أغلبية المواضيع المعالجة من طرف الصحيفة حول مفاهيم الثقافة السياسية لم يتم إرفاا ا 
 دالمواضيع المرفقة بصورة مالئمة بنسبة  ، في حين تقدر%00.09بصورة مالئمة بنسبة تقدر بد 

22.22%. 

ية على إرفال بعا ير ذلك باعتماد الصحيفة في معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسيمكن تفسو 
ربما يرجع و  في الصفحة األخيرة وأالغالب توضع في الصفحة األولى  هي فيبالصور و  مواضيع ا

 .بالصور ة السياسية ال تستلزم كل ا مرافقت اذلك إلى كون المواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقاف

 

 

 

 

 الخبر صحف            
 إرفال المادة بصورة مالئمة

 النسبة التكرارات 

 %99.99 90 نعم
 %00.09 72 ال

 %966 17 المجموع
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 :لفئات المضمون الكمي والكيفيالتحليل : الثانيالمطلب 

في صحف الخبر الكيفي لفئات المضمون طلب حول التحليل الكمي و مهذا ال يدور محتوى
   المعيقة لعملية التنمية السياسية الثقافة السياسية الداعمة و  عينة الدراسة ب دف الكشف عن مفاهيم

تفسير ما جاء به التحليل ي مضامين هذه الصحف مع السلوكية فومؤشرات ا المعرفية واالتجاهية و 
 .الكمي من نتائج

المعيقة لعملية التنمية السياسية في اهيم الثقافة السياسية الداعمة و مف: (76)الجدول رقم 
 (:9001-9000) الثانيةصحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة 

 عينة الدراسة الخبرصحف                         
 النسبة التكرارات  الثقافة السياسية مفاهيم

مة 
داع

ة ال
اسي

لسي
فة 

لثقا
م ا
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %00 00 مف وم المشاركة السياسية
 %00.00 07 مف وم الثقة المتبادلة

 %66.66 00 مف وم االستقرار السياسي
 %06.49 09 مف وم المؤسساتية

 %00.72 00 مف وم التعددية السياسية
وع مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة مجم

 %14.99 97 لعملية التنمية السياسية

قة 
معي

ة ال
اسي

لسي
ة ا
ثقاف

م ال
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %00.00 07 مف وم الخمول السياسي
 %99.99 00 عدم الثقةمف وم الشك و 

 %70.20 97 مف وم العنف السياسي
 %07.90 09 مف وم الفردانية

 %90.00 97 ييد السياسيمف وم التق

مجموع مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة 
 %00.99 19 لعملية التنمية السياسية

المعيقة اهيم الثقافة السياسية الداعمة و إجمالي مف
 %966 04 لعملية التنمية السياسية
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ياسية في المعيقة لعملية التنمية الساهيم الثقافة السياسية الداعمة و يظ ر الجدول أعاله مف
  9001إلى  9000الممتدة من و  المرحلة الثانية من فترة الدراسةصحف الخبر عينة الدراسة في 

حظ اعتماد الصحيفة على مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية بشكل حيث يال
بة اد ركزت الصحيفة على مف وم العنف السياسي بنس، و %00.99كبير ادرت نسبت ا بد 

عدم الثقة بنسبة ثم مف وم الشك و ، %20.16يليه مف وم التقييد السياسي بنسبة ، و 61.40%
66.66%. 

أما بخصوص مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية فقدرت نسبة اعتماد 
ة عالجت في ا بشكل كبير مف وم االستقرار السياسي بنسب %26.06الصحيفة علي ا بما يعادل 

مف وم الثقة المتبادلة بنسبة  ، وثم%01.64يليه مف وم التعددية السياسية بنسبة ، و 66.66%
06.91%. 
اإلشارة إلى هو ما يمكن تفسيره بأن الصحيفة ركزت على مف وم العنف السياسي في و 

التفجيرات، أما بخصوص مف وم التقييد السياسي في إشارة الصحيفة مواضيع االغتياالت والقتل و 
في هذه  في منطقة القبائل "بالربيع األسود"لى طريقة تعامل السلطة مع المظاهرات التي عرفت إ

أجواء الريبة وعدم م الثقة في اإلشارة إلى عد، ومف وم الشك و سجن و معاابة الصحفيين، و المرحلة
لسلطة بين اوالشك السائد بين مختلف األطراف واالتجاهات السياسية في الجزائر وبين ا و الثقة 
 .كذلك

    الصحيفة للقضاء على إرهابيين  أما فيما يخص مف وم االستقرار السياسي ظ ر في إشارة
صدار الرئيس عبد العزيز ، و  أو تسليم إرهابيين أنفس م بوتفليقة عفوا شامال عن أعضاء الجيش ا 

عالن زعيم الجب ة اإلسالمية لإلنقاذ المحظورة ، و اإلسالمي لإلنقاذ الخروج ء العنف و مبادرة إن اا 
دعوته للعناصر ، وكذلك مشروع المصالحة الوطنية و االجتماعيةة و بالبالد من أزمت ا السياسي

الكف عن العنف، بحيث لقيت تلك الدعوات استجابة معتبرة املة للسالح بالعودة إلى رشدهم و الح
     .لحة الوطنيةمن ابل عدة عناصر استسلمت لقوات األمن في إطار االستفادة من تدابير المصا
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 :مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية - أ

في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم المشاركة السياسية: (79)الجدول رقم 
 (:9001-9000) لثانيالمرحلة ا

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  ة السياسيةمؤشرات مف وم المشارك

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00 00 المشاركة الواسعة في صنع القرارات
 %00 00 حل التعبير عن الرأي

نزاهة العملية االنتخابية و سالمة 
 %00 00 إجراءات ا

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %00 00 تأييد المشاركة السياسية

كية
سلو

ت 
شرا

مؤ
 

 بدون المشاركة السياسية ال يستطيع
 %00 00 الشعب تحقيل التنمية السياسية

المشاركة عن طريل مختلف انوات 
 %00 00 التعبير السياسي

عدم تضييل انوات المشاركة السياسية 
 %00 00 بواسطة إجراءات أو اوانين

 %66 66 المجموع
 .00مؤشرات مف وم المشاركة السياسية هو عدد علما أن إجمالي : مالحظة                   

يبين الجدول أعاله مؤشرات مف وم المشاركة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة في 
يوضح الجدول عدم اعتماد و  ،9001إلى  9000تمتد من  الثانية من فترة الدراسة و التي المرحلة

ا العتماده الثقافة السياسية الصحيفة على مؤشرات مف وم المشاركة السياسية في معالجت ا لمفاهيم
أكثر على مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة للتنمية السياسية في هذه المرحلة، نظرا لألحداث السياسية 

ما جعل الصحيفة تبتعد عن معالجة مف وم المشاركة السياسية  آنذاكالتي كانت تعيش ا الجزائر 
ة السائدة في تلك باألحداث السياسيو  لمواطنين عن ا وعدم االهتمام ب االعزوف الشديد ل خاصة مع

 . المرحلة
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في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة: (71)الجدول رقم 
 (:9001-9000) ثانيةالمرحلة ال

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %77.77 09 ول و مصالح اآلخريناحترام حق
 %77.77 09 أن ا تعمل في الصالح العامالثقة في القيادة و 

 %90.00 09 الثقة في مختلف االتجاهات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

التسامح بين مختلف نزعة التعايش و 
 %90.00 09 االتجاهات السياسية

ت 
شرا
مؤ

كية
سلو

 

 %00 00 كدعوة جميع القوى الوطنية للعمل المشتر 
 %00 00 إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب

 %966 60 المجموع

 .00مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة هو  عدد إجمالي: مالحظة

يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة في صحف الخبر عينة الدراسة في 
يوضح الجدول اعتماد و  ،9001ى إل 9000التي تمتد من مرحلة الثانية من فترة الدراسة و ال

 %97.77الصحيفة في معالجت ا لمف وم الثقة المتبادلة على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر بد 
أن ا تعمل في الصالح العام و   الثقة في القيادةمقسمة بين مؤشري احترام حقول ومصالح اآلخرين و 

في مختلف االتجاهات السياسية بنسبة على مؤشر الثقة و  لكل من ما %66.66بنسبة تقدر بد 
 .أيضا %61.19، يليه المؤشر االتجاهي بنسبة تقدر بد 61.19%

     من أجل الثقة في القيادةهذا ما يمكن تفسيره بأن الصحيفة تقوم بتوفير معلومات للقارئ و 
اانون رة إلى ذلك في اإلشاو  مصالح اآلخرينوحول احترام حقول و  أن ا تعمل في الصالح العامو 

       تضارب في اآلراء في الساحة السياسية بين مؤيد ه من جدل و المصالحة الوطنية وما أحدث
مختلف  التسامح بينالمؤشر االتجاهي نزعة التعايش و  دعوة القارئ من خاللو  لهومعارا 

 .حقن دماء الجزائريينعى السلطة في المصالحة الوطنية و نجاح مسإل االتجاهات السياسية 
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في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم االستقرار السياسي: (74)ول رقم الجد
 (:9001-9000) ةالثانيالمرحلة 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم االستقرار السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

تغليب لغة الحوار على لغة االغتيال و 
 %09.00 09 العنف

من واالستقرار لممارسة الحقول توفير األ
 %99.00 02 الواجبات التي يكفل ا الدستورو 

 %90.01 00 محاكمت مإدانة العنف ومالحقة الجناة و 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة استخدام العنف في العملية 
 %97.00 07 السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %97.00 07 للعنفتحميل الدولة مسؤولية وضع حد 
ضرورة إجراء التغيير السياسي بالوسائل 

 %09.00 09 السلمية

مسؤولية القوى السياسية و الوطنية في 
 %09.00 09 تحقيل األمن و االستقرار

 %966 14 المجموع

 .97مؤشرات مف وم االستقرار السياسي هو عدد إجمالي علما أن : مالحظة            

اله مؤشرات مف وم االستقرار السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في يبين الجدول أع  
 ر الجدول احتالل ، ويظ9001إلى  9000التي تمتد من مرحلة الثانية من فترة الدراسة و ال

مقسمة بين مؤشر  %20.27تقدر بد م االستقرار السياسي أعلى نسبة و المؤشرات المعرفية لمف و 
، ويليه مؤشر توفير األمن واالستقرار %21.09محاكمت م بنسبة و ة العنف ومالحقة الجناة إدان

ب لغة الحوار على ، ثم مؤشر تغلي%26.96الواجبات التي يكفل ا الدستور بنسبة لممارسة الحقول و 
بين مقسمة  %60.66تلي ا المؤشرات السلوكية بنسبة ، و %00.90العنف بنسبة لغة االغتيال و 

مؤشر ضرورة إجراء التغيير و  %66.06ع حد للعنف بنسبة مؤشر تحميل الدولة مسؤولية وض
، ومؤشر مسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيل %00.90السياسي بالوسائل السلمية بنسبة 
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اد ادرت نسبة المؤشر االتجاهي معارضة استخدام و  .أيضا %00.90االستقرار بنسبة األمن و 
 .%66.06العنف في العملية السياسية بد 

مكن إرجاع ذلك إلى اعتماد الصحيفة بشكل كبير على المؤشرات المعرفية في معالجت ا يو 
عالم القارئ حوللتعريف و  لمف وم االستقرار السياسي حول إدانة مشروع اانون المصالحة الوطنية و  ا 

م ب ا ن القياالواجبات التي ال يمكن للمواطوبأن الدستور هو الكافل للحقول و  لجناةا ومالحقة ومعاابة
  .اعتماد لغة الحوارن يحقل إال باالبتعاد عن العنف و االستقرار الذي لإال بتوفير األمن و 

الصحيفة في المؤشر السلوكي مسؤولية وضع حد للعنف للدولة خاصة بعد اندالع  لم  كما تح
سياسي غيير التحاول توجيه القارئ نحو إجراء الت، و في منطقة القبائل" الربيع األمازيغي"مظاهرات 

 سواء االستقرار لكل القوى السياسيةل مسؤولية تحقيل األمن و وتحم   العنفبليس بالوسائل السلمية و 
في المتظاهرين صاعد المصادمات بين رجال األمن و خاصة بعد ت األحزاب أو السلطة المواطنين أو

 .في تلك المرحلةطقة القبائل من
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في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة  ساتيةمؤشرات مف وم المؤس: (71)الجدول رقم 
 (:9001-9000) الثانية

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم المؤسساتية

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00 00 الحيلولة دون استئثار الدراسة بالقيادة
 %00 00 تعبير مجلس النواب عن إرادة الشعب

 %77.77 09 استحداث دولة المؤسسات

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

تأييد دور دولة المؤسسات في القيام بإدارة 
 %77.77 09 الشؤون السياسية

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

اعتماد العالاات السياسية على النظم و 
 %00 00 القوانين

 %77.77 09 دور القوانين في حماية الحياة السياسية

 %966 64 المجموع

 .07مؤشرات مف وم المؤسساتية هو عدد إجمالي علما أن :مالحظة

مرحلة يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم المؤسساتية في صحف الخبر عينة الدراسة في ال
يتضح من الجدول حصول المؤشر و  ،9001إلى  9000التي تمتد من الثانية من فترة الدراسة و 

كذلك المؤشر االتجاهي تأييد دور دولة و  ،%77.77سبة المعرفي استحداث دولة المؤسسات على ن
المؤشر السلوكي دور القوانين في ، و %66.66المؤسسات في القيام بإدارة الشؤون السياسية بنسبة 

 .%66.66على نفس النسبة و المقدرة بد حماية الحياة السياسية 

قارئ بأن المؤسساتية ال صحيفة الخبر في هذه المرحلة اامت بإعالم أنبيمكن تفسير ذلك و 
كما توجه القارئ إلى تبني اتجاه  .زوال الرجالو  هي استحداث دولة المؤسسات التي ال تزول بذهاب

االبتعاد عن تأييد استئثار ايادة القيام بإدارة الشؤون السياسية و مؤيد لدور دولة المؤسسات في 
دور القوانين في حماية الحياة كما تعمل في المؤشر السلوكي على طرح نموذج ينادي ب. األفراد

 .6909ل السياسي الذي تعيشه البالد منذ دستور هذا ما يتطلبه التحو  و  السياسية
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الدراسة في  في صحف الخبر عينة مؤشرات مف وم التعددية السياسية: (77)الجدول رقم 
 (:9001-9000) المرحلة الثانية

 لدراسةعينة ا الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم التعددية السياسية

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %99.99 09 التداول السلمي على السلطة
 %99.99 09 ابول الرأي اآلخر
 %00 00 حل ايام األحزاب

 %00 00 بناء مؤسسات المجتمع المدني

 %00 00 وجود صحافة حرة

 %00 00 حرية االنتماء السياسي

ؤش
م

ر  هي
تجا

ا
 

 %77.70 07 تأييد التعددية السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

خلل ظروف عدالة الممارسة السياسية 
 %77.70 07 جميع األحزابل

أهمية التحالفات الحزبية في تعزيز 
 %00 00 التعددية السياسية

التنظيمي في تأكيد عامل التنوع الفكري و 
 برامج األحزاب

00 00% 

اإلعالم هي الرايب  وسائلاألحزاب و 
 الكاشف لألخطاء

00 00% 

 %966 61 المجموع

 .01مؤشرات مف وم التعددية السياسية هو عدد إجمالي علما أن : مالحظة
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يبين الجدول أعاله مؤشرات مف وم التعددية السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة في 
المالحظ في الجدول أن و  ،9001ى إل 9000الممتدة من الثانية من فترة الدراسة و  المرحلة

والمؤشرات السلوكية بنفس النسبة  المؤشر االتجاهياعتمدت على المؤشرات المعرفية و  الصحيفة
مؤشر ابول الرأي اآلخر : ، بحيث اسمت هذه النسبة بين المؤشرين المعرفيين%77.70المقدرة بد و 

المؤشر االتجاهي تأييد ، و %66.99مؤشر التداول السلمي على السلطة بنسبة ، و %22.22بنسبة 
المؤشر السلوكي خلل ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع ، و %66.66التعددية السياسية بنسبة 

 .%66.66األحزاب بنسبة 

التداول السلمي و  يمكن تفسير اعتماد الصحيفة على المؤشرات المعرفية ابول الرأي اآلخرو 
عالمو  ، إلى تعريف القارئ على السلطة لى الطريقة التي ه بأهم مبادئ التعددية السياسية في إشارة إا 

ستوري الذي ألغي بموجبه ارار التعديل الد، و "الربيع األمازيغي"عالجت ب ا الحكومة مظاهرات 
لتعددية نحو تبني اتجاه مؤيد ل كما عمدت الصحيفة إلى توجيه القارئ. للرئاسة حالترشفترات  تحديد

كما اهتمت معالجات الصحيفة  .ل السياسي الجزائريأساسية للتحو  و السياسية ألن ا ضرورية 
هو خلل ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع لوكي لمف وم التعددية السياسية و لمؤشر السبا

علي بن فليس إثر خالفات ، في إشارة إلى موضوع إاالة الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة  األحزاب
إعالن األمين العام بسبب كذلك و  ،2006أفريل  00المقرر إجراؤها يوم  بشأن االنتخابات الرئاسية
انت اج الجب ة خطا سياسيا جديدا يستند إلى االستقاللية  ءعلي بن فليس بد لجب ة التحرير الوطني

والتي تم على إثرها تجميد القضاء الجزائري لكل  عن وصاية الدولة للمرة األولى منذ استقالل البالد
  .زب جب ة التحرير الوطنينشاطات ح
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 :مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية - ب

في صحف الخبر عينة الدراسة في  الخمول السياسيمؤشرات مف وم  :(70)الجدول رقم 
 (:9001-9000) ثانيةالمرحلة ال

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  الخمول السياسي مؤشرات مف وم

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %99.99 09 عدم االهتمام بالشأن السياسي

 %99.99 09 خمول المواطن في ممارسة حقواه السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %99.99 09 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

عدم استمرار العمل السياسي لبعا 
عدم :ول السياسيألحزاب يؤدي إلى الخما

 تواصل الحزب مع المواطنين دوريا
07 77.77% 

دور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية في 
 %00 00 تعزيز الخمول السياسي

 %966 61 المجموع

 .01مؤشرات مف وم الخمول السياسي هو عدد إجمالي علما أن : مالحظة                

الخمول السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في مف وم مؤشرات  يظ ر الجدول أعاله
يبين هذا الجدول احتالل ، و 9001إلى  9000التي تمتد من مرحلة الثانية من فترة الدراسة و ال

 %00.00تقدر بد الصحيفة لمف وم الخمول السياسي و المؤشرات المعرفية ألعلى نسبة في معالجات 
مؤشر خمول المواطن في ممارسة حقواه ي و ر عدم االهتمام بالشأن السياسمقسمة بين مؤش

المؤشر السلوكي عدم استمرار العمل  يلي او ، لكل من ما %22.22السياسية بنسبة متساوية تقدر بد 
بعده المؤشر االتجاهي ، و %66.66السياسي لبعا األحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي بنسبة 

 .%22.22معارضة المشاركة السياسية بنسبة 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
295 

ت ر ذلك بأن الصحيفة تركز في معالجت ا لمف وم الخمول السياسي على المؤشرايمكن تفسيو 
عدم اهتمامه  أو/واطن في ممارسة حقواه السياسية والم المعرفية لتعريف القارئ أن تقاعس وتكاسل

ات ذلك فيما نشرته عن انخفاا نسبة المشاركة في االنتخاب، و بالشأن السياسي يعد خموال سياسيا
لمقاطعة منطقة القبائل  %61مشاركة ، بحيث لم تتجاوز ال2002ماي  60التي جرت في التشريعية 

م استمرار العمل السياسي ا سلوكيا لتوجيه القارئ إلى أن عدتطرح الصحيفة مؤشر ، و هذه االنتخابات
لبعا األحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي، كما تدعو القارئ إلى تبني اتجاه معارا للمشاركة 

خاصة فيما يتعلل بالتحضير   ك في نزاهة السلطةة فيما نشرته حول مواضيع تشكياسيالس
 .لالنتخابات أي كانت

في صحف الخبر عينة الدراسة في  عدم الثقةمؤشرات مف وم الشك و : (70)الجدول رقم 
 (:9001-9000) لثانيةاالمرحلة 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  الشك و عدم الثقةمف وم مؤشرات 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 
 %99 00 أزمة ثقة

 %99 00 تشكيك القوى السياسية بعض ا في بعا
تبادل االت امات ما بين السلطة و 

 %09 09 المعارضة

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة العداء ضد بعا االتجاهات 
 %09 09 السياسية

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %00 09 اطية من موااع السلطةمحاربة الديمقر 

 %90 00 استمرار أجواء الصراع السياسي

 %09 09 تآمر األحزاب ضد بعض ا البعا

 %966 17 المجموع

 .92عدم الثقة هو مؤشرات مف وم الشك و عدد إجمالي علما أن : مالحظة

 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
296 

ة في عدم الثقة في صحف الخبر عينة الدراسمؤشرات مف وم الشك و يوضح الجدول أعاله 
لصحيفة ، حيث لوحظ اعتماد ا9001إلى  9000التي تمتد من من فترة الدراسة و  المرحلة الثانية

مقسمة بين  %00عدم الثقة على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر بد في تناول ا لمف وم الشك و 
لكل  %20تشكيك القوى السياسية بعض ا في بعا بنسبة متساوية تقدر بد مؤشري أزمة الثقة و 

يلي ا المؤشرات السلوكية و  ،%00المعارضة بنسبة االت امات ما بين السلطة و  تبادل شرمؤ و  من ما
 رمؤشر تآمو  %61مقسمة بين مؤشر استمرار أجواء الصراع السياسي بنسبة  %20بنسبة تقدر بد 

ة مؤشر محاربة الديمقراطية من موااع السلطة بنسب، و %00حزاب ضد بعض ا البعا بنسبة األ
 .%00بعدها المؤشر االتجاهي نزعة العداء ضد بعا االتجاهات السياسية بنسبة ، و 06%

صحيفة في معالجت ا لمف وم الشك وعدم الثقة علدى مؤشدر أزمدة ثقدة التركيز  و يمكن إرجاع 
تفشدي الشدك مدا بدين مختلدف الثقدة الم دزوزة و إلدى  بعدامؤشر تشكيك القوى السياسدية بعضد ا فدي و 

 .سدواء سدلطة أو أحدزاب معارضدة أو أحدزاب مواليدة للسدلطةودة فدي السداحة السياسدية اف الموجاألطر 
لدف األطدراف كما عمدت الصحيفة إلى طدرح نمداذج تبدين اسدتمرار أجدواء الصدراع السياسدي بدين مخت

وعددم الثقدة  البعا كتعبير من دا عدن مف دوم الشدكتآمر األحزاب ضد بعض ا السياسية في الجزائر و 
اددد دعددت الصددحيفة القددارئ إلددى اتخدداذ اتجدداه معدداد لددبعا االتجاهددات و  .حة السياسدديةفددي السددا السددائد

السدداحة مددن يسدداهم فددي عدددم االسددتقرار وانعدددام األمددن فددي السياسددية فيمددا نشددرته مددن مواضدديع حددول 
 .الجزائرية السياسية
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في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم العنف السياسي: (79)الجدول رقم 
 (:9001-9000) الثانيةرحلة الم

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم العنف السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %09.97 91 انعدام األمن و االستقرار

 %99.97 90 البالد تحكم ا القوة

 %99.99 02 اغتيال رموز سياسية في السلطة أو المعارضة

 %99.99 02 استخدام لغة القوة في المواج ات السياسية 

 %00 00 ضعف سيادة القانونعسكرة الحياة المدنية و 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

دعوة القارئ إلى تأييد استخدام العنف السياسي و 
 تبني مواف مؤيد الستخدام العنف السياسي

00 00% 

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %97.77 00 عنف تبني مختلف القوى السياسية لل

 %966 17 المجموع

 .02إجمالي عدد مؤشرات العنف السياسي هو  علما أن:مالحظة

مف وم العنف السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في مؤشرات  يبين الجدول أعاله
اد نالت المؤشرات المعرفية أعلى ، و 9001إلى  9000التي تمتد مرحلة الثانية من فترة الدراسة و ال

يليه مؤشر البالد ، و %62.26مقسمة بين مؤشر انعدام األمن بنسبة  %90.09بقيمة تقدر بد نسبة 
أو المعارضة بنسبة بعده مؤشر اغتيال رموز سياسية في السلطة ، و %22.26تحكم ا القوة بنسبة 

المقدرة بد و أيضا مؤشر استخدام لغة القوة في المواج ات السياسية بنفس النسبة ، و 66.66%
 .%66.66يلي ا المؤشر السلوكي تبني مختلف القوى السياسية للعنف بنسبة و  ،66.66%

عليه يمكن تفسير تركيز صحيفة الخبر على المؤشرات المعرفية لمف وم العنف السياسي في و 
 2006قة القبائل في أفريل ي منطف" بالربيع األمازيغي"إشارة إلى اندالع مظاهرات ما يعرف 
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ي الممارس المتظاهرين، باإلضافة إلى أحداث العنف السياسو جال األمن صاعد المصادمات بين ر تو 
تعرا الرئيس بوتفليقة و   المواج ات العنيفة بين مختلف األطراف السياسيةفي حوادث االغتياالت و 

كما اهتمت بتناول المؤشر السلوكي تبني  .2009لمحاولة اغتيال في مدينة باتنة في سبتمبر 
للعنف في اإلشارة إلى دور مختلف القوى السياسية في إنعاش العنف  مختلف القوى السياسية

  .السياسي المتفشي في البالد

في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة  مؤشرات مف وم الفردانية: (71)الجدول رقم 
 (:9001-9000) الثانية

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  لفردانيةمؤشرات مف وم ا

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %77.77 09 فرديةالقيادة السياسية 

 %77.77 09 ضعف دور المؤسسات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %77.77 09 م دور القيادة الفردية في إدارة الحكميتعظ

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %00 00 حل الرئيس في إصدار القرارات السياسية

 %966 64 المجموع

 .07إجمالي عدد مؤشرات الفردانية هو : مالحظة

مرحلة يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم الفردانية في صحف الخبر عينة الدراسة في ال
، حيث حصلت المؤشرات المعرفية على 2009إلى  2000الممتدة من الثانية من فترة الدراسة و 

مؤشر ضعف دور فردية و ادة السياسية مقسمة بالتساوي بين مؤشر القي %11.11أكبر نسبة بقيمة 
، يلي ا المؤشر االتجاهي تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة %66.66المؤسسات السياسية بنسبة 

أما بخصوص المؤشر السلوكي حل الرئيس في إصدار القرارات  .أيضا %66.66الحكم بنسبة 
 .%00السياسية فجاءت نسبته معدومة
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   لصحيفة على المؤشرات المعرفية في معالجت ا لمف وم الفردانية يمكن تفسير ذلك بتركيز او 
ذلك في إشارة إلى مرا ، و ضعف دور المؤسسات السياسيةا مؤشر القيادة السياسية فردية و همو 

 يخلفه في م مته باعتبار أن القيادة، وعدم وجود من ينوب عنه و 2004الرئيس بوتفليقة في نوفمبر 
، ثم وج ت الصحيفة دعوى للقارئ لتبني اتجاه مؤيد لدور ياسية ضعيفدية ودور المؤسسات السفر 

  القيادة الفردية في إدارة حكم البالد في إشارة إلى دور الرئيس بوتفليقة في المصالحة الوطنية
أما بخصوص عدم تناول الصحيفة للمؤشر السلوكي  ".قانون األسرة"و مراجعة " محاربة الفساد"و

القرارات السياسية في معالجت ا لمف وم الفردانية فيعود إلى رفا الصحيفة حل الرئيس في إصدار 
 .للقرارات السياسية الفردية وتركيزها على دور المؤسسات السياسية في إدارة الحكم
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في صحف الخبر عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم التقييد السياسي: (06)الجدول رقم 
 (:9001-9000) الثانيةالمرحلة 

 عينة الدراسة الخبرصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم التقييد السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %90 02 رفا مبدأ الحوار
 %90 90 عدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر

 %00 00 وجود صحافة غير حرة

 %99 99 تقييد العمل السياسي المدني
 %00 09 اطات أحزاب المعارضةشل نش

 %90 09 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

ة توسيع العمل السياسي التعددي معارض
 الحزبيو 

09 90% 

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %90 02 احتكار السلطة للحكم
 %00 00 الدعوة إلى الحد من ايام األحزاب

عمل اانون العقوبات يعمل على تنظيم ال
 %90 09 الصحفي

 %966 76 المجموع

 .20إجمالي عدد مؤشرات مف وم التقييد السياسي هو علما أن : مالحظة               

مرحلة الثانية يظ ر الجدول أعاله مف وم التقييد السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة في ال
كيز الصحيفة في معالجت ا ، حيث يالحظ تر 9001إلى  9000التي تمتد من من فترة الدراسة و 

مقسمة بين مؤشر تقييد  %09لمف وم التقييد السياسي على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة بقيمة 
مؤشر عدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر بنسبة و ، %22تقدر بد العمل السياسي المدني بنسبة 

مؤشر مبدأ رفا الحوار  ، ثم%61مؤشر تقييد دور الشعب في العملية السياسية بنسبة ، و 20%
المؤشر االتجاهي  ، يلي ا%60أخيرا مؤشر شل نشاطات أحزاب المعارضة بنسبة و  %60بنسبة 
بعده المؤشرات السلوكية بنسبة و  ،%61الحزبي بنسبة ة توسيع العمل السياسي التعددي و معارض
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على تنظيم اانون العقوبات يعمل و  %60مقسمة بين مؤشر احتكار السلطة للحكم بنسبة  62%
 .%02العمل الصحفي بنسبة 

يمكن تفسير معالجة صحيفة الخبر لمف وم التقييد السياسي باالعتماد على المؤشرات و 
رفا مبدأ الحوار مع عدم فسح المجال أن تقييد العمل السياسي المدني و المعرفية إلعالم القارئ 

كما عمدت الصحيفة  .ية السياسيةحد من دور الشعب في العملام الرأي اآلخر هو تقييد سياسي و أم
يرجع ذلك لكثرة األحزاب دون و  الحزبية توسيع العمل السياسي التعددي و إلى دعوة القارئ لمعارض

ر السلوكي احتكار جدوى ل ا، ف ي ال تظ ر إال في االنتخابات، كما اعتمدت الصحيفة على المؤش
لثالث ع دات  الرئاسية في االنتخابات ظ ر في اإلشارة إلى فوز بوتفليقةالذي يالسلطة للحكم و 

 . متتالية  بعد تعديله للدستور بإلغاء تحديد فترات الترشح للرئاسة

 الثانيةصحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة  أهداف مضمون: (09)الجدول رقم 
(9000-9001:) 

 صحف الخبر         
 األهداف

 النسبة التكرارات 

 %00 90 انتقاد السلطة
 %72 90 د خط السلطةتأكي

 %02 09 توجيه القيادات السياسية

 %90 09 انتقاد القيادات السياسية

 %966 16 المجموع

 .00إجمالي أهداف مضمون صحف الخبر عينة الدراسة هو علما أن : مالحظة               

فترة  مرحلة الثانية منيبين الجدول أعاله أهداف مضمون صحف الخبر عينة الدراسة في ال
انتقاد السلطة احتل أعلى نسبة  المالحظ أن هدف، و 9001إلى  9000 من التي تمتدالدراسة و 

بعده هدف انتقاد القيادات السياسية ، و %64يليه هدف تأكيد خط السلطة بنسبة  %00تقدر بد و 
 كما %04، في حين لم يحتل هدف توجيه القيادات السياسية إال نسبة ضئيلة تقدر بد %20بنسبة 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
302 

هي ظ ر بصفة جلية و نجد نسبة ال بأس ب ا من مضامين الصحيفة كان هدف ا حيادي بمعنى لم ي
 .%66.09تقدر تقريبا بد 

يمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة ت دف في معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية على انتقاد و 
ن م ام ا انتقاد السلطة م تابعة للقطاع الخاص سية بحكم أن ا صحيفةانتقاد القيادات السياسلطة و ال

لتنوير الرأي العام، كما ت دف الصحيفة إلى تأكيد خط السلطة في نشرها لمواضيع حول تدابير 
المصالحة الوطنية، كما اعتمدت الصحيفة على الحياد في نسبة معتبرة من مواضيع ا خاصة في 

 . شر الموضوعمواضيع االغتياالت أو التفجيرات فإنه لم يظ ر في ا هدف الصحيفة من ن

في  بالحدث السياسي صحف الخبر عينة الدراسة ارتباط مضمون: (01)الجدول رقم 
 (:9001-9000) لثانيةالمرحلة ا

 صحف الخبر                 
 ارتباط المادة بالحدث السياسي

 النسبة التكرارات 

 %01.19 71 نعم

 %97.77 00 ال
 %966 17 المجموع

 

مرحلة ارتباط صحف الخبر عينة الدراسة بالحدث السياسي في ال ىمديبين الجدول أعاله 
أن أغلبية مواضيع الجدول  والمالحظ في، 2009إلى  2000الممتدة من الثانية من فترة الدراسة و 

مرتبطة باألحداث السياسية بنسبة تقدر بد  بمفاهيم الثقافة السياسية كانت المتعلقة الخبرصحيفة 
 .%66.66بد   المرتبطة باألحداث السياسية فقدرت نسبت اغير لمواضيع لأما بالنسبة ، 01.19%

معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية باألحداث السياسية  تربطيمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة و  
بحيث ، (2009-2000)في هذه المرحلة من فترة الدراسة  ي الساحة السياسية الجزائريةالبارزة ف

في خدمة  على مساهمة الصحيفة بشكل سلبيهذا ما ينعكس و  اء الحدثتنت ي المعالجة بانت 
  .أهداف التنمية السياسية
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معالجة مفاهيم الثقافة السياسية بشكل يساعد على ترسيخ المف وم بباستمرار فالصحيفة ال ت تم 
فالصحيفة في هذه المرحلة ركزت أكثر في  .نعكس على سلوكه السياسيهذا ما او  في وعي القارئ

لشك ايد السياسي ومف وم مف وم التقيو  سياسية على مف وم العنف السياسيمعالجت ا لمفاهيم الثقافة ال
هو يتناسب مع أهم األحداث التي كانت تميز الساحة و  مف وم االستقرار السياسي، و عدم الثقةو 

 (.2009-2000)السياسية في هذه المرحلة من فترة الدراسة 

المعيقة لعملية التنمية السياسية في قافة السياسية الداعمة و اهيم الثمف: المطلب الثالث
 (:5221-5222)عينة الدراسة في المرحلة الثانية  الخبرصحف 

المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة في المواد بلغ حجم 
احتل فيه  موضوعا 64يعادل  ما 2009إلى  2000التي تمتد من مرحلة الثانية من فترة الدراسة و ال

ذلك لتزامنه مع و  الصدارة في تناوله لمواضيع الثقافة السياسية 2006جانفي  66العدد الصادر في 
األحداث التي كانت تعيش ا المنطقة في تلك و  2002ئل لالنتخابات التشريعية لد القبامقاطعة منطقة 

التحرير الوطني علي بن فليس بدء انت اج جب ة حزب الفترة، باإلضافة إلى إعالن األمين العام ل
الجب ة خطا سياسيا جديدا يستند إلى االستقاللية عن وصاية الدولة للمرة األولى منذ استقالل البالد 

 .6912عام 

ذلك راجع إلى و  الخبر،اد ارتكزت أغلبية هذه المواضيع في الصفحات الداخلية لصحيفة و 
شارة اإلبالتالي تعمد الصحيفة إلى لى حيز مكاني كبير و اسية تحتاج إكون مواضيع الثقافة السي

 .الموضوع في الصفحات الداخليةاألخيرة وتنشر تتمة للموضوع في الصفحة األولى أو 

عتماد الصحيفة ال ةكبير  في شكل خبر وبنسبةكما اعتمدت الصحيفة على المواد اإلخبارية 
حلول أو خطط مستقبلية فيما يتعلل ب ذه  األحداث للقارئ دون تحليل أو طرحعلى طرح الحقائل و 

تم طرح ا في صحيفة الخبر فكانت أغلب ا في شكل عمود  أما بخصوص مواد الرأي التي .األحداث
 لىدددددارة عدددددان ادددن كأركدددحفيين صدددة على عموديددرحلدداد الصحيفة في هذه المددددذلك العتم، و يددددصحف
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اد عمدت الصحيفة إلى عدم إرفال أغلب مواضيع ا و  ".مجرد رأي"و" نقطة نظام "هما صفحات ا و  
على وضع الصورة في ذلك ألن ا تعتمد أكثر و  المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية بصورة مالئمة

كما أن  .اراءة الموضوعإلى الصفحات الداخلية إلتمام  يلهحالصفحة األولى لجلب انتباه القارئ ثم ت  
 .قافة السياسية ما ال يستلزم صوراالمتعلقة بمفاهيم الثهنالك من المواضيع 

موضوعا حول مفاهيم الثقافة السياسية المنشورة في صحف الخبر عينة  64لقد احتوى و 
المفاهيم المعيقة لعملية التنمية من  %91.60 سة على نسبةالدرافترة الدراسة في المرحلة الثانية من 

اهيم الداعمة لعملية التنمية السياسية، ما يعني اعتماد المف من %26.06على نسبة و  السياسية
ركزت على مف وم  بحيث .كبيرقة لعملية التنمية السياسية بشكل الصحيفة على المفاهيم المعي

ي إشارة إلى مواضيع ذلك فو  عدم الثقةالشك و  مف ومالعنف السياسي ومف وم التقييد السياسي و 
 ة تعامل السلطة مع مظاهرات منطقة القبائل في تلك المرحلةطريقاالغتياالت والقتل والتفجيرات و 

بين االتجاهات السياسية في الجزائر وبين ا و الشك السائدين بين مختلف باإلضافة إلى الصراع و 
 .السلطة كذلك

ة أما بخصوص مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية فقد ركزت الصحيف
إشارة إلى ذلك في ، و مف وم الثقة المتبادلةر السياسي ومف وم التعددية السياسية و على مف وم االستقرا

صدار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عفو و  تسليم إرهابيين أنفس مالقضاء على إرهابيين و  عن  شامال اا 
عالن زعيم الجب ة اإلسالمية لإلنقاذو  أعضاء الجيش اإلسالمي لإلنقاذ  المحظورة مبادرة إلن اء ا 

انعكاسات ا على الساحة ة إلى تدابير المصالحة الوطنية و الخروج بالبالد من األزمة باإلضافالعنف و 
 .الوطنية السياسية

أما فيما يتعلل بمؤشرات مف وم المشاركة السياسية فلم تقم الصحيفة بمعالجة هذا المف وم في 
     رحلة خاصة في االنتخابات هذه المرحلة نظرا للعزوف المالحظ من ابل المواطنين في تلك الم

مفاهيم المعيقة لعملية الكما أن الصحيفة اعتمدت في هذه المرحلة بشكل كبير على  .االستفتاءاتو 
 .التنمية السياسية
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     مف وم التقييد السياسيمف وم العنف السياسي و اد ركزت الصحيفة في معالجت ا لكل من و 
عالملتعريف و لمعرفية عدم الثقة على المؤشرات اومف وم الشك و  القارئ عن انعدام األمن وأن البالد  ا 
عن استخدام القوة في و  ن االغتياالت التي است دفت رموز سياسية أو مواطنين عزلتحكم ا القوة وع

م فسح المجال أمام الرأي اآلخر عدة وعن تقييد العمل السياسي المدني و مختلف المواج ات السياسي
وعن أزمة  شل نشاطات أحزاب المعارضةالسياسية و الشعب في العملية  تقييد دورو  رفا الحوارو 

اعتمادها و . المعارضةك القوى السياسية بعض ا في بعا واالت امات ما بين السلطة و تشكيالثقة و 
مؤشرات السلوكية بالنسبة لمف وم العنف السياسي من حيث استخدام مختلف القوى السياسية العلى 
تآمر األحزاب و  عدم الثقة من حيث استمرار أجواء الصراع السياسيم الشك و وبالنسبة لمف و  للعنف

محاربة الديمقراطية من موااع السلطة في إشارة إلى إاالة الرئيس بوتفليقة ضد بعض ا البعا و 
 00بشأن االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بين ما لرئيس الحكومة علي بن فليس إثر خالفات 

أما بخصوص مف وم التقييد السياسي فقد عالجته الصحيفة أيضا باالعتماد على  .2006أفريل 
الحزبي تعددي و دعوت ا للقارئ إلى معارضة توسيع العمل السياسي المن خالل المؤشر االتجاهي 

  باعتبار أن هذا الكم ال ائل من األحزاب ال يظ ر على الساحة السياسية إال في فترة االنتخابات
الذي  الساحل على المؤشر السلوكي احتكار السلطة للحكم في إشارة من ا إلى الفوزكما اعتمدت 

بعد تعديله للدستور بإلغاء تحديد فترات الترشح  دات متتالية عبوتفليقة في ثالث   رشححققه المت
 .للرئاسة

الخبر في نطال مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية فقد اعتمدت صحيفة و 
في معالجت ا لمف وم االستقرار السياسي على المؤشرات المعرفية إلعالم القارئ عن إدانة العنف 

 هوو  ول والواجباتاالستقرار ضروري لممارسة الحقمن و توفير األوبأن  محاكمت مومالحقة الجناة و 
دابير المصالحة ارة إلى تذلك في إشو  االغتياليتأتى إال بتغليب لغة الحوار على لغة العنف و لن 

كما حملت الصحيفة في المؤشر السلوكي مسؤولية الحد من العنف للدولة خاصة بعد  .الوطنية
توجيه القارئ إلى  كما حاولت الصحيفة. في منطقة القبائل" الربيع األمازيغي"اندالع مظاهرات 

اسية مسؤولية تحقيل السي بعيدا عن العنف محملة كل القوىلتغيير السياسي بالطرل السلمية و إجراء ا
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تدعو الصحيفة القارئ في المؤشر االتجاهي إلى معارضة استخدام العنف في و االستقرار األمن و 
 .العملية السياسية

شرات أما بخصوص معالجة صحيفة الخبر لمف وم التعددية السياسية فقد اعتمدت على المؤ 
ريف القارئ بأهم المبادئ التي ترتكز التداول السلمي على السلطة لتعالمعرفية ابول الرأي اآلخر و 

ا الحكومة مظاهرات منطقة علي ا التعددية السياسية في إشارة الصحيفة إلى الطريقة التي عالجت ب 
كما . تحديد عدد ع دات الترشح للرئاسة كذا التعديل الدستوري الذي ألغي بموجبه ارارو  القبائل

ل السياسي في ذلك لمواكبة التحو  ددية السياسية و اتجاه مؤيد للتع ت الصحيفة القارئ إلى تبنيدع
مع الدعوة إلى ضرورة خلل ظروف عدالة الممارسة  ئر من نظام أحادي إلى نظام تعدديالجزا

 .السياسية لجميع األحزاب في المؤشر السلوكي

فيما يخص مف وم الثقة المتبادلة فقد عالجته الصحيفة باالعتماد على المؤشرات المعرفية و 
يادة وأن ا تعمل في ومصالح اآلخرين ومؤشر الثقة في القمن خالل مؤشر احترام حقول  أيضا

متبادلة ذلك إلعالم القارئ بأن الثقة الو  مؤشر الثقة في مختلف االتجاهات السياسيةو  .الصالح العام
وفي مختلف االتجاهات السياسية  مبينة على احترام حقول ومصالح اآلخرين والثقة في السلطة

كما عمدت الصحيفة في المؤشر االتجاهي إلى  .الريبة في أي من األطرافالبتعاد عن الشك و وا
من أجل إنجاح  التسامح فيما بين مإلى تبني نزعة التعايش و واالتجاهات السياسية القارئ  دعوة

 .مسعى السلطة في المصالحة الوطنية لحقن دماء الجزائريين

سياسية فقد ركزت في معالجت ا لمفاهيم الثقافة الة خاصبما أن صحيفة الخبر ذات طبيعة و 
ذلك ألنه من م ام ا تنوير الرأي العام حول . لسلطة وانتقاد القيادات السياسيةعلى هدفي انتقاد ا

للمصالحة  كما عمدت الصحيفة إلى تأكيد خط السلطة في مسعاها .حة السياسيةمستجدات السا
اضيع ا حيث لم يظ ر ال دف من نشر الموضوع بصفة الحياد في نسبة معتبرة في مو و  طنيةالو 

 .مثالوالقتل خاصة بالنسبة للمواضيع المتعلقة باالغتياالت  واضحة
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ف ي  السياسيةمضامين ا المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية باألحداث  أن الصحيفة ربطتكما 
على عملية  نعكس سلبياهو ما اهيم الثقافة السياسية باستمرار و مواظبة على معالجة مفاليست 

 .التنمية السياسية في الجزائر

      تحليل مضمون صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية : المبحث الرابع
(5222-5221): 

يقوم هذا المبحث على التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل وفئات المضمون باعتبارها ترصد 
وذلك ب دف إبراز انعكاس ا ين صحف الشعب عينة الدراسة مضام أهم مفاهيم الثقافة السياسية في

وما مدى تدعيم ا أو إعاات ا ل ا في الجزائر في المرحلة الثانية من  لية التنمية السياسيةعلى عم
 (.2009إلى  2000)فترة الدراسة والتي تمتد من 

 :التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل :المطلب األول   

لتحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل في صحف الشعب عينة الدراسة يتضمن هذا العنصر ا
لمتعلل بمفاهيم الثقافة ب دف الكشف عن المواع والشكل الذي ظ ر فيه الموضوع محل التحليل وا

مع تفسير ما جاء به التحليل الكمي من  هذا الموضوع بصورة مالئمة أو ال وهل تم إرفال السياسية
 .نتائج

لتحليل مضمون صحف الشعب عينة الدراسة يجب عرا حجم المواد  ولكن ابل التعرا
(     2009-2000)المنشورة في هذه الصحف حول مفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية 

 :الموالي( 16)وذلك كما هو مبين في الجدول رام 
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صحف الشعب  حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في: (36)الجدول رقم 
 (:2009-2000)عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

 الرام

المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في  المواد حجم
 (9001-9000)ثانية المرحلة ال

 صحف الشعب عينة الدراسة النسبة التكرارات

 التاريخ العدد

 %09.70 07 9000ديسمبر  90 99090 09

 %09.70 07 9009 جانفي 00 99091 09

 %99.99 00 9009فيفري  90 99000 07

 %91.02 00 9007مارس  92 99112 00

 %92 01 9000أفريل  90 97770 02

 %90.00 00 9002ماي  07 97000 00

 %09.09 09 9000جوان  99 97190 00

 %02.20 09 9000جويلية  91 90792 09

 %09.09 09 9009أوت  90 90000 01

 %00 00 9001سبتمبر  00 90190 90

 %966 40 الـمـجـمـوع

 

يوضح الجدول أعاله حجم المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب عينة 
، حيث بلغ إجمالي 2009إلى  2000الدراسة في المرحلة الثانية من فترة الدراسة والممتدة من 

 .موضوع 61المواد المنشورة في تلك المرحلة 

أعلى نسبة في تناول ا لمفاهيم الثقافة  2006أفريل  26ت المفردة الصادرة في واد احتل
وبعدها  %69.64بنسبة  2006مارس  64، تلي ا المفردة الصادرة في %24السياسية حيث ادرت بد 
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، باإلضافة إلى عدم تطرل المفردة الصادرة %61.19بنسبة  2004ماي  06المفردة الصادرة في 
 .%00ألي موضوع حول مفاهيم الثقافة السياسية بنسبة تقدر بد  2009سبتمبر  09في 

مع فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثانية  2006ويمكن إرجاع ذلك إلى تزامن مفردة 
وما خلفه هذا الفوز من أصداء على الساحة السياسية الجزائرية  %04في االنتخابات الرئاسية بنسبة 

 ".المصالحة الوطنية "وكذلك دفاعه عن مشروع 

ر فتزامنت مع التحضيرات للمؤتمر الثامن لحزب جب ة التحري 2006أما بخصوص مفردة 
 فه من أصداء على الساحة السياسيةمارس وما خل 20، و69، 60الوطني الذي سوف يجرى أيام 

 .باإلضافة إلى القضاء على عدة إرهابيين في مناطل متعددة من الوطن

مع اليوم العالمي لحرية الصحافة واعتبار الرئيس عبد العزيز  2004 كما تزامنت مفردة
كما يمكن إرجاع عدم تطرل مفردة  .زائرية شريك في بناء الديمقراطيةبوتفليقة األسرة اإلعالمية الج

رمضان المعظم  ألي موضوع حول مفاهيم الثقافة السياسية لتزامن هذا العدد مع ش ر 2009
لك خصصت كل مواضيع العدد لمواضيع حول ش ر رمضان والدخول لذ والدخول االجتماعي،
 .االجتماعي والمدرسي

مواع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية : (01)الجدول رقم 
(9000-9001:) 

 الشعب صحيفة           
 مواع مادة التحليل

 التكرارات 
 النسبة

 %77.70 99 الصفحة األولى
 %22.20 90 فحات الداخليةالص

 %99.99 00 الصفحة األخيرة
 %966 40 المجموع
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يظ ر الجدول أعاله مواع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية من    
حيث ارتكزت أغلبية المواضيع المتعلقة بمفاهيم  ،9001إلى  9000فترة الدراسة والتي تمتد من 

من  %62، وتركزت نسبة %22.20اسية في الصفحات الداخلية بنسبة تقدر بد الثقافة السي
المواضيع في الصفحة األولى علما أن نسبة من ا كانت كإشارات لمواضيع تم إتمام ا في الصفحات 

 .من المواضيع %66.66أما فيما يخص الصفحة األخيرة فقد تمركز في ا ما نسبته  الداخلية،

لصفحة واضيع الثقافة السياسية تتطلب حيزا مكانيا واسعا ما يجعل اويمكن تفسير ذلك بأن م
كما أن الصحيفة تعتمد على اإلشارة فقط للموضوع في الصفحة األولى  .األولى واألخيرة غير كافية

 .واألخيرة لجذب انتباه القارئ وتتمة الموضوع تكون في الصفحات الداخلية

واد الخبر في صحف الشعب عينة الدراسة في م وتوزيع مواد الرأي : (07)الجدول رقم 
 (:9001-9000)المرحلة الثانية 

 صحف الشعب           
 نوع المادة

 النسبة التكرارات 

 %97.91 02 مواد الرأي
 %90.99 79 مواد إخبارية
 %966 40 المجموع

 

لدراسة في يبين الجدول أعاله توزيع مواد الرأي والمواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة ا
، حيث يالحظ اعتماد الصحيفة 9001إلى  9000المرحلة الثانية من فترة الدراسة والممتدة من 

           على المواد اإلخبارية في معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية ومؤشرات ا بنسبة كبيرة تقدر 
 .%66.09، بينما تبلغ نسبة اعتمادها على مواد الرأي ما يعادل %90.99بد 

عالم و  يمكن تفسير ذلك بكون الصحيفة تعتمد على المواد اإلخبارية بشكل كبير لتعريف وا 
القارئ بمختلف المفاهيم المتعلقة بالثقافة السياسية ومؤشرات ا عن طريل طرح الحقائل السياسية 

مدت وهذا ما يتم طرحه في مواد الرأي التي اعت الحلول فيما يتعلل ب ذه الحقائلللقارئ دون طرح 



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
311 

علي ا الصحيفة في بعا موضوعات ا في شكل افتتاحية أو تعليل أو عمود أو مقال صحفي 
 .إلظ ار رأي الصحيفة وصحفيي ا في الموضوع أو المف وم المعالج

شكل المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية : (00)الجدول رقم 
(9000-9001:) 

 باريةمواد إخ             
 شكل المادة اإلخبارية

 النسبة التكرارات 

 %17.22 91 خبر
 %00.02 09 تقرير

 %966 49 المجموع

 .مادة 79علما أن إجمالي عدد المواد اإلخبارية هو : مالحظة                     

يوضح الجدول أعاله شكل المواد اإلخبارية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة 
، بحيث يالحظ أن أغلب المواد اإلخبارية 9001إلى  9000من فترة الدراسة والتي تمتد من  الثانية

 .في شكل تقرير %01.64، في حين جاء ما نسبته %17.22جاءت في شكل خبر بنسبة 

شرات ا ويمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة اعتمدت في معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية ومؤ 
عالم القارئ بمختلف الحقائل واألحداث السياسية دون  يرةعلى شكل الخبر بصفة كب وذلك بطرح وا 

إعداد تقارير عن تلك األحداث وربما يرجع ذلك إلى كون المواضيع والمفاهيم المعالجة ال تستلزم  
 . وال تتالءم مع شكل التقرير
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الثانية  شكل مواد الرأي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة: (00)الجدول رقم 
(9000-9001:) 

 مواد الرأي             
 شكل المادة

 التكرارات 
 النسبة

 %90 09 عمود صحفي
 %00 09 مقال افتتاحي
 %90 09 تعليل صحفي

 %90 09 مقال تحليلي

 %00 00 حديث صحفي

 %00 00 تحقيل صحفي

 %966 67 المجموع

 .مادة 02واد الرأي هو علما أن إجمالي عدد م: مالحظة                   

يظ ر الجدول أعاله شكل مواد الرأي في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية من 
، حيث احتل المقال االفتتاحي الصدارة في معالجة 9001إلى  9000فترة الدراسة والتي تمتد من 

ود الصحفي والتعليل ، يليه كل من العم%00الصحيفة لمفاهيم الثقافة السياسية بنسبة تقدر بد 
 .لكل واحد من م %20الصحفي والمقال التحليلي بنسب متساوية تقدر بد 

ويمكن إرجاع ذلك إلى امتالك الصحفيين المنتمين ل ذه الصحيفة الخبرة التي تجعل م اادرين 
باإلضافة إلى  .الجت م لمفاهيم الثقافة السياسيةعلى كتابة مثل هذه األشكال الصحفية عند مع

لحظة "ومة الصحيفة على نشر مقال افتتاحي يوميا في الصفحة األولى وعمود صحفي بعنوان مدا
  . في الصفحة األخيرة" تأمل
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إرفال الموضوع بصورة مالئمة في صحف الشعب عينة الدراسة في : (09)الجدول رقم 
 (:9001-9000)المرحلة الثانية 

 صحف الشعب           
 النسبة التكرارات  ئمةإرفال المادة بصورة مال

 %90.09 90 نعم
 %09.99 90 ال

 %966 40 المجموع

 

يوضح الجدول أعاله مدى إرفال الموضوع بصورة مالئمة في صحف الشعب عينة الدراسة 
والمالحظ أن الصحيفة ال  ،9001إلى  9000في المرحلة الثانية من فترة الدراسة التي تمتد من 

بد  المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية بصورة مالئمة بنسبة تقدرترفل الكثير من المواضيع 
من المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية بصورة  %29.90، وترفل ما نسبته 09.99%
 .مالئمة

ويمكن تفسير ذلك بأن معظم المواضيع المعالجة من ابل الصحيفة والمتعلقة بمفاهيم الثقافة 
 .ستقراررة مرافقة خاصة فيما يتعلل بالمواضيع المعالجة للعنف وانعدام االالسياسية ال تستلزم صو 

أما فيما يخص المواضيع المرفقة بصورة فكانت معظم ا في الصفحات األولى واألخيرة لجذب انتباه 
 .ر الصورة أكثر تعبيرا من الكلمةالقارئ للموضوع باعتبا

 :مضموناللفئات التحليل الكمي والكيفي : المطلب الثاني

يحتوي هذا العنصر على التحليل الكمي والكيفي لفئات المضمون في صحف الشعب عينة 
الدراسة ب دف الكشف عن مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية السياسية         

التحليل ومؤشرات ا المعرفية واالتجاهية والسلوكية في مضامين هذه الصحف مع تفسير ما جاء به 
 .الكمي
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مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية السياسية في : (01)الجدول رقم 
 (:9001-9000)صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

 لشعب عينة الدراسةاصحف                         
 النسبة التكرارات  مفاهيم الثقافة السياسية

 الث
هيم

مفا
مة 

داع
ة ال

اسي
لسي

فة 
قا

سية
سيا

ة ال
نمي
للت

 

 %02.70 07 مف وم المشاركة السياسية
 %99.2 00 مف وم الثقة المتبادلة

 %26.26 97 مف وم االستقرار السياسي
 %04.61 07 مف وم المؤسساتية

 %90.90 90 مف وم التعددية السياسية
مجموع مفاهيم الثقافة السياسية 

 %01.11 40 نمية السياسيةالداعمة لعملية الت

قة 
معي

ة ال
اسي

لسي
ة ا
ثقاف

م ال
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %09.01 09 مف وم الخمول السياسي
 %09.19 02 مف وم الشك وعدم الثقة
 %99.2 00 مف وم العنف السياسي

 %09.01 09 مف وم الفردانية
 %90.09 00 مف وم التقييد السياسي

لسياسية مجموع مفاهيم الثقافة ا
 %47.09 16 المعيقة لعملية التنمية السياسية

الداعمة والمعيقة ة إجمالي مفاهيم الثقافة السياسي
 %966 70 لعملية التنمية السياسية

 

يبين الجدول أعاله مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية السياسية في 
 2009إلى  2000اسة والتي تمتد من انية من فترة الدر صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الث

حيث لوحظ اعتماد الصحيفة على مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية بشكل 
، واد ركزت الصحيفة على مف وم االستقرار السياسي بنسبة %16.29كبير، بحيث ادرت نسبت ا بد 

 %62.4، ثم مف وم الثقة المتبادلة بنسبة %69.01سية بنسبة ، يليه مف وم التعددية السيا26.26%
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لكل  %04.61وبعد ذلك مف وم المشاركة السياسية ومف وم المؤسساتية بنسبة متساوية تقدر بد 
  .من ما

بد   أما فيما يخص مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية فقدرت نسبت ا
يليه و  %62.4الدراسة بشكل كبير مف وم العنف السياسي بنسبة ، عالجت في ا صحف 64.96%

وبعده مف وم  %00.92، ثم مف وم الشك وعدم الثقة بنسبة %60.96مف وم التقييد السياسي بنسبة 
 .لكل من ما %06.99الخمول السياسي ومف وم الفردانية بنسبتين متساويتين ادرت بد 

الدراسة اد ركزت على مف وم االستقرار  وهو ما يمكن تفسيره بأن صحف الشعب عينة 
السياسي ومف وم التعددية السياسية ومف وم الثقة المتبادلة كإشارة ونتيجة للوضع السياسي السائد 

األكثر استقرارا في هذه المرحلة مقارنة بالمرحلة األولى رغم بداية المظاهرات في منطقة القبائل    
وكذا بالقضاء على إرهابيين في منطقة  في هذه المناطلأوضاع غير مستقرة وما انجر عن ا من 

باإلضافة إلى فوز المترشح عبد العزيز  .دي بلعباس وغيرها من مناطل الوطناألخضرية وسي
، بع دة ثانية وبأغلبية ساحقة    2006أفريل  00 بوتفليقة في االنتخابات الرئاسية التي أجريت في

لحوار ع دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة العروش لم تداعيات ذلك على الساحة السياسيةو 
واعتبار رئيس الجم ورية األسرة اإلعالمية الجزائرية شريك في بناء  وااتناع أعضاء الحركة بذلك

 .الديمقراطية ، وتعديل نظام االنتخابات وغيرها من األحداث السياسية المعبرة عن هذه المفاهيم
ياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية اهتمت صحف الشعب عينة وبخصوص مفاهيم الثقافة الس

الدراسة أثناء معالجت ا لمواضيع الثقافة السياسية بمف وم العنف السياسي ومف وم التقييد السياسي 
حوار ما بين السلطة وحركة ومف وم الشك وعدم الثقة وذلك باإلشارة إلى محاولة إج اا مسار ال

ى الخالفات والصراعات السياسية والتصدعات داخل األحزاب كحزب جب ة باإلضافة إل .العروش
االتجاهات السياسية بعض ا في وتشكيك مختلف  لوطني وحركة اإلصالح الوطني مثال،التحرير ا

، وغيرها من المواضيع التي ائروتشكيك وسائل اإلعالم في نزاهة العملية االنتخابية في الجز  بعا
 .الشك وعدم الثقة السياسي ومف ومالسياسي ومف وم التقييد  تشير إلى مفاهيم العنف
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 :مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية - أ

عينة الدراسة في  شعبفي صحف ال مؤشرات مف وم المشاركة السياسية: (06)الجدول رقم 
 (:9001-9000) ثانيةالمرحلة ال

 شعب عينة الدراسةلاصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم المشاركة السياسية

رفية
لمع

ت ا
شرا

لمؤ
ا

 

 %90 09 المشاركة الواسعة في صنع القرارات
 %70 07 حل التعبير عن الرأي

نزاهة العملية االنتخابية و سالمة 
 %00 00 إجراءات ا

شر 
لمؤ

ا
هي

تجا
اال

 

 %70 07 تأييد المشاركة السياسية

م
كية

سلو
ت 

شرا
ؤ

 

بدون المشاركة السياسية ال يستطيع 
 %90 09 الشعب تحقيل التنمية السياسية

المشاركة عن طريل مختلف انوات 
 %90 09 التعبير السياسي

عدم تضييل انوات المشاركة السياسية 
 بواسطة إجراءات و اوانين

00 00% 

 %966 96 المجموع

 .90عدد مؤشرات مف وم المشاركة السياسية هو علما أن إجمالي : مالحظة            

يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم المشاركة السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في 
، حيث عالجت صحف الشعب 2009إلى  2000المرحلة الثانية من فترة الدراسة والممتدة من 

موزعة على  %40سبة كبيرة تقدر بد مف وم المشاركة السياسية بالتركيز على المؤشرات المعرفية بن
، ويليه مؤشر المشاركة الواسعة في صنع القرارات بنسبة %60مؤشر حل التعبير عن الرأي بنسبة 

، وعلى المؤشرات السلوكية %60، وعلى المؤشر االتجاهي تأييد المشاركة السياسية بنسبة 20%
طيع الشعب تحقيل التنمية السياسية مقسمة بين مؤشر بدون المشاركة السياسية ال يست %20بنسبة 
 .أيضا %60، ومؤشر المشاركة عن طريل مختلف انوات التعبير السياسي بنسبة %60بنسبة 
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وأساسيات ا  القارئ بمف وم المشاركة السياسيةويمكن إرجاع ذلك إلى دور الصحيفة في تعريف 
اسعة في صنع القرارات ، كما ومتطلبات ا من حل المواطنين في التعبير عن آرائ م ومشاركت م الو 

عمدت الصحيفة إلى توجيه القراء إلى تبني اتجاه مؤيد للمشاركة السياسية وطرح أنماط سلوكية 
وبأن ا تتم عبر ع الشعب تحقيل التنمية السياسية تعتمد علي ا إذ بدون مشاركة سياسية ال يستطي

ذه المرحلة مع إجراء الشعب مختلف انوات التعبير السياسي ويمكن إرجاع ذلك إلى تزامن ه
 طعة منطقة القبائل ل المقا %61الجزائري النتخابات تشريعية لم تتجاوز نسبة المشاركة في ا 

فاز في ا المترشح عبد العزيز بوتفليقة  2006أفريل  00باإلضافة إلى إجراء انتخابات رئاسية في 
فاز في ا المترشح عبد العزيز  2009أفريل  09لع دة ثانية بأغلبية ساحقة وانتخابات رئاسية في 

 . بوتفليقة لع دة ثالثة وبأغلبية ساحقة أيضا

شعب عينة الدراسة في في صحف ال مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة: (09)الجدول رقم 
 (:9001-9000) المرحلة الثانية

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  تبادلةمؤشرات مف وم الثقة الم

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 
 %99.2 09 احترام حقول و مصالح اآلخرين

الثقة في القيادة وأن ا تعمل في الصالح 
 العام

02 79.92% 

 %00 00 الثقة في مختلف االتجاهات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة التعايش والتسامح بين مختلف 
 %79.92 02 االتجاهات السياسية

شرا
مؤ

ت  كية
سلو

 

 %92 00 دعوة جميع القوى الوطنية للعمل المشترك
 %00 00 إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب

 %966 90 المجموع

 .90إجمالي عدد مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة هو علما أن : مالحظة
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 يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم الثقة المتبادلة في صحف الشعب عينة الدراسة في
واد احتلت المؤشرات المعرفية  ،9001إلى  9000المرحلة الثانية من فترة الدراسة والممتدة من 

مقسمة بين مؤشر  %07.02أعلى نسبة في معالجة صحيفة الشعب مف وم الثقة المتبادلة تقدر بد 
ومؤشر احترام حقول ومصالح   ،%66.24الثقة في القيادة وأن ا تعمل في الصالح العام بنسبة 

والتسامح بين مختلف االتجاهات  ، يلي ا المؤشر االتجاهي نزعة التعايش%62.4اآلخرين بنسبة 
، كما اعتمدت الصحيفة على المؤشر السلوكي دعوة جميع القوى الوطنية %66.24السياسية بنسبة 

 .%24للعمل المشترك بنسبة تقدر بد 

معرفية لتوفير معلومات للقارئ وهو ما يمكن تفسيره بأن الصحيفة اعتمدت على المؤشرات ال
وذلك في اإلشادة بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة  يادة وأن ا تعمل في الصالح العاممن أجل الثقة في الق

كما عمدت الصحيفة إلى . وطرحه لمشروع المصالحة الوطنية ة العروش للحواربعد دعوته حرك
ما عبرت عنه من  السياسية وهوالتجاهات توجيه القارئ لتبني نزعة التعايش والتسامح مع مختلف ا

كما أن طرح الصحيفة لسلوك العمل المشترك بين  .حديث عن تدابير المصالحة الوطنيةخالل ال
جميع القوى الوطنية راجع إلى كون الصحيفة رسمية ف ي تعمل على ترسيخ فكرة تدابير المصالحة 

 .الوطنية لدى القراء في هذه المرحلة
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عينة الدراسة في  مؤشرات مف وم االستقرار السياسي في صحف الشعب: (01)قم الجدول ر 
 (:9001-9000) ثانيةالمرحلة ال

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم االستقرار السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

تغليب لغة الحوار على لغة االغتيال  
 %97.91 02 فوالعن

توفير األمن واالستقرار لممارسة الحقول 
 %70.22 99 والواجبات التي يكفل ا الدستور

 %97.91 02 إدانة العنف و مالحقة الجناة ومحاكمت م

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة استخدام العنف في العملية 
 %91.02 00 السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %90.00 00 نفتحميل الدولة مسؤولية وضع حد للع
ضرورة إجراء التغيير السياسي بالوسائل 

 %09.09 09 السلمية

مسؤولية القوى السياسية والوطنية في 
 %09.09 09 تحقيل األمن واالستقرار

 %966 40 المجموع

 .70إجمالي عدد مؤشرات مف وم االستقرار السياسي هو علما أن : مالحظة

ستقرار السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في يبين الجدول أعاله مؤشرات مف وم اال
، حيث غلبت على معالجة 9001إلى  9000المرحلة الثانية من فترة الدراسة والتي تمتد من 

الصحيفة لمف وم االستقرار السياسي اعتمادها على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر بد 
ممارسة الحقول والواجبات التي يكفل ا مقسمة بين مؤشر توفير األمن واالستقرار ل 29.77%

، يليه مؤشر تغليب لغة الحوار على لغة االغتيال والعنف ومؤشر إدانة %60.44الدستور بنسبة 
 .%66.09العنف ومالحقة الجناة ومحاكمت م بنسب متساوية تقدر بد 
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كية بنسبة كما اعتمدت الصحيفة في معالجت ا لمف وم االستقرار السياسي على المؤشرات السلو 
ومؤشري  %61.11مقسمة بين مؤشر تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف بنسبة  22.22%

ضرورة إجراء التغيير السياسي بالوسائل السلمية ومسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيل 
ة على أما اعتماد الصحيف. لكل واحد من ما %02.90األمن واالستقرار بنسبتين متساويتين تقدر بد 

 .%69.64المؤشر االتجاهي معارضة استخدام العنف في العملية السياسية فكانت نسبته 

ويرجع ذلك إلى وعي الصحيفة بدورها في تقديم المعلومات للقارئ حول االستقرار السياسي 
م ه أساسي لممارسة المواطنين حقوا وأن باالبتعاد عن العنف واالغتياالت الذي ال يتحقل إال

 م الدستورية خاصة مع بداية المظاهرات في منطقة القبائل وتصاعد المصادمات بين رجال وواجبات
بين المترشح عبد  2006أفريل  00األمن والمتظاهرين والخالفات بشأن االنتخابات الرئاسية لد 

العزيز بوتفليقة والمترشح علي بن فليس وغيرها من األجواء غير المستقرة التي كانت سائدة في 
 .احة السياسية في هذه المرحلةالس

وهذا ما دفع الصحيفة إلى دعوة القارئ لتبني اتجاه معارا الستخدام العنف في العملية  
، دون أن تستثني مية مسؤولية وضع حد للعنف للسلطةل صحيفة الشعب العمو كما تحم  . السياسية

د داعية كل األطراف إشراك جميع األطراف السياسية في تحقيل االستقرار السياسي في البال
لالعتماد على الوسائل السلمية إلجراء التغيير السياسي والتحو ل من النظام السياسي األحادي إلى 

 .النظام السياسي التعددي
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لة عينة الدراسة في المرح مؤشرات مف وم المؤسساتية في صحف الشعب: (04)الجدول رقم  
 (9001-9000) الثانية

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم المؤسساتية

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %00 00 الحيلولة دون استئثار الفرد بالقيادة
 %00 00 تعبير مجلس النواب عن إرادة الشعب

 %77.70 07 استحداث دولة المؤسسات

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

ام بإدارة تأييد دور دولة المؤسسات في القي
 %77.70 07 الشؤون السياسية

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

اعتماد العالاات السياسية على النظم    
 والقوانين

09 99.97% 

 %99.99 09 دور القوانين في حماية الحياة السياسية

 %966 61 المجموع

 .01إجمالي عدد مؤشرات مف وم المؤسساتية هو علما أن : مالحظة

مؤشرات مف وم المؤسساتية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة  يظ ر الجدول أعاله
ويتضح هنا تركيز الصحيفة في  ،9001إلى  9000الثانية من فترة الدراسة والتي تمتد من 

  .%77.77معالجت ا للمف وم على المؤشرات المعرفية واالتجاهية والسلوكية بنسبة متساوية تقدر بد 

 %66.66المؤشر المعرفي استحداث دولة المؤسسات بنسبة حيث اعتمدت الصحيفة على 
           والمؤشر االتجاهي تأييد دور دولة المؤسسات في القيام بإدارة الشؤون السياسية بنسبة تقدر

  %22.26النظم والقوانين بنسبة تماد العالاات السياسية على اعلوكيان ، والمؤشران الس%66.66بد 
 .%66.66ة الحياة السياسية بنسبة ودور القوانين في حماي

ل السياسي الذي تمر به الجزائر  ويمكن تفسير ذلك باهتمام الصحيفة بإعالم القارئ بأن التحو 
كما  ات تتناسب مع هذا النظام الجديد باعتمادها العمل السياسي التعددي يستوجب استحداث مؤسس
ة المؤسسات في القيام بإدارة الشؤون أن دعوة الصحيفة القارئ إلى تبني اتجاه مؤيد لدور دول
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ل السياسي الذي يستدعي تكاثف كل الج ود لتحقيل دولة المؤسسات  السياسية راجع إلى هذا التحو 
 .واالبتعاد عن استئثار فرد واحد أو حزب واحد بالقيادة

مؤشرات مف وم التعددية السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في : (01)الجدول رقم
 (:9001-9000) ة الثانيةالمرحل

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم التعددية السياسية

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00 00 التداول السلمي على السلطة
 %90.90 09 ابول الرأي اآلخر
 %00 00 حل ايام األحزاب

 %07.07 09 بناء مؤسسات المجتمع المدني

 %92.92 02 وجود صحافة حرة

 %00 00 حرية االنتماء السياسي

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %70.70 90 تأييد التعددية السياسية
كية

سلو
ت ال

شرا
لمؤ

ا
 

خلل ظروف عدالة الممارسة السياسية 
 لجميع األحزاب

00 99.99% 

أهمية التحالفات الحزبية في تعزيز 
 التعددية السياسية

00 00% 

كيد عامل التنوع الفكري والتنظيمي في تأ
 برامج األحزاب

00 00% 

األحزاب ووسائل اإلعالم هي الرايب 
 %92.92 02 الكاشف لألخطاء

 %966 44 المجموع

 .77إجمالي عدد مؤشرات مف وم التعددية السياسية هو علما أن : مالحظة
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الشعب عينة الدراسة في  يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم التعددية السياسية في صحف
، والمالحظ أن الصحيفة اعتمدت 9001إلى  9000دراسة والممتدة من المرحلة الثانية من فترة ال

 %09.09في معالجت ا لمف وم التعددية السياسية على المؤشرات المعرفية بشكل كبير بنسبة تقدر بد 
 %64.64صحافة حرة بنسبة ، ومؤشر وجود %26.26مقسمة بين مؤشر ابول الرأي اآلخر بنسبة 

، وبعدها المؤشر االتجاهي تأييد التعددية %06.06ومؤشر بناء مؤسسات المجتمع المدني بنسبة 
مقسمة بين مؤشر خلل  %29.29، يليه المؤشرات السلوكية بنسبة %60.60السياسية بنسبة 

ووسائل اإلعالم ومؤشر األحزاب  %62.62ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب بنسبة 
 .%64.64 ي الرايب الكاشف لألخطاء بنسبةه

ويمكن إرجاع ذلك إلى دور الصحيفة في إعالم القارئ بالمبدأ األساسي الذي ترتكز عليه 
حركة بالتعددية السياسية وهو ابول الرأي اآلخر بمواضيع حول الحوار الوطني خاصة فيما يتعلل 

 .مصالحة الوطنية وغيرها من األحداثالعروش واانون االنتخابات وتدابير ال

كما تدعو الصحيفة القارئ إلى تبني اتجاه مؤيد للتعددية السياسية لمواكبة ومواصلة التحو ل 
ومن ا الصحافة لتوجيه القراء نحو  يتطلب تظافر كل الج ود واألطراف السياسي في الجزائر وهو ما

ما يظ ر في اعتمادها على المؤشر السلوكي  وهذا .لتوجه التعددي الجديد في الجزائرتبني هذا ا
، فالصحافة تعمل على تلقين القراء إلعالم هي الرايب الكاشف لألخطاءاألحزاب ووسائل ا

السلوكيات المناسبة في إطار مف وم التعددية السياسية التي تتطلب باألساس خلل ظروف عدالة 
ة اإلعالمية الجزائرية شريك في بناء وذلك في موضوع األسر  الممارسة السياسية لجميع األحزاب

 .الديمقراطية
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 :مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية_ ب       

عينة الدراسة في  الخمول السياسي في صحف الشعبمؤشرات مف وم : (07)الجدول رقم 
 (:9001-9000) ثانيةالمرحلة ال

 الشعب عينة الدراسةصحف                               
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم الخمول السياسي

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %00 00 عدم االهتمام بالشأن السياسي

 %00 00 خمول المواطن في ممارسة حقواه السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %00 00 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 عدم استمرار العمل السياسي لبعا
:     األحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي 

 عدم تواصل الحزب مع المواطنين دوريا
09 900% 

دور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية في 
 %00 00 تعزيز الخمول السياسي

 %966 69 المجموع

 .09إجمالي عدد مؤشرات مف وم الخمول السياسي هو  علما أن:مالحظة

ات مف وم الخمول السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في يبين الجدول أعاله مؤشر 
، واد ارتكزت معالجة الصحيفة 9001إلى  9000اسة والتي تمتد من المرحلة الثانية من فترة الدر 

يؤدي إلى الخمول  السياسي لبعا األحزاب للمف وم على المؤشر السلوكي عدم استمرار العمل
لمواطنين دوريا يدفع م إلى الخمول السياسي بنسبة السياسي بمعنى عدم تواصل الحزب مع ا

900%. 

ويمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة تركز الخمول السياسي في خمول وتقاعس األحزاب السياسية 
غير أنه يمكن للفرد أن يتقاعس عن أداء واجباته وحتى حقواه السياسية نتيجة عدم اهتمامه بالشأن 

  .سيةالسياسي أو معارضته للمشاركة السيا
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مؤشرات مف وم الشك وعدم الثقة في صحف الشعب عينة الدراسة في : (00)الجدول رقم 
 (:9001-9000) المرحلة الثانية

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  الشك و عدم الثقةمؤشرات مف وم 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %77.70 02 أزمة ثقة
 %00.00 09 قوى السياسية بعض ا في بعاتشكيك ال

تبادل االت امات ما بين السلطة  
 %00 00 والمعارضة

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة العداء ضد بعا االتجاهات 
 السياسية

00 90.00% 

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %00.00 09 محاربة الديمقراطية من موااع السلطة

 %90.00 00 استمرار أجواء الصراع السياسي

 %00 00 مر األحزاب ضد بعض ا البعاتآ

 %900 92 المجموع

 .92إجمالي عدد مؤشرات مف وم الشك و عدم الثقة هو علما أن : مالحظة

يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم الشك وعدم الثقة في صحف الشعب عينة الدراسة في 
تمت الصحيفة بمعالجة ، حيث اه9001إلى  9000دراسة والممتدة من المرحلة الثانية من فترة ال

مقسمة بين مؤشر أزمة ثقة  %00المؤشرات المعرفية لمف وم الشك وعدم الثقة بنسبة كبيرة تقدر بد 
، تلي ا %01.11، ومؤشر تشكيك القوى السياسية بعض ا في بعا بنسبة %66.66بنسبة 

ع السياسي مقسمة بين مؤشر استمرار أجواء الصرا %66.66المؤشرات السلوكية بنسبة تقدر بد 
، أما بخصوص %01.19، ومؤشر محاربة الديمقراطية من موااع السلطة بنسبة %21.19بنسبة 

 .%21.19المؤشر االتجاهي نزعة العداء ضد بعا االتجاهات السياسية فتقدر نسبته بد 
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ويمكن إرجاع تركيز الصحيفة على مؤشر أزمة ثقة إلى انعدام الثقة ما بين مختلف األطراف 
، كما تشكيك هذه األطراف بعض ا في بعا حة السياسية سواء سلطة أو أحزاب وكذافي السا

ع ا عمدت الصحيفة إلى توجيه القارئ التخاذ توجه عدائي ضد بعا االتجاهات مشيرة في مواضي
كما اعتمدت الصحيفة على المؤشر السلوكي استمرار أجواء  .إلى من يتبنون العنف السياسي

نماذج تظ ر الصراع السياسي الحاصل بين مختلف األطراف في الجزائر الصراع السياسي بطرح 
 .للتعبير عن مف وم الشك وعدم الثقة السائد في الساحة السياسية

مؤشرات مف وم العنف السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في : (00)الجدول رقم 
 (:9001-9000) المرحلة الثانية

 حف الشعب عينة الدراسةص                              
 مؤشرات مف وم العنف السياسي

 النسبة التكرارات 

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %70.00 00 انعدام األمن واالستقرار
 %90.09 00 البالد تحكم ا القوة

 %90.00 00 اغتيال رموز سياسية في السلطة أو المعارضة
 %09.00 09 استخدام لغة القوة في المواج ات السياسية 
 %00 00 عسكرة الحياة المدنية وضعف سيادة القانون

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

تأييد استخدام العنف السياسي ودعوة القارئ إلى 
 تبني مواف مؤيد الستخدام العنف السياسي

00 00% 

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %90.00 00 تبني مختلف القوى السياسية للعنف 

 %966 14 المجموع

 .97مؤشرات العنف السياسي هو  إجمالي عددعلما أن : مالحظة
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يوضح الجدول أعاله مؤشرات مف وم العنف السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في 
، حيث ركزت الصحيفة في 9001إلى  9000اسة والتي تمتد من المرحلة الثانية من فترة الدر 

مقسمة بين  %99.21د معالجت ا لمف وم العنف السياسي على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر ب
 %21.00، ومؤشر البالد تحكم ا القوة بنسبة %60.66مؤشر انعدام األمن واالستقرار بنسبة 

ومؤشر استخدام لغة القوة  %69.60ومؤشر اغتيال رموز سياسية في السلطة أو المعارضة بنسبة 
بني مختلف السلوكي تكما تناولت الصحيفة المؤشر . %00.19في المواج ات السياسية بنسبة 

 .%69.60القوى السياسية للعنف بنسبة 

ويمكن تفسير ذلك بتركيز الصحيفة على المؤشرات المعرفية لمف وم العنف السياسي في إشارة 
، وانصب اهتمام ا حول مختلف أحداث تي تعيش ا البالد في هذه المرحلةإلى مالبسات األزمة ال

المظاهرات والمواج ات بين المواطنين ورجال العنف السياسي الممارس في حوادث االغتياالت و 
والمواطنين أو األحزاب  األمن والصراعات بين مختلف األطراف السياسية والمواج ات بين السلطة

، وهذا ما جعل ا تعالج المؤشر السلوكي تبني العنف من ابل مختلف القوى السياسية في المعارضة
 .البالد
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 وم الفردانية في صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة مؤشرات مف: (09)الجدول رقم 
 (:9001-9000) الثانية

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم الفردانية

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %00 00 القيادة السياسية فردية

 %900 09 ضعف دور المؤسسات السياسية

شر 
مؤ ات

هي
جا

 

 %00 00 تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة الحكم

ت 
شرا

لمؤ
ا

كية
سلو

ال
 

 %00 00 حل الرئيس في إصدار القرارات السياسية

 %966 69 المجموع

 .09إجمالي عدد مؤشرات الفردانية هو علما أن : مالحظة

لمرحلة يبين الجدول أعاله مؤشرات مف وم الفردانية في صحف الشعب عينة الدراسة في ا
، حيث ركزت الصحيفة في معالجت ا لمف وم 2009إلى  2000لدراسة الممتدة من الثانية من فترة ا

، وذلك لتعريف القارئ %600الفردانية على المؤشر المعرفي ضعف دور المؤسسات بنسبة 
حكم لفردية في إدارة البالضعف الكبير لدور المؤسسات السياسية ما يؤدي إلى تعظيم دور القيادة ا

، وذلك في إشارة إلى تلقي رئيس الجم ورية لمذكرة تفسيرية من رئيس المجلس الدستوري في البالد
 .2000ديسمبر  22إثر التجديد الجزئي األول ألعضاء مجلس األمة في 
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لشعب عينة الدراسة في في صحف ا مؤشرات مف وم التقييد السياسي: (01)الجدول رقم 
 (:9001-9000) المرحلة الثانية

 صحف الشعب عينة الدراسة                              
 النسبة التكرارات  مؤشرات مف وم التقييد السياسي

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %99.02 07 رفا مبدأ الحوار
 %92 00 عدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر

 %00 00 وجود صحافة غير حرة

 %99.2 09 تقييد العمل السياسي المدني

 %00.92 09 شل نشاطات أحزاب المعارضة

 %99.2 09 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة توسيع العمل السياسي التعددي 
 %99.2 09 والحزبي

كية
سلو

ت ال
شرا

لمؤ
ا

 

 %00 00 احتكار السلطة للحكم

 %00.92 09 الدعوة إلى الحد من ايام األحزاب

مل على تنظيم العمل اانون العقوبات يع
 %00.92 09 الصحفي

 %966 90 المجموع

 .90علما أن إجمالي عدد مؤشرات مف وم التقييد السياسي هو : مالحظة

يظ ر الجدول أعاله مؤشرات مف وم التقييد السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة في 
ركزت الصحيفة في ، حيث 9001إلى  9000دراسة والممتدة من المرحلة الثانية من فترة ال

مقسمة بين مؤشر  %02معالجت ا لمف وم التقييد السياسي على المؤشرات المعرفية بنسبة تقدر بد 
ومؤشر  %60.94، ومؤشر رفا الحوار بنسبة %24عدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر بنسبة 

النسبة وتقدر بد تقييد العمل السياسي المدني ومؤشر تقييد دور الشعب في العملية السياسية بنفس 
، أما بخصوص %01.24، ومؤشر شل نشاطات أحزاب المعارضة بنسبة لكل من ما 62.4%
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وبالنسبة  %62.4المؤشر االتجاهي معارضة توسيع العمل السياسي التعددي والحزبي بنسبة 
ومؤشر  %01.24للمؤشرات السلوكية حاز مؤشر الدعوة إلى الحد من ايام األحزاب على نسبة 

 .%01.24لعقوبات يعمل على تنظيم العمل الصحفي على نسبة اانون ا

عالم القارئ الصحيفة على المؤشرات المعرفية باعتماد الصحيفة على إويمكن تفسير تركيز 
بأن رفا مبدأ الحوار وعدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر وتقييد دور الشعب في العملية السياسية 

أما بخصوص  .يانشاطات أحزاب المعارضة يعد تقييدا سياسوتقييد العمل السياسي المدني وشل 
الدعوة إلى المؤشر االتجاهي معارضة توسيع العمل السياسي التعددي والحزبي والمؤشر السلوكي 

، فالصحيفة تعارا توسيع العمل السياسي الحزبي في إشارة لترتيب الساحة الحد من ايام األحزاب
أما بالنسبة للمؤشر  .قلص عدد األحزابتبحيث ت اباتاالنتخ السياسية بإدراج تعديالت على نظام

المشرع السلوكي اانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل الصحفي تمت اإلشارة إليه في اعتبار أن 
 .صحافة طغى علي ا الطابع العقابيتفنن في إصدار اوانين منظمة لم نة ال الجزائري

 ب عينة الدراسة في المرحلة الثانيةأهداف مضمون صحف الشع: (96)الجدول رقم 
(9000-9001:) 

 صحف الشعب         
 األهداف

 التكرارات 
 النسبة

 %99.90 00 انتقاد السلطة
 %07.02 90 تأكيد خط السلطة

 %99.02 00 توجيه القيادات السياسية

 %92.09 02 انتقاد القيادات السياسية

 %966 41 المجموع

 .79علما أن إجمالي أهداف مضمون صحف الشعب عينة الدراسة هو  :مالحظة               
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يوضح الجدول أعاله أهداف مضمون صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية من 
، والمالحظ أن هدف تأكيد خط السلطة احتل أعلى 9001إلى  9000اسة والتي تمتد من فترة الدر 

، وبعده هدف توجيه القيادات %26.09السلطة بنسبة ، يليه هدف انتقاد %07.02نسبة وتقدر بد 
 .%64.12، ثم هدف انتقاد القيادات السياسية بنسبة %60.94السياسية بنسبة 

لطة وبالتالي ف ي تؤكد خط ويمكن تفسير ذلك بأن الصحيفة عمومية ف ي تعد لسان حال الس
الصحيفة عن انتقاد السلطة لكن لم تتوانى  .دابير المصالحة الوطنية، خاصة فيما يخص تالسلطة

وحتى القيادات السياسية وتوجيه هذه األخيرة بخصوص الصراعات والصدامات الموجودة بين 
 .مختلف األطراف والقيادات السياسية والظاهرة على الساحة السياسية في هذه المرحلة

بالحدث السياسي في  عينة الدراسة ارتباط مضمون صحف الشعب: (99)الجدول رقم 
 (:9001-9000) مرحلة الثانيةال

 صحف الشعب                 
 ارتباط المادة بالحدث السياسي

 النسبة التكرارات 

 %29.00 91 نعم
 %00.97 90 ال

 %966 40 المجموع

 

يبين الجدول أعاله مدى ارتباط مضمون صحف الشعب عينة الدراسة بالحدث السياسي في 
والمالحظ أن هناك تقارب بين ، 2009إلى  2000والممتدة من ة المرحلة الثانية من فترة الدراس

ونسبة المواضيع غير المرتبطة  ،%42.99نسبة المواضيع المرتبطة بالحدث السياسي والمقدرة بد 
 .%69.26بالحدث السياسي والمقدرة بد 
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 ويمكن إرجاع ذلك إلى مسايرة الصحيفة معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية مع مختلف
وهو ما سوف يؤثر في مساهمة الصحيفة في عملية ، داث السياسية في الساحة السياسيةاألح

وليس معالجة المفاهيم ،معالجة مفاهيم الثقافة السياسية التنمية السياسية التي تستلزم استمرارية في
 .وبزوال الحدث تختفي المعالجةفقط   مناسباتيا أو مسايرة لألحداث السياسية

مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية السياسية في : الثالثالمطلب    
 ("5221-5222)صحف الشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

بلغ حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب عينة الدراسة في 
، احتل فيه موضوعا 61ما يعادل  2009إلى  2000المرحلة الثانية من فترة الدراسة والممتدة من 

أعلى نسبة في تناوله لمواضيع مفاهيم الثقافة السياسية  وذلك  2006أفريل  26العدد الصادر في 
  60،69سيجرى أيام كان لتزامنه مع التحضيرات للمؤتمر الثامن لحزب جب ة التحرير الوطني الذي 

باإلضافة إلى القضاء على  اء على الساحة السياسيةفه من أصدوما خل مارس من نفس السنة 20و
 .عدة إرهابيين في مناطل عدة من الوطن

وذلك لكون مواضيع  ي الصفحات الداخلية لصحيفة الشعبأغلبية هذه المواضيع ف واد تركزت
، والصفحة األولى واألخيرة غير كافيتان وهما مخصصتان لسياسية تتطلب حيزا مكانيا كبيراالثقافة ا

أما تتمة المواضيع فتكون في الصفحات  .تلف المواضيع لجذب انتباه القراءقديم إشارات عن مخلت
 .الداخلية

كما اعتمدت الصحيفة على المواد اإلخبارية بصفة كبيرة في معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية 
عن طريل طرح  إلعالم وتعريف القارئ بمختلف المفاهيم المتعلقة بالثقافة السياسية ومؤشرات ا

، ولم فيما يتعلل ب ذه الحقائل لقارئ دون طرح التحليالت والحلولالحقائل واألحداث السياسية ل
تعتمد الصحيفة على مواد الرأي إال بصفة اليلة في شكل افتتاحيات أو تعليقات أو أعمدة صحفية 

 .في الصحيفة
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ئمة ألن معظم المواضيع واد عمدت الصحيفة إلى عدم إرفال أغلبية المواضيع بصورة مال
 المعالجة والمتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية ال تستلزم صورة مرافقة خاصة فيما يخص مواضيع

أما بخصوص المواضيع المرفقة بصورة فكانت معظم ا في  .العنف وانعدام األمن واالستقرار
 .يرا من الكلمةالصفحات األولى واألخيرة لجذب انتباه القارئ خاصة أن الصورة أكثر تعب

موضوع حول مفاهيم الثقافة السياسية المنشورة في صحف الشعب عينة  61واد احتوى 
من مفاهيم  %16.29على ما يعادل ( 2009 –2000)الدراسة في هذه المرحلة من فترة الدراسة 

السياسية  من مفاهيم الثقافة %64.96الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية ، وما يعادل 
 .المعيقة لعملية التنمية السياسية

وبخصوص مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية ركزت صحيفة الشعب 
لإلشارة إلى  السياسية ومف وم الثقة المتبادلةعلى معالجة مف وم االستقرار السياسي ومف وم التعددية 

د بداية المظاهرات في منطقة القبائل وما انجر عن ا من الوضع السياسي السائد في هذه المرحلة بع
. وكذا بالقضاء على إرهابيين في مناطل عدة من الوطن أوضاع غير مستقرة في هذه المناطل

أفريل  00سية التي أجريت في باإلضافة إلى فوز المترشح عبد العزيز بوتفليقة في االنتخابات الرئا
 تداعيات ذلك على الساحة السياسيةوبأغلبية ساحقة و  2009أفريل  09، والتي أجريت في 2006

ر وااتناع أعضاء هذه الحركة وكذلك دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة العروش للحوا
وتعديل نظام زائرية شريك في بناء الديمقراطية واعتبار رئيس الجم ورية األسرة اإلعالمية الج،بذلك

 .سياسية المعبرة عن هذه المفاهيماالنتخابات وغيرها من األحداث ال

أما بخصوص مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية اهتمت الصحف عينة 
، وذلك السياسي ومف وم الشك وعدم الثقة الدراسة بمعالجة مف وم العنف السياسي ومف وم التقييد

باإلضافة إلى الخالفات  .حركة العروشحوار ما بين السلطة و باإلشارة إلى محاولة إج اا مسار ال
وتشكيك مختلف االتجاهات بعض ا في بعا  السياسية والتصدعات داخل األحزابوالصراعات 

 .وتشكيك بعا وسائل اإلعالم في نزاهة العملية االنتخابية في الجزائر



 .9001إلى  9191ن صحيفتي الخبر و الشعب في الفترة الممتدة من تحليل مضمو          :الفصل الثالث

 

 
334 

لى المؤشرات وبخصوص مؤشرات مف وم االستقرار السياسي فقد اعتمدت صحيفة الشعب ع
ويرجع ذلك إلى وعي الصحيفة بدورها في تقديم المعلومات للقارئ حول  .رفية بصفة كبيرةالمع

وأنه ضروري لممارسة  ياالتاالستقرار السياسي الذي ال يتحقل إال باالبتعاد عن العنف واالغت
المواطنين حقوا م وواجبات م الدستورية خاصة مع بداية المظاهرات في منطقة القبائل وتصاعد 

 2006أفريل  00دمات بين رجال األمن والمتظاهرين والخالفات بشأن االنتخابات الرئاسية لد المصا
بين المترشح عبد العزيز بوتفليقة والمترشح علي بن فليس وغيرها من األجواء غير المستقرة ، والتي 

 (. 2009 – 2000)كانت سائدة في الساحة السياسية في هذه المرحلة من فترة الدراسة 

تخدام ا ما دفع الصحيفة في المؤشر االتجاهي إلى دعوة القارئ لتبني اتجاه معارا السوهذ
دون أن تستثني  العنف للسلطة ، كما تحمل الصحيفة مسؤولية الحد منالعنف في العملية السياسية

بقية األطراف السياسية من خالل دعوت ا لتحقيل االستقرار السياسي في البالد إلنجاح التحو ل 
 .ياسي بالوسائل السلميةالس

على المؤشرات أما بالنسبة لمف وم التعددية السياسية فقد ركزت الصحيفة في معالجت ا له 
ويعود ذلك إلى دور  وبعده المؤشرات السلوكيةتجاهي، يلي ا المؤشر اال المعرفية بشكل كبير

سياسية وهو ابول الرأي الصحيفة في إعالم القارئ بالمبدأ األساسي الذي ترتكز عليه التعددية ال
اآلخر باإلشارة إلى مواضيع حول الحوار الوطني خاصة فيما يتعلل بحركة العروش وتدابير 

 .المصالحة الوطنية

كما تدعو الصحيفة القارئ إلى تبني اتجاه مؤيد للتعددية السياسية بحكم أن المرحلة تتطلب 
وهو ما يظ ر  ني التوجه التعدديء نحو تب  القرا تظافر كل الج ود واألطراف ومن ا الصحافة لتوجيه

في اعتمادها على المؤشر السلوكي األحزاب ووسائل اإلعالم هي الرايب الكاشف لألخطاء  
فالصحيفة تقوم بتلقين القراء أدبيات السلوكيات في إطار التعددية السياسية وذلك في إشارة بموضوع 

 .قراطيةاألسرة اإلعالمية الجزائرية شريك في بناء الديم
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كما اعتمدت الصحيفة في معالجت ا لمف وم الثقة المتبادلة على المؤشرات المعرفية لتوفير 
وذلك باإلشادة بالرئيس عبد  أن ا تعمل في الصالح العاممعلومات للقارئ من أجل الثقة في القيادة و 

واد عمدت وطنية ا طرحه لمشروع المصالحة الكذقة بعد دعوته حركة العروش للحوار و العزيز بوتفلي
مع مختلف ني نزعة التعايش والتسامح الصحيفة في المؤشر االتجاهي إلى توجيه القارئ نحو تب  

كما طرحت  .شارت ا لتدابير المصالحة الوطنية، وهو ما عبرت عنه من خالل إاالتجاهات السياسية
 .لمصالحة الوطنيةالصحيفة نماذج سلوك العمل المشترك بين جميع القوى الوطنية لترسيخ فكرة ا

وفيما يتعلل بالمفاهيم المعيقة لعملية التنمية السياسية ركزت الصحيفة في معالجت ا لمف وم 
في اإلشارة إلى  بة كبيرة لتعريف القارئ بالمف ومالعنف السياسي على المؤشرات المعرفية بنس

ث العنف الممارس حيث انصب اهتمام ا حول مختلف أحدا .بسات األزمة التي تعيش ا البالدمال
اعات بين مختلف األطراف في الساحة السياسية من مواج ات أمنية مع المواطنين واغتياالت وصر 

، وهذا ما اامت بمعالجته في المؤشر السلوكي تبني مختلف القوى السياسية للعنف في السياسية
 .البالد

المعرفية        راتوبخصوص مف وم الشك وعدم الثقة عالجته الصحيفة بالتركيز على المؤش
وذلك النعدام الثقة بين مختلف االتجاهات في الساحة السياسية وكذا تشكيك هذه  وأهم ا أزمة ثقة

كما عمدت الصحيفة إلى توجيه القارئ التخاذ توجه عدائي ضد بعا . األطراف بعض ا في بعا
مدت على المؤشر واعت .بتب ني م للعنف كمن ج الجزائر، االتجاهات مشيرة إلى صانعي أحزان

السلوكي استمرار أجواء الصراع السياسي بطرح ا نماذج عن الصراع السياسي الحاصل بين 
مختلف األطراف السياسية في الجزائر للتعبير عن مف وم الشك وعدم الثقة السائد في الساحة 

 .السياسية الجزائرية
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ت ا له على المؤشرات المعرفية وفيما يتعلل بمف وم التقييد السياسي ركزت الصحيفة في معالج
بصفة كبيرة إلعالم القارئ بأن رفا مبدأ الحوار وعدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر وتقييد دور 

وبخصوص المؤشر االتجاهي دعت الصحيفة إلى  .ملية السياسية يعد تقييدا سياسياالشعب في الع
زاب الموجودة في قليص عدد األحمعارضة توسيع العمل السياسي التعددي والحزبي في إشارة لت

، وفي اعتمادها على المؤشر السلوكي اانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل الساحة السياسية
الصحفي الذي أشارت إليه في موضوع يعتبر أن المشرع الجزائري تفنن في إصدار اوانين منظمة 

 .لم نة الصحافة طغى علي ا الطابع العقابي

لسلطة فيما صحف الشعب عينة الدراسة جاءت مؤكدة لخط ا وبخصوص أهداف مضمون
، لكن لم تتوانى الصحيفة عن انتقاد السلطة وحتى القيادات السياسية     يخص المصالحة الوطنية

وتوجيه هذه األخيرة خاصة بخصوص الصراعات والصدامات الموجودة بين مختلف األطراف      
واد ربطت الصحيفة مواضيع ا  .السياسية في هذه المرحلة الساحة والقادة السياسيين والظاهرة في

، ما يدل على مواكبت ا ي هذه المرحلةالمعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية بمختلف األحداث السياسية ف
لألحداث عند معالجت ا لمفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية السياسية في الجزائر 

على مساهمت ا في عملية التنمية السياسية التي تتطلب االستمرارية في معالجة مفاهيم وهو ما يؤثر 
الثقافة السياسية لترسيخ ا لدى القارئ وليس التطرل ل ا من أجل مواكبة األحداث السياسية فقط  

 .وبزوال الحدث تزول المعالجة
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لمعيقة لعملية التنمية السياسية االسياسية الداعمة و اهيم الثقافة مقارنة مف: المطلب الثالث -
 (.9111-9191)لشعب خالل المرحلة األولى بين صحيفتي الخبر وا

 الشعب خالل المرحلة يفتي الخبر و صحمقارنة التحليل الكمي والكيفي بين : الرابع المبحث
 (.0221-0222)الثانية 

 .ت الشكلالكيفي لفئامقارنة التحليل الكمي و : ب األولالمطل -
 .الكيفي لفئات المضمونمقارنة التحليل الكمي و : الثاني المطلب -
ة المعيقة لعملية التنمية السياسياهيم الثقافة السياسية الداعمة و مقارنة مف: المطلب الثالث -

 (.0221-0222)الشعب خالل المرحلة الثانية بين صحيفتي الخبر و 
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 :تمهيد

ترة الشعب عينة الدراسة في الفالخبر و  ليل مضمون صحفتح ما تم في الفصل السابقبعد
الداعمددة شددرات الثقافددة السياسددية المعيقددة و مؤ ، ورصددد مهددم مفدداهيم و 0221إلددى  9191الممتدددة مددن 

الشعب عينة الدراسة على حدى في في الجزائر في كل من صحف الخبر و لعملية التنمية السياسية 
بحيث   0221إلى  0222الثانية من و  9111إلى  9191من وتمتد األولى : كلتا مرحلتي الدراسة

هي السنة التي تم فيها االسدتفتا  حدول ندانون الوئدام المددني كمدا ،و الفاصل بينهما 9111تمثل سنة 
ليددل مضددمون مقددارن بددين عليددب سددوف يفددرد هدد ا الفصددل لتندداول تح، و سددبقت ااشددارة إليددب مددن نبددل

    همدددددا الدراسدددددة سدددددابقتي الددددد كر و  مرحلتدددددي صدددددحف الخبدددددر وصدددددحف الشدددددعب عيندددددة الدراسدددددة وبدددددين
 .كمرحلة ثانية( 0221-0222)كمرحلة مولى و( 9191-9111)

 تينالمرحل الشعب بينو  الخبر حفالكيفي لصو  ارنة التحليل الكميمق: األولالمبحث 
 :(0221-0222) والثانية( 9111-9191)ألولى ا

فئات المضمون لصحف المبحث بمقارنة التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل و  يهتم ه ا
، والثانية من 9111إلى  9191الخبر عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة حيث تمتد األولى من 

لخبر لمفاهيم االختالف في معالجة صحيفة ا، و لك بهدف رصد نقاط التشابب و 0221إلى  0222
انعكاس تلك المعالجة على عملية التنمية راتها بين مرحلتي الدراسة و الثقافة السياسية ومؤش

 .السياسية
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 :الكيفي لفئات الشكلمقارنة التحليل الكمي و : المطلب األول

في صحف الخبر عينة الدراسة خالل  المقارن لفئات الشكليقوم ه ا المطلب بالتحليل 
واالختالف في المونع والشكل ال ي ظهر فيب  سة بهدف الكشف عن موجب التشابب مرحلتي الدرا

هل تم إرفاق ه ا الموضوع بصورة ، و المتعلق بمفاهيم الثقافة السياسيةالموضوع محل التحليل و 
 .مع التفسير الكيفي للنتائج التي جا  بها التحليل الكمي مالئمة مو ال

ارنة حجم المواد نبل التعرض للتحليل المقارن لصحف الخبر عينة الدراسة سوف يتم مقو 
( 9111-9191)ا بين مرحلتي الدراسة المنشورة في ه ه الصحف حول مفاهيم الثقافة السياسية م

 :الموالي 90 لك كما هو مبين في الجدول رنم ، و (0221-0222)و

المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف المواد مقارنة حجم : (90)الجدول رقم 
     .(0221-0222)الثانية و  (9111-9191) مرحلتي الدراسة األولى ينبالخبر عينة الدراسة 

 المواد مقارنة حجم               
مفاهيم الثقافة السياسية حول  المنشورة

 في صحف الخبر
 مرحلتي الدراسة

 النسبة التكرارات 

 %30.21 35 (9111-9191)المرحلة األولى 
 %03.19 03 (0221-0222)المرحلة الثانية 

 %922 19 المجموع
 

يبين الجدول معاله مقارنة حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف 
حيث ( 0221-0222)الثانية و  (9111-9191)حلتي الدراسة األولى الخبر عينة الدراسة بين مر 

رة في المرحلة األولى الممتدة من بلغت نسبة المواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية المنشو 
من إجمالي المواضيع، بينما ندرت نسبة المواضيع  %90.21ما يقدر بد  9111 إلى 9191

ية المنشورة في صحف الخبر عينة الدراسة في المرحلة الثانعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية و المت
ما يعني من المواضيع  هوو  من إجمالي المواضيع، %09.19بد  0221إلى  0222الممتدة من 
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مقارنة ( 0221-0222)المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية ند نلت نسبتها في المرحلة الثانية 
في المواضيع المعالجة ويعزى االنخفاض النسبي  .من الدراسة( 9111-9191)بالمرحلة األولى 

نية مقارنة بالمرحلة األولى الدراسة في المرحلة الثا الخبر عينة لمفاهيم الثقافة السياسية في صحف
 : إلى من

صدار جديد ادخول الجزائر عهد - ا بإنرار التعددية السياسية وااعالمية وا 
التعددية الحزبية مدى بصحيفة الخبر باعتبارها ، يقر 9191فيفري  02دستور جديد في 

في المرحلة صحيفة خاصة إلى تكثيف معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية 
ل السياسي من النظام  و التوجب األحادي لمواكبة ه ا التحو  ( 9111 – 9191)األولى

 .إلى النظام التعددي

المتمثلدة فددي حدداث هامدة علدى السدداحة السياسدية و تدزامن المرحلدة األولدى مددع م -
  ظهددور العديددد مددن الصددحف ، و ااعالميددةر التعدديددة السياسددية و إصدددار دسددتور جديددد يقدد

   ، فدددوز حددزب الجبهدددة ااسدددالمية لانقددا  بانتخابدددات المجدددالس البلديدددة  األحددزاب الجديددددةو 
بنظدام بالجولدة األولدى ألول انتخابدات تشدريعية فدي الجزائدر ، و 9112الوالئية في جدوان و 

        التددددي تددددم إلغا هددددا فيمددددا بعددددد مددددن طددددرف الجددددي ، و 9119ديسددددمبر  02التعدديددددة فددددي 
، مدددا مدى إلدددى 9110جدددانفي  90اسدددة فددي مدددن الرئ اسددتقالة الدددرئيس الشدددا لي بددن جديددددو 

 .القوى األمنيةؤيدي الجبهة ااسالمية لانقا  و اندالع االشتباكات بين م

تددددم إنشددددا  المجلددددس األعلددددى للدولددددة برئاسددددة محمددددد  9110جددددانفي  90فددددي  -
اسدددالمية لانقدددا  والقدددوى ؤيددددي الجبهدددة ابوضدددياف، هددد ا مدددع زيدددادة االشدددتباكات بدددين م

حلدت كدل المجدالس حظر الجبهة ااسدالمية لانقدا  و  السلطات إلىهو ما دفع ، و األمنية
المحلية التابعة لها، مما مدى إلى اندالع عمليات عنف في البالد دامت مكثر من عشدر 

 .سنوات
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اغتيال الرئيس محمد بوضياف  9110جوان  01بالضبط في كما تم في ه ه المرحلة ميضا و 
عدين مجلدس الدولدة وزيدر الددفاع  9110جدانفي  22فدي ، و تعيين علي كافي رئيسدا لمجلدس الدولدةو 

الظروف السياسية و  ، مع زيادة تردي األوضاع األمنيةاليامين زروال رئيسا مؤنتا لمدة ثالث سنوات
 .في الجزائر

إجرا  مول انتخابات رئاسية بنظام التعددية الحزبية من   9119نوفمبر  92كما تم في 
تم إجرا  استفتا   9112نوفمبر  09 في، و اليامين زروال باألغلبيةفاز فيها و استقالل الجزائر، 

ى مجلسين تقسم البرلمان إلتزيد من سلطات رئيس الجمهورية و  شعبي حول تعديالت دستورية
         األحزاب على مسس دينية مو عرنية تحظر نيام، و مجلس األمةالمجلس الشعبي الوطني و 

 .مو لغوية

بغيددداب الجبهدددة رلمانيدددة وفدددق التعدددديالت الجديددددة و انتخابدددات ب  تدددم إجدددرا 9111فدددي جدددوان و 
للرئيس زروال ااسالمية لانقا ، فاز فيها بالمركز األول حزب التجمع الوطني الديمقراطي الموالي 

وضدع عباسدي مددني نيدد و  9111د المجازر الجماعية بدين جويليدة وموت بعد تزايو . بأغلبية المقاعد
نقدددا  ونفدددا شدددامال اديسدددمبر مدددن نفدددس السدددنة، معلدددن الجدددي  ااسدددالمي ل 29اانامدددة الجبريدددة فدددي 
تنظدديم انتخابددات بلديددة  9111مكتددوبر  02تددم فددي ، و مكتددوبر مددن نفددس السددنة 29اطددالق النددار فددي 

 .عمليات القتل وتصاعدت في الونت نفسب. الوطني الديمقراطي باألغلبية فاز فيها التجمع

       9111تنحيب عن الحكم نبل نهاية فيفري  زروال معلن اليامين 9119سبتمبر  99في و  
ليقة رئيسا انتخاب عبد العزيز بوتف 9111مفريل  99تم في و . وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة

ة بالتخطيط لتزوير اتهامهم السلطمنافسيب الستة عشية االنتخابات و للجمهورية بعد انسحاب 
منره الجزائريون ئام المدني ال ي معده بوتفليقة و الو  صدر نانون 9111جويلية  92في و . االنتخابات

بموجبب معلن العفو عن كل من يلقي السالح ، و سبتمبر من نفس السنة 92في استفتا  عام يوم 
 .0222جانفي من سنة  92نبل 
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عليب فإن المرحلة األولى كانت تعج باألحداث السياسية، ما جعل صحيفة الخبر تكثف من و 
بالمرحلة الثانية مقارنة ( 9111-9191)الثقافة السياسية في ه ه المرحلة م معالجاتها لمفاهي

(0222-0221 .) 

مرحلتي  الخبر عينة الدراسة بين فمقارنة مونع مادة التحليل بين صح: (98)الجدول رقم 
        . (0221-0222)الثانية و  (9111-9191)األولى  الدراسة

 خالل مرحلتي الدراسةصحف الخبر  
 

 مونع مادة التحليل

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %99.92 20 %00.92 95 األولى الصفحة

 %12.22 55 %22.20 53 الصفحات الداخلية
 %99.99 23 %21.02 23 الصفحة الخيرة

 %922 32 %922 38 المجموع

 

الجدول معاله مقارنة مونع مادة التحليل في صحف الخبر عينة الدراسة بين يوضح 
، حيث يالحظ في الجدول من (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)لتي الدراسة األولى مرح

 لك بنسبة ، و في الصفحات الداخلية لصحيفة الخبر بالنسبة لكلتا المرحلتينكان مونع مادة التحليل 
مرحلة األولى لبالنسبة ل %22.20بنسبة و ( 0221-0222)للمرحلة الثانية ة بالنسب 05.55%

مونع مادة التحليل في الصفحة األولى بين ، كما نالحظ انخفاض نسبي ل(9191-9111)
  المرحلتين، بحيث بلغت نسبة المواضيع المنشورة في الصفحة األولى في المرحلة األولى 

ين ندرت نسبة المواضيع المنشورة في الصفحة ، في ح%00.92ما يقدر بد ( 9191-9111)
 .%99.92بد ( 0221-0222)األولى في المرحلة الثانية 
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ه ا ما يمكن تفسيره بأن صحيفة الخبر تلجأ إلى مسلوب تكثيف ااشارات السريعة في و 
ع في الصفحات الداخلية، فضال عن منها تنشر بعض ، وتقوم بإتمام المواضيالصفحة األولى

 لك في ، و الموضوعات في الصفحات الداخلية نظرا لعدم كفاية الصفحة األولى لكل المواضيع
ض األخبار األمنية ، بااضافة إلى بعرألطراف السياسية في تعديل الدستو إشارة إلى آرا  مختلف ا

مو ممنا  تصريحات بعض المسؤولين السياسيين مو رؤسا  ، و نضا  على إرهابيينمن اغتياالت و 
يفة الخبر في الصفحات الداخلية لصح مين لبعض األحزاب وغيرها من المواضيع التي ظهرتعا

 .دون تفاوت كبير في النسبخالل مرحلتي الدراسة و 

مونع مواضيع الثقافة السياسية في صحف الخبر عينة كما يمكن إرجاع انخفاض نسبة 
مقارنة بالمرحلة األولى ( 0221-0222)الدراسة في الصفحة األولى بالنسبة للمرحلة الثانية 

اجتماعية تهم المواطنين مكثر صحيفة إلى نشر مواضيع انتصادية و ، إلى لجو  ال(9191-9111)
         نظرا للمشاكل االجتماعية التي كان يتخبط فيها الجزائريون، بااضافة إلى نضايا الفساد 

في شكل ( 0221-0222)من الدراسة تبييض األموال التي تميزت بها المرحلة الثانية والرشاوى و 
، و لك في إشارة إلى فيضانات وطرق حة األولى مصحوبا بصورةموضوع رئيس يتوسط الصف

 سباختالمسؤول متهمون موظف و  029و، 0220وسط البالد في ديسمبر مقطوعة بشرق و 
فشال محاولة تو ، 0222مفريل  22تحويل األموال في و  هريب مسلحة بمينا  سكيكدة في ا 
موضوع نروض بنك ، و 0229الجزائريين في جوان بك تموضوع ستة ممراض تفو   0221يما

 .0221مليار في جويلية  500 8الجزائر الخارجي المشبوهة تتجاوز 
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الخبر عينة  صحف توزيع مواد الرمي والمواد ااخبارية فيمقارنة : (84)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و  (9111-9191)األولى مرحلتي الدراسة الدراسة بين 

 صحف الخبر   
 نوع المادة

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %29.91 20 %22.91 91 مواد الرمي
 %19.99 09 %21.99 50 مواد إخبارية

 %922 53 %922 38 المجموع

 

المدواد ااخباريددة فدي صددحف الخبدر عينددة الدراسددة مقارنددة توزيدع مددواد الددرمي و  الجدددول معدالهيظهدر  
، حيث يالحظ في الجدول (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

-0222)الثانيدددة  المرحلدددةفدددي من الصدددحيفة وسدددعت اعتمادهدددا علدددى المدددواد ااخباريدددة بشدددكل كبيدددر 
، حيدددث نددددرت نسدددبة (9111-9191)مقارندددة بالمرحلدددة األولدددى  %19.99تقددددر بدددد بنسدددبة ( 0221

، ممدددا بالنسدددبة لمدددواد الدددرمي فقدددد نللدددت الصدددحيفة مدددن %21.99اعتمادهدددا علدددى المدددواد ااخباريدددة بدددد 
مقارنددة  %29.91 بنسددبة تقدددر بددد( 0221-0222)لثانيددة اعتمادهددا علددى مددواد الددرمي فددي المرحلددة ا

 .%22.91التي تقدر بد و ( 9111-9191)في المرحلة األولى الرمي  بنسبة اعتمادها على مواد

ل السياسدي يمكن إرجاع  لك إلدى محاولدة الصدحيفة إكسداب الفدرد معدارف جديددة حدول التحدو  و      
هو ما ، و في الجزائر لتهيئة الجو المناسب للتنمية السياسية ام األحادي إلى النظام التعدديمن النظ

 رى بددأدوار مخدد باسددتبدالها لددردوار التقليديددة للصددحافة )*(  هبددت إليددب نظريددة المشدداركة الديمقراطيددة
خبايددا ومسددرار العمليددة ر ااخبدداري الدد ي  يكشددف عددن الديمقراطيددة، منهددا إعددال  الدددو  آليددات  لتُفعددل

  لتطبيدددق الديمقراطيددددة الصحيحة ةددددالضروري اتددددانات والمعلومدددددر مختلف البيدددددالسياسية، و لك بتوفي
 

 .منظر المطلب األول من المبحث الثالث للفصل الثاني( 9)
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المطروحة بدل من طرحهم حلدول مو خطدط مسدتقبلية من خالل توعيتهم بمختلف الخيارات والبدائل 
يجعلهدددم يتخددد ون ، وهددد ا مدددا طبيقاتهدددا فدددي الواندددع الجزائدددريفيمدددا يتعلدددق بمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية وت

 .القرارات عن جهل مو تضليل

بين مقارنة شكل المواد ااخبارية بين صحف الخبر عينة الدراسة : (93)الجدول رقم 
 (.0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)ولى مرحلتي الدراسة األ

 ةالدراس مرحلتيفي صحف الخبر  
 
 شكل المادة ااخبارية

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %92.09 55 %12.09 01 خبر
 %91.90 29 %01.10 99 تقرير

 %922 59 %922 83 المجموع

 

تددي يبددين الجدددول معدداله مقارنددة شددكل المددواد ااخباريددة فددي صددحف الخبددر عينددة الدراسددة بددين مرحل
، حيددددددث يالحددددددظ فددددددي الجدددددددول من (0221-0222)الثانيددددددة و ( 9111-9191)الدراسددددددة األولددددددى 

الصحيفة ند اعتمدت على شكل الخبدر فدي معالجتهدا لمفداهيم الثقافدة السياسدية بنسدب متقاربدة تقددر 
تقددددر النسددددبة فدددي المرحلددددة الثانيددددة ، و %02.09بددددد ( 9111-9191)النسدددبة فددددي المرحلدددة األولددددى 

فيددف طانخفدداض بالنسددبة لشددكل الخبددر و رتفدداع طفيددف الحددظ ا، إ  ي%92.09بددد ( 0222-0221)
      األولددى ارير فددي المرحلددة بالنسددبة لشددكل التقريددر حيددث كانددت نسددبة اعتمدداد صددحيفة الخبددر علددى تقدد

 .%91.90إلى ( 0221-0222)، ثم انخفضت في المرحلة الثانية %01.10بد 

لى رصد ، فهي تعتمد عهو ما يمكن تفسيره بكون صحيفة الخبر إخبارية بالدرجة األولىو 
تداعياتها مو نتائجها كما لقارئ دون التركيز على مسبابها و عرضها على االحقائق والمعلومات و 

يمكن إرجاع االنخفاض النسبي في نسبة اعتماد الصحيفة على شكل التقرير في معالجتها لمفاهيم 
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فة السياسية في الثقافة السياسية إلى االنخفاض النسبي في نسبة المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقا
 (.9111-9191)مقارنة بالمرحلة األولى ( 0221-0222)المرحلة الثانية 

 بين مرحلتيصحف الخبر عينة الدراسة  فيمقارنة شكل مواد الرمي  :(98)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و  (9111-9191)األولى الدراسة 

 الدراسة بين مرحلتيصحف الخبر  
 

 مواد الرميشكل 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %19 25 %22.09 29 عمود صحفي
 %22 22 %22 22 مقال افتتاحي

 %22 22 %02.19 20 تعليق صحفي

 %22 22 %02.19 20 مقال تحليلي

 %09 29 %22.09 29 حديث صحفي

 %22 22 %22 22 تحقيق صحفي

 %922 25 %922 98 المجموع

 

تي يوضح الجدول معاله مقارنة شكل مواد الرمي في صحف الخبر عينة الدراسة بين مرحل
، حيث يالحظ في الجدول اختالف في (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)الدراسة األولى 

لمفاهيم الثقافة السياسية بين  معالجتها دمشكال مواد الرمي المعتمدة من طرف الصحيفة عن
المقال نسبة كبيرة على التعليق الصحفي و المرحلتين، فقد اعتمدت الصحيفة في المرحلة األولى ب

الحديث الصحفي بنسبة و  ، يليها العمود الصحفيلكل منهما %02.19بد بنسبة تقدر  التحليلي
على العمود الصحفي  لكل منهما، بينما اعتمدت في المرحلة الثانية %22.09ضعيفة تقدر بد 
فة ، بينما لم تعتمد الصحي%09على الحديث الصحفي بنسبة و  %19بنسبة تقدر بد بصفة كبيرة و 

 .التحقيق الصحفيبتاتا على المقال االفتتاحي و 
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ى العمود حتاد الصحيفة على التعليق الصحفي والمقال التحليلي و يمكن إرجاع اعتمو 
توضيح مختلف إلى دور الصحيفة في عرض و الصحفي ولو بنسبة نليلة في المرحلة األولى، 
موانفها من ه ه ، مع إظهار توجهات الصحيفة و وجهات النظر حول األحداث السياسية في الجزائر

ند ظهر مونفها بوضوح بخصوص الجماعات اارهابية مو كما مسمتها الصحيفة ، و األحداث
 ." حفرة األفاعي تنفث سمومها" في موضوع بعنوان" عليها نحيا و عليها نموت مجموعة"

مختلف اآلرا  والموانف والتوجهات بها الصحيفة لعرض  ة فاستعانتيفاألحاديث الصحمما 
يرجع اعتماد الصحيفة في المرحلة ، و اايديولوجية حول األحداث السياسية في الجزائرالفكرية و 

نقطة ": ين صحفيين بعنوانالصحفي بنسبة كبيرة إلى استحداث الصحيفة لعمودالثانية على العمود 
، مما بخصوص غياب المقاالت االفتتاحية فيمكن إرجاعها إلى غياب صحفيين "مجرد رأي"و "نظام

، 9119 سنة" عمرو مورتيالن"متمرسين في كتابة ه ا الشكل من مواد الرمي خاصة بعد اغتيال 
قات الصحفية فيمكن إرجاعها إلى كون الصحافة الجزائرية ال تعتمد كثيرا بالنسبة لغياب التحقيو 

التقصي في الحصول على المعلومات ال سيما في مواضيع مفاهيم الثقافة و على مسلوب البحث 
 .السياسية، خاصة المعلومات األمنية و السياسية لصعوبة الحصول على المعلومات
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في صحف الخبر عينة الدراسة مقارنة إرفاق الموضوع بصورة مالئمة  (:93)الجدول رقم 
 (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 الدراسة الخبر في مرحلتيصحف  
 

 مرفاق الموضوع بصورة مالئمة

المرحلة األولى 
(9191-9111  ) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %00.00 92 %02.12 99 نعم
 %11.19 53 %11.00 00 ال

 %922 53 %922 38 المجموع

 

يظهر الجدول معاله مقارنة مدى إرفاق الموضوع بصورة مالئمة في صحف الخبر عينة 
المالحظ في و  (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

صحيفة الخبر لم ترفق مغلبية موضوعاتها المتعلقة بالثقافة السياسية بصورة مالئمة في الجدول من 
 (9111-9191)ة األولى من الدراسة لمرحلفي ا %11.00 لك بنسبة تقدر بد ، و كلتا المرحلتين

نسبة من في حين عمدت إلى إرفاق (. 0221-0222)في المرحلة الثانية  %11.19بنسبة و 
رفاق نسبة و  بصورة مالئمة في المرحلة الثانية %00.00بد  المواضيع تقدر من  %02.12تقدر بد  ا 

 .في المرحلة األولى من الدراسةع بصورة مالئمة المواضي

يمكن إرجاع  لك إلى من الصحيفة تعتمد على إرفاق المواضيع المنشورة في الصفحة و 
فلم تقم ، رة في الصفحات الداخليةاألولى مو الصفحة األخيرة بصورة مالئمة بينما المواضيع المنشو 

واضيع هي عبارة عن ربما يعود  لك إلى من كون مغلبية الم، بإرفانها بالصور في غالبية األحيان
الصورة  بااضافة إلى كون الصحيفة تعتمد على وضع .مرافقة اال تستلزم كلها صور مخبار بسيطة و 

في الصفحة األولى مو األخيرة للصحيفة لج ب انتباه القارئ، والمواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة 
 .   السياسية تركزت مغلبيتها في الصفحات الداخلية
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 :الكيفي لفئات المضمونمقارنة التحليل الكمي و : المطلب الثاني

في صحف الكيفي لفئات المضمون مطلب حول مقارنة التحليل الكمي و ه ا ال يدور محتوى
االختالف في ، بهدف الكشف عن موجب التشابب و الخبر عينة الدراسة خالل مرحلتي الدراسة

مؤشراتها بين معيقة لعملية التنمية السياسية و الاهيم الثقافة السياسية الداعمة و معالجة الصحيفة لمف
، مع تفسير ما جا  بب التحليل (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 .الكمي من نتائج

قة لعملية التنمية السياسية المعيارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة و مق: (88)الجدول رقم 
 .األولى والثانية خالل مرحلتي الدراسةصحف الخبر عينة الدراسة  في

  خالل مرحلتي الدراسة الخبرصحف           
 

 السياسيةمفاهيم الثقافة 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

مة 
داع

ة ال
اسي

لسي
فة 

لثقا
م ا
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %22 22 %90.09 90 مفهوم المشاركة السياسية
 %20.01 25 %20.29 20 مفهوم الثقة المتبادلة

 %99.99 21 %21.99 21 السياسيمفهوم االستقرار 
 %29.91 29 %20.20 20 مفهوم المؤسساتية

 %21.53 20 %90.00 90 مفهوم التعددية السياسية
مجموع مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية 

 %08.99 93 %59.98 59 التنمية السياسية

قة 
معي

ة ال
اسي

لسي
ة ا
ثقاف

م ال
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %20.01 25 %25.21 25 الخمول السياسيمفهوم 
 %99.99 20 %90.50 90 عدم الثقةمفهوم الشك و 

 %51.32 05 %00.03 00 مفهوم العنف السياسي
 %25.90 20 %29.91 29 مفهوم الفردانية

 %02.10 95 %20.90 20 مفهوم التقييد السياسي

مجموع مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية 
 %38.99 59 %39.98 33 التنمية السياسية

إجمالي مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة 
 %922 88 %922 19 لعملية التنمية السياسية
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المعيقة لعملية التنمية السياسية و  مفاهيم الثقافة السياسية الداعميظهر الجدول معاله مقارنة 
      الثانية و ( 9111-9191)الدراسة األولى تي في صحف الخبر عينة الدراسة بين مرحل

الجدول من صحيفة الخبر ند اعتمدت على مفاهيم الثقافة السياسية في  ويالحظ، (0222-0221)
المعيقة لعملية التنمية السياسية عند معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية بنسبة كبيرة في كلتا 

في المرحلة  %99.92بد و  الدراسةفترة الثانية من  في المرحلة %12.99المرحلتين، بحيث ندرت بد 
مركزة على مفهوم العنف السياسي بنسب كبيرة في كلتا المرحلتين، حيث من فترة الدراسة األولى 

بااضافة  الدراسةفترة في المرحلة األولى من  %00.09بد ، و %22.92ندرت في المرحلة الثانية بد 
 %91.20م الثقة بنسبة دعالمرحلة األولى على مفهوم الشك و في ركزت صحيفة الخبر  إلى من

في المرحلة الثانية الخبر  صحيفة ، وند ركزت %99.99ال ي نلت نسبتب في المرحلة الثانية إلى 
ي كانت نسبتب والت %02.20 السابقين بنسبةين مفهومالبااضافة إلى على مفهوم التقييد السياسي 

 .%21.90في المرحلة األولى 

ما بخصوص مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية فقد ندرت نسبتها في م
     ( 9111-9191)لمرحلة األولى من الدراسة في ا %09.92صحف الخبر عينة الدراسة بد 

، حيث (0221-0222)لمرحلة الثانية من الدراسة في ا %02.99التي انخفضت إلى نسبة و 
مفهوم ، و %90.09لمرحلة األولى على مفهوم المشاركة السياسية بنسبة ركزت الصحيفة في ا

هو و  %21.99بعدهما مفهوم االستقرار السياسي بنسبة ، و %90.00التعددية السياسية بنسبة 
بنسبة تقدر ( 0221-0222)المفهوم ال ي ركزت عليب الصحيفة في المرحلة الثانية من الدراسة 

 .%99.99بد 

بنسبة عدم الثقة لخبر على مفهومي العنف السياسي والشك و صحيفة ا يمكن إرجاع تركيزو 
كبيرة في كلتا المرحلتين مقارنة بباني المفاهيم، إلى األجوا  التي كانت تميز الساحة السياسية في 

ئر خالل مرحلتي الدراسة من نتل واغتياالت وتفجيرات ومجازر وشك وعدم ثقة بين مختلف الجزا
 تبادل لالتهامات ما بين ه ه االتجاهات فيما بينها، وصراعات و السياسية االتجاهاتاألطراف و 
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تشكيك مختلف األطراف السياسية بعضها البعض و ضد بعضها من تآمر لرحزاب ، و بين السلطةو 
 .في بعض

كما يمكن إرجاع االرتفاع في نسبة معالجة الصحيفة لمفهوم التقييد السياسي في المرحلة 
بالمرحلة األولى من الدراسة إلى مصادنة البرلمان على تعديل نانون العقوبات في الثانية مقارنة 

ر نادر على توجيب النقد للنظام ، باعتباره حد لحرية التعبير فالصحفي بموجبب غي0229جوان  91
ها على التصويت في دور الشعب في العملية السياسية وانتصار لرجاالتب، ناهيك عن تقييد و 

تقييد العمل السياسي المدني بعدم السماح للجمعيات مو لرحزاب بإجرا  مسيرات ، و طاالنتخابات فق
 .مو مظاهرات

مما بخصوص مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية يمكن إرجاع تركيز 
التعددية السياسية بنسبة مكبر من المفاهيم مفهومي المشاركة السياسية و على صحيفة الخبر 

األخرى في المرحلة األولى مقارنة بالمرحلة الثانية، كون صحيفة الخبر صحيفة إخبارية مستقلة 
هد جديد يقر التعددية  لك بعد دخول الجزائر ع، و 9112المية في نوفمبر ظهرت في الساحة ااع

ية والتعددهو ما دفع الصحيفة للتركيز على مفهومي المشاركة السياسية ، و ااعالميةالسياسية و 
خبار القرا السياسية اعالم و  شاركة الواسعة في صنع دعوتهم إلى الم، بمعنى ه ين المفهومين و ا 

 .لتعددية السياسيةرسة حقهم في التعبير عن رميهم ونبولهم الرمي اآلخر وتأييدهم لمماالقرارات و 

األولى  ب صحف الخبر في المرحلةبمفهوم االستقرار السياسي ال ي ركزت علي مما فيما يتعلق
بنسبة مكبر في المرحلة الثانية اعالم القارئ من االستقرار السياسي ال يتأتى إال بتغليب لغة و 

دانة ومالحقة الجناة و الح بأن إجرا  التغيير السياسي ، و محاكمتهموار على لغة العنف واالغتيال وا 
 .الوطنيةالسياسية و رار هو مسؤولية القوى االستق، ومن تحقيق األمن و يكون بالوسائل السلمية
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 :مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية - أ

عينة الدراسة بين  صحف الخبر في مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية: (91)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 الدراسة خالل مرحلتيصحف الخبر              
 

 مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

المشاركة الواسعة في صنع 
 القرارات

99 52.31% 22 22% 

 %22 22 %52.31 99 حق التعبير عن الرمي
االنتخابية العملية نزاهة 
 %22 22 %22 22 سالمة إجرا اتهاو 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22 22 %91.00 20 تأييد المشاركة السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

بدون المشاركة السياسية ال 
يستطيع الشعب تحقيق التنمية 

 السياسية
20 23.33% 22 22% 

المشاركة عن طريق مختلف 
 ننوات التعبير السياسي

25 29.50% 22 22% 

شاركة عدم تضييق ننوات الم
 السياسية بواسطة إجرا ات   

 نوانينمو 
20 23.33% 22 22% 

 %22 22 %922 88 المجموع
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يبين الجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة 
المالحظ في الجدول من ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 %29.90الصحيفة ركزت على المؤشرات المعرفية لمفهوم المشاركة السياسية بأعلى نسبة تقدر بد 
مؤشر حق التعبير عن الرمي بالتساوي  ومؤشر المشاركة الواسعة في صنع القرارات  مة بينمقس

الصحيفة  كما دعت، (9111-9191)من الدراسة في المرحلة األولى  %22.92بنسبة تقدر بد 
تمدت اعو  %91.00بد يد المشاركة السياسية بنسبة تقدر القارئ من خالل المؤشر االتجاهي إلى تأي

 %91.09على المؤشرات السلوكية بنسبة المشاركة السياسية مفهوم الصحيفة ميضا في معالجتها ل
مؤشر ، و %29.20عن طريق مختلف ننوات التعبير السياسي بنسبة مقسمة بين مؤشر المشاركة 

مؤشر و  %29.99بدون المشاركة السياسية ال يستطيع الشعب تحقيق التنمية السياسية بنسبة 
بينما لم تركز  .%29.99تضييق ننوات المشاركة السياسية بواسطة إجرا ات مو نوانين بنسبة 

على و ة على مفهوم المشاركة السياسية تماما في معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسيالصحيفة 
 (.0221-0222)مؤشراتب في المرحلة الثانية من الدراسة 

يمكن إرجاع تركيز الصحيفة في المرحلة األولى على المؤشرات المعرفية لمفهوم المشاركة و  
شاركة كونها نامت بطرح و توفير المعلومات للقارئ لتعريفب بأهمية المإلى السياسية بنسبة كبيرة، 

لجزائر مبدم التعددية قب في التعبير عن رميب، خاصة بعد إنرار احالواسعة في صنع القرارات و 
تزامن مع المرحلة األولى للدراسة ، وهو ما 9191فيفري  02الحزبية في دستور السياسية و 

عالم القارئ اسية يستوجب على الصحيفة توعية و باعتباره مفهوم جديد في عهد التعددية السيو  ا 
خالل المؤشر  ك لك دعوتب لتأييد المشاركة السياسية من، و به ا المفهوم في النظام التعددي

 .ل السياسي الحاصل في الجزائرحو  االتجاهي لمواكبة الت

السلوكي المشاركة عن طريق مختلف ننوات التعبير كما ركزت الصحيفة على المؤشر 
عدة ة السياسية عن طريق المشاركة في الحياإلى القارئ لسياسي بطرح نمو ج سلوكي يدعو ا

 .االستفتا ات فقطكتب على التصويت في االنتخابات و ال تقتصر مشار ننوات، و 
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مؤشراتب في المرحلة الثانية وم المشاركة السياسية و مما بخصوص عدم معالجة الصحيفة لمفه
الساحة السياسية التي كانت سائدة في  السياسية ، فيمكن إرجاعب إلى األحداث(0222-0221)

وهو ما جعل  للمواطنين عن المشاركة السياسية ما مدى إلى العزوف الشديدفي الجزائر آن اك، 
 من فترة الدراسة  عدم الثقة في ه ه المرحلةو  مفهوم الشكبمفهوم العنف السياسي و  هتمالصحيفة ت

   .مكثر من اهتمامها بمفهوم المشاركة السياسية

عينة الدراسة  صحف الخبر في مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة: (12)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 خالل مرحلتي الدراسة الخبرصحف       
 

 مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

    

احترام حقوق و مصالح 
 %55.55 20 %02 20 اآلخرين

منها تعمل في الثقة في القيادة و 
 %55.55 20 %22 22 الصالح العام

الثقة في مختلف االتجاهات 
 %92.21 29 %22 22 السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

التسامح بين نزعة التعاي  و 
 %92.21 29 %52 25 مختلف االتجاهات السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

دعوة جميع القوى الوطنية 
 للعمل المشترك

29 92% 22 22% 

إيجاد نقاط مشتركة بين 
 %22 22 %02 20 مختلف األحزاب

 %922 28 %922 92 المجموع
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يوضح الجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف الخبر عينة الدراسة 
يالحظ في الجدول من ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

في كلتا المرحلتين ، و الصحيفة ركزت على المؤشرات المعرفية في معالجتها لمفهوم الثقة المتبادلة
لكن بنسب متفاوتة حيث ندرت نسبة المؤشرات المعرفية لمفهوم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية 

الثقة مصالح اآلخرين و و احترام حقوق مقسمة بين مؤشري  %92.22بد ( 0221-0222)للدراسة 
على مؤشر الثقة في ، و %22.22منها تعمل في الصالح العام بنسبة متساوية تقدر بد في القيادة و 

فترة في المرحلة األولى من والتي ندرت نسبتب . %92.21مختلف االتجاهات السياسية بنسبة 
 .%02بد ( 9111-9191)الدراسة 

مما فيما يخص المؤشر االتجاهي لمفهوم الثقة المتبادلة فقد اعتمدت عليب الصحيفة بنسبة 
التي ة مقارنة بنسبة المرحلة األولى و الدراسفترة في المرحلة الثانية من  %92.21نليلة تقدر بد 

 بخصوص المؤشرات السلوكية لم تعتمد عليها صحيفة الخبر في معالجتها لمفهومو  .%22ندرت بد 
موزعة  %22الثقة المتبادلة في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى التي ندرت فيها نسبتها بد 

جميع القوى ومؤشر دعوة  %02بين مؤشر إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب بنسبة 
 .%92الوطنية للعمل المشترك بنسبة 

رفية لمفهوم الثقة المتبادلة في يمكن تفسير  لك بزيادة اهتمام الصحيفة بالمؤشرات المعو 
      مكثر مما كانت عليب في المرحلة األولى ( 0221-0222)المرحلة الثانية من الدراسة 

والثقة  مصالح اآلخرينعلومات للقارئ حول احترام حقوق و ، مركزة على توفير الم(9191-9111)
يام الرئيس عبد العزيز لثانية مع ن لك لتزامن المرحلة افي القيادة ومنها تعمل في الصالح العام و 

نانون "، و"نانون األسرة"مراجعة صالحات من تعديالت في الدستور و لعديد من االبوتفليقة با
عالنب اللغة األمازيغية و عفو شامل على معضا  الجي  ااسالمي لانقا  ، و "المصالحة الوطنية ا 

 .لغة وطنية بجانب اللغة العربية في البالد
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التسامح بين تجاهي لمفهوم الثقة المتبادلة وهو نزعة التعاي  و المؤشر االمما بخصوص 
مختلف االتجاهات السياسية، فنالحظ من نسبتب في المرحلة الثانية ند انخفضت مقارنة بالمرحلة 

التسامح ال ي بدم يسود بين مختلف االتجاهات السياسية في ، و لك راجع إلى التعاي  و األولى
عدم التوافق بين مختلف ها الصراع و التي كان يسود، و مقارنة بالمرحلة األولى المرحلة الثانية

 .االتجاهات

مؤشر إيجاد و  ،بالنسبة للمؤشرات السلوكية مؤشر دعوة جميع القوى الوطنية للعمل المشتركو 
 ه لهما الصحيفة بتاتا في المرحلة الثانية باعتبار من ه، فلم تتناو نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب

مثلما كان ليس القوى السياسية المرحلة تميزت بقلة الصراع والمصادمات بين مختلف االتجاهات و 
 .الحال عليب في المرحلة األولى من الدراسة
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عينة  صحف الخبر في مقارنة مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي: (19)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

 الدراسة خالل مرحلتيصحف الخبر                   
 
 مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

ب لغة الحوار على لغة االغتيال تغلي
 %29.02 20 %50.01 29 العنفو 

توفير األمن واالستقرار لممارسة الحقوق 
 %09.00 23 %22 22 الواجبات التي يكفلها الدستورو 

         مالحقة الجناة إدانة العنف 
 %02.21 22 %90.51 20 محاكمتهمو 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة استخدام العنف في العملية 
 %92.20 22 %01.21 21 السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

 %95.20 25 %22 22 تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف
ضرورة إجرا  التغيير السياسي بالوسائل 

 %29.02 20 %95.20 25 السلمية

حقيق الوطنية في تمسؤولية القوى السياسية و 
 %29.02 20 %29.02 20 االستقراراألمن و 

 %922 08 %922 08 المجموع
 

االستقرار السياسي في صحف الخبر عينة مفهوم يظهر الجدول معاله مقارنة مؤشرات 
، حيث يالحظ في (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

الجدول تركيز صحيفة الخبر في معالجتها لمفهوم االستقرار السياسي على المؤشرات المعرفية في 
في المرحلة و  %90.99بنسبتين متقاربتين بحيث ندرت النسبة في المرحلة األولى بد  كلتا المرحلتين

ب لغة الحوار على لغة االغتيال ، مع تركيزها في المرحلة األولى على مؤشر تغلي%92.92الثانية 
 %29.12التي انخفضت في المرحلة الثانية إلى نسبة ، و %20.11العنف بنسبة كبيرة تقدر بد و 
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محاكمتهم الثانية على مؤشر إدانة العنف ومالحقة الجناة و  ركزت الصحيفة في المرحلةبينما 
في المرحلة ، كما ركزت في المرحلة األولى %91.21لم تتجاوز نسبتب التي و  %02.21بنسبة 

الواجبات التي يكفلها الدستور بنسبة و  االستقرار لممارسة الحقوقو الثانية على مؤشر توفير األمن 
 .، في حين لم تركز عليب بتاتا في المرحلة األولى من الدراسة%09.10د تقدر ب

معارضة استخدام العنف في العملية السياسية فقد ركزت مما بخصوص المؤشر االتجاهي 
المرحلة الثانية بالمقارنة مع   %02.21عليب الصحيفة في المرحلة األولى مكثر بنسبة تقدر بد 

بالنسبة للمؤشرات السلوكية فقد ركزت عليها الصحيفة في ، و %92.20حيث ندرت نسبتب بد 
مركزة على  %22.00المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى من الدراسة بنسبة كبيرة ندرت بد 

يليب مؤشر ضرورة إجرا  ، و %92.20مؤشر تحميل الدولة مسؤولية وضح الحد للعنف بنسبة 
 %92.20 وهو المؤشر ال ي حصل عل  نسبة %29.12التغيير السياسي بالوسائل السلمية بنسبة 

االستقرار ه مؤشر مسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيق األمن و بعد، و في المرحلة األولى
 .%29.12هي بنفس النسبة في كلتا المرحلتين و 

يمكن إرجاع تركيز صحيفة الخبر في معالجتها لمفهوم االستقرار السياسي على المؤشرات و 
 القارئ حول مشروع نانون المصالحةتنوير في المرحلة الثانية إلى إعالم و  المعرفية بنسبة كبيرة

وبأن توفير األمن   محاكمتهمتأتى إال بإدانة العنف ومالحقة الجناة و من االستقرار السياسي لن يو 
ر المعرفي بالنسبة للمؤشو  الواجبات التي يكفلها الدستورتقرار ضروري لممارسة الحقوق و االسو 

العنف، فركزت عليب الصحيفة في المرحلة األولى مكثر ب لغة الحوار على لغة االغتيال و تغلي
االغتياالت مكثر من المرحلة ه ه المرحلة كانت تتسم بالعنف والقتل و  مقارنة بالمرحلة الثانية كون

ة استخدام العنف نفس الشي  يقال بالنسبة لمعالجة الصحيفة للمؤشر االتجاهي معارض، و الثانية
ه ه المرحلة من  اهتمت بب الصحيفة مكثر في المرحلة األولى لما ميزحيث في العملية السياسية 

اغتياالت مقارنة بالمرحلة الثانية التي تميزت بنوع من االستقرار ما دفع عدم االستقرار وعنف و 
في العملية السياسية بل  الصحيفة إلى عدم التركيز على دعوة القارئ إلى معارضة استخدام العنف
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ارتكز اهتمامها مكثر في ه ه المرحلة مقارنة بالمرحلة األولى على المؤشرات السلوكية محملة 
مشروع موضوع هو ما تجلى في معالجتها لة وضع حد للعنف بالدرجة األولى و الدولة مسؤولي

ؤولية ميضا على تحقيق مس الوطنيةبرت الصحيفة من القوى السياسية و المصالحة الوطنية، كما اعت
هو المؤشر ، و السلميةإال بالوسائل  يجب من تكونمن إجرا  التغيير السياسي ال ، و راالستقرااألمن و 

ال ي ركزت عليب الصحيفة في المرحلة األولى من الدراسة عند معالجتها لمفهوم االستقرار 
السياسية الجزائرية بالعنف والصراعات احة السياسي لتزامن ه ه المرحلة مع فترة امتازت فيها الس

  .ستقراروالصدمات وغيرها من مظاهر انعدام األمن  واال

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 361 

 

عينة الدراسة بين  صحف الخبرفي  المؤسساتيةمقارنة مؤشرات مفهوم : (10)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 

 الدراسة مرحلتيخالل صحف الخبر                       
 

 المؤسساتيةمؤشرات مفهوم 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %22 22 %03 29 بالقيادة الحيلولة دون استئثار الفرد
تعبير مجلس النواب عن إرادة 

 %22 22 %22 22 الشعب

 %22.22 29 %03 29 استحداث دولة المؤسسات

شر 
مؤ

 
هي 
تجا

ا
 

تأييد دور دولة المؤسسات في القيام 
 %22.22 29 %32 20 بإدارة الشؤون السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

د العالنات السياسية على اعتما
 %22 22 %22 22 القوانينالنظم و 

دور القوانين في حماية الحياة 
 %55.55 29 %22 22 السياسية

 %922 28 %922 25 المجموع
 

يبين الجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الخبر عينة الدراسة بين 
، حيث يالحظ في الجدول (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

فترة حصول المؤشرات المعرفية لمفهوم المؤسساتية على معلى نسبة في المرحلة األولى من 
هو و  %09مقسمة بين مؤشر الحيلولة دون استئثار الفرد بالقيادة بنسبة  %92تقدر بد الدراسة و 

مؤشر استحداث دولة و  فترة الدراسة،المؤشر ال ي انعدمت نسبتب في المرحلة الثانية من 
ال ي ارتفعت نسبتب في المرحلة الثانية من ة األولى و ، ميضا في المرحل%09المؤسسات بنسبة 
 .%22.22الدراسة إلى نسبة 
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كما ركزت صحيفة الخبر في المرحلة األولى على المؤشر االتجاهي تأييد دور دولة 
التي انخفضت إلى حدود و  %92ية بنسبة تقدر بد المؤسسات في القيام بإدارة الشؤون السياس

اهتمت الصحيفة في المرحلة الثانية بمعالجة و . نية من فترة الدراسةفي المرحلة الثا 22.22%
، رغم منها لم تهتم %22.22المؤشر السلوكي دور القوانين في حماية الحياة السياسية بنسبة 

 .من فترة الدراسةبمعالجة المؤشرات السلوكية في المرحلة األولى 

في المرحلة األولى  يمكن إرجاع  لك من الصحيفة مواكبة لرحداث السياسية في الجزائرو 
من الدراسة باعتبارها مرحلة انتقالية من عهد األحادية إلى عهد التعددية فهي بمعالجتها للمؤشر 

هوم المؤسساتية في عهد المعرفي الحيلولة دون استئثار الفرد بالقيادة تحاول إعالم القارئ بأن مف
التعددية يعني الحيلولة دون استئثار فرد مو حزب واحد بالقيادة مثلما كان الشأن بالنسبة لعهد 

مما بالنسبة للمؤشر المعرفي استحداث دولة المؤسسات اعتمدت عليب الصحيفة في  .األحادية
لثانية من الدراسة ة ابنسبة مكبر في المرحلالمؤسساتية في كلتا المرحلتين و  معالجة مفهوم

ي يرتكز على المؤسسات ال  ظام السياسي التعدديل إلى النما يتطلبب التحو  هو و ( 0222-0221)
 .ليس على األشخاص مو األفرادالسياسية و 

المؤسسات في القيام بإدارة الشؤون السياسية  وبخصوص المؤشر االتجاهي تأييد دور دولة 
 لك كون و  مكثر مقارنة بالمرحلة الثانيةفكان االعتماد عليب من نبل الصحيفة في المرحلة األولى 

المرحلة األولى هي بمثابة مرحلة انتقالية من نظام سياسي محادي إلى نظام سياسي تعددي في 
مؤسسات في القيام بإدارة الشؤون بشدة لتأييد دور ال ة القارئالجزائر، ما دفع الصحيفة إلى دعو 

السياسية، مقارنة بالمرحلة الثانية التي نللت فيب الصحيفة دعوتها، مركزة على المؤشر السلوكي 
دور القوانين في حماية الحياة السياسية لتوجيب القارئ نحو نمو ج سلوكي يعترف بدور القوانين في 

عالم القارئ بدور حيفة في المرحلة األولى بتهيئة و ا نامت الصحماية الحياة السياسية بعدم ا 
لالعتراف بدور القوانين في دعوتب لتأييده، فهي تدفعب سسات في إدارة الشؤون السياسية و المؤ 

مؤشر ، وهو الحماية الحياة السياسية في الجزائر كشرط مساسي في تحقيق دولة المؤسسات
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نظرا لما ميز ( 9111-9191)في المرحلة األولى من الدراسة لم تهتم بب الصحيفة ال ي سلوكي ال
   .ه ه المرحلة من عدم االستقرار على الساحة السياسية

عينة الدراسة  صحف الخبرفي  السياسية التعدديةمقارنة مؤشرات مفهوم : (18)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 الدراسة مرحلتيخالل  الخبرصحف              
 

 السياسية مؤشرات مفهوم التعددية

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %99.99 29 %20.00 29 التداول السلمي على السلطة
 %00.00 20 %09.30 21 نبول الرمي اآلخر
 %22 22 %20.00 29 حق نيام األحزاب

 %22 22 %20.00 29 بنا  مؤسسات المجتمع المدني
 %22 22 %20.00 29 وجود صحافة حرة

 %22 22 %22 22 حرية االنتما  السياسي

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22.20 25 %55.55 20 تأييد التعددية السياسية
كية

سلو
ت ال

شرا
لمؤ

ا
 

خلق ظروف عدالة الممارسة السياسية 
 %55.50 25 %21.30 20 جميع األحزابل

مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز 
 %22 22 %20.00 29 التعددية السياسية

التنظيمي في تأكيد عامل التنوع الفكري و 
 %22 22 %20.00 29 برامج األحزاب

وسائل ااعالم هي الرنيب األحزاب و 
 لرخطا الكاشف 

22 22% 22 22% 

 %922 21 %922 09 المجموع
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يبين الجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم التعددية السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة 
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

السياسية على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة في اعتماد الصحيفة في معالجتها لمفهوم التعددية 
التي الثانية و في المرحلة سبة المؤشرات المعرفية نبالمقارنة مع  %01.29المرحلة األولى تقدر بد 

متقاربة بين  على مؤشر نبول الرمي اآلخر بنسب حيث كان تركيز الصحيفة، %22.20تقدر بد 
، كما %00.00و في المرحلة الثانية بد  %09.91في المرحلة األولى بد  المرحلتين ندرت نسبتب

لم يحصل إال لكنب  %99.99احتل مؤشر التداول السلمي على السلطة في المرحلة الثانية نسبة 
 .في المرحلة األولى من فترة الدراسة %20.11على نسبة 

م معالجتها في المرحلة لم يتمعرفية في المرحلة األولى مؤشرات ند تناولت الصحيفة ميضا و 
بنا  مؤسسات المعرفي مؤشر ، وال%20.11حق نيام األحزاب بنسبة  المعرفي مؤشرالهي الثانية و 

 .ميضا %20.11وجود صحافة حرة بنسبة المعرفي مؤشر وال %20.11المجتمع المدني بنسبة 

في صحيفة الخبر مما بخصوص المؤشر االتجاهي تأييد التعددية السياسية فقد اعتمدت عليب 
الصحيفة في معالجتها لمفهوم ، كما اعتمدت %22.22تقدر بد كلتا المرحلتين بنفس النسبة و 

 %22.22تقدر بد نسبة كبيرة في المرحلة الثانية و بعلى المؤشرات السلوكية التعددية السياسية 
في حين كانت نسبتب في  األحزاب،مركزة على مؤشر خلق ظروف الممارسة السياسية لجميع 

كما تناولت الصحيفة في المرحلة األولى المؤشر السلوكي . %21.90المرحلة األولى تقدر بد 
لوكي تأكيد المؤشر الس، و %20.11مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية السياسية بنسبة 

هما المؤشران السلوكيان و ميضا  %20.11التنظيمي في برامج األحزاب بنسبة عامل التنوع الفكري و 
 .الل ان لم تتطرق لهما الصحيفة في المرحلة الثانية عند معالجتها لمفهوم التعددية السياسية

في المرحلة األولى يمكن تفسير  لك باعتماد الصحيفة على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة و 
لتين على المؤشر المعرفي نبول لها لكل المؤشرات بنسب متفاوتة مع التركيز في كلتا المرحمع تناو 

الرمي اآلخر باعتباره عنصر مساسي للتعددية السياسية، من مجل إعالم القارئ حول المبادئ 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 365 

 

التي تعد كمرحلة انتقالية من النظام ، و األساسية للتعددية السياسية خاصة بالنسبة للمرحلة األولى
فالصحيفة تعلم القارئ  و التوجب التعدديالسياسي  و التوجب األحادي إلى مرحلة النظام السياسي  

من  نبول الرمي اآلخر والتداول السلمي على السلطة وحق ( 9111-9191)في المرحلة األولى 
وجود صحافة حرة هي من الركائز األساسية للنظام نيام األحزاب وبنا  مؤسسات المجتمع المدني و 

 .السياسي التعددي

التعددية السياسية، فصحيفة الخبر عمدت إلى دعوة مما بخصوص المؤشر االتجاهي تأييد 
س النسبة باعتباره اتجاه الدراسة بنففترة القارئ لتأييد التعددية السياسية في كلتا المرحلتين من 

نفس الشي  بالنسبة  .9191من فيفري  ابتدا ل السياسي في الجزائر مساسي للتحو  ضروري و 
المرحلة األولى إلى معالجة مفهوم التعددية السياسية  للمؤشرات السلوكية فقد عمدت الصحيفة في

، كمؤشر تأكيد التنوع الفكري والتنظيمي في برامج بالتطرق إلى عدة مؤشرات سلوكية بنسب متفاوتة
للخروج من فكرة  لك و  مؤشر مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية السياسيةاألحزاب و 

( حزب جبهة التحرير الوطني)طة هو حزب السل، واحد فقط التركيز على حزبالتوجب األحادي و 
ال ي اعتمدت عليب فقط ممارسة السياسية لجميع األحزاب و ك لك مؤشر خلق ظروف عدالة الو 

 لك في إشارة إلى الخالفات التي ، و الصحيفة من بين باني المؤشرات السلوكية في المرحلة الثانية
األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عزيز بوتفليقة و بين رئيس عبد ال حدثت في ه ه المرحلة

 .علي بن فليس
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 :مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية - ب

عينة الدراسة بين  صحف الخبرفي  الخمول السياسيمؤشرات مفهوم : (15)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)ولى مرحلتي الدراسة األ

 الدراسة مرحلتيخالل  الخبرصحف              
 

 خمول السياسيمؤشرات مفهوم ال

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %00.00 20 %02 29 عدم االهتمام بالشأن السياسي
ممارسة حقونب خمول المواطن في 
 السياسية

22 22% 20 00.00% 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %00.00 20 %02 29 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

عدم استمرار العمل السياسي لبعض 
 األحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي، 

 عدم تواصل الحزب مع المواطنين دورياو 
25 12% 25 55.55% 

للدوائر االنتخابية دور التقسيم العشوائي 
 %22 22 %22 22 في تعزيز الخمول السياسي

 %922 21 %922 23 المجموع
 

يوضح الجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم الخمول السياسي في صحف الخبر عينة 
يالحظ في ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

لمفهوم الخمول السياسي من خالل المؤشر السلوكي عدم استمرار العمل الجدول معالجة الصحيفة 
السياسي لبعض األحزاب بمعنى عدم تواصل األحزاب مع المواطنين دوريا يؤدي إلى الخمول 

التي انخفضت في فترة الدراسة و في المرحلة األولى من  %22 لك بنسبة تقدر بد ، و السياسي
 .%22.22المرحلة الثانية إلى 
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بخصوص المؤشر االتجاهي معارضة المشاركة السياسية فقد اعتمدت عليب الصحيفة في  مما
بالنسبة للمرحلة  %02معالجتها لمفهوم الخمول السياسي في كلتا المرحلتين بنسبتين متقاربتين 

لمؤشرات المعرفية فقد اعتمدت عليها بخصوص ا و. بالنسبة للمرحلة الثانية %00.00، واألولى
 %00.00معالجتها لمفهوم الخمول السياسي في المرحلة الثانية بنسبة كبيرة تقدر بد  الصحيفة في

هو و  %00.00مقسمة بالتساوي بين مؤشر خمول المواطن في ممارسة حقونب السياسية بنسبة 
مؤشر عدم االهتمام و  الدراسة،المؤشر ال ي لم تعتمد عليب الصحيفة في المرحلة األولى من فترة 

في  %02ال ي ندرت نسبتب بد بالنسبة للمرحلة الثانية و  ميضا، %00.00اسي بنسبة بالشأن السي
 .المرحلة األولى

مكن تفسير  لك بأن الصحيفة في المرحلة األولى ركزت كثيرا على المؤشر السلوكي عدم وي 
ل تواصي و تواصل األحزاب مع المواطنين دوريا لتوجيب القارئ نحو االستمرارية في العمل السياس

خاملين عن نين غير مهتمين بالشأن السياسي و ال يصبح هؤال  المواط المواطنين مع األحزاب لكي
 ، لكن نسبة ه ا المؤشر نلتمدا  واجباتهم السياسية خاصة بدخول الجزائر عهد االنفتاح السياسي

بحيث  حلةفي المرحلة الثانية ألن الخمول السياسي ند استفحل لدى المواطن الجزائري في ه ه المر 
مما بخصوص  .%02ما يعادل  0220ماي  22بات التشريعية لد في االنتخابلغت نسبة المشاركة 

القارئ إلى تبني اتجاه الصحيفة تدعو  اهي معارضة المشاركة السياسية فمن خاللبالمؤشر االتج
تخابات حول نزاهة السلطة فيما يتعلق بالتحضير لالنمعارض للمشاركة السياسية فيما مشارت لب 

 .التي جرت خالل مرحلتي الدراسة

بالنسبة للمؤشرات المعرفية فقد ركزت عليها الصحيفة في المرحلة الثانية مكثر من المرحلة و 
عدم اهتمامب بالشأن واطن في ممارسة حقونب السياسية و األولى لتعريف القارئ من خمول الم

حتى المشاركة في لسياسية المشاركة ايعود  لك إلى تدني نسبة ، و السياسي يعد خموال سياسيا
  (.0221-0222)االنتخابات في ه ه المرحلة من فترة الدراسة 
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عينة الدراسة بين  صحف الخبرفي  عدم الثقةالشك و مؤشرات مفهوم : (13)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 الدراسة مرحلتيخالل  الخبرصحف              
 

 عدم الثقةالشك و مؤشرات مفهوم 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %09 20 %90.19 90 مزمة ثقة

 %09 20 %02.12 90 تشكيك القوى السياسية بعضها في بعض

السلطة تبادل االتهامات ما بين 
 %29 20 %29.11 21 المعارضةو 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات 
 %29 20 %90.19 90 السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %20 29 %20.19 20 محاربة الديمقراطية من موانع السلطة

 %91 20 %91.02 95 استمرار مجوا  الصراع السياسي

 %29 20 %99.10 29 تآمر األحزاب ضد بعضها البعض
 %922 03 %922 83 المجموع

 

عدم الثقة في صحف الخبر عينة الدراسة مقارنة مؤشرات مفهوم الشك و يظهر الجدول معاله 
ول ، حيث يالحظ في الجد(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

المعرفية في كلتا المرحلتين، بحيث عدم الثقة من خالل المؤشرات معالجة الصحيفة لمفهوم الشك و 
تشكيك مقسمة بين مؤشري مزمة ثقة و  %20تقدر بد الجة في المرحلة الثانية كبيرة و كانت نسبة المع

هما المؤشرين الل ين ركزت و  %09القوى السياسية بعضها في بعض بنسب متساوية ندرت بد 
بالنسبة لمؤشر تشكيك  %02.12 عليهما الصحيفة في المرحلة األولى، لكن بنسبة منل تقدر بد

ثقة، في حين لم تتغير لمؤشر مزمة بالنسبة  %91.19نسبة و  ،القوى السياسية بعضها في بعض
بحيث  المعارضة بين مرحلتي الدراسةتبادل االتهامات ما بين السلطة و كثيرا نسبة المؤشر المعرفي 
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بد ( 0221-0222)الثانية  في المرحلةو  %29.12 بد (9111-9191)في المرحلة األولى ندرت 
، كما ركزت الصحيفة على المؤشر االتجاهي نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات السياسية 29%

لم ، و من فترة الدراسة في المرحلة الثانية %29مقارنة بنسبة األولى في المرحلة  %91.19بنسبة 
الثانية بحيث ندرت ن األولى و وكية بالنسبة للمرحلتيجدا بين نسب المؤشرات السل ايكن التفاوت كبير 

مقسمة بين  %20.20عدم الثقة في المرحلة األولى بد ات السلوكية لمفهوم الشك و نسبة المؤشر 
هي النسبة التي انخفضت في المرحلة الثانية إلى و  %91.02استمرار مجوا  الصراع بنسبة  مؤشر
التي ، و المرحلة األولىفي  %99.10مؤشر تآمر األحزاب ضد بعضها البعض بنسبة ، و 92%

ك لك مؤشر محاربة الديمقراطية من موانع السلطة و ، %29انخفضت في المرحلة الثانية إلى نسبة 
 .%20لتي ارتفعت في المرحلة الثانية إلى نسبة وا بالنسبة للمرحلة األولى %20.09بنسبة 

ية بعضها في يمكن إرجاع تركيز الصحيفة على المؤشرات المعرفية تشكيك القوى السياسو 
عتبادل ، ومزمة ثقة و بعض الم القارئ بانعدام االتهامات ما بين السلطة والمعارضة للتوضيح وا 
الناتج  الصدمات ما بين مختلف االتجاهات السياسية في الجزائرالتوتر والصراع و  ظهورالثقة و 

 لك و  المرحلتين، كلتافي ية بين مختلف األطراف السياسية و الشك في العالنات السياسعن الريبة و 
بة للمرحلة األولى حزب الجبهة ااسالمية لانقا  بالنسبين السلطة و  في إشارة إلى الصراع

بن فليس علي ين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و ب، و حركة العرو وبين السلطة و ( 9191-9111)
 ا ما دفع ه، و (0221-0222)المرحلة الثانية  األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في

استمرار مجوا  الصراع  السلوكيةبنسبة معتبرة على المؤشرات و  الصحيفة إلى التركيز ك لك
مؤشر محاربة الديمقراطية من موانع السلطة تآمر األحزاب ضد بعضها البعض و  مؤشرالسياسي و 

كإلغا  الجولة التآمر وال ي يمتاز بالصراع و  بطرحها النمو ج ال ي كان سائدا في مرحلتي الدراسة
 9119ديسمبر  02األولى من االنتخابات  التشريعية التي فازت بها الجبهة ااسالمية لانقا  في 

نالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئيس الحكومة بن فليس إثر خالفات ، و بالنسبة للمرحلة األولى ا 
لقارئ ند دعت الصحيفة او  .0220مفريل  29بشأن االنتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في بينهما 

ول المتسببين لبعض االتجاهات السياسية فيما نشرتب ح المؤشر االتجاهي إلى اتخا  اتجاه معادفي 
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بنسبة مكبر في المرحلة األولى ، و المرحلتين لستقرار في البالد خالفي العنف وانعدام األمن واال
   .  ه المرحلةصراعات خالل هعانتب الجزائر من عنف وتقتيل و نظرا لما 

عينة الدراسة  صحف الخبر في مقارنة مؤشرات مفهوم العنف السياسي: (18)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 الدراسةخالل مرحلتي  الخبرصحف              
 

 العنف السياسيمؤشرات مفهوم 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %00.05 91 %00.05 92 االستقرارانعدام األمن و 
 %00.05 92 %02 21 البالد تحكمها القوة

اغتيال رموز سياسية في السلطة مو 
 المعارضة

29 90.09% 23 99.99% 

استخدام لغة القوة في المواجهات 
 %99.99 23 %02 21 السياسية 

ضعف سيادة المدنية و عسكرة الحياة 
 القانون

25 21.11% 22 22% 
شر 

مؤ
هي

تجا
ا

 
دعوة تأييد استخدام العنف السياسي و 

القارئ إلى تبني مونف مؤيد الستخدام 
 العنف السياسي

20 20.00% 22 22% 

ت 
شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 

 %92.22 21 %29.91 20 تبني مختلف القوى السياسية للعنف 

 %922 53 %922 53 المجموع
 

يبين الجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة 
يالحظ في الجدول من ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

الصحيفة ركزت في معالجتها لمفهوم العنف السياسي على المؤشرات المعرفية في كلتا مرحلتي 
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ى المؤشر المعرفي مركزة في كلتا المرحلتين عل %92.21متساوية تقدر بد بة كبيرة و الدراسة بنس
لمرحلة في ا %00.02ة في المرحلة الثانية مقارنة بنسب %00.02االستقرار بنسبة انعدام األمن و 

في المرحلة الثانية مقارنة بنسبة  %00.02لبالد تحكمها القوة بنسبة ، والمؤشر المعرفي ااألولى
المعارضة بنسبة اغتيال رموز سياسية في السلطة مو المؤشر المعرفي في المرحلة األولى و  02%

المؤشر المعرفي و  في المرحلة الثانية %99.99في المرحلة األولى مقارنة بنسبة  91.19%
في المرحلة األولى مقارنة بنسبة  %02استخدام لغة القوة في المواجهات السياسية بنسبة 

ضعف سيادة القانون عسكرة الحياة المدنية و المؤشر المعرفي و  بالنسبة للمرحلة الثانية 99.99%
 .سبة للمرحلة الثانيةبالن %22في المرحلة األولى مقارنة بنسبة  %22.22بنسبة 

دعوة القارئ إلى تبني مونف ي تأييد استخدام العنف السياسي و بخصوص المؤشر االتجاهو 
في مؤيد الستخدام العنف السياسي لم تعتمد عليب الصحيفة عند معالجتها لمفهوم العنف السياسي 

السلوكي تبني  بالنسبة للمؤشرو . في المرحلة األولى %20.00المرحلة الثانية مقارنة بنسبة 
مختلف القوى السياسية للعنف اعتمدت عليب الصحيفة عند معالجتها لمفهوم العنف السياسي بنسبة 

في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى التي اعتمدت عليب بنسبة منل ندرت بد  92.22%
29.91%. 

تعريف القارئ عالم و ت المعرفية بنسبة كبيرة ايمكن تفسير اعتماد الصحيفة على المؤشراو 
ر مشيرة إلى االستقرا، متمثلة في انعدام األمن و باألزمة السياسية التي كانت تتخبط فيها الجزائر

 .نفجارات التي كانت تحدث يوميا في الجزائراالحوادث االغتياالت والقتل و 

بل كون البالد تحكمها القوة بااشارة ميضا إلى العنف السياسي ال ي كان يمارس من نو  
لىالجماعات ااسالمية المسلحة في منطقة " األمازيغي بالربيع"اندالع مظاهرات ما يعرف  ، وا 

في اغتيال رموز ، و المتظاهرينل األمن و تصاعد المصادمات بين رجا، و 0229القبائل في مفريل 
سياسية في السلطة مو المعارضة خاصة في المرحلة األولى في إشارة إلى اغتيال العديد من 

ااسالمية لانقا   القيادي الثالث في الجبهة اغتيالسياسية مثل اغتيال محمد بوضياف و لرموز اال
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في استخدام ، و 0221محاولة اغتيال الرئيس بوتفليقة في باتنة في سبتمبر عبد القادر حشاني، و 
ة التي المواجهات العنيفياسية في ااشارة إلى الصراعات والصدمات و لغة القوة في المواجهات الس

 .كانت تحدث بين مختلف االتجاهات السياسية

ضعف سيادة القانون خاصة بالنسبة للمرحلة األولى في إشارة وفي عسكرة الحياة المدنية و 
. سية الجزائرية في ه ه المرحلةإلى الحكم العسكري ال ي كان ظاهرا بصفة جلية على الساحة السيا

الصحيفة بنسبة  للعنف اعتمدت عليب السياسيةبخصوص المؤشر السلوكي تبني مختلف القوى و 
مكبر في المرحلة الثانية لاشارة إلى دور مختلف القوى السياسية في إنعا  العنف السياسي 

والمواجهات  مظاهر العنف خالل المظاهرات، مظاهر العنف في االنتخابات و المتفشي في البالد
إلخ ...وانفجارات وتدمير  اغتياالتو  ي في البالدنفالت األمناال، و المتظاهرينالعنيفة بين السلطة و 
 . من مظاهر العنف

ني مونف القارئ إلى تب   دعوةسياسي و بالنسبة للمؤشر االتجاهي تأييد استخدام العنف الو 
 .مؤيد الستخدام العنف السياسي، اعتمدت عليب في المرحلة األولى لكن بنسبة نليلة جدا
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عينة الدراسة بين  صحف الخبر في مؤشرات مفهوم الفردانيةمقارنة : (13)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 الدراسة خالل مرحلتي الخبرصحف              
 

 الفردانيةمؤشرات مفهوم 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %55.55 29 %02 21 فرديةالقيادة السياسية 

 %55.55 29 %01.10 20 ضعف دور المؤسسات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %55.55 29 %55.55 23 م دور القيادة الفردية في إدارة الحكميتعظ

ت 
شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 

 %22 22 %22 22 حق الرئيس في إصدار القرارات السياسية

 %922 28 %922 93 المجموع
 

عينة الدراسة بين  ات مفهوم الفردانية في صحف الخبريوضح الجدول معاله مقارنة مؤشر 
يالحظ في الجدول تركيز  و ،(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

تا مرحلتي الدراسة بنفس كلفي  على المؤشرات المعرفية الصحيفة في معالجتها لمفهوم الفردانية
حيث ركزت الصحيفة في المرحلة األولى على المؤشر المعرفي  ،%11.11التي ندرت بد النسبة و 

ثم المؤشر  %55.55التي ندرت في المرحلة الثانية بد ، و %02القيادة السياسية فردية بنسبة 
ة مقارنة بالمرحلة في المرحلة الثاني %55.55المعرفي ضعف دور المؤسسات السياسية بنسبة 

 .%01.10األولى التي لم تتجاوز فيها نسبة 

مما بخصوص المؤشر االتجاهي تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة الحكم، اعتمدت عليب     
          الصحيفة في معالجتها لمفهوم الفردانية بنسبة متساوية في كلتا مرحلتي الدراسة بنسبة تقدر

 .%22.22بد 
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للمؤشر السلوكي حق الرئيس في إصدار القرارات السياسية فلم تعتمد عليب  بالنسبةو  
 .منعدمة ، فقد كانت نسبتبالصحيفة في كلتا مرحلتي الدراسة

يمكن تفسير تركيز الصحيفة على المؤشرات المعرفية في معالجتها لمفهوم الفردانية بنسبة و 
السياسية الفردية في إشارة إلى القيادة  معتبرة بحرصها على تقديم الحقائق للقارئ حول القيادة

ما تخلفب من ضعف في دور ، و الفردية في السلطة مو حتى بالنسبة للمؤسسات السياسية
م دور يبخصوص المؤشر االتجاهي تعظو . حلتي الدراسةالمؤسسات السياسية بالنسبة لكلتا مر 

ها لمفهوم الفردانية في كلتا القيادة الفردية في إدارة الحكم اعتمدت عليب الصحيفة في معالجت
اليامين زروال مو عبد  س الجمهورية سوا  كانالنسبة في إشارة إلى دور رئيمرحلتي الدراسة بنفس 

 .اصة فيما يخص المصالحة الوطنيةالعزيز بوتفليقة خ

مما بالنسبة للمؤشر السلوكي حق الرئيس في إصدار القرارات السياسية لم تعتمد عليب 
من الصحيفة رافضة له ا  معالجتها لمفهوم الفردانية في كلتا مرحلتي الدراسة باعتبارالصحيفة عند 

سسات ال تعتبر إصدار القرارات السياسية كحق من حقوق الرئيس فهي تؤمن بدور المؤ السلوك و 
 .ليست عموميةو  منها صحيفة  ات ملكية خاصةالسياسية في القيادة خاصة و 
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عينة الدراسة  صحف الخبر في مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي :(19)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 خالل مرحلتي الدراسة الخبرصحف              
 

 السياسي التقييدمؤشرات مفهوم 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %92 23 %92.35 20 رفض مبدم الحوار
 %02 92 %59.93 21 عدم فسح المجال ممام الرمي اآلخر

 %22 22 %22 22 وجود صحافة غير حرة
 %00 99 %09.21 20 تقييد العمل السياسي المدني
 %20 20 %92.35 20 شل نشاطات محزاب المعارضة

 %92 29 %22 22 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

ة توسيع العمل السياسي التعددي معارض
 الحزبيو 

29 23.03% 29 92% 

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %92 23 %09.21 20 احتكار السلطة للحكم
 %22 22 %22 22 الدعوة إلى الحد من نيام األحزاب

تنظيم العمل  نانون العقوبات يعمل على
 الصحفي

22 22% 29 20% 

 %922 32 %922 91 المجموع
 

مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الخبر عينة الدراسة  يظهر الجدول معاله
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

    م التقييد السياسي بنسب كبيرةعند معالجتها لمفهو اعتماد الصحيفة على المؤشرات المعرفية 
( 9111-9191)ألولى لمرحلة افي ا %12.12متقاربة في كلتا مرحلتي الدراسة، بنسبة تقدر بد و 
، مركزة على المؤشر المعرفي عدم فسح المجال (0221-0222)لمرحلة الثانية في ا %10بنسبة و 

 بالنسبة للمرحلة الثانية %02مقارنة بد  %29.99ة ممام الرمي اآلخر في المرحلة األولى بنسب



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 376 

 

بد  بالنسبة للمرحلة الثانية مقارنة %00المؤشر المعرفي تقييد العمل السياسي المدني بنسبة و 
في  %92.92المؤشر المعرفي رفض مبدم الحوار بنسبة ، و بالنسبة للمرحلة األولى 09.22%

المؤشر المعرفي تقييد دور الشعب في و  بالنسبة للمرحلة الثانية %92المرحلة األولى مقارنة بد 
المؤشر و  في المرحلة الثانية مقارنة بانعدام النسبة في المرحلة األولى %92العملية السياسية بنسبة 

 %20في المرحلة األولى مقارنة بنسبة  %92.92المعرفي شل نشاطات محزاب المعارضة بنسبة 
 .في المرحلة الثانية

الحزبي اعتمدت ة توسيع العمل السياسي التعددي و ما بخصوص المؤشر االتجاهي معارضم
. في المرحلة األولى %29.09مقارنة بنسبة  %92عليب الصحيفة في المرحلة الثانية مكثر بنسبة 

في معالجتها لمفهوم التقييد السياسي مكثر لمؤشرات السلوكية اعتمدت عليها الصحيفة وبخصوص ا
في المرحلة  %92لمؤشر احتكار السلطة للحكم مقارنة بنسبة  %09.22بنسبة  لىالمرحلة األو في 

في  %20المؤشر السلوكي نانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل الصحفي بنسبة ، و الثانية
 .المرحلة الثانية، مقارنة بالنسبة المعدومة في المرحلة األولى

ؤشرات المعرفية بنفس النسبة تقريبا في كلتا يمكن إرجاع تركيز الصحيفة على المو 
المرحلتين لتركيز الصحيفة على إعالم القارئ بالقيود المفروضة من نبل السلطة على العمل 

تقييد العمل السياسي المدني في كلتا م فسح المجال ممام الرمي اآلخر و السياسي عن طريق، عد
 في العملية السياسية بالنسبة للمرحلة الثانيةمرحلتي الدراسة إضافة إلى مؤشر تقييد دور الشعب 

رهم على دو  انتصارتجمعات و  سماح السلطة للمواطنين بالقيام بمظاهرات موفي إشارة إلى عدم 
 المعرفي مؤشرلل إلى معالجة الصحيفةبااضافة . االستفتا ات فقطالتصويت في االنتخابات و 

    د مختلف األطراف السياسية على لغة العنف لك العتمامبدم الحوار في كلتا المرحلتين و رفض 
هي اللغة التي كانت سائدة في الساحة السياسية الجزائرية خالل مرحلتي ، و المشاحناتواالغتيال و 

ك ا مؤشر شل نشاطات محزاب المعارضة بالنسبة للمرحلة ، و الدراسة بدل اعتماد لغة الحوار
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ى تونيف المسار االنتخابي لحزب الجبهة ااسالمية األولى مكثر من المرحلة الثانية، في إشارة إل
 .اعتمادها في الساحة السياسيةوحظر نشاطها و  لانقا 

الحزبي ال ي ة توسيع العمل السياسي التعددي و بخصوص المؤشر االتجاهي معارضو 
مكثر في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى، في إشارة لكثرة األحزاب  الصحيفة اعتمدت عليب

لمؤشر السلوكي وند ركزت الصحيفة على ا. االنتخابات فهي ال تظهر إال فيدون جدوى لها 
الثانية، لتح ير القارئ من احتكار األولى مقارنة بالمرحلة  في المرحلة ر السلطة للحكماحتكا

لغا  و صة بعد تونيف المسار االنتخابي في المؤسسة العسكرية للحكم خاالمتمثلة السلطة و  ا 
 .جبهة ااسالمية لانقا الاالنتخابات التشريعية التي فازت بها 

تي الدراسة عينة الدراسة بين مرح صحف الخبرمقارنة مهداف مضمون : (11)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)األولى 

 صحف الخبر خالل مرحلتي الدراسة         
 األهداف

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 
 %02 91 %59.92 00 انتقاد السلطة

 %53 90 %21.53 20 تأكيد خط السلطة
 %23 20 %59.00 02 توجيب القيادات السياسية

 %02 29 %05.99 93 القيادات السياسيةانتقاد 

 %922 52 %922 88 المجموع

 

تي الدراسة يبين الجدول معاله مقارنة مهداف مضمون صحف الخبر عينة الدراسة بين مرحل
يالحظ في الجدول اعتماد الصحيفة على ، و (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)األولى 
كلتا مرحلتي الدراسة، حيث في المرتبة األولى بنسبتين كبيرتين ومتقاربتين في انتقاد السلطة  هدف

كما اهتمت ،%29.92في المرحلة األولى ندرت بد و  %02ندرت النسبة في المرحلة الثانية بد 
الصحيفة في المرتبة الثانية بهدف توجيب القيادات السياسية في المرحلة األولى من فترة الدراسة 
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، في حين اهتمت بهدف تأكيد خط السلطة في نفس %29.10تقدر بد بنسبة  (9191-9111)
ند احتل المرتبة الثالثة هدف انتقاد و  .%29بنسبة ( 0221-0222)المرتبة في المرحلة الثانية 
في ، و %02.99حلة األولى بد ر ندرت النسبة في المبحيث  المرحلتين،القيادات السياسية في كلتا 

حلة األولى ر في حين احتل المرتبة الرابعة هدف تأكيد خط السلطة في الم. %02المرحلة الثانية بد 
حلة الثانية من فترة ر هدف توجيب القيادات السياسية في المو  %22.29من فترة الدراسة بنسبة 
 .%29الدراسة بنسبة ندرت بد 

واجبها تنوير ب من يمكن تفسير ه ه النتائج باعتبار من الصحيفة تنتمي للقطاع الخاص فإنو 
انتقاد ها تركز على هدف انتقاد السلطة و هو ما جعلو  معمالها،مرانبة السلطة في الرمي العام و 

مما بخصوص اعتماد الصحيفة على هدف تأكيد خط السلطة في المرحلة . القيادات السياسية ميضا
    الوطنيةضيع حول تدابير المصالحة ، فيظهر في إشارة الصحيفة لموا(0221-0222)الثانية 

غيرها من ااصالحات التي تميزت بها الساحة ونانون محاربة الفساد وتعديل نانون األسرة و 
بالنسبة لهدف توجيب القيادات السياسية ال ي ، و السياسية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة

لتوجيب  عكان في ااشارة إلى مواضي( 9111-9191)حلة األولى ر اعتمدت عليب الصحيفة في الم
خاصة بعد إلغا  االنتخابات التشريعية التي  لالبتعاد عن العنف نادة الجبهة ااسالمية لانقا 

 .لجبهةحظر السلطات  للنشاط السياسي لالجبهة باألغلبية و فازت فيها 
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عينة الدراسة بالحدث  صحف الخبرمقارنة مدى ارتباط مضمون  :(922)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى السياسي بين مرحل

 خالل مرحلتي الدراسةصحف الخبر  
 ارتباط المادة بالحدث السياسي

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 
 %91.10 51 %00.51 09 نعم
 %95.55 21 %00.10 90 ال

 %922 53 %922 38 المجموع

 

يظهر الجدول معاله مقارنة ارتباط مضمون صحف الخبر عينة الدراسة بالحدث السياسي 
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

الساحة السياسية في ي ارتباط معالجة الصحيفة لمفاهيم الثقافة السياسية بالحدث السياسي القائم ف
مقارنة بنسبة  %92.21نسبة تقاربة بلغت في المرحلة الثانية الدراسة، بنسب م كلتا مرحلتي

في المرحلة األولى، في حين مثلت نسبة عدم ارتباط معالجة مفاهيم الثقافة السياسية  11.22%
    ترة الدراسة لمرحلة األولى من ف، في ا%00.20 نبل الصحيفة بالحدث السياسي ما يعادلمن 

 .لمرحلة الثانية من فترة الدراسةفي ا %92.22نسبة و 

الثقافة السياسية  هو ما يفسر عدم االهتمام المستمر لصحيفة الخبر بمعالجة مفاهيمو 
 هو ما ينعكس على سلوكب السياسي، و وعي القارئبالشكل ال ي يساعد على ترسيخ المفهوم في 

ساهمة الصحيفة في خدمة مهداف التنمية السياسية التي بالتالي ينعكس بشكل مباشر على مو 
فالصحيفة ركزت في معالجة مفاهيم الثقافة . تتطلب االستمرارية في معالجة مفاهيم الثقافة السياسية

السياسية على المفاهيم المرتبطة بالحدث السياسي القائم في الساحة السياسية في كلتا مرحلتي 
مفهوم ، و مفهوم التعددية السياسيةمفهوم المشاركة السياسية و   ، بحيث عالجت الصحيفةالدراسة
هو ما يتناسب مع مهم السياسي ومفهوم الشك وعدم الثقة، ومفهوم االستقرار السياسي، و العنف 

  .األحداث التي كانت تميز الساحة السياسية في كلتا مرحلتي الدراسة
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المعيقة لعملية التنمية السياسية الداعمة و اهيم الثقافة السياسية مقارنة مف :المطلب الثالث
        الثانية و  (9111-9181)مرحلتين األولى الفي صحف الخبر عينة الدراسة بين 

(0222-0221:) 

افة لقد انخفض حجم المواد المنشورة في صحف الخبر عينة الدراسة حول مفاهيم الثق
-9191)بالمرحلة األولى  مقارنة( 0221-0222)السياسية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة 

ن الصحيفة عملت على تكثيف معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة ، و لك أل(9111
ل السياسي من النظام  و التوجب األحادي إلى التوجب التعددي ال ي كانت األولى لمواكبة التحو  

 .تمر بب الجزائر

     بالمرحلة الثانيةتعج باألحداث السياسية مقارنة  ة الدراسةرحلة األولى من فتر المكانت ف
ه ه المواد  وند ظهرت .لمفاهيم الثقافة السياسية في ه ه المرحلة هو ما جعل الصحيفة تكثف منو 

بالنسبة لكلتا المرحلتين ألن  في الصفحات الداخلية للصحيفة يةقافة السياسثعالجة لمفاهيم الالم
سلوب تكثيف ااشارات السريعة للمواضيع في الصفحة األولى ثم تضع تتمة الصحيفة تلجأ إلى م

ى نشر بعض المواضيع مد إلتعفة الصحي، كما من ه ه المواضيع في الصفحات الداخلية
مواضيع تخص إلى  اطنين في الصفحة األولى في إشارةاالنتصادية واالجتماعية التي تهم المو 
ما  المواضيع غيرها منو  مواضيع حول كوارث طبيعية، الدخول المدرسي، مواضيع المجازر

 .يجعلها تضع المواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية في الصفحات الداخلية

 لك و  ند صيغت مغلبية ه ه المواضيع في شكل مخبار بسيطة في كلتا مرحلتي الدراسةو 
لثقافة السياسية التعددية يم افي محاولة من الصحيفة اكساب القارئ معارف جديدة حول مفاه

في فترة الدراسة لتهيئة الجو المناسب للتنمية الجزائري ل الحاصل في النظام السياسي لمواكبة التحو  
مو خطط  حلولالبدائل المطروحة بدل طرحها توعية القارئ بمختلف الخيارات و  السياسية، من خالل

قاتها في الوانع الجزائري، كما اعتمدت تطبيتعلق بمفاهيم الثقافة السياسية و مستقبلية فيما ي
من خالل  د الرمي بنسبة نليلةعلى موا( 9111-9191)الصحيفة في المرحلة األولى من الدراسة 
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لو مود الصحفي والحديث الصحفي و حتى العتوظيفها لشكل التعليق الصحفي والمقال الصحفي و 
حداث السياسية في الجزائر في حول األ النظرتوضيح مختلف وجهات ، و لك لعرض و بنسبة نليلة

في كلتا مرحلتي الدراسة يتم إرفاق مغلبية ه ه المواضيع و ه ه المرحلة، بااضافة إلى منب لم 
من المواضيع و  بصورة مالئمة كون الصحيفة تعتمد على وضع الصور في الصفحة األولى

 .مغلبيتها في الصفحات الداخلية ونعت المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية

ند موضحت النتائج من الصحيفة اعتمدت في معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية على و 
مركزة على  بنسبة كبيرة في كلتا مرحلتي الدراسةمعيقة لعملية التنمية السياسية و المفاهيم السياسية ال

، ومفهوم العنف السياسي ة األولىعدم الثقة في المرحلمفهوم العنف السياسي ومفهوم الشك و 
 لك بسبب و  عدم الثقة في المرحلة الثانية من فترة الدراسةومفهوم التقييد السياسي ومفهوم الشك و 

 مجازرراسة من نتل واغتياالت و األجوا  التي كانت تميز الحالة السياسية في كلتا مرحلتي الد
ما بين  تبادل لالتهاماتوصراعات و  اسيةتلف األطراف واالتجاهات السيوشك وعدم الثقة بين مخ

تشكيك ن تآمر لرحزاب ضد بعضها البعض و م، و السلطة بينو ها بينو ه ه االتجاهات فيما بينها 
 بعضها في بعض ةف األطراف السياسيمختل

رتفاع نسبة معالجة مفهوم التقييد السياسي في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة وبالنسبة ال
 0229في برلمان على تعديل نانون العقوبات فترة الدراسة فتعود إلى مصادنة الاألولى من 

انتصاره على و  دور الشعب في العملية السياسيةباعتباره حد لحرية التعبير، بااضافة إلى تقييد 
 .االستفتا ات فقطنتخابات و التصويت في اال

على مفاهيم الثقافة السياسية  كما اعتمدت الصحيفة في معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية
 ، لكن بنسب نليلة مقارنة بنسبالداعمة لعملية التنمية السياسية في المرحلة األولى من فترة الدراسة

وتمثلت في  في ه ه المرحلة تها صحيفة الخبرالمفاهيم المعيقة لعملية التنمية السياسية التي تناول
مفهوم لسياسية في المرحلة األولى من فترة الدراسة و مفهوم المشاركة السياسية ومفهوم التعددية ا

 .االستقرار السياسي بالنسبة للمرحلة الثانية من فترة الدراسة
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ظهرت في الساحة للقطاع الخاص  إلى كون صحيفة الخبر تابعةيمكن إرجاع  لك و 
ما دفع  هو، و  لك بعد دخول الجزائر عهد يقر التعددية السياسيةو ، 9112ااعالمية في نوفمبر 
، اعالم وتنوير القارئ التعددية السياسيةعلى مفهومي المشاركة السياسية و  الصحيفة إلى التركيز

التعددية السياسية بمشاركتب الواسعة ب إلى تأييد المشاركة السياسية و دعوتحول ه ين المفهومين و 
لتداول السلمي على او  نبولب الرمي اآلخرات وممارسة حقب في التعبير عن رميب و في صنع القرار 

 .السلطة

مما بخصوص مفهوم االستقرار السياسي ال ي ركزت عليب الصحيفة مكثر في المرحلة 
        الثانية من الدراسة اعالم القارئ من االستقرار السياسي لن يتحقق إال بتغليب لغة الحوار 

  . العنف بمختلف مشكالب االبتعاد عنو 

معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية ند اعتمدت الصحيفة في و 
بعدها المؤشرات السلوكية ، و متقاربةو  في كلتا مرحلتي الدراسة على المؤشرات المعرفية بنسب كبيرة

النسبة لمفهوم العنف السياسي ركزت الصحيفة في كلتا مرحلتي بثم تليها المؤشرات االتجاهية، ف
مؤشر ، و ا القوةهمؤشر البالد تحكمواالستقرار و  المؤشرات المعرفية انعدام األمنالدراسة على 

اغتيال رموز سياسية في السلطة مو المعارضة ومؤشر  استخدام لغة القوة في المواجهات السياسية
 لك اعالم القارئ باألزمة السياسية التي كانت تتخبط ، و بنسب متقاربة في كلتا مرحلتي الدراسة

 االنفجارات التي كانت تحدث يوميا في الجزائرو القتل و  البالد مشيرة إلى حوادث االغتياالتفيها 
المواجهات العنيفة التي كانت تحدث في الساحة السياسية بين و  الصداماتوك لك الصراعات و 

بخصوص المؤشر السلوكي تبني مختلف و . ن السلطةبيمو بينها و  مختلف االتجاهات السياسية
ياسية للعنف اعتمدت عليب الصحيفة بنسبة مكبر لاشارة إلى دور مختلف القوى السياسية القوى الس

 .في إنعا  العنف السياسي المتفشي في البالد

عدم الثقة ركزت الصحيفة على المؤشرات المعرفية تشكيك القوى وبالنسبة لمفهوم الشك و 
 لك اعالم ، و تا المرحلتينمؤشر مزمة ثقة بنسب متقاربة في كلالسياسية بعضها في بعض و 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 383 

 

 لف االتجاهات السياسية في الجزائرالشك الموجود ما بين مختالصراعات و و  القارئ حول التوتر
ين بو  حركة العرو لك في إشارة للصراع بين السلطة والجبهة ااسالمية لانقا  وبين السلطة و  و 

، ثم آن اك جبهة التحرير الوطني بن فليس األمين العام لحزبعلي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة و 
تآمر األحزاب ضد  استمرار مجوا  الصراع السياسي ومؤشر تليها المؤشرات السلوكية مؤشر

 التآمروال ي تميز بالصراع و  بعضها البعض في إشارة إلى النمو ج ال ي ساد مرحلتي الدراسة
      مية لانقا  فيجبهة ااسالكإلغا  الجولة األولى من االنتخابات التشريعية التي فازت بها ال

نالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لرئيس ، و حظر نشاط الجبهة بعد  لكو  9119ديسمبر  02 ا 
حول االنتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها بينهما الحكومة علي بن فليس إثر خالفات 

 .0220مفريل   29  في

ي نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات السياسية كما ركزت الصحيفة على المؤشر االتجاه
 ستقرار      انعدام االسببين في العنف و ة إلى المتفي المرحلة األولى من فترة الدراسة، في إشار 

 .صراعاته ه المرحلة وما عايشتب الجزائر من محداث عنف و بالد خاصة في المن في واأل

الصحيفة بشكل كبير في المرحلة الثانية بخصوص مفهوم التقييد السياسي اعتمدت عليب و 
         عدم فسح المجال ممام الرمي اآلخر ركزت فيها على المؤشرات المعرفية، و من فترة الدراسة

تقييد دور الشعب في العملية ، ومؤشر رفض مبدم الحوار و المدنيمؤشر تقييد العمل السياسي و 
عالمالسياسية، لتنوي ة على العمل السياسي للمواطنين ضة من نبل السلطالقارئ بالقيود المفرو  ر وا 

 مو تجمعاتسلطة للمواطنين بالقيام بمظاهرات حتى األحزاب، في إشارة إلى عدم سماح الو 
ألطراف السياسية ك لك اعتماد مختلف ا، و فقطفي االنتخابات مشاركتهم على التصويت  وانتصار

 .غة الحوارالصراعات بدل اعتماد لو المشاحنات على لغة العنف و 

توسيع  كما ركزت الصحيفة في المرحلة الثانية من الدراسة على المؤشر االتجاهي معارضة
لحزبي في إشارة إلى تواجد عدد كبير من األحزاب في الساحة السياسية العمل السياسي التعددي وا

 بخصوص المؤشرات السلوكية ركزت الصحيفةو . هي ال تظهر إال في االنتخاباتدون جدوى ف
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على مؤشر احتكار السلطة للحكم بنسبة مكبر في المرحلة األولى مقارنة بالمرحلة الثانية، في إشارة 
صة بعد تونيف المسار االنتخابي إلى احتكار السلطة ممثلة في المؤسسة العسكرية للحكم خا

لغا  االنتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة ااسالمية لانقا  في دورها األولو   .ا 

التي اعتمدت عليها داعمة لعملية التنمية السياسية و يتعلق بمفاهيم الثقافة السياسية ال وفيما
مفهوم االستقرار ومفهوم التعددية و  الصحيفة في مرحلتي الدراسة هي مفهوم المشاركة السياسية

الصحيفة في بخصوص مفهوم المشاركة السياسية ركزت و . بالنسبة لكلتا مرحلتي الدراسةالسياسي 
معالجتها له ا المفهوم على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة، كونها نامت بطرح معلومات للقارئ 

حقب في التعبير عن رميب، خاصة بعد إنرار الجزائر  همية المشاركة في صنع القرارات ولتعريفب بأ
السياسية في عهد  ، باعتبار مفهوم المشاركة9191فيفري  02عهد التعددية السياسية في دستور 

دعوة القارئ إلى تأييد ، و توعية القارئ بشأنبجب على الصحيفة التعددية مفهوم جديد ما يستو 
ل السياسي في تلك المرحلة، بااضافة إلى تركيز الصحيفة على المشاركة السياسية لمواكبة التحو  

سلوكي يدعو نمو ج ات التعبير السياسي بطرح المؤشر السلوكي المشاركة عن طريق مختلف ننو 
من ال ، و القارئ إلى المشاركة في الحياة السياسية عن طريق مختلف ننوات التعبير السياسي

 .تقتصر مشاركتب على التصويت في االنتخابات مو االستفتا ات فقط

بالنسبة لمفهوم التعددية السياسية ركزت الصحيفة في معالجتها للمفهوم على المؤشرات و 
مؤشر التداول السلمي ، و اد على مؤشر نبول الرمي اآلخر في كلتا مرحلتي الدراسةالمعرفية باالعتم

ا عنصران مساسيان للتعددية معلى السلطة في المرحلة الثانية من الدراسة اعالم القارئ بأنه
االتجاهي في السياسية، كما عمدت الصحيفة إلى دعوة القارئ لتأييد التعددية السياسية في المؤشر 

من إنرار ل السياسي في الجزائر ابتد ا لتحو  ضروري ل، باعتباره اتجاه مساسي و رحلتي الدراسةكلتا م
 .9191فيفري  02التعددية السياسية في 

مما بخصوص المؤشرات السلوكية فقد عمدت الصحيفة إلى معالجة عدة مؤشرات سلوكية 
مؤشر سية لجميع األحزاب و ممارسة السيالمفهوم التعددية السياسية كمؤشر خلق ظروف عدالة ال
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           مؤشر تأكيد عامل التنوع الفكريية في تعزيز التعددية السياسية و مهمية التحالفات الحزب
لتوجب لواحد وا لك لالبتعاد عن فكرة الحزب ا، و التنظيمي في برامج األحزاب بنسب متفاوتةو 

مارسة السياسية لجميع في حين ركزت الصحيفة على مؤشر خلق ظروف عدالة الم. األحادي
ين األحزاب في المرحلة الثانية من الدراسة، في إشارة إلى الخالفات التي حدثت في ه ه المرحلة ب

انالة و  آن اك األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني علي بن فليسالرئيس عبد العزيز بوتفليقة و 
 .الرئيس بوتفليقة لب من رئاسة الحكومة

بخصوص مفهوم االستقرار السياسي اعتمدت الصحيفة في معالجتها للمفهوم على و 
تغليب لغة المؤشرات المعرفية في كلتا مرحلتي الدراسة بنسب متقاربة، بحيث ركزت على مؤشر 

لممارسة ى مؤشر توفير األمن واالستقرار عل، و االغتيال في المرحلة األولىلغة العنف و الحوارعلى 
حين ركزت على بات التي يكفلها الدستور في المرحلة الثانية من فترة الدراسة، في الواجالحقوق و 

. مؤشر إدانة العنف ومالحقة الجناة ومحاكمتهم في المرحلتين لكن بنسبة مكبر في المرحلة الثانية
يفسر  لك باعتماد الصحيفة في المرحلة األولى على إعالم القارئ بأنب لتحقيق االستقرار يجب و 
سياسية الجزائرية من االغتيال نظرا لما كانت تعيشب الساحة اليب لغة الحوار على لغة العنف و غلت

 على مؤشر توفير األمن هاركزت الصحيفة فيتقتيل، مما بالنسبة للمرحلة الثانية فمعمال عنف و 
ن يمارس رئ منب ال يمكن مالواجبات التي يكفلها الدستور اعالم القالممارسة الحقوق و  االستقرارو 

، نظرا لبعض البالداالستقرار في لب الدستور إال إ ا توفر األمن و واجباتب التي يكفلها حقونب و 
من فترة الدراسة  األمن ال ي بدم يسود الساحة السياسية الجزائرية في المرحلة الثانيةاالستقرار و 

(0222-0221). 

ليب الصحيفة في ركزت عمحاكمتهم صوص مؤشر إدانة العنف ومالحقة الجناة و مما بخ
رار لن يتأتى إال في الثانية مكثر فعمدت الصحيفة إلى إعالم القارئ بأن االستقكلتا المرحلتين و 

نانون و  الوطنيةمالحقة الجناة ومحاكمتهم في إشارة إلى مشروع نانون المصالحة و  بإدانة العنف
جاهي من خالل دعوة القارئ إلى بااضافة إلى من اهتمام الصحيفة بالمؤشر االت .الوئام المدني
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 لى التي تميزتمكثر في المرحلة األو  ت نسبتبمعارضة استخدام العنف في العملية السياسية كان
 .ميزت بنوع من االستقرارتغتياالت مقارنة بالمرحلة الثانية التي بعدم االستقرار والعنف واال

على المؤشرات السلوكية  كما ركزت الصحيفة في معالجتها لمفهوم االستقرار السياسي
، حيث حملت الصحيفة فترة الدراسة ثانية مقارنة بالمرحلة األولى منبنسبة كبيرة في المرحلة ال

مسؤولية وضع حد للعنف للدولة في المرحلة الثانية في إشارة إلى مشروع نانون المصالحة 
    عا إال بالوسائل السلمية كما اعتبرت الصحيفة من إجرا  التغيير السياسي ال يكون ناج. الوطنية

مع فترة كانت  لتزامنها  الثانية،المرحلة هو المؤشر ال ي ركزت عليب في المرحلة األولى مكثر من و 
كما . ستقرارواال منج فيها الساحة السياسية بالعنف والصراعات وغيرها من مظاهر انعدام األتع

االستقرار في كلتا والوطنية في تحقيق األمن و ة مؤشر مسؤولية القوى السياسية عالجت الصحيف
 .الوطنيةية و االستقرار إلى كل القوى السياساسة محملة مسؤولية تحقيق األمن و مرحلتي الدر 

باعتبار و  عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسةبخصوص مقارنة مهداف مضمون صحف الخبر و 
 الهاعمممرانبة السلطة في مي العام و ب من واجبها تنوير الر فإن الخاص،الصحيفة تنتمي للقطاع 

. انتقاد القيادات السياسيةالدراسة على هدف انتقاد السلطة و هو ما جعلها تركز في كلتا مرحلتي و 
لكن ه ا لم يمنعها من تأكيد خط السلطة في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في إشارة إلى 

غيرها من ااصالحات التي تميزت بها ساد و ع حول تدابير المصالحة الوطنية ومحاربة الفمواضي
الساحة السياسية في المرحلة الثانية من الدراسة، كما منها عمدت إلى توجيب القيادات السياسية في 

الجبهة ااسالمية لانقا  فترة الدراسة في إشارة إلى مواضيع لتوجيب نادة  نالمرحلة األولى م
ديسمبر  02 دا تم إلغا  نتائج االنتخابات التشريعية لللعدول عن انتهاج العنف كخط سياسي بعدم

9119. 

اسي ما يالحظ ميضا هو ارتباط معالجة الصحيفة لمفاهيم الثقافة السياسية بالحدث السيو 
هو ما انعكس بشكل مباشر على مساهمة الصحيفة في خدمة مهداف القائم في الساحة السياسية و 

، فالصحيفة ال تهتم معالجة مفاهيم الثقافة السياسيةرية في االستمراالتنمية السياسية التي تتطلب 
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، إ  ركزت على المفاهيم المرتبطة بالحدث السياسي لثقافة السياسية باستمراربمعالجة مفاهيم ا
وهي مفهوم المشاركة السياسية ومفهوم  ،القائم في الساحة السياسية في كلتا مرحلتي الدراسة

ك وعدم الثقة ومفهوم االستقرار السياسي وهي التي تتماشى مع التعددية السياسية ومفهوم الش
      .األحداث التي كانت تميز الساحة السياسية في كلتا مرحلتي الدراسة

ن المرحلتين األولى بيالشعب  صحفل التحليل الكمي والكيفي مقارنة: المبحث الثاني
 .(0221-0222) والثانية( 9181-9111)

صحف المضمون في فئات المبحث بمقارنة التحليل الكمي والكيفي لفئات الشكل و  يهتم ه ا
الثانية من و  9111إلى  9191تمتد األولى من  الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة حيث

لشعب االختالف في معالجة صحيفة ا، و لك بهدف رصد نقاط التشابب و 0221إلى  0222
انعكاس تلك المعالجة على عملية التنمية شراتها بين مرحلتي الدراسة و لمفاهيم الثقافة السياسية ومؤ 

 .السياسية

 :لكيفي لفئات الشكلمقارنة التحليل الكمي وا: المطلب األول

يقوم ه ا المطلب بالتحليل المقارن لفئات الشكل في صحف الشعب عينة الدراسة خالل 
الشكل ال ي ظهر فيب واالختالف في المونع و سة بهدف الكشف عن موجب التشابب مرحلتي الدرا

هل تم إرفاق الموضوع بصورة مالئمة تعلق بمفاهيم الثقافة السياسية و المالتحليل و الموضوع محل 
 .مو ال

سوف يتم مقارنة حجم المواد  الدراسة،نبل التعرض للتحليل المقارن لصحف الشعب عينة و 
    لسياسية ما بين مرحلتي الدراسة األولىالمنشورة في ه ه الصحف حول مفاهيم الثقافة ا

 :الموالي( 929) لك كما هو مبين في الجدول رنم ، و (0221-0222)الثانية و ( 9191-9111)
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صحف مقارنة حجم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في  :(929)الجدول رقم  
 (.0221- 0222) ثانيةالو ( 9111-9191)بين مرحلتي الدراسة األولى عينة الدراسة  الشعب

في صحف  حجم المواد المنشورة     
 الشعب

 مرحلتي الدراسة

 التكرارات   
 النسبة

 %00.21 50 (9111-9191)المرحلة األولى 
 %30.10 51 (0221-0222)المرحلة الثانية 

 %922 89 المجموع

 

مفاهيم الثقافة السياسية في صحف مقارنة حجم المواد المنشورة حول يوضح الجدول معاله 
 (0221-0222)الثانية و  (9111-9191)الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي الدراسة األولى 

في نسبة المواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية في طفيف حيث يالحظ في الجدول ارتفاع 
لمرحلة افي  %01.22بة مقارنة بنس %30.10المرحلة الثانية من فترة الدراسة حيث ندرت بد 

 .األولى من فترة الدراسة

االرتفاع النسبي في المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب  ويعزى
 :إلى منالثانية راسة بين المرحلتين األولى و عينة الد

كثافة األحداث التي تتماشى مع السياسية ااعالمية لصحيفة الشعب باعتبارها صحيفة  -
جعلها تكثف من معالجاتها لمفاهيم الثقافة  فترة الدراسة،عمومية في المرحلة الثانية من 

 .السياسية في ه ه المرحلة مقارنة بالمرحلة األولى

المتمثلة امة على الساحة السياسية و حداث هتزامن المرحلة الثانية من فترة الدراسة مع م -
عفوا شامال عن معضا  الجي  ااسالمي  في إصدار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة

في منطقة القبائل " لربيع األمازيغيا"ك لك اندالع مظاهرات ، و 0222لانقا  في جانفي 
 0229للمطالبة باالعتراف باألمازيغية كلغة وطنية إلى جانب العربية في مفريل 

الديمقراطية من الحكومة احتجاجا على طريقة حاب حزب التجمع من مجل الثقافة و انسو 
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شرافها على نيادة حركة االحتجاج ثم تأسيس تنسيقية العرو  و . هراتمعالجتها للمظا ا 
ت بين رجال األمن بعدها تصاعد المصادما. على األوضاع في منطقة القبائل

في مكتوبر من نفس السنة موافقة الحكومة على ، و 0229المتظاهرين في جوان و 
ة وطنية إلى جانب اللغة غاالعتراف بها كلاللغة األمازيغية وضعا نانونيا و إعطا  
عالن  لك من نبل الرئيس بوتفليقة في ، و العربية ، ثم إنرار البرلمان 0220مارس  90ا 

مفريل  92نية في الجزائري بالتعديل الدستوري ال ي يجعل اللغة األمازيغية لغة وط
التعددية بنظام جزائر الإجرا  ثاني انتخابات تشريعية في  0220ماي  22في و  .0220

فاز بها حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية مقاعد البرلمان، مع العلم من معدل 
نطقة القبائل له ه لمقاطعة سكان م %02 اركة في االنتخابات لم يتعدىالمش

نفس السنة تم تشكيل الحكومة من نبل علي بن فليس ال ي  في جوان منو . االنتخابات
عن بد  انتهاج حزب جبهة التحرير الوطني خطا سياسيا  0222معلن في بداية سنة 

ة نتيجو لبالد ا ستقاللللمرة األولى من  ا جديدا يستند إلى االستقاللية عن وصاية الدولة
إجراؤها  االرئاسية التي كان مقرر بين الرئيس بوتفليقة بشأن االنتخابات خالفات بينب و 

تعيين محمد ليقة بإنالتب من رئاسة الحكومة و ، نام الرئيس بوتف0220مفريل  29يوم 
نائبب علي بلحاج بعد ثم اافراج عن عباسي مدني و  .0222ماي  29مويحي مكانب في 

مكتوبر في و  السنة ، في جويلية من نفسعاما من سجنهما بتهمة تهديد ممن الدولة 90
جبهة الاختيار و  ير الوطني من حكومة محمد مويحيانسحب معضا  جبهة التحر  0222

تم في ديسمبر من نفس السنة و ، 0220لعلي بن فليس مرشحا لها في رئاسيات مفريل 
تجميد القضا  الجزائري كل نشاطات حزب جبهة التحرير الوطني رغم تمتعب باألغلبية 

 .في البرلمان

هو ، و 0220مجاز المجلس الدستوري ستة مرشحين لرئسيات مفريل  0220في مارس و 
رئيس حركة هة التحرير الوطني علي بن فليس و رئيس جبيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة و الرئ
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رئيس التجمع من و الناطقة باسم حزب العمال لويزة حنون صالح الوطني عبد اهلل جاب اهلل و اا
 .علي فوزي رباعين 90رئيس حزب عهد و  سعدي،الديمقراطية السعيد مجل الثقافة و 

المصالحة دفاعب حينها عن مشروع نانون و  %99في مفريل فوز بوتفليقة للمرة الثانية بنسبة و 
لكن . ولىتأكيده مواصلة ااصالحات التي بدمها خالل فترة رئاستب األ، و محاربة الفسادو  الوطنية

شهر نقل إثرها للعالج  صحية دامت مكثر من تعرض الرئيس بوتفليقة لوعكة 0229نوفمبر 02في 
مجرى ، و نجى الرئيس بوتفليقة من محاولة اغتيال في مدينة باتنة 0221سبتمبر  22في و . بفرنسا

تعديال دستوريا ملغى بموجبب تحديد فترات الترشح للرئاسة، بحجة من ه ا  0229في نوفمبر 
 .لديمقراطيةيعزز اسن سلطة الشعب في اختيار نادتب و التعديل سيح

 لك بنسبة ساحقة ، و معيد انتخاب بوتفليقة رئيسا للجزائر للمرة الثالثة 0221في مفريل و 
كما عرفت ه ه السنة انضمام العديد من نيادات الجماعات اارهابية إلى . %12.00ندرت بد 

كل ه ه األحداث فإن منب . مشروع المصالحة الوطنية بعدما سلمت نفسها إلى نوات األمن
لسياسية جعلت صحيفة الشعب تكثف من معالجاتها لمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية ا

 (.9111-9191)مقارنة بالمرحلة األولى ( 0221-0222)من فترة الدراسة 
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بين عينة الدراسة  الشعبصحف  حليل فيمونع مادة الت مقارنة: (920)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 خالل مرحلتي الدراسة صحف الشعب
 

 مونع مادة التحليل

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %22.20 90 %29.09 92 األولى الصفحة

 %99.92 02 %92 91 الصفحات الداخلية

 %99.99 20 %99.19 21 الخيرةالصفحة 

 %922 88 %922 80 المجموع

 

مقارنة مونع مادة التحليل في صحف الشعب عينة الدراسة بين يوضح الجدول معاله 
، حيث ارتكزت معظم المواد (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

تا مرحلتي الدراسة بنسب الداخلية للصحيفة في كلالمعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في الصفحات 
لمرحلة في ا  %92مقارنة بنسبة  %33.31نسبة المرحلة الثانية من الدراسة بد متقاربة ندرت 

في المرحلة الثانية  %22.20بد  األولى، في حين ندرت نسبة المواد المنشورة في الصفحة األولى
ندرت نسبة المواد المنشورة في و  في المرحلة األولى %29.09من فترة الدراسة مقارنة بنسبة 

في المرحلة  %99.99التي انخفضت إلى و  %99.19الصفحة األخيرة في المرحلة األولى بد 
 .الثانية

الصفحة األولى من في الصفحات الداخلية و  يمكن تفسير ارتفاع نسبة المواد المنشورةو 
الدراسة مقارنة بالمرحلة األولى باالرتفاع المسجل في صحيفة الشعب في المرحلة الثانية من فترة 

نسبة المواد المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية المنشورة في صحيفة الشعب في المرحلة الثانية 
بخصوص المواد المنشورة في الصفحة األخيرة من  ، ممامقارنة بالمرحلة األولى من فترة الدراسة
نسبتها في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى من فترة  الصحيفة فنالحظ انخفاض نسبي في
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 لك بسبب نشر بعض المواضيع الثقافية في ه ه الصفحة في المرحلة الثانية من فترة ، و الدراسة
 .الدراسة

عينة  الشعبصحف  فيالمواد ااخبارية رنة توزيع مواد الرمي و مقا: (928)الجدول رقم  
 (.0221-0222) ثانيةال و( 9111-9191)الدراسة األولى بين مرحلتي الدراسة 

 صحف الشعب 
 

 نوع المادة

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %92.91 23 %02.99 93 مواد الرمي

 %92.99 59 %92.90 90 المواد ااخبارية

 %922 88 %922 80 المجموع

 

المواد ااخبارية في صحف الشعب عينة يوضح الجدول معاله مقارنة توزيع مواد الرمي و 
يالحظ في ، و (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

فترة الجدول ارتفاع نسبة المواد ااخبارية المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية من 
، بينما %92.90مقارنة بالمرحلة األولى التي ندرت نسبتها بد  %91.99الدراسة حيث ندرت بد 

مواد الرمي المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية حيث ندرت بد انخفضت نسبة 
 .%02.99مقارنة بنسبة المرحلة األولى التي ندرت بد  92.91%

ارتفاع مواضيع الصحيفة المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في يمكن إرجاع  لك إلى و 
منب ارتفعت نسبة المواد ااخبارية، كما من انخفاض نسبة مواد ، و المرحلة الثانية من فترة الدراسة

الرمي المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية ند مدى إلى ارتفاع نسبة المواد ااخبارية 
المرحلة، فالصحيفة ركزت في المرحلة الثانية من فترة الدراسة على المواد ااخبارية لطرح  في ه ه
السياسية للقارئ دون تقديم الحلول فيما يتعلق به ه الحقائق، فالحلول ه ه يتم طرحها في الحقائق 

لسياسية مواد الرمي التي اعتمدت عليها الصحيفة في بعض موضوعاتها المتعلقة بمفاهيم الثقافة ا
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صحفيها في مقال صحفي اظهار رمي الصحيفة و  في شكل مقال افتتاحي مو تعليق مو عمود مو
 .الموضوع مو المفهوم المعالج

بين عينة الدراسة  الشعبصحف  فيمقارنة شكل المواد ااخبارية : (925)الجدول رقم 
 (.0221-0222) ثانيةالو ( 9111-9191)مرحلتي الدراسة األولى 

 صحف الشعب 
 

 ااخبارية وادالم شكل

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %12.99 01 %20.19 99 خبر

 %22.09 20 %29.01 21 تقرير

 %922 89 %922 93 المجموع

 

الشعب عينة الدراسة بين  مقارنة شكل المواد ااخبارية في صحفيوضح الجدول معاله 
يالحظ في الجدول ارتفاع و ، (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

نسبة المواد ااخبارية التي مخ ت شكل الخبر في المرحلة الثانية من فترة الدراسة بنسبة كبيرة 
 %20.19التي ندرت بد و  الدراسةالمرحلة األولى من فترة  مقارنة بنسبتها في %15.33ندرت بد 

في حين انخفضت نسبة المواد ااخبارية التي جا ت في شكل تقرير في المرحلة الثانية حيث 
 .في المرحلة األولى من فترة الدراسة %29.01بعدما كانت تقدر بد  %22.09ندرت بد 

رتفاع يمكن إرجاع ه ا االرتفاع في نسبة المواد ااخبارية التي جا ت في شكل خبر إلى او 
في نسبة المواد المنشورة المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في حد  اتها في المرحلة الثانية من فترة 

مما بخصوص انخفاض نسبة المواد ااخبارية التي جا ت في شكل تقرير في المرحلة . الدراسة
 .شكل التقريرالمفاهيم المعالجة ال تتال م مع يمكن إرجاعها إلى كون المواضيع و الثانية ف
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بين مرحلتي عينة الدراسة  الشعبصحف  فيمقارنة شكل مواد الرمي : (923)الجدول رقم 
 .(0221-0222) ثانيةالو ( 9111-9191)الدراسة األولى 

 صحف الشعب 
 

 شكل مواد الرمي

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 
 %02 29 %02 25 عمود صحفي
 %02 20 %02 25 مقال افتتاحي

 %02 29 %92.22 20 تعليق صحفي

 %02 29 %02.21 20 مقال تحليلي

 %22 22 %02 25 حديث صحفي

 %22 22 %22 22 تحقيق صحفي

 %922 23 %922 93 المجموع

 

تي الدراسة بين مرحلمواد الرمي في صحف الشعب عينة يوضح الجدول معاله مقارنة شكل 
يالحظ في الجدول انخفاض في ، و (0221-0222)الثانية  و( 9111-9191)الدراسة األولى 

نسبة مختلف مشكال مواد الرمي التي اعتمدت عليها الصحيفة في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة 
التي ارتفعت في المرحلة التعليق الصحفي ما عدا نسبة المقال االفتتاحي و  األولى من فترة الدراسة

في المرحلة األولى من فترة  %02مقارنة بنسبة  %02الثانية حيث ندرت نسبة المقال االفتتاحي بد 
في  %92.22مقارنة بنسبة  %02ندرت نسبة التعليق الصحفي في المرحلة الثانية بد ، و الدراسة

 .المرحلة األولى من فترة الدراسة

 %02في المرحلة األولى إلى نسبة  %02.21تحليلي من في حين انخفضت نسبة المقال ال
في المرحلة األولى إلى النسبة  %02انخفضت نسبة الحديث الصحفي من ، و في المرحلة الثانية

، حيث لم يتم تناول مي مفهوم من مفاهيم الثقافة السياسية في شكل حديث صحفي %22 المعدومة
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في كلتا مرحلتي الدراسة الصحفي لم تتغير النسبة بالنسبة لشكل العمود و ، في المرحلة الثانية
 .%02ندرت بد األولى والثانية و 

يمكن تفسير  لك باعتماد الصحيفة على عمود صحفي ينشر في الصفحة األخيرة للصحيفة و 
نسبة التعليق الصحفي إلى اعتياد ارتفاع نسبة المقال االفتتاحي و  ، كما من"لحظة تأمل"بعنوان 

مغلب معداد الصحيفة في المرحلة  مقال افتتاحي في الصفحة األولى فيالصحيفة على نشر 
الثانية من فترة الدراسة، كما عمدت الصحيفة إلى إبراز رميها في مختلف المواضيع المتعلقة 

من خالل اعتمادها على شكل بمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة، 
 .التعليق الصحفي

بخصوص االنخفاض النسبي في نسبة شكل المقال التحليلي في المرحلة الثانية مقارنة و 
بنسبة المرحلة األولى فيمكن إرجاعب إلى االنخفاض النسبي في المواد المنشورة في الصحيفة حول 

بالنسبة لرحاديث و . في شكل مواد رميوالتي جا ت  قافة السياسية في ه ه المرحلةمفاهيم الث
براز مختلف الصحيفة فقد استعانت بها الصحيفة في المرحلة األ ولى من فترة الدراسة فقط لعرض وا 

الساحة السياسية  حداث السياسية التي كانت تميزالفكرية حول األو التوجهات اايديولوجية اآلرا  و 
مات بين مختلف االصدوالصراعات و لريبة آن اك، والتي كانت تتسم بالشك وا في الجزائر

 .االتجاهات السياسية

مما بخصوص غياب التحقيقات الصحيفة في كلتا مرحلتي الدراسة فيمكن إرجاعب إلى كون 
ال  ،صي في الحصول على المعلوماتالتق  تمد كثيرا على مسلوب البحث و الصحافة الجزائرية ال تع

   .السياسيةالحصول على المعلومات األمنية و  سية لصعوبةسيما فيما يتعلق بمفاهيم الثقافة السيا
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عينة  الشعبصحف  فيمقارنة إرفاق الموضوع بصورة مالئمة  :(928)الجدول رقم 
 (.0221-0222) ثانيةالو ( 9111-9191)ة األولى بين مرحلتي الدراسالدراسة 

 صحف الشعب  
 

بصورة  الموضوعإرفاق 
 مالئمة

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 

 %00.09 92 %59.03 92 نعم
 %00.00 01 %19.03 00 ال

 %922 88 %922 80 المجموع

 

مقارنة إرفاق الموضوع بصورة مالئمة في صحف الشعب عينة الدراسة معاله  يوضح الجدول
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)األولى تي الدراسة بين مرحل

غير المرفقة بصورة مالئمة في علقة بمفاهيم الثقافة السياسية و ارتفاع في نسبة المواضيع المت
التي ندرت مقارنة بنسبة المرحلة األولى و  %00.00المرحلة الثانية من فترة الدراسة حيث ندرت بد 

غير المرفقة علقة بمفاهيم الثقافة السياسية و انخفضت نسبة المواضيع المت، في حين %29.19بد 
بعدما كانت  %01.19بصورة مالئمة في المرحلة الثانية من فترة الدراسة حيث ندرت نسبتها بد 

 .في المرحلة األولى من فترة الدراسة %29.09تقدر بد 
نبل الصحيفة ال تستلزم لجة من يمكن إرجاع  لك إلى كون مفاهيم الثقافة السياسية المعاو 

األخيرة بهدف ج ب انتباه دت على الصور في الصفحة األولى و فالصحيفة اعتم مرافقة صور
 .القارئ نحو الموضوع المنشور علما من الصورة مدق تعبيرا من الكلمة
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 :لفئات المضمون الكمي والكيفيمقارنة التحليل : المطلب الثاني

الكيفي لفئات المضمون في صحف حول مقارنة التحليل الكمي و  مطلبه ا ال محتوىيدور 
االختالف في ، بهدف الكشف عن موجب التشابب و عينة الدراسة خالل مرحلتي الدراسة الشعب

مؤشراتها بين معيقة لعملية التنمية السياسية و الاهيم الثقافة السياسية الداعمة و معالجة الصحيفة لمف
، مع تفسير ما جا  بب التحليل (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 .الكمي من نتائج

 فية لعملية التنمية السياسية قالمعيارنة الثقافة السياسية الداعمة و مق: (921)الجدول رقم 
 .األولى والثانية عينة الدراسة خالل مرحلتي الدراسة الشعبصحف 

 صحف الشعب خالل مرحلتي الدراسة           
 

 مفاهيم الثقافة السياسية

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

مة 
داع

ة ال
اسي

لسي
فة 

لثقا
م ا
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %23.51 25 %95.02 20 مفهوم المشاركة السياسية
 %90.23 20 %99.50 21 مفهوم الثقة المتبادلة

 %02.09 92 %95.02 20 مفهوم االستقرار السياسي
 %29.22 22 %21.05 23 مفهوم المؤسساتية

 %90.91 92 %02.03 99 مفهوم التعددية السياسية
مجموع مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية 

 %85.01 88 %83.10 88 التنمية السياسية

قة 
معي

ة ال
اسي

لسي
ة ا
ثقاف

م ال
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %29.01 29 %29.91 29 مفهوم الخمول السياسي
 %29.10 23 %91.19 21 عدم الثقةمفهوم الشك و 

 %90.23 20 %21.05 23 مفهوم العنف السياسي
 %29.10 29 %29.91 29 مفهوم الفردانية

 %92.09 21 %29.91 29 مفهوم التقييد السياسي

مجموع مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية 
 %83.39 02 %80.23 93 التنمية السياسية

إجمالي مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة 
 %922 38 %922 38 لعملية التنمية السياسية
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التنمية السياسية المعيقة لعملية و  مفاهيم الثقافة السياسية الداعمةمقارنة ح الجدول معاله يوض
   والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى في صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحل

يالحظ في الجدول انخفاض طفيف في نسبة بعض مفاهيم الثقافة السياسية ، و (0222-0221)
ي ه ه الداعمة لعملية التنمية السياسية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة، حيث ندرت نسبتها ف

فالصحيفة . %21.10مقارنة بالمرحلة األولى، حيث كانت تقدر نسبتها بد  %10.01المرحلة بد 
 %02.19في المرحلة األولى من فترة الدراسة على مفهوم التعددية السياسية بنسبة تقدر بد  ركزت

بد  تقدروم المشاركة السياسية بنسبة مفهالثانية، وعلى في المرحلة  %91.92التي انخفضت إلى و 
في المرحلة الثانية  %29.22التي انخفضت إلى لمرحلة األولى من فترة الدراسة و في ا 92.02%

المرحلة األولى في  %92.02تقدر بد بنسبة مفهوم االستقرار السياسي  علىمن فترة الدراسة، و 
ل ي ندرت ا، وك لك مفهوم الثقة المتبادلة و في المرحلة الثانية %02.09لتي ارتفعت إلى نسبة وا

 .في المرحلة الثانية من فترة الدراسة %90.29نسبتب إلى ارتفعت  وال ي %99.20نسبتب بد 

في حين يالحظ ارتفاع طفيف في نسبة بعض مفاهيم الثقافة السياسية المعيقدة لعمليدة التنميدة 
 %29.19بالسياسددية فددي المرحلددة الثانيددة مددن فتددرة الدراسددة، حيددث ندددرت نسددبتها فددي هدد ه المرحلددة 

المرحلددة حيددث ركددزت الصددحيفة فددي  الدراسددة،فددي المرحلددة األولددى مددن فتددرة  %20.21مقارنددة بنسددبة 
ي فددنسددبتب  والدد ي انخفضددت %92.19عدددم الثقددة الدد ي ندددرت نسددبتب بددد األولددى علددى مفهددوم الشددك و 

لمرحلدة في ا %21.02مفهوم العنف السياسي ال ي ندرت نسبتب بد ، و %29.10المرحلة الثانية إلى 
مفهدوم التقييدد السياسدي الثانيدة، و فدي المرحلدة  %90.29التدي ارتفعدت إلدى األولى من فترة الدراسة و 

فدي المرحلدة  %92.19مقابدل نسدبة  %29.91بدد ال ي ندرت نسبتب في المرحلة األولى مدن الدراسدة 
 .الثانية من فترة الدراسة

التعددية  مفهوماسية و يمكن تفسير االنخفاض المالحظ في نسبة مفهومي المشاركة السيو 
بأن الصحيفة ركزت على  ،السياسية في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى من فترة الدراسة

ه ين المفهومين في المرحلة األولى مكثر من المرحلة الثانية بسبب إنرار الجزائر نظام سياسي 
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ه ا ما يقع ، و  التعددية السياسيةعلى دراية تامة بمبادئ يستلزم مواطنين مشاركين سياسيا و تعددي 
المرحلة األولى مكثر من ل في فالصحيفة عملت على مواكبة ه ا التحو   .على عاتق الصحافة

التعددية السياسية في المرحلة األولى من ركة السياسية و إعالم القارئ بمبادئ المشا ةالثانية، محاول
 .توجب محادي إلى نظام تعدديفترة الدراسة باعتبارها مرحلة انتقالية من نظام  و 

الثقة المتبادلة في نسبة مفهومي االستقرار السياسي و بخصوص االرتفاع الطفيف في و 
إلى األوضاع السياسية  فيمكن إرجاعب ،لدراسةمقارنة بالمرحلة األولى من فترة ا المرحلة الثانية

في . الثانية من فترة الدراسة المرحلة سائدة في الساحة السياسية في المستقرة نوعا ما التي كانت
التي فاز بها المترشح عبد و  0220مفريل  29ة التي مجريت في االنتخابات الرئاسي نزاهة إشارة إلى

 .العزيز بوتفليقة بأغلبية ساحقة

مما بالنسبة لمفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية، فيمكن تفسير االرتفاع 
التقييد السياسي في المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة العنف السياسي و  لطفيف في مفهوميا

بالمرحلة األولى بمعالجة الصحيفة لروضاع السائدة في البالد في ه ه المرحلة من مظاهرات في 
حاب انسو  ،منطقة القبائل للمطالبة باالعتراف باللغة األمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية

 للمظاهراتالديمقراطية من الحكومة احتجاجا على طريقة معالجتها زب التجمع من مجل الثقافة و ح
األمين الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة و ك لك إنالة ، و مصادمات رجال األمن مع المتظاهرينو 

بشأن االنتخابات الرئاسية التي  بينهما التحرير الوطني علي بن فليس إثر خالفاتالعام لجبهة 
تجميد القضا  الجزائري كل نشاطات حزب جبهة ، و 0220مفريل  29كان مقررا إجراؤها يوم 

 . التحرير الوطني ال ي يتمتع باألغلبية في البرلمان

عدم الثقة في المرحلة الثانية من فترة و  الشكبخصوص االنخفاض الطفيف في نسبة مفهوم و 
  المرحلة األولى فيعود إلى اعتماد الصحيفة على مفهوم الثقة في ه ه المرحلةالدراسة مقارنة ب

ال تآمر لى تبادل االتهامات بين السلطة والمعارضة و باعتبارها صحيفة عمومية فهي لم تركز ع
ة الثانية التي تزخر مفكارها خاصة في المرحلبضعها البعض فهي تثق في السلطة و األحزاب ضد 
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مشروع تعديل حات من مشروع المصالحة الوطنية ومشروع محاربة الفساد و الااصبالمشاريع و 
 .إلخ...نانون األسرة 

 :مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية - أ

الشعب عينة صحف  في مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية: (929)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)الدراسة بين مرحلتي الدراسة األولى 

 الدراسة صحف الشعب خالل مرحلتي             
 

 مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %02 20 %90.32 20 المشاركة الواسعة في صنع القرارات
 %52 25 %59.03 23 حق التعبير عن الرمي
سالمة نزاهة العملية االنتخابية و 

 %22 22 %21.03 29 إجرا اتها

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22 22 %50.32 21 تأييد المشاركة السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 
بدون المشاركة السياسية ال يستطيع 

 %92 29 %90.32 20 الشعب تحقيق التنمية السياسية

المشاركة عن طريق مختلف ننوات 
 %92 29 %22 22 التعبير السياسي

عدم تضييق ننوات المشاركة السياسية 
 %22 22 %22 22 بواسطة إجرا ات مو نوانين

 %22 92 %922 98 المجموع
 

مقارنة مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية في صحف الشعب عينة يوضح الجدول معاله 
يالحظ في ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

الجدول اعتماد الصحيفة في معالجتها لمفهوم المشاركة السياسية على المؤشرات المعرفية بنفس 
، بحيث ركزت الصحيفة في المرحلة %32تقدر بد في كلتا مرحلتي الدراسة األولى والثانية و النسبة 
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في  %22التي انخفضت إلى و   %29.09تقدر ببنسبة  تعبير عن الرميالاألولى على مؤشر حق 
في  %90.92مؤشر المشاركة الواسعة في صنع القرارات بنسبة ، و المرحلة الثانية من فترة الدراسة

ومؤشر نزاهة العملية االنتخابية  في المرحلة الثانية %02ال ي ارتفعت نسبتب إلى و  ،المرحلة األولى
انعدمت نسبتب في المرحلة الثانية من  وال يلمرحلة األولى في ا %22.09ها بنسبة سالمة إجرا اتو 

يليها المؤشر االتجاهي تأييد المشاركة السياسية ال ي انخفضت نسبتب في صحيفة . فترة الدراسة
لمرحلة األولى من فترة الدراسة مقارنة بنسبتب في ا %22بد المرحلة الثانية حيث ندرت  الشعب في

 .%21.29درة بد المقو 

  بعده المؤشرات السلوكية التي ارتفعت نسبتها في الصحيفة في المرحلة الثانية حيث ندرت و 
، بحيث ركزت الصحيفة في %90.92مقارنة بالمرحلة األولى التي ندرت نسبتها بد  %02بد 

لسياسية المرحلة األولى على مؤشر بدون المشاركة السياسية ال يستطيع الشعب تحقيق التنمية ا
المؤشر  هوو  في المرحلة الثانية من فترة الدراسة، %92التي انخفضت إلى نسبة  %90.92بنسبة 

في المرحلة الثانية و بنسبة متساوية مع مؤشر المشاركة عن الشعب صحيفة ال ي ركزت عليب 
علما من نسبة ه ا األخير كانت معدومة في  %92تقدر بد ق مختلف ننوات التعبير السياسي و طري

 .المرحلة األولى من فترة الدراسة

يمكن إرجاع االرتفاع الطفيف في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في نسبة المؤشر المعرفي و 
المؤشر السلوكي المشاركة عن طريق مختلف ننوات التعبير و  ،شاركة الواسعة في صنع القراراتالم

لمشاركة الواسعة في صنع القرارات، فالمشاركة إعالم الصحيفة القارئ بأن عليب ا السياسي إلى
ظهر هو ما يستفتا ات، و نتخابات  االالسياسية حسب الصحيفة ال تقتصر على التصويت في اال

مختلف ننوات التعبير الصحيفة القارئ للمشاركة عن طريق  في المؤشر السلوكي من خالل دعوة
 .السياسي
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ر بخصوص االنخفاض في المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة بالمرحلة األولى للمؤشمما 
المؤشر السلوكي بدون تأييد المشاركة السياسية و المؤشر االتجاهي المعرفي حق التعبير عن الرمي و 

ط المشاركة السياسية ال يستطيع الشعب تحقيق التنمية، فترجع إلى من معالجة ه ه المؤشرات مرتب
بالمرحلة األولى من فترة الدراسة باعتبارها مرحلة انتقالية من التوجب األحادي إلى التوجب التعددي 

ما يفرض على الصحيفة إعالم القارئ حول مفهوم المشاركة السياسية ال ي يرتكز على الحق وهو 
ل مساسية للتحو  دعوتها القارئ لتأييد المشاركة السياسي باعتبارها و  في التعبير عن الرمي،

هو ما و ( 9111-9191)األولى من فترة الدراسة  كانت تعيشب البالد في المرحلةي السياسي، ال 
المشاركة السياسية التي ال يستطيع الشعب  لقارئ إلىالصحيفة ا تبين في المؤشر السلوكي بدعوة

 .بدونها تحقيق التنمية السياسية في البالد
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الشعب عينة الدراسة صحف  في مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة: (921)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 صحف الشعب خالل مرحلتي الدراسة      
 

 مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

مصالح احترام حقوق و 
 %90.32 20 %20.02 29 اآلخرين

منها تعمل في الثقة في القيادة و 
 %59.03 23 %52.00 20 الصالح العام

الثقة في مختلف االتجاهات 
 %22 22 %20.02 29 السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

التسامح بين نزعة التعاي  و 
 %29.09 29 %05.20 25 االتجاهات السياسيةمختلف 

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

دعوة جميع القوى الوطنية 
 %03 20 %05.20 25 للعمل المشترك

إيجاد نقاط مشتركة بين 
 مختلف األحزاب

29 20.02% 22 22% 

 %922 98 %922 98 المجموع
 

الشعب عينة الدراسة مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة في صحف يوضح الجدول معاله 
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل
في نسبة المؤشرات المعرفية في معالجة الصحيفة لمفهوم الثقة المتبادلة في طفيف انخفاض 

في المرحلة  %02.91مقارنة بنسبة  %05.03المرحلة الثانية من فترة الدراسة، حيث ندرت بد 
منها تعمل في تين على مؤشر الثقة في القيادة و حيث ركزت الصحيفة في كلتا المرحل األولى،

في المرحلة  %29.09التي ارتفعت إلى نسبة في المرحلة األولى و  %22.11الصالح العام بنسبة 
في  %21.12مصالح اآلخرين بنسبة الصحيفة على مؤشر احترام حقوق و  كما اعتمدتالثانية، 
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على مؤشر الثقة في و  في المرحلة الثانية من فترة الدراسة %90.92المرحلة األولى مقارنة بنسبة 
المعدومة في  في المرحلة األولى مقارنة بنسبتب %21.12مختلف االتجاهات السياسية بنسبة 

 .المرحلة الثانية من فترة الدراسة

ختلف االتجاهات السياسية ال ي التسامح بين مالمؤشر االتجاهي نزعة التعاي  و  يليها
مرحلة في ال %02.21مقارنة بنسبة  %29.09ندرت بد  التينسبتب في المرحلة الثانية و  ارتفعت

بعده المؤشرات السلوكية التي انخفضت نسبتها في المرحلة الثانية من و . األولى من فترة الدراسة
في المرحلة الثانية على مؤشر دعوة  فترة الدراسة مقارنة بالمرحلة األولى، بحيث ركزت الصحيفة

في المرحلة األولى، في  %02.21مقارنة بنسبة  %09جميع القوى الوطنية للعمل المشترك بنسبة 
حين انعدمت نسبة مؤشر إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب في المرحلة الثانية من فترة 

 .في المرحلة األولى %21.12الدراسة مقارنة بنسبة 

إرجاع االرتفاع الطفيف في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في المؤشر المعرفي يمكن و 
   مصالح اآلخرينومنها تعمل في الصالح العام والمؤشر المعرفي احترام حقوق و   الثقة في القيادة

في المؤشر السلوكي ، و في المؤشر االتجاهي نزعة التعاي  بين مختلف االتجاهات السياسيةو 
معلومات للقارئ القوى الوطنية للعمل المشترك، إلى من الصحيفة عمدت إلى توفير ال دعوة جميع

تتميز بأنها ، ومنها تعمل في صالح المواطنين و  بصفة خاصة الثقة في القيادةعن مفهوم الثقة و 
من يتسامح مع مختلف دعو القارئ لتبني نزعة التعاي  و مصالح اآلخرين، كما تو  حقوقباحترام 
 وتها جميع القوى الوطنية يا في المؤشر السلوكي بدعل  هو ما يظهر ج، و ت السياسيةاالتجاها

 لك في ااشارة إلى دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة العرو  ، و القارئ للعمل المشتركو 
 .للحوار، و طرحب لمشروع المصالحة الوطنية

 

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 405 

 

مما بخصوص االنخفاض الملحوظ في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في نسبة المؤشر 
نسبة المؤشر السلوكي إيجاد نقاط مشتركة بين و المعرفي الثقة في مختلف االتجاهات السياسية، 

بالتالي بقية االتجاهات السياسية  و مختلف األحزاب، فيمكن تفسيره بأن صحيفة الشعب ال تؤمن ب
هو ما ظهر ميضا في ، و تثق فيهم باعتبارها صحيفة عمومية تتبع الخط السياسي للسلطة فهي ال

المؤشر السلوكي إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب ال ي انعدمت نسبتب في المرحلة الثانية 
بين مختلف األحزاب  االشتراكنقاط  اسة، كتعبير من الصحيفة عن عدم إيمانها بوجودمن فترة الدر 

  .السلوك ا على  لكعن عدم موافقتهو 

الشعب عينة صحف  في مقارنة مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي: (992)الجدول رقم 
  .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

 الدراسة صحف الشعب خالل مرحلتي             
 

 مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %95.91 23 %91.10 25 العنفب لغة الحوار على لغة االغتيال و تغلي
 من واالستقرار لممارسة الحقوق توفير األ
 %52.33 99 %00.00 20 الواجبات التي يكفلها الدستورو 

 %92.91 29 %23.31 29 محاكمتهمإدانة العنف ومالحقة الجناة و 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة استخدام العنف في العملية 
 السياسية

25 91.10% 21 91.09% 

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

 %91.11 21 %91.10 25 تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف
ضرورة إجرا  التغيير السياسي بالوسائل 

 %20.09 29 %99.99 20 السلمية

مسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيق 
 %20.09 29 %99.99 20 االستقراراألمن و 

 %922 88 %922 99 المجموع
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عينة مقارنة مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي في صحف الشعب يبين الجدول معاله 
يالحظ في ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

الجدول ارتفاع في نسبة بعض المؤشرات المعرفية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة 
الصحيفة على مؤشر توفير األمن واالستقرار لممارسة الحقوق  بالمرحلة األولى، حيث ركزت

 المعرفي المؤشره ا بة الواجبات التي يكفلها الدستور في كلتا مرحلتي الدراسة، بحيث ندرت نسو 
 في المرحلة األولى %00.00مقارنة بنسبة  %52.33في المرحلة الثانية من فترة الدراسة بد 

لمرحلة الثانية مقارنة بنسبة في  ا %92.91محاكمتهم بنسبة ومؤشر إدانة العنف ومالحقة الجناة و 
الحوار على لغة االغتيال  ب لغةلمرحلة األولى، مما بالنسبة للمؤشر المعرفي تغليفي ا 29.92%

مقارنة  %92.91التي ندرت بد و  العنف، فقد انخفضت نسبتب في المرحلة الثانية من فترة الدراسةو 
 .في المرحلة األولى %92.21بنسبة 

يليها االنخفاض ميضا في نسبة المؤشرات السلوكية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة 
زت الصحيفة على مؤشر تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف مقارنة بالمرحلة األولى، حيث رك

غيير مؤشري ضرورة إجرا  الت، و %92.22المقدرة بد لتا مرحلتي الدراسة بنفس السنة و في ك
االستقرار الل ان ق األمن و الوطنية في تحقيالسياسي بالوسائل السلمية ومسؤولية القوى السياسية و 

بعدما كانت تقدر بد  %20.19ة الثانية من فترة الدراسة إلى انخفضت نسبة كل منهما في المرحل
االرتفاع الطفيف في نسبة المؤشر االتجاهي معارضة  هابعدو  .األولىفي المرحلة  99.99%

بعدما  %91.09استخدام العنف في العملية السياسية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة إلى 
 .%92.21كانت نسبتب في المرحلة األولى تقدر بد 

 

 

  



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 407 

 

بة المؤشر المعرفي يمكن إرجاع االرتفاع الطفيف في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في نسو 
المؤشر المعرفي إدانة ، و ق والواجبات التي يكفلها الدستورتوفير األمن واالستقرار لممارسة الحقو 

محاكمتهم إلى وعي الصحيفة بدورها في إعالم القارئ عن مهمية مالحقة الجناة و العنف و 
منب من الضروري ، و م وواجباتهم التي يكفلها الدستورسياسي لممارسة األفراد لحقونهاالستقرار ال

تصاعد ية المظاهرات في منطقة القبائل و  لك في إشارة إلى بداإدانة العنف ومحاكمة الجناة و 
بشأن المتظاهرين في ه ه المرحلة، بااضافة إلى الخالفات و صادمات بين رجال األمن الم

ن المترشح عبد العزيز بوتفليقة والمترشح علي بن فليس بي 0220مفريل  29االنتخابات الرئاسية لد 
نالة ه ا األخير من رئاسة الحكومة على إثرها ثم تجميو   د كل نشاطات جبهة التحرير الوطنيا 
هو ما دفع صحيفة و  صياع لقانون المصالحة الوطنيةافضين لالنمحاكمة كل الر ك لك مالحقة و و 

دام العنف في العملية الشعب إلى دعوة القارئ في المؤشر االتجاهي لتبني مونف معارض الستخ
 الدراسة وضع حد للعنف للدولة في المؤشر السلوكي في كلتا مرحلتي السياسية وتحميل مسؤولية 

 .فهي تؤمن بالسلطة األبوية باعتبارها صحيفة  ات طابع عمومي

فترة الدراسة في نسبة المؤشر  نمما بخصوص االنخفاض الطفيف في المرحلة الثانية م
المؤشر السلوكي ضرورة إجرا  التغيير ب لغة الحوار على لغة االغتيال والعنف و المعرفي تغلي

في ه ه المرحلة فيمكن إرجاعب إلى االنخفاض في محداث العنف . السياسي بالوسائل السلمية
طرحها لمشروع نانون ي السلطة لقانون الوئام المدني و مقارنة بالمرحلة األولى خاصة بعد تبن

    النخفاض في نسبة المؤشر السلوكي مسؤولية القوى السياسية لبالنسبة ، و المصالحة الوطنية
والتي ال تؤمن  ةمومياالستقرار، فيمكن إرجاعب إلى طبيعة الصحيفة العمن و الوطنية في تحقيق األو 

  .االستقرارودورها في تحقيق األمن و  إال بمسؤولية السلطة 
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الشعب عينة الدراسة صحف  في مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية: (999)الجدول رقم   
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 الدراسة مرحلتيصحف الشعب خالل             
 
 مؤشرات مفهوم المؤسساتية

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %22 22 %22 22 بالقيادة الحيلولة دون استئثار الفرد
تعبير مجلس النواب عن إرادة 

 %22 22 %29.55 29 الشعب

 %22.20 22 %55.50 20 المؤسسات استحداث دولة

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

تأييد دور دولة المؤسسات في القيام 
 %22.20 22 %09.10 23 بإدارة الشؤون السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

د العالنات السياسية على النظم اعتما
 %00.05 20 %29.55 29 القوانينو 

دور القوانين في حماية الحياة 
 %99.99 29 %29.55 29 السياسية

 %922 21 %922 90 المجموع
 

مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية في صحف الشعب عينة الدراسة بين يبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول انخفاض ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 في نسبة المؤشر االتجاهياسة في نسبة المؤشرات المعرفية و في المرحلة الثانية من فترة الدر 
نسبة في كلتا بحيث ركزت الصحيفة على المؤشر المعرفي استحداث دولة المؤسسات بنفس ال

، في حين جا ت نسبة المؤشر المعرفي تعبير مجلس %55.50التي ندرت بد مرحلتي الدراسة و 
ى التي ندرت فيها األول مقارنة بالمرحلة %22النواب عن إرادة الشعب في المرحلة الثانية معدومة 

في المرحلة  %09.21بخصوص المؤشر االتجاهي انخفضت نسبتب من و . %29.22النسبة بد 
 .في المرحلة الثانية %22.20األولى من فترة الدراسة إلى 
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في المرحلة  %92.22من مما بالنسبة للمؤشرات السلوكية فقد ارتفعت نسبتها بشكل ملحوظ 
في المرحلة الثانية، بحيث ركزت صحيفة الشعب في  %22.20ة األولى من فترة الدراسة إلى نسب

القوانين بنسبة د العالنات السياسية على النظم و ه ه المرحلة على المؤشر السلوكي اعتما
على المؤشر السلوكي دور القوانين في و  األولى،في المرحلة  %29.22مقارنة بنسبة  00.02%

في المرحلة  %29.22في المرحلة الثانية مقارنة بنسبة  %99.99حماية الحياة السياسية بنسبة 
 .األولى من فترة الدراسة

في نسبة المؤشر االتجاهي في فاض في نسبة المؤشرات المعرفية و يمكن إرجاع االنخو 
 تنويرو  المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة بالمرحلة األولى إلى تجاوز الصحيفة لمرحلة إعالم

ال ي ركزت  لسياسية للبالددور المؤسسات في إدارة الشؤون ا المؤسساتية ومهمية القارئ بمفهوم
ه ا ما دفعها إلى التركيز في المرحلة الثانية على ، و عليب في المرحلة األولى من فترة الدراسة

النظم في ارئ على االعتماد على القوانين و الق  لك بحث  اتية و المؤشرات السلوكية لمفهوم المؤسس
ماية الحياة السياسية لرفراد وه ا تماشيا مع اتب السياسية لما له ه القوانين من دور في حعالن

مع القوانين الصادرة مو و صحيفة الشعب باعتبارها صحيفة  ات طابع عمومي السياسة ااعالمية ل
حة الفساد ، من نانون المصالحة الوطنية ونانون مكافالمعدلة مثنا  المرحلة الثانية من فترة الدراسة

  .الصحفي ونانون العقوبات لتجريم
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عينة  الشعبصحف  فيالسياسية  مقارنة مؤشرات مفهوم التعددية: (990)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

 الدراسة مرحلتيخالل  الشعبصحف                   
 

 السياسية التعدديةمؤشرات مفهوم 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %22 22 %22 22 التداول السلمي على السلطة
 %00.00 29 %05.99 23 نبول الرمي اآلخر
 %22 22 %22 22 حق نيام األحزاب

 %22.22 29 %90.01 25 المجتمع المدنيبنا  مؤسسات 
 %93.93 23 %22 22 وجود صحافة حرة

 %22 22 %22 22 حرية االنتما  السياسي

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22.22 92 %59.92 29 تأييد التعددية السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

جميع لخلق ظروف عدالة الممارسة السياسية 
 %90.90 20 %91.92 20 األحزاب

مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية 
 %22 22 %20.00 29 السياسية

التنظيمي في برامج تأكيد عامل التنوع الفكري و 
 %22 22 %22 22 األحزاب

وسائل ااعالم هي الرنيب الكاشف األحزاب و 
 لرخطا 

22 22% 23 93.93% 

 %922 88 %922 09 المجموع
    

 

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 411 

 

في صحف الشعب عينة الدراسة السياسية مقارنة مؤشرات مفهوم التعددية ه يبين الجدول معال
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

 الدراسة مقارنة بالمرحلة األولى ارتفاع في نسبة المؤشرات المعرفية في المرحلة الثانية من فترة
ر نبول الرمي اآلخر في المرحلة الثانية من الدراسة بنسبة حيث ركزت الصحيفة على مؤش

مؤشر وجود صحافة حرة و  %02.99مقارنة بنسبتب في المرحلة األولى والمقدرة ب 00.00%
ارتفاع ميضا و  لمرحلة األولىفي مقابل النسبة المعدومة في افي المرحلة الثانية  %99.99بنسبة 

ل ااعالم هي الرنيب الكاشف لرخطا  بنسبة وسائاألحزاب و في نسبة المؤشر السلوكي 
 .في المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة بالنسبة المعدومة في المرحلة األولى 99.99%

كما يالحظ في الجدول انخفاض في نسبة المؤشر المعرفي بنا  مؤسسات المجتمع المدني 
 في المرحلة الثانية %22.22نسبة في المرحلة األولى من فترة الدراسة إلى  %90.01من نسبة 

انخفاض ميضا في نسبة المؤشر السلوكي خلق ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب و 
انخفاض في نسبة و  في المرحلة الثانية %90.90في المرحلة األولى إلى نسبة  %91.92من نسبة 

في  %20.11السياسية من نسبة المؤشر السلوكي مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية 
 .المرحلة األولى إلى النسبة المعدومة في المرحلة الثانية من فترة الدراسة

في نسبة المؤشر مؤشر المعرفي نبول الرمي اآلخر و يمكن إرجاع االرتفاع في نسبة الو 
وسائل ااعالم هي الرنيب حزاب و المؤشر السلوكي األفي نسبة ، و المعرفي وجود صحافة حرة

لشعب في ه ه المرحلة الكاشف لرخطا  في المرحلة الثانية من فترة الدراسة إلى تركيز صحيفة ا
جود صحافة و بأهم مبادئ التعددية السياسية وهو نبول الرمي اآلخر و  تنوير القارئعلى إعالم و 

كشف مخطا  ، وهو مرانبة و للقيام بالدور المنوط بها وسائل ااعالمحرة مع حثها لرحزاب و 
التي اعتمدت عليها في المرحلة ات المبدئية للتعددية السياسية السلطة متجاوزة ب لك األساسي

المتمثلة في المؤشرات التي انخفضت نسبتها في المرحلة الثانية مقارنة و األولى من فترة الدراسة 
لمؤشر افي بنا  مؤسسات المجتمع المدني و المعر المؤشر هي لمرحلة األولى من فترة الدراسة و با
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ممارسة السياسية لجميع المؤشر السلوكي خلق ظروف عدالة ال، و يد التعددية السياسيةاالتجاهي تأي
المؤشر السلوكي مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية السياسية، باعتبارها األحزاب و 

التي تعد ، و اسةمؤشرات صالحة لمعالجة مفهوم التعددية السياسية في المرحلة األولى في فترة الدر 
نتقالية من النظام السياسي  و التوجب األحادي إلى النظام السياسي  و التوجب بمثابة المرحلة اال

 . التعددي

 :مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية - ب

الشعب عينة الدراسة بين صحف  في الخمول السياسيمؤشرات مفهوم : (998)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)دراسة األولىالمرحلتي 

 الدراسة مرحلتيصحف الشعب خالل              
 

 الخمول السياسيمفهوم مؤشرات 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %22 22 %22 22 عدم االهتمام بالشأن السياسي
خمول المواطن في ممارسة حقونب 

 %22 22 %22 22 السياسية
شر 

مؤ
هي

تجا
ا

 
 %22 22 %22 22 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

عدم استمرار العمل السياسي لبعض 
   ،  األحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي

 عدم تواصل الحزب مع المواطنين دورياو 
29 922% 29 922% 

دور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية 
 %22 22 %22 22 في تعزيز الخمول السياسي

 %922 29 %922 29 المجموع
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مقارنة مؤشرات مفهوم الخمول السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة يبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

تركيز الصحيفة على المؤشر السلوكي عدم استمرار العمل السياسي لبعض األحزاب يؤدي إلى 
يمكن تفسير  لك بأن صحيفة الشعب و . في كلتا مرحلتي الدراسة %922الخمول السياسي بنسبة 

تواصلها عدم و  تقاعس األحزاب السياسيةي يركز الخمول السياسي في خمول و طرحت نمط سلوك
مع المواطنين دوريا بحجة منب عدم استمرار العمل السياسي لبعض األحزاب يؤدي إلى الخمول 

 .السياسي

الشعب عينة الدراسة بين صحف  في عدم الثقةالشك و مؤشرات مفهوم : (995)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 الدراسة صحف الشعب خالل مرحلتي             
 

 عدم الثقةمؤشرات مفهوم الشك و 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %55.50 23 %59.92 21 مزمة ثقة

 %21.11 29 %95.92 20 تشكيك القوى السياسية بعضها في بعض

 امات ما بين السلطة تبادل االته
 %22 22 %21.12 20 المعارضةو 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات 
 %02.21 20 %02.02 21 السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %21.10 29 %21.02 20 محاربة الديمقراطية من موانع السلطة

 %01.10 20 %90.00 23 استمرار مجوا  الصراع السياسي

 %22 22 %25.03 29 تآمر األحزاب ضد بعضها البعض
 %922 93 %922 01 المجموع
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عدم الثقة في صحف الشعب عينة الدراسة مقارنة مؤشرات مفهوم الشك و يبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222) الثانيةو ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

عدم الثقة في المرحلة الثانية مقارنة بنسبة المؤشرات المعرفية لمفهوم الشك و انخفاض في نسبة 
ه ه المؤشرات في المرحلة األولى من فترة الدراسة، حيث عالجت الصحيفة المؤشر المعرفي 
تشكيك القوى السياسية بعضها في بعض في المرحلة الثانية من فترة الدراسة بنسبة تقدر بد 

تبادل االتهامات ما المؤشر المعرفي ، و بالنسبة للمرحلة األولى %92.92مقارنة بنسبة  21.11%
في  %22.12في المرحلة الثانية مقارنة بنسبة  %22المعارضة بنسبة معدومة بين السلطة و 

 .المرحلة األولى من فترة الدراسة

الثانية من فترة كما انخفضت نسبة المؤشر السلوكي تآمر األحزاب ضد بعضها في المرحلة 
 . في المرحلة األولى %22.09مقارنة بنسبة  %22الدراسة إلى النسبة المعدومة 

مرحلة الثانية في نسبة المؤشر المعرفي مزمة الثقة في الطفيف كما يالحظ في الجدول ارتفاع 
ع في ارتفاو  في المرحلة األولى %29.92مقارنة بنسبة  %22.20ندرت نسبتها بد من فترة الدراسة و 

 %02.21نسبة تقدر بد عدا  ضد بعض االتجاهات السياسية إلى نسبة المؤشر االتجاهي نزعة ال
ارتفاع في نسبة و  .في المرحلة األولى من فترة الدراسة %02.12في المرحلة الثانية مقابل نسبة 

 %02.21نسبة تقدر بد راع السياسي في المرحلة الثانية إلى المؤشر السلوكي استمرار مجوا  الص
 . في المرحلة األولى من فترة الدراسة %91.00مقابل نسبة 

يمكن إرجاع االنخفاض في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في نسبة المؤشر المعرفي و 
    المؤشر المعرفي تبادل االتهامات ما بين السلطة القوى السياسية في بعضها البعض و تشكيك 

والمعارضة إلى كون الصحيفة ند تجاوزت االعتماد على ه ين المؤشرين للتعريف بمفهوم الشك 
كأزمة  رفي مزمة ثقةلتركيزها مكثر على المؤشر المع في المرحلة الثانية من فترة الدراسةوعدم الثقة 

ار مجوا  كي استمر والمؤشر السلو بين مختلف األطراف السياسية مواطنين ومحزاب وسلطة  شاملة
هو ما يظهر جليا في االنخفاض المالحظ في المؤشر السلوكي تآمر األحزاب و ، الصراع السياسي
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ضد بعضها البعض ال ي لم تطرحب الصحيفة بتاتا في المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة 
  .بنسبة نليلةبالمرحلة األولى التي طرح فيها 

نسبة المؤشر المعرفي مزمة  نية من فترة الدراسة فيمما بخصوص االرتفاع في المرحلة الثا
في نسبة المؤشر ، و في نسبة المؤشر االتجاهي نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات السياسيةثقة و 

عالجة صحيفة الشعب لمفهوم السلوكي استمرار مجوا  الصراع السياسي، فيمكن إرجاعها إلى م
بالتالي دعوتها  على الساحة السياسية الجزائرية عدم الثقة من خالل مزمة الثقة السائدةالشك و 

متسببون في مزمة الثقة إلى ال ات السياسية في إشارةئ لتبني نزعة العدا  ضد بعض االتجاهللقار 
 . في استمرار مجوا  الصراع السياسي، و في البالد
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عينة  الشعبصحف  في مقارنة مؤشرات مفهوم العنف السياسي: (993)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

 الدراسة خالل مرحلتي  الشعبصحف              
 

 العنف السياسيمؤشرات مفهوم 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %52.00 20 %55.55 20 االستقرارانعدام األمن و 
 %01.29 21 %91.10 20 البالد تحكمها القوة

      اغتيال رموز سياسية في السلطة 
 %90.02 20 %91.10 20 مو المعارضة

استخدام لغة القوة في المواجهات 
 %29.10 20 %91.10 20 السياسية 

ضعف سيادة عسكرة الحياة المدنية و 
 %22 22 %22 22 القانون

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

دعوة تأييد استخدام العنف السياسي و 
القارئ إلى تبني مونف مؤيد الستخدام 

 العنف السياسي
22 22% 22 22% 

ت 
شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 
 %91.02 20 %91.10 20 تبني مختلف القوى السياسية للعنف 

 %922 08 %922 90 المجموع
 

مؤشرات مفهوم العنف السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة مقارنة يبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى بين مرحل

حيث ارتفعت  ارتفاع في نسبة بعض المؤشرات المعرفية في المرحلة الثانية مقارنة بالمرحلة األولى
 %01.29 رفي البالد تحكمها القوة إلىسبة المؤشر المعفي المرحلة الثانية من فترة الدراسة ن

نسبة المؤشر المعرفي اغتيال رموز سياسية في  فيفي المرحلة األولى، و  %92.21نسبة بمقارنة 
في المرحلة  %92.21مقارنة بنسبة  %91.02ارضة في المرحلة الثانية إلى السلطة مو المع
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لعنف في المرحلة الثانية ني مختلف القوى السياسية لتب  نسبة المؤشر السلوكي في ارتفاع ، و األولى
 .في المرحلة األولى من فترة الدراسة %92.21مقارنة بنسبة  %91.02 إلى

ة المؤشر كما يالحظ في الجدول انخفاض في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في نسب
في و  في المرحلة األولى %22.22مقارنة بنسبة  %22.00 االستقرار إلىالمعرفي انعدام األمن و 

مقارنة بنسبة  %29.21 ة في المواجهات السياسية إلىنسبة المؤشر المعرفي استخدام لغة القو 
 .في المرحلة األولى 92.21%

ر المعرفي البالد يمكن تفسير االرتفاع في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في نسبة المؤشو  
اغتيال رموز سياسية في السلطة مو المعارضة بتركيز في نسبة المؤشر المعرفي تحكمها القوة و 

الصحيفة على تعريف القارئ بمختلف محداث العنف السياسي الممارس في الساحة السياسية من 
 لف األطراف السياسيةتصراعات بين مخمن والرجال األوالمواجهات بين المواطنين و  االغتياالت

عن نمط سلوكي عنيف تبنتب مختلف القوى  هو ما ظهر بوضوح في المؤشر السلوكي المعبرو 
 .السياسية في الجزائر في ه ه المرحلة

المؤشر  كما يمكن إرجاع االنخفاض المالحظ في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في نسبة
 وة في المواجهات السياسية إلى المؤشر المعرفي استخدام لغة القالمعرفي انعدام األمن واالستقرار و 

في ه ه المرحلة من  ي مختلف القوى السياسية للعنفصحيفة على المؤشر السلوكي تب نز التركي
علما من التعريف بمفهوم العنف السياسي من خالل المؤشرين المعرفيين انعدام األمن  فترة الدراسة

 واالستقرار واستخدام لغة القوة في المواجهات السياسية ند تم تناولب في المرحلة األولى من فترة
بالتركيز مكثر ( 0221-0222)وتجاوزه في ه ه المرحلة من فترة الدراسة( 9111-9191)الدراسة

 .على طرح نمو ج سلوكي يظهر تب ني مختلف القوى السياسية للعنف
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عينة الدراسة بين  الشعبصحف  في مقارنة مؤشرات مفهوم الفردانية: (998)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى مرحل

 الدراسة خالل مرحلتي الشعبصحف              
 

 مؤشرات مفهوم الفردانية

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %22 22 %22 22 فرديةالقيادة السياسية 
 %922 29 %922 29 السياسيةضعف دور المؤسسات 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22 22 %22 22 م دور القيادة الفردية في إدارة الحكميتعظ

ت 
شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 

 %22 22 %22 22 حق الرئيس في إصدار القرارات السياسية

 %922 29 %922 29 المجموع
 

الدراسة بين مقارنة مؤشرات مفهوم الفردانية في صحف الشعب عينة يبين الجدول معاله 
تركيز يالحظ في الجدول و  ،(0221-0222)والثانية( 9111-9191)لدراسة األولى مرحلتي ا

في كلتا مرحلتي  %922الصحيفة على المؤشر المعرفي ضعف دور المؤسسات السياسية بنسبة 
يمكن إرجاع  لك إلى من صحيفة الشعب تركز على إعالم القارئ بأن مفهوم الفردانية ، و الدراسة

يدفع الضعف الكبير في دور المؤسسات السياسية  يعني ضعف دور المؤسسات السياسية، بمعنى
لى و  القضا  في إشارة إلى عدم استقاللية. بالضرورة إلى تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة الحكم ا 

ر التجديد تلقي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لم كرة تفسيرية من رئيس المجلس الدستوري إث
 .0222سبتمبر  00الجزئي األول ألعضا  مجلس األمة في 
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الشعب عينة صحف  في مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي :(993)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى الدراسة بين مرحل

 صحف الشعب خالل مرحلتي الدراسة             
 

 السياسي مفهوم التقييدمؤشرات 

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية 
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %99.03 25 %22 22 رفض مبدم الحوار
 %03 20 %22 22 عدم فسح المجال ممام الرمي اآلخر

 %22 22 %22 22 وجود صحافة غير حرة
 %90.92 20 %22 22 العمل السياسي المدنيتقييد 

 %21.03 29 %22 22 شل نشاطات محزاب المعارضة
 %90.92 20 %22 22 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

توسيع العمل السياسي التعددي  معارضة
 لحزبيوا

29 32% 20 90.92% 

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %22 22 %22 22 احتكار السلطة للحكم
 %22.09 29 %32 29 الدعوة إلى الحد من نيام األحزاب

نانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل 
 الصحفي

22 22% 29 22.09% 

 %922 98 %922 20 المجموع
 

مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي في صحف الشعب عينة الدراسة يبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول ، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)بين مرحلتي الدراسة األولى 

ارتفاع في نسبة كل المؤشرات المعرفية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة، حيث كانت نسبتها 
ند ركزت صحيفة الشعب على المؤشر المعرفي عدم فسح المجال ، و منعدمة في المرحلة األولى
 ، ثم%99.19المؤشر المعرفي رفض مبدم الحوار بنسبة ، يليب %03ممام الرمي اآلخر بنسبة 

المؤشر المعرفي تقييد دور الشعب في العملية في تقييد العمل السياسي المدني و المؤشر المعر 
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، ثم المؤشر المعرفي شل نشاطات محزاب المعارضة %90.92تقدر بد و ة السياسية بنفس النسب
المؤشر السلوكي نانون العقوبات يعمل على بااضافة إلى ارتفاع في نسبة . %22.09بنسبة 

في  %22تب معدومة ، بعدما كانت نسب%22.09تنظيم العمل الصحفي في المرحلة الثانية بنسبة 
 .المرحلة األولى من فترة الدراسة

كما يالحظ في الجدول في المرحلة الثانية من فترة الدراسة انخفاض في نسبة المؤشر 
في  %92مقارنة بنسبة  %90.92الحزبي إلى ياسي التعددي و العمل الساالتجاهي معارضة توسيع 

في نسبة المؤشر السلوكي الدعوة إلى الحد من نيام األحزاب إلى نسبة ، و المرحلة األولى
 .في المرحلة األولى %92مقارنة بنسبة  22.09%

إلى  راسةرة الديمكن تفسير االرتفاع في نسبة المؤشرات المعرفية في المرحلة الثانية من فتو 
بأن من فترة الدراسة في المرحلة األولى فهي لم تكن تعترف ، كون الصحيفة  ات طابع عمومي

وتقييد العمل السياسي المدني وشل  عدم فسح المجال ممام الرمي العام، و رفض مبدم الحوار
سيا إال بعد تقييد دور الشعب في العملية السياسية، يعد تقييدا سيانشاطات محزاب المعارضة و 

التي سمحت لها التعرف مكثر على مفهوم التقييد السياسي في نظام سياسي مرور مدة من الزمن و 
هو ما يظهر في االرتفاع المالحظ ميضا في المؤشر السلوكي نانون العقوبات يعمل على ، و تعددي

معتبرة من  ولىتنظيم العمل الصحفي في المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة بالمرحلة األ
ه ا و   لعقابيتفنن في إصدار نوانين منظمة لمهنة الصحافة طغى عليها الطابع ا المشرع الجزائري

ما يمكن من يفسر ميضا االنخفاض المالحظ في الجدول في المرحلة الثانية من فترة الدراسة في 
سبة المؤشر في نو  الحزبيالتعددي  نسبة المؤشر االتجاهي معارضة توسيع العمل السياسي

السلوكي الدعوة إلى نيام األحزاب مقارنة بالمرحلة األولى، فصحيفة الشعب العمومية لم تستوعب 
جيدا مفهوم التقييد السياسي في ظل النظام السياسي التعددي إال في المرحلة الثانية من فترة 

  .الدراسة
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بين مرحلتي  لشعب عينة الدراسةصحف امقارنة مهداف مضمون : (999)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)الدراسة األولى 

 صحف الشعب خالل مرحلتي الدراسة  
 

 األهداف

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 
 %09.90 20 %95.91 23 انتقاد السلطة

 %05.03 90 %91.03 20 تأكيد خط السلطة
 %99.03 21 %59.91 90 توجيب القيادات السياسية

 %93.10 23 %00.00 92 انتقاد القيادات السياسية

 %922 80 %922 88 المجموع
 

تي الدراسة مقارنة مهداف مضمون صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحليبين الجدول معاله 
في الجدول في المرحلة الثانية  يالحظو  ،(0221-0222)والثانية ( 9111-9191)األولى 

في المرحلة  %91.09بينما كانت تقدر بد  %05.03ارتفاع في نسبة هدف تأكيد خط السلطة إلى 
 %92.91بينما كانت تقدر بد  %09.91ك لك ارتفاع في نسبة هدف انتقاد السلطة إلى ، و األولى

 .في المرحلة األولى

ميضا انخفاض في نسبة هدف توجيب القيادات في المرحلة الثانية كما نالحظ في الجدول و 
انخفاض ميضا في و  %29.91في حين كانت نسبتب في المرحلة األولى  %99.19السياسية إلى 

في المرحلة  %01.11في حين كانت نسبتب  %99.20نسبة هدف انتقاد القيادات السياسية إلى 
 .األولى

لمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة يمكن تفسير  لك بأن الصحيفة ركزت في معالجتها و 
 لك تماشيا مع األوضاع ، و انتقاد القيادات السياسيةن فترة الدراسة على هدفي توجيب و األولى م

ااسالمية سار االنتخابي للجبهة مالسياسية التي كانت تعيشها البالد في ه ه المرحلة بعد تونيف ال
مما بخصوص المرحلة الثانية من . ساحة السياسيةعيات  لك على الاتدو  لانقا  من طرف الجي 
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فترة الدراسة فركزت فيها الصحيفة على هدفي تأكيد خط السلطة فيما يخص تدابير المصالحة 
 ا الصراعات والصدامات كصوص طريقة معالجتها للمظاهرات و انتقاد السلطة بخو  الوطنية،

 .اسيةبين مختلف األطراف مو االتجاهات السيالموجودة بينها و 

مقارنة مدى ارتباط مضمون صحف الشعب عينة الدراسة بالحدث : (991)الجدول رقم 
 .(0221-0222)الثانية و ( 9111-9191)تي الدراسة األولى السياسي بين مرحل

 صحف الشعب خالل مرحلتي الدراسة 
 

 ارتباط المادة بالحدث السياسي

المرحلة األولى 
(9191-9111) 

 المرحلة الثانية
(0222-0221) 

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 
 %30.00 91 %09.99 05 نعم

 %00.05 90 %09.90 21 ال

 %922 88 %922 80 المجموع

 

دراسة مقارنة ارتباط مضمون صحف الشعب عينة الدراسة بين مرحلتي اليبين الجدول معاله 
الجدول انخفاض في نسبة  يالحظ في، و (0221-0222)والثانية ( 9111-9191)األولى 

في المرحلة الثانية من باألحداث السياسية المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية ه ه المضامين  اطارتب
ارتفاع في نسبة في المرحلة األولى و  %19.99بينما كانت تقدر بد  %30.00فترة الدراسة إلى 

في باألحداث السياسية السياسية  المعالجة لمفاهيم الثقافةصحيفة الشعب و  مضامين ارتباطعدم 
 .في المرحلة األولى من فترة الدراسة %09.90، بينما كانت تقدر بد %01.02المرحلة الثانية إلى 

يمكن تفسير  لك بأن الصحيفة في المرحلة األولى من فترة الدراسة كانت تساير األحداث و 
لمفهوم ال ي يتناسب مع الحدث اى تنشر بمعن ، السياسية مثنا  معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية

السياسي على الساحة السياسية، بينما في المرحلة الثانية من فترة الدراسة نلصت الصحيفة من 
ه ا و  بين الحدث البارز على الساحة السياسية،عالجة مفاهيم الثقافة السياسية و االرتباط بين ما ه 

ما سوف ينعكس على مساهمة الصحيفة في عملية التنمية السياسية التي تستلزم استمرارية من 
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ليس معالجة المفهوم مناسباتيا مو مسايرة عالجة مفاهيم الثقافة السياسية و نبل الصحيفة في م
 . بزوال الحدث تختفي المعالجةإ    لرحداث السياسية فقط

الثقافبببة السياسبببية الداعمببة والمعيقبببة لعمليبببة التنميبببة مقارنبببة مفبباهيم : المطلببب الثالبببث
والثانيبة (  9111-9191) السياسية في صحف الشبعب عينبة الدراسبة ببين المبرحلتين األولبى 

(0222-0221 ) 

لقددد ارتفعدددت نسدددبيا المواضددديع المعالجددة لمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية فددي صدددحف الشدددعب عيندددة       
ز  لك االرتفداع ترة الدراسة بالمقارنة مع المرحلة األولى ويمكن إيعاالدراسة في المرحلة الثانية من ف

تبارهددا صددحيفة تنتمددي للقطدداع المتماشددية مددع السياسددة ااعالميددة للصددحيفة باعث إلددى كثافددة األحدددا
، بااضافة إلى تدزامن افة السياسية في ه ه المرحلة، ما جعلها تكثف في معالجتها لمفاهيم الثقالعام

 (9)مع محداث هامة على الساحة السياسية والتي تم التطرق لها سابقاه ه المرحلة 

كما ارتفعت نسبة المواد المعالجة لمفاهيم الثقافدة السياسدية  المنشدورة فدي الصدفحات الداخليدة       
والصددفحة األولددى لصددحيفة الشددعب فددي المرحلددة الثانيددة مددن فتددرة الدارسددة مقارنددة بالمرحلددة األولددى 

نسبة المواد المنشورة  في الصحيفة  في ه ه المرحلة ، وهو ما مدى  إلى ارتفاع  فدي بسبب ارتفاع 
 لتركيز الصحيفة علدى (0221-0222) ةالدراس في ه ه المرحلة من فترة   نسبة  المواد ااخبارية

طرح  الحقائق  والمعلومدات حدول هد ه المدواد المعالجدة  لمفداهيم الثقافدة السياسدية مكثدر مدن طرحهدا 
، والتدي اعتمددت عليهدا الصدحيفة  بنسدبة نليلدة  تمثلدت  فدي لول التي تأتي  في  شكل مدواد رميحلل

شددكل  مقددال افتتدداحي مو تعليددق مو عمددود مو مقددال تحليلددي  اظهددار رمي الصددحيفة وصددحفييها فددي 
 .المفهوم  المعالج 

 

  .929منظر الجدول رنم ( 9)
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الدراسدددة إلدددى عدددم إرفددداق الموضدددوع المعدددالج كمددا عمددددت صدددحيفة الشددعب فدددي كلتدددا مرحلتددي       
فدددي  الصدددفحات   لمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية بصدددورة مالئمدددة ألن مغلبيدددة المدددواد المنشدددورة  جدددا ت

، ومن مغلبيددة مفدداهيم  الثقافددة  السياسددية المعالجددة مددن نبددل الصددحيفة ال  تسددتلزم  الداخليددة  للصددحيفة
الصفحة األولى واألخيرة  بهدف  ج ب انتبداه   مرافقة  صور فالصحيفة اعتمدت على  الصور في 

 .القارئ  للمواضيع المنشورة 

ونددد موضددحت النتددائج انخفدداض طفيددف فددي نسددبة مفدداهيم الثقافددة السياسددية الداعمددة لعمليدددة        
التنميدددة السياسدددية  وارتفددداع طفيدددف فدددي نسدددبة مفددداهيم  الثقافدددة السياسدددية المعيقدددة  لعمليدددة  التنميدددة 

، بحيدث انخفضدت ة  بالمقارندة  مدع المرحلدة األولدىالمرحلدة  الثانيدة  مدن فتدرة الدراسد السياسية  فدي
نسددبة مفهددوم المشدداركة السياسددية ومفهددوم التعدديددة  كمفدداهيم  ( 0221-0222)فددي المرحلددة الثانيددة 

فدددي المرحلدددة األولدددى مدددن فتدددرة  اعتمددداد الصدددحيفة عليهمددداداعمدددة لعمليدددة  التنميدددة  السياسدددية بسدددبب 
ل فدي  النظدام  السياسدي  مدن  نظدام   و توجدب ا مواكبة  الصدحيفة ل( 9111-9191)الدراسة لتحدو 

تددزامن مددع  الدد ي ، 9191فيفددري  05زائددر لدسددتور محددادي إلددى نظددام  سياسددي  تعددددي بددإنرار الج
  باعتبدددار علدددى هدد ين المفهدددومينألولدددى مددن فتدددرة الدراسدددة وهدد ا مدددا جعدددل الصددحيفة تركدددز المرحلددة ا

والتعدديدة  إعدالم  القدارئ  بمبدادئ  المشداركة  السياسدية الصفيحة على ما يستلزم ية  مرحلة انتقالال
 . السياسية 

كما انخفضت في المرحلة الثانيدة  مدن  فتدرة  الدراسدة نسدبة  مفهدوم الشدك وعددم الثقدة كمفهدوم      
قدددة مكثدددر المرحلدددة علدددى مفهدددوم الث معيدددق  لعمليدددة  التنميدددة  السياسدددية العتمددداد الصدددحيفة فدددي هددد ه

وباعتبارها  صحيفة عمومية  فهي لم تركز على الشك  والريبة  السائدة   في السداحة السياسدية بدل 
ركددزت مكثددر علددى ثقتهددا فددي السددلطة  ومفكارهددا  خاصددة  فددي  المرحلددة الثانيددة  التددي  كانددت  تزخددر 

مشدددروع  بالمشددداريع  وااصدددالحات مدددن مشدددروع  المصدددالحة  الوطنيدددة ومشدددروع  محاربدددة  الفسددداد و 
 .إلخ  من المشاريع ...تعديل  نانون  األسرة 
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وه ا ما  يظهر جليًّا  فدي  ارتفداع نسدبة  مفهدوم الثقدة  المتبادلدة ومفهدوم االسدتقرار السياسدي        
فددي المرحلددة  الثانيددة مددن  فتددرة  الدراسددة مقارنددة  بالمرحلددة األولددى وبخصددوص االرتفدداع فددي نسددبة 

م التقييدد السياسدي فدي المرحلدة الثانيدة مدن فتدرة الدراسدة بالمقارندة مدع  مفهوم العنف السياسي  ومفهدو 
المرحلة األولى  فيعود إلدى  معالجدة  الصدحيفة  لروضداع  السياسدية  السدائدة  فدي الدبالد فدي هد ه 
المرحلددة مددن مظدداهرات فددي منطقددة  القبائددل  للمطالبددة  بدداالعتراف باللغددة األمازيغيددة  كلغددة  وطنيددة  

، وكدد لك  إنالددة الددرئيس  بوتفليقدددة  تددداعياتها  علددى  السدداحة السياسدديةالعربيددة و اللغددة  إلددى  جانددب 
افريدددل  9خابددات  الرئاسددية لددد بشددأن  االنتبينهمددا  لددرئيس الحكومددة علددي  بددن فلدديس  إثددر خالفدددات 

يتمتدع كدان ، وتجميد  القضا   الجزائري  كل  نشطات حدزب  جبهدة التحريدر الدوطني الد ي 0220
 . باألغلبية في البرلمان 

وبالنسبة لمؤشرات مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية التي ركزت عليهدا       
( 9111-9191)صحيفة الشعب في كلتدا مرحلتدي الدراسدة وبنسدب  متفاوتدة  بدين المرحلدة األولدى 

مفهدددوم المشددداركة  السياسدددية  ومفهدددوم   مدددن فتدددرة الدراسدددة وهدددي( 0221-0222)والمرحلدددة الثانيدددة 
 .التعددية  السياسية  ومفهوم الثقة  المتبادلة  ومفهوم االستقرار السياسي 

فبالنسدددبة  لمفهدددوم  المشددداركة السياسدددية سدددجل اعتمددداد صدددحيفة الشدددعب علدددى المؤشددددرات          
ي حددق التعبيددر عددن  المعرفيددة بددنفس النسددبة فددي كلتددا مرحلتددي  الدراسددة مركددزة علددى المؤشددر المعرفدد

وعلى المؤشر المعرفدي المشداركة الواسدعة فدي صدنع ، مرحلة  األولى  من فترة  الدراسةالرمي  في ال
كما اعتمدت الصحيفة مكثر على المؤشر  االتجاهي  . القرارات في المرحلة الثانية من فترة الدراسة 

السياسدددية  ال يسدددتطيع الشدددعب   تأييدددد المشددداركة  السياسدددية  والمؤشدددر السدددلوكي  بددددون  المشددداركة 
وعلددى  اسدة  مقارندة  بالمرحلدة  الثانيدة تحقيدق التنميدة السياسدية  فدي المرحلدة األولدى مددن  فتدرة  الدر 

المؤشدر السدلوكي المشداركة عدن طريدق مختلدف نندوات التعبيدر السياسدي  فدي المرحلدة  الثانيدة  مدن 
لدددى  مسدددايرة  معالجدددة  صدددحيفة  الشدددعب ، ويرجدددع   لدددك إالمرحلدددة األولدددىفتدددرة  الدراسدددة مكثدددر مدددن 

لمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية  لرحدددداث المميدددزة  لمراحدددل  الدراسدددة  فالصدددحيفة اعتمددددت مكثدددر علدددى 
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والمؤشدر  المؤشر المعرفي حدق التعبيدر عدن  الدرمي  والمؤشدر االتجداهي  تأييدد المشداركة السياسدية 
ية فدي المرحلدة األولدى يدق التنميدة السياسدالسلوكي بدون المشداركة السياسدية ال يسدتطيع الشدعب تحق

جددب  األحددادي إلددى  التوجددب باعتبارهددا مرحلددة انتقاليددة مددن التو ( 9111-9191)لدراسددة مددن  فتددرة ا
، مددا يفددرض علددى الصددحيفة  إعددالم  القددارئ  حددول مفهددوم المشدداركة السياسددية الدد ي يرتكددز التعددددي

مساسية  اعتبارهاتأييد  المشاركة  السياسية  بودعوتها للقارئ  ل  على  الحق  في التعبير عن الرمي
ل السياسي في البالد في ه ه المرحلة  وهو ما يتجلى  في المؤشر السدلوكي  بددعوتها القدارئ  للتحو 

 .للقيام بسلوكيات تعبر عن المشاركة السياسية التي لن تتحقق  التنمية السياسية  بدونها 

المعرفي المشاركة الواسعة فدي صدنع القدرارات  والمؤشدر مما تركيز الصحيفة على المؤشر          
السددلوكي المشدداركة  عددن طريددق مختلددف ننددوات التعبيددر السياسددي  فددي المرحلددة  الثانيددة  مددن  فتددرة  

فيرجع إلى اعتماد الصدحيفة (  9111-9191)مقارنة  بالمرحلة األولى ( 0221-0222)الدراسة 
ة هددي  مشدداركة  واسددعة فددي صددنع القددرارات  وال تقتصددر علدى إعددالم القددارئ بددأن المشدداركة  السياسددي

لدى المشداركة إللقارئ   دعوتهااالستفتا ات وهو ما يظهر في فقط على التصويت في االنتخابات  و 
 .عبير السياسي  في المؤشر السلوكيالسياسية عن طريق مختلف ننوات الت

الشددددعب علددددى المؤشددددرات  وبخصددددوص مفهددددوم  الثقددددة  المتبادلددددة سددددجل اعتمدددداد  صددددحيفة         
، مركزة  في كلتا مرحلتي الدراسة على المؤشدر رحلتي الدراسة بنسبتين متقاربتينالمعرفية في كلتا م

لددى المؤشددر المعرفددي احتددرام حقددوق المعرفددي الثقددة فددي القيددادة  ومنهددا تعمددل فددي الصددالح العددام  وع
ح بدددين مختلدددف االتجاهدددات والتسدددام التعددداي  ؤشدددر االتجددداهي  نزعدددة، وعلدددى الممصدددالح اآلخدددرينو 

 .ميع القوى الوطنية للعمل المشتركالسياسية وعلى المؤشر السلوكي دعوة ج
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ويرجدع  لددك لكددون الصدحيفة عمدددت إلددى تدوفير المعلومددات للقددارئ عدن مفهددوم الثقددة علدى منهددا ثقددة   
باعتبارهددا فددي القيددادة  ومنهددا  تعمددل  فددي الصددالح  العددام  ومنهددا احتددرام لحقددوق ومصددالح  اآلخددرين  

كمدا دعدت الصدحيفة  .القيدادةالثقدة فدي السدلطة مو إال ب تدؤمنفهدي ال صحيفة  تابعدة للقطداع العدام  
لتسامح مع مختلدف االتجاهدات السياسدية وهدو مدا يظهدر بوضدوح  فدي  واالقارئ لتبني نزعة التعاي  

فددي المؤشددر السددلوكي لجميددع القددوى الوطنيددة للعمددل المشددترك و لددك  فددي  إشددارة  إلددى دعددوة   دعوتهددا
 .طرحب  لمشروع  المصالحة  الوطنيةو  للحوارالرئيس  بوتفليقة  حركة  العرو  

علددددى  معالجتددددبممددددا بالنسددددبة لمفهددددوم االسددددتقرار السياسددددي اعتمدددددت صددددحيفة الشددددعب فددددي          
، مركددزة فدي المرحلدة  األولددى  مدن  فتددرة الدراسدة علددى ا مرحلتددي الدراسدةالمعرفيدة فددي كلتدالمؤشدرات 

المؤشدر المعرفددي تغليدب لغددة الحدوار علددى لغدة االغتيددال والعندف وعلددى المؤشدرات السددلوكية تحميددل 
الدولددة مسددؤولية وضددع حددد للعنددف وضددرورة إجددرا  التغييددر السياسددي بالوسددائل السددلمية  ومسددؤولية  

، باعتبدار المرحلدة األولدى  تميدزت بانعددام واالسدتقرارطنية  في تحقيدق األمدن ة  والو القوى  السياسي
األمددن  واالسددتقرار والكثيددر مددن العنددف مددا جعددل  الصددحيفة  ملزمددة  بددإعالم القددارئ  حددول مفهددوم 

القددارئ  مددن  دعددوةار علددى لغددة االغتيددال والعنددف  و االسددتقرار السياسددي الدد ي  يتطلددب تغليددب الحددو 
من الدولددة  مسدؤولة علددى وضددع حدد  للعنددف ومن  التغييددر اعتبددار لسددلوكية علدى خدالل  المؤشددرات ا

السياسددي يجددب من يتددأتى بالوسددائل السددلمية  كمددا حملددت  مسددؤولية  تحقيددق األمددن  واالسددتقرار فددي 
 . البالد إلى كل القوى  واألطراف السياسية 

علددى المؤشددر ( 0221-0222)كمددا ركددزت الصددحيفة فددي المرحلددة الثانيددة مددن فتددرة الدراسددة       
وعلدى المؤشدر واجبات التي يكفلها الدسدتور المعرفي  توفير األمن  واالستقرار لممارسة الحقوق  وال

تخدام ، وعلى المؤشدر االتجداهي معارضدة اسدعنف  ومالحقة  الجناة  ومحاكمتهمالمعرفي  إدانة  ال
 حددد للعنددف وضددع  الدولددة مسددؤولية، وعلددى المؤشددر السددلوكي تحميددل العنددف فددي العمليددة السياسددية

ويرجع   لك إلى  وعي  الصحيفة  بدورها في إعالم القارئ عن مهمية االسدتقرار واألمدن  لممارسدة  
نددف فددي األفددراد  حقددونهم  وواجبدداتهم التددي يكفلهددا لهددم الدسددتور وبدعوتددب  لمعارضددة  اسددتخدام  الع
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، باعتبارهدددا فدددي المؤشدددر السدددلوكي ف حدددد للعنددد مسدددؤولية وضدددع الدولدددة العمليدددة السياسدددية  وتحميدددل
 .صحيفة عمومية فهي تؤمن بالسلطة  األبوية  للدولة

وفيما يخص مفهوم التعددية السياسية سجل اعتماد صحيفة الشعب علدى المؤشدرات المعرفيدة       
علدى ( 9111-9191)في كلتا مرحلتي الدراسة حيدث ركدزت فدي المرحلدة األولدى مدن فتدرة الدراسدة 

، وعلدددى عرفدددي بندددا  مؤسسدددات المجتمدددع المددددنيمعرفدددي نبدددول الدددرمي اآلخدددر والمؤشدددر المالمؤشدددر ال
، وعلى المؤشر السلوكي خلق  ظروف  عدالة الممارسة التعددية السياسية المؤشر االتجاهي  تأييد

السياسدددية  لجميددددع األحددددزاب  والمؤشددددر السددددلوكي مهميدددة  التحالفددددات الحزبيددددة فددددي تعزيددددز التعدديددددة 
 رجع   لك إلى إعالم الصحيفة وتنويرها للقارئ  حول مهم  مبادئ  التعددية  السياسدية السياسية  وي

مددن خددالل المؤشددرات  دعوتددبأييددد  التعدديددة  السياسددية ، و تحث ددب علددى وهددو  نبددول  الددرمي اآلخددر و 
ضدددرورة  و  جميدددع  األحدددزاب مدددع ممارسدددة السياسدددية العادلدددة للدددى خلدددق ظدددروف مناسدددبة  لإالسدددلوكية 
               علددددددى التحالفددددددات  الحزبيددددددة  لتعزيددددددز التعدديددددددة السياسددددددية باعتبددددددار من هدددددد ه المرحلددددددةاالعتمدددددداد 

ا االنتقددال مددن النظددام هددي مرحلددة انتقاليددة مددا يسددتلزم علددى الصددحيفة مواكبددة هدد ( 9191-9111 )
طن  الخاضع إلى او م و التوجب األحادي إلى النظام السياسي التعددي  و لك لالنتقال  بال السياسي
 .في الحياة السياسيةفعال و مشارك مواطن 

علددددى ( 0221-0222)كمددددا  ركددددزت الصددددحيفة  فددددي المرحلددددة الثانيددددة مددددن  فتددددرة  الدراسددددة        
والمؤشددر السددلوكي المؤشددر المعرفددي  نبددول الددرمي اآلخددر والمؤشددر المعرفددي  وجددود  صددحافة حددرة  

ااعدددالم هدددي الرنيدددب الكاشدددف لرخطدددا  و لدددك لتركيدددز الصدددحيفة علدددى إعدددالم   وسدددائل األحدددزاب و
  لمرحلدددةمواليدددة للمرحلدددة  باعتبارهدددا مرحلدددة القدددارئ  بدددأهم  مبدددادئ  التعدديدددة  السياسدددية  فدددي هددد ه ا

 وانتقلدت المعالجدة السياسديةمهدم األساسديات المبدئيدة للتعدديدة  التركيدز علدىتم  فيهدا  التي االنتقالية
حرة وعلى الدور على نبول الرمي اآلخر وضرورة  وجود الصحافة ال إلى التركيز حلة الثانيةفي المر 

 .ووسائل ااعالم في  مرانبة وكشف مخطا  السلطة المنوط  باألحزاب
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ممددا بخصدددوص مؤشدددرات مفدداهيم الثقافدددة السياسدددية المعيقددة لعمليدددة التنميدددة التددي ركدددزت عليهدددا      
( 9111-9191)بنسددب متفاوتددة بددين المرحلددة األولددى الشددعب فددي كلتددا مرحلتددي الدراسددة و  صددحيفة

السياسدي ومفهدوم  وهي  مفهوم الشك وعدم الثقة  ومفهدوم العندف( 0221-0222)والمرحلة الثانية 
، فبالنسدبة لمفهددوم الشدك وعددم الثقددة سدجل اعتمداد صددحيفة الشدعب علدى المؤشددرات التقييدد السياسدي

حيث  بة مكبر مقارنة بالمرحلة الثانيةكلتا مرحلتي الدراسة  لكن في المرحلة األولى بنس المعرفية في
ركددزت الصددحيفة فددي المرحلددة األولددى مددن فتددرة  الدراسددة علددى المؤشددر المعرفددي مزمددة ثقددة والمؤشددر 

تهامددات مددا بدددين المعرفددي تشددكيك القددوى السياسددية بعضددها فددي بعدددض والمؤشددر المعرفددي تبددادل اال
، وعلى المؤشر االتجاهي  نزعة العدا  ضد  بعض االتجاهدات السياسدية وعلدى المعارضةالسلطة و 

المؤشر السلوكي استمرار مجوا  الصراع السياسي  ويرجع   لدك إلدى اعتمداد الصدحيفة فدي المرحلدة 
األولى علدى إعدالم القدارئ  حدول مفهدوم الشدك وعددم الثقدة  فدي ااشدارة إلدى مزمدة الثقدة السدائدة فدي 

لى  نزعة الشك  والريبة  المتفشية بين مختلدف القدوى السياسدية والتدي  الساح ة السياسية الجزائرية  وا 
 بعدض تدفعهم  إلى  تبادل االتهامات فيما  بينهم  مع دعوتها  للقارئ  إلى  تبني نزعة العدا  ضدد

 ه المرحلددة  لددبالد فددي هدداالتجاهددات السياسددية فددي إشددارة  إلددى المتسددببون فددي األزمددة  السياسددية فددي ا
 .يها في المؤشر السلوكي باستمرار مجوا   الصراع السياسيإلوالمشار 

علدى المؤشدر المعرفدي ( 0221-0222)كما ركزت في المرحلة الثانية من  فترة  الدراسة          
والمؤشر االتجاهي  نزعة  العدا   ضدد  بعدض االتجاهدات السياسدية  والمؤشدر السدلوكي  مزمة ثقة 
مجددوا   الصددراع السياسددي  ويرجددع  لددك  إلددى معالجددة صددحيفة الشددعب لمفهددوم الشددك وعدددم اسددتمرار 

الثقة  من خالل مزمة  الثقة  التي ال  تزال سائدة على الساحة السياسية الجزائرية  في ه ه المرحلة  
ميضدددا مدددن  فتدددرة  الدراسدددة  ومندددب  دعوتهدددا  للقدددارئ لتبندددي نزعدددة  العددددا   ضدددد بعدددض االتجاهدددات 

سدددية  فدددي  إشدددارة  إلدددى المتسدددببون  فدددي هددد ه األزمدددة  وفدددي اسدددتمرار مجدددوا  الصدددراع السياسدددي السيا
 .إليب من  نبل الصحيفة في المؤشر السلوكيالمشار 
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ممدددا بخصدددوص مفهدددوم العندددف السياسدددي فسدددجل تركيدددز صدددحيفة الشدددعب علدددى المؤشدددرات         
ت الصدددحيفة فدددي كلتدددا مرحلتدددي المعرفيدددة فدددي كلتدددا  مرحلتدددي الدراسدددة وبنسدددب  متقاربدددة  حيدددث ركدددز 

رمددوز ، والددبالد تحكمهددا  القددوة واغتيددال االسددتقرارلمؤشددرات المعرفيددة انعدددام األمددن و الدراسددة علددى ا
، واسدددتخدام لغدددة القدددوة فدددي المواجهدددات السياسدددية وعلدددى المؤشدددر سياسدددية فدددي السدددلطة والمعارضدددة

مرحلددة الثانيددة مددن الدراسددة السددلوكي تب نددي مختلددف القددوى السياسددية للعنددف لكددن بنسددب مكبددر فددي ال
مقارنة بنسب المرحلة األولى ما عدا المؤشر المعرفي انعدام األمدن  واالسدتقرار  والمؤشدر المعرفدي 

 .استخدام  لغة  القوة  في المواجهات السياسية

ويرجدددع  لدددك إلدددى تركيدددز الصدددحيفة علدددى تعريدددف القدددارئ بمختلدددف محدددداث العندددف السياسددددي      
   الممددارس فددي السدداحة السياسددية فددي كلتددا مرحلتددي الدراسددة مددن اغتيدداالت ومواجهددات بددين المددواطنين 

رجددال األمددن  وصددراعات بددين مختلددف  األطددراف السياسددية  وهددو مددا ظهددر بوضددوح  فددي المؤشددر و 
تب نددي مختلددف القددوى السياسددية فددي الجزائددر للسددلوك العنيددف ، ممددا بخصددوص السددلوكي المعبددر عددن 

المؤشددر المعرفددي انعدددام األمددن  واالسددتقرار والمؤشددر المعرفددي اسددتخدام  لغددة القددوة فددي المواجهددات 
السياسددية سددجل انخفدداض فددي نسددبتها فددي المرحلددة الثانيددة مددن فتددرة الدراسددة مقارنددة بالمرحلددة األولددى 

في المرحلة الثانية لتركيزها على فة عليهما في معالجتها لمفهوم العنف السياسي لعدم تركيز الصحي
المؤشر السلوكي تب ني مختلف القوى السياسية للعنف باعتبار من الصحيفة عمدت إلى تعريدف هد ا 
المفهددوم للقددارئ مددن خددالل المؤشددرين المعددرفيين انعدددام األمددن واالسددتقرار واسددتخدام لغددة القددوة فددي 

ات السياسددددية فددددي المرحلددددة األولددددى مددددن فتددددرة الدراسددددة، وتجاوزتهمددددا فددددي المرحلددددة الثانيددددة   المواجهدددد
 .لتركيزها مكثر على المؤشر السلوكي في ه ه المرحلة( 0222-0221)

 

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 431 

 

سجل اعتماد الصحيفة على المؤشرات المعرفية فدي المرحلدة  وبالنسبة لمفهوم التقييد السياسي      
لمؤشددر االتجددداهي مقارنددة بالمرحلددة األولدددى التددي تددم االعتمدداد فيهدددا علددى االثانيددة مددن فتددرة الدراسدددة 

حيث ركزت  صحيفة الشعب في  معالجتها لمفهوم التقييد السياسي في المرحلة . والمؤشر السلوكي
والمؤشددر  ،الثانيددة مددن فتددرة الدراسددة علددى المؤشددر المعرفددي عدددم فسددح المجددال ممددام الددرمي  األخددر

، والمؤشدر المعرفدي عرفي تقييدد العمدل السياسدي المددنيالحوار، والمؤشر المالمعرفي  رفض  مبدم  
، ويرجددع  لدددك  إلددى  كدددون الصدددحيفة  عموميددة لدددم  تكدددن  دور الشدددعب فددي العمليدددة السياسدددية  تقييددد
لدراسدة مفهوم التقييد السياسي في النظام السياسي التعددي في المرحلة األولى من فتدرة اب بعد تؤمن

وهدد ا مددا يظهددر جليددا فددي تركيددز الصددحيفة فددي المرحلددة األولددى  مددن فتددرة  لددة انتقاليددةباعتبارهددا مرح
والمؤشدددر   ل السياسدددي التعدددددي والحزبددديالدراسدددة علدددى المؤشدددر االتجددداهي معارضدددة توسددديع العمددد

لددم  (9111-9191)األولددىالمرحلددة  مددن نيددام األحددزاب فالصددحيفة فددي السددلوكي الدددعوة إلددى الحددد
 .تتخلص بعد من  إيمانها  بفكرة الحزب الواحد

توجيددب  يالج لمفدداهيم الثقافددة السياسددية فهددف صددحيفة الشددعب مددن المضددمون المعدداهدددمممددا عددن     
وانتقادهدا  فدي لدراسدة  وتأكيدد خدط السدلطة  وانتقاد القيادات السياسية في المرحلة األولى من فترة  ا

و لدددك تماشددديا مدددع األوضددداع السياسدددية السدددائدة فدددي الدددبالد فدددي ، لمرحلدددة  الثانيدددة مدددن فتدددرة الدراسدددةا
المرحلدددة األولدددى بعدددد تونيدددف المسدددار االنتخدددابي  للجبهدددة  ااسدددالمية  لانقدددا  مدددن طدددرف الجدددي   

ممدا بخصدوص المرحلدة الثانيدة فاألهدداف تعدود إلدى تددابير . وتداعيات  لك علدى السداحة السياسدية 
تأييدددد للسدددلطة  وطريقدددة معالجدددة السدددلطة للمظددداهرات  وكددد ا  المصدددالحة الوطنيدددة  ومدددا تتطلبدددب مدددن

الصددراعات  والصدددامات  الموجددودة  بينهددا  وبددين مختلددف االتجاهددات السياسددية  ومددا تتطلبددب مددن 
 . اتانتقاد

وفيما يتعلق بارتباط مضمون صحف الشعب عينة الدراسة المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسدية       
تلفددة بددين المددرحلتين األولددى  والثانيددة  للدارسددة  فالصددحيفة فددي المرحلددة بالحدددث السياسددي فهددي مخ

األولى من فترة الدراسدة كاندت مضدامينها مكثدر مسدايرة  لرحدداث السياسدية عندد معالجتهدا  لمفداهيم 
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حددددث  البدددارز علدددى السددداحة الثقافدددة السياسدددية ، بمعندددى كاندددت تنشدددر المفهدددوم الددد ي يتناسدددب مدددع ال
ي المرحلة الثانية  نلصت الصحيفة من ه ا االرتباط بدين معالجدة مفداهيم الثقافدة ، بينما  فالسياسية

السياسية  وبين الحدث البارز على الساحة السياسية ، وه ا ما انعكس على مساهمة الصحيفة فدي 
عمليدددة التنميدددة السياسدددية التدددي تسدددتلزم اسدددتمرارية فدددي معالجدددة مفددداهيم الثقافدددة السياسدددية مدددن نبدددل 

تددزول معالجددة المفهددوم لدديس معالجددة المفهددوم مسددايرة  لرحددداث السياسددية فقددط بحيددث الصددحيفة  و 
 .بزوال الحدث

الشعب خالل صحيفتي الخبر و بين  الكمي والكيفي التحليل مقارنة: المبحث الثالث
 :(9111-9181)المرحلة األولى 

بين لكيفي لفئات الشكل وفئات المضمون ابحث على مقارنة التحليل الكمي و يقوم ه ا الم
، و لك بهدف رصد (9111-9191)ىل المرحلة األولالشعب عينة الدراسة خالصحف الخبر و 
      مؤشراتها في صحيفة الخبر الخاصة ف بين مفاهيم الثقافة السياسية و االختالنقاط التشابب و 

انعكاساتها على عملية التنمية ومية و راتها في صحيفة الشعب العممؤش، و مفاهيم الثقافة السياسيةو 
التي لمرحلة األولى من فترة الدراسة و إعانتها لها في ا ، من حيث تدعيمها موالسياسية في الجزائر

 . التحليل الكمي نتائج، والونوف عند التفسير الكيفي ل9119إلى  9191تمتد من 

 :لفئات الشكل الكمي والكيفيمقارنة التحليل : المطلب األول

الشعب يفي لفئات الشكل بين صحف الخبر و الكالكمي و المقارن ه ا العنصر بالتحليل  تميه
          بهدف الكشف عن موجب التشابب ،(9111-9191)الل المرحلة األولىعينة الدراسة خ

المتعلق بمفاهيم الثقافة واالختالف في المونع والشكل ال ي ظهر فيب الموضوع محل التحليل و 
التحليل الكيفي لنتائج التحليل مع  هل تم إرفاق ه ا الموضوع بصورة مالئمة مو الو ، السياسية
الشعب عينة الدراسة، سوف تتم مقارنة رض للتحليل المقارن لصحف الخبر و نبل التعو  .الكمي

     اسية في المرحلة األولى حجم المواد المنشورة في ه ه الصحف حول مفاهيم الثقافة السي
 : الموالي( 902) لك كما هو مبين في الجدول رنم و  (9111 – 9191)
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 بينلثقافة السياسية المنشورة حول مفاهيم االمواد مقارنة حجم : (902)الجدول رقم    
  .(9111-9191)األولى في المرحلة عينة الدراسة  لشعباصحف الخبر و 

مفاهيم قارنة حجم المواد المنشورة حول م         
 المرحلة األولى الثقافة السياسية في

 عينة الدراسة الشعبصحف الخبر و 
 النسبة التكرارات 

 %10.53 35 صحف الخبر

 %50.13 50 صحف الشعب

 %922 93 المجموع

 

صحف  بينالثقافة السياسية مقارنة حجم المواد المنشورة حول مفاهيم يبين الجدول معاله 
يالحظ من و  ،(9111-9191)من فترة الدراسة  الشعب عينة الدراسة في المرحلة األولىالخبر و 

صحيفة الخبر مكثر معالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسة بنسبة تقدر 
 .%21.29التي ندرت بد و مقارنة بنسبة معالجة صحيفة الشعب  %10.53بد 

 :يمكن إرجاع  لك إلىو 

ار الجزائر لعهد سياسي جديد انتقل فيب تزامن ه ه المرحلة من فترة الدراسة مع إنر  -
 باعتبار، و النظام السياسي من نظام  و توجب محادي إلى نظام  و توجب تعددي

فيفري  05ت في الساحة ااعالمية بعد دستور الصحيفة تابعة للقطاع الخاص ظهر 
التعبير، مخ ت على عاتقها مهمة إعالم القرا  بمفاهيم ، ال ي يقر حرية النشر و 9191

ام التعددي دعوتب لتبني اتجاه مؤيد للنظية المعبرة على التوجب التعددي و الثقافة السياس
 .وكية معبرة عن ه ا التوجبطرح نما ج سلو 

بااضافة إلى كثافة األحداث السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسة ما جعل  -
 .ه األحداثالصحيفة تكثف معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية المعبرة عن ه 
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نسبة معالجتها لمفاهيم الثقافة كانت يفة الشعب التابعة للقطاع العام مما بخصوص صح
ضعيفة مقارنة بنسبة معالجة صحيفة الخبر التابعة  (9111-9191)المرحلة األولى  السياسية في

يرجع  لك لكون صحيفة الشعب عمومية ، و للقطاع العام لمفاهيم الثقافة السياسية في ه ه المرحلة
 .    فهي لم تستوعب بعد مفاهيم الثقافة السياسية المعبرة عن التوجب التعددي

عينة الدراسة في  بشعنع مادة التحليل بين صحف الخبر والمقارنة مو : (909)الجدول رقم 
  .(9111-9191)األولى المرحلة 

 عينة الدراسة صحف الخبر و الشعب 
 

 مادة التحليلمونع 

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %29.09 10 %00.92 95 األولى ةالصفح

 %92 16 %22.20 53 الصفحات الداخلية

 %99.19 06 %21.02 23 الصفحة الخيرة

 %922 32 %922 38 المجموع

 

الشعب عينة مادة التحليل بين صحيفتي الخبر و مقارنة مونع معاله  الجدول وضحي
مغلبية المواضيع  ظهورول يالحظ في الجد، و (9111-9191)ي المرحلة األولى الدراسة ف

الشعب عينة الدراسة في ي الصفحات الداخلية لصحف الخبر و المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية ف
 %92ة بالنسبة لصحف الخبر مقابل نسب %11.20المرحلة األولى من فترة الدراسة بنسبة تقدر بد 

من  %29.09ولى من صحيفة الشعب نسبة في الصفحة األ ظهرت، كما بالنسبة لصحف الشعب
 فيُنشرت ، و بالنسبة لصحيفة الخبر %00.92المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية مقابل 

من المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة  %99.19نسبة الصفحة األخيرة من صحيفة الشعب 
 .صحيفة الخبرفي   %21.02ة مقابل السياسي
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الشعب تعتمد على ااشارة للمواضيع المعالجة ن كل من صحف الخبر و م يفسر وه ا ما
تتمة المواضيع تكون في الصفحات و  ،لمفاهيم الثقافة السياسية في الصفحة األولى مو األخيرة

ا السياسية تتطلب حيزا مكانيا واسعالداخلية، بااضافة إلى من المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة 
في  ظهورها فسر، ما ياألخيرة غير كافية لمثل ه ه المواضيعما يجعل الصفحات األولى و 

افة السياسية نسبة معتبرة من المواضيع المعالجة لمفاهيم الثق نشر، كما يعود الصفحات الداخلية
ب على نشر مقال افتتاحي األخيرة لصحف الشعب العتماد صحيفة الشعفي الصفحة األولى و 

لحظة "  ي الصفحة األخيرة للصحيفة بعنوانعمود صحفي ف، و غالبا في الصفحة األولى للصحيفة
  . "تأمل

ااخبارية في كل من صحف الخبر  الموادمقارنة توزيع مواد الرمي و : (900)الجدول رقم 
  .(9111-9191)األولى  المرحلةعب عينة الدراسة في الشو 

 عينة الدراسة صحفال  
 

 نوع المادة

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %02.99 93 %22.91 91 مواد الرمي

 %92.90 90 %21.99 50 مواد إخبارية

 %922 80 %922 38 المجموع

 

المواد ااخبارية في كل من صحف الخبر يبين الجدول معاله مقارنة توزيع مواد الرمي و 
الجدول اعتماد كل من يالحظ في ، و (9111-9191)ي المرحلة األولى عينة الدراسة فلشعب او 

نسبة كبيرة على المواد ااخبارية في معالجاتهما لمفاهيم الثقافة السياسية بالشعب صحف الخبر و 
بد  في ه ه المرحلة من فترة الدراسة، حيث ندرت نسبة المواد ااخبارية في صحف الخبر

الرمي فاحتلت صحف مواد صحف الشعب، مما بخصوص  في %35.90مقابل نسبة  11.99%
 %01.99بد  ا لمفاهيم الثقافة السياسية ندرتعالجتهماعتمادها عليها في في الشعب مكبر نسبة 

 .%52.91التي ندرت بد مقارنة بنسبة مواد الرمي في صحف الخبر و 
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المواد ااخبارية مكثر من مواد الشعب على إرجاع اعتماد كل من صحف الخبر و  يمكنو 
من خالل نشرها لمختلف مؤشراتها مختلف مفاهيم الثقافة السياسية و الرمي اعالم القارئ ب

كمرحلة تعد من ه ه الفترة  مخلفيات األحداث التي تساعده على تكوين رمي صائب بحكالتفاصيل و 
بخصوص االنخفاض النسبي في نسبة المواد ، و التعدديإلى التوجب نتقالية من التوجب األحادي ا

قارنة بصحيفة الخبر العتماد صحيفة الشعب على مواد الرمي مكثر مااخبارية لصحيفة الشعب 
 .اد صحيفة الخبر عليهاممن اعت

واد الرمي بالنسبة لصحيفة الشعب مقارنة بصحيفة متفاع المالحظ في نسبة ر مما بالنسبة لال
مختلف مشكال مواد  ةي صحيفة الشعب في كتابيتمرس صحفخبرة و ، فيمكن إرجاعب إلى الخبر
مقارنة مع صحفيي صحيفة بال 9110ديسمبر  99 فيبحكم من الصحيفة عريقة تأسست  الرمي

 ةم شكل إعالمي لنقل الونائع مراعاية، بااضافة إلى اعتماد ه ه األخيرة على الخبر كأهتالخبر الف
خبار بالتركيز على نقل الونائع دون التركيز على التعليق على ااعالم و ااهو لخطها االفتتاحي و 

 رميد نارة في الصحيفة في شكل مواد األحداث، مقارنة بصحيفة الشعب التي كانت تنشر موا
 . في الصفحة األخيرة "لحظة تأمل"ال االفتتاحي في الصفحة األولى والعمود الصحفي كالمق

عينة  الشعبية بين صحف الخبر و ااخبار  مقارنة شكل المواد: (908)الجدول رقم 
 (.9111-9191)األولى في المرحلة الدراسة 

 عينة الدراسة صحفال 
 

 شكل المادة ااخبارية

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %12.09 01 %20.19 99 خبر

 %01.10 99 %29.01 21 تقرير

 %922 83 %922 93 المجموع
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الشعب عينة الدراسة لمواد ااخبارية بين صحف الخبر و مقارنة شكل امعاله يبين الجدول 
يالحظ في الجدول مغلبية المواد ااخبارية ، و (9111-9191)من فترة الدراسة في المرحلة األولى 

في صحف الشعب  %02.09المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية جا ت في شكل خبر بنسبة 
نسبة المواد ااخبارية التي مخ ت صحف الخبر، في حين ندرت في  %10.09مقارنة بنسبة 

للمواد ااخبارية  %01.00مقارنة بنسبة  %53.01شكل تقرير في صحف الخبر عينة الدراسة بد 
لة ه ه المرح التي مخ ت شكل تقرير فيلثقافة السياسية في صحف الشعب، و المعالجة لمفاهيم ا
 (.9111 - 9191)من فترة الدراسة 

بسيطة في وصفها الشعب على شكل األخبار الن تفسير  لك باعتماد صحف الخبر و يمكو 
ونائع تزامنت مع فترة الدراسة، كأحداث عنف مو عرض موانف محزاب سياسية نقلها ألحداث و و 

ألنبا  مو المرسل حول نضايا وطنية مثال، لسهولة ه ا الشكل الصحفي العتماده على وكالة ا
الصحفي مقارنة مع التقرير الصحفي، ال ي يتطلب تنقل الصحفي إلى مكان الحدث ما يشكل 

رئ، التي احالة الطو ضاع األمنية نتيجة معمال العنف و خطورة على حياتب خاصة مع تدهور األو 
 (.9111 -9191)لمرحلة من فترة الدراسة كانت تعيشها الجزائر في ه ه ا
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الشعب عينة الدراسة في صحف الخبر و  بيناد الرمي مقارنة شكل مو : (905)الجدول رقم 
 (.9111-9191)المرحلة األولى 

 عينة الدراسةصحف ال 
 
 شكل مواد الرمي

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %02 25 %22.09 29 عمود صحفي

 %02 25 %22 22 مقال افتتاحي

 %92.22 20 %02.19 20 صحفيتعليق 

 %02.21 20 %02.19 20 مقال تحليلي

 %02 25 %22.09 29 حديث صحفي

 %22 22 %22 22 تحقيق صحفي

 %922 93 %922 98 المجموع

 

راسددة فددي لشددعب عيندة الداالجدددول معداله مقارنددة شددكل مدواد الددرمي بددين صدحف الخبددر و  يظهدر
الجدددول اعتمداد صددحيفة الخبددر بنسدبة كبيددرة علددى يالحدظ فددي ، و (9111 – 9191)ىالمرحلدة األولدد

العتماد صحيفة الشعب على هد ا  %01.10مقارنة بنسبة  %05.03شكل المقال التحليلي بنسبة 
علدى  %05.03بدنفس النسدبة و  ن مشكال مواد الدرمي، كمدا اعتمددت صدحيفة الخبدر ميضدا مالشكل 

رحلدة مدن فة الشدعب فدي هد ه المفدي صدحي %95.55شكل التعليق الصحفي ال ي لم ينل إال نسدبة 
 .(9111-9191)فترة الدراسة 

، حيدث ندددرت  كمدا اعتمددت صددحيفة الشدعب علددى مشدكال مددواد الدرمي األخددرى بنسدب متفاوتددة
مقارندددة بنسدددبة  %02الحدددديث الصدددحفي بدددد ود الصدددحفي و مدددنسدددبة اعتمددداد الصدددحيفة علدددى شدددكل الع

قدال االفتتداحي بنسدبة مفقط لصحيفة الخبر، كما اعتمددت صدحيفة الشدعب علدى شدكل ال 21.03%
، مقارندة بنسدبة صدحيفة الخبدر التدي (9111 - 9191)ة الثانية من فتدرة الدراسدة في المرحل 02%

 .%22 جا ت منعدمة
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 يفدداع نسددبة كددل مددن التعليددق الصددحفي والمقددال التحليلددي فددي كلتددا صددحيفتيمكددن إرجدداع ارتو 
ين على ه ين الشدكلين لتوضديح وجهدات نظدر مختلدف تفيبنسب متفاوتة إلى اعتماد الصحسة و الدرا

كما يعود   سياسيالتثقيفهم األحداث التي تهم المواطنين قضايا السياسية و الاألطراف السياسية حول 
التمدرس لددى ، إلدى الخبدرة و اعتماد صدحيفة الشدعب علدى مختلدف مشدكال مدواد الدرمي بنسدب متفاوتدة

مشدكال مدواد الدرمي ييها مدا يجعلهدم ندادرون علدى معالجدة مفداهيم الثقافدة السياسدية فدي مختلدف صحف
مواظبددة علددى نشددر كانددت حددديث صددحفي، فصددحيفة الشددعب و  مددن عمددود صددحفي ومقددال افتتدداحي 
صددفحة األخيددرة فددي فددي ال" لحظببة تأمببل"عمددود صددحفي بعنددوان مقددال افتتدداحي فددي الصددفحة األولددى و 

ظهدر فدي انعددام هدو مدا صدحيفة الخبدر لقلدة خبدرة صدحفييها و تفتقدده كاندت ه ا مدا و . مغلب معدادها
 .العمود الصحفية المقال الصحفي والتحقيق الصحفي وتدني نسبة الحديث الصحفي و نسب

الشعب صحف الخبر و  بين نة إرفاق الموضوع بصورة مالئمةمقار  (:903)الجدول رقم 
 (.9111-9191)عينة الدراسة في المرحلة األولى 

 عينة الدراسةصحف ال 
 

 ةمإرفاق المادة بصورة مالئ

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %29.09 92 %02.12 99 نعم

 %29.19 00 %11.00 00 ال

 %922 80 %922 38 المجموع
 

الخبر يل بصورة مالئمة بين صحف مقارنة إرفاق الموضوع مادة التحليبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول من مغلبية ، و (9111 -9191)ينة الدراسة في المرحلة األولى الشعب عو 

المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر عينة الدراسة غير مرفقة بصورة 
ئمة في صحف لمرفقة بصورة مالغير امقارنة بنسبة المواضيع  %01.00مالئمة بنسبة تقدر بد 
في حين بلغت نسبة المواد المعالجة لمفاهيم  .%19.03التي ندرت بد الشعب عينة الدراسة و 
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في صحف  %59.03مقارنة بنسبة  %02.01والمرفقة بصورة في صحف الخبر  الثقافة السياسية
 .الشعب عينة الدراسة

افددة يمكددن إرجدداع عدددم إرفدداق صددحف الخبددر عينددة الدراسددة المواضدديع المعالجددة لمفدداهيم الثقو 
واضديع المتعلقدة السياسية بصورة مالئمة بنسبة مكبر من صحف الشعب، إلى معالجة الصدحيفة للم

هي مواضديع و ستقرار التي كانت تعيشدها الدبالد فدي هد ه المرحلدةانعدام األمن واالبالعنف السياسي و 
الشدعب و ممدا بخصدوص المواضديع المرفقدة بصدورة بالنسدبة لصدحف الخبدر . ال تستلزم صدورا مرافقدة

األخيدرة لهد ه الصدحف، بهددف جد ب انتبداه  ت مغلبيتهدا فدي الصدفحات األولدى و عيندة الدراسدة، فجدا
 .باعتبار من الصورة مكثر تعبيرا من الكلمة القارئ للموضوع

 .الكيفي لفئات المضمونمقارنة التحليل الكمي و : المطلب الثاني

ي لفئات المضمون بدين صدحف الخبدر الكيفالتحليل الكمي و ه ا المطلب حول مقارنة  حتوىيدور م
التشددابب بددين هدداتين الصددحيفتين فددي ة بهدددف الكشددف عددن موجددب االخددتالف و الشددعب عينددة الدراسددو 

 مؤشددراتها المعرفيدددةمعيقدددة لعمليددة التنميددة السياسدددية و الاهيم الثقافدددة السياسددية الداعمددة و ا لمفددمددتناوله
 .في التحليل الكميتحليل الكيفي لما جا  السلوكية مع الواالتجاهية و 
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لتنمية السياسية ة لعملية اقالمعيالثقافة السياسية الداعمة و مفاهيم مقارنة : (901)الجدول رقم 
 (.9111 – 9191)ىمرحلة األولال عينة الدراسة فيبين صحف الخبر والشعب 

 صحف الخبر و الشعب          
 

  مفاهيم الثقافة السياسية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

مة 
داع

ة ال
اسي

لسي
فة 

لثقا
م ا
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %95.02 20 %90.09 90 مفهوم المشاركة السياسية

 %99.50 21 %20.29 20 مفهوم الثقة المتبادلة

 %92.02 21 %21.99 21 مفهوم االستقرار السياسي

 %21.02 29 %20.20 20 مفهوم المؤسساتية

 %02.03 99 %90.00 90 مفهوم التعددية السياسية

مجموع مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية 
 %83.10 88 %59.98 59 التنمية السياسية

قة 
معي

ة ال
اسي

لسي
ة ا
ثقاف

م ال
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %29.91 29 %25.21 25 مفهوم الخمول السياسي

 %91.19 21 %90.50 90 عدم الثقةمفهوم الشك و 

 %21.05 23 %00.03 00 مفهوم العنف السياسي

 %29.91 29 %29.91 29 مفهوم الفردانية

 %29.91 29 %20.90 20 مفهوم التقييد السياسي

مجموع مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية 
 %80.23 93 %39.98 33 التنمية السياسية

الداعمة والمعيقة إجمالي مفاهيم الثقافة السياسية 
 %922 38 %922 19 لعملية التنمية السياسية

 

لتنمية السياسية المعيقة لعملية او  مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة يبين الجدول معاله
 (9111-9191)من فترة الدراسة اسة في المرحلة األولى الشعب عينة الدر بين صحف الخبر و 

لية التنمية مصحيفة الشعب على مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعيالحظ في الجدول اعتماد و 
صحيفة الخبر في  %09.95مقابل نسبة  %10.10تقدر بد  ة في ه ه المرحلةالسياسية بنسبة كبير 

 (.9111-9191)مرحلة من فترة الدراسة في ه ه ال
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لسياسددية فددي صددحيفة فددي حددين ندددرت نسددبة مفدداهيم الثقافددة السياسددية المعيقددة لعمليددة التنميددة ا
     . %50.20التددي ندددرت بددد مقارنددة بنسددبة صددحيفة الشددعب و  %39.91الخبددر فددي هدد ه المرحلددة بددد 

 فنميددة السياسددية التددي ركددزت عليهددا صددحبخصددوص مفدداهيم الثقافددة السياسددية الداعمددة لعمليددة التو 
 الخبدر ففدي صدح %90.00مقارنة بنسبة  %02.03بنسبة السياسية الشعب هي مفهوم التعددية 

صدددحف فدددي  %90.09مقارندددة بنسدددبة  %95.02كددد لك علدددى مفهدددوم المشددداركة السياسدددية بنسدددبة و 
فدددي  %21.99مقارندددة بنسدددبة  %95.02كددد لك علدددى مفهدددوم االسدددتقرار السياسدددي بنسدددبة و ، الخبدددر

 .رصحيفة الخب

بالنسبة لمفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية ركزت صحيفة الخبر في و 
مقارنة بنسبة  %90.50عدم الثقة بنسبة ن فترة الدراسة على مفهوم الشك و المرحلة األولى م

مقارنة بنسبة  %00.03على مفهوم العنف السياسي بنسبة ، و صحيفة الشعبفي  91.19%
في صحيفة الخبر مقارنة  %29.91على مفهوم الفردانية بنسبة صحيفة الشعب و في  21.05%
 .في صحيفة الشعب %29.91بنسبة 

ة على مفهوم التعددية السياسية ومفهوم صحيفة الشعب بنسبة كبير  زويمكن إرجاع تركي
     مرحلة من فترة الدراسة مفهوم االستقرار السياسي إلى تزامن ه ه الالمشاركة السياسية و 

حياة في الديا يستلزم مواطنين فعالين إنرار الجزائر نظاما سياسيا تعدمع ( 9191-9111)
النظام السياسي في ية السياسية والمشاركة السياسية امة بمفهومي التعددعلى دراية تو  ،السياسية
 .التعددي

إلى ها مفهوم االستقرار السياسي فيمكن إرجاععلى تركيز صحيفة الشعب بخصوص و 
      السياسي في البالد في ه ه المرحلة من فترة الدراسة باعتبارها مرحلة انتقالية و الوضع األمني 

صلة حياتب السياسية بكل االستقرار من مولويات القارئ لكي يستطيع مواعد فيها األمن و يوالتي 
التعددية علي مفهومي المشاركة السياسية و  في حين ركزت صحيفة الخبر. اطمئنانارتياح و 

      كمفهومين داعمين لعملية التنمية السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسةالسياسية 
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ما يتطلبب ، وهو عهد التعددية السياسية و لتزامنها مع دخول الجزائر عهد جديد( 9191-9111)
 .من نيام الصحيفة بدعوة القارئ إلى المشاركة الواسعة في صنع القرارات

، وعلى الخبر بنسب كبيرة على مفهوم العنف السياسيكما يمكن إرجاع تركيز صحيفة 
القتل ال ي مفهوم الشك وعدم الثقة ومفهوم الفردانية، و لك في إشارة إلى االغتياالت والتفجيرات و 

ثقة السائدة بين مختلف عدم ال، بااضافة إلى الشك والريبة و كان يسود الساحة السياسية آن اك
تبادل و  بعض،ال ف في بعضهاتشكيك مختلف األطراالجزائر، و  التجاهات السياسية فيااألطراف و 

ه في حين ركزت صحيفة الشعب في ه . ضعف دور المؤسسات السياسية، و  االتهامات فيما بينهم
مفهوم العنف ، على مفهوم الشك وعدم الثقة و (9111 - 9191)المرحلة من فترة الدراسة 

 بااضافة إلى الصراعات اختالف الرمي يجةنتالتصدعات في نيادات األحزاب  السياسي بسبب
االستقرار بسبب السياسية بين مختلف االتجاهات وتشكيكها في بعضها البعض وانعدام األمن و 

 . لجو  عدة مطراف الستخدام العنف

اهيم الثقافدة السياسدية ن ركزتدا علدى نفدس مفدتين استخالصدب مدن كدل  لدك من الصدحيفما يمكو 
الشددعب علددى ف ، بحيددث ركددزت صددحمختلفددةشدددة بالمعيقددة لعمليددة التنميددة السياسددية لكددن الداعمددة و 
مفهوم التعددية السياسية ومفهوم المشاركة السياسية  وهي) داعمة لعملية التنمية السياسيةالمفاهيم ال

عمليدة معيقدة ل، مكثر من تركيزها علدى المفداهيم ال(مفهوم الثقة المتبادلةومفهوم االستقرار السياسي و 
، ومفهددوم هددي مفهددوم العنددف السياسدديو ) الخبددر مكثددرحف ركددزت عليهددا صددالتددي التنميددة السياسددية 

يعدددود  لدددك لطبيعدددة كدددل منهمدددا ، و (، ومفهدددوم الفردانيدددة ومفهدددوم التقييدددد السياسددديعددددم الثقدددةالشدددك و 
 .صحيفة الخبر تابعة للقطاع الخاصحيفة الشعب تابعة للقطاع العام و فص
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 .الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية مفاهيم-أ        

الشعب عينة مشاركة السياسية بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم ال (:903) مالجدول رق
 (.9111 – 9191)الدراسة في المرحلة األولى

 الصحف عينة الدراسة            
 

 مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %90.3 20 %52.31 99 المشاركة الواسعة في صنع القرارات
 %59.03 23 %52.31 99 حق التعبير عن الرمي

نزاهة العملية االنتخابية وسالمة 
 %22.09 29 %22 22 إجرا اتها

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %90.9 22 %91.00 20 تأييد المشاركة السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

بدون المشاركة السياسية ال يستطيع 
 %90.3 20 %23.33 20 الشعب تحقيق التنمية السياسية

المشاركة عن طريق مختلف ننوات 
 %22 22 %29.50 25 التعبير السياسي

شاركة عدم تضييق ننوات الم
 %22 22 %23.33 20 نوانينو  السياسية بواسطة إجرا ات 

 %22 98 %922 88 المجموع
 

الشعب مشاركة السياسية بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم الالجدول معاله  يظهر
الخبر على  ف، ويالحظ في الجدول تركيز صح(9111–9191)الدراسة في المرحلة األولىعينة 

الشعب على حف صبنسبة اعتماد ارنة مق %19.90المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة تقدر بد 
الشعب على المؤشر و  الخبرف ، بحيث ركزت كل من صح%32 المقدرة بالمؤشرات المعرفية 

في صحف  %52.31بنسبة و  في صحف الخبر %59.03المعرفي حق التعبير عن الرمي بنسبة 
الخبر على المؤشر المعرفي المشاركة الواسعة في صنع القرارات ف ، كما ركزت صحالشعب
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عالجت ه ه األخيرة المؤشر و  ،الشعب فصحفي فقط  %90.32رنة بنسبة مقا %52.31بنسبة 
الخبر التي  ف مقارنة بصح %21.03سالمة إجرا اتها بنسبة عرفي نزاهة العملية االنتخابية و الم

 .%22لم تعالجب تاما فجا ت نسبتب معدومة 

بنسبة بخصوص المؤشر االتجاهي تأييد المشاركة السياسية تناولتب صحيفة الخبر و 
سبة للمؤشرات بالنو . %90.32المقدرة بد مقارنة بنسبة تناولب من نبل صحف الشعب و  91.00%

على المؤشر السلوكي بدون المشاركة السياسية ال يستطيع الشعب  صحف الشعبالسلوكية ركزت 
بد  المقدرةالخبر و  فمقارنة بنسبة تناولب من نبل صح %90.32تحقيق التنمية السياسية بنسبة 

الخبر على المؤشر السلوكي المشاركة عن طريق مختلف ننوات  فكما ركزت صح. 23.33%
على المؤشر السلوكي ، و الشعب بتاتا فال ي لم تتناولب صح %29.50التعبير السياسي بنسبة 

، وال ي لم %23.33نوانين بنسبة ية بواسطة إجرا ات و عدم تضييق ننوات المشاركة السياس
 .%22ب بتاتا ميضا حيث جا ت نسبتب معدومة الشعحف تتعرض إليب ص

      يمكن إرجاع تركيز كال الصحيفتين على المؤشرات المعرفية إلى وعيهما بدورهما في إعالم و 
، كما يعود الواسعة في صنع القراراتتب مشاركبأهمية لقارئ بحقب في التعبير عن رميب و تعريف او 

سالمة عرفي نزاهة العملية االنتخابية و المالشعب بنسبة معينة على المؤشر  فاعتماد صح
  الشعب تابعة للقطاع العام فالخبر بتاتا إلى كون صح فرا اتها ال ي لم تتطرق إليب صحإج

تتحدث و  بالتالي ال تشكك فيها مو في معمالها بل بالعكس تعبر عنهافهي لسان حال السلطة و 
 .باسمها

يعود اعتماد كال الصحيفتين على المؤشر االتجاهي تأييد المشاركة السياسية إلى توجيب و 
تابعة للقطاع الخبر ال فمكبر من نبل صحبشدة مؤيد للمشاركة السياسية لكن القارئ لتبني اتجاه 

من ية و حديثة في الساحة ااعالمالخبر صحيفة باعتبار ، الشعب العمومية فمقارنة بصح الخاص
ن ه ه ملتزاو  ن التوجب األحادي إلى التوجب التعدديمائر في ه ه المرحلة تعي  مرحلة انتقالية الجز 

تميزها بالعديد من األحداث، التي ع إجرا  العديد من االستفتا ات واالنتخابات و المرحلة ميضا م
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مشاركة لالخبر مكثر حماسا لدعوة القارئ لتأييد ا ف، ما جعل صحتتطلب مشاركة المواطنين فيها
ما يظهر في اعتمادها على و لك ي تعتبرها تحصيل حاصل تال من صحف الشعب السياسية

ية السياسية فبالنسبة لها مالمؤشر السلوكي بدون المشاركة السياسية ال يستطيع الشعب تحقيق التن
ر السلوكي المؤش اه ال تنمية سياسية بدون مشاركة سياسية، عكس صحيفة الخبر التي لم تعر ل

ق مختلف ننوات نصب اهتمامها على المؤشر السلوكي المشاركة عن طريا  الكثير من االهتمام إ
لسياسية بواسطة إجرا ات المؤشر السلوكي عدم تضييق ننوات المشاركة االتعبير السياسي و 

ريق القارئ للمشاركة في الحياة السياسية عن طدعو من خاللها ونوانين بطرحها لنما ج سلوكية ت
في االنتخابات واالستفتا ات  عن طريق التصويتليس المشاركة ننوات للتعبير السياسي و عدة 
المشاركة في الحوار و و لقائمين على السلطة بعدم تضييق ننوات التعبير عن الرمي اودعوتها  فقط

هما المؤشرات ارها صحيفة تابعة للقطاع الخاص و الحياة السياسية بإجرا ات مو نوانين، باعتب
م بعد ن لم تتطرق لهما صحيفة الشعب بتاتا باعتبارها صحيفة تابعة للقطاع العام لم تسل  الل ا

 .االستفتا ات سي عدا التصويت في االنتخابات موالتعبير السيابقنوات مخرى للمشاركة و 
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ب في الشعالثقة المتبادلة بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم  (:909)الجدول رقم 
 (.9111 – 9191)األولىالمرحلة 

 الصحف  عينة الدراسة      
 

 مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

احترام حقوق ومصالح 
 %20.02 29 %02 20 اآلخرين

الثقة في القيادة ومنها تعمل في 
 %52.00 20 %22 22 الصالح العام

في مختلف االتجاهات  الثقة
 %21.12 29 %22 22 السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة التعاي  والتسامح بين 
 %02.21 22 %52 25 مختلف االتجاهات السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

دعوة جميع القوى الوطنية 
 %05.20 25 %92 29 للعمل المشترك

إيجاد نقاط مشتركة بين 
 مختلف األحزاب

20 02% 29 20.02% 

 %922 98 %922 92 المجموع
 

عب في الشالثقة المتبادلة بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم يبين الجدول معاله 
الشعب على المؤشرات  فلجدول اعتماد صحيالحظ في او  ،(9111-9191)المرحلة األولى 

الخبر على  فوهي مكبر من نسبة اعتماد صح %01.90المعرفية لمفهوم الثقة المتبادلة بنسبة 
مؤشر المعرفي الثقة الشعب على الف ، حيث ركزت صح%02التي ندرت بد و  المعرفية،المؤشرات 

مقارنة بانعدام نسبة  %52.00منها تعمل في الصالح العام بنسبة كبيرة ندرت بد في القيادة و 
على ز ه ه األخيرة ، وتركي%22الخبر له ا المؤشر المعرفي التي ندرت بد  فمعالجة صح

 فمعالجة صحمقارنة بنسبة  %02مصالح اآلخرين بنسبة تقدر بد و المؤشر المعرفي احترام حقوق 
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عرفي الثقة مالشعب المؤشر ال ف، كما عالجت صح%20.02التي ندرت بد الشعب له ا المؤشر و 
الخبر له ا المؤشر  فمقابل انعدام معالجة صح %20.02بنسبة  مختلف االتجاهات السياسيةفي 

التسامح المؤشر االتجاهي نزعة التعاي  و  الخبر ف، كما عالجت صح%22نسبتب بد  حيث ندرت
الشعب  فمقابل نسبة معالجة صح%52بين مختلف االتجاهات السياسية بنسبة معتبرة ندرت بد 

الشعب المؤشر  فنفس النسبة التي عالجت بها صح هي، و %05.20بد  ةللمؤشر االتجاهي المقدر 
الخبر له ا المؤشر  فالمشترك مقابل نسبة معالجة صح السلوكي دعوة جميع القوى الوطنية للعمل

الخبر على المؤشر السلوكي إيجاد نقاط ف ، في حين ركزت صح%92قدرة بد مالالسلوكي و 
الشعب  فلمعالجة صح %20.02مقابل نسبة %02مشتركة بين مختلف األحزاب بنسبة تقدر بد 

 .ه ا المؤشر السلوكيل

لى المؤشر المعرفي احترام الخبر التابعة للقطاع الخاص ع فويمكن إرجاع تركيز صح
هو احترام م مؤشر لمفهوم الثقة المتبادلة و هعلى مالقارئ وتدريب حقوق ومصالح اآلخرين اعالم 

ؤشر ال ي لم و المه، و في السلطة مو في األحزاب السياسية ومصالح اآلخرين لتعزيز ثقتب حقوق
مؤشر تابعة للقطاع العام، فهي ركزت على ال لشعب بنسبة كبيرة باعتبارها ا فتركز عليب صح

هوم الشعب العمومية تحصر مفف ، فصحمنها تعمل في الصالح العامالمعرفي الثقة في القيادة و 
سبة معالجتها ه ا ما يظهر جليا في ن، و بأنها تعمل في الصالح العامالثقة في الثقة في القيادة و 

للمؤشر المعرفي الثقة في مختلف االتجاهات السياسية التي جا ت ضئيلة مقارنة بمؤشر الثقة في 
للمؤشر االتجاهي نزعة التعاي   هو ما يتجلى ميضا في نسبة معالجة كلتا الصحيفتين، و القيادة

ها ينئ إلى تب  الخبر القار ف ي دعت صحالتسامح بين مختلف االتجاهات السياسية، النزعة التو 
 .نيهاالشعب للقارئ إلى تب  ف بنسبة مكبر من دعوة صح
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الشعب إلى التركيز على مؤشر دعوة ف وص المؤشرات السلوكية عمدت صحمما بخص
الخبر على المؤشر السلوكي إيجاد  فعمل المشترك في مقابل تركيز صحجميع القوة الوطنية لل

الشعب تابعة للقطاع العام عمدت إلى طرح ف صح ، وباعتبارنقاط مشتركة بين مختلف األحزاب
 لك من مجل ترسيخ نانون ، و نمو ج سلوكي يعتمد على العمل المشترك بين جميع القوى الوطنية

المصادنة عليب من ي تزامنت مع إصدار ه ا القانون و الوئام المدني لدى القرا  في ه ه المرحلة الت
سلوكي لمفهوم   ي دفع صحيفة الخبر إلى طرح نمو جهو نفس القانون ال، و نبل الشعب الجزائري

 ثقافة الحوارلف األحزاب لتجسيد ه ا القانون و هو إيجاد نقاط مشتركة بين مختالثقة المتبادلة و 
 .بين مختلف االتجاهات السياسيةتعددية وال
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عب الشستقرار السياسي بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم اال (:901)الجدول رقم 
 .(9111 - 9191)في المرحلة األولى 

 الدراسة الصحف عينة             
 

 مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %91.10 25 %50.01 29 تغليب لغة الحوار على لغة االغتيال والعنف
لممارسة الحقوق  توفير األمن واالستقرار 

 %00.00 20 %22 22 والواجبات التي يكفلها الدستور

 %29.92 29 %90.51 20 إدانة العنف ومالحقة الجناة ومحاكمتهم

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة استخدام العنف في العملية 
 %92.21 22 %01.21 21 السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

 %91.10 25 %22 22 تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف
ضرورة إجرا  التغيير السياسي بالوسائل 

 %99.99 20 %95.20 25 السلمية

مسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيق 
 %99.99 20 %29.02 20 األمن واالستقرار

 %922 99 %922 08 المجموع
 

لشعب استقرار السياسي بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم االالجدول معاله  ظهري
يالحظ في الجدول اعتماد صحيفة الخبر التابعة للقطاع ، و (9111 -9191)في المرحلة األولى 

بد  الخاص على المؤشرات المعرفية في تناولها لمفهوم االستقرار السياسي بنسبة كبيرة ندرت
 رفية في، مقارنة بنسبة اعتماد صحيفة الشعب التابعة للقطاع العام على المؤشرات الع30.99%

، حيث ركزت صحيفة الخبر على المؤشر المعرفي %00.03المقدرة بد معالجتها لنفس المفهوم و 
من  ه ا المؤشر سبة تناولمقارنة بن %50.01االغتيال بنسبة غليب لغة الحوار على لغة العنف و ت

لى المؤشر المعرفي إدانة العنف ومالحقة الجناة عو  %91.10المقدرة بد نبل صحيفة الشعب و 
التي ندرت مؤشر و بالمقارنة مع نسبة تناول صحيفة الشعب لنفس ال %90.51بنسبة  كمتهممحاو 
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لى مما صحيفة الشعب العمومية فقد ركزت في تناولها لمفهوم االستقرار السياسي ع. %23.31بد 
الواجبات التي يكفلها الدستور بنسبة المؤشر المعرفي توفير األمن واالستقرار لممارسة الحقوق و 

كما  %22مقارنة بعدم تناول صحيفة الخبر الخاصة له ا المؤشر إطالنا بنسبة تقدر بد  00.00%
ركزت صحيفة الخبر الخاصة على المؤشر االتجاهي معارضة استخدام العنف في العملية 

بد  ، مقارنة بنسبة تناول صحيفة الشعب العمومية له ا المؤشر المقدرة %01.21السياسية بنسبة 
س النسبة حملت صحيفة الشعب الدولة مسؤولية وضع حد للعنف في المؤشر بنف، و 91.10%
في حين ركزت صحيفة الخبر على المؤشر السلوكي ضرورة إجرا  التغيير السياسي  .السلوكي

بد  قارنة بنسبة تناول صحيفة الشعب له ا المؤشر المقدرةم %95.20بالوسائل السلمية بنسبة 
لسلوكي مسؤولية القوى السياسية نفس الصحيفة المؤشر ابنفس النسبة تناولت ، 99.99%

بد  التي ندرتتناول صحيفة الخبر لنفس المؤشر و االستقرار مقارنة بة في تحقيق األمن و الوطنيو 
29.02%. 

يمكن إرجاع تركيز صحيفة الخبر على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة مقارنة بنسبة تركيز و 
عالم القارئ من االستقرار فة الخبر عمدت إلى تنوير و من صحيصحيفة الشعب عليها إلى  ا 
ب لغة الحوار على لغة االغتيال والعنف وبإدانة العنف ومالحقة الجناة السياسي ال يتأتى إال بتغلي

محاكمتهم، فصحيفة الخبر تركز اهتمامها في إعالم القارئ حول كيفية تحقيق االستقرار السياسي و 
ستقرار مع تغاضيها عن واال انعدام األمنة التي كانت تمتاز بالعنف و ريفي الساحة السياسية الجزائ

لممارسة الحقوق االستقرار ، ال ي ركزت عليب صحيفة الشعب وهو توفير األمن و المؤشر المعرفي
 لك اعالم القرا  و  االغتياللمؤشر المعرفي تغليب لغة العنف و ا، و الواجبات التي يكفلها الدستورو 

بأن ه ا لهم الدستور و  الواجبات التي يكفلهالسياسي ضروري لممارسة الحقوق و ا بأن االستقرار
ه االستقرار لن يتحقق إال بتغليب لغة الحوار على لغة العنف السائدة في الساحة السياسية في ه 

هو ما دفع صحيفة الخبر بنسبة كبيرة مقارنة و  (9111 – 9191) ةالمرحلة من فترة الدراس
إلى دعوة القارئ لتبني مونف معارض الستخدام العنف في العملية السياسية في بصحيفة الشعب 
لمفهوم االستقرار  ةما مدى بصحيفة الشعب إلى التركيز على المؤشرات السلوكي. المؤشر االتجاهي
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 لك من خالل تحميل صحيفة الشعب باعتبارها ، و رنة بصحيفة الخبمقار  ةالسياسي بنسبة كبير 
هو المؤشر السلوكي ال ي تجاهلتب صحيفة الخبر وضع حد للعنف للسلطة و ة مسؤولية عمومي

ند عمدت كلتا الصحيفتين إلى التركيز على المؤشر السلوكي ضرورة ، و باعتبارها صحيفة خاصة
لسلوكي مسؤولية القوى السياسية والوطنية في المؤشر اغيير السياسي بالوسائل السلمية و إجرا  الت

 إجرا  التغيير السياسي إلى القارئ دعوفي محاولة طرح نما ج سلوكية ت راراالستقتحقيق األمن و 
سياسية بأن كل القوى الوالمصادمات، و  االغتياالتالوسائل السلمية ال على العنف و  رتكاز علىباال

ل السياسي الجديد باعتماد العمل السياسي االستقرار خاصة مع التحو  مسؤولة على تحقيق األمن و 
 .التعددي

الشعب عينة المؤسساتية بين صحف الخبر و  مقارنة مؤشرات مفهوم (:982)لجدول رقم ا
 .(9111 – 9191)سة في المرحلة األولى الدرا

 الدراسةالصحف عينة              
 
 مؤشرات مفهوم المؤسساتية

 الخبر
 

 الشعب

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات
رفية

 مع
رات

ؤش
م

 
 %22 22 %03 29 استئثار الفرد بالقيادةالحيلولة دون 

تعبير مجلس النواب عن إرادة 
 الشعب

22 22% 29 29.55% 

 %22.20 20 %03 29 استحداث دولة المؤسسات

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

تأييد دور دولة المؤسسات في القيام 
 بإدارة الشؤون السياسية

20 32% 29 09.21% 

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

على النظم  اعتماد العالنات السياسية
 %29.55 29 %22 22 والقوانين

دور القوانين في حماية الحياة 
 %29.55 29 %22 22 السياسية

 %922 90 %922 25 المجموع
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الشعب عينة فهوم المؤسساتية بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مالجدول معاله  وضحي
تركيز صحيفة الخبر في يالحظ في الجدول ، و (9111 – 9191)لدراسة في المرحلة األولىا

مقارنة بنسبة  %32معالجتها لمفهوم المؤسساتية بنسبة كبيرة على المؤشرات المعرفية ندرت بد 
 %09.10لمقدرة بد او  تناول صحيفة الشعب للمؤشرات المعرفية عند معالجتها لمفهوم المؤسساتية 
لة دون استئثار ين الحيلو حيث ركزت صحيفة الخبر الخاصة بنسبة متساوية على المؤشرين المعرفي

في المقابل ركزت ، و لكل مؤشر منهما %03تقدر بد ستحداث دولة المؤسسات و االفرد بالقيادة و 
بنسبة المعرفي استحداث دولة المؤسسات و على المؤشر  %55.50صحيفة الشعب بنسبة 

 .ة الشعبرادلمعرفي تعبير مجلس النواب عن إعلى المؤشر ا 29.55%

الخبر في معالجتها لمفهوم المؤسساتية على تناول المؤشر االتجاهي كما ركزت صحيفة 
مقارنة  %32تأييد دور دولة المؤسسات في القيام بإدارة الشؤون السياسية بنسبة معتبرة ندرت بد 

، غير من صحيفة الخبر مهملت %09.10المقدرة بد صحيفة الشعب لنفس المؤشر و معالجة بنسبة 
الشعب بنسبة ف ، في حين تناولتها صحالجتها لمفهوم المؤسساتيةالمؤشرات السلوكية في مع

د العالنات السياسية على مقسمة بالتساوي بين المؤشر السلوكي اعتما %91.11صغيرة ندرت بد 
لكل  %29.55المؤشر السلوكي دور القوانين في حماية الحياة السياسية بنسبة ، و القوانينالنظم و 

 .مؤشر منهما

تماد صحيفة الخبر على المؤشرات المعرفية مكثر من صحيفة الشعب يمكن إرجاع اعو 
لتركيز الصحيفة على إعالم القارئ بأن المؤسساتية تتطلب عدم استئثار فرد واحد بالقيادة، كما 

ها، خاصة مع تزامن ه ه ببالدور المنوط  قوم كل مؤسسةتلزم استحداث دولة المؤسسات بحيث تست
هو ، و مع المرحلة االنتقالية في البالد من عهد األحادية إلى عهد التعدديةالمرحلة من فترة الدراسة 

 .تطلبب التعددية السياسيةتتماشى مع ما يب تغييرات في مؤسسات الدولة بما ما يتطل
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ه ا ما يفسر تركيز صحيفة الخبر بنسبة مكبر من صحيفة الشعب على المؤشر االتجاهي و 
القيام بإدارة الشؤون السياسية، باعتبارها ميضا صحيفة تابعة للقطاع تأييد دور دولة المؤسسات في 

خراج البالد من محاولة إو  ع الثقافة التعدديةتال م مت بحيث، فهي تحاول تكييف معالجتها الخاص
سات استئثار فرد واحد مو حزب واحد بالقيادة إلى توجب تعددي يؤمن بدولة المؤسالتوجب األحادي و 
عكس صحيفة الشعب التي . دورها في إدارة الشؤون السياسية للبالدزوال الرجال و التي ال تزول ب

د العالنات السياسية على اعتما مؤسساتية على المؤشرين السلوكيينركزت معالجتها لمفهوم ال
ين في دور القوانين في حماية الحياة السياسية، ما يفسر تركيزها على دور القوان، و القوانينالنظم و 
عمومي ال ي  ا ما يتماشى مع طابعها اله، و في حماية الحياة السياسيةالعالنات السياسية و تسيير 

 .ال يهتم كثيرا للمؤسساتيؤمن بدولة القانون و 
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عب الشتعددية السياسية بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم ال (:989)الجدول رقم 
 :(9111 – 9191)في المرحلة األولى 

 الدراسة الصحف عينة                  
 

 مؤشرات مفهوم التعددية السياسية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %22 22 %20.00 29 التداول السلمي على السلطة
 %05.99 23 %09.30 21 نبول الرمي اآلخر
 %22 22 %20.00 29 حق نيام األحزاب

 %90.01 22 %20.00 29 بنا  مؤسسات المجتمع المدني
 %22 22 %20.00 29 وجود صحافة حرة

 %22 22 %22 22 حرية االنتما  السياسي

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %29.92 29 %55.55 20 تأييد التعددية السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

خلق ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع 
 %91.92 20 %21.30 20 األحزاب

مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية 
 %20.00 29 %20.00 29 السياسية

تأكيد عامل التنوع الفكري والتنظيمي في برامج 
 %22 22 %20.00 29 األحزاب

األحزاب ووسائل ااعالم هي الرنيب الكاشف 
 لرخطا 

22 22% 22 22% 

 %922 09 %922 09 المجموع
 

الشعب عينة لتعدية السياسية بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم ايبين الجدول معاله 
 ظ في الجدول اعتماديالحو ، (9111 – 9191) الثانية من فترة الدراسةسة في المرحلة الدرا

تقدر بد  معتبرة نسبةب المؤشرات المعرفية في معالجتها لمفهوم التعددية السياسية علىصحيفة الخبر 
حيث ركزت كلتا  %59.92اعتماد صحيفة الشعب عليها والمقدرة بمقارنة بنسبة  00.13%
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الصحيفتين على المؤشر المعرفي نبول الرمي اآلخر بنسب متقاربة ندرت نسبة صحيفة الخبر بد 
ميضا على المؤشر صحيفة الشعب ركزت ، و %05.99ببة صحيفة الشعب نسو  09.30%

اد صحيفة الخبر على مقارنة بنسبة اعتم %90.01المدني بنسبة المعرفي بنا  مؤسسات المجتمع 
 .%20.00المقدرة بد ه ا المؤشر و 

كما عالجت كلتا الصحيفتين مفهوم التعددية السياسية من خالل المؤشر االتجاهي تأييد 
صحيفة الخبر كما في  %55.55نسبة صحيفة الشعب و في  %59.92التعددية السياسية بنسبة 

الشعب في معالجتها لمفهوم التعددية السياسية المؤشر السلوكي خلق ظروف  تناولت صحيفة
ه ا المؤشر من مقارنة بنسبة تناول  %91.92عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب بنسبة 

اعتمدت ك لك كلتا الصحيفتين على المؤشر ، و %21.30التي ندرت بد نبل صحيفة الخبر و 
 .%20.00المقدرة بد ي تعزيز التعددية السياسية بنفس النسبة و زبية فالسلوكي مهمية التحالفات الح

يمكن تفسير اعتماد صحيفة الخبر بنسبة معتبرة على المؤشرات المعرفية لتوفير المعلومات و 
مبادئ األساسية للتعددية السياسية مركزة مكثر على مؤشر نبول الرمي اآلخر الللقارئ حول 

 شرات المعرفية لكن بنسبية السياسية، مع التطرق إلى باني المؤ باعتباره عنصر مساسي للتعدد
في التداول السلمي على السلطة وحق نيام األحزاب وبنا  مؤسسات  تتمثل ه ه المؤشراتضعيفة و 

ين المعرفيين وجود صحافة حرة، في حين ركزت صحيفة الشعب على المؤشر المجتمع المدني و 
المدني باعتبارها صحيفة عمومية لم تستوعب بعد بقية  جتمعنبول الرمي اآلخر وبنا  مؤسسات الم

، كالتداول السلمي على السلطة وحق نيام ضئيلة بنسبلو رات التي تناولتها صحيفة الخبر و المؤش
وجود صحافة حرة، خاصة من ه ه المرحلة من فترة الدراسة تعد كمرحلة انتقالية من األحزاب و 

صحيفة ، و ، الشي  ال ي دفع كلتا الصحيفتينالتوجب التعدديى مرحلة مرحلة التوجب األحادي إل
تحقيق ل السياسي و ية لمواكبة ه ا التحو  الشعب بنسبة مكبر إلى دعوة القارئ لتأييد التعددية السياس

 .تعددينظام سياسي 
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كما يعود اعتماد صحيفة الشعب بنسبة معتبرة مقارنة بصحيفة الخبر على المؤشر السلوكي 
اعتماد كلتا الصحيفتين على المؤشر ممارسة السياسية لجميع األحزاب و الة الخلق ظروف عد

 لك من خالل ااشارة إلى الدعوة ، و السلوكي مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية السياسية
 .وطني يضم جميع األحزاب السياسية إلى مؤتمر

 .السياسيةمفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية -ب

شعب الالخمول السياسي بين صحف الخبر و  مقارنة مؤشرات مفهوم (:980)الجدول رقم 
 (: 9111 -9191 )في المرحلة األولى 

 الدراسة الصحف عينة             
 

 مؤشرات مفهوم الخمول السياسي

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %22 22 %02 29 بالشأن السياسي عدم االهتمام
خمول المواطن في ممارسة حقونب 

 %22 22 %22 22 السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 
 %22 22 %02 29 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

عدم استمرار العمل السياسي لبعض 
األحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي ،    

 دورياوعدم تواصل الحزب مع المواطنين 
25 12% 29 922% 

دور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية 
 %22 22 %22 22 في تعزيز الخمول السياسي

 %922 29 %922 23 المجموع
 

شعب في الالخمول السياسي بين صحف الخبر و  مقارنة مؤشرات مفهومالجدول معاله  ظهري  
اعتماد صحيفة الشعب في معالجتها الجدول في  يالحظ، و (9111-9191)المرحلة األولى 

عدم استمرار العمل السياسي لبعض األحزاب  خمول السياسي على المؤشر السلوكيلمفهوم ال
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مقارنة بنسبة اعتماد صحيفة الخبر على ه ا  %922يؤدي إلى الخمول السياسي كلية بنسبة 
كما عالجت صحيفة  ،(9111–9191)ه المرحلة من فترة الدراسة في ه  %12المؤشر المقدرة بد 

الخبر مفهوم الخمول السياسي من خالل المؤشر المعرفي عدم االهتمام بالشأن السياسي بنسبة 
 .ميضا %02المؤشر االتجاهي معارضة المشاركة السياسية بنسبة و ، 02%

يمكن إرجاع اعتماد الصحيفتين على المؤشر السلوكي عدم استمرار العمل السياسي و 
إلى الخمول السياسي إلى كون الصحيفتين حصرتا الخمول السياسي في لبعض األحزاب يؤدي 

خمول وتقاعس المواطن عن من  لتينمتجاهو  يتينالحزب مع المواطنين دوريا متناس عدم تواصل
عدم اهتمامب بالشأن السياسي، يعد ك لك خموال سياسيا خاصة مدا  واجباتب وحقونب السياسية و 
ال االتجاهية على عكس صحيفة تتطرق بتاتا للمؤشرات المعرفية و  بالنسبة لصحيفة الشعب التي لم

، كما يعود تركيز صحيفة الخبر لمفهوم الخمول السياسي في نليلةطرنت لهما بنسب الخبر التي ت
المؤشر المعرفي عدم االهتمام بالشأن السياسي إلى تجاهل الصحيفة لخمول المواطن في مدا  

 .ي تعد ميضا خموال سياسياحقونب و واجباتب السياسية الت

معارضة المشاركة السياسية بعدم رضاها عن ر دعوة صحيفة الخبر القارئ إلى يمكن تفسيو      
مثلة في التصويت في المتي ه ه المرحلة من فترة الدراسة و المشاركة السياسية التي كانت سائدة ف

، التي تتطلب السياسية الفعليةعن المشاركة  براالنتخابات واالستفتا ات فقط فهي إ ن ال تع
 .المشاركة في صنع القرارات السياسية وعن طريق مختلف ننوات التعبير السياسي
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الشعب ك وعدم الثقة بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهوم الش (:988)الجدول رقم 
 (.9111 -9191)اسة في المرحلة األولى عينة الدر 

 الدراسة الصحف عينة              
 

 مؤشرات مفهوم الشك وعدم الثقة

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %59.92 21 %90.19 90 مزمة ثقة

 %95.92 20 %02.12 90 تشكيك القوى السياسية بعضها في بعض

تبادل االتهامات ما بين السلطة  
 %21.12 20 %29.11 21 والمعارضة

شر
مؤ

هي 
تجا

ا
 

نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات 
 %02.12 21 %90.19 90 السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %21.12 20 %20.19 20 محاربة الديمقراطية من موانع السلطة

 %90.00 23 %91.02 95 استمرار مجوا  الصراع السياسي

 %25.03 29 %99.10 29 تآمر األحزاب ضد بعضها البعض
 %922 01 %922 83 المجموع

 

الشعب عينة ف الخبر و عدم الثقة بين صحالجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم الشك و  وضحي
يالحظ في الجدول اهتمام صحيفة الشعب ، و (9111-9191)اسة في المرحلة األولى الدر 

مقارنة بنسبة  %39.92عدم الثقة بنسبة كبيرة تقدر بد المؤشرات المعرفية لمفهوم الشك و بمعالجة 
، حيث ركزت صحيفة الشعب على %00.00المقدرة بد لجة صحيفة الخبر له ه المؤشرات و معا

عالجة صحيفة الخبر مقارنة بنسبة م %59.92معتبرة ندرت بد بنسبة المؤشر المعرفي مزمة ثقة 
 ، في حين ركزت ه ه األخيرة على المؤشر المعرفي تشكيك%90.19المقدرة بد لنفس المؤشر و 

ة بنسبة معالجة صحيفة الشعب له ا نمقار  %02.12القوى السياسية بعضها في بعض بنسبة 
الشعب للمؤشر الخبر و تي سبتي معالجة كل من صحيف، كما جا ت ن%95.92بد  ةالمؤشر والمقدر 
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المعارضة متقاربتين حيث ندرت نسبة معالجة صحيفة تبادل االتهامات ما بين السلطة و المعرفي 
بد  ةالمقدر و ر فة الشعب لنفس المؤشمقارنة بنسبة معالجة صحي %29.11المؤشر بد  الخبر له ا
21.12%. 

ند ندرت نسبة معالجة صحيفة الشعب للمؤشر االتجاهي نزعة العدا  ضد بعض و 
       المقدرة عالجة صحيفة الخبر له ا المؤشر و مقارنة بنسبة م %02.02االتجاهات السياسية بد 

المؤشرات مما بخصوص المؤشرات السلوكية فقد ركزت كلتا الصحيفتين على ه ه . %90.19بد 
المؤشر السلوكي استمرار مجوا  الصراع السياسي الصحيفتين كلتا عالجت بنسب متقاربة، حيث 

كما تناولت صحيفة الخبر ميضا . لصحيفة الشعب %90.00ولصحيفة الخبر  %91.02بنسبة 
تناول صحيفة مقارنة بنسبة  %99.10ب ضد بعضها البعض بنسبة المؤشر السلوكي تآمر األحزا

في حين جا ت نسبة معالجة الصحيفتين للمؤشر . %25.03المقدرة بد الشعب له ا المؤشر و 
السلوكي محاربة الديمقراطية من موانع السلطة ضعيفة لكلتا الصحيفتين ندرت نسبة صحيفة 

 .%20.19المقدرة بد و مقارنة بنسبة صحيفة الخبر  %21.12الشعب بد 

ثقة يمكن إرجاع تركيز كال الصحيفتين بنسب معتبرة على المؤشرين المعرفيين مزمة و 
عالمب بالثقة المهزوزة ما بين مختلف ة بعضها في بعض للتوضيح للقارئ و تشكيك القوى السياسيو  ا 

و محزاب موالية معارضة ماألطراف الموجودة في الساحة السياسية الجزائرية سوا  سلطة مو محزاب 
العالنات السياسية بين مختلف األطراف واالتجاهات  دالشك التي كانت تسو الريبة و  ا بسبب مجو 

تبادل االتهامات ما إلى  مدىهو ما ، و (9111-9191)مرحلة من فترة الدراسة السياسية في ه ه ال
ه ا ما ، و بعضها البعضاالتجاهات السياسية فيما حتى ما بين األطراف و بين السلطة والمعارضة و 

 ين في المؤشر المعرفي تبادل االتهامات ما بين السلطةتفيتم تناولب ك لك من نبل الصح
ند جا ت نسبتي تناول الصحيفتين للمؤشر االتجاهي نزعة العدا  ضد و . والمعارضة بنسب معينة

ى ه ا المؤشر من ين علتفيمتقاربتين العتماد الصحهات السياسية بنسبتين معتبرتين و بعض االتجا
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ستقرار في انعدام األمن واالد المتسببين في العنف و مجل توجيب القارئ نحو تبني نزعة عدا  ض
 (.9111  -9191)مرحلة من فترة الدراسة البالد خالل ه ه ال

بنسبتين متقاربتين بمعالجة ية لوحظ اهتمام كلتا الصحيفتين و في نطاق المؤشرات السلوكو 
معالجة صحيفة الخبر للمؤشر السلوكي تآمر ، و مرار مجوا  الصراع السياسيالمؤشر السلوكي است

الصراع  بتأجيج لك في اتهام لقادة الجبهة ااسالمية لانقا  ، و األحزاب ضد بعضها البعض
بطرح نما ج سلوكية تبين الصراع السياسي الحاصل بين مختلف األطراف السياسية ، و السياسي
عدم الثقة السائدة في الساحة السياسية في ه ه عن مفهوم الشك و ئر كتعبير منهما في الجزا

 (.9111  -9191)سة المرحلة من فترة الدرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 462 

 

شعب في الم العنف السياسي بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهو  (:985)الجدول رقم
 .(9111-9191)المرحلة األولى 

 الصحف عينة الدراسة             
 

 العنف السياسيمؤشرات مفهوم 

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %55.55 20 %00.05 92 الستقرارانعدام األمن وا
 %91.10 20 %02 21 البالد تحكمها القوة

اغتيال رموز سياسية في السلطة مو 
 %91.10 20 %90.09 29 المعارضة

استخدام لغة القوة في المواجهات 
 %91.10 20 %02 21 السياسية 

ضعف سيادة عسكرة الحياة المدنية و 
 %22 22 %21.11 25 القانون

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

دعوة تأييد استخدام العنف السياسي و 
القارئ إلى تبني مونف مؤيد الستخدام 

 العنف السياسي
20 20.00% 22 22% 

ت 
شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 
 %92.21 20 %29.91 20 تبني مختلف القوى السياسية للعنف 

 %922 90 %922 53 المجموع
 

الشعب عينة م العنف السياسي بين صحف الخبر و مقارنة مؤشرات مفهو يبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول اعتماد كلتا الصحيفتين في ، و (9111-9191)اسة في المرحلة األولى الدر 

        متقاربتين تقدرسبتين كبيرتين و العنف السياسي، على المؤشرات المعرفية بنمعالجتها لمفهوم 
، حيث عالجت بالنسبة لصحيفة الشعب %95.50بنسبة بالنسبة لصحيفة الخبر و  %91.10بد 

ى المؤشر ركزت صحيفة الشعب علو ، معظم المؤشرات المعرفية بنسب متقاربةكلتا الصحيفتين 
ول ه ا المؤشر في صحيفة مقارنة بنسبة تنا %55.55االستقرار بنسبة المعرفي انعدام األمن و 
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حكمها القوة تخيرة على المؤشر المعرفي البالد ، كما ركزت ه ه األ%00.05المقدرة بد الخبر و 
على و  %91.10المقدرة بد اول ه ا المؤشر في صحيفة الشعب و ، مقارنة بنسبة تن%02بنسبة 

مقارنة بنسبة  %90.09ياسية في السلطة مو المعارضة بنسبة المؤشر المعرفي اغتيال رموز س
على المؤشر المعرفي استخدام لغة ، و %91.10المقدرة بد تناول صحيفة الشعب له ا المؤشر و 
تناول صحيفة الشعب له ا المؤشر مقارنة بنسبة  %02القوة في المواجهات السياسية بنسبة 

 .%91.10المقدرة بد و 

دعوة القارئ إلى تبني سي و تجاهي تأييد استخدام العنف السيامما بخصوص المؤشر اال
     بنسبة ضعيفة تقدركان تناولب من نبل صحيفة الخبر و مونف مؤيد الستخدام العنف السياسي ف

بالنسبة للمؤشر السلوكي تبني مختلف القوى السياسية للعنف فقد ركزت عليب ، و %20.00بد 
             ةالمقدر سبة تناولب من نبل صحيفة الخبر و بنمقارنة  %91.10صحيفة الشعب بنسبة 

 .%29.91بد 

يمكن إرجاع تركيز الصحيفتين على المؤشرات المعرفية لمفهوم العنف السياسي في ه ه و 
رتين بتناولهما لمعظم المؤشرات وهي ، بنسبتين كبي(9111-9191)مرحلة من فترة الدراسة ال

ة مو المعارضة اغتيال رموز سياسية في السلطتحكمها القوة و انعدام األمن واالستقرار والبالد 
تنوير القارئ حول مالبسات األزمة السياسية ، اعالم و استخدام لغة القوة في المواجهات السياسيةو 

انصب اهتمام و ( 9111-9191)مرحلة من فترة الدراسة التي كانت تتخبط فيها البالد في ه ه ال
ي الممارس من نبل الجماعات ااسالمية المسلحة في حوادث الصحيفتين على العنف السياس

عالمية داخل و االغت المواجهات واالنفجارات و  خارج السلطةياالت السياسية ضد رموز سياسية وا 
مؤدي الجبهة ااسالمية ، والمواجهات بين السلطة و العنيفة بين مختلف االتجاهات السياسية

ى دعوة القارئ لتأييد استخدام العنف السياسي في المؤشر ه ا ما دفع صحيفة الخبر إل، و لانقا 
 .االتجاهي لكن بنسبة نليلة
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صحيفة الشعب بنسبة مكبر للمؤشر السلوكي تبني مختلف مما بخصوص تناول الصحيفتين و 
مسباب العنف الحاصل  القوى السياسية للعنف، حيث حملت الصحيفتين مختلف األطراف السياسية

خالل المظاهرات والمواجهات العنيفة بين من مظاهره في االنتخابات، و بمختلف في البالد و 
التدمير ي البالد الظاهر في االنفجارات واالغتياالت والقتل و االنفالت األمني فلمواطنين و االسلطة و 

 (.9111  -9191)مرحلة من فترة الدراسة اله ه في 

والشعب عينة  مقارنة مؤشرات مفهوم الفردانية بين صحف الخبر :(983)الجدول رقم
 (.9111 – 9191)الدراسة في المرحلة األولى

 الصحف عينة الدراسة             
 

 مؤشرات مفهوم الفردانية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %22 22 %02 21 فرديةالقيادة السياسية 
 %922 29 %01.10 20 ضعف دور المؤسسات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22 22 %55.55 23 م دور القيادة الفردية في إدارة الحكميتعظ
ت 

شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 
 %22 22 %22 22 حق الرئيس في إصدار القرارات السياسية

 %922 29 %922 93 المجموع
 

الشعب عينة الدراسة الفردانية بين صحف الخبر و مفهوم مقارنة مؤشرات يبين الجدول معاله 
ين في يفتيالحظ في الجدول اعتماد الصح، و (9111-9191)ى من فترة الدراسةفي المرحلة األول

بالنسبة  %922ا لمفهوم الفردانية على المؤشرات المعرفية بنسبتين كبيرتين ندرت بد ممعالجته
بة تناول لتناول صحيفة الشعب للمؤشر المعرفي ضعف دور المؤسسات السياسية مقارنة بنس

، مع تناول صحيفة الخبر للمؤشر المعرفي %01.10المقدرة بد و  صحيفة الخبر لنفس المؤشر
كما عمدت صحيفة الخبر إلى دعوة القارئ لتعظيم دور . %02ية بنسبة دالقيادة السياسية فر 
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لمعالجة صحيفة الشعب  %22مقابل نسبة  %55.55ة الفردية في إدارة الحكم بنسبة تقدر بد القياد
 .لنفس المؤشر

يمكن إرجاع اعتماد كلتا الصحيفتين في معالجتهما لمفهوم الفردانية على المؤشرات و 
  لطة المعرفية إلى حرصهما على تقديم الحقائق للقارئ حول القيادة السياسية الفردية سوا  في الس

المؤسسات  هو ما يؤدي إلى ضعف دورحتى بالنسبة للمؤسسات السياسية واألحزاب، و مو 
الضعف في هو ما ركزت عليب صحيفة الشعب بصفة مطلقة فبالنسبة لها السياسية في البالد، و 

دفع إلى تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة حكم البالد في إشارة إلى دور المؤسسات السياسية ي
 .م استقاللية القضا  مثالعد

مما بخصوص المؤشر االتجاهي تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة الحكم فيظهر في تعظيم 
اليامين زروال مو عبد العزيز بوتفليقة في إدارة الحكم في البالد جمهورية سوا  كان دور رئيس ال

 (.9111  -9191)لمرحلة من فترة الدراسة في ه ه ا

 

 

 

 

 

 

 

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 466 

 

الشعب التقييد السياسي في صحف الخبر و  مقارنة مؤشرات مفهوم: (988)الجدول رقم 
 .(9111 -9191)األولىالدراسة في المرحلة عينة 

 عينة الدراسة الصحف             
 السياسي مؤشرات مفهوم التقييد

 الشعب الخبر
 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %22 22 %92.35 20 الحواررفض مبدم 
 %22 22 %59.93 21 عدم فسح المجال ممام الرمي اآلخر

 %22 22 %22 22 وجود صحافة غير حرة
 %22 22 %09.23 20 تقييد العمل السياسي المدني
 %22 22 %92.35 20 شل نشاطات محزاب المعارضة

 %22 22 %22 22 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة توسيع العمل السياسي التعددي 
 %92 29 %23.03 29 و الحزبي

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %22 22 %09.21 20 احتكار السلطة للحكم
 %92 29 %22 22 الدعوة إلى الحد من نيام األحزاب

نانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل 
 الصحفي

22 22% 22 22% 

 %922 20 %922 91 المجموع
 

الشعب عينة التقييد السياسي في صحف الخبر و  مقارنة مؤشرات مفهوميوضح الجدول معاله 
يالحظ في الجدول اعتماد و  ،(9111-9191)لدراسة الدراسة في المرحلة األولى من فترة ا

مقارنة بعدم تناول صحيفة  %05.02صحيفة الخبر على المؤشرات المعرفية بنسبة كبيرة ندرت بد 
على المؤشر المعرفي ، حيث ركزت صحيفة الخبر %22الشعب له ه المؤشرات إطالنا بنسبة 

على المؤشر المعرفي تقييد العمل السياسي و  ،%59.39عدم فسح المجال ممام الرمي اآلخر بنسبة 
بنفس و  %92.35على المؤشر المعرفي رفض مبدم الحوار بنسبة و  %09.23المدني بنسبة 
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كما ركزت صحيفة . على المؤشر المعرفي شل نشاطات محزاب المعارضة %92.35النسبة 
 %32الحزبي بنسبة التعددي و  الشعب على المؤشر االتجاهي معارضة توسيع العمل السياسي

 .%23.03المقدرة بد تناول صحيفة الخبر لنفس المؤشر و مقارنة بنسبة 

ركزت صحيفة الشعب على المؤشر السلوكي الدعوة مما بخصوص المؤشرات السلوكية فقد 
ناول صحيفة الخبر لنفس بالنسبة لت %22مقابل نسبة  %32إلى الحد من نيام األحزاب بنسبة 

 %09.21تركيز صحيفة الخبر على المؤشر السلوكي احتكار السلطة للحكم بنسبة المؤشر، و 
تفسير تركيز صحيفة الخبر على  يمكنو . ناول صحيفة الشعب لنفس المؤشرلت %22مقابل نسبة 

، ورفض ي المدنيتقييد العمل السياسفسح المجال ممام الرمي اآلخر، و  المؤشرات المعرفية عدم
شل نشاطات محزاب المعارضة بتركيز الصحيفة على إعالم القارئ بمختلف القيود مبدم الحوار، و 

لب صحيفة الشعب إطالنا  ، الشي  ال ي لم تتعرضتفرضها السلطة على العمل السياسيالتي 
رفض و دم فسح المجال ممام الرمي اآلخر، باعتبارها صحيفة تابعة للقطاع العام فهي ال ترى في ع

ه ا ما ، و اسياسي  ا تقييد   تقييد العمل السياسي المدنيمحزاب المعارضة و وشل نشاطات ر، مبدم الحوا
على المؤشر االتجاهي معارضة توسيع  دفع بها إلى التركيز في معالجتها لمفهوم التقييد السياسي

نمط سلوكي يدعو ل هاعلى المؤشر السلوكي بطرحالتعددي والحزبي بنسبة كبيرة و  العمل السياسي
ة من فترة إلى الحد من نيام األحزاب بنسبة كبيرة ميضا، فصحيفة الشعب العمومية في ه ه المرحل

 ام محادي إلى نظام سياسي تعددي نظالتي تعد كمرحلة انتقالية من و ( 9111-9191)الدراسة 
ة توسيع تدعو لمعارضي فهي تعارض و تزال تؤمن بالحزب الواحد حزب جبهة التحرير الوطنل

لى الحد من نيام األحزاب، عكس صحيفة الخبر العمل السياسي التعددي والحزبي و  التابعة للقطاع ا 
ئيلة جدا مقارنة الحزبي ضدي و لتوسيع العمل السياسي التعد نسبة معارضتهاالخاص التي كانت 
 وتظهر إال في المنافساتإلى األحزاب التي ال تنشط بصفة دورية  تشير ب لكبصحيفة الشعب، و 

في راف معينة في الساحة السياسية، و مو مط فهي توجب القارئ لتبني اتجاه معارض اتجاه محزاب
بتح ير القارئ من الدور نطاق المؤشر السلوكي احتكار السلطة للحكم، اهتمت صحيفة الخبر 
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هو ما يعبر عن التقييد كار الحكم و ال ي تلعبب السلطة ممثلة في حزب جبهة التحرير في احت
 .السياسي

اسة في الشعب عينة الدر مقارنة مهداف مضمون صحف الخبر و  :(983)الجدول رقم 
 .(9111  -9191)المرحلة األولى 

 صحف عينة الدراسةال  
 

 األهداف

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 

 %95.91 23 %59.92 00 انتقاد السلطة
 %91.03 20 %21.53 20 تأكيد خط السلطة

 %59.91 90 %59.00 02 توجيب القيادات السياسية

 %00.00 92 %05.99 93 انتقاد القيادات السياسية

 %922 88 %922 88 المجموع

 

الشعب عينة الدراسة في المرحلة و  مقارنة مهداف مضمون صحف الخبريبين الجدول معاله 
يالحظ في الجدول اعتماد صحيفة الخبر الخاصة ، و (9111-9191)من فترة الدراسة  األولى

على هدف توجيب القيادات السياسية و  %59.92على هدف انتقاد السلطة بنسبة كبيرة ندرت بد 
بنسبة نليلة على هدف ، و %05.99القيادات السياسية بنسبة على هدف انتقاد و  %59.00بنسبة 
في حين يالحظ اعتماد صحيفة الشعب العمومية على . %21.53السلطة ندرت بد خط تأكيد 

على هدف انتقاد القيادات السياسية بنسبة و  %59.91هدف توجيب القيادات السياسية بنسبة 
بنسبة نليلة على هدف انتقاد السلطة و  %91.03على هدف تأكيد خط السلطة بنسبة و  00.00%

 .%95.91بد  تقدر

توجيب انتقاد السلطة في المقام األول و يمكن تفسير ه ه النتائج بتركيز صحيفة الخبر على و 
في األخير هدف تأكيد خط ات السياسية في المقام الثاني، وبعده انتقاد القيادات السياسية القياد

   دور المنوط بها من انتقاد للسلطة اللقطاع الخاص فهي تقوم بالسلطة، باعتبارها صحيفة تابعة ل
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على  ا بخصوص حصول هدف تأكيد خط السلطةالقيادات السياسية مع توجيهها لهم ميضا، ممو 
بطة فقط منل نسبة فراجع لكون الصحيفة خاصة فهي ال تؤكد خط السلطة إال بنسبة ضعيفة مرت

ن نولب حول تفسير نتائج تركيز صحيفة الشعب على هو عكس ما يمكبقانون الوئام المدني، و 
ة ثم يليب هدف تأكيد خط بعده هدف انتقاد القيادات السياسيجيب القيادات السياسية، و هدف تو 
العام، فهي تهتم  في األخير هدف انتقاد السلطة، باعتبارها صحيفة تابعة للقطاع السلطة و 
، فهي صحيفة تعمل ن اعتمادها على انتقاد السلطةممكثر انتقادها للقيادات السياسية بتوجيهها و 

 .على تأكيد خط السلطة مكثر من انتقادها لها

الشعب عينة الدراسة نة مدى إرتباط مضمون صحف الخبر و مقار : (989)الجدول رقم 
 (.9111 -9191)السياسي في المرحلة األولىبالحدث 

 الصحف عينة الدراسة
 ارتباط المادة بالحدث السياسي

 الشعب الخبر
 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 

 %09.99 05 %00.51 09 نعم
 %09.90 21 %00.10 90 ال

 %922 80 %922 38 المجموع

 

الشعب عينة الدراسة في و مقارنة مدى ارتباط مضمون صحف الخبر يبين الجدول معاله 
الجدول ارتباط مغلبية المواضيع يالحظ في ، و (9111-9191)من فترة الدراسة  المرحلة األولى

الشعب باألحداث السياسية بنسب كبيرة قافة السياسية في صحيفتي الخبر و المتعلقة بمفاهيم الث
بالنسبة  %09.99بنسبة فة الخبر التابعة للقطاع الخاص و بالنسبة لصحي %00.51ندرت بد 
الصحيفتين بمعالجة مفاهيم الثقافة ه ا ما يفسر اهتمام كلتا ة الشعب التابعة للقطاع العام، و لصحيف

ه ا ما ينعكس بشكل مباشر على سي الوانع في الساحة السياسية، و السياسية المناسبة للحدث السيا
مساهمة الصحيفة في خدمة مهداف التنمية السياسية، فالصحيفتين ال تهتمان باستمرار بمعالجة 
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ه ا ما خ المفهوم في وعي وثقافة القارئ و رسيعلى تثقافة السياسية بالشكل ال ي يساعد مفاهيم ال
 .ينعكس على سلوكب السياسي

على مفهوم المشاركة  ركزتا( 9111-9191)فالصحيفتين في ه ه المرحلة من فترة الدراسة 
السياسية، ومفهوم التعددية السياسية، ومفهوم االستقرار السياسي، ومفهوم الثقة المتبادلة، ومفهوم 

ه ا ما يتناسب مع مهم لسياسي ومفهوم التقييد السياسي، و هوم العنف امفالشك وعدم الثقة، و 
ل السياسي في األحداث التي كانت تميز الساحة السياسية في ه ه المرحلة المتزامنة مع التحو  

 .الجزائر من النظام األحادي إلى النظام التعددي ال ي يتطلب معرفة القارئ لمثل ه ه المفاهيم

لمعيقة لعملية التنمية السياسية رنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة وامقا: المطلب الثالث
 (.9111 – 9191)صحيفتي الخبر والشعب خالل المرحلة األولىبين 

إرتفاع في حجم المواد المعالجة ( 9111 – 9191)ميز ه ه المرحلة من فترة الدراسة 
لمفاهيم الثقافة السياسية المنشورة في صحيفة الخبر التابعة للقطاع الخاص مقارنة بحجم المواد 

، ويمكن إرجاع حيفة الشعب التابعة للقطاع العامالمعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية المنشورة في ص
اسة مع إنرار الجزائر لعهد سياسي جديد انتقل فيب النظام  لك إلى تزامن ه ه المرحلة من فترة الدر 

ظهرت في  صحيفة الخبر ، وبما منلى نظام  و توجب تعدديالسياسي من نظام  و توجب محادي إ
ال ي يقر حرية النشر والتعبير مخ ت على عاتقها  9191فيفري  05الساحة ااعالمية بعد دستور 

السياسية المعبرة على التوجب التعددي ودعوتب لتبني اتجاه مؤيد مهمة إعالم القرا  بمفاهيم الثقافة 
بااضافة إلى كثافة األحداث . للنظام التعددي مع طرح نما ج سلوكية معبرة عن ه ا التوجب
معالجتها لمفاهيم الثقافة  فتكث   السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسة ما جعل الصحيفة

 .حداثالسياسية المعبرة عن ه ه األ

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 471 

 

حيفة مما بخصوص انخفاض حجم المواد المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية المنشورة في ص
، فتعود إلى كون ه ه الصحيفة لم تستوعب بعد مفاهيم الثقافة السياسية الشعب التابعة للقطاع العام

 .ااشارة إليبالمعبرة عن التوجب التعددي في ه ه المرحلة باعتبارها مرحلة انتقالية كما سبق 

ية لكلتا وند ظهرت مغلبية المواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية في الصفحات الداخل
، ويرجع  لك إلى من الصحيفتين تقوم بااشارة لبعض المواضيع في الصحيفتين الخبر والشعب

الجة للثقافة ، بااضافة إلى من المواضيع المعتممها في الصفحات الداخليةالصفحة األولى ثم تُ 
السياسية تتطلب حي زا مكانيا واسعا ما يجعل الصفحات األولى واألخيرة غير كافية لمثل ه ه 

من  عب من اعتمادها على نشر حجم ولو صغيرمن ه ا لم يمنع صحيفة الشغير  .المواضيع
كل عمود المواضيع في الصفحة األولى في شكل مقاالت افتتاحية وفي الصفحة األخيرة في ش

 ."لحظة تأمل"حفي بعنوان ص

وند جا ت معظم المواد المنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في شكل مواد إخبارية في 
كلتا صحيفتي الدراسة الخبر والشعب اعالم وتعريف القارئ لمختلف مفاهيم الثقافة السياسية 

ده على تكوين رمي التفاصيل وخلفيات األحداث التي تساعومؤشراتها من خالل نشرهما لمختلف 
صائب بحكم من ه ه الفترة تعد كمرحلة انتقالية من التوجب األحادي إلى التوجب التعددي مع ارتفاع 
طفيف في نسبة مواد الرمي بالنسبة لصحيفة الشعب مقارنة بنسبة مواد الرمي في صحيفة الخبر 

كم عرانة الصحيفة ي بحال ي يعود إلى خبرة وتمر س صحفييها في كتابة مختلف مشكال مواد الرم
 .بالمقارنة مع صحفيي صحيفة الخبر الفتية 9110ديسمبر 99التي تأسست  في 

على شكل المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية صحف الخبر والشعب مضامين وكان اعتماد 
الخبر في وصفها ونقلها ألحداث وونائع تزامنت مع فترة الدراسة كأحداث عنف مو عرض موانف 

سياسية حول نضايا وطنية مثال لمال مة ه ا الشكل لمثل ه ه المواضيع ولسهولتب ميضا محزاب 
مقارنة بالتقرير الصحفي ال ي يتطلب تنقل الصحفي إلى مكان الحدث خاصة مع تدهور األوضاع 

 .األمنية في الجزائر في ه ه المرحلة من فترة الدراسة ما يشكل عائقا لتنقل الصحفي
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رمي فكدان لشدكلي التعليدق الصدحفي والمقدال التحليلدي الحدظ األوفدر فدي مما بخصدوص مدواد الد
التناول في كلتا صحيفتي الدراسة لكن بنسب متفاوتة و لك لتوضيح وجهات نظر مختلف األطراف 

 .السياسية حول األحداث والقضايا السياسية التي تهم المواطنين لتثقيفهم سياسيا

المعالجدددة لمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية  ر والشدددعبالخبدددالدراسدددة كمدددا يرجدددع عددددم إرفددداق صدددحف 
بصددورة مالئمددة إلددى تندداول الصددحيفتين بنسددبة كبيددرة للمواضدديع التددي ال تسددتلزم صددورا مرافقددة وهددي 

 .المواضيع المتعلقة بالعنف وانعدام االستقرار التي كانت تعيشها البالد في ه ه المرحلة

مفددداهيم الثقافدددة السياسدددية الداعمدددة ممددا بخصدددوص مقارندددة معالجدددة صدددحيفتي الخبدددر والشدددعب ل
والمعيقة لعملية التنمية السياسية فُيستخلص اعتماد صحيفة الشعب بنسبة كبيرة على مفاهيم الثقافة 
السياسددية الداعمددة لعمليددة التنميددة السياسددية مقابددل اعتمدداد صددحيفة الخبددر بنسددبة كبيددرة علددى مفدداهيم 

ياسدددددددية فدددددددي هددددددد ه المرحلدددددددة مدددددددن فتدددددددرة الدراسدددددددة           الثقافدددددددة السياسدددددددية المعيقدددددددة لعمليدددددددة التنميدددددددة الس
فكلتدا الصددحيفتين ركزتددا علددى نفددس مفداهيم الثقافددة السياسددية الداعمددة والمعيقددة (. 9111 – 9191)

، حيث ركدزت صدحيفة الشدعب التابعدة للقطداع العدام علدى لكن بشدة مختلفة لعملية التنمية السياسية
مفهدددوم التعدديدددة السياسددددية ومفهدددوم المشدددداركة : اسدددية وهددددي المفددداهيم الداعمدددة لعمليددددة التنميدددة السي

السياسدددية ومفهدددوم االسدددتقرار السياسدددي مكثدددر مدددن تركيزهدددا علدددى المفددداهيم المعيقدددة لعمليدددة التنميددددة 
مفهدددوم العندددف :السياسددية والتدددي ركددزت عليهدددا صدددحيفة الخبددر التابعدددة للقطدداع الخددداص مكثدددر وهددي 

 . السياسي ومفهوم الشك وعدم الثقة

مددع إنددرار الجزائددر ( 9111 – 9191) لددك إلددى تددزامن هدد ه المرحلددة مددن فتددرة الدراسددة ويرجددع
نظاما سياسيا تعدديا يستلزم مواطنين فعدالين سياسديا مشداركون فدي صدنع القدرارات  الشدي  الد ي ال 
يتحقددق إال فددي ظددروف آمنددة ومسددتقرة وهدد ا مددا جعددل صددحيفة الشددعب التابعددة للقطدداع العددام تركددز 

ة ومفهدوم االسدتقرار السياسدي وبنسب كبيرة على مفهوم التعددية السياسية ومفهوم المشاركة السياسدي
بهد ه المفداهيم التدي تعدد حديثدة بالنسدبة لدب فدي هد ه المرحلدة ودعوتدب إلدى تبندي اتجداه  اعالم القارئ

لدى معارضدة اسد لى تأييدد المشداركة السياسدية وا   تخدام العندف فدي العمليدة السياسديةسياسي تعددي وا 
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ل السياسدي الحاصدل فدي الدبالدرة عدن هد ه المفداهيم لمواكب دمع طرحها لنمدا ج سدلوكية مع . بدة التحدو 
وجعل صحيفة الخبر التابعة للقطاع الخاص تركز وبنسب كبيرة على مفهوم العنف السياسي وعلى 
مفهوم الشك وعدم الثقة و لك في إشارتها إلى الوضع األمني غيدر المسدتقر علدى السداحة السياسدية 

ى الشدك و الريبدة وعددم الثقدة التدي كاندت سدائدة ، بااضدافة إلدك كاالغتياالت والقتدل والتفجيدراتآن ا
بددين مختلددف األطددراف واالتجاهددات السياسددية فددي الجزائددر وتشددكيك مختلددف األطددراف بعضددها فددي 
الددبعض والصددراعات وتبددادل االتهامددات فيمددا بيددنهم ولجددو  عدددة مطددراف السددتخدام العنددف فددي هدد ه 

خبدر ألن تحمدل علدى عاتقهدا مهمددة مدا دفددع صدحيفة ال (9111 – 9191)المرحلدة مدن فتدرة الدراسدة
تعريددف القددارئ بمفهددومي العنددف السياسددي والشددك وعدددم الثقددة ودعوتددب إلددى تبنددي نزعددة العدددا  ضددد 
بعض االتجاهات السياسية في إشدارة إلدى األطدراف المتسدببة فدي العندف وعددم اسدتقرار الدبالد، كمدا 

وضددداع السدددائدة فدددي السددداحة طرحدددت نمدددا ج سدددلوكية معبدددرة عدددن هددد ين المفهدددومين لاشدددارة إلدددى األ
السياسية في ه ه المرحلة االنتقالية من نظام سياسي   و توجب محدادي إلدى نظدام سياسدي  و توجدب 

 .تعددي

ممدا بخصدوص مؤشددرات مفداهيم الثقافددة السياسدية الداعمدة لعمليددة التنميدة السياسددية فقدد ركددزت 
فهددوم المشدداركة السياسددية بنسددب كلتددا صددحيفتي الدراسددة الخبددر والشددعب علددى المؤشددرات المعرفيددة لم

، وبأهميددة المشدداركة القددارئ بحقددب فددي التعبيددر عددن رميددب متفاوتددة لددوعي كلتاهمددا بدددورهما فددي إعددالم
صحيفة الشدعب التابعدة للقطداع العدام للمؤشدر المعرفدي نزاهدة مع تناول . الواسعة في صنع القرارات

لددم تتطددرق إليددب صددحيفة الخبددر التابعددة ، وهددو المؤشددر الدد ي ليددة اانتخابيددة وسددالمة إجرا اتهدداالعم
 .للقطاع الخاص

كمددا تناولددت الصددحيفتين المؤشددر االتجدداهي تأييددد المشدداركة السياسددية بنسددب متقاربددة لتوجيددب 
القدددارئ لتبندددي اتجددداه مؤيدددد للمشددداركة السياسدددية لكدددن بنسدددبة مكبدددر مدددن نبدددل صدددحيفة الخبدددر مقارندددة 

حاصل وه ا ما يظهر في تناولها للمؤشر السلوكي بصحيفة الشعب العمومية التي تعتبرها تحصيل 
، المؤشر ال ي لم تعره صدحيفة يع الشعب تحقيق التنمية السياسيةبدون المشاركة السياسية ال يستط
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الخبر الكثير من االهتمام إ  انصب اهتمامها على المؤشر السدلوكي المشداركة عدن طريدق مختلدف 
إجدرا ات  دم تضييق ننوات المشاركة السياسدية بواسدطةننوات التعبير السياسي والمؤشر السلوكي ع

القارئ للمشاركة في الحياة السياسية عن طريق عدة  ن بطرحها لنما ج سلوكية من مجل دعوةونواني
، بااضددافة فددي االنتخابددات واالسددتفتا ات فقددط ننددوات للتعبيددر السياسددي ولدديس المشدداركة بالتصددويت

م تضددييق ننددوات التعبيددر عددن الددرمي والحددوار والمشدداركة فددي إلددى دعوتهددا للقددائمين علددى السددلطة بعددد
جددرا ات وهمددا المؤشددران اللد ان لددم تتطددرق لهمددا صددحيفة الشددعب التابعددة . الحيداة السياسددية بقددوانين وا 

بقندوات مخدرى ( 9111 – 9191)م بعد في ه ه المرحلة مدن فتدرة الدراسدة سل  للقطاع العام فهي لم تُ 
 .دا التصويت في االنتخابات واالستفتا اتللمشاركة والتعبير السياسي ع

بخصدددوص مؤشدددرات مفهدددوم االسدددتقرار السياسدددي فقدددد اعتمددددت كلتدددا الصدددحيفتين الخبدددر ممدددا 
والشدددعب علدددى المؤشدددرات المعرفيدددة بنسدددب متفاوتدددة، بحيدددث ركدددزت صدددحيفة الخبدددر الخاصدددة علدددى 
المؤشددر المعرفددي تغليددب لغددة الحددوار علددى لغددة العنددف واالغتيددال والمؤشددر المعرفددي إدانددة العنددف 

ي حين ركزت صحيفة الشعب العمومية على المؤشر المعرفي تدوفير ومالحقة الجناة ومحاكمتهم، ف
األمدن واالسددتقرار لممارسددة الحقدوق والواجبددات التددي يكفلهدا الدسددتور وعلددى المؤشدر المعرفددي تغليددب 
عدالم القدارئ  لغة الحوار على لغدة العندف واالغتيدال، و لدك العتمداد كلتدا الصدحيفتين علدى تندوير وا 

يتأتى إال بتغليدب لغدة الحدوار علدى لغدة االغتيدال والعندف  وبإداندة العندف  من االستقرار السياسي ال
الجندداة لتحقيددق األمددن علمددا من السدداحة السياسددية فددي هدد ه المرحلددة مددن فتددرة مددع مالحقددة ومحاكمددة 

مدع تركيدز صدحيفة الشدعب فدي . ف وانعددام االسدتقراركانت تتميدز بدالعن( 9111 – 9191)الدراسة
اجبدداتهم التددي يكفلهددا االسددتقرار السياسددي لممارسددة المددواطنين لحقددونهم وو  هدد ه المرحلددة علددى ضددرورة

، هددد ا االسدددتقرار الددد ي لدددن يتحقدددق حسدددبها إال بتغليدددب لغدددة الحدددوار علدددى لغدددة العندددف لهدددم الدسدددتور
 .واالغتياالت
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ومنب عمدت صحيفة الخبر الخاصة وبنسبة كبيرة مقارنة بصحيفة الشعب العمومية إلى دعوة 
مونف معارض الستخدام العنف في العملية السياسية في المؤشدر االتجداهي فدي حدين  القارئ لتبني

ركدددزت صدددحيفة الشدددعب العموميدددة علدددى المؤشدددرات السدددلوكية بنسدددبة كبيدددرة مقارندددة بصدددحيفة الخبدددر 
، من خالل تحميل صحيفة الشدعب مسدؤولية وضدع حدد للعندف للسدلطة مدع محاولتهدا طدرح الخاصة

نحددو إجددرا  التغييددر السياسددي باالعتمدداد علددى الوسددائل السددلمية ولدديس نمددا ج سددلوكية توجددب القددارئ 
مات، وبدددأن كدددل القدددوى السياسدددية مسدددؤولة علدددى تحقيدددق األمدددن علدددى العندددف واالغتيددداالت والمصددداد

 .ل السياسي الجديد باعتماد العمل السياسي التعدديواالستقرار خاصة مع التحو  

عتمدت كلتا الصحيفتين الخبر والشعب علدى وفيما يخص مؤشرات مفهوم التعددية السياسية ا
المؤشددرات المعرفيددة بنسدددب متفاوتددة بحيددث ركدددزت الصددحيفتين علددى المؤشدددر المعرفددي نبددول الدددرمي 

صحيفة الشعب بنسبة معتبرة على المؤشدر المعرفدي بندا  كما ركزت . اآلخر بنسب معتبرة ومتقاربة
لبيددة المؤشددرات المعرفيددة التدددداول مؤسسددات المجتمددع المدددني، فددي حددين تناولددت صددحيفة الخبددر مغ

السلمي على السلطة وحق نيام األحزاب وبنا  مؤسسات المجتمدع المددني ووجدود صدحافة حدرة لكدن 
ويرجدددع  لدددك إلدددى تركيدددز الصدددحيفتين علدددى تدددوفير المعلومدددات للقدددارئ حدددول المبدددادئ . بنسدددب نليلدددة

ي نبدول الدرمي اآلخدر وبندا  الشدعب العموميدة فداألساسية للتعدديدة السياسدية التدي حصدرتها صدحيفة 
مؤسسدددات المجتمدددع المددددني فهدددي لدددم تسدددتوعب بعدددد بقيدددة المؤشدددرات التدددي تناولتهدددا صدددحيفة الخبدددر 

حدق نيدام األحدزاب ووجددود الخاصدة ولدو بنسدبة ضدئيلة والمتمثلدة فدي التددداول السدلمي علدى السدلطة و 
المرحلدة االنتقاليدة مدع ( 9111 -9191)فتدرة الدراسدة ، خاصة بتزامن ه ه المرحلة مدنصحافة حرة

فددي الددبالد مددن التوجددب األحددادي إلددى التعدديددة السياسددية، الشددي  الدد ي دفددع الصددحيفتين وصدددحيفة 
ل  الشدددعب العموميدددة بنسدددبة مكبدددر إلدددى دعدددوة القدددارئ لتأييدددد التعدديدددة السياسدددية لمواكبدددة هددد ا التحدددو 

دالددة الممارسددة واعتمادهددا ميضددا وبنسددبة معتبددرة علددى المؤشددر السددلوكي خلددق ظددروف ع .السياسددي
السياسية لجميع األحزاب واعتماد كلتا الصحيفتين على المؤشدر السدلوكي مهميدة التحالفدات الحزبيدة 
فددي تعزيددز التعدديددة السياسددية و لددك مددن خددالل إشددارتها إلددى الدددعوة إلددى مددؤتمر وطنددي يضددم جميددع 

 .األحزاب السياسية
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لعمليددة التنميددة السياسددية فقددد اعتمدددت ممددا بالنسددبة لمؤشددرات مفدداهيم الثقافددة السياسددية المعيقددة 
كلتددا الصددحيفتين الخبددر والشددعب علددى المؤشددرات المعرفيددة لمفهددوم الشددك وعدددم الثقددة بنسددب معتبددرة 
ومتقاربة حيث ركزت صحيفة الشعب العمومية على المؤشر المعرفي مزمدة ثقدة بنسدبة كبيدرة مقارندة 

ى المؤشدددر المعرفدددي تشدددكيك القدددوى بنسدددبة تناولدددب فدددي صدددحيفة الخبدددر الخاصدددة والتدددي اعتمددددت علددد
 المؤشدر فدي صدحيفة الشدعب العموميدة بنسدبة معتبدرة مقارندة بنسدبة هد ا السياسية بعضها في بعض

مدا بدين السدلطة والمعارضدة بنسددبتين  مدع تنداول كلتدا الصدحيفتين للمؤشدر المعرفدي تبدادل االتهامدات
م القددارئ بالثقددة المهددزوزة مددا بددين نليلتددين ومتقدداربتين ويرجددع  لددك إلددى تركيددز الصددحيفتين علددى إعددال

           مختلدددددف األطدددددراف الموجدددددودة فدددددي السددددداحة السياسدددددية الجزائريدددددة سدددددوا  سدددددلطة مو محدددددزاب مواليدددددة
مو معارضة بسبب مجوا  الريبة والشك التدي كاندت تسدود العالندات السياسدية بدين مختلدف األطدراف 

وهو ما يؤدي إلدى تبدادل ( 9111 – 9191)واالتجاهات السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسة
 .االتهامات ما بين السلطة والمعارضة وحتى ما بين األطراف واالتجاهات السياسية فيما بعضها

كما تناولت كلتا الصدحيفتين الخبدر والشدعب المؤشدر االتجداهي بنسدبتين معتبدرتين ومتقداربتين 
تجاهدددات السياسدددية فدددي إشدددارة إلدددى بينهمدددا لتوجيدددب القدددارئ نحدددو تبندددي نزعدددة العددددا  ضدددد بعدددض اال

 .وفي عدم استقرار البالد خالل ه ه المرحلة من فترة الدراسةالمتسببين في انعدام األمن 

وفدددي نطددداق المؤشدددرات السدددلوكية اهتمدددت كلتدددا الصدددحيفتين الخبدددر والشدددعب بمعالجدددة المؤشدددر 
ؤشر السدلوكي تدآمر ، مع معالجة صحيفة الخبر ميضا للمكي استمرار مجوا  الصراع السياسيالسلو 

األحدددزاب ضدددد بعضدددها الدددبعض و لدددك فدددي اتهدددام لقدددادة الجبهدددة ااسدددالمية لانقدددا  بتدددأجيج الصدددراع 
الحاصدددل بدددين مختلدددف  السياسدددي مدددع طدددرح الصدددحيفتين لنمدددا ج سدددلوكية تبدددين الصدددراع السياسدددي

 (.9111- 9191)األطراف السياسية في الجزائر في ه ه المرحلة من فترة الدراسة

شددرات مفهددوم العنددف السياسددي اعتمددت كلتددا الصددحيفتين الخبددر والشددعب علددى وبخصدوص مؤ 
المؤشددددرات المعرفيددددة بنسددددبتين كبيددددرتين ومتقدددداربتين، حيددددث عالجددددت كلتددددا الصددددحيفتين معظددددم هدددد ه 

مؤشدر الدبالد تحكمهدا القدوة و مؤشدر المؤشرات بنسب متقاربة وهدي مؤشدر انعددام األمدن واالسدتقرار و 
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السياسدية  استخدام لغة القدوة فدي المواجهداتمؤشر لطة مو المعارضة و اغتيال رموز سياسية في الس
ويرجع  لك إلى تركيز كلتا الصحيفتين على إعدالم وتندوير القدارئ حدول مالبسدات األزمدة السياسدية 

، حيدث انصدب (9111 – 9191)التي كانت تتخدبط فيهدا الدبالد فدي هد ه المرحلدة مدن فتدرة الدراسدة
االهتمدددام علدددى العندددف السياسدددي الممدددارس مدددن نبدددل الجماعدددات ااسدددالمية المسدددلحة فدددي حدددوادث 
عالميدة داخدل وخدارج السدلطة، واالنفجدارات والمواجهدات  االغتياالت السياسدية ضدد رمدوز سياسدية وا 

سدددالمية العنيفدددة بدددين مختلدددف االتجاهدددات السياسدددية والمواجهدددات بدددين السدددلطة ومؤيددددي الجبهدددة اا
فدي المؤشدر  وه ا مدا دفدع صدحيفة الخبدر إلدى دعدوة القدارئ لتأييدد اسدتخدام العندف السياسدي. لانقا 

 .االتجاهي ولو بنسبة نليلة

وبالنسبة للمؤشر السلوكي لمفهوم العنف السياسي تناولت الصحيفتين وصحيفة الشعب بنسبة 
تلدف القدوى السياسدية للعندف الحاصدل مكبر ه ا المؤشر بطرحها لنما ج سلوكية معبرة عن تبني مخ

في البالد بمختلدف مظداهره سدوا  فدي االنتخابدات، ومدن خدالل المظداهرات والمواجهدات العنيفدة بدين 
 .التدميرو السلطة والمتظاهرين، واالنفالت األمني الظاهر في االغتياالت واالنفجارات والقتل 

هددفت صدحيفة الخبدر  وبخصوص مهداف مضمون صحف الخبر والشعب فقد تمايزت بحيث
من خالل معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية إلى انتقاد السدلطة وتوجيدب القيدادات السياسدية وانتقادهدا 

مددن مهدم مدوارهددا مرانبددة السدلطة والقيددادات السياسددية  ميضدا باعتبارهددا صدحيفة تابعددة للقطدداع الخداص
السددلطة إال بنسددبة نليلددة مرتبطددة  فالصددحيفة لددم تهدددف إلددى تأكيددد خددط. مددن مجددل انتقادهددا وتوجيههددا

في حين هددفت صدحيفة (. 9111 – 9191)بقانون الوئام المدني في ه ه المرحلة من فترة الدراسة
الشعب التابعة للقطاع العام إلى توجيب القيدادات السياسدية وانتقادهدا موال ثدم تأكيدد خدط السدلطة وفدي 

يددادات السياسددية وانتقادهددا خاصددة نددادة الجبهددة األخيددر انتقدداد السددلطة، فهددي تهددتم مكثددر بتوجيههددا للق
ااسالمية لانقا  في ه ه المرحلة من فتدرة الدراسدة وكد ا انتقداد السدلطة لكدن بنسدبة نليلدة، باعتبارهدا 

 .صحيفة عمومية تعمل على تأكيد خط السلطة مكثر من انتقادها لها
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 ه الصحيفتين في هف وفيما يتعلق بارتباط مضمون صحف الخبر والشعب بالحدث السياسي
ركزتا على مفهوم المشاركة السياسية، ومفهوم التعددية ( 9111 –9191)المرحلة من فترة الدراسة

السياسية، ومفهوم االستقرار السياسي، ومفهوم الشك وعدم الثقة، ومفهوم العنف السياسي، وه ا ما 
في ه ه المرحلة المتزامنة مع يتناسب مع مهم األحداث السياسية التي كانت تميز الساحة السياسية 

التحو ل السياسي في الجزائر من النظام األحادي إلى النظام التعددي ال ي يتطلب معرفة القارئ 
لمثل ه ه المفاهيم وه ا ما ينعكس بشكل مباشر على مساهمة الصحيفة في خدمة مهداف التنمية 

باستمرار من مجل ترسيخ المفهوم في السياسية، فالصحيفتين ال تعالجان مفاهيم الثقافة السياسية 
 .وعي وثقافة القارئ وه ا ما يؤثر على سلوكب السياسي و بالتالي على عملية التنمية السياسية
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صحيفتي الخبر والشعب خالل المرحلة بين ي الكيفمقارنة التحليل الكمي و  :الرابعالمبحث 
 .(0221 - 0222)الثانية 

بدين يفدي لفئدات الشدكل  وفئدات المضدمون يقدوم هد ا المبحدث علدى مقارندة التحليدل الكمدي والك      
، و لدك بهددف رصددد (0221-0222)الل المرحلدة الثانيدة صدحف الخبدر والشدعب عيندة الدراسدة خد

واالخددتالف بددين مفدداهيم الثقافددة السياسددية ومؤشددراتها فددي صددحيفة الخبددر  ات الملكيددة   نقدداط التشددابب
وانعكاسددداتها علدددى صدددحيفة الشدددعب العموميدددة اصدددة  ومفددداهيم الثقافدددة السياسدددية  ومؤشدددراتها فدددي الخ

عملية التنمية السياسية في الجزائر مدن حيدث تددعيمها مو إعانتهدا لهدا فدي المرحلدة األولدى مدن فتدرة 
والوندددوف عندددد التحليدددل الكيفدددي لمدددا جدددا  بدددب التحليدددل  0221إلدددى  0222تمتدددد مدددن الدراسدددة والتدددي 

 .ميالك

 :الكيفي لفئات الشكلمقارنة التحليل الكمي و  :األول المطلب

     يهددددتم هدددد ا العنصددددر بالتحليددددل المقددددارن الكمددددي والكيفددددي لفئددددات الشددددكل بددددين صددددحف الخبددددر         
والشددكل  ب التشددابب واالخددتالف فددي المونددععددن موجددبهدددف الكشددف ، ةوصددحف الشددعب عينددة الدراسدد

والمتعلددق  بمفدداهيم الثقافددة السياسددية  وهددل تددم إرفدداق  هدد ا  التحليددللدد ي ظهددر فيددب الموضددوع محددل ا
 .الموضوع  بصورة  مالئمة مو ال مع التحليل الكيفي لنتائج التحليل الكمي 

صددحف الخبددر والشددعب عينددة الدراسددة سددوف تددتم مقارنددة حجددم بددين ونبددل التعددرض للتحليددل المقددارن 
المددواد المنشددورة  فددي هدد ه الصددحف حددول مفدداهيم الثقافددة السياسددية  ومؤشددراتها فددي المرحلددة الثانيددة 

 :الموالي (951)و لك  كما هو مبين في الجدول رنم ( 0222-0221)
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مفاهيم الثقافة السياسية بين صحف د المنشورة حول ارنة حجم الموامق :(981)الجدول رقم      
 .(0221  -0222)ة في المرحلة الثانية الخبر والشعب عينة الدراس

مقارنة حجم المواد المنشورة حول مفاهيم          
 الثقافة السياسية في المرحلة األولى

 عينة الدراسة صحف الخبر والشعب
 النسبة التكرارات 

 %33.31 03 صحف الخبر

 %00.00 51 صحف الشعب

 %922 99 المجموع

        

يبدين الجددول معداله مقارندة حجدم المدواد المنشدورة حدول  مفداهيم الثقافدة السياسدية بدين صددحف       
ويالحددظ فددي الجدددول تفدداوت  ،(0221-0222)الخبددر والشددعب عينددة الدراسددة فددي المرحلددة الثانيددة 

فددي نسددبة معالجددة كددل مددن صددحيفة الخبددر والشددعب لمفدداهيم الثقافددة لصددالح صددحف الخبددر طفيددف 
بحيددث ندددرت نسددبة المددواد المنشددورة فددي صددحف الخبددر مددن فتددرة الدراسددة السياسددية فددي هدد ه المرحلددة 
مدن المدواد % 00.00مقارندة بنسدبة % 33.31السياسية في ه ه المرحلة والمعالجة لمفاهيم الثقافة 

جة لمفاهيم الثقافة السياسية في المرحلة الثانية من فتدرة الدراسدة المنشورة في صحف الشعب والمعال
(0222-0221.) 

ويمكن تفسير  لك بكثافة األحداث السياسية  فدي هد ه المرحلدة مدن فتدرة الدراسدة والتدي دفعدت       
صحف الشعب والخبدر عيندة الدراسدة إلدى تكثيدف  معالجاتهدا  لمفداهيم  الثقافدة  السياسدية  فدي هد ه 

وبنسدددبة مكبدددر مدددن صدددحف حلدددة  مدددن  فتدددرة  الدراسدددة ، بااضدددافة إلدددى محاولدددة صدددحف الخبدددر المر 
مفاهيم الثقافة  السياسية  ودعوتهم إلى تب ندي اتجداه مؤيدد للتوجدب التعدددي الشعب إعالم القرا  حول 

 .لى القيام  بسلوكيات تتماشى مع التوجب التعددي إفيها   دعوهمرح  نما ج  سلوكية  للقرا  تمع ط

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 481 

 

ة في مقارنة مونع مادة التحليل بين صحف الخبر والشعب عينة الدراس (:952)الجدول رقم
 . (0221  -0222)المرحلة الثانية 

 عينة الدراسة الشعبصحف الخبر و  
 

 مونع مادة التحليل

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %22.20 90 %99.92 20 األولى ةالصفح

 %99.92 02 %12.22 55 الصفحات الداخلية

 %99.99 20 %99.99 23 الصفحة الخيرة

 %922 88 %922 53 المجموع
 

فدي  مقارنة مونع مادة التحليل بين صحف الخبر والشعب عينة الدراسةيوضح الجدول معاله       
المعالجدة لمفداهيم ،  ويالحظ في الجددول تموندع مغلبيدة المواضديع (0221-0222)المرحلة الثانية 

الثقافدة السياسدية فددي الصدفحات الداخليدة لصددحف الخبدر والشددعب عيندة الدراسدة فددي المرحلدة الثانيددة 
بالنسدبة  %33.31بالنسدبة لصدحف الخبدر مقابدل نسدبة % 05.55من فترة الدراسة بنسبة تقددر ب 

مدددن % 55.50نسدددبة ي الصدددفحة األولدددى مدددن صدددحيفة الشدددعب فددد ظهدددرت، كمدددا لصدددحف الشدددعب
فددددي  نشددددرصددددحيفة الخبددددر و فددددي % 93.31اسددددية مقابدددل المواضددديع المعالجددددة لمفدددداهيم الثقافددددة السي

 النسدددبة مدددنصدددحيفة الخبدددر نفدددس الصدددفحة األخيدددرة مدددن صدددحيفة الشدددعب و  األخيدددرة مدددنالصدددفحة 
 .%99.99والمقدرة بد الثقافة السياسية  المعالجة لمفاهيمالمواضيع 

وهددد ا مدددا يفسدددر من كدددل مدددن صدددحف الخبدددر والشدددعب تعتمدددد علدددى ااشدددارة للمواضددديع المعالجدددة     
السياسدددية فدددي الصدددفحة األولدددى واألخيدددرة، وتنشدددر تتمدددة المواضددديع فدددي الصدددفحات الثقافدددة لمفددداهيم 
بااضافة إلى من مواضيع الثقافة السياسية تتطلب الحيز المكاني ال ي يجعل الصفحات .  الداخلية
فحات الداخليددة لهدد ه األخيددرة غيددر كافيددة لمثددل هدد ه المواضدديع مددا يفسددر تمونعهددا فددي الصدداألولددى و 
نسدددبة معتبدددرة مدددن المواضددديع المعالجدددة لمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية فدددي ظهدددور يعدددود  كمدددا. الصدددحف
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مدداومتها علدى نشدر مقدال افتتداحي يوميدا فدي و الصفحة األولدى لصدحيفة الشدعب العتمداد الصدحيفة 
 .للصحيفةالصفحة األولى 

المواد ااخبارية بين صحف الخبر والشعب مقارنة توزيع مواد الرمي و : (959)الجدول رقم
 (.0221  -0222)اسة في المرحلة الثانية عينة الدر 

 عينة الدراسةصحف ال  
 

 نوع المادة

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %92.91 23 %29.91 20 مواد الرمي

 %92.99 59 %19.99 09 إخبارية مواد

 %922 88 %922 53 المجموع
 

يظهر الجدول معاله مقارنة  توزيع  مواد الدرمي  والمدواد ااخباريدة فدي كدل مدن صدحف الخبدر      
ويالحدظ فدي الجددول اعتمداد كدل مدن ، (0221-0222)فدي المرحلدة الثانيدة  والشعب عيندة الدراسدة

تهدا  لمفداهيم الثقافدة  السياسدية اعلى المدواد ااخباريدة فدي معالجصحف الخبر والشعب بنسبة كبيرة 
فدددي هددد ه المرحلدددة مدددن فتدددرة الدراسدددة ، حيدددث نددددرت نسدددبة  المدددواد ااخباريدددة فدددي صدددحف الخبدددر بدددد 

فاحتلددت  مددواد الددرميممدا بخصددوص . حف الشددعببالنسددبة لصدد%  91.99مقابدل نسددبة %  19.99
مقارندة % 95.91فدي معالجتهدا لمفداهيم الثقافدة السياسدية نددرت بدد  لشدعب صدحف انسبة مكبر فدي 

 % .29.91بنسبة مواد الرمي في صحف الخبر والتي ندرت بد 

ويمكددن إرجدداع اعتمدداد كددل مددن صددحف الخبددر والشددعب علددى المددواد ااخباريددة  مكثددر مددن مددواد      
ها مدددن خدددالل نشدددرها لمختلدددف الدددرمي  اعدددالم القدددارئ  بمختلدددف مفددداهيم الثقافدددة السياسدددية  ومؤشدددرات

الحلددول فيمددا يتعلددق  التفاصدديل وخلفيددات األحددداث التددي تسدداعده علددى تكددوين رمي صددائب دون طددرح
الشدددعب مكثدددر  فصدددح هددداب فدددي مدددواد الدددرمي التدددي اعتمددددت علي، وهددد ا مدددا يدددتم طرحدددبهددد ه األحدددداث
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   تتاحيدة الخبدر و لدك  فدي بعدض موضدوعاتها التدي جدا ت فدي شدكل مقداالت اف فبالمقارنة مع صدح
 . مو تعليقات مو معمدة اظهار رمي الصحيفة  وصحفييها في الموضوع مو المفهوم المعالج

سة الشعب عينة الدراخبارية بين صحف الخبر و مقارنة شكل المواد اا : (950)الجدول رقم 
 (. 0221  -0222)في المرحلة الثانية 

 عينة الدراسة صحفال 
 

 شكل المادة ااخبارية

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %12.99 01 %92.09 55 خبر

 %22.09 20 %91.90 29 تقرير

 %922 89 %922 59 المجموع

 

الخبدر والشددعب عيندة الدراسددة ف شددكل المدواد ااخباريددة بدين صددح الجددول معدداله مقارندة بديني      
مغلبيددددة المددددواد ااخباريددددة المعالجددددة  ، ويالحددددظ فددددي الجددددول(0221-0222)فدددي المرحلددددة الثانيددددة 

% 15.33 دفي شكل خبر بنسدبة معتبدرة تقددر بد لمفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب جا ت
               فدددددي هددددد ه المرحلدددددة مدددددن فتدددددرة الدراسدددددة% 92.09مقارندددددة بنسدددددبة صدددددحف الخبدددددر التدددددي نددددددرت بدددددد

خ ت شكل تقرير في صحف الخبر ت نسبة المواد ااخبارية التي مفي حين ندر  .(0222-0221)
لثقافدددة للمدددواد ااخباريدددة المعالجدددة لمفددداهيم ا%  21.03مقارندددة بنسدددبة % 91.30عيندددة الدراسدددة بدددد 

                ة مدددن فتدددرة الدراسدددةشدددكل تقريدددر فدددي هددد ه المرحلددد جدددا ت فددديالسياسدددية فدددي صدددحف الشدددعب والتدددي 
(0222- 0221.) 

خبر والشدعب علدى شدكل األخبدار البسديطة فدي وصدفها    ويمكن تفسير  لك باعتماد صحف ال       
، فصدحف الخبدر والشدعب عيندة الدراسدة نامدت بنقدل ث وونائع تزامندت مدع فتدرة الدراسدةونقلها ألحدا

الحقددائق حددول مختلدددف األحددداث الموجدددودة فددي السددداحة السياسددية دون التددددخل وتقددديم آرا  وحلدددول 
غيددر من . تطبيقاتهددا فددي الوانددع الجزائددريالثقافددة السياسددية و تعلددق بمفدداهيم وخطددط مسددتقبلية فيمددا  ي
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د صددحيفة الخبددر التابعددة للقطدداع الخدداص كانددت مكثددر جددرمة فددي اعتمادهددا علددى التقريددر كشددكل للمددوا
األوضداع األمنيدة وحالدة الطدوارئ التدي كاندت تعيشدها الجزائدر فدي هد ه  عددم اسدتقرارااخباريدة رغدم 

مددا يشددكل خطددرا علددى حيدداة الصددحفي المتنقددل اعددداد ( 0221-0222)المرحلددة مددن فتددرة الدراسددة 
 . التقرير

مقارنة شكل مواد الرمي بين صحف الخبر والشعب عينة الدراسة في  :(958)الجدول رقم
 (.0221  -0222)المرحلة الثانية 

 عينة الدراسةصحف ال 
 
 شكل مواد الرمي

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %02 29 %19 25 عمود صحفي

 %02 20 %22 22 مقال افتتاحي

 %02 29 %22 22 تعليق صحفي

 %02 29 %22 22 مقال تحليلي

 %22 22 %09 29 حديث صحفي

 %22 22 %22 22 تحقيق صحفي

 %922 23 %922 25 المجموع

 

يظهر الجدول معاله  مقارنة شكل مدواد الدرمي بدين صدحف الخبدر والشدعب عيندة الدراسدة فدي       
، ويالحددظ فددي الجدددول اعتمدداد صددحيفة الخبددر بشددكل كبيددر علددى ( 0221-0222)المرحلددة الثانيددة 

، وكد لك اعتمادهدا علدى لصحيفة الشعب% 02مقارنة بنسبة % 03العمود الصحفي بنسبة تقدر بد 
مقابددل نسددبة اعتمدداد صددحيفة الشددعب علددى هدد ا النددوع مددن مشددكال %  03الصددحفي بنسددبة الحددديث 

كما اعتمدت ه ه األخيرة علدى مشدكال مدواد الدرمي األخدرى . %22مواد الرمي والتي جا ت معدومة 
ل التحليلي بنسبة والمقا ونسبة كل من التعليق% 02بنسب متفاوتة ندرت نسبة المقال االفتتاحي بد 

 %. 02لمقدرة بد متساوية وا
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ويمكن إرجاع االرتفاع في نسبة االعتماد علدى العمدود الصدحفي فدي معالجدة صدحيفة الخبدر  
  لمفددداهيم الثقافدددة السياسدددية إلدددى اسدددتحداث عمدددودين صدددحفيين فدددي هددد ه المرحلدددة مدددن فتدددرة الدراسدددة 

 ."مجرد رأي"بعنوان  الثانيو "  نقطة نظام"د بعنوان واح( 0221 –0222)

إرجددداع اعتمددداد صدددحيفة الشدددعب علدددى مختلدددف مشدددكال مدددواد الدددرمي وبنسدددب  كمدددا يمكدددن    
متفاوتة إلى امتالك صدحفييها الخبدرة التدي تجعلهدم ندادرين علدى كتابدة مثدل هد ه األشدكال الصدحفية 
عندد معدالجتهم لمفدداهيم الثقافدة السياسدية بااضددافة إلدى مداومددة صدحيفة الشدعب فددي مغلدب األحيددان 

فددي الصددفحة " لحظببة تأمببل"صددفحة األولددى وعمددود صددحفي بعنددوان العلددى نشددر مقددال افتتدداحي فددي 
 .األخيرة 

رفاق الموضوع بصورة مالئمة بين صحف الخبر والشعب إمقارنة  :(955)الجدول رقم 
 ( .0221  -0222)سة في المرحلة الثانية عينة الدرا

 عينة الدراسةصحف ال 
 

 ةمإرفاق المادة بصورة مالئ

 الشعب الخبر

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات 

 %01.19 92 %00.00 92 نعم

 %10.00 01 %11.19 53 ال

 %922 88 %922 53 المجموع

  

يوضح الجدول معاله مقارنة إرفاق الموضوع مادة التحليل بصورة مالئمة بين صدحف الخبدر       
، ويالحددددظ فددددي الجدددددول من مغلبيددددة (0221-0222)والشددددعب عينددددة الدراسددددة فددددي المرحلددددة الثانيددددة 

المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في كل من صحف الخبدر والشدعب عيندة الدراسدة غيدر 
  مقارنددة% 00.09دبددبصددورة مالئمددة بنسددب متقاربددة حيددث ندددرت النسددبة فددي صددحف الخبددر مرفقددة 
 . بالنسبة لصحف الشعب% 00.00بنسبة 
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لمفدداهيم  الدراسدة المواضدديع المعالجدةويمكدن إرجدداع عددم إرفدداق صدحف الخبددر والشدعب عينددة       
ة الثقافدددة السياسدددية بصدددورة مالئمدددة إلدددى معالجدددة هددد ه الصدددحف فدددي هددد ه المرحلدددة مدددن فتدددرة الدراسددد

مو العتماد صحف الدراسة على وضدع الصدور  ال تستلزم صورا مرافقة لمواضيع( 0222-0221)
ممدددا بخصدددوص المواضددديع المرفقدددة بصدددورة  .فدددي الصدددفحات األولدددى لجددد ب انتبددداه القدددرا  للموضدددوع

لكدددل مدددن صدددحف الخبدددر والشدددعب عيندددة الدراسدددة فجدددا ت مغلبيتهدددا فدددي الصدددفحات األولدددى  بالنسدددبة
 .واألخيرة له ه الصحف بهدف ج ب انتباه القارئ للموضوع

 مقارنة التحليل الكمي والكيفي لفئات المضمون : المطلب الثاثي

ه ا العنصر حول مقارنة التحليل الكمي والكيفي لفئات المضمون بين صحف  حتوىيدور م
بهدددف الكشددف عددن موجددب ( 0221 – 0222)الخبددر والشددعب عينددة الدراسددة  فددي المرحلددة الثانيددة 

االختالف والتشابب بين هداتين الصدحيفتين  فدي تناولهمدا لمفداهيم الثقافدة السياسدية الداعمدة والمعيقدة 
سياسية ومؤشراتها المعرفية  واالتجاهيدة  والسدلوكية مدع التحليدل الكيفدي لمدا توصدل لعملية التنمية ال

 .إليب التحليل الكمي 
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مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة لعملية التنمية السياسية  :(953)الجدول رقم
 (. 0221  -0222)اسة في المرحلة الثانية بين صحف الخبر والشعب عينة الدر 

 عينة الدراسة الشعبصحف الخبر و           
 

  مفاهيم الثقافة السياسية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

مة 
داع

ة ال
اسي

لسي
فة 

لثقا
م ا
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %23.51 25 %22 22 مفهوم المشاركة السياسية

 %90.32 20 %20.01 25 مفهوم الثقة المتبادلة

 %02.99 92 %99.99 20 مفهوم االستقرار السياسي

 %29.22 22 %29.31 29 مفهوم المؤسساتية

 %90.91 92 %21.53 20 مفهوم التعددية السياسية

مجموع مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية 
 %85.01 88 %08.99 93 التنمية السياسية

قة 
معي

ة ال
اسي

لسي
ة ا
ثقاف

م ال
اهي

مف
سية

سيا
ة ال

نمي
للت

 

 %29.01 29 %20.01 25 مفهوم الخمول السياسي

 %29.10 23 %99.99 20 مفهوم الشك وعدم الثقة

 %90.32 20 %51.32 05 مفهوم العنف السياسي

 %29.01 29 %25.90 20 مفهوم الفردانية

 %92.09 21 %02.10 95 مفهوم التقييد السياسي

السياسية المعيقة لعملية مجموع مفاهيم الثقافة 
 %83.39 02 %38.99 59 التنمية السياسية

إجمالي مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة 
 %922 38 %922 88 لعملية التنمية السياسية

 

يبين الجددول معداله مقارندة مفداهيم الثقافدة السياسدية الداعمدة والمعيقدة لعمليدة التنميدة السياسدية      
 (0221 –0222)ن فتددرة الدراسددة بددين صددحف الخبددر والشددعب عينددة الدراسددة فددي المرحلددة الثانيددة مدد

التنميدة  يالحظ في الجدول اعتماد صدحيفة الشدعب  علدى مفداهيم الثقافدة السياسدية الداعمدة لعمليدةو 
% 05.99مقارندة بنسدبة % 10.01السياسية بنسبة كبيرة في ه ه المرحلة من فترة الدراسة تقدر بدد 

بالنسددبة لصددحيفة الخبددر فددي هدد ه المرحلددة، فددي حددين ندددرت نسددبة مفدداهيم الثقافددة السياسددية المعيقددة 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 488 

 

مقارنة %  01.99بد ( 0221-0222)لعملية التنمية السياسية في صحيفة الخبر في ه ه المرحلة 
وبخصدددوص مفددداهيم الثقافدددة السياسدددية الداعمدددة % 53.09بنسدددبة صدددحيفة الشدددعب والتدددي نددددرت بدددد 

لعمليددة التنميددة السياسددية التددي ركددزت عليهددا صددحيفة الشددعب هددي مفهددوم االسددتقرار السياسددي بنسددبة 
، وكدد لك علددى مفهددوم التعدديددة %99.99حيفة الخبددر والتددي ندددرت بددد مقارنددة بنسددبة صدد%  05.39

فددي صددحيفة الخبددر وكدد ا علددى مفهددوم الثقددة % 21.53مقارنددة بنسددبة %  90.91نسددبة ياسددية بالس
 %.20.01مقارنة بنسبة صحيفة الخبر والتي ندرت بد % 90.3المتبادلة بنسبة 

وبالنسددبة لمفدداهيم الثقافددة السياسددية المعيقددة لعمليددة التنميددة السياسددية ركددزت صددحيفة الخبددر فددي      
% 51.32علددى مفهددوم العنددف السياسددي بنسددبة ( 0221 –0222)الدراسددة ه المرحلددة مددن فتددرة هدد 

ندة مقار % 02.10، وعلدى مفهدوم التقييدد السياسدي بنسدبة في صحيفة الشدعب%90.3مقارنة بنسبة 
  ، وكدددددد لك علدددددددى مفهددددددوم الشددددددك وعددددددددم الثقددددددة بنسدددددددبة فددددددي صدددددددحيفة الشددددددعب%  92.09بنسددددددبة 

 %. 29.10مقارنة بنسبة صحيفة الشعب والمقدرة بد %11.11

  ويمكددددن إرجدددداع تركيددددز صددددحيفة الشددددعب علددددى مفهددددوم االسددددتقرار السياسددددي ومفهددددوم التعدديددددة    
ة المتبادلة فدي ااشدارة إلدى الوضدع السياسدي السدائد فدي هد ه المرحلدة مدن فتدرة قالسياسية ومفهوم الث

  ايددددة المظدددداهراترغددددم بدالمرحلددددة األولددددى  باعتبارهددددا مكثددددر اسددددتقرارا مددددن( 0221-0222)الدراسددددة 
، وكدد لك ااشددارة إلددى مكافحددة مددن محددداث غيددر مسددتقرة فددي المنطقددة مددا نددتج عنهددابمنطقددة القبائددل و 

اارهاب في مختلف ربدوع الدوطن بااضدافة إلدى فدوز المترشدح عبدد العزيدز بوتفليقدة فدي االنتخابدات 
 السياسديةداعيات   لدك علدى السداحة وتدسداحقة وبأغلبيدة  0220مفريدل  9التي مجريت فدي الرئاسية 

مع دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركدة العدرو  للحدوار وانتنداع الحركدة بد لك  واعتبداره األسدرة 
، ومشددروع المصددالحة زائريددة شددريك فددي بنددا  الديمقراطيددة، وتعددديل نظددام االنتخابدداتااعالميددة الج

، بحيدث لقيدت تلدك العودة إلى رشدهم والكف عن العنفالوطنية ودعوتب للعناصر الحاملة للسالح ب
الددعوات اسددتجابة معتبددرة مددن نبددل العديددد مددن العناصدر التددي سددلمت نفسددها لقددوات األمددن فددي إطددار 
    االستفادة من تدابير ه ا المشروع  وغيرهدا مدن األحدداث التدي ميدزت هد ه المرحلدة مدن فتدرة الدراسدة 
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وم االسددددتقرار فصددددحيفة الشددددعب ركددددزت علددددى مفهدددد. والمعبدددرة عددددن هدددد ه المفدددداهيم( 0222-0221)
 .السياسي ومفهوم الثقة المتبادلة باعتبارها ركائز مساسية لمفهوم التعددية السياسية

فددي حددين ركددزت صددحيفة الخبددر علددى مفهددوم االسددتقرار السياسددي ومفهددوم التعدديددة السياسددية فددي    
باعتبارهدا مرحلدة مكثدر اسدتقرارا مدن المرحلدة األولدى ( 0221-0222)ه ه المرحلة من فترة الدراسدة 

واعتبددار االسدددتقرار السياسدددي ممددر ضدددروري ومساسدددي لتحقيددق التعدديدددة السياسدددية ( 9191-9111)
 .رارهاواستم

كمدا يمكددن إرجدداع تركيددز صددحيفة الخبددر بنسددبة كبيددرة علددى مفهددوم العنددف السياسددي ومفهددوم         
سدائدة فدي  الشك وعدم الثقة ومفهوم التقييد السياسي  و لك في إشارة إلى محداث العنف التي كاندت

ف واالتجاهدات ، بااضافة إلى الشك والريبة وعددم الثقدة بدين مختلدف األطدراالساحة السياسية آن اك
وتشدكيك مختلدف األطدراف بعضدها فدي ، ينهم  وبين السلطة السياسدية كد لكالسياسية في الجزائر وب

، وكدد لك فددي إشددارة الصددحيفة إلددى طريقددة تعامددل السددلطة مددع بعددض وتبددادل االتهامددات فيمددا بيددنهم
 .وسجن ومعانبة الصحفيين بيع األسود في منطقة القبائلالمظاهرات التي عرفت بالر 

علددى ( 0221 - 0222)مرحلددة مددن فتددرة الدراسددة فدي حددين ركددزت صددحيفة الشددعب فددي هد ه ال     
مفهوم العنف السياسي ومفهوم التقييد السياسي ومفهوم الشك وعدم الثقة و لك بااشارة إلى محاولة 

والصدددراعات العدددرو  بااضدددافة إلدددى الخالفدددات  إجهددداض مسدددار الحدددوار مدددا بدددين السدددلطة وحركدددة
 تحريدر وحركدة ااصدالح الدوطني مدثالاألحدزاب كحدزب جبهدة البعدض لتصدعات داخدل السياسية وا

 فددي نزاهددةعددالم وسددائل اا كدد ا تشددكيك، و عضددها فددي بعددضوتشددكيك مختلددف االتجاهددات السياسددية ب
السياسددي  رة عددن مفدداهيم العنددف السياسددي والتقييدددوغيرهددا مددن المواضدديع المعب دد يددةاالنتخاب العمليددات

 .ومفهوم الشك وعدم الثقة
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ومددا يمكددن استخالصددب مددن كددل  لددك من الصددحيفتين ركزتددا فددي هدد ه المرحلددة مددن فتددرة الدراسددة    
علددى نفددس مفدداهيم الثقافددة السياسددية الداعمددة والمعيقددة لعمليددة التنميددة السياسددية (  0222-0221)

سياسددية مددة لعمليددة التنميددة الدة مختلفددة حيددث ركددزت صددحيفة الشددعب علددى المفدداهيم الداعشددلكددن ب
مكثدر مدن تركيزهدا ( ، ومفهدوم الثقدة المتبادلدة مفهوم االستقرار السياسي، ومفهوم التعدديدة السياسدية)

           علددى المفدداهيم السياسددية المعيقددة لعمليددة التنميددة السياسددية والتددي ركددزت عليهددا صددحيفة الخبددر مكثددر
ويعددود  لددك إلددى ( ومفهددوم الشددك وعدددم الثقددة  ،السياسدديومفهددوم التقييددد  ،مفهددوم العنددف السياسددي) 

وصددحيفة الخبددر تابعددة للقطدداع ة الشددعب تابعددة للقطدداع العددام الخددط االفتتدداحي لكددل منهمددا فصددحيف
 .الخاص 
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 :مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية  -أ

صحف الخبر والشعب  السياسية بين رات مفهوم المشاركةمقارنة مؤش (:958)رقمالجدول 
  (.0221  -0222)عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

 الصحف عينة الدراسة            
 

 مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %02 20 %22 22 المشاركة الواسعة في صنع القرارات
 %52 25 %22 22 حق التعبير عن الرمي

نزاهة العملية االنتخابية وسالمة 
 %22 22 %22 22 إجرا اتها

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22 22 %22 22 تأييد المشاركة السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

بدون المشاركة السياسية ال يستطيع 
 %92 29 %22 22 الشعب تحقيق التنمية السياسية

مختلف ننوات المشاركة عن طريق 
 %92 29 %22 22 التعبير السياسي

عدم تضييق ننوات المشاركة 
 %22 22 %22 22 السياسية بواسطة إجرا ات  ونوانين

 %22 92 %922 22 المجموع
 

يوضدددح الجددددول معدددداله  مقارندددة مؤشددددرات مفهدددوم المشدددداركة السياسدددية بددددين صدددحف الخبددددر         
ويالحدظ فدي الجددول  ،(0221-0222) والشعب عينة الدراسة في المرحلة الثانية من فترة الدراسة 

، فددي حددين ركددزت مؤشددرات مفهددوم المشدداركة السياسددية عدددم تطددرق صددحيفة الخبددر ألي مؤشددر مددن
مركزة علدى المؤشدر المعرفدي % 32المؤشرات المعرفية بنسبة معتبرة ندرت بد صحيفة الشعب على 

لقرارات بنسبة والمؤشر المعرفي المشاركة  الواسعة في صنع ا، %52لتعبير عن الرمي بنسبة حق ا
تليهدا المؤشدرات السدلوكية %  52االتجاهي  تأييد المشاركة السياسدية بنسدبة ر ، وعلى المؤش02%
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بالتساوي بدين المؤشدر السدلوكي بددون المشداركة السياسدية ال  يسدتطيع الشدعب  مقسمة% 02بنسبة 
تحقيددق التنميددة السياسددية والمؤشددر السددلوكي المشدداركة عددن طريددق مختلددف ننددوات التعبيددر السياسددي 

 .لكل منهما % 92بنسبة 

   إعدددالم القدددارئ بمفهدددوم المشددداركة السياسدددية فدددي إرجددداع  لدددك إلدددى دور صدددحيفة الشدددعب  ويمكدددن    
ومساسددياتها ومتطلباتهددا مددن حددق المددواطنين فددي التعبيددر عددن رميهددم ومشدداركتهم الواسددعة فددي صددنع 

والتدي تميدزت بتدد ني المشداركة ( 0221-0222)القرارات خاصة في ه ه المرحلدة مدن فتدرة الدراسدة 
، وهددو مددا دفددع الصددحيفة إلددى اركة فددي االنتخابددات واالسددتفتا اتالسياسددية فددي الجزائددر خاصددة المشدد

توجيب القرا  إلى تب ني اتجاه مؤيد للمشاركة السياسية ، وطرح الصحيفة ألنمداط سدلوكية تعبدر عنهدا 
مثل بدون مشداركة سياسدية ال يمكدن تحقيدق التنميدة السياسدية وبأنهدا تدتم عدن طريدق مختلدف نندوات 

شدعب مدع إجدرا  ال( 0221-0222)، و لدك لتدزامن هد ه المرحلدة مدن فتدرة الدراسدة سياسديالتعبير ال
لمقاطعددة منطقددة القبائددل لهدد ه % 01الجزائددري النتخابددات تشددريعية لددم تتجدداوز نسددبة المشدداركة فيهددا 

 . 0221مفريل  21و لد  0220مفريل  9االنتخابات ، بااضافة إلى االنتخابات الرئاسية لد

ممدا بخصدوص عدددم تطدرق صدحيفة الخبددر ألي مؤشدر مددن مؤشدرات مفهدوم المشدداركة السياسدية فددي 
العتمادهدددا مكثدددر علدددى معالجدددة مفددداهيم الثقافدددة  ( 0221-0222)مرحلدددة مدددن فتدددرة الدراسدددة هددد ه ال

  .ةالتنمية السياسي السياسية المعيقة لعملية
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مقارنة مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة بين صحف الخبر والشعب عينة  (:953)الجدول رقم 
 .(0221  -0222)في المرحلة الثانية  الدراسة

 الصحف  عينة الدراسة      
 

 مؤشرات مفهوم الثقة المتبادلة

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

احترام حقوق ومصالح 
 %90.32 20 %55.55 20 اآلخرين

الثقة في القيادة ومنها تعمل في 
 %59.03 23 %55.55 20 الصالح العام

االتجاهات الثقة في مختلف 
 %22 22 %91.10 29 السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة التعاي  والتسامح بين 
 %29.09 29 %91.10 29 مختلف االتجاهات السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

دعوة جميع القوى الوطنية 
 %03 20 %22 22 للعمل المشترك

إيجاد نقاط مشتركة بين 
 مختلف األحزاب

22 22% 22 22% 

 %922 98 %922 28 المجموع
 

صدحف الخبدر والشدعب عيندة  المتبادلدة بدينة مؤشرات مفهوم الثقدة يبين الجدول معاله مقارن         
 الجددددول اعتمددداد ويالحدددظ فدددي، (0221 –0222)ة الثانيدددة مدددن فتدددرة الدراسدددة الدراسدددة فدددي المرحلددد

 كبيدددرة تقددددرالمؤشدددرات المعرفيدددة بنسدددبة  المتبادلدددة علدددى لمفهدددوم الثقدددةصدددحيفة الخبدددر فدددي معالجتهدددا 
فددي معالجتهددا لهدد ا  المؤشددرات المعرفيددة صددحيفة الشددعب علددىمقارنددة بنسددبة اعتمدداد %  95.55بدددد

علدى المؤشدر المعرفدي ، حيدث ركدزت صدحيفتي الخبدر والشدعب % 05.03نددرت ب المفهوم والتدي
النسدددبة ب% 55.55نددددرت بدددد  يدددادة ومنهدددا تعمدددل فدددي الصدددالح العدددام بنسدددبتين متقددداربتينالثقدددة فدددي الق

، كما ركزت  صحيفة  الخبدر بالنسبة  لصحيفة الشعب% 59.03بة نسلصحيفة الخبر في مقابل  



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 494 

 

ام حقدوق  ومصدالح اآلخدرين بنسدبة  في معالجتها لمفهوم  الثقة المتبادلة على المؤشر المعرفي احتدر 
لددى بالنسدبة لمعالجدة صدحيفة الشدعب لهد ا المؤشدر، بااضدافة إ% 90.3مقارندة بنسدبة %  55.55

 % 91.10تندداول صددحيفة الخبددر للمؤشددر المعرفددي الثقددة فددي مختلددف االتجاهددات السياسددية بنسددبة 
 .صحيفة الشعبفي % 22سبة التناول المعدومة مقارنة بن

نزعددددة التعدددداي  والتسددددامح  بددددين مختلددددف   المؤشددددر االتجدددداهي صددددحيفة الشددددعبعالجددددت كمددددا    
، مقارندة بنسدبة  اعتمداد صدحيفة الخبدر علدى %59.03االتجاهات السياسية بنسبة معتبرة تقددر بدد  

وهدو مدا يظهدر فدي . % 91.10 دادلدة  والتدي نددرت بده ا المؤشر  فدي معالجتهدا لمفهدوم الثقدة المتب
المؤشددرات السددلوكية باعتمدداد صددحيفة الشددعب علددى المؤشددر السددلوكي دعددوة جميددع القددوى الوطنيددة 

خبدر للمؤشددرات السدلوكية فددي معالجتهددا مقارنددة بعددم تندداول صددحيفة ال% 03للعمدل المشددترك بنسدبة 
 .لمفهوم الثقة المتبادلة

ويمكددن إرجدداع تركيددز صددحيفة الخبددر التابعددة للقطدداع العددام علددى المؤشددرات  المعرفيددة  لمفهددوم      
الثقددة المتبادلددة بنسددبة كبيددرة العتمادهددا فددي هدد ه المرحلددة مددن فتددرة  الدراسددة علددى تددوفير المعومددات  

، والثقددة  فددي زم  احتددرام حقددوق ومصددالح  اآلخددرينقددة المتبادلددة الدد ي  يسددتلللقددارئ حددول  مفهددوم الث
، وكددد لك الثقدددة فدددي مختلدددف االتجاهدددات السياسدددية  وهدددو ة وبأنهدددا تعمدددل  فدددي الصدددالح  العدددامالقيددداد

المؤشددر الدد ي  لددم تتطددرق لددب جريدددة الشددعب  العموميددة التددي ركددزت  مكثددر فددي هدد ه المرحلددة  علددى 
فددي القيددادة  ومنهددا تعمددل  فددي الصددالح العددام  وبدرجددة  منددل علددى المؤشددر المؤشددر المعرفددي الثقددة  

و لك في إشارة لتعريف بمفهوم الثقة المتبادلة  المعرفي احترام حقوق ومصالح اآلخرين للتعبير مو ا
، وهددو القددانون الدد ي عمددت مددن مجلددب كلتددا الصددحيفتين وبنسددبة مكبددر نددانون المصددالحة الوطنيددة إلدى

ندي  نزعدة مختلدف االتجاهدات السياسدية  لتب  للقطاع العام إلى دعدوة القدارئ و  ابعةصحيفة الشعب الت
، وهدو مددا تجلددى ميضددا فددي  اعتمداد صددحيفة الشددعب العموميددة  علددى تسددامح فيمددا  بيددنهمالتعداي  و ال

طددرح نمددو ج سددلوكي وهددو دعددوة جميددع  القددوى الوطنيددة للعمددل المشددترك مددن مجددل ترسدديخ  تدددابير 
، وهي المؤشرات التي لم تتطرق لها صحيفة الخبر لدى مفراد  الشعب الجزائرينية  المصالحة الوط
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مرحلدة التابعة للقطاع الخاص فهي لم تتطرق إلى المؤشرات السلوكية لمفهوم  الثقة المتبادلة  في ال
شددر االتجدداهي  محتشددما بنسددبة كمددا كددان تناولهددا للمؤ (.  0221-0222)الثانيددة مددن فتددرة  الدراسددة 

عالمددددب حددددول مفهددددوم الثقددددة المتبادلددددة مددددن خددددالل ، فاصددددغيرة لصددددحيفة  اكتفددددت بتعريددددف القددددارئ  وا 
 .فقطالمؤشرات المعرفية له ا المفهوم 

والشعب  بين صحف الخبرمؤشرات مفهوم االستقرار السياسي مقارنة : (959)الجدول رقم 
  .(0221  -0222)الثانية المرحلة  الدراسة في عينة

 الصحف عينة الدراسة             
 

 مؤشرات مفهوم االستقرار السياسي

 الخبر
 

 الشعب

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %95.91 23 %29.02 20 تغليب لغة الحوار على لغة االغتيال والعنف
توفير األمن واالستقرار لممارسة الحقوق  

 %52.33 99 %09.00 23 الدستوروالواجبات التي يكفلها 

 %92.91 29 %01.21 21 إدانة العنف ومالحقة الجناة ومحاكمتهم

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة استخدام العنف في العملية 
 %91.09 21 %95.20 25 السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 
 %91.11 21 %95.20 25 تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف

السياسي بالوسائل ضرورة إجرا  التغيير 
 السلمية

20 29.02% 29 20.09% 

مسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيق 
 األمن واالستقرار

20 29.02% 29 20.09% 

 %922 88 %922 08 المجموع

 

 الخبدر والشدعبصدحف  السياسدي بدينيظهر الجددول معداله مقارندة مؤشدرات مفهدوم االسدتقرار 
، ويالحدظ فدي الجددول تركيدز ( 0221-0222) فتدرة الدراسدة الثانيدة مدنفدي المرحلدة  عينة الدراسدة

كلتددا الصددحفيتين فددي معالجتهددا لمفهددوم االسددتقرار السياسددي علددى المؤشددرات المعرفيددة بنسددبة كبيدددرة 
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صدددحيفة الخبدددر حيدددث ركدددزت هددد ه فدددي % 31.35 صدددحيفة  الشدددعب وبددددفدددي % 39.55 نددددرت ب
ومالحقددددة الجندددداة  ومحدددداكمتهم  بنسددددبة تقدددددر بدددددد  األخيددددرة علددددى المؤشددددر المعرفددددي  إدانددددة العنددددف 

فدي حدين ركدزت . %95.91 دله ا المؤشدر والمقددرة بدمقابل نسبة تناول صحيفة الشعب % 01.21
 واالسددتقرار لممارسددة الحقددوق والواجبددات التددياألمددن  المعرفددي تددوفيرصددحيفة الشددعب علددى المؤشددر 

 دحيفة الخبددر لددنفس المؤشددر والمقدددرة بددفددي مقابددل نسددبة تندداول صدد% 52.33 يكفلهددا الدسددتور بنسددبة
09.00.% 

الشدددعب ميضدددا علدددى المؤشدددر المعرفدددي  تغليدددب لغدددة الحدددوار علدددى لغدددة  كمدددا ركدددزت صدددحيفة      
     والمقدددرة  ل  صددحيفة الخبددر لهدد ا المؤشددرمقارنددة بنسددبة  تندداو %  95.91االغتيددال والعنددف بنسددبة 

 .%29.02بدد 

كما اعتمدت صحيفة الخبر على المؤشرات السلوكية في معالجتها لمفهوم االسدتقرار السياسدي        
مقارنة بنسبة تناول صحيفة الشعب له ه المؤشرات في معالجتها لمفهدوم %  52.00بنسبة تقدر بدد 

علددى المؤشددر السددلوكي  حيددث ركددزت كلتددا الصددحفيتين % 00.00االسددتقرار السياسددي و المقدددرة بدددد 
لهدد ا بالنسددبة لتندداول صددحيفة الشددعب % 91.11ميددل الدولددة مسددؤولية وضددع حددد للعنددف بنسددبة تح

له ا المؤشر مما بخصوص المؤشر بالنسبة لتناول  صحيفة الخبر %  95.20مقابل نسبة  المؤشر
والمؤشدددر السدددلوكي مسدددؤولية القدددوى يدددر السياسدددي بالوسدددائل السدددلمية السدددلوكي ضدددرورة إجدددرا  التغي

لكددل %  20.09طنيددة  فددي تحقيددق األمددن واالسددتقرار فتناُوُلهمددا  كددان  بنسددبة تقدددر بدددد السياسددية والو 
وتناولددت ميضددا صددحيفة  الشددعب المؤشددر االتجدداهي  معارضددة اسددتخدام العنددف فددي . مؤشددر منهمددا

بة مقارندة بنسد%  91.03العملية السياسية في معالجتها لمفهوم االسدتقرار السياسدي بنسدبة تقددر بددد 
 %.95.20بدد  ةالمقدر نبل  صحيفة الخبر و تناولب من 
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يمكددن  إرجدداع اعتمدداد صددحيفتي  الخبددر والشددعب علددى المؤشددرات المعرفيددة بشددكل كبيددر إلددى  و      
تركيز  الصحيفتين  على إعدالم القدارئ  بدأن ممارسدة  الحقدوق والواجبدات التدي يكلفهدا الدسدتور لدن  

ك  وكدد لوار علددى لغددة العنددف واالغتيدداالت الحدديتددأتى إال بتددوفير األمددن الدد ي يسددتوجب تغليددب لغددة 
         محدددددداكمتهم  خاصددددددة  فددددددي هدددددد ه المرحلددددددة  مددددددن فتددددددرة الدراسددددددة إدانددددددة العنددددددف ومالحقددددددة الجندددددداة و 

والتددي تميددزت ببدايددة المظدداهرات فددي منطقددة القبائددل وتصدداعد المصددادمات  بددين ( 0222-0221)
بدين الدرئيس   0220 مفريدل 29الرئاسدية لددد ابدات رجال األمن والمتظاهرين والخالفات  بشأن االنتخ

عبد العزيز بوتفليقة والمترشح علي بن فليس، وغيرها من األجوا  غير المستقرة  التدي كاندت سدائدة 
 .في الساحة السياسية في ه ه المرحلة

ه ا ما دفع الصحيفتين ميضا وبنسبة مكبر صحيفة الشعب إلى دعوة القارئ لتبني اتجاه  و    
عملية السياسية، محملة مسؤولية وضع حد للعنف للسلطة باعتبارها الستخدام العنف في المعارض 

، وه ا ما يفسر تناولها بنسب صغيرة للمؤشرين السلوكيين ضرورة إجرا  التغيير صحيفة عمومية
األمن واالستقرار الل ين  السياسي بالوسائل السلمية ومسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحقيق

ياسي بنسب معتبرة نوعا عليهما صحيفة الخبر الخاصة في معالجتها لمفهوم االستقرار الس اعتمدت
إشراك مطراف مخرى عدا السلطة في تحقيق  تؤمن بإجرا  التغيير وال تريد الشعب ال ما فصحيفة

 . األمن واالستقرار
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مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية بين صحف الخبر والشعب عينة  :(951)الجدول رقم 
 (.0221 – 0222)الدراسة في المرحلة الثانية 

 الصحف عينة الدراسة             
 
 مؤشرات مفهوم المؤسساتية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %22 22 %22 22 بالقيادةالحيلولة دون استئثار الفرد 
تعبير مجلس النواب عن إرادة 

 الشعب
22 22% 22 22% 

 %22.20 22 %55.55 29 استحداث دولة المؤسسات

هي
تجا

ا
 

تأييد دور دولة المؤسسات في القيام 
 %22.20 22 %55.55 29 بإدارة الشؤون السياسية

كية
سلو

ت 
شرا
مؤ

 

اعتماد العالنات السياسية على النظم 
 والقوانين

22 22% 20 00.05% 

دور القوانين في حماية الحياة 
 %99.99 29 %55.55 29 السياسية

 %922 21 %922 28 المجموع
 

يوضح الجدول معاله مقارنة مؤشرات مفهوم المؤسساتية  بين صحف الخبر والشعب عينة 
كلتا ، ويالحظ  في الجدول  تركيز (0221-0222)الدراسة في المرحلة الثانية من فترة الدراسة 

استحداث دولة المؤسسات  م المؤسساتية على المؤشر المعرفيالصحيفتين في معالجاتهما لمفهو 
دولة المؤسسات في  تأييد دوروك لك على المؤشر االتجاهي % 55.55النسبة والمقدرة ب  بنفس

في حين ركزت صحيفة %. 55.55 بد ية بنفس النسبة ميضا والمقدرةالشؤون السياس القيام بإدارة
وانين في حماية الحياة الخبر في معالجتها لمفهوم المؤسساتية على المؤشر السلوكي دور الق

صحيفة الشعب على المؤشر السلوكي اعتماد  وركزت، %55.55د بنسبة تقدر بالسياسية 
 .% 00.05د النظم والقوانين  بنسبة  تقدر ب العالنات السياسية على
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ويمكن تفسير تركيز كل من صحيفة  الخبر والشعب على المؤشر المعرفي استحداث دولة 
المؤسسات لتعريف القارئ بأن المؤسساتية تقتضي استحداث  دولة تقوم على مؤسسات سياسية 

األمر ال ي دفع  .النظام التعددي نحوالسياسي مع التحو ل وتتناسب  نوية ال تزول بزوال الرجال
لدور دولة المؤسسات في القيام بإدارة  الشؤون توجب مؤيد إلى دعوة القارئ لتبني لصحيفتين با

السياسية  في البالد  مع تركيز صحيفة الشعب على المؤشر السلوكي  اعتماد العالنات السياسية 
على النظم والقوانين بطرحها لنما ج سلوكية تعتمد عالناتها السياسية على القوانين وتركيز صحيفة 

لنمط  سلوكي  يعتمد ي حماية الحياة السياسية بطرحها فلى المؤشر السلوكي دور القوانين خبر عال
في عرضها لمشروع نانون المصالحة ، وه ا ما يظهر قوانين في حماية الحياة السياسيةعلى ال

لمهمة الستمرار الحياة السياسية اافحة الفساد وغيرها من القوانين عن نانون مك يثالوطنية والحد
 .(0221  -0222)لمرحلة من فترة الدراسةفي ه ه ا في البالد
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مقارنة مؤشرات مفهوم التعددية السياسية بين صحف الخبر والشعب  (:932)الجدول رقم 
 (.0221 – 0222)عينة الدراسة في المرحلة الثانية 

 الصحف عينة الدراسة                  
 

 مؤشرات مفهوم التعددية السياسية

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %22 22 %99.99 29 التداول السلمي على السلطة
 %00.00 29 %00.00 20 نبول الرمي اآلخر
 %22 22 %22 22 حق نيام األحزاب

 %22.22 29 %22 22 بنا  مؤسسات المجتمع المدني
 %93.93 23 %22 22 وجود صحافة حرة

 %22 22 %22 22 حرية االنتما  السياسي

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22.22 92 %55.50 25 تأييد التعددية السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

خلق ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع 
 %90.90 20 %55.50 25 األحزاب

التعددية مهمية التحالفات الحزبية في تعزيز 
 السياسية

22 22% 22 22% 

تأكيد عامل التنوع الفكري والتنظيمي في برامج 
 %22 22 %22 22 األحزاب

األحزاب ووسائل ااعالم هي الرنيب الكاشف 
 لرخطا 

22 22% 23 93.93% 

 %922 88 %922 21 المجموع

 

صددحف الخبددر والشددعب  اسددية بددين يبددين الجدددول معدداله مقارنددة مؤشددرات مفهددوم التعدديددة السي
يالحددظ  فددي الجدددول ، و ( 0221-0222)مددن فتددرة  الدراسددة   الدراسددة فددي المرحلددة الثانيددة  عينددة

كلتا صحيفتي  الدراسة  في معالجاتهما لمفهدوم التعدديدة السياسدية علدى المؤشدرات المعرفيدة  اعتماد 
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مقابدل نسدبة %  00.00 ب  لهد ه  المؤشدرات كبيدرة تقددر بددحيث كانت نسبة معالجة صدحيفة الشدع
حيددث ركددزت كلتددا الصددحيفتين علددى  %55.50معالجددة صددحيفة الخبددر لهدد ه المؤشددرات والمقدددرة ب

فدددي صدددحيفة الشدددعب  ،%00.00نبدددول الدددرمي اآلخدددر بنسدددب متقاربدددة نددددرت ب  المؤشدددر المعرفدددي
كمدددا تناولدددت هددد ه االخيدددرة فدددي هددد ه المرحلدددة المؤشدددر المعرفدددي   .فدددي صدددحيفة الخبدددر %00.00وب

ل هد ا المؤشدر مدن مقابدل انعددام نسدبة تنداو  %99.99على السلطة بنسبة ندرت بددد التداول السلمي 
رفددددي وجددددود صددددحافة حددددرة بنسددددبة ، مددددع تندددداول هدددد ه األخيددددرة  للمؤشددددر المعنبددددل صددددحيفة الشددددعب

كمددددا عمدددددت . %25.25تمددددع المدددددني بنسددددبةوالمؤشددددر المعرفددددي بنددددا  مؤسسددددات المج، 93.93%
 %55.50تأييد التعددية السياسية بنسب متقاربة ندرت ب يالصحيفتين إلى تناول المؤشر االتجاه

هددا تونددد تطرنددت صددحيفة الخبددر فددي معالج. صددحيفة الشددعبفددي  %52.52دبددصددحيفة الخبددر و فددي 
الممارسددة السياسددية لجميدددع لمفهددوم التعدديددة السياسددية إلددى المؤشددر السدددلوكي خلددق ظددروف عدالددة 

مقارنددددددة بنسددددددبة تطددددددرق صددددددحيفة الشددددددعب لددددددنفس المؤشددددددر والمقدددددددرة  %55.50األحددددددزاب بنسددددددبة 
، بااضددافة إلددى تطددرق هدد ه األخيددرة للمؤشددر السددلوكي األحددزاب ووسددائل ااعددالم هددي %90.90ب

 .مقابل عدم تطرق صحيفة الخبر له ا المؤشر %93.93الرنيب الكاشف لرخطا  بنسبة 

والتددداول  ة  الخبددر علددى المؤشددرين المعددرفين نبددول الددرمي اآلخددرويمكددن  إرجدداع اعتمدداد صددحيف     
عدددالم القدددارئ بدددأهم  مبددداد ئ  التعدديدددة  السدددلمي علدددى السدددلطة إلدددى تركيدددز الصدددحيفة علدددى تعريدددف وا 

الدد ي ملغدى  بموجبدب الددرئيس عبدد العزيددز بوتفليقدة  نددرار  السياسدية فدي إشددارة إلدى التعددديل الدسدتوري
 .تحديد فترات الترشح  للرئاسة  

ووجدود  في حين  يرجع اعتماد صحيفة الشعب  على المؤشرات  المعرفية  نبول الرمي  اآلخر      
ديدة  السياسدية  فدي المجتمع المدني اعالم القارئ  حول مفهدوم التعدصحافة حرة  وبنا  مؤسسات 

مواضددديع حدددول الحدددوار الدددوطني  مدددن خدددالل (  0221-0222)دراسدددة الهددد ه المرحلدددة  مدددن فتدددرة  
، واعتبدددار ابدددات  وتددددابير المصدددالحة  الوطنيدددةخاصدددة فيمدددا  يتعلدددق بحركدددة العدددرو  وندددانون االنتخ
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مدن المواضديع  المعبدرة  عدن هد ه المؤشدرات ريك فدي بندا  الديمقراطيدة وغيرهدا األسرة ااعالميدة  شد
 .المعرفية

د التعدديدة  السياسدية لمواصدلة مسديرة  االنتقدال تين إلى دعدوة القدارئ لتأييدفيوه ا ما دفع الصح     
فة الشدعب  فدي اعتمادهدا علدى نحو التوجدب التعدددي الجديدد فدي الجزائدر وهد ا مدا عبدرت عندب صدحي

كدد لك خلددق عددالم هددي الرنيددب الكاشددف لرخطددا  و ووسددائل ااتندداول المؤشددرين السددلوكيين األحددزاب 
ة الخبددر و المؤشددر الدد ي ركددزت عليددب صددحيفظددروف عدالددة الممارسددة السياسددية لجميددع االحددزاب وهدد

علددى تلقددين القددرا   نالخبددر مددن خددالل هدد ا المؤشددر فقددط  تعمددالوصددحيفة ميضددا فصددحيفة الشددعب 
الد ي يسدتلزم ظدروف تسدمح بالممارسدة هم على خوض غمار النظدام التعدددي نما ج سلوكية تساعد

ل ائإلددى جانددب وسدداألخيددرة  ه هدد ، مددع  نيدداملجميددع األطددراف واألحددزاب السياسدديةبعدالددة   السياسددية
فقدد اهتمدت  صدحيفة الخبدر بتنداول . نبة وكشدف مخطدا  السدلطةوهو مراها ببالدور المنوط ااعالم 

ضدوع خلدق ظدروف عدالدة الممارسدة السياسدية لجميدع  األحدزاب فدي إشدارة إلدى مو المؤشدر السدلوكي 
و األمدين العدام لحدزب جبهدة التحريدر الدوطني الحكومة علي بن فلديس  إنالة الرئيس بوتفليقة لرئيس

  .0220 إجرا ها في مفريل امقرر  التي كان ة  بشأن االنتخابات الرئاسيبينهما إثر خالفات 
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 مفاهيم  الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية  السياسية -ب

مقارنة مؤشرات مفهوم الخمول السياسي بين صحف الخبر والشعب  :(939)الجدول رقم  
  .(0221  --0222)لدراسة في المرحلة الثانية عينة ا

 الصحف عينة الدراسة             
 

 مؤشرات مفهوم الخمول السياسي

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %22 22 %00.00 20 السياسيعدم االهتمام بالشأن 
خمول المواطن في ممارسة حقونب 

 السياسية
20 00.00% 22 22% 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22 22 %00.00 20 معارضة المشاركة السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

عدم استمرار العمل السياسي لبعض 
ألحزاب يؤدي إلى الخمول السياسي     ا
 (دورياعدم تواصل الحزب مع المواطنين )

25 55.55% 29 922% 

دور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية 
 %22 22 %22 22 في تعزيز الخمول السياسي

 %922 29 %922 21 المجموع
  

مقارنددة مؤشددرات مفهددوم الخمددول السياسددي بددين صددحف الخبددر والشددعب  يظهددر الجدددول معدداله
ي الجددول  اعتمداد  ويالحدظ  فد ،(0221-0222)ة من فترة الدراسة عينة الدراسة في المرحلة الثاني

في معالجتها لمفهوم الخمول السياسي على المؤشر السلوكي عدم اسدتمرار العمدل صحيفة  الشعب 
اد مقارنددة بنسددبة اعتمدد% 922السياسددي لددبعض األحددزاب يددؤدي إلددى الخمددول السياسددي كليددة بنسددبة 

لدددة  مدددن فتدددرة  الدراسدددة هددد ه المرحفدددي %  55.55والمقددددرة بددددد المؤشدددر صدددحيفة الخبدددر علدددى هددد ا 
(0222-0221 .) 
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االهتمدام  كما عالجت صحيفة الخبر مفهوم الخمدول السياسدي مدن خدالل المؤشدر المعرفدي عددم    
المؤشددر المعرفددي خمددول المددواطن  فددي ممارسددة حقونددب علددى و  ،%00.00بالشددأن السياسددي بنسددبة 

بنسددددبة   ة  المشدددداركة السياسددددية جدددداهي معارضددددوعلددددى المؤشددددر االت%  00.00السياسددددية  بنسددددبة 
 .ميضا %  00.00

المؤشر السلوكي عدم استمرار العمدل السياسدي لدبعض  علىويمكن إرجاع  اعتماد الصحيفتين     
إلددى كددون الصددحيفتين  حصددرتا الخمددول السياسددي فددي عدددم ألحددزاب يددؤدي إلددى الخمددول السياسددي ا

وحقوندب  واجباتدبعدن مدا  تقداعس المدواطن متجداهلين خمدول و  ،اطنين دوريداًّ تواصل الحزب مع المدو 
خاصدة بالنسدبة لصدحيفة  ،ال ي يعد  ك لك خمدوال سياسدياالسياسي و  نمب بالشأالسياسية وعدم اهتما

الشددعب التددي لددم تتطددرق بتاتددا للمؤشددرات المعرفيددة وال االتجاهيددة علددى عكددس صددحيفة الخبددر التددي 
 .تطرنت لهما  بنسب محتشمة 

ي على المؤشرات الخبر في معالجتها لمفهوم الخمول السياسكما يعود تركيز صحيفة 
السياسي عدم االهتمام بالشأن  حول ه ا المفهوم ال ي يظهر في المعرفية اعالم وتعريف القارئ

صحيفة الخبر القارئ إلى  ويمكن تفسير دعوة. المواطنين عن ممارسة حقونهم السياسية وخمول
السياسية التي كانت سائدة في ه ه  ها عن المشاركةلسياسية بعدم رضاالمشاركة امعارضة 

في االنتخابات  والتي كانت ترتكز في التصويت( 0221-0222)المرحلة من فترة الدراسة 
 .اركة السياسية التعددية الحقيقيةر عن المش، فهي ال تعب  واالستفتا ات فقط
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والشعب  رصحف الخب الثقة بين وعدم مقارنة مؤشرات مفهوم الشك (:930)رقمالجدول  
 .( 0221  -0222)المرحلة الثانية ي عينة الدراسة ف

 الصحف عينة  الدراسة             
 

 مؤشرات مفهوم الشك وعدم الثقة

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %55.50 23 %09 20 مزمة ثقة

 %21.11 29 %09 20 تشكيك القوى السياسية بعضها في بعض

تبادل االتهامات ما بين السلطة  
 %22 22 %29 20 والمعارضة

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات 
 %02.21 20 %29 20 السياسية

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %21.10 29 %20 29 محاربة الديمقراطية من موانع السلطة

 %01.10 20 %91 20 استمرار مجوا  الصراع السياسي

 %22 22 %29 20 تآمر األحزاب ضد بعضها البعض
 %922 93 %922 03 المجموع

 

الشعب الخبر و  لشك وعدم الثقة بين صحفمعاله مقارنة مؤشرات مفهوم ا يوضح الجدول
اعتماد  ، ويالحظ في الجدول( 0221 -0222)رحلة الثانية من فترة الدراسة عينة الدراسة في الم

 بد بنسبة كبيرة ندرتدم الثقة على المؤشرات المعرفية لمفهوم الشك وعصحيفة الخبر في تناولها 
حيث ركزت % 02دلمقدرة باو  فة الشعب في معالجة ه ه المؤشراتمقارنة بنسبة صحي%  10

 مقارنة بنسبة%  55.50 ندرت بدبنسبة معتبرة  شعب على المؤشر المعرفي مزمة ثقةالصحيفة 
ألخيرة على ، في حين ركزت ه ه ا%09 دالمقدرة ب معالجة صحيفة الخبر لنفس المؤشر المعرفي 

مقارنة بنسبة معالجة  % 09بنسبة بعضها في بعض القوى السياسية  المؤشر المعرفي تشكيك
    .% 1.11صحيفة الشعب له ا المؤشر والمقدرة ب 
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مات ما بين السلطة  االتها المعرفي تبادل الجة صحيفة الخبر للمؤشركما جا ت نسبة مع
 %.22مقارنة بنسبة معالجة صحيفة الشعب  له ا المؤشر والمقدرة % 29 والمعارضة بد

ات معالجة صحيفة الشعب للمؤشر االتجاهي نزعة العدا  ضد بعض االتجاه وند ندرت نسبة     
 %.29والمقدرة بد  لمؤشرة صحيفة الخبر له ا امعالج مقارنة بنسبة%  01.10 السياسية بد

 السلوكي استمرارعلى المؤشر  نركزت كلتا الصحيفتي السلوكية فقدمما بخصوص المؤشرات      
بالنسبة % 91 مقارنة بنسبةبالنسبة لصحيفة الشعب % 01.10مجوا  الصراع السياسي بنسبة 

السلوكي تآمر األحزاب ضد بعضها البعض  األخيرة المؤشر، كما تناولت ه ه لصحيفة الخبر
في حين جا ت  %.22 والمقدرة بدمقارنة بنسبة تناول صحيفة الشعب له ا المؤشر % 29بنسبة 

من موانع السلطة ضعيفة لكلتا شر السلوكي محاربة الديمقراطية نسبة معالجة الصحيفتين للمؤ 
 بد صحيفة الخبر والمقدرةبنسبة  مقارنة% 21.10الصحيفتين ندرت نسبة صحيفة الشعب ب

20.% 

 تركيزمزمة ثقة و على المؤشر المعرفي  الصحيفتين بنسب معتبرة تاتركيز كل ويمكن إرجاع     
القارئ  تشكيك القوى السياسية بعضها  في بعض  اعالم صحيفة الخبر على المؤشر المعرفي

      ة سوا  سلطةالسياسية الجزائريمختلف األطراف الموجودة في الساحة بالثقة المهزوزة ما بين 
، بسبب مجوا  الريبة والشك التي كانت تسود العالنات موالية بمو محزاب معارضة مو محزا
        المرحلة من فترة الدراسة  هالسياسية في ه واالتجاهات فطراالسياسية بين مختلف األ

امات ما بين السلطة والمعارضة تهوهو ما يؤدي ولو بنسبة نليلة إلى تبادل اال ،(0222-0221)
وه ا ما تم تناولب  ك لك من  ،بعضها البعضات السياسية فيما واالتجاه وحتى ما بين األطراف

 . المعرفي  تبادل االتهامات ما بين السلطة والمعارضة بنسبة  نليلة نبل صحيفة الخبر في المؤشر

الشعب كبيرة  مقارنة بنسبة تناول صحيفة الخبر للمؤشر وند جا ت نسبة تناول صحيفة       
االتجاهي  نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات السياسية العتماد الصحيفة على ه ا المؤشر من 
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مجل توجيب القارئ نحو تبني اتجاه معاد نحو المتسببين في العنف وانعدام األمن واالستقرار في 
 .   راسةالبالد خالل ه ه المرحلة من فترة الد

وفي نطاق المؤشرات السلوكية لوحظ اهتمام صحيفة الشعب وبنسبة كبيرة مقارنة بنسبة اهتمام     
السياسي ومعالجة صحيفة الخبر للمؤشر ر السلوكي استمرار مجوا  الصراع صحيفة الخبر بالمؤش

السياسي السلوكي تآمر األحزاب ضد بعضها البعض بطرح الصحيفتين لنما ج تظهر الصراع 
الحاصل بين مختلف األطراف السياسية في الجزائر لتعبرعن مفهوم الشك وعدم الثقة السائد في 

 .(0221  -0222)حلة من فترة الدراسة الساحة السياسية في ه ه المر 
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ف السياسي بين صحف الخبر والشعب العنمفهوم مقارنة مؤشرات  (:938)رقمالجدول  
 (.0221  -0222)مرحلة الثانية العينة الدراسة في 

 الصحف عينة الدراسة             
 

 العنف السياسيمؤشرات مفهوم 

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %52.00 20 %00.05 91 انعدام األمن واالستقرار
 %01.29 21 %00.05 92 البالد تحكمها القوة

سياسية في السلطة مو اغتيال رموز 
 %90.02 20 %99.99 23 المعارضة

استخدام لغة القوة في المواجهات 
 %29.10 20 %99.99 23 السياسية 

عسكرة الحياة المدنية وضعف سيادة 
 القانون

22 22% 22 22% 

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

تأييد استخدام العنف السياسي ودعوة 
القارئ إلى تبني مونف مؤيد الستخدام 

 السياسيالعنف 
22 22% 22 22% 

ت 
شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 
 %91.02 20 %95.55 21 تبني مختلف القوى السياسية للعنف 

 %922 08 %922 53 المجموع
 

صدحف الخبدر والشدعب عيندة  السياسدي بدينالعنف مفهوم مؤشرات يبين الجدول معاله مقارنة 
، ويالحددظ فددي الجدددول اعتمدداد كلتددا (0221-0222)الدراسددة فددي المرحلددة الثانيددة مددن فتددرة الدراسددة 

تهدددا لمفهدددوم العندددف السياسدددي علدددى المؤشدددرات المعرفيدددة بنسدددبتين كبيدددرتين االصدددحيفتين فدددي معالج
بالنسددددبة لصددددحيفة % 90.31بة بنسددددبالنسددددبة لصددددحيفة الخبددددر و %  91.19 بدددددد ومتقدددداربتين تقدددددر

 .الشعب
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حيث عالجت كلتدا الصدحيفتين معظدم المؤشدرات المعرفيدة بنسدب متقاربدة ركدزت فيهدا صدحيفة 
تندداول هدد ا  مقارنددة بنسددبة% 00.05الخبددر علددى المؤشددر المعرفددي انعدددام األمددن واالسددتقرار بنسددبة 

شر المعرفي ، كما ركزت ه ه األخيرة على المؤ  %52.00والمقدرة ب  شعبالمؤشر في صحيفة ال
لمؤشر في صحيفة الخبدر والمقددرة مقارنة بنسبة تناول ه ا ا%  01.29البالد تحكمها القوة  بنسبة 

المعارضدددة بنسدددبة  السدددلطة مو، وعلدددى المؤشدددر المعرفدددي اغتيدددال رمدددوز سياسدددية فدددي %00.05بدددد 
هدد ه  ، وتندداول% 99.99مقارنددة بنسددبة تندداول صددحيفة الخبددر لهدد ا المؤشددر والمقدددرة بدددد % 90.02

مقارنة بنسدبة % 99.99األخيرة للمؤشر المعرفي استخدام لغة القوة في المواجهات السياسية بنسبة 
 %.29.10بد تناول صحيفة الشعب له ا المؤشر والمقدرة

لوكي تبني مختلف القوى السياسية للعنف بنسبة الس مع تركيز صحيفة الشعب على المؤشر     
وبخصوص %. 95.55المقدرة بد و  صحيفة الخبر له ا المؤشر مقارنة بنسبة تناول% 90.02

المؤشر االتجاهي تأييد استخدام العنف السياسي ودعوة القارئ إلى تبني  مونف مؤيد الستخدام 
  -0222)الدراسة العنف السياسي فلم تتطرق لب كلتا الصحيفتين في ه ه المرحلة من فترة

0221.) 

ويمكن إرجاع تركيز الصحيفتين على المؤشرات المعرفية لمفهوم العنف السياسي في ه ه      
وهي انعدام األمن    كبيرتين بتناولهما لمعظم المؤشرات بنسبتينمرحلة من فترة الدراسة و ال

 لغة القوةمو المعارضة واستخدام  ة واغتيال رموز سياسية في السلطةالبالد تحكمها القو و  واالستقرار
مة السياسية التي كانت وما ، اعالم وتنوير القارئ حول مالبسات األز في المواجهات السياسية

(.                   0221-0222)مرحلة من فترة دراسة تتخبط فيها البالد في ه ه ال زالت
في حوادث  رهابيةممارس من نبل الجماعات ااوانصب االهتمام على العنف السياسي ال

عالميةالسياسية  االغتياالت ختلف ، واالنفجارات والمواجهات العنيفة بين مضد رموز سياسية وا 
في منطقة القبائل في مفريل " بالربيع األمازيغي"مظاهرات ما يعرف  االتجاهات السياسية واندالع

 .وتصاعد  المصادمات  بين رجال األمن والمتظاهرين   0229



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 510 

 

لمؤشر السلوكي تبني مختلف الشعب بنسبة مكبر لتناول الصحيفتين وصحيفة مما بخصوص     
السياسية للعنف حيث حم لت الصحيفتين لمختلف األطراف السياسية مسباب العنف الحاصل القوى 

طة بين السلواالنتخابات والمواجهات العنيفة في البالد وبمختلف مظاهره في المظاهرات 
االنفجارات واالغتياالت والقتل والتدمير في ي البالد والظاهر في ف واالنفالت األمني والمواطنين

 (. 0221  -0222) المرحلة الثانية من فترة الدراسة

ة في بين صحف الخبر والشعب عينة الدراس مفهوم الفردانية مقارنة مؤشرات :(935)الجدول رقم 
 ( .0221  -0222)المرحلة  الثانية 

 الصحف عينة الدراسة             
 

 الفردانيةمؤشرات مفهوم 

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

ت 
شرا
مؤ

رفية
مع

 

 %22 22 %55.55 29 القيادة السياسية فردية
 %922 29 %55.55 29 ضعف دور المؤسسات السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

 %22 22 %55.55 29 تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة الحكم
ت 

شرا
لمؤ

ا
كية

سلو
ال

 
 %22 22 %22 22 الرئيس في إصدار القرارات السياسيةحق 

 %922 29 %922 28 المجموع
 

بين صحف الخبر والشعب عينة ية مفهوم الفردان مقارنة مؤشراتيظهر الجدول معاله 
ويالحظ في الجدول اعتماد  ،(0221-0222)ية من فترة  الدراسة الدراسة في المرحلة الثان
اول تنندرت نسبة  بحيثعلى المؤشرات المعرفية  لمفهوم الفرادنيةا مالصحيفتين في معالجته

مقارنة  بنسبة تناول  %922 بدضعف دور المؤسسات السياسية  صحيفة الشعب للمؤشر المعرفي
، مع تناول صحيفة الخبر للمؤشر المعرفي %55.55ر لنفس المؤشر والمقدرة ب صحيفة الخب

 .وال ي لم يتم تناولب في صحيفة الشعب %55.55القيادة السياسية فردية بنسبة 
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بنسبة القيادة الفردية في إدارة الحكم كما عمدت صحيفة الخبر إلى دعوة القارئ لتعظيم دور       
 .المؤشر الشعب لنفس لمعالجة صحيفة% 22مقابل نسبة % 55.55ب  تقدر

المؤشرات   ية علىلمفهوم الفردان ويمكن إرجاع اعتماد كلتا الصحيفتين في معالجتهما     
   السلطة  فيئ حول القيادة السياسية الفردية سوا  المعرفية إلى حرصها على تقديم الحقائق للقار 

الشعب  بصفة  مو حتى  بالنسبة  للمؤسسات السياسية في البالد وهو ما ركزت عليب  صحيفة
دة الفردية دور القيا فبالنسبة لها ضعف دور المؤسسات السياسية هو ال ي يدفع إلى تعظيممطلقة 

، و لك في إشارة  صحيفة الشعب إلى تلقي رئيس الجمهورية عبد العزيز في إدارة  حكم البالد
  مجلس بوتفليقة لم كرة تفسيرية من رئيس المجلس الدستوري إثر التجديد الجزئي األول ألعضا

عزيز  بوتفليقة الوفي إشارة  صحيفة الخبر إلى مرض الرئيس عبد  0222ديسمبر  00األمة في 
وينوب عنب  في مهمتب  باعتبار من القيادة فردية ودور وعدم وجود من يخلفب  0223في نوفمبر 

 .المؤسسات السياسية ضعيف 

مما بخصوص المؤشر االتجاهي  تعظيم دور القيادة الفردية في إدارة الحكم  فيظهر في  
 اربة الفساد ومراجعة نانون األسرة في ه هتعظيم  دور الرئيس بوتفليقة في المصالحة الوطنية ومح

 .(0221  -0222)المرحلة  من فترة الدراسة

 

 

 

 

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 512 

 

مقارنة مؤشرات مفهوم التقييد السياسي بين صحف الخبر والشعب : (933)الجدول رقم
 .(0221  -0222)في المرحلة الثانية  عينة الدراسة
 الدراسةالصحف عينة              

 
 السياسي التقييدمؤشرات مفهوم 

 الخبر
 الشعب 

 النسبة التكرارات النسبة التكرارات

رفية
 مع

رات
ؤش
م

 

 %99.03 25 %92 23 رفض مبدم الحوار
 %03 20 %02 92 عدم فسح المجال ممام الرمي اآلخر

 %22 22 %22 22 وجود صحافة غير حرة
 %90.92 20 %00 99 تقييد العمل السياسي المدني

 %21.03 29 %20 20 محزاب المعارضةشل نشاطات 
 %90.92 20 %91 29 تقييد دور الشعب في العملية السياسية

شر 
مؤ

هي
تجا

ا
 

معارضة توسيع العمل السياسي التعددي 
 والحزبي

29 91% 20 90.92% 

كية
سلو

ت ال
شرا
لمؤ

ا
 

 %22 22 %92 23 احتكار السلطة للحكم
 %22.09 29 %22 22 الدعوة إلى الحد من نيام األحزاب

نانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل 
 الصحفي

29 20% 29 22.09% 

 %922 98 %922 32 المجموع
 

بدين صدحف الخبدر والشددعب  ندة مؤشدرات مفهددوم التقييدد السياسدييظهدر الجددول معداله مقار 
، ويالحدظ فدي الجددول تركيدز (0221-0222)عينة الدراسة في المرحلة الثانية  مدن فتدرة الدراسدة  

كلتا الصحيفتين  فدي  معالجدة مفهدوم  التقييدد السياسدي  علدى المؤشدرات المعرفيدة بنسدبتين كبيدرتين 
مقارنددة بنسددبة % 03ب  بدددد ه المؤشددرات فددي صددحيفة الشددعهدد متقدداربتين  حيددث ندددرت نسددبة  تندداولو 
وكدان هدد ا التنداول لمعظدم المؤشددرات المعرفيدة وبنسددب % 00 ولهدا فدي صددحيفة الخبدر والمقددرة بدددتنا

التقييدددد زت هددد ه األخيدددرة  تناولهدددا لمفهدددوم ، فقدددد ركدددبدددة بدددين صدددحيفة الخبدددر وصدددحيفة الشدددعبمتقار 
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مقارنددة بنسددبة % 03بنسددبة عدددم فسددح المجددال ممددام الددرمي  اآلخددر  فددي المؤشددر المعرفددي السياسددي 
في حين ركزت صدحيفة الخبدر علدى المؤشدر % . 02دفة الخبر لنفس المؤشر والمقدرة بتناول صحي

مقارندددة بنسددبة تنددداول صددحيفة الشدددعب لدددنفس  %00المعرفددي تقييدددد العمددل السياسدددي المدددني بنسدددبة 
دم الحدوار بنسددبة رفددض مبد، كمددا تناولدت هد ه األخيددرة المؤشدر المعرفدي %90.3 دالمؤشدر والمقددرة بد

وتناولدددت صدددحيفة . %92يفة الخبدددر لدددنفس المؤشدددر بنسدددبة مقارندددة بنسدددبة تنددداول صدددح%  99.03
مقارنددة بنسددبة تندداول % 91الخبددر المؤشددر المعرفددي تقييددد دور الشددعب فددي العمليددة السياسددية بنسددبة 

المعرفددي شدددل ، كمددا تناولددت هدد ه األخيددرة المؤشددر %90.3بنسددبة صددحيفة الشددعب لددنفس المؤشددر 
فة الشددعب تندداول صددحي بنسددبةمقارنددة % 21.03 ضددة بنسددبة ضددئيلة تقدددر بدددمحددزاب المعار  نشدداطات

 %.20 دلنفس المؤشر والمقدرة ب

ممددددا بخصددددوص المؤشددددر االتجدددداهي  معارضددددة توسدددديع العمددددل السياسددددي  التعددددددي  والحزبددددي      
بنسددبة نسددبة تناولددب مددن نبددل صددحيفة الشددعب مقارنددة ب% 91فتناولتددب صددحيفة الخبددر بنسددبة تقدددر بددد 

% 92صدحيفة الخبدر المؤشدر السدلوكي احتكدار السدلطة للحكدم بنسدبة  كما تناولت ميضدا%  90.3
مقابددددل تندددداول صددددحيفة الشددددعب  للمؤشددددر السددددلوكي  الدددددعوة إلددددى الحددددد مددددن نيددددام األحددددزاب بنسددددبة 

مدددل الصدددحفي بنسدددبة وعلدددى المؤشدددر السدددلوكي ندددانون العقوبدددات يعمدددل علدددى تنظددديم الع% 21.03
 %.20مقارنة بنسبة تناول صحيفة الخبر لنفس المؤشر والمقدرة بد %  21.03

ويمكن إرجاع تركيز كلتا الصحيفتين على المؤشرات المعرفية في ه ه المرحلة من فترة       
لرمي اآلخر وتقييد العمل اعالم القارئ بأن عدم فسح المجال ممام ا( 0221-0222)الدراسة 

، وشل نشاطات في العملية السياسية الحوار وتقييد دور الشعبمبدم ورفض سي المدني السيا
 .الظاهر في الساحة السياسية  رضة هي تعبير عن التقييد السياسيمحزاب المعا
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كما يمكن تفسير اتجاه كلتا الصحيفتين لدعوة القارئ لمعارضة توسيع العمل السياسي 
في ه ه المرحلة ثرة األحزاب في الساحة السياسية االتجاهي إلى كالتعددي والحزبي في المؤشر 

 تظهر إال في فترة االنتخابات وه ا ما دون جدوى لها فهي ال( 0221-0222)من فترة الدراسة
ي لمؤشر السلوكي الدعوة إلى الحد من نيام األحزاب و لك فل الشعبصحيفة  معالجة يفسر ميضا 

في ه ه المرحلة من فترة على نظام االنتخابات بإدراج تعديالت  إشارة لترتيب الساحة السياسية
احتكار السلطة للحكم  على المؤشر السلوكي الخبر حيفةويرجع اعتماد ص. (0221-022)الدراسة

خالل طرحها لنما ج سلوكية تظهر ه ا االحتكار في إشارة إلى فوز بوتفليقة في االنتخابات  من
ات األمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ومرشحها للرئاسيد الخالفات التي نشبت بينب وبين بع

النتخابات الرئاسية ألفريل ساد األجوا  التي سبقت إجرا  اعلي بن فليس وعدم الرضا ال ي 
0220 . 

مما بالنسبة العتماد صحيفة الشعب مكثر من صحيفة الخبر على المؤشر السلوكي نانون 
من المشرع الجزائري تفنن في إصدار  في إشارة إلىمل على تنظيم العمل الصحفي عقوبات يعال

 .الطابع العقابيعليها  الصحافة طغىنوانين منظمة لمهنة 

الدراسة في  ة مهداف مضمون صحف الخبر والشعب عينةمقارن (:938)رقمالجدول 
 (. 0221  -0222)المرحلة الثانية
 الدراسة الصحف عينة  

 
 مضمون الصحف مهداف

 الخبر
 

 الشعب

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 
 %90.13 20 %02 91 انتقاد السلطة

 %53.12 90 %53 90 تأكيد خط السلطة
 %93.50 21 %23 20 توجيب القيادات السياسية

 %90.90 23 %02 29 انتقاد القيادات السياسية

 %922 80 %922 52 المجموع
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الجدول معاله مقارنة مهداف مضمون صحف الخبر والشعب عينة الدراسة في المرحلة يبين 
في الجدول اختالف في مهداف مضامين كل ، ويالحظ (0221-0222)ة الدراسةالثانية من فتر 

من صحيفة الخبر التابعة للقطاع الخاص مع مهداف مضامين  صحيفة  الشعب  التابعة للقطاع 
 (. 0221  -0222)ن فترة الدراسة مرحلة مالعام في ه ه ال

بنسبة مقارنة % 02حيث يالحظ اعتماد صحيفة الخبر على هدف انتقاد السلطة بنسبة 
اد ه ه األخيرة على هدف مع اعتم% 90.13 الشعب على نفس الهدف والمقدرة بدصحيفة  اعتماد

الخبر والمقدرة  هدف في صحيفةنفس ال ةمقارنة بنسب% 53.12 تأكيد خط السلطة والمقدرة بنسبة
مقارنة % 02السياسية في صحيفة الخبر نسبة  انتقاد القيادات، في حين سجل هدف %53بد

والتي اعتمدت على هدف توجيب %  90.90بنسبة نفس الهدف في صحيفة الشعب والمقدرة بد 
ة مقارنة بنسبة اعتماد صحيفة الخبر على ه ا الهدف والمقدر % 93.50القيادات السياسية بنسبة 

 %.23بد

لمفاهيم الثقافة السياسية على  أن صحيفة الخبر تهدف في معالجتهاويمكن تفسير  لك ب
، ومن مهامها  م منها صحيفة تابعة للقطاع الخاصانتقاد السلطة وانتقاد القيادات السياسية بحك

تأكيد خط إلى  دفت الصحيفة في نسبة من مواضيعها، كما هالرمي العام تقاد السلطة لتنويران
      حلة من فترة الدراسة تدابير المصالحة الوطنية في ه ه المر السلطة و لك في مواضيع 

تابعة للقطاع العام فهي لسان حال ، في حين تعد صحيفة الشعب صحيفة (0222-0221)
التي ركزت و  علقة بمفاهيم الثقافة السياسيةالسلطة وهو ما ظهر جليا في مهداف مضامينها المت

، لكنها لم تتوانى عن انتقاد السلطة خاصة في موضوع المصالحة الوطنية تأكيد خط السلطةعلى 
وحتى القيادات السياسية وتوجيب ه ه األخيرة خاصة فيما يخص الصراعات والصدامات الموجودة 

مرحلة من فترة في ه ه ال سية والظاهرة في الساحة السياسيةبين مختلف األطراف والقيادات السيا
 ( .0221  -0222)راسة الد
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مقارنة مدى ارتباط مضمون صحف الخبر والشعب عينة الدراسة  (:933)رقمالجدول 
 (. 0221  -0222)المرحلة الثانية  السياسي فيبالحدث 

 الدراسة عينةصحف ال
 

 ارتباط المادة بالحدث السياسي

 الخبر
 

 الشعب        

 النسبة التكرارات  النسبة التكرارات 
 %30.00 91 %91.10 51 نعم

 %00.05 90 %95.55 21 ال

 %922 88 %922 53 المجموع

 

يظهر الجدول معاله مقارنة مدى ارتباط مضمون صحف الخبر والشعب عينة الدراسة 
، ويالحظ في الجدول (0221-0222)بالحدث السياسي في المرحلة الثانية من فترة الدراسة 

ث السياسية بنسبة لمفاهيم الثقافة السياسية باألحدا المعالجة بية مواضيع صحيفة الخبرارتباط مغل
مقارنة بنسبة ارتباط مواضيع صحيفة الشعب المعالجة لمفاهيم الثقافة % 91.10 بد كبيرة تقدر

يالحظ تقارب بين ه ه النسبة ونسبة كما  %30.00داث السياسية والمقدرة بد السياسية باألح
المرتبطة باألحداث السياسية  لمفاهيم الثقافة السياسية وغيرالشعب المعالجة مواضيع صحيفة 

في حين ندرت نسبة مواضيع صحيفة الخبر المعالجة لمفاهيم الثقافة % 00.05والمقدرة بدد
ويمكن إرجاع  لك إلى مسايرة صحيفة % 95.55السياسية وغير المرتبطة باألحداث السياسية بد 

ي ه ه المرحلة في الساحة السياسية ف اسية مع مختلف األحداثسيالخبر معالجتها لمفاهيم الثقافة ال
التقليل  عمدت صحيفة الشعب في ه ه المرحلة إلى، في حين (0221-0222)من فترة الدراسة

، وهو ما سوف فة السياسية مع األحداث السياسيةالثقا من نسبة ارتباط مواضيعها المعالجة لمفاهيم
ة التنمية السياسية التي تستلزم استمرارية في معالجة مفاهيم يؤثر على مساهمة الصحيفة في عملي

 .بزوال الحدث تختفي المعالجةو  اتيا مو مسايرة لرحداث السياسية فقطالثقافة السياسية وليس مناسب
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عيقة لعملية التنمية  مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والم: المطلب الثالث
 (. 0221-0222)صحفتي الخبر  والشعب  خالل المرحلة الثانية بين السياسية  

 تفاوت طفيف لصالح صحيفة الخبر( 0221-0222)ز ه ه المرحلة من فترة الدراسة ي  م 
بين حجم المواد المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية المنشورة في صحيفة الخبر التابعة للقطاع 

تابعة في صحيفة الشعب الالمنشورة و اهيم الثقافة السياسية الخاص وبين حجم المواد المعالجة لمف
من فترة  الدراسة  لك إلى كثافة األحداث السياسية في ه ه المرحلة  ويمكن إرجاع  ،للقطاع العام

والتي دفعت الصحيفتين إلى تكثيف معالجاتها لمفاهيم الثقافة السياسية في ه ه المرحلة و لك من 
مجل إعالم القرا  حول مفاهيم الثقافة السياسية المعبرة عن النظام التعددي، ودعوتهم إلى تبني 

فيها على القيام بسلوكيات اتجاه مؤيد للتوجب التعددي مع طرح نما ج سلوكية للقرا  تحثهم  
 . تتماشى مع ه ا التوجب

الثقافة السياسية في الصفحات الداخلية لكلتا ع المتعلقة بمفاهيم مغلبية المواضي ظهرتوند     
إلى بعض المواضيع في لك إلى نيام الصحيفتين بااشارة ويرجع   والشعب،الصحيفتين الخبر 

بااضافة إلى من المواضيع . في الصفحات الداخلية الصفحات األولى وتضع تتمة ه ه المواضيع
 واألخيرة الاألولى  يجعل الصفحاتما  حي زا مكانيا واسعاالمعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية تتطلب 

إال من صحيفة الشعب العمومية عمدت إلى نشر بعض المواضيع . تتسع لمثل ه ه المواضيع
 .الصفحة األولى في شكل مقاالت افتتاحيةالمعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في 

السياسية  في شكل مواد إخبارية في كلتا اد المنشورة حول مفاهيم الثقافة وند جا ت معظم المو    
بمختلف مفاهيم وتعريف القارئ  على إعالم الشعب العتماد كلتاهماصحيفتي الدراسة الخبر و 

ف التفاصيل وخلفيات األحداث التي تساعده الثقافة السياسية ومؤشراتها من خالل نشرها لمختل
على تكوين رمي صائب حول مختلف األحداث التي كانت سائدة في الساحة السياسية في ه ه 

، مع ارتفاع طفيف في نسبة مواد الرمي بالنسبة ( 0221-0222)المرحلة من فترة الدراسة
ا ت في شكل مقاالت افتتاحية لصحيفة الشعب مقارنة بنسبة ه ه المواد في صحيفة الخبر والتي ج
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مو تعليقات مو معمدة اظهار رمي الصحيفة وصحفييها في الموضوع والمفهوم المعالج مع انتراح 
 لتمر س صحفييها في كتابة مختلف مشكال مواد الرمي يما يتعلق بمختلف األحداث وك لكالحلول ف

مقارنة بصحفيي صحيفة الخبر الفتية  9110ديسمبر  99 فيباعتبارها صحيفة عريقة تأسست 
 . 9112نوفمبر  29والتي تأسست في 

وكان اعتماد صحف الخبر والشعب عينة الدراسة على شكل الخبر في وصفها ونقلها      
   ، كأحداث عنف(0221-0222)لدراسة لرحداث والونائع المتزامنة مع ه ه المرحلة من فترة ا

ة ه ا  الشكل لمثل ه ه ألحزاب السياسية حول مختلف القضايا السياسية لمال معرض موانف ا مو
 الصحفي إلى مكان الحدث بالتقرير الصحفي ال ي يتطلب تنقلا مقارنة ميض المواضيع ولسهولتب

في ه ه المرحلة من فترة  في البالدوحالة الطوارئ األمنية غير المستقرة مع األوضاع خاصة 
 .عائقا يحول دون تنقل الصحفيين إلى مماكن األحداث، ما يشكل الدراسة

لشكلي العمود الصحفي والحديث الصحفي بنسب نليلة مما بخصوص مواد الرمي فكان التناول    
ويعود  والعمود الصحفي والمقال التحليليفي صحيفة الخبر وألشكال المقال االفتتاحي والتعليق 

       الدراسة من فترة  فيين في ه ه المرحلةإلى استحداث صحيفة الخبر لعمودين صح لك 
مما اعتماد صحيفة الشعب على مختلف " مجرد رأي"و" نقطة  نظام"ان بعنو ( 0222-0221)

ومنب  ي كتابة مثل ه ه األشكال الصحفيةمشكال  مواد الرمي فيعود إلى امتالك  صحفييها الخبرة ف
في  "لحظة تأمل"المداومة على نشر مقال افتتاحي في الصفحة األولى وعمود صحفي  بعنوان 

لمفاهيم الثقافة والشعب المعالجة   رع عدم إرفاق صحف الدراسة الخبكما يرج .الصفحة األخيرة
مالئمة إلى تناول الصحيفتين لمواضيع متعلقة بالثقة المتبادلة ومفهوم االستقرار  السياسية بصورة

مرافقة اسي وهي مواضيع ال تستلزم  صورا السياسي ومفهوم التعددية  السياسية ومفهوم التقييد السي
فالصحيفتان تعتمدان على وضع الصور في . غلبيتها جا  في الصفحات الداخليةخاصة ومن م
 .بهدف ج ب انتباه القارئ للموضوعمو األخيرة ألولى الصفحات ا
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والشعب لمفاهيم الثقافة السياسية الداعمة        يما يتعلق بمقارنة معالجة صحيفتي الخبروف
والمعيقة لعملية التنمية السياسية فيستخلص اعتماد صحف الشعب بنسبة كبيرة على مفاهيم 

السياسية مقابل اعتماد  صحف الخبر بنسبة  كبيرة على الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية 
     مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسة

فكلتا الصحيفتين ركزتا على نفس مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة والمعيقة (. 0222-0221)
دة مختلفة حيث ركزت صحف الشعب التابعة للقطاع العام شكن بنمية السياسية العام للعملية الت

على المفاهيم الداعمة لعملية التنمية السياسية وهي مفهوم االستقرار السياسي  ومفهوم التعددية 
لعملية التنمية السياسية المعيقة ن تركيزها على المفاهيم السياسية ومفهوم الثقة المتبادلة مكثر م

حف الخبر التابعة للقطاع الخاص مكثر وهي مفهوم العنف السياسي والتي ركزت عليها ص
ويرجع  لك بالنسبة لصحف الشعب إلى . ومفهوم التقييد السياسي ومفهوم الشك وعدم الثقة
األولى من فترة  مكثر استقرارا من المرحلة االوضع السياسي السائد في ه ه المرحلة باعتباره

القبائل وك لك ااشارة إلى مكافحة اارهاب في مختلف منطقة  ، رغم بداية المظاهرات فيالدراسة
، واعتباره األسرة ااعالمية بوتفليقة حركة العرو  للحوار ع الوطن ودعوة الرئيس عبد العزيزربو 
ومشروع  المصالحة الوطنية وغيرها من األحداث التي ميزت ائرية شريك في بنا  الديمقراطية الجز 

فبالنسبة لصحف الشعب يعد االستقرار السياسي والثقة . عن ه ه المفاهيمه ه المرحلة والمعبرة 
 .المتبادلة هما ركيزتان مساسيتان للتعددية السياسية في البالد

لددى مفهددوم  ممددا بالنسددبة لصددحف الخبددر التابعددة للقطدداع الخدداص فيرجددع  تركيزهددا بنسددب معتبددرة ع 
شدارة  إلدى محدداث شدك وعددم الثقدة  و لدك  فدي إالتقييد السياسي ومفهوم ال العنف السياسي  ومفهوم

والريبدة  وعددم  الثقدة  آند اك ، بااضدافة إلدى الشدكسائدة  في الساحة السياسدية   العنف التي كانت
وتشكيك مختلدف  م وبين السلطة السياسية ك لكبين مختلف  االتجاهات السياسية في الجزائر وبينه

ت فيما بينهم  وك لك في إشارة الصدحيفة إلدى الطريقدة األطراف في بعضها البعض وتبادل االتهاما
التدددي تعاملدددت بهدددا السدددلطة مدددع المظددداهرات التدددي ونعدددت فدددي منطقدددة القبائدددل مدددع معانبتهدددا وسدددجنها 
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علدى ( 0221-0222) ويرجع تركيز صحف الشعب في ه ه المرحلة من فترة الدراسدة. للصحفيين
ولددو بنسددب نليلددة فددي إشددارة  إلددى محاولددة إجهدداض هدد ه المفدداهيم المعيقددة لعمليددة التنميددة السياسددية  

مسدددار الحدددوار مدددا بدددين السدددلطة وحركدددة العدددرو ، بااضدددافة إلدددى الخالفدددات والصدددراعات السياسدددية 
، وتشددكيك ي و حركددة ااصددالح الددوطنيوالتصدددعات داخددل األحددزاب كحددزب جبهددة التحريددر الددوطن

 فدي الجزائدر نتخابداتنزاهدة اال، والتشدكيك حتدى فدي االتجاهات السياسية بعضدها فدي بعدضمختلف 
 .لتقييد السياسي والشك وعدم الثقةمن المواضيع المعبرة عن مفاهيم العنف السياسي وا وغيرها

في ه ه  داعمة لعملية التنمية السياسيةال مؤشرات مفاهيم الثقافة السياسية مما بخصوص
والشعب على  سة الخبرلتا صحيفتي الدرافقد ركزت ك( 0221-0222)الدراسة المرحلة من فترة 

صحيفة الخبر مقارنة بنسبة سبة  لمكبر بالن، لكن بنسبة لمفهوم الثقة المتبادلة المعرفية المؤشرات
حول مفهوم الثقة المتبادلة حيث في إعالم القارئ الهما بدورهما لوعي ك الشعب نظراصحيفة 

ومؤشر ادة ومنها تعمل في الصالح العام ركزت كلتا الصحيفتين على المؤشر المعرفي الثقة في القي
، بااضافة إلى مؤشر الثقة طنيةاحترام حقوق ومصالح اآلخرين في إشارة إلى نانون المصالحة الو 

في مختلف االتجاهات السياسية ال ي تناولتب صحيفة الخبر فقط خالفا  لصحيفة الشعب باعتبار 
ن بين مختلف االتجاهات ة يجب من تكو من الثق لى تابعة للقطاع الخاص فهي تعتبرمن األو 

عكس الثانية التي تعتبرها ثقة في القيادة  فقط  واألطراف السياسية وبينها وبين السلطة ك لك
 .باعتبارها صحيفة تابعة للقطاع العام 

وصحيفة الشعب بنسبة مكبر إلى دعوة القارئ ومختلف  عمدت كلتا الصحيفتين كما
م وهو ما تجلى في ر االتجاهي لتبني نزعة التعاي  والتسامح بينهاالتجاهات السياسية في المؤش

بطرحها لنما ج سلوكية تدعو جميع القوى الوطنية للعمل المشترك وهي  المؤشر السلوكي
المؤشرات التي لم تتطرق لها صحيفة الخبر تماما فتركيزها كان على المؤشرات المعرفية لتعريف 

، فكانت دعوتها إلى التسامح والتعاي  بين مختلف االتجاهات قطارئ بمفهوم الثقة المتبادلة فالق
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، فصحيفة الخبر اكتفت  اتناولها للمؤشرات السلوكية بتات  محتشمة الشي  ال ي ظهر جليا في عدم 
عالمب حول مفهوم الثقة المتبادلة من خالل المؤشرات المعرفية له ا المفهوم   .فقطبتعريف القارئ وا 

لمؤشرات مفهوم االستقرار السياسي فقد اعتمدت كلتا الصحيفتين الخبر والشعب  وبالنسبة 
حيث ركزت صحيفة ، بين نسبتيهما لصالح صحيفة الخبر على المؤشرات المعرفية بتفاوت بسيط 

المعرفي إدانة العنف ومالحقة الجناة ومحاكمتهم والمؤشر المعرفي توفير  الخبر على المؤشر
المؤشر ، وبنسبة نليلة على روالواجبات التي يكفلها الدستو  ممارسة الحقوقاألمن واالستقرار ل

نفس المؤشرات التي اعتمدت عليها وهي  المعرفي تغليب لغة الحوارعلى لغة االغتيال والعنف
لتي واالستقرار لممارسة الحقوق والواجبات اها مكثر على توفير األمن صحيفة الشعب لكن بتركيز 

عالم القارئ من توفير االستقرار الدستور و  يكفلها لك العتماد كلتا الصحيفتين على تنوير وا 
إال بتغليب لغة الحوار على  السياسي لممارسة الحقوق و الواجبات التي يكفلها الدستور ال يتحقق

ة السياسية في محاكمتهم علما من الساحو االغتيال والعنف وبإدانة العنف مع مالحقة  الجناة  لغة 
كانت تتميز بقلة االستقرار خاصة مع بداية ( 0221-0222)من فترة الدراسة حلة ه ه المر 

بشأن  والخالفاتمات بين رجال األمن والمتظاهرين المظاهرات في منطقة القبائل وتصاعد المصاد
واألمين العام لحزب جبهة  بين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 0220مفريل  9 ل االنتخابات الرئاسية

كبر صحيفة وه ا ما دفع الصحيفتين وبنسبة م. ي ومرشحب لالنتخابات علي بن فليسالتحرير الوطن
 ي العملية السياسية وه ا ما ظهرلتبني اتجاه معارض الستخدام العنف ف الشعب إلى دعوة القارئ

ئ لتحميل السلطة مسؤولية الشعب لنما ج سلوكية تدعو القار طرحهما وبنسبة مكبر صحيفة في 
، تبارها صحيفة تابعة للقطاع العاموضع حد للعنف و لك من خالل نانون المصالحة الوطنية  باع

وه ا ما يفسر تناولها بنسب صغيرة للمؤشرين السلوكيين ضرورة إجرا  التغيير  بالوسائل السلمية 
عليهما  الل ين اعتمدت ار السياسييق األمن  واالستقر ومسؤولية القوى السياسية والوطنية في تحق

صحيفة الخبر الخاصة في معالجتها لمفهوم االستقرار السياسي بنسب معتبرة نوعا ما فصحيفة 
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الشعب العمومية ال تؤمن بإجرا  التغيير السياسي وال تريد إشراك مطراف مخرى عدا السلطة في 
 .(0221  -0222)من فترة الدراسة  تحقيق األمن واالستقرار في ه ه المرحلة

وفيما يخص مؤشرات مفهوم التعددية السياسية اعتمدت كلتا الصحفيتين الخبر والشعب  
على المؤشرات المعرفية بنسب متفاوتة بحيث ركزت الصحيفتين على المؤشر المعرفي نبول الرمي 
اآلخر بنسب معتبرة ومتقاربة كما ركزت صحيفة الشعب العمومية على المؤشر المعرفي وجود 

معرفي التداول السلمي على حين ركزت صحيفة الخبر الخاصة على المؤشر الصحافة حرة في 
عالصحيفة الخبر الخاصة على تعريف  ، ويرجع  لك إلى تركيزالسلطة م القارئ  بأهم مبادئ وا 

السياسية في إشارة إلى التعديل الدستوري ال ي ملغى بموجبب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التعددية 
تركيز صحيفة الشعب العمومية على إعالم القارئ حول مفهوم ت الترش ح  للرئاسة، ار تحديد فترانر 

، من خالل مواضيع حول (0221-0222)التعددية السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسة 
الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بحركة العرو  ونانون االنتخابات وتدابير المصالحة الوطنية  

مواضيع المعبرة عن ه ه وغيرها من المية  شريك  في بنا  الديمقراطية ااعال واعتبار األسرة
ي اتجاه مؤيد للتعددية السياسية في المعرفية ه ا ما دفع الصحيفتين إلى دعوة القارئ لتبن المؤشرات

من فترة الدراسة لمواصلة مسيرة االنتقال من التوجب األحادي إلى التوجب التعددي في ه ه المرحلة 
األحزاب اعتماد  صحيفة  الشعب  العمومية على المؤشر السلوكي الجزائر، وه ا ما ظهر في 

عدالة الممارسة ووسائل ااعالم هي الرنيب الكاشف لرخطا  والمؤشر السلوكي خلق ظروف 
معتبرة فكلتا الخبر بنسبة المؤشر ال ي ركزت عليب ميضا صحيفة  وهوالسياسية لجميع األحزاب 

من خالل ه ا المؤشر تعمل على تلقين القرا  نما ج سلوكية تساعدهم على خوض  الصحيفتين
األطراف بعدالة لجميع  ل ي يستلزم ظروف تسمح بالممارسة السياسيةغمار النظام التعددي ا

ها وهو مرانبة ب إلى جانب وسائل ااعالم بالدور المنوطب السياسية مع نيام ه ه األخيرة واألحزا
وند اهتمت صحيفة الخبر الخاصة بتناول المؤشر السلوكي خلق ظروف . سلطةوكشف مخطا  ال

لرئيس الرئيس بوتفليقة عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب في إشارة إلى موضوع إنالة 
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بشأن االنتخابات  بينهما علي بن فليس إثر خالفات ومرشح حزب جبهة التحرير الوطني الحكومة 
 .  0220مفريل  9ؤها في الرئاسية المقرر إجرا

ممددا بالنسددبة لمؤشددرات  مفدداهيم الثقافددة السياسددية المعيقددة لعمليددة التنميددة السياسددية  فددي هدد ه  
والشددعب ر كلتددا صددحيفتي الدراسددة الخبدد، فقددد اعتمدددت (0221-0222)المرحلددة مددن فتددرة الدراسددة 

كبيددرة فددي صددحيفة الخبددر علددى المؤشددرات المعرفيددة فددي تناولهمددا لمفهددوم الشددك وعدددم الثقددة بنسددبة 
الخاصدددة مقارندددة بنسدددبة تنددداول هددد ه المؤشدددرات فدددي صدددحيفة الشدددعب العموميدددة بحيدددث ركدددزت كلتدددا 
الصددحيفتين الخبددر والشدددعب علددى المؤشددر المعرفدددي مزمددة ثقدددة بنسددبة كبيددرة، بااضدددافة إلددى تركيدددز 

رة مقارندة  صحيفة الخبر على المؤشر المعرفي تشكيك القوى السياسية بعضها في بعدض بنسدبة كبيد
 .بنسبة  تناول ه ا المؤشر من طرف صحيفة الشعب العمومية

عالم القارئ بالثقة المهزورة  ما بين  ويرجع تركيز الصحيفتين على المؤشرات المعرفية إلى تنوير وا 
         ائرية سوا  سلطة مو محزاب معارضةمختلف األطراف الموجودة في الساحة السياسية الجز 

، بسبب مجوا  الريبة والشك التي كانت تسود العالنات السياسية بين مختلف ةمو محزاب موالي
وهو ما يؤدي ( 0221-0222)الدراسة لسياسية في ه ه المرحلة من فترة األطراف واالتجاهات ا
والمعارضة وحتى ما بين األطراف  ى تبادل االتهامات ما بين السلطةولو بنسبة نليلة إل

البعض وه ا ما تم تناولب ك لك من نبل صحيفة الخبر فقط في  فيما بعضهاسية واالتجاهات السيا
 .والمعارضة وبنسبة نليلة تهامات ما بين السلطةالمؤشر المعرفي تبادل اال

نسبة تناول صحيفة الشعب  كبيرة مقارنة بنسبة تناول صحيفة  الخبر للمؤشر  وند جا ت 
اسية العتماد الصحيفة على ه ا المؤشر من االتجاهي نزعة العدا  ضد بعض االتجاهات السي

مجل توجيب القارئ نحو تبني اتجاه معاد نحو المتسببين في العنف وانعدام األمن         
 (.0221  -0222)واالستقرار في البالد  خالل ه ه المرحلة  من فترة  الدراسة  
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مقارنة بنسبة  المؤشرات السلوكية يرجع اهتمام صحيفة الشعب بنسبة كبيرةوفي نطاق 
لجة صحيفة صحيفة الخبر بالمؤشر السلوكي استمرار مجوا  الصراع السياسي بااضافة إلى معا

تآمر األحزاب ضد بعضها البعض إلى طرح نما ج تظهر الصراع الخبر للمؤشر السلوكي 
ة السياسي الحاصل بين مختلف األطراف السياسية في الجزائر للتعبير عن مفهوم الشك وعدم الثق

 (. 0221  -0222)مرحلة من فترة  الدراسة السائد في الساحة السياسية في ه ه ال

الخبر والشعب في شرات مفهوم العنف السياسي اعتمدت كلتا الصحيفتين وبخصوص مؤ 
عالجت كلتا  ربتين، حيث ومتقاشرات المعرفية بنسبتين كبيرتين معالجتها له ا المفهوم على المؤ 

لبالد تحكمها القوة نعدام األمن واالستقرار ومؤشر امؤشر امعظم المؤشرات المعرفية  الصحيفتين
المواجهات في معارضة ومؤشر استخدام لغة القوة رموز سياسية في السلطة مو ال ومؤشر اغتيال

على إعالم وتنوير القارئ ع  لك إلى تركيز كلتا الصحيفتين بينهما ويرج السياسية بنسب متقاربة
من فترة  يها البالد في ه ه المرحلةالبسات األزمة السياسية التي كانت ومازالت تتخبط فحول م
 (.0221  -0222)الدراسة 

في حوادث  رهابيةلممارس من نبل الجماعات ااوانصب االهتمام على العنف السياسي ا
عالمية واالنفجارات والمواجهات العنيفة  بين مختلف االغتياالت السياسية ضد رموز سياسية وا 

وتصاعد المصادمات بين  0229قة القبائل في مفريل االتجاهات السياسية ونيام مظاهرات في منط
ني مختلف القوى لوكي تب  المؤشر الس، كما تناولت كلتا الصحيفتين ينرجال األمن والمتظاهر 
 البالدمسؤولية العنف الحاصل في حيث حم لت الصحيفتين  معتبرتين السياسية للعنف بنسبتين

تخابات مو في المواجهات لمختلف األطراف السياسية بمختلف مشكالب في المظاهرات وفي االن
بين السلطة والمواطنين واالنفالت األمني الحاصل في البالد والظاهر في االنفجارات العنيفة 

 (.0221  -0222)واالغتياالت والقتل والتدمير في المرحلة  الثانية من فترة الدراسة  

 



المرحلتين األولى  الشعب خاللتحليل مضمون مقارن بين صحيفتي الخبر و:  فصل الرابعال

 .(0221-0222)الثانية و( 9191-9111)
 

 525 

 

كبيرتين   قد ركزت كلتا الصحيفتين بنسبتينلمؤشرات مفهوم التقييد السياسي ف مما بالنسبة 
بنسب متفاوتة معظم ه ه المؤشرات على المؤشرات المعرفية وتناولت كلتا الصحيفتين  ينبتومتقار 

في حين  راآلخ ممام الرمي المعرفي عدم فسح المجال حيث ركزت صحيفة الشعب على المؤشر
عرفي تقييد العمل السياسي المدني، كما تناولت ركزت صحيفة الخبر الخاصة على المؤشر الم

رفي تقييد العمل السياسي المدني دم الحوار والمؤشر المعصحيفة الشعب المؤشر المعرفي رفض مب
ت صحيفة تناول، بااضافة إلى ما سبقو . السياسيةرفي تقييد دور الشعب في العملية والمؤشر المع

الخبر المؤشر المعرفي عدم فسح المجال ممام الرمي اآلخر وتقييد دور الشعب في العملية السياسية 
عدم فسح المجال ورفض مبدم الحوار ويرجع  لك إلى اعتماد الصحيفتين على إعالم القارئ بأن 

الشعب في العملية ، وتقييد العمل السياسي المدني ورفض مبدم الحوار وتقييد دور ممام الرمي اآلخر
لمرحلة من السياسية هي مؤشرات تعبر عن التقييد السياسي الظاهر في الساحة السياسية في ه ه ا

 (.0221  -0222)فترة الدراسة

معارضة توسيع العمل السياسي  االتجاهي دعوة الصحيفتين القارئ في المؤشروترجع    
ال التعددي والحزبي إلى كثرة األحزاب في الساحة السياسية في ه ه المرحلة دون جدوى لها فهي 

تركيز صحيفة الخبر الخاصة  وبخصوص المؤشرات السلوكية يرجعتظهر إال في فترة االنتخابات 
د العزيز بوتفليقة في االنتخابات للحكم في إشارة إلى فوز عبى المؤشر السلوكي احتكار السلطة عل

الوطني ومرشحها   بعد الخالفات التي نشبت بينب وبين األمين العام لحزب جبهة التحرير
ا  التي سبقت  إجرا  االنتخابات الرئاسية بن فليس وعدم الرضا ال ي ساد األجو للرئاسيات علي 

لمؤشر السلوكي الدعوة إلى العمومية على افي حين يرجع تركيز صحيفة الشعب . 0220ألفريل 
الحد من نيام األحزاب وعلى المؤشر السلوكي نانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل الصحفي 

بتعديل نظام االنتخابات ال ي تقلص بموجبب عدد األحزاب اشارة  لترتيب الساحة السياسية إلى ا
دار نوانين منظمة لمهنة وك ا طرحها لنمو ج سلوكي يعتبر من المشرع الجزائري تفنن في إص

 . الصحافة طغى عليها الطابع  العقابي
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وبخصوص مهداف مضمون صحف الخبر والشعب فقد تمايزت بحيث هدفت صحيفة الخبر 
الخاصة من خالل معالجتها لمفاهيم الثقافة السياسية إلى انتقاد السلطة وتأكيد خط السلطة   

تابعة للقطاع الخاص فإنب من مهم مدوارها  مرانبة  وانتقاد القيادات السياسية وباعتبارها صحيفة
، بحيث اهتمت مكثر بانتقاد السلطة وبعدها ها وه ا ما يظهر جليا في مهدافهاالسلطة في معمال

، وانتقاد القيادات الحة الوطنية وبمحاربتها لارهابميدت السلطة خاصة فيما يتعلق بقانون المص
ظهار مخطائهم لتوجيههم  .إلى الطريق الصواب  السياسية  وا 

لطة ثم توجيب القيادات في حين هدفت صحيفة الشعب إلى تأكيد خط السلطة ثم انتقاد الس 
تهتم مساسا ا صحيفة تابعة للقطاع العام فهي وبعدها انتقاد القيادات السياسية وباعتبارهالسياسية 

وانتقادها للقيادات م تقصر فيما يخص انتقادها للسلطة، وتوجيهها بتأكيد خط السلطة لكنها ل
األطراف والقيادات  مات الموجودة بين مختلفاالسياسية خاصة فيما يخص الصراعات والصد

 (. 0221  -0222)السياسية و الظاهرة في الساحة السياسية في ه ه المرحلة من فترة الدراسة 

اسة بالحدث السياسي  والشعب عينة الدر  وفيما يتعلق بارتباط مضمون صحف الخبر 
السياسية  ستقرار السياسي ومفهوم التعدديةفي ه ه المرحلة ركزتا على مفهوم االفالصحيفتين 

ومفهوم العنف السياسي ومفهوم الشك وعدم الثقة  متبادلة ومفهوم التقييد السياسي ومفهوم الثقة ال
يتناسب مع مهم األحداث السياسية التي كانت تميز الساحة السياسية في ه ه المرحلة لكن  وه ا ما

إلى التقليل من نسبة ( 0221-0222)عمدت صحيفة الشعب في ه ه المرحلة من فترة الدراسة
، وهو ما سوف يؤثر م الثقافة  السياسية مع األحداث السياسيةارتباط  مواضيعها المعالجة لمفاهي

عالجة مفاهيم اهمة الصحيفة في عملية التنمية السياسية التي تستلزم استمرارية في معلى مس
فقط إ  بزوال الحدث تختفي  تيا مو مسايرة  لرحداث السياسيةليس مناسباالثقافة السياسية و 

 .المعالجة 
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 :استنتاجات نهائية       

عينة من  الدراسة إلى الكشف عن مفاهيم الثقافة السياسية في مضامين هدفت هذه    
 فترة التعدديةخالل انعكاسها على عملية التنمية السياسية في الجزائر صحيفتي الخبر و الشعب و 

 ظاهرة التنميةذلك من خالل تفكيك و  ،9191اإلعالمية أي بعد صدور دستور السياسية و 
 .في الجزائر الثقافة السياسية المرتبطة بالنظام السياسيمفاهيم عدد من  السياسية إلى

 قافة السياسية فيقد مكن هذا التقسيم من تسهيل عملية الكشف على انعكاس مفاهيم الثو      
مفاهيم الثقافة السياسية  رصد أهم من خالل والسياسية التنميةصحيفتي الخبر والشعب على عملية 

خالل   صحيفة الشعب كصحيفة عموميةكصحيفة خاصة و  الخبر صحيفةالتي تمت معالجتها في 
لى غاية  9191تد على مدار عشرون سنة من فترة زمنية تم قد تم تقسيم هذه الحقبة و . 9001وا 

انعكست على المرحلتين و مّيزت ما بين  مراعاة وجود اختالفات جوهريةمع حلتين زمنيتين إلى مر 
 9111كانت سنة حيث . معالجات مفاهيم الثقافة السياسية في الصحف الجزائرية عينة الدراسة

المرحلتين هاتين هي الفاصل بين  المدنيفتاء الشعب الجزائري على قانون الوئام هي سنة استو 
إلى  9000المرحلة الثانية من و  9111إلى غاية  9191من حيث تبدأ المرحلة األولى . الزمنيتين

 .9001غاية 

الخبر لصحف  المالحظة العلميةقد تم االعتماد في اختيار مفاهيم الثقافة السياسية على و      
التحليل ب الصحف التي تناولتها هذه السياسيةالثقافة مفاهيم والشعب اليومية من خالل رصد أهم 

 :وهي مؤشرات كل مفهوم في ثالث مستويات الكشف عنوالمعالجة و 

بمعنى  معارف، اليومية من صحف الخبر والشعب وتتمثل فيما تتضمنه :معرفية شراتمؤ  
       .المفهوممن معارف حول  لقارئل ما توفره هذه الصحف

 اليومية من اتجاهات سياسية صحف الخبر والشعب وتتمثل فيما تحتويه :اتجاهية مؤشراتو 
لتّبني  موقف سياسي  ودعوتهالقارئ  أحاسيسمن توجيه لمشاعر و  هذه الصحف بمعنى ما تقوم به
 .المفهوم  المعالج  معين في اتجاه
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نماذج أنماط و  اليومية من صحف الخبر والشعبوتتمثل فيما تطرحه  :سلوكية مؤشراتو  
بمعنى ما تقدمه من توجيه للقارئ لتبني  الجزائري،سلوكية مرتبطة بتطبيقات المفهوم في الواقع 

 .سلوكيات سياسية معينة اتجاه قضية أو حدث سياسي معين

خمسة منها داعمة لعملية التنمية السياسية تم حصر هذه المفاهيم في عشرة مفاهيم وقد      
 :اعتمد االختيار على عدد من المعايير هيبحيث  )*(وخمسة معيقة لها

 .معالجة هذه المفاهيم خالل فترة الدراسةصحف الدراسة في تناول و  اشتراك -

اليومية بين تطبيقاته في الصحافة ظري و وضوح االرتباط ما بين تعريف المفهوم الن -
الرؤية حيث تم استبعاد بعض المفاهيم التي لوحظ فيها اختالفات أو غموض في . الجزائرية

 .الخبر والشعب صحفتطبيقاتها في و ما بين تعريفها النظري 

االتجاهية والسلوكية في صحف لمختارة على المؤشرات المعرفية و اشتمال المفاهيم ا -
 .الدراسة

من خالل مؤشراتها  الثقافة السياسيةمفاهيم ومعالجة صحف الخبر والشعب وتناولها ل 
هذه  المطروحة في لسياسيةا لنوع الثقافة حقيقية صورة تعكسالسلوكية االتجاهية و و  المعرفية
إعاقتها تنمية السياسية سواء بتدعيمها أو انعكاس تلك الثقافة السياسية على عملية ال، و الصحف

 .في الجزائر

 تم توظيف بحيث. المقاربة المقارنةو  السياسية،الثقافة اقتراب الدراسة  لتحديد ذلك تبنتو  
فيربا في و  وباياقتراب الثقافة السياسية من خالل استنباط أهم النتائج التي توصل إليها ألموند، 

تم االسترشاد بهذه النتائج في و . مبريقيةتطبيقه في العديد من الدراسات االتوصيف هذا المدخل و 
مع األخذ بعين  المعيقة لعملية التنمية السياسيةاهيم الثقافة السياسية الداعمة و اختيار أهم مف

 .عتبار خصوصية الواقع الجزائرياال

 

 (09)أنظر الجدول رقم )*( 
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ة السياسية بين مفاهيم الثقاف تمت االستعانة بها في مقارنة المقارنة فقدبالنسبة للمقاربة و  
باإلضافة إلى مقارنة مفاهيم الثقافة السياسية العمومية، الشعب صحف الخبر الخاصة و  صحف

    9111إلى  9191تمتد األولى من  مختلفتينالدراسة خالل مرحلتين زمنيتين عينة في صحف 
 .9001إلى  9000تمتد الثانية من و 

حيث تم تناول  الكيفي،م االعتماد على الجانبين الكمي و في نطاق الدراسة التحليلية تو 
الموضوعية كشفت عن التحليل في الناحيتين الشكلية و  لفئات الجانب الكمي من خالل إجراء تقسيم

المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية في صحف الخبر نوع مواد الخبر ومواد الرأي  ج حولنتائ
رفاق المادة الصحفية في مواد الرأي أ، و والشعب عينة الدراسة  و مواد الخبر بصورة مالئمة أم الا 

 .و مواد رأيموقع الصفحة التي نشرت فيها المادة الصحفية سواء  كانت مواد خبر أو 

 :أما الجانب الكيفي فقد اعتمد على  

ات مفاهيم الثقافة السياسية في التصورات التي تضمنتها معالجاألفكار و  توضيح أهم -
 .الخبر والشعب عينة الدراسةصحف 

توضيح رؤية صحف الخبر والشعب عينة الدراسة بخصوص مفاهيم الثقافة السياسية  -
 .السياسية في الجزائرانعكاس ذلك على عملية التنمية و 

الدراسة من خالل نتائج على تساؤالت بحثية تمت اإلجابة عليها  ارتكزت الدراسةقد و 
 :كما يلي  التحليلية

  : التنمية السياسية الداعمة لعملية في إطار مفاهيم الثقافة السياسية -أ -9
 أعلىعلى  السياسية التعددية ومفهوم السياسية المشاركة مفهومكل من حصل      

حلة األولى من فترة في مضامين صحف الخبر الخاصة والشعب العمومية في المر  النسب
 .، باعتبارها مرحلة انتقالية من عهد األحادية إلى عهد التعددية(9111 –9191)الدراسة
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 ديسمبر 92تميزت بإجراء أول انتخابات تشريعية في الجزائر تحت نظام تعددي في     
حول قانون الوئام المدني في  واالستفتاء 9111واالنتخابات الرئاسية المسبقة في أفريل  9119
9111. 
 التعددية السياسيةو المشاركة السياسية  يمفهومكلتا الصحيفتين بمعالجة لوحظ اهتمام  فقد 

ن اختلفو  نسب  فكانت (.9111- 9191)ة من فترة الدراسة في هذه المرحل التناول بينهمانسب  تا 
نسب تناول صحف الخبر تناول صحف الشعب العمومية للمفهومين أعلى نوعا ما مقارنة ب

ذلك باعتماد صحف الشعب على مفهوم التعددية السياسية كمفهوم سياسي  يفسرو  ،لخاصة لهماا
 لنظام السياسي ذو التوجه األحاديبعد إقرارها لنظام سياسي تعددي بديل عن ا جديد في الجزائر

و هذا ما جعلها تهتم بالمفهومين بنسبة  .وأهمية مفهوم المشاركة السياسية في مثل هذا النظام
     كبيرة مقارنة بصحيفة الخبر الخاصة التي اهتمت أكثر في هذه المرحلة من فترة الدراسة 

 . بمفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية( 9111 – 9191)
ت صحف الخبر الخاصة والشعب العمومية عينة الدراسة معالجاتها لمفاهيم في حين ركز 

      ة الثانية من فترة الدراسة الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية في المرحل
 الثقةومفهوم  السياسية التعدديةومفهوم  السياسي االستقرارعلى مفهوم ( 9001–9000)

صدار  إرهابيين في مناطق عدة من الوطن القضاء علىإلى صحف الخبر ، في إشارة المتبادلة وا 
عالن زعيمعن أعضاء الجيش اإلسالمي لإلنقاذالرئيس عبد العزيز بوتفليقة عفوا شامال   ، وا 

في        إلنهاء العنف والخروج بالبالد من األزمةسالمية لإلنقاذ المحظورة مبادرة الجبهة اإل
تدابير المصالحة الوطنية وانعكاساتها على الساحة السياسية في هذه  وكذلك إلى. 9000جانفي 
وفي إشارة صحف الشعب إلى الوضع السائد في هذه المرحلة بعد بداية المظاهرات . المرحلة

، وكذا القضاء على إرهابيين في عدة ا انجر عنها من أوضاع غير مستقرةبمنطقة القبائل وم
ترشح عبد العزيز بوتفليقة بأغلبية ساحقة في االنتخابات ذلك فوز الممناطق من الوطن، وك
تداعيات ذلك على و  9001أفريل  1والتي أجريت في  9002أفريل  9الرئاسية التي أجريت في 

ر واقتناع أعضاء ، وكذلك دعوة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة حركة العروش للحواالساحة السياسية
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زائرية شريك األسرة اإلعالمية الجعبد العزيز بوتفليقة هورية ، واعتبار رئيس الجمهذه الحركة بذلك
 .وتعديل نظام االنتخابات كأحداث سياسية معبرة عن هذه المفاهيم في بناء الديمقراطية

قرار السياسي والتعددية السياسية     فقد لوحظ اهتمام كلتا الصحيفتين بمعالجة مفاهيم االست
( 9001 – 9000)لكن بنسب متفاوتة بينهما في هذه المرحلة من فترة الدراسة  ،الثقة المتبادلةو 

ها بحيث كانت نسب تناول صحف الشعب العمومية لهذه المفاهيم أعلى نوعا ما مقارنة بنسب تناول
ويرجع ذلك إلى إيمان صحف الشعب باعتبارها تابعة للقطاع . من قبل صحف الخبر الخاصة

وبضرورة االستقرار السياسي لتحقيق نظام وأنها تعمل في الصالح العام  ،ةبالثقة في القيادالعام 
الخبر الخاصة التي لم تكن تؤمن كثيرا بالثقة  مقارنة بصحف ،الجزائرالتعددية السياسية في 

بالنظر إلى الوضع . المتبادلة بين مختلف األطراف السياسية وباالستقرار السياسي في البالد
ه المرحلة من في هذ ،ذي أثر على صيرورة نظام التعددية السياسية في الجزائرالسياسي السائد وال

والعتمادها أكثر على مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية ( 9001 -9000)فترة الدراسة 
 .التنمية السياسية فيها

فقد برزت :  في نطاق مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية - ب-1
في مضامين صحف الخبر الخاصة  السياسي والعنف الثقة وعدم الشكمفهومي معالجات 

في ( 1111 -9191)والشعب العمومية عينة الدراسة في المرحلة األولى من فترة الدراسة
إشارة إلى انعدام األمن واالستقرار واعتماد مختلف القوى السياسية على لغة القوة واغتيال 

كنتيجة لبدء األزمة السياسية في الجزائر وحوادث  ،في السلطة أو المعارضة رموز سياسية
المرحلة وأجواء ، باإلضافة إلى انعدام الثقة في هذه تياالت والتفجيرات وحالة الطوارئاالغ

التي كانت تسود الساحة  ،كيك القوى السياسية بعضها في بعضتشالتوتر والصراع و 
 .السياسية الجزائرية في هذه المرحلة

وقد لوحظ اهتمام كلتا الصحيفتين بمعالجة مفهومي الشك وعدم الثقة والعنف السياسي في 
بنسب متفاوتة بينهما، بحيث كانت نسب تناول ( 9111 –9191)ه المرحلة من فترة الدراسة هذ

 . ل صحف الشعب العمومية لهمانة بنسب تناو صحف الخبر الخاصة للمفهومين أعلى مقار 
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 ذلك إلى تردي الوضع األمني واألوضاع السياسية غير المستقرة في هذه المرحلة ويعود

واعتمادها أكثر على مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة  ،والتي ركزت عليها صحف الخبر الخاصة
، مقارنة بصحف (9111 – 9191)راسة لعملية التنمية السياسية في هذه المرحلة من فترة الد

 الشعب العمومية التي اعتمدت أكثر على مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية
 .في هذه المرحلة

في حين ركزت صحف الخبر والشعب عينة الدراسة معالجاتها لمفاهيم الثقافة السياسية 
على مفهوم  ،(9001 –9000)لة الثانية من فترة الدراسةالمرحالمعيقة لعملية التنمية السياسية في 

في إشارة صحف الخبر  الثقة وعدم الشكومفهوم  السياسي التقييدومفهوم  السياسي العنف
ات منطقة وطريقة تعامل السلطة مع مظاهر  ،الخاصة إلى مواضيع االغتياالت والقتل والتفجيرات

الصراع والشك السائدين بين مختلف االتجاهات السياسية باإلضافة إلى  .القبائل في تلك المرحلة
 ، وبإشارة صحف الشعب العمومية إلى محاولة إجهاضالجزائر وبينها وبين السلطة كذلكفي 

السياسية ، باإلضافة إلى الخالفات والصراعات حوار ما بين السلطة وحركة العروشمسار ال
ات بعضها في بعض وتشكيك وسائل ، وتشكيك مختلف االتجاهوالتصدعات داخل األحزاب

 .العملية االنتخابية في الجزائراإلعالم أيضا في نزاهة 
ذه فقد لوحظ اهتمام كلتا الصحيفتين بمعالجة مفاهيم العنف السياسي والشك وعدم الثقة في ه

بنسب متفاوتة بينهما بحيث كانت نسب تناول صحف  ،(9001 –9000)المرحلة من فترة الدراسة
لها ويعود ذلك  لهذه المفاهيم أعلى مقارنة بنسب تناول صحف الشعب العمومية ،الخاصةالخبر 

صحف الخبر والتي ركزت عليها  .ة السياسية في هذه المرحلةإلى األوضاع السائدة في الساح
على مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية في هذه الخاصة واعتمادها أكثر 

مقارنة بصحف الشعب العمومية التي اعتمدت أكثر على مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة  ،المرحلة
 .لعملية التنمية السياسية في نفس المرحلة من في فترة الدراسة
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منه يمكن القول أن أهم مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية تناولتها 

بنسب كبيرة مقارنة بمضامين صحف الخبر في كلتا  ،راسةمضامين صحف الشعب عينة الد
لة األولى من وهي مفهوم المشاركة السياسية ومفهوم التعددية السياسية في المرح ،مرحلتي الدراسة

ومفهوم االستقرار السياسي ومفهوم التعددية السياسية ومفهوم الثقة  (.9111 –9191)فترة الدراسة 
 (.9001 – 9000)المتبادلة في المرحلة الثانية 

تناولتها مضامين التي وأن أهم مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية 
في كلتا مرحلتي  بنسب معتبرة مقارنة بتناول صحف الشعب لها ،صحف الخبر عينة الدراسة

 9191)الدراسة وهي مفهوم الشك وعدم الثقة والعنف السياسي في المرحلة األولى من فترة الدراسة 
ومفهوم العنف السياسي ومفهوم التقييد السياسي ومفهوم الشك وعدم الثقة في المرحلة . (9111 –

 (.9001 – 9000)الثانية من فترة الدراسة 
التي تناولتها صحف الخبر ت المعرفية واالتجاهية والسلوكية بالنسبة ألهم المؤشرا -أ-2

في معالجاتها لمفاهيم الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية  ،والشعب عينة الدراسة
 :السياسية في الجزائر فكانت كالتالي 

لوحظ اهتمام كلتا صحيفتي الدراسة الخبر  :السياسيةفي نطاق مفهوم المشاركة  - 1/أ-2
بمعالجة ( 9111 –9191)حلة األولى من فترة الدراسةالخاصة والشعب العمومية في المر 

وقد . بالمؤشرات االتجاهية والسلوكيةلهذا المفهوم بنسب كبيرة مقارنة  المعرفية المؤشرات
انحصرت المؤشرات المعرفية بالنسبة لصحف الخبر الخاصة في مؤشر المشاركة الواسعة في 

ومؤشر حق التعبير عن الرأي لتعريف القارئ الجزائري حول أهم المبادئ األساسية  ،صنع القرارات
في حين تناولت صحيفة . السياسية في النظام السياسي التعدديالتي ترتكز عليها المشاركة 

 الشعب العمومية مؤشر حق التعبير عن الرأي وبعده مؤشر المشاركة الواسعة في صنع القرارات
، وهو المؤشر الذي لم تعره صحيفة الخبر لية االنتخابية وسالمة إجراءاتهاالعم كذا مؤشر نزاهةو 

االهتمام في هذه المرحلة ألنها تعتبر االنتخابات في الجزائر غير نزيهة وتتسم بالتزييف و الخروق 
 .من بداية العملية وحتى نهايتها
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فلم تعالج صحف الخبر عينة  (9001 –9000)لة الثانية من فترة الدراسةفي المرحأما  

الدراسة أي مؤشر من مؤشرات مفهوم المشاركة السياسية وذلك لعدم تناولها للمفهوم بتاتا في هذه 
المؤشرات في حين ركزت صحف الشعب معالجاتها للمفهوم في هذه المرحلة على  .المرحلة
صنع القرارات إلعالم  وهي مؤشر حق التعبير عن الرأي ومؤشر المشاركة الواسعة في ،المعرفية

وفي  ،القارئ أن المشاركة السياسية تتمثل أساسا في حق المواطنين في التعبير عن آرائهم
 .مشاركتهم الواسعة في صنع القرارات

ه القارئ من خالل كما عمدت صحف الخبر والشعب في كلتا مرحلتي الدراسة إلى توجي  
ل باعتبارها مطلب أساسي للتحوّ  ،إلى تبني اتجاه مؤيد للمشاركة السياسية المؤشر االتجاهي

ين الخبر في المرحلة مع طرح كلتا الصحيفت. السياسي الذي تعيشه البالد في هذه الفترة
معبرة عن مفهوم المشاركة  ألنماط سلوكيةوالشعب في كلتا المرحلتين  ،(9111 –9191)األولى

لخبر على توجيه القارئ نحو المشاركة السياسية عن طريق حيث ركزت صحف ا. السياسية
وبأنه بدون المشاركة السياسية للمواطنين ال يمكن تحقيق التنمية  ،مختلف قنوات التعبير السياسي

          إجراءات السياسية، كما دعت السلطة إلى عدم تضييق قنوات المشاركة السياسية بواسطة
 .قوانينو 

عب ركزت على النمط السلوكي الذي يعتبر المشاركة السياسية غير أن صحف الش    
( 9111 –9191)حلة األولى من فترة الدراسةضرورية لتحقيق التنمية السياسية بالنسبة للمر 

 السلوكي مؤشرال، وأضافت له توجه األحادي إلى التوجه التعدديباعتبارها مرحلة انتقالية من ال
لة الثانية من فترة يجب أن تتم عبر مختلف قنوات التعبير السياسي في المرح ،المشاركة السياسية

، ويرجع ذلك إلى عزوف المواطنين الجزائريين عن المشاركة في (9001 –9000)الدراسة
 .ابات بنسبة كبيرة في هذه المرحلة من فترة الدراسةاالنتخ
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لوحظ اهتمام كلتا الصحيفتين الخبر  فقدلمفهوم التعددية السياسية  أما بالنسبة -2/أ-2  
لهذا  المؤشرات المعرفيةالخاصة والشعب العمومية وفي كلتا مرحلتي فترة الدراسة بمعالجة 

وبنسب معتبرة والتي انحصرت في مؤشر قبول الرأي اآلخر باإلضافة إلى مؤشر التداول  ،المفهوم
رحلتي فترة الدراسة وذلك لتعريف السلمي على السلطة بالنسبة لصحف الخبر الخاصة في كلتا م

وهو قبول الرأي اآلخر  ،القارئ بالمبادئ األساسية للنظام السياسي التعددي الذي انتهجته الجزائر
 .والتداول السلمي على السلطة

تأييد التعددية السياسية في كلتا مرحلتي  المؤشر االتجاهيبنسبة معتبرة كما أنها عالجت 
في الجزائر ألنها ضرورية  من أجل دعوة القارئ لتبني موقف مؤيد للتعددية السياسية ،الدراسة

خلق ظروف  المؤشر السلوكيواعتمادها أيضا بنسبة معتبرة على  ،ل السياسيوأساسية للتحوّ 
بطرحها لنماذج سلوكية تدعو من خاللها إلى ضرورة  ،عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب

وذلك في إشارة إلى إقالة  ،المالئمة للممارسة السياسية العادلة لجميع األحزاب توفير الظروف
بشأن االنتخابات الرئاسية التي  بينهما الرئيس بوتفليقة لرئيس الحكومة علي بن فليس إثر خالفات

وكذلك بسبب إعالن األمين العام لحزب جبهة التحرير  ،9002أفريل  9كان مقررا إجراؤها في 
جديدا يستند إلى االستقاللية عن وصاية لي بن فليس بدء انتهاج الجبهة خطا سياسيا الوطني ع

 .الدولة للمرة األولى منذ استقالل البالد
أما بالنسبة لصحف الشعب العمومية فقد انحصرت معالجة المؤشرات المعرفية لمفهوم 

بناء مؤسسات المجتمع السياسية في مؤشر قبول الرأي اآلخر باإلضافة إلى مؤشر  التعددية
وذلك إلعالم القارئ بمواضيع حول  ،(9111 –9191)حلة األولى من فترة الدراسةالمدني في المر 

 .االنتخاباتعديل الدستور و قانوني األحزاب و الحوار الوطني خاصة فيما يتعلق بت
ن فترة في المرحلة الثانية م صحف الشعب للمؤشرات المعرفية في حين انحصرت معالجة

حرة في إشارة إلى في مؤشر قبول الرأي اآلخر ومؤشر وجود صحافة  ،(9001 –9000)الدراسة
 .الحوار الوطني فيما يتعلق بحركة العروش و قانون االنتخابات وتدابير المصالحة الوطنية
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تأييد التعددية السياسية بنسب معتبرة في كلتا  المؤشر االتجاهيكما عالجت صحف الشعب 
ومواصلة يد للتعددية السياسية لمواكبة مرحلتي الدراسة وذلك لدعوة القارئ إلى تبني اتجاه مؤ 

خلق ظروف عدالة  للمؤشرات السلوكيةوهذا ما ظهر في معالجتها . ل السياسي في الجزائرالتحوّ 
وذلك من خالل الدعوة  ،(9111 –9191)حلة األولى األحزاب في المر الممارسة السياسية لجميع 

إلى مؤشر األحزاب ووسائل اإلعالم  السياسية باإلضافة بإلى مؤتمر وطني يضم جميع األحزا
وذلك في  ،(9001 –9000)لة الثانية من فترة الدراسةهي الرقيب الكاشف لألخطاء في المرح

األسرة اإلعالمية الجزائرية شريك في بناء  بوتفليقةاعتبار رئيس الجمهورية عبد العزيز  إشارة إلى
 .الديمقراطية

لوحظ اهتمام كلتا صحيفتي الدراسة الخبر و بخصوص مفهوم االستقرار السياسي  -3/أ-2
  والثانية( 9111 –9191)مرحلتي فترة الدراسة األولىالخاصة والشعب العمومية في كلتا 

بالمؤشرات لهذا المفهوم بنسب كبيرة مقارنة ة المؤشرات المعرفيبمعالجة  ،(9001–9000)
          حف الخبر في المرحلة األولىوالتي انحصرت بالنسبة لص. االتجاهية والسلوكية

ومؤشر إدانة العنف  حوار على لغة االغتيال والعنففي مؤشر تغليب لغة ال ،(9111–9191)
عالم القارئ أن ، لتنوير و ومالحقة الجناة ومحاكمتهم االستقرار السياسي ال يتأتى إال بتغليب لغة ا 

دانة ومالح حيث ركزت انشغالها في  .قة ومحاكمة المتسببين في العنفالحوار على لغة العنف وا 
هذه المرحلة في كيفية الحد من العنف وتوفير االستقرار السياسي في الساحة السياسية الجزائرية 

وهو ما جعلها  ،وبتدهور الوضع األمني في هذه المرحلة االستقراربانعدام األمن و  التي كانت تتميز
وهو  .ق والواجبات التي يكفلها الدستورتتغاضى عن مؤشر توفير األمن واالستقرار لممارسة الحقو 

( 9001 –9000)لة الثانية من فترة الدراسةالمؤشر الذي اعتمدت عليه صحف الخبر في المرح
وذلك لقيام صحيفتي . الثانية بنسب معتبرةالدراسة األولى و في كلتا مرحلتي وكذلك صحف الشعب 

 يتحقق إال باالبتعاد عن الذي ال ،الدراسة بتقديم المعلومات للقارئ حول مفهوم االستقرار السياسي
وأنه أساسي لممارسة المواطنين حقوقهم وواجباتهم السياسية التي يكفلها لهم  العنف واالغتياالت

 .الدستور
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مرحلتي الدراسة المتزامنتين مع تردي الوضع و انعدام األمن واالستقرار في الساحة  خاصة خالل 

ما دفع كلتا الصحيفتين الخبر والشعب وفي كلتا مرحلتي فترة الدراسة وهو  .السياسية الجزائرية
إلى دعوة القارئ الجزائري لتبني اتجاه معارض  المؤشر االتجاهيمن خالل  ،األولى والثانية

 .الستخدام العنف في العملية السياسية بنسب معتبرة
باإلضافة إلى معالجة صحيفتي الدراسة الخبر والشعب في كلتا مرحلتي الدراسة و بنسب 

( 9111 – 9191)بحيث طرحت صحيفة الخبر في المرحلة األولى للمؤشرات السلوكيةمتفاوتة 
ئل السلمية وليس عن طريق العنف لوكية توجه القارئ نحو إجراء التغيير السياسي بالوسانماذج س

وبأن كل القوى السياسية والوطنية مسؤولة على تحقيق األمن  ،االغتياالت والمصادماتو 
فصحف الخبر تعتبر كل األطراف مسؤولة على الحد من العنف وتوفير االستقرار . واالستقرار

الصحيفة في المرحلة المرحلة وهو عكس ما تم طرحه من قبل نفس السياسي في هذه 
مسؤولية وضع حد للعنف ل فيها حيث طرحت نماذج سلوكية تحمّ  ،(9001–9000)الثانية

وهو المؤشر الذي تناولته صحف الشعب في كلتا مرحلتي الدراسة األولى . للسلطة بنسبة معتبرة
فصحف الشعب العمومية في كلتا . شرات السلوكيةوبنسب معتبرة مقارنة بباقي المؤ  ،والثانية

لت مسؤولية ، حمّ المرحلة األولى من فترة الدراسة مرحلتي الدراسة وصحف الخبر الخاصة في
اسية في تحقيق وضع حد للعنف للسلطة لكنها تدعو كذلك إلى ضرورة إشراك جميع األطراف السي

التغيير  تماد على الوسائل السلمية إلجراء، كما تؤكد على أنه ينبغي االعاالستقرار السياسي
 .زائرل الجديد باعتماد العمل السياسي التعددي في الجالسياسي خاصة مع التحوّ 

 

كلتا الصحيفتين الخبر  فقد لوحظ اهتمام و بالنسبة لمفهوم الثقة المتبادلة -4/أ-2
لهذا المؤشرات المعرفية مرحلتي فترة الدراسة بمعالجة وفي كلتا  العمومية،الخاصة والشعب 

بر الخاصة في مؤشر احترام حقوق التي انحصرت بالنسبة لصحيفة الخو  ،المفهوم وبنسب كبيرة
العتمادها على مفهوم  ،(9111-9191)من فترة الدراسة  ولىفي المرحلة األاآلخرين ومصالح 

سبة متفاوتة في في حين توزعت المعالجة بن .لثقة بنسبة كبيرة في هذه المرحلةالشك و عدم ا
 ومؤشر الثقة في القيادة  المرحلة الثانية من فترة الدراسة على مؤشر احترام حقوق ومصالح اآلخرين
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، لتركيز الصحيفة في ثقة في مختلف االتجاهات السياسيةمؤشر الو  ،نها تعمل في الصالح العامأو 

لكسب  ،مصالح اآلخرينحقوق و  هذه المرحلة على توفير المعلومات للقارئ حول ضرورة احترام
ذلك الثقة في مختلف كو  ،مل في الصالح العامنها تعأنه البد من الثقة في القيادة وبأثقتهم و 
من جدل وتضارب  ما أحدثهرة الى قانون المصالحة الوطنية و شاإوذلك في  ،هات السياسيةااالتج
 .معارض له ء في الساحة السياسية بين مؤيد و رافي اآل

المؤشاار المعرفااي الثقااة فااي لصااحيفة الشااعب العموميااة فااي بالنساابة  المعالجااةكمااا انحصاارت 
والبقية توزعت علاى  ،وأنها تعمل في الصالح العام بنسب كبيرة في كلتا مرحلتي فترة الدراسة القيادة

مؤشري احترام حقوق ومصالح اآلخرين والثقة في مختلف االتجاهاات السياساية بنساب متسااوية فاي 
، وتركاازت فااي مؤشااري الثقااة فااي القيااادة وأنهااا ماان فتاارة الدراسااة( 9111-9191)ولااى مرحلااة األال

( 9001-9000)تعماال فااي الصااالح العااام واحتاارام حقااوق ومصااالح اآلخاارين فااي المرحلااة الثانياااة 
ويرجع ذلك إلى كون صحيفة الشعب عمومياة فهاي تعلام القاارئ باأن الثقاة المتبادلاة تعناي الثقاة فاي 

وذلااك فااي اإلشااادة  ،م لحقااوق ومصااالح اآلخااريناوأنهااا تعماال فااي الصااالح العااام وبأنهااا احتاار القيااادة 
بااالرئيس عبااد العزيااز بوتفليقااة بعااد  دعوتااه حركااة العااروش للحااوار  وطرحااه لقااانون الوئااام الماادني 

 .ومشروع المصالحة الوطنية

 في كلتا اهياالتج لمؤشرات كلتا الصحيفتين الخبر الخاصة والشعب العمومية كما عالج
تبني اتجاه مؤيد لنزعة لى إ القارئمن خالل دعوة صحيفة الخبر  ،وتةمرحلتي الدراسة بنسب متفا

 ةهي النسبو ولى ياسية بنسبة كبيرة في المرحلة األمختلف االتجاهات الس معالتسامح التعايش و 
يالوطنية للعمل المشترك و  ىدعوة جميع القو  السلوكيين المؤشرينتوزعت على التي  جاد نقاط ا 

مبادئ  صحيحة في تطبيقسليمة و  ةجل ضمان انطالقأ، وذلك من زابحمشتركة بين مختلف األ
 لى النشاط السياسي ألعضاءإ وذلك باإلشارة ،منه تحقيق التنمية السياسيةالتعددية السياسية و 

هداف االستشارة أم المدني و شرح مضمون قانون الوئامختلف المنظمات لو  ألحزاباالحكومة و 
 .9111سبتمبر  92الشعبية ليوم 
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 ماعالتساامح التعايش و  ةاه مؤيد لنزعفي حين قلت نسبة دعوة صحيفة الخبر للقارئ لتبني اتج
كماا لام تتطارق  ،(9001-9000)مختلف االتجاهات السياسية في المرحلة الثانية من فترة الدراسة 

عادم الثقاة بنسابة بسبب تركيزها علاى مفهاوم الشاك و  ،ةالصحيفة للمؤشرات السلوكية في هذه المرحل
 .كبيرة 

القااارئ فااي كلتااا مرحلتااي الدراسااة إلااى  لااى دعااوةكمااا عماادت صااحيفة الشااعب العموميااة أيضااا إ
لياه وهاو ماا تصابو إ ،تجاهاات السياساية بنساب متقارباةمختلاف اال ماعالتسامح تبني نزعة التعايش و 

دعااوة جميااع القااوة  المؤشررر السررلوكيعلااى  أيضااا مركاازةة ماان خااالل قااانون الوئااام الماادني و الساالط
ذلاك لكاون الصاحيفة عمومياة فهاي تعمال و ، ترك فاي كلتاا مرحلتاي فتارة الدراساةالوطنياة للعمال المشا

مااع ( 9111 – 9191)لتاازامن المرحلااة األولااى علااى ترسااير فكاارة قااانون الوئااام الماادني لاادى القااراء 
قبااال الشااااعب الجزائااااري ، وعلاااى ترسااااير فكاااارة تاااادابير إصااادار هااااذا القااااانون والمصاااادقة عليااااه ماااان 

 .(9001-9000)في المرحلة الثانية المصالحة الوطنية لدى القراء 

التاي تناولتهاا صاحف  والسرلوكية االتجاهيرةو  المعرفيرة المؤشررات همأل بالنسبة ماأ -ب -9
 لعمليرة المعيقرة السياسرية الثقافرة لمفراهيمفاي معالجاتهاا  ،لشعب عينة الدراساةاالخبر و 
 :في الجزائر فكانت كالتالي  السياسية التنمية

لاااوحظ اهتماااام كلتاااا الصاااحيفتين الخبااار  الثقرررة وعررردم الشرررك مفهررروم نطررراق فررري -1/ب  -2
لهاااذا  المعرفيرررة المؤشرررراتفاااي كلتاااا مرحلتاااي فتااارة الدراساااة بمعالجاااة و  والشاااعب العمومياااة الخاصاااة 
معالجااة صااحف  انحصاارت، و لساالوكيةمااع المؤشاارات االتجاهيااة وانسااب كبياارة بالمقارنااة بو  ،المفهااوم

زمااة ثقااة أالقااوى السياسااية بعضااها فااي بعااض و  يكالخبار لمفهااوم الشااك وعاادم الثقااة فااي مؤشااري تشااك
الثقاااة المهااازوزة ماااا باااين مختلاااف  لاااىإويرجاااع ذلاااك  ،الدراساااة ة فاااي كلتاااا مرحلتاااي فتااارةبنساااب متقاربااا

 حاااازاب مواليااااةأو أحاااازاب معارضااااة أو أسااااواء ساااالطة  ،ساااايةطااااراف الموجااااودة فااااي الساااااحة السيااأل
طاااراف العالقاااات السياساااية باااين مختلاااف األ تساااود كانااات الشاااك التاااية و يباااجاااواء الر ألاااى إضاااافة باإل

 .السياسية 



 540 

 

تشااكيك تهااا للمفهااوم فااي مؤشااري أزمااة ثقااة و امعالج مااا بالنساابة لصااحف الشااعب فانحصاارتأ
وفااي  ،(9111-9191)ة الدراسااة ولااى ماان فتاار اسااية بعضااها فااي بعااض فااي المرحلااة األالقااوى السي

طاراف لى تفشاي الشاك ماا باين األإويرجع ذلك  ،مرحلة الثانية من فترة الدراسةزمة ثقة في الأمؤشر 
 . ام الثقة بينهم انعدو  و مواالةأو معارضة أالسياسية سواء سلطة 

بنسبة  السلوكية المؤشراتلى معالجة إكما عمدت كلتا الصحيفتين وفي كلتا مرحلتي الدراسة 
واء الصاراع السياساي جاأالمؤشار السالوكي اساتمرار علاى ، حيث ارتكزت المعالجة ةتمعتبرة و متفاو 
مااان خاااالل طااارح الصاااحيفتين لنمااااذج سااالوكية تظهااار  ،خاااالل مرحلتاااي فتااارة الدراساااةبنساااب كبيااارة و 

 صااراعاتو  تاارمراتماان  ،طااراف السياسااية فااي الجزائاارراع السياسااي الحاصاال بااين مختلااف األالصاا
 .ذلك خالل مرحلتي فترة الدراسة ، و ومصادمات عداءاتو 

 المؤشرررالشااعب عينااة الدراسااة عاان دعااوة القااارئ ماان خااالل ن لاام تتااوانى صااحف الخباار و لكاا
عاااة العاااداء ضاااد بعاااض تبناااي نز  قليلاااة إلاااىولاااو بنسااابة  ،الدراساااة وخاااالل مرحلتاااي فتااارة االتجررراهي

االسااتقرار فااي ماان و وفااي انعاادام األ ،الاابالد االتجاهااات السياسااية فااي إشااارة إلااى المتسااببين فااي أزمااة
 .في الجزائرالساحة السياسية بمعنى من يتبنون العنف 

ن صاااحف الخبااار م كااال مااالاااوحظ اهتماااا السياسررري العنرررف مفهرررومبخصاااوص و  -2/ب -2
لهااذا المفهااوم  فيررةالمعر  المؤشررراتفااي كلتااا مرحلتااي فتاارة الدراسااة بمعالجااة ، و والشااعب عينااة الدراسااة

ت صااحف الدراسااة فااي ت معالجاااوانحصاار . بالمؤشرررات االتجاهيررة والسررلوكيةة رة مقارنااكبياا ساابنبو 
ومؤشاار اغتيااال رمااوز سياسااية فااي  ،ماان واالسااتقرار ومؤشاار الاابالد تحكمهااا القااوةمؤشاار انعاادام األ

يرجاع تركياز صاحف و ، لغاة القاوة فاي المواجهاات السياسايةومؤشار اساتخدام  ،و المعارضةأالسلطة 
زمة السياسية عالم القارئ بمالبسات األإل ،المعرفية لمفهوم العنف السياسيالدراسة على المؤشرات 
حاداث العناف أب اهتمامها على مختلف ، وانصزائر في مرحلتي فترة الدراسةالتي كانت تعيشها الج

د رماوز حوادث االغتياالت السياسية ضاسالمية المسلحة و عات اإلاالسياسي الممارس من قبل الجم
عسياساااية و   هاااات السياسااايةاالمواجهاااات العنيفاااة باااين مختلاااف االتجو  ،المياااة داخااال وخاااارج السااالطةا 
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ولاى واالنفجاارات والقتال فاي المرحلاة األ ،نقاذإلل اإلسالميةوالمواجهات بين السلطة ومؤيدي الجبهة 
 9009ريال أففاي  في منطقة القبائال" مازيغيربيع األبال"وفي مظاهرات ما يعرف  ،ة الدراسةمن فتر 

 عنااف الممااارس فااي حااوادث االغتياااالتال، و لمتظاااهريناماان و وتصاااعد المصااادمات بااين رجااال األ
        المواجهااااات بااااين الساااالطةو  ،السياساااايةطااااراف والمواجهااااات العنيفااااة بااااين مختلااااف األ ،والصااااراعات

لاااى محاولاااة اغتياااال فاااي باتناااة فاااي إتعااارض الااارئيس بوتفليقاااة  حااازاب المعارضاااة و األأالماااواطنين و 
9002 . 

نااي تبّ  السررلوكي ؤشرررمالعينااة الدراسااة لالهتمااام بتناااول الشااعب وهااذا مااا دفااع صااحف الخباار و 
العناااف  إنعااااشلاااى دور مختلااف القاااوى السياساااية فااي إشااارة إفاااي  ،السياسااية للعنااافى مختلااف القاااو 

 .المتفشي في البالد السياسي

ة لااوحظ اهتمااام صااحف الخباار عينااة الدراساا السياسرري التقييررد لمفهررومو بالنساابة   -3/ب-2
-9000)صحف الشعب فاي المرحلاة الثانياة مان فتارة الدراساة في كلتا مرحلتي فترة الدراسة و 

حيث انحصارت المعالجاة  ،متقاربةنسب كبيرة و بلهذا المفهوم و  فيةر عالم بالمؤشرات ،(9001
لعماال السياساااي مؤشااار تقييااد او  ،خااري اآلأماااام الاار أالمؤشاار المعرفااي عااادم فسااح المجااال  فااي

، وشال نشااطات ر الشاعب فاي العملياة السياسايةتقيياد دو الحاوار و  أومؤشر رفض مبد ،المدني
وصااحف الشااعب فاااي  ،الخباار فااي مرحلتااي فتااارة الدراسااة حاازاب المعارضااة بالنساابة لصاااحفأ

عالم القارئ بالقيود المفروضة على العمل السياسي من خالل رفاض وذلك إل .المرحلة الثانية
وتقييااد دور  ،راء وتقييااد العماال السياسااي الماادنيمااام مختلااف اآلأوعاادم فسااح المجااال  ،ارالحااو 

شاارة صاحف إحزاب المعارضاة فاي أت وكذلك شل نشاطا ،يضا في العملية السياسيةأالشعب 
ر النشاااط السياسااي لااى حظااإ ،(9111-9191)لااى ماان فتاارة الدراسااة و الخباار فااي المرحلااة األ

 .2991مارس    لها فيالتابعة  لجبهة اإلنقاذ الوطني وحل كل المجالس

 

 

 



 542 

 

لاام تتطاارق  ،(9111-9191)ولااى ماان فتاارة الدراسااة الشااعب فااي المرحلااة األ صااحف غياار أن
 المؤشرررر االتجررراهيحياااث ركااازت معالجاتهاااا علاااى  ،لمفهاااوم العناااف السياساااي فيرررةالمعر  للمؤشررررات
حااد ماان قيااام لااى الإكي الاادعوة المؤشاار الساالو و  ،توساايع العماال السياسااي التعااددي والحزبااي ةمعارضاا

نهاا أيقاف اعتمادها بحكام إلى إحزاب  وتدعو رافضة لتعدد األ كانت فهي .األحزاب بنسب متساوية
بعاد عان فكارة  لام تتخلاى( 9111-9191)في هذه المرحلة من فترة الدراسة  هيف ،صحيفة عمومية
 .لى نظام تعدديإحادي أتوجه  مرحلة انتقالية من نظام ذو باعتبارها ،الحزب الواحد

معالجاة مان قبال الوفار فاي الحاظ األ ةالسرلوكي اتالمؤشرر و  المؤشر االتجاهيفي حين لم ينل 
ة مان فتارة و من قبل صحف الشعب في المرحلة الثاني ،الدراسةصحف الخبر في كلتا مرحلتي فترة 

فاي كلتاا مرحلتاي فتارة ويعود ذلك إلى تركياز صاحيفتي الخبار والشاعب و  ،(9001-9000)الدراسة 
باعتبااااره مفهاااوم مهااام فاااي النظاااام السياساااي  ،الدراسااة علاااى تعرياااف القاااارئ بمفهاااوم التقيياااد السياساااي

 .للمفهوم التعددي من خالل المؤشرات المعرفية

 بار      بالنسبة للتساؤل المتعلق باختالف مفااهيم الثقافاة السياساية فاي مضاامين صاحف الخو _ 3
جزائار فاي المارحلتين في انعكاسها على عملياة التنمياة السياساية فاي ال ،الشعب عينة الدراسةو 

وهااال هنااااك عالقاااة عضاااوية  ،(9001-9000)والثانياااة ( 9111-9191)ولاااى الااازمنيتين األ
حااداث التااي شااهدتها فااي مضااامين الصااحف عينااة الدراسااة واأل الثقافااة السياسااية مبااين مفاااهي

وضاااحت الدراساااة التحليلياااة وجاااود اختالفاااات فاااي معالجاااة مضاااامين أ، فقاااد نهااااتين المااارحلتي
 ولااىالسياسااية بااين مرحلتااي الدراسااة األ الشااعب عينااة الدراسااة لمفاااهيم الثقافااةو  الخباارصااحف 
 .نعكس حتما على عملية التنمية السياسية في الجزائراما  هوو  ،والثانية
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 :صحف الخبر التابعة للقطاع الخاص بخصوص -أ-3

      ولااااااى ماااااان فتاااااارة الدراسااااااة الثقافااااااة السياسااااااية فااااااي المرحلااااااة األ تهااااااا لمفاااااااهيماجاااااااءت معالج_  
ولاى ن المرحلاة األأباعتباار  ،(9001-9000)لة الثانياة كثيفة مقارنة بالمرح( 9191-9111)

ول السياسااي وذلااك لمواكبااة التّحاا ،الثانيااة حلااةاث السياسااية بالمقارنااة مااع المر حاادج باألكاناات تّعاا
 .لى النظام التعددي إحادي ن النظام ذو التوجه األالذي كانت تمر به البالد م

معالجة صحف الخبار عيناة الدراساة فاي مضاامينها مفااهيم الثقافاة السياساية المعيقاة لعملياة   _
 الشرك مفهروم و السياسري لعنفامركزة على مفهاوم  ،التنمية السياسية في كلتا مرحلتي الدراسة

     نياااة مااان فتااارة الدراساااة فاااي المرحلاااة الثا السياسررري التقييرررد مفهرررومباإلضاااافة إلاااى  الثقرررة وعررردم
ماااع معالجاااة صاااحف الخبااار عيناااة الدراساااة بنساااب صاااغيرة مفااااهيم الثقافاااة  . (9000-9001)

          السياساااااااية الداعماااااااة لعملياااااااة التنمياااااااة السياساااااااية فاااااااي المرحلاااااااة األولاااااااى مااااااان فتااااااارة الدراساااااااة
يعاود و  ،مفهوم التعددية السياسريةو مفهوم المشاركة السياسية مركزة على ،(9191-9111)

ل السياساي الحاصال بعاد الخبار باعتبارهاا تابعاة للقطااع الخااص للتحاوّ ذلك إلى مواكبة صحف 
 .(9111-9191)إقرار عهد التعددية السياسية في البالد في هذه المرحلة من فترة الدراسة 

 

ارتفاااع فااي نساابة معالجااة مضااامين صااحف الخباار عينااة الدراسااة لمفاااهيم الثقافااة السياسااية _ 
انخفااااض فاااي نسااابة معالجاااة مضاااامينها لمفااااهيم الثقافاااة و  المعيقاااة لعملياااة التنمياااة السياساااية،

         السياسااااااية الداعماااااااة لعملياااااااة التنمياااااااة السياساااااااية فاااااااي المرحلاااااااة الثانياااااااة مااااااان فتااااااارة الدراساااااااة
يعاااود هاااذا االخاااتالف فاااي و (. 9111-9191)بالمرحلاااة األولاااى   مقارناااة ،(9000-9001)

المنشااورة ية و لمفااهيم الثقافاة السياساالنساب إلاى االنخفااض المعتبار فاي حجام الماواد المعالجاة 
لدراساة مقارناة بالمرحلاة األولاى في صحف الخبر عيناة الدراساة فاي المرحلاة الثانياة مان فتارة ا

كذلك إلى اعتماد صحف الخبر على مفاهيم الثقافة السياسية المعبرة عن األحداث السياسية و 
التعدديرررة مشررراركة السياسرررية و ال فبالنسااابة لمفهاااومي .المميااازة لكااال مرحلاااة مااان فتااارة الدراساااة

باعتبار  ،تناولتهما صحف الخبر في المرحلة األولى و أهملتهما في المرحلة الثانية السياسية
ل فيها النظاام السياساي الجزائاري مان نظاام أحاادي إلاى أن المرحلة األولى مرحلة انتقالية تحوّ 
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عالمااه حااو الصااحيفة تنااوير القااارئ و  علااىسااتلزم امااا   ،نظااام تعااددي ل المفاااهيم المعباارة عاان ا 
أمااا بخصااوص المرحلااة الثانيااة فاالمالحظ تركيااز صااحف الخباار بنسااب معتباارة  .النظاام الجديااد

مقارنااة بنساابها فااي  ،عرردم الثقررةمفرراهيم العنررف السياسرري والتقييررد السياسرري والشررك و  علااى
والتااي تمياازت  ،ي هااذه المرحلااة ماان فتاارة الدراسااةالمرحلااة األولااى لمواكبااة األحااداث السياسااية فاا

مختلاااف لاااف األطاااراف فاااي السااااحة السياساااية و مخت باااين واء الشاااك والريباااةأجااابتفشاااي العناااف و 
 .أشكال التقييد السياسي للعملية السياسية

لمفهااوم التقييااد السياسااي فااي المرحلااة  ة صااحف الخباار عينااة الدراسااةارتفاااع فااي نساابة معالجاا_ 
يعااود ذلااك إلااى مصااادقة البرلمااان علااى و  ،دراسااةلمرحلااة األولااى ماان فتاارة الالثانيااة بالمقارنااة مااع ا

دور الشاعب باعتباره حد لحرية التعبيار باإلضاافة إلاى تقيياد  ،9009تعديل قانون العقوبات في 
و الااذي  ،االسااتفتاءات فقااطو اره علااى التصااويت فااي االنتخابااات اقتصاافااي العمليااة السياسااية و 

 .التجمعات خاصة في الجزائر العاصمةأو   يظهر من خالل منعه من القيام بالمظاهرات
لمفهاوم االساتقرار السياساي فاي المرحلاة  ة صحف الخبر عيناة الدراساةارتفاع في نسبة معالج_ 

ذلاك و ( 9111-9191)مع المرحلاة األولاى بالمقارنة ( 9001-9000)الثانية من فترة الدراسة 
االبتعاااد عاان العنااف الحااوار و  ن يتحقااق إال بتغليااب لغااةإلعااالم القااارئ أن االسااتقرار السياسااي لاا

ناااف نوعاااا ماااا خاصاااة بعاااد باعتباااار أن المرحلاااة الثانياااة قلااات فيهاااا أحاااداث الع ،بمختلاااف أشاااكاله
 .الموافقة على قانون الوئام المدنياالستفتاء و 

المعيقااة لعمليااة التنميااة السياسااية التااي اهيم الثقافااة السياسااية الداعمااة و انحصاارت معالجااة مفاا_ 
المؤشرررات صااحف الخباار عينااة الدراسااة فااي كلتااا مرحلتااي الدراسااة فااي ركاازت عليهااا مضااامين 

ربطهااا بتطبيقااات العماال السياسااي فااي ة إلعااالم القااارئ و نقاال الحقااائق و بنسااب كبياار  ،المعرفيررة
فاي المؤشررات السرلوكية اهتمات بعادها بو  .مما يساعد في التعريف بمختلاف المفااهيم ،الجزائر

ال تغيره نحاو األفضال لتركياز معالجاتهاا سلبية ال تدعم النظام السياسي و  تناولها لنماذج سلوكية
سياساية فاي كلتاا مرحلتاي الدراساة والشايء مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمياة ال على

ذلك بدعوة صحف الخبر القارئ إلى تبني اتجاهاات ال و  ،ا يخص المؤشرات االتجاهيةمنفسه في
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داء ضاد بعاض االتجاهاات السياساية حياث غلاب عليهاا نزعاة العا ،ية السياسايةتخدم عملية التنم
 .تأييد استخدام العنف السياسيالحزبي و و  لسياسي التعدديمعارضة توسيع العمل او 
تركيااز أهااداف صااحف الخباار عينااة الدراسااة فااي معالجتهااا لمفاااهيم الثقافااة السياسااية فااي كلتااا _ 
ذلاااك ألنهاااا تابعاااة للقطااااع و  ،انتقااااد القياااادات السياسااايةعلاااى انتقااااد السااالطة و  ،لتاااي الدراساااةمرح

مراقبة السلطة في أعمالها، لكن هذا لم يمنعها من تأكيد خاط الخاص فمن واجبها تنوير القراء و 
ع حاول تادابير المصاالحة فاي إشاارتها إلاى مواضاي ،السلطة في المرحلة الثانياة مان فتارة الدراساة

 .محاربة الفسادالوطنية و 
فاي إشاارة إلاى  ،في المرحلة األولى من فترة الدراسة إلى توجيه القيادات السياساية كما عمدت_ 

مواضيع لتوجيه قادة الجبهة اإلسالمية لإلنقاذ للعدول عن انتهاج العنف كخط سياسي بعدما تم 
 .حظر السلطات للحزبو  9119ديسمبر  92 ات التشريعية لإلغاء نتائج الدور األول لالنتخابا

 :بخصوص صحف الشعب التابعة للقطاع العامو -ب -3

      جاااااااءت معالجتهااااااا لمفاااااااهيم الثقافااااااة السياسااااااية فااااااي المرحلااااااة الثانيااااااة ماااااان فتاااااارة الدراسااااااة  _ 
نظاارا الرتفاااع حجاام المااواد  ،(9111-9191)كثيفااة مقارنااة بالمرحلااة األولااى ( 9000-9001)

نياة مان دراساة فاي المرحلاة الثاالمنشورة حول مفاهيم الثقافة السياسية في صحف الشعب عينة ال
كااذلك لكثافااة األحااداث السياسااية المتماشااية مااع السياسااة و ، رنااة بالمرحلااة األولااىمقافتاارة الدراسااة 

باإلضافة إلى  .باعتبار أنها تنتمي للقطاع العام ،اإلعالمية لصحيفة الشعب في المرحلة الثانية
  9001و لاا  9002تزامنها مع عدة أحداث على الساحة السياسية أهمها االنتخابات الرئاسية لاا 

 .غيرها من األحداثوقانون المصالحة الوطنية و 

لثقافة السياسية الداعمة امفاهيم على اعتماد صحف الشعب عينة الدراسة في مضامينها  _
مفهوم التعددية السياسية ومفهوم  مركزة على ،لعملية التنمية السياسية في كلتا مرحلتي الدراسة

     في المرحلة األولى من فترة الدراسة  مفهوم المشاركة السياسيةاالستقرار السياسي و 
مفهوم الثقة السياسية و على مفهوم االستقرار السياسي  مفهوم التعددية و ،(9191-9111)

، مع معالجة صحف الشعب عينة (9001-9000)ترة الدراسة ففي المرحلة الثانية من المتبادلة 
الدراسة بنسب صغيرة مفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية التنمية السياسية في كلتا مرحلتي فترة 
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في المرحلة األولى  سياسيعدم الثقة ومفهوم العنف المفهوم الشك و مركزة على  ،الدراسة
عدم مفهوم الشك و التقييد السياسي و  مفهومعلى مفهوم العنف السياسي و و ،(9191-9111)

ل في يعود ذلك إلى مواكبة  صحف الشعب للتحوّ و  (.9001-9000)في المرحلة الثانية الثقة 
ر الجزائر بإقرا ،النظام السياسي الجزائري من نظام ذو توجه أحادي إلى نظام سياسي تعددي

 .(9111-9191)ى من فترة الدراسة هو ما تزامن مع المرحلة األولو  ،9191فيفري  92لدستور 
هذا ما جعل صحف الشعب تركز في هذه المرحلة باعتبارها مرحلة انتقالية على إعالم القارئ و 

ركزت وباعتبارها صحيفة عمومية  ،الثقة السياسيةو  والتعددية السياسية  بمبادئ المشاركة السياسية
المدني بالنسبة للمرحلة األولى خاصة فيما يتعلق بقانون الوئام  ،أفكارهاو  في السلطة ةثقالعلى 

 .قانون المصالحة الوطنية بالنسبة للمرحلة الثانيةو 

ارتفاااع طفيااف فااي نساابة معالجااة مضااامين صااحف الشااعب عينااة الدراسااة لمفاااهيم الثقافااة _ 
فاي نسابة معالجاة مضاامينها  لمفااهيم وانخفااض طفياف  ،عيقة لعملية التنمياة السياسايةالسياسية الم

مقارناة  ،(9001-9000) المرحلاة الثانياة مان الثقافة السياسية الداعمة لعملية التنمية السياسية في
هاذا االخاتالف الطفياف فاي النساب إلاى  يعودو  .(9111-9191)بالمرحلة األولى من فترة الدراسة 
حف الشاعب صاالمنشاورة فاي و  ،الجة لمفااهيم الثقافاة السياسايةلمعااالرتفاع الطفيف في حجم المواد 

 .عينة الدراسة في المرحلة الثانية من فترة الدراسة مقارنة بالمرحلة األولى

عااان األحاااداث  كاااذلك إلاااى اعتمااااد صاااحف الشاااعب علاااى مفااااهيم الثقافاااة السياساااية المعبااارةو 
بحيااث ركاازت صااحف الشااعب فااي المرحلااة  ،السياسااية الممياازة لكاال مرحلااة ماان مراحاال فتاارة الدراسااة

مفهرروم التعدديررة السياسررية ومفهرروم المشرراركة السياسررية ومفهرروم  علااى ،األولااى ماان فتاارة الدراسااة
باعتبااار  التااي انخفضاات نساابة معالجاتهااا فااي المرحلااة الثانيااة ماان فتاارة الدراسااةو  ،عرردم الثقررةالشررك و 

ساتلزم مان اماا  ،مان نظاام سياساي أحاادي إلاى نظاام سياساي تعاددي ،المرحلة األولى مرحلة انتقالية
 .ل في النظام السياسيالصحيفة إعالم القارئ حول المفاهيم المعبرة عن هذا التحوّ 

 مفاهيم العنف السياسري أما بخصوص المرحلة الثانية فالمالحظ تركيز صحف الشعب علاى
مقارنة بنسبها في المرحلاة األولاى لمواكباة  ،الثقة المتبادلةوالتقييد السياسي واالستقرار السياسي و 
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باااابعض أحااااداث العنااااف  التااااي تمياااازتو  ،ي هااااذه المرحلااااة ماااان فتاااارة الدراسااااةاألحااااداث السياسااااية فاااا
أشاكال لف مختو     وتداعياتها على الساحة السياسية  ،كاالغتياالت والمظاهرات في منطقة القبائل

رار مااادى مساااااهمته فاااي تحقيااااق االسااااتقو   ،وقااااانون المصاااالحة الوطنيااااة ،التقيياااد للعمليااااة السياساااية
 .تحقيقهبإمكانية والثقة في القيادة  ،السياسي

التاي  ،المعيقاة لعملياة التنمياة السياسايةاهيم الثقافة السياسية الداعماة و انحصرت معالجة مف_ 
المؤشررررات فاااي  ،ركااازت عليهاااا مضاااامين صاااحف الشاااعب عيناااة الدراساااة فاااي كلتاااا مرحلتاااي الدراساااة

ربطهااا بتطبيقااات العماال إلعااالم القااارئ ونقاال الحقااائق حااول هااذه المفاااهيم و  ،بنسااب كبياارة المعرفيررة
ها صااحف الشااعب اهتماات بعااد. للمساااهمة فااي تعريااف القااراء بهااذه المفاااهيم ،السياسااي فااي الجزائاار

في تناولها لنماذج سلوكية داعمة للنظام السياسي في كلتاا مرحلتاي  ،بالمؤشرات السلوكية وميةالعم
غيياار السياسااي ضاارورة إجااراء التل الساالطة مسااؤولية وضااع حااد للعنااف و ماان خااالل تحمياا ،الدراسااة

تركياز معالجتهااا فاي مفااهيم الثقافااة بسابب  ،الادعوة إلااى الحاد مان قيااام األحازابو  ،بالوساائل السالمية
التي غلب عليها  االتجاهية تلمؤشرااهو ما تجسد في و  .عمة لعملية التنمية السياسيةالسياسية الدا
لتعااايش والتسااامح الااى تبنااي نزعااة إدعااوة مختلااف االتجاهااات السياسااية  يجااابي ماان خاااللالطااابع اإل

 .التعددية السياسيةوتأييد المشاركة السياسية و 

الدراسااة فااي معالجاتهااا لمفاااهيم الثقافااة السياسااية فااي تركيااز أهااداف صااحف الشااعب عينااة _ 
ة الثانياة علاى فاي المرحلاو  ،ياادات السياسايةانتقااد القعلاى توجياه و  ،رة الدراساةالمرحلة األولى من فت

المتمثلاة فاي اع السياساية الساائدة فاي الابالد و ذلاك تماشايا ماع األوضاو  ،تأكيد خاط السالطة وانتقادهاا
تاداعيات ذلاك علاى السااحة و  ،إلسالمية لإلنقاذ من طرف الجيشللجبهة اتوقيف المسار االنتحابي 

أمااا بخصااوص المرحلااة الثانيااة  (.9111-9191)السياسااية فااي المرحلااة األولااى ماان فتاارة الدراسااة 
 تهاااطريقااة معالجومااا تتطلبااه ماان تأييااد للساالطة و  ،د إلااى تاادابير المصااالحة الوطنيااةفاألهااداف تعااو 
وكااذا الصااراعات والصاادامات الموجااودة بااين الساالطة وبااين مختلااف  ،لي منطقااة القبائااللمظاااهرات فاا

 .اتما تتطلبه من انتقاداألطراف السياسية و 
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لدراسرة فري الشرعب عينرة امشرتركة ميرزت معالجرات صرحف الخبرر و كما لوحظ وجود سمات 
 :على عملية التنمية السياسية في الجزائر من خالل هاكلتا مرحلتي الدراسة وانعكاس

ي الصافحات الداخلياة لصاحف معظم المواضيع المعالجة لمفاهيم الثقافة السياسية فاظهور _ 
سااالوب تنوياااع الشاااعب عيناااة الدراساااة بالنسااابة لكلتاااا مرحلتاااي فتااارة الدراساااة، فهاااي تلجاااأ إلاااى أالخبااار و 

ماااا  ،(إلاار... اقتصاااادية، اجتماعيااة، سياسااية، رياضااية )األولااى الصاافحة  المواضاايع المنشااورة فااي
 .يةلبية المواضيع المتعلقة بمفاهيم الثقافة السياسية في الصفحات الداخأغل موقعيفسر 

صاايغت أغلبيااة المواضاايع المعالجااة لمفاااهيم الثقافااة السياسااية فااي شااكل أخبااار بساايطة فااي _ 
ذلاااك فاااي محاولاااة منهاااا إلكسااااب القاااراء و ، كلتاااا مرحلتاااي الدراساااة بالنسااابة لكلتاااا صاااحيفتي الدراساااة

صال فاي النظاام ل السياساي الحالمواكبة التحوّ  ،اهيم الثقافة السياسيةمعارف جديدة حول مختلف مف
صاحف الشاعب عيناة  غيار أن. مختلف األحداث الواقعة في السااحة السياسايةو  ،السياسي الجزائري
      لااو بنساابة قليلااة علااى مااواد الاارأي متمثلااة فااي شااكل مقاااالت افتتاحيااة أو أعماادةو الدراسااة اعتماادت 

 .أو تعليقات

الشعب الثقافة السياسية في صحف الخبر و يتم إرفاق أغلبية المواضيع المعالجة لمفاهيم  لم_ 
ى وضااع بصااورة مالئمااة كااون صااحف الدراسااة تعتمااد علاا ،عينااة الدراسااة فااي كلتااا مرحلتااي الدراسااة

 .بهدف جذب انتباه القارئ للموضوع المنشور ،األخيرةالصور في الصفحات األولى و 

الشااعب عينااة الدراسااة لمفاااهيم الثقافااة السياسااية بالحاادث الخباار و ارتباااط معالجااات صااحف _ 
تنتهاااي المعالجاااة بانتهااااء  بحياااث ،السياساااي القاااائم فاااي السااااحة السياساااية فاااي كلتاااا مرحلتاااي الدراساااة

ال تهااتم باسااتمرار  فالصااحف ،السياسااة هااذا مااا ياانعكس بشااكل مباشاار علااى عمليااة التنميااةو  .الحاادث
هاذا جال ترسايخها فاي وعاي القاراء و أمان  ،لجة مفاهيم الثقافة السياسيةثابت في معاوبشكل مستقر و 

الشاعب عيناة الدراساة اهتمات الخبار و ما يانعكس بالتاالي علاى سالوكهم السياساي مساتقبال، فصاحف 
و تجاهلات مفااهيم الثقافاة  ،بمعالجة مفهوم واحد أو أكثر من مفهوم مارتبط بالحادث السياساي القاائم

 .السياسية األخرى
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فتاارة  و فااي السياساايأحااداث العنااف السياسااي ركاازت الصااحيفتين علااى مفهااوم العنااف  خاااللف
باعتبارهااا مرحلااة انتقاليااة  ،(9111-9191)خااالل المرحلااة األولااى ماان فتاارة الدراسااة  االنتخابااات و

ركااازت الصاااحيفتين علاااى مفهاااوم المشااااركة  ،مااان نظاااام سياساااي أحاااادي إلاااى نظاااام سياساااي تعاااددي
صاحيفتين إلاى معالجاة مفهاوم الشاك وعادم الثقاة كماا عمادت ال. ة السياسايةالسياسية ومفهوم التعددي

هااي المفاااهيم التااي تتماشااى مااع األحااداث التااي كاناات تميااز الساااحة و  ،االسااتقرار السياساايم و هاامفو 
تنمية  على مساهمة الصحف عينة الدراسة علىوهو ما انعكس  ،السياسية في كلتا مرحلتي الدراسة

 .بشكل جاد العمل السياسي

غير أنه ال يمكن التغاضي عن تقليص صحف الشعب عينة الدراسة فاي المرحلاة الثانياة مان 
دث باين الحاعالجة مفاهيم الثقافاة السياساية و من هذا االرتباط بين م ،(9001-9000)فترة الدراسة 

نعكس على مساهمة الصاحيفة فاي عملياة التنمياة السياساية اوهذا ما  ،البارز على الساحة السياسية
لايس معالجاة المفهاوم مساايرة ، و هاالمفااهيم الثقافاة السياساية مان قبللتي تستلزم اساتمرارية المعالجاة ا

 .لألحداث السياسية فقط بحيث تزول معالجة المفهوم بزوال الحدث

     مضااااامين الثقافااااة السياسااااية كونهااااا داعمااااة باااااختالف مااااا بخصااااوص التساااااؤل الخاااااص أ -4
باااختالف  ،الشااعب عينااة الدراسااةفااي مضااامين صااحف الخباار و  السياساايةأو معينااة لعمليااة التنميااة 

فقد توصالت الدراساة التحليلياة إلاى وجاود اختالفاات  ،طبيعة المؤسسة اإلعالمية عمومية أو خاصة
معالجااة مضااامين صااحف الشااعب و  ،صااحف الخباار التابعااة للقطاااع الخاااصبااين معالجااة مضااامين 

وهااو مااا  ،ولااى والثانيااةوفااي كلتااا مرحلتااي الدراسااة األالسياسااية التابعااة للقطاااع العااام لمفاااهيم الثقافااة 
 .على عملية التنمية السياسية في الجزائرعكس ان

  (:1111 – 1191) المرحلة األولى من فترة الدراسة بخصوص – أ -4

المنشورة  السياسية المعيقةة المواد المعالجة لمفاهيم الثقاف ميز هذه المرحلة ارتفاع في حجم_ 
 رناة بحجام الماواد المعالجاة لمفااهيم الثقافاة السياسايةامق ،في صحف الخبار التابعاة للقطااع الخااص

يرجع ذلك إلاى تازامن هاذه المرحلاة ماع و . ف الشعب التابعة للقطاع العامالمنشورة في صح الداعمة
 نظاام  من نظام ذو توجاه أحاادي إلاى  النظام السياسي فيه  انتقل ،لعهد سياسي جديد الجزائرإقرار 
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  92 الخبااار فاااي السااااحة اإلعالمياااة جااااء بعاااد دساااتورصاااحيفة  ن ظهاااور أوبماااا  ،ذو توجاااه تعاااددي
بمختلاف  عالم القراءإ مهمةر فإنها أخذت على عاتقها التعبيالذي يقر حرية النشر و  ،9191فيفري 

اه مؤياد دعاوتهم لتبناي اتجافي الجزائار و  وجه السياسي الجديدمفاهيم الثقافة السياسية المعبرة عن الت
 .التوجه هذا نماذج سلوكية معبرة عنل هالتعددي مع طرحاللنظام 

ماا جعال الصاحيفة تكثاف معالجتهاا  ،باإلضافة إلى كثافة األحداث السياسية فاي هاذه المرحلاة
 .األحداث هذه لمفاهيم الثقافة السياسية في هذه المرحلة المعبرة عن

السياسااية المنشااورة فااي صااحف  المااواد المعالجااة لمفاااهيم الثقافااةيعااود االنخفاااض فااي حجاام و 
السياسااية فااي صااحف  المااواد المعالجااة لمفاااهيم الثقافااةمقارنااة بحجاام  ،الشااعب التابعااة للقطاااع العااام

إلااى كونهااا لاام تسااتوعب بعااد مفاااهيم الثقافااة السياسااية المعباارة عاان  ،الخباار التابعااة للقطاااع الخاااص
 .بعدما كانت هذه الصحف تعمل في ظل توجه أحادي ،عددي في هذه المرحلة االنتقاليةتوجه الالت

نساابة كبيااارة علااى مفااااهيم الثقافااة السياساااية باعتماااد صااحف الشاااعب التابعااة للقطااااع العااام _ 
مقابل اعتمااد صاحف الخبار التابعاة للقطااع الخااص بنسابة كبيارة  ،التنمية السياسيةلعملية الداعمة 

      فتاارة الدراسااةماان علااى مفاااهيم الثقافااة السياسااية المعيقااة لعمليااة التنميااة السياسااية فااي هااذه المرحلااة 
المعيقااة اهيم الثقافااة السياسااية الداعمااة و مفاافكااان تركيااز الصااحيفتين علااى نفااس . )9191-9111 (

 مفراهيم الداعمرة للتنميرة السياسريةالركرزت صرحف الشرعب علرى  حيث ،ينهمامختلفة ب ة لكن بحدّ 
ثار أك  ومفهوم االسرتقرار السياسري ،مفهوم المشاركة السياسيةمفهوم التعددية السياسية و : وهي

ي ركازت عليهاا لتااو  ،معيقة لعمليرة التنميرة السياسريةمفاهيم الثقافة السياسية ال من تركيزها على
يرجااع ذلاك إلااى و ، مفهرروم الشررك وعردم الثقررةمفهرروم العنررف السياسري و : وهايصاحف الخبار أكثاار 

لزم ماااواطنين تسااي ،تعاادديا تاازامن هااذه المرحلااة ماان فتاارة الدراسااة ماااع إقاارار الجزائاار نظامااا سياساايا 
مناة  مساتقرة آال فاي ظاروف إلشيء الذي ال يتحقاق ا ،مشاركون في صنع القراراتياسيا و فعاليين س

ذكورة ساابقا إلعاالم القاارئ بهاا التركياز علاى المفااهيم الماإلى هو ما دفع صحف الشعب العمومية و 
رضاة اساتخدام العناف امعو   السياساية يياد المشااركة أت لاىا  تبني اتجاه سياسي تعددي و إلى ودعوته 

فااي ل السياسااي الحاصاال نجاااح التحااوّ إجاال أسياسااي ماان السااتقرار االلتحقيااق  ،فااي العمليااة السياسااية
 .البالد
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يرجااع تركيااز صااحف الخباار عينااة الدراسااة علااى المفاااهيم المعيقااة لعمليااة التنميااة السياسااية و 
الساااحة السياسااية  يمسااتقر فااالالهتمامهااا بااإعالم القااارئ حااول الوضااع األمنااي غياار  ،بنساابة كبياارة

     ا بياانهم وتبااادل االتهامااات فيماا ،بااة بااين مختلااف األطااراف السياساايةالريو  الشااك جااواءألااى إ و ،نااذاكآ
عااض االتجاهااات نااي نزعااة العااداء ضااد بلااى تبّ إماانهم السااتخدام العنااف مااع دعوتهااا  العدياادوء لجااو 

 . عدم استقرار البالد لى المتسببين في العنف و إالسياسية في إشارة 
صااحف الخباار الخاصااة لمفاااهيم و انحصاارت معالجااة مضااامين صااحف الشااعب العموميااة _ 

بنساب كبيارة  فاي المؤشرات المعرفية التنمية السياسية فاي المعيقة لعملية و  ةالثقافة السياسية الداعم
ربطهاا و  نقال الحقاائق و ئ  عاالم القاار بسبب لجوء كلتا الصاحيفتين إل  فترة الدراسة منهذه المرحلة 

معيقاة  العمل السياسي فاي الجزائار مماا سااهم فاي التعرياف بمختلاف هاذه المفااهيم ساواء  بتطبيقات
ذلاك بادعوة الصاحيفتين و  ،يرةاهبالمؤشررات االتج، واهتمت بعدها ياسيةيلة التنمية السداعمة لعم أو

دام اتجاااه معااارض السااتخ نااي وتبّ  .ييااد التعدديااة السياساايةأوت ،ييااد المشاااركة السياساايةأت لااى القااراء إ
ضاا أيكماا دعات الصاحيفتين  .ياة السياسايةهاو ماا يخادم عملياة التنمو  ،العناف فاي العملياة السياساية

القاارئ لاى دعاوة صاحيفة الخبار إضاافة ، باإلني نزعة العداء ضد بعض االتجاهات السياسايةلى تبّ إ
تي أثاام تاا .مليااة التنميااة السياساايةم عهااذا مااا ال يخاادو   ،السياسااية فااي العمليااة اسااتخدام العنااف لتأييااد

خياار بطاارح صااحف الشااعب العموميااة لنماااذج ساالوكية داعمااة لعمليااة فااي األ رات السررلوكيةالمؤشرر
مختلاف قناوات  المشاركة عان طرياقظروف عدالة الممارسة السياسية و  مثل خلق ،لتنمية السياسيةا

ذلااك و  ،الشااعب تحقيااق التنميااة السياسااية سااتطيعيباادون المشاااركة السياسااية ال و ، التعبياار السياسااي
مقارناااة بطااارح  ،لتركياااز معالجتهاااا علاااى مفااااهيم الثقافاااة السياساااية الداعماااة لعملياااة التنمياااة السياساااية

جااواء الصااراع أاسااية كاسااتمرار يوكية معيقااة لعمليااة التنميااة السساالخاصااة لنماااذج صااحف الخباار ال
بساابب  ،القااوى السياسااية للعنااف نااي مختلااف تبّ و  ،حاازاب ضااد بعضااها الاابعضمر األروتاا ،السياسااي

حلة من هذه المر التنمية السياسية في  لثقافة السياسية المعيقة لعملية تركيز معالجاتها على مفاهيم ا
 .(9111-9191)فترة الدراسة 
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فاااة هاااداف مضاااامين صاااحف الخبااار الخاصاااة مااان خاااالل معالجاتهاااا لمفااااهيم الثقاأتركياااز _ 
ة مان فتارة الدراساة انتقادها في هذه المرحلاوتوجيه القيادات السياسية و ،السياسية على انتقاد السلطة 

ة باعتبارهاا القيادات السياسيمراقبة السلطة و دوارها أهم أوذلك من خالل قيامها ب ،(9191-9111)
ياد خاط أكفاي ت ،مضامين صاحف الشاعب العمومياةهداف أفي حين تركزت  .تابعة للقطاع الخاص

الجبهااة  انتقادهااا وتوجيههااا لقياااداتوذلااك ماان خااالل  ،الساالطة وتوجيااه القيااادات السياسااية وانتقادهااا
 تابعاااة لخااط الساالطة باعتبارهااا هاكيااادأت مااع ،سااةذه المرحلاااة ماان فتاارة الدرافااي هاا اإلسااالمية لإلنقاااذ

 .العامللقطاع 
 :(2221 –2222)ة الثانية من فترة الدراسة بخصوص المرحل -ب-4
المرحلة ارتفاع طفيف في حجم المواد المعالجة لمفاهيم الثقافة السياساية المنشاورة  هميز هذ_ 

المعالجاة لمفااهيم الثقافاة السياساية مقارناة بحجام الماواد ، صحف الخبار التابعاة للقطااع الخااص في
اسااية فااي يحااداث السلااى كثافااة األإذلااك ويرجااع  ،حف الشااعب التابعااة للقطاااع العااامالمنشااورة فااي صاا

القااراء حااول مختلااف  عااالم إحف الخباار باادورها فااي المساااهمة فااي لقيااام صاا كااذلك و  ،هااذه المرحلااة
  لاىإودعاوتهم  ،(9001-9000)الدراساة ة من فتارة اسية المعبرة عن هذه المرحليمفاهيم الثقافة الس

 .هذا التوجهني اتجاه مؤيد للتوجه التعددي مع طرح نماذج سلوكية معبرة عن تبّ 
علااى مفااااهيم الثقافااة السياساااية رة التابعااة للقطااااع العااام بنساابة كبيااا اعتماااد صااحف الشاااعب_ 

ع الخااص بنسابة كبيارة مقابل اعتمااد صاحف الخبار التابعاة للقطاا ،الداعمة لعملية التنمية السياسية
فااي هااذه المرحلااة ماان فتاارة الدراسااة  ،علااى مفاااهيم الثقافااة السياسااية المعيقااة لعمليااة التنميااة السياسااية

المعيقاة لعملياة اهيم الثقافاة السياساية الداعماة و فالصحيفتين ركزتا علاى نفاس مفا .(9000-9001)
بعرررة للقطرراا العررام علرررى حيرررك ركررزت صررحف الشررعب التا، مختلفااة التنميااة السياسااية لكاان بحاادة 

السياسرية مفهروم التعدديرة و مفهوم االستقرار السياسي  وهي ،المفاهيم الداعمة للتنمية السياسية
ي الترو  ،معيقرة لعمليرة التنميرة السياسريةالمفاهيم ال ثر من تركيزها علىأكمفهوم الثقة المتبادلة و 

ومفهوم التقييرد السياسري  مفهوم العنف السياسي هايو  ،ثرأك ركزت عليها صحف الخبر الخاصة
السائد لى الوضع السياسي إرجاع ذلك بالنسبة لصحف الشعب إويمكن  .عدم الثقةومفهوم الشك و 
ياااة المظااااهرات فاااي منطقاااة ولاااى رغااام بدامااان المرحلاااة األ اكثااار اساااتقرار أباعتبااااره  ،فااي هاااذه المرحلاااة
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دعاوة الارئيس عباد العزياز ، و رهااب فاي مختلاف رباوع الاوطنلى مكافحاة اإلإشارة وكذلك اإل ،القبائل
 بناااء الديمقراطيااة شااريك فااي عالميااة الجزائريااة ساارة اإل، واعتباااره األروش للحااواربوتفليقااة حركااة العاا

المعبااارة عااان هاااذه و حاااداث التاااي ميااازت هاااذه المرحلاااة وغيرهاااا مااان األ ،مشاااروع الصاااالحة الوطنياااةو 
ان تساساياأل نتااالركيز المتبادلاة هماا  الثقاةقرار السياساي و ن االساتأفصحف الشاعب تعتبار  .المفاهيم
 .السياسية في البالد للتعددية 
ص فيرجاااع تركيزهاااا بنساااب معتبااارة علاااى اماااا بخصاااوص صاااحف الخبااار التابعاااة للقطااااع الخاااأ

        هااااااي مفهااااااوم العنااااااف السياسااااااي و  ،معيقااااااة لعمليااااااة التنميااااااة السياساااااايةمفاااااااهيم الثقافااااااة السياسااااااية ال
كانات العناف التاي  حداثألى إ شارةإ  وذلك في ،ومفهوم الشك وعدم الثقة ،ومفهوم التقييد السياسي

ت الى الشاك والريباة وعادم الثقاة باين مختلاف االتجاهاإضافة ، باإلكانذآسائدة في الساحة السياسية 
بعضاها  طاراف فايوتشاكيك مختلاف األ ،بينهم وبين السلطة السياساية كاذلكو  ،السياسية في الجزائر

لااى الطريقااة التااي تعاملاات بهااا إشااارة الصااحيفة إ، وذلااك فااي ياانهمتبااادل االتهامااات فيمااا بالاابعض و 
 . سجنها للصحفيينات التي وقعت في منطقة القبائل ومعاقبتها و السلطة مع المظاهر 

اهيم صااحف الخباار الخاصااة  لمفاالجااة مضااامين صااحف الشااعب العموميااة و انحصاارت معا_ 
بنساب كبيارة فاي  ،المؤشرات المعرفيةالمعيقة لعملية التنمية السياسية فاي اعمة و الثقافة السياسية الد

 نقااال الحقاااائق و  عاااالم القاااراءبسااابب تركياااز كلتاااا الصاااحيفتين علاااى إ ،هاااذه المرحلاااة مااان فتااارة الدراساااة
بمختلاف هاذه المفااهيم ساواء ي تعاريفهم مماا سااهم فا ،ل السياسي في الجزائروربطها بتطبيقات العم

لمختلاف  بالمؤشررات االتجاهيرة، كماا اهتمات الصاحيفتين داعماة لعملياة التنمياة السياساية معيقة أو
م ، وتبني اتجاه معارض الساتخداالتسامحايش و ني نزعة التعلى تبّ وذلك بدعوة القراء إ ،هذه المفاهيم

ة للعملية لداعمبتركيزها على المفاهيم ا ،يد للتعددية السياسية، واتجاه مؤ العنف في العملية السياسية
ضاااد بعاااض االتجاهاااات  لاااى تبناااي نزعاااة العاااداءماااا دعااات الصاااحيفتين القاااراء إك .التنمياااة السياساااية

لى معارضة توسيع العمل السياسي التعددي و السياسية من خاالل تركيزهاا علاى المفااهيم  يالحزب، وا 
بطرح صحيفتي الخبر الخاصة والشاعب  وكيةالمؤشرات السلتليها  .المعيقة لعملية التنمية السياسية

حد للعناف لنماذج سلوكية داعمة لعملية التنمية السياسية كتحميل السلطة مسؤولية وضع العمومية 
السااالمية بالنسااابة لصاااحيفة  جاااراء التغييااار السياساااي بالوساااائلوضااارورة إ ،بالنسااابة لصاااحيفة الشاااعب
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ا مااتركيااز معالجاتهبساابب اب السياسااية حااز وعدالااة الممارسااة السياسااية لجميااع األطااراف واأل ،الخباار
مقارنااة بطاارح الصااحيفتين لنماااذج ساالوكية معيقااة  ،علااى المفاااهيم الداعمااة لعمليااة التنميااة السياسااية

ناي مختلاف القاوى السياساية للعناف تبّ و   جواء الصاراع السياسايكاستمرار أ ،ملية التنمية السياسيةلع
 قااانونو حاازاب إلااى الحااد ماان قيااام األ الاادعوة و  ،لصااحف الخباار بالنساابة  للحكاام  احتكااار الساالطة و 

لتركيااز الصااحيفتين علااى  ،العقوبااات يعماال علااى تنظاايم العماال الصااحفي بالنساابة لصااحف الشااعب
 ( .9001-9000)المفاهيم المعيقة لعملية التنمية السياسية في هذه المرحلة من فترة الدراسة 

فاااة جاتهاااا لمفااااهيم الثقاتركياااز أهاااداف مضاااامين صاااحف الخبااار الخاصاااة مااان خاااالل معال_ 
هااا صااحيفة باعتبار ، و انتقاااد القيااادات السياسايةو  ،السالطة تأكيااد خااطو  ،السياساية علااى انتقاااد السالطة

بحيااث اهتماات بانتقااااد  .نااه ماان أهاام أدوارهااا مراقبااة الساالطة فااي أعمالهاااإ، فتابعااة للقطاااع الخاااص
. لاارإ...االنتخابيااةي نزاهااة العمليااة فااهااا للمظاااهرات فااي منطقااة القبائاال و الساالطة فااي طريقااة معالجت

ثام انتقااد القياادات ، لإلرهاابمحاربتهاا بقاانون المصاالحة الوطنياة و  أكدت خاط السالطة فيماا يتعلاقو 
فاااي حاااين تركااازت أهاااداف مضاااامين صاااحف الشاااعب ، الصاااحيح ة  لتاااوجيههم إلاااى الطرياااقالسياساااي

باعتبارهاااا ، و السياسااية وانتقادهاااالقيااادات  هتوجيااثاام ثاام انتقادهااا  ،العموميااة فااي تأكيااد خااط الساالطة
ر بخصوص انتقادها لكنها لم تقصّ  ،صحف تابعة للقطاع العام فهي تهتم أساسا بتأكيد خط السلطة

ات الموجودة بين ماالصدخاصة فيما يتعلق بالصراعات و  ،سيةتوجيهها للقيادات السياها و دانتقالها و 
الساااحة السياسااية فااي هااذه المرحلااة ماان فتاارة الظاااهرة فااي و  ،السياساايةالقيااادات مختلااف األطااراف و 

 (.9001-9000)الدراسة 

و معيقااة لعمليااة أم الثقافااة السياسااية كونهااا داعمااة ال يمكاان الحااديث عاان اخااتالف مفاااهي -5
ختالف طبيعاااة الناااوع باااا ،الشاااعب عيناااة الدراساااةالسياساااية فاااي مضاااامين صاااحف الخبااار و  التنمياااة

مفاااهيم الثقافااة بساابب صااياغة أغلبيااة المواضاايع المعالجااة ل ،(يأو مااواد ر أخباريااة إمااواد )الصااحفي 
 .ةخالل مرحلتي فترة الدراسو ر بسيطة في كلتا صحيفتي الدراسة خباأالسياسية في شكل 
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يمكن طرح مجموعة توصايات يؤمال  ،و بناءا على النتائج السابقة التي توصلت إليها الدراسة
سااواء خاصااة أو عموميااة فااي تاادعيم عمليااة  ،فااي تطبيقهااا أن تساااهم الصااحافة المكتوبااة الجزائريااة

 : و تتمثل هذه التوصيات فيمايلي ،التنمية السياسية في الجزائر

 :اتروصيرت

 في استخدام مفاهيموضع بعض التوصيات التي قد تعين  نحاول في نهاية هذه الدراسة
تعمل على تدعيم عملية سوف التي و  الجزائرية،في مضامين الصحف اليومية  الثقافة السياسية

 .مستقبال التنمية السياسية في الجزائر

 :بالنسبة للصحف العمومية

، فال تعتمد فقط يجب على الصحف العمومية أن تسعى إلى تنويع  مصادرها الخبرية -9
        األوضاع السياسية داخل البالد السلطة حول سير  ة التي تمدها بهاعلى المصادر الرسمي

 السائدة في  يع أن تنقل رؤية شاملة للقارئ عن مختلف اآلراء حول األوضاعو ذلك حتى تستط
 .البالد

وال  ،الجمهور الثقافة السياسية التعددية تهتم بتلقينأن  الصحف العموميةعلى يجب  -9
        معارف التأثير على  السلطة، وذلك بمحاولةقيم سياسية تقليدية تتبناها  فقط بتعزيزتكتفي 

العمل قيم سياسية جديدة تدعم  طرحمن خالل  ،سلوكه السياسيالجمهور السياسية و اتجاهات و 
 .تهدف إلى التغيير السياسي السلمي لممارسة سياسية أفضلو  ،السياسي التعددي

يجب على الصاحف العمومياة أن تفاتح مجااال أوساع لكتااب الارأي مان مختلاف االنتمااءات  -2
ثااراء ،ها الجماهيريااةالسياسااية، ماان أجاال توساايع قاعاادت      تحليالتهااا السياسااية باارؤى سياسااية مختلفااة  وا 

 .وتساعده بالتالي في تحديد اتجاهاته وسلوكياته تخاطب الجمهور يوميا ،متنوعةو 
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 :للصحف الخاصة بالنسبة

التاي تادعم يجب على الصحف الخاصاة أن تهاتم أكثار بمعالجاة مفااهيم الثقافاة السياساية  -9
ذلااك بتعريااف المااواطنين بحقااوقهم  ، و عمليااة التنميااة السياساايةعلااى منااه و  ،العماال السياسااي التعااددي

وتوضااايحها ألهمياااة  ،وأساسااايات النظاااام السياساااي التعااادديفهمهااام لطبيعاااة ، و وواجبااااتهم السياساااية
       يقاااوم الماااواطن بااادوره السياساااي فاااي إطاااار النشااااطات السياساااية الرسااامية لكاااي  ،المشااااركة السياساااية

 .عن وعي و معرفةغير الرسمية، و 

القائمااة علااى الثواباات  ترسااير الحريااة اإلعالميااة المسااؤولةيجااب علااى الصااحف الخاصااة  -9
 .التثبيطوالكراهية، وكل ما يثير الفتن و التيئيس و االبتعاد عن ثقافة الحقد و  ،الوطنية

 :الصحف الخاصةالنسبة لالثنين الصحف العمومية و ب

       الخاصااة االعتماااد أكثاار علااى مااواد الاارأي فااي الصااحف و الصااحف العموميااة يجااب علااى  -9
فاي إطاار مختلاف لية وضع خطط عملياة مساتقبو  لتقديم الحلول ،معالجاتها لمفاهيم الثقافة السياسية

 .عملية التنمية السياسيةم يدعتلاألحداث السياسية التي تواجه البالد 

مواد رية و الخاصة أن توازن ما بين المواد اإلخباالصحف العمومية و يجب على الصحف  -9
تاؤثر أكثار فاي ، حتاى فاي تناولهاا لمفااهيم الثقافاة السياساية الداعماة لعملياة التنمياة السياساية ،الارأي

 .الفكري الذي يحكم الثقافة السياسية  للمواطن  الجزائرياإلطار 
يجب على الصحف العمومية أن تهتم أكثر بتنمية الجوانب السلوكية لدى القارئ من  -2

السياسية  أو تّبني سلوك سياسي تجاه مختلف األحداث  ،خالل دفعه إلى اتخاذ موقف سياسي
الخاضع للسلطة دل المواطن السلبي التابع و ب ،فعال في الحياة السياسيةلتنشئة مواطن إيجابي و 

 .السياسية دون رؤية سياسية خاصة به
 



 557 

 ةـمـاتـخ       

ةصاس ةييا  ماما   اول يمكان من خالل االستنتاجات التي تم التوصل إليهاا ياي هاال السةاسا  
ى انعكاساتها ملو  ،يي مضامين ص يفتي الخبة الخاص  والشعب العمومي مفاهيم الثقاي  السياسي  
تتاةاو  الفتةة الممتاسة ملاى ماة لتين  أو إماقتها يي الجزائة خالل ،بتسميمهامملي  التنمي  السياسي  

 :كما يلي  0221و  0222الثاني  بين و  9111و  9191األولى بين 

مفاااهيم الثقاياا  السياسااي  يااي مضااامين صاا ت السةاساا  مةتبااا  ألالبااا باألزمااات واأل ااسا   -
زاس اهتماام صا ت  ،التي تعةضت لها البالس يكلما صاست الابالس أزما  أو  اس  سياساي ،السياسي 

يهااي إان ال تقااوم بااالتثقيت السياسااي المااسمم لعملياا   .السةاساا  يااي معالجاا  مفاااهيم الثقاياا  السياسااي 
 . التنمي  السياسي 

لعملياا  امتمااس مضاامين صاا ت الشاعب العمومياا  ملاى مفاااهيم الثقايا  السياسااي  السامما    -
مقاباال امتماااس مضااامين صاا ت الخبااة الخاصاا  ملااى مفاااهيم الثقاياا  السياسااي   ،التنمياا  السياسااي 

 والثانياااا ( 9111 –9191)كلتااااا مة لتااااي السةاساااا  األولااااىالمعيقاااا  لعملياااا  التنمياااا  السياسااااي  يااااي 
(0222- 0221.) 

مفاااهيم الثقاياا  السياسااي  يااي مضااامين صاا ت الخبااة الخاصاا  ميناا  السةاساا  يااي أأللبيتهااا  -
( 9111 –9191)مفاااااهيم معيقااااا  لعمليااااا  التنميااااا  السياساااااي  ياااااي كلتاااااا مة لتاااااي السةاسااااا  األولاااااى 

، مةكزة ملى مفهوم العنات السياساي، ومفهاوم الشاد وماسم الثقا   ومفهاوم (0221 –0222)والثاني 
 .التقييس السياسي

صاا ت الشااعب ميناا  السةاساا  يااي أأللبيتهااا مفاااهيم  مفاااهيم الثقاياا  السياسااي  يااي مضااامين -
والثانيااااا    ( 9111 –9191)كلتاااااا مة لتاااااي السةاسااااا  األولاااااىساممااااا  لعمليااااا  التنميااااا  السياساااااي  ياااااي 

ومفهااوم  ،، ومفهااوم التعسسياا  السياسااي اسااي مةكاازة ملااى مفهااوم المشاااةك  السي ،(0221 – 0222)
 .، ومفهوم االستقةاة السياسياسل الثق  المتب
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ساهمت ص ت السةاس  الخبة الخاص  والشعب العمومي  ياي ممليا  التنميا  السياساي  ياي  -
، والاد بتوييةهاا للقاةام جملا  مان ى الميشةات المعةيي  بنساب  كبياةةمن خالل امتماسها مل ،الجزائة

ناي قايم إلى تب   مع سموتهم ولو بنسب  قليل  ،  المعالج المعاةت  ول مختلت مفاهيم الثقاي  السياسي
كمااا أنهااا لاام . سياسااي  جسيااسة متماشااي  مااع األوضااا  السياسااي  السااائسة يااي الاابالس يااي يتااةة السةاساا 

نماا سلوكي  لتوجي  العمل السياسي للقةام وي  ما يتماشاى ماع األنمااج و ال بعض تتوانى من اة 
  .اسي األ سا  السياسي  الااألي  ملى السا   السي

أو إماق  مملي  التنمي   ،وباالمتماس ملى مةتكزات الثقاي  السياسي  المساهم  يي تسميم
 :السياسي  يي الجزائة يمكن القول

ساااهمت صاا ت الشااعب التابعاا  للقاااا  العاااام يااي تومياا  القااةام الجزائااةيين ب همياا  الثقااا   -
نما الث ،لكن ليس بين مختلت األاةات السياسي  ،المتباسل  اسة وب نها تعمل يي الصاال  يي القيق  وا 

س ماان نااي نزماا  التعااايس والتسااام  واالبتعاااكمااا  ثاات مختلاات االتجاهااات السياسااي  ملااى تب   .العااام
يااي  ااين  .، وهاااا مااا يساااهم كثيااةا يااي تااسميم مملياا  التنمياا  السياسااي الشااد ومااسم الثقاا  ييمااا بينهااا

ماالم القااةح  اول مفهاوم الشاد ساهمت ص ت الخبة التابع  للقااا  الخااف ياي تعةيات و  وماسم ا 
ميشااة أزماا  ثقاا  و  ،تشااكيد القااوس السياسااي  بعضااها يااي بعااضالمعةيااي لميشااة لالثقاا  بمعالجاتهااا 

واة هاا ألنمااا  ،ني نزم  العاسام اتجاال بعاض االتجاهاات السياساي قةام الجزائةيين ملى تب  للو ثها 
 .سلوكي  معبةة من استمةاة أجوام الصةا  السياسي يي الجزائة

ساهمت ص ت الشعب العمومي   يي تومي  القةام الجزائةيين بسوةهم الفعال واإليجابي يي  -
ماان خااالل الميشااةات المعةيياا  لمفهااوم المشاااةك  السياسااي  بااممالم القااةام ب قهاام يااي  ،صاانع القااةاة

مان خاالل الميشاة ومن سوةهم يي المشااةك  الواساع  ياي صانع القاةاةات و اثهم  ،التعبية من الةأي
واة هااا ألنماااا ساالوكي  تعبااة ملااى أناا  بااسون المشاااةك   .االتجاااهي ملااى ت ييااس المشاااةك  السياسااي 

الميشة السلوكي  بنسب  ضئيل مالجت  وألنها. السياسي  ال يستايع الشعب ت قي  التنمي  السياسي 
يهي تعتبة المشاةك  السياسي  مجةس مشااةك   ،اةي  مختلت قنوات التعبية السياسيالمشاةك  من 

 .يي التصويت يي االنتخابات أو االستفتامات يقا
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كلتااا مة لتااي السةاساا  ممااست صاا ت الخبااة والشااعب ميناا  السةاساا  إلااى سمااوة القااةام يااي  -
سوة الميسسااااااات ماااااان خااااااالل  إلااااااى تفعياااااال ،(0221 –0222)والثانياااااا ( 9111 –9191)األولاااااى

است سا  سول  الميسسات والميشة االتجاهي ت ييس لميشة المعةيي لمفهوم الميسساتي ، معالجاتها ل
 ، وهاو ماا رهاة جلياا ياي معالجاتهاا لمفهاومي القياام بامساةة الشايون السياساي سوة سول  الميسسات يا

كلتااا مة لتااي السةاساا    يااي ماان خااالل الميشااة المعةيااي ضااعت سوة الميسسااات السياسااي الفةسانياا 
لكنهااا لاام تساااهم كثيااةا يااي  اا  القااةام ملااى (. 0221 –0222) والثانياا ( 9111 –9191)األولااى

والااد ماان خااالل مااسم معالجتهااا للميشااة المعةيااي لمفهااوم  ،ةيااض مبااسأ انفااةاس اااةت وا ااس بالساالا 
بنسااب   بالمعالجاا  لخبااةصاا ت ا تناولتاا    الاااي ،بالقياااسة  الميسساااتي  ال يلولاا  سون اسااتئثاة الفااةس

ياي معالجتهاا   وهاو مكاس ماا رهاة(. 9111 –9191)السةاسا   األولاى مان يتاةة معقول  يي المة ل
الميشاة االتجااهي  تعرايم  سوة القيااسة  الفةسيا   ياي إساةة  ال كام ياي  لمفهوم  الفةساني  مان خاالل

 .كلتا مة لتي السةاس 

 :من خالل ما سب  يمكن القول أن

الشعب العمومية ساهمت إلى حد ما في تدعيم عملية التنمية السياسية لكن فـي  صحف* 
 .باعتبارها صحف رسمية إطار ما يحدده الخطاب السياسي

صحف الخبر الخاصة لم تستطع بعد تحقيق هوية واضـحة فـي النانـب السياسـي بشـك  * 
، كمـا التنميـة السياسـيةالمعيقـة لعمليـة حيث عالنت مضـاميناا ماـاهيم الاقافـة السياسـية  ،عام

عمليـة  تـدعيم وهـو مـا انعكـل علـى ،تميز خطاباا السياسي بالغموض والتناقض في عدة مواقع
 .التنمية السياسية بالسلب

 



I. معلومات عامة عن الوثيقة 

 :اسم الصحيفة
 :تاريخ الصدور

 :العــدد
 :عـنوان املـوضوع
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 اسـتـمـارة تحــليـل المـضـمـون

 

االتصال تحت طروحة دكتوراه في علوم اإلعالم و هذه استمارة نقدمها في إطار إنجاز أ
 : عنوان

انعكاساتها على عملية التنمية السياسية في افة السياسية في الصحف اليومية و الثق»
في الفترة الممتدة  تي الخبر و الشعبفيلعينة من صح مقارنة  دراسة وصفية تحليلية – الجزائر

أداة تحليل المضمون التي اخترنا فيها االعتماد على  باستعمال، «9001إلى  9191من 
 .الموضوع كفئة للتحليل بحيث تفرد استمارة لكل موضوع يدخل في إطار الدراسة

ذلك عن طريق قياس ، و التسجيللعد و ل كوحدة  كما سوف يتم االعتماد على الفكرة 
 .األفكار التي عبرت عنها فئات التحليل في المادة المعالجة رودتكرار و 

 :لذلك نطلب من سيادتكم

 .االطالع على دليلهاعن في االستمارة و التم   -

 .كتابة المالحظات التي ترونها في المكان المخصص لها أو في ورقة مستقلة -

 

 

 
 :المشرفاسم و لقب                                 :   اسم و لقب الطالب

 الدكتور أحمد حمدي.أ                             اة قزادري             حي
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 دلــيل االستــمــارة

 :معلومات عامة عن الوثيقة -9

فهي  00و 00، 09ما المربعات المرقمة بـ إلى اسم الصحيفة، أ 09يشير المربع رقم 
عدد  إلى 00صدور الصحيفة في حين يشير المربع رقم سنة تشير على التوالي إلى يوم و 

 .إلى عنوان الموضوع 00المربع رقم الصحيفة و 

 :تحليل البيانات -9

 :هو جزء خاص بفئات التحليل مقسم إلى قسمينو 

 :قسم لفئات الشكل ( أ

الذي يرمز إلى و  09ضوع ويتفرع إلى المربع رقم موقع المو  00يمثل المعين رقم  -
 90ت الوسطى، أما المربع رقم صفحايرمز إلى الو  01والمربع رقم  األولى، الصفحة

 .ة األخيرةفحمز إلى الصفير 

فرع بدوره إلى المربعين رقم يت، و الصفحةفيدل على طبيعة المادة  99أما المعين رقم  -
يرمز لها بالمثلثين فئة المواد اإلخبارية و  99ع رقم بحيث يمثل المرب 90رقم و  99

 .تمثل الخبر الصحفي و التقرير الصحفي على التوالي بحيث 90و  90رقم 

، 91 99، 90، 90ات رقم يرمز لها بالمثلثفيمثل مواد الرأي و  90لمربع رقم أما ا -
 ، التعليق الصحفياالفتتاحيةهي تمثل على التوالي العمود الصحفي، و  9و  90

 .التحقيق الصحفي لمقال التحليلي، الحديث الصحفي، ا

 فيعبر عن إرفاق الموضوع بصورة أو رسومات 99المعين رقم أما فيما يخص  -
        يدل على إرفاق الموضوع بصورة و  90د تم تقسيمه إلى المربع رقم قو  مالئمة
إرفاق الموضوع بصورة أو رسم  الذي يدل على عدمو  90، والمربع رقم مالئم أو رسم

 .مالئم
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 :فئات المحتوى أو المضمونلقسم  ( ب

         90المربع رقم إلى  الذي ينقسمعلى الموضوع و  90رقم  يدل المعينحيث  -
اسية الداعمة إلى مفاهيم الثقافة السي 90بحيث يشير المربع رقم  09المربع رقم و 

ل على الذي يدو  90وره إلى مثلثات، المثلث رقم الذي تم تقسيمه بدللتنمية السياسية و 
 00و  91، 99رقم  المستطيالت الذي تم تقسيمه إلى مفهوم المشاركة السياسية و 

السلوكية لمفهوم المشاركة على التوالي المؤشرات المعرفية واالتجاهية و بحيث تمثل 
 .السياسية

رقم  المستطيلالذي قسم إلى يدل على مفهوم الثقة المتبادلة و فهو  09أما المثلث رقم  -
رات دل على المؤشيو  00، رقم المستطيلدل على المؤشرات المعرفية و يو  09

 .دل على المؤشرات السلوكية لمفهوم الثقة المتبادلةيو  00، رقم المستطيلاالتجاهية و 

      00رقم  المستطيلينقسم إلى يمثل مفهوم االستقرار السياسي و  00المثلث رقم  -
  دل على المؤشرات االتجاهية يو  00رقم  المستطيلدل على المؤشرات المعرفية، و يو 
 .على المؤشرات السلوكية لمفهوم االستقرار السياسيدل يو  09رقم  المستطيلو 

و يمثل  00رقم  المستطيليقسم إلى يمثل مفهوم المؤسساتية و  01المثلث رقم  -
رقم  المستطيلويمثل المؤشرات االتجاهية و  09رقم  المستطيلالمؤشرات المعرفية و 

 .المؤسساتيةيمثل المؤشرات السلوكية لمفهوم و  09

       00رقم  المستطيليقسم إلى ية السياسية و ديمثل مفهوم التعد 00المثلث رقم و  -
دل على المؤشرات االتجاهية يو  00رقم  المستطيلدل على المؤشرات المعرفية و يو 
 .دل على المؤشرات السلوكية لمفهوم التعددية السياسيةو ي 00رقم  لمستطيلاو 

       ة المعيقة للتنمية السياسية فيشير إلى مفاهيم الثقافة السياسي 00أما المربع رقم  -
الخمول يدل على مفهوم و  09المثلث رقم : بدوره إلى مثلثات الذي تم تقسيمهو 

دل على المؤشرات المعرفية يو  01رقم  المستطيلالذي تم تقسيمه إلى و  السياسي
دل على يو  09رقم  المستطيلاالتجاهية، و دل على المؤشرات يو   00رقم  المستطيلو 

 .الخمول السياسيالمؤشرات السلوكية لمفهوم 
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رقم  المستطيلقد تم تقسيمه إلى و  عدم الثقةو و يمثل مفهوم الشك  09المثلث رقم  -
دل على المؤشرات يو  00رقم  المستطيلدل على المؤشرات المعرفية، و يو  00

 .الثقةعدم و دل على المؤشرات السلوكية لمفهوم الشك يو  00 المستطيلاالتجاهية، و 

رقم  المستطيلقد تم تقسيمه إلى و  و يمثل مفهوم العنف السياسي  00المثلث رقم  -
    تمثل المؤشرات االتجاهية  09رقم  المستطيل، و يمثل المؤشرات المعرفيةو  00

 .تمثل المؤشرات السلوكية لمفهوم العنف السياسيو  01رقم  المستطيلو 

        09رقم  المستطيلتم تقسيمه إلى قد و  لفردانيةيمثل مفهوم او  00المثلث رقم  -
وتدل على المؤشرات االتجاهية   09رقم  المستطيلويدل على المؤشرات المعرفية، و 

 .الفردانيةدل على المؤشرات السلوكية لمفهوم يو  00رقم  المستطيلو 

    00رقم  المستطيلينقسم بدوره إلى ويمثل مفهوم التقييد السياسي و  00المثلث رقم  -
          ويمثل المؤشرات االتجاهية 00رقم  المستطيلالمؤشرات المعرفية، و  ويمثل

 .تمثل المؤشرات السلوكية لمفهوم التقييد السياسيو  00رقم  المستطيلو 

 00، 01رقم التي تم تقسيمها إلى المربعات فيمثل األهداف و  09أما المعين رقم  -
تأكيد خط السلطة، توجيه القيادات  تشير على التوالي إلى انتقاد السلطة،و  09، و09

 .السياسية، انتقاد القيادات السياسية

قد تم تقسيمه ارتباط المادة بالحدث السياسي و  فيدل على 00أما بالنسبة للمعين رقم  -
ارتباط المادة بالحدث بحيث يمثل األول  00المربع رقم و  00إلى المربع رقم 

 .يمثل الثاني عكس ذلكالسياسي، و 

   00قد قسم إلى المربع رقم على طبيعة المؤسسة اإلعالمية و  00المعين رقم  يدلو  -
    .و الممثل للمؤسسة الخاصة 09المربع رقم الممثل للمؤسسة العمومية و و 
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 20الملحق رقم 
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 دلــيـل الـتــعـريـفــات اإلجـرائيــة
 

       الم ـــــــــة دكتوراه في علوم اإلعــــــــار إنجاز أطروحــــــــهذا دليل التعريفات اإلجرائية أعد في إط

الثقافة السياسية في الصحف "االتصال، مستعينا بأداة تحليل المضمون و تحت عنوان و     
، دراسة وصفية "اليومية و انعكاساتها على عملية التنمية السياسية في الجزائر

 ".9001إلى  9191في الفترة الممتدة من  صحيفتي الخبر و الشعب لعينة من  مقارنة تحليلية

 :يلي في تثبيتها عن طريق القيام بما نريد من سيادتكم إعانتنا

 .قراءة الدليل قراءة دقيقة و متأنية -9

 .أمام التعريف الذي ترونه مناسبا لمعناه في مضمون العينة( 0)وضع عالمة  -9

 .تعديل إلى أمام التعريف الذي ترونه بحاجة( z)وضع عالمة  -3

 .أمام التعريف الذي ترونه غير صحيح( x)وضع عالمة  -4

 .رأيتم أن هناك مالحظات ال بد من تدوينها، فالرجاء القيام بذلك في المكان المخصص لها و إذا

 و شــكــرا                                                                             

 

 :اسم ولقب المشرف                                           : اسم و لقب الطالب      

 الدكتور أحمد حمدي .د.أ                                       حياة قزادري                 

   :إسم المرمز        

 :درجته العلمية       

 

 4102-4102السنة الجامعية 
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 معـلومـات عــامة عـن الوثـيقـة -0

عدد الصحيفة كذا على الصحيفة و تاريخ الصدور من يوم وشهر وسنة، و و تتعلق باسم 
 .باإلضافة إلى عنوان الموضوع مادة التحليل

 :تحليل البيـانـات -4

 :و هو جزء خاص بفئات التحليل مقسم إلى قسمين
 :قسم لفئات الشكل ( أ

هي عادة ما المراد دراسته، و  الشكل الذي ورد فيه المضمونو هي تلك الفئات التي تصف 
 تحاول اإلجابة عن السؤال كيف قيل؟

 :فئة الموقع -0

تهتم بموقع الموضوع محل التحليل في المادة المدروسة، فموقع المادة له داللة مقصودة هي فئة و 
 .بوضعها في موقع دون اآلخر

 :قد تم تقسيم هذه الفئة إلىو 
 ة األولى باعتبارها أول جزء يقرأوجود الموضوع محل التحليل في الصفح: األولى ةالصفح -

 .يعني إعطائه أهمية كبيرة و أسبقية

باعتبارها صفحات  الداخليةوجود الموضوع محل التحليل في الصفحات : الداخليةالصفحات  -
 .ال تتمتع بأسبقية القراءة من قبل القراء، يعني أن الموضوع لم يحظى باألهمية الكبيرة

وجود الموضوع محل التحليل في الصفحة األخيرة باعتبارها من األجزاء : الصفحة األخيرة -
 .ول أيضا يعني إعطاء هذا الموضوع أهمية و أسبقيةالتي تقرأ في األ

 :فئة طبيعة المادة الصحفية -4

بفنون الكتابة و هي تسعى إلى تقسيم المحتوى المراد تحليله إلى صنفين من أنواع  هي فئة تعنىو 
 .مواد إخبارية و مواد الرأي: الكتابة الصحفية و هي

 
التي تعتمد على مواد الرأي تعطي للموضوع الصفة التحليلية أكثر من تلك التي تعتمد  فالصحيفة

 .على المواد اإلخبارية أكثر
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تعتمد على اد التي تنطلق من أحداث ملموسة و يقصد بالمواد اإلخبارية المو : المواد اإلخبارية -
 :تتمثل فيإعالم الجمهور أو سرد األحداث و  نقل الخبر في شكله الخام بدون تحليل قصد

 ينطلق من أحداث ملموسة قصد إعالم و إبالغ الجمهور بما و هو نوع : الخبر الصحفي
 .جرى و يأخذ شكل خبر بسيط أو خبر مركب

 الرواية و  دشوهد فهو يعتمد على السر وهو نوع يحكي ما سمع و : التقرير الصحفي
 .الموضوعية للحدث

 بالتالي تأطيرالمواد التي تعتمد على التحليل وتأويل الفكرة، و يقصد بها و : مواد الرأي     
 :تأخذ عدة أشكال تتمثل فيوتوجيه الجمهور و 

 عبر من خالله يكتبه أحد كبار الصحفيين يالمقصود به مقال نقدي و : العمود الصحفي
ت ومشاكل عما يراه من آراء وأفكار وخواطر وانطباعات فيما يراه من قضايا وموضوعا

 .باألسلوب الذي يرضيهو 

 عادة في ر بر الجريدة فيه عن رأيها في جميع الشؤون، ينشهو نوع تعو : المقال االفتتاحي
 .بر الصحيفة عن سياستها اإلعالميةبواسطته تعو  الصفحات األولى

 صراحة إزاء حدث بوضوح و  هو نوع صحفي يقدم رأي الصحفيو : التعليق الصحفي    
 .ة تعكس الخط اإليديولوجي للصحيفةة بطريقأو واقع

 هو نوع صحفي يعالج الموضوعات بعمق باستخدام أسلوب العرض و : المقال التحليل 
القراء بموقف أو تصور معين إزاء وقائع  االستنتاج، يستخدم إلقناعوالتحليل والتقديم و 

 .معينة

 هو نوع صحفي يسعى إلى استجواب الشخصيات قصد تسليطو : الحديث الصحفي 
 .الضوء عليها أو على موضوعات معينة تدخل في دائرة خبراتها أو مجال مسؤولياتها

 

 األحداث لدى جميع النوع الصحفي استطالع الوقائع و  يقصد بهذاو : التحقيق الصحفي
تقديم الحلول اص الذين لهم صلة بهذه الوقائع واألحداث والعوامل المؤثرة فيها، و األشخ

 .الواقعة التي يتناولها التحقيقالمناسبة للمشكلة أو 
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 :م مالئمفئة إرفاق الموضوع بصورة أو رس -3

الرسومات عبارة ، فالصور و مالئم المقصود بها إرفاق الموضوع مادة التحليل بصورة أو رسمو 
مجال االتصال إلى جانب  عن شكل من أشكال التعبير عن جزء من الواقع ذات أهمية بالغة في

 :هماإلى فئتين فرعيتين و  م هذه الفئةتقساللغة، و 
 المقصود بها مصاحبة الموضوع بصورة أو رسمو : مالئم إرفاق الموضوع بصورة أو رسم -

 .زيادة تأثيره على القارئيزيد من تأكيد أهمية الموضوع و  مالئم

المقصود هنا عدم مصاحبة الموضوع بصورة و : مالئم عدم إرفاق الموضوع بصورة أو رسم -
 .يضعف تأثيره على القارئأهمية الموضوع و  يقلل منمالئم أو رسم 

 :قسم لفئات المحتوى ( ب

هي تحاول راد تحليله إلى أجزاء ذات سمات وصفات مشتركة و يتمثل في تقسيم المضمون المو 
 اإلجابة على سؤال ماذا قيل؟

 :فئة الموضوع -9

 : المقصود بها هل المواضيع البارزة في المحتوى المدروس تحتوي علىو 

نعني بها المفاهيم التي تعمل و : مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة للتنمية السياسية -
إيجابية نحو الموضوعات السياسية    هاتعملية التنمية السياسية بخلق توجعلى دعم 

ل مفهوم على كيحتوي مفاهيم بحيث  خمسة هي تنقسم إلىوالمشاركة في الحياة السياسية، و 
 رها لألفراد حوليتعمل الصحيفة على توفبها جملة المعارف التي  دالمقصو مؤشرات معرفية و 
في  لمختلف األطراف األدوار السياسيةو البني التي يحتويها و  الجزائري النظام السياسي

  .رجاتالمخو  المدخالتجانبي 

تحاول الصحيفة توجيه مشاعر األفراد مؤشرات اتجاهية و تعني مجموع األحاسيس التي و 
 معارضة تجاه النظامتجاه النظام السياسي والسلطات بمعنى هل هي مشاعر رفض و  إليها 

 .تأييدأم مشاعر قبول و  السياسي الجزائري
النماذج السلوكية التي تطرحها لتوجيه سلوك القيم واألنماط و مختلف  تعنيومؤشرات سلوكية و 

 .ائهالجزائري بمختلف أجز  تجاه النظام السياسي األفراد نحو سلوك معين
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 :كانت مفاهيم الثقافة السياسية الداعمة للتنمية السياسية كمايليو 
 :مفهوم المشاركة السياسية (9

االنتخابات، استفتاء، مظاهرات : تعني مبادرة األفراد في مختلف األنشطة السياسية مثلو 
 .إلخ...مؤتمرات حزبية و جماهيرية، اعتصامات

 :المؤشرات المعرفية( أ-9
تزويد القارئ سواء من المواطنين أو األحزاب : الواسعة في صنع القرارات المشاركة: 9أ-9

 .السياسيةبمعلومات حول المشاركين في األنشطة السياسية و المؤثرين في مجريات الحياة 
تعريف القارئ بأن حق التعبير عن الرأي هو من أهم عناصر : حق التعبير عن الرأي: 9أ-9

 .بشتى الطرقو  مهما كانتواطنين لحقهم في التعبير عن آرائهم المشاركة من خالل ممارسة الم
وسالمة تعريف القارئ بالوضع االنتخابي : نزاهة العملية االنتخابية و سالمة إجراءاتها: 3أ-9

جراءاتها المختلفة من أية انتهاكات أو تجاوزات للدستور أو قانون العملية االنتخابية و  ا 
 .االنتخابات

 :تجاهيةالمؤشرات ال ( ب-9
دعوة القارئ إلى تبني موقف مؤيد للمشاركة في العملية : تأييد المشاركة السياسية: 9ب-9

 .السياسية
 :المؤشرات السلوكية( ج-9
توجيه القارئ إلى  : يع الشعب تحقيق التنمية السياسيةبدون المشاركة السياسية ال يستط: 9ج-9
 .يحقق التنمية السياسيةهو ما   ممارسة المشاركة في الواقع باختالف صورهاأن 
توجيه القارئ للمشاركة السياسية : المشاركة عن طريق مختلف قنوات التعبير السياسي: 9ج-9

 .إلخ...عبر مختلف المؤسسات، وسائل اإلعالم، أحزاب سياسية، جمعيات، تنظيمات
األطراف توجيه بواسطة إجراءات أو قوانين و عدم تضييق قنوات المشاركة السياسية : 3ج-9

السياسية،السلطة و األحزاب إلى االبتعاد عن ممارسة التضييق في ممارسة الحق الدستوري في 
 .اسيةالمشاركة في مختلف الفعاليات السي
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 :مفهوم الثقة المتبادلة (9

تعني أن العالقات السياسية القائمة بين عناصر النظام السياسي بمختلف مؤسساته قائمة على و 
بين أطرافه و التي تنعكس في إدارة العملية السياسية ما بين المؤسسات السياسية الثقة المتبادلة 

تتضح هذه الثقة في احترام األطراف ها وما بين المؤسسات السياسية والمواطنين، و فيما بين
خلو العالقات من آثار و القوانين والواجبات التي يقرها الدستور و بعضها البعض في الحقوق 

 .عدم الثقةو أو الشك  الصراع و النزاع
 

 :المؤشرات المعرفية (أ4
تعريف القارئ بأن الثقة تعني أن كل طرف سياسي : مصالح اآلخريناحترام حقوق و : 9أ-9

 .للطرف اآلخر يةداخل النظام السياسي ال يتجاوز الحقوق السياس
القارئ أن الثقة مرتبطة بالقيادة  تعريف: أنها تعمل في الصالح العامالثقة في القيادة و : 9أ-9

 .اإلقرار بدورها في خدمة مصالح المواطنينو  الحاكمة السياسية
بطة بمختلف بأن الثقة مرتتعريف القارئ : الثقة في مختلف االتجاهات السياسية: 3أ-9

 .اإلقرار بدورها في خدمة مصالح المواطنيناالتجاهات السياسية و 

 :المؤشرات التجاهية( ب4
دعوة القارئ لتبني موقف : التسامح بين مختلف االتجاهات السياسيةنزعة التعايش و : 9ب-9

ل الثقة محل الشك متسامح من األحزاب السياسية المختلفة سواء داخل السلطة أو خارجها إلحال
 .القضاء على أية خالفات سياسيةفي عالقاتها و 

 :المؤشرات السلوكية (ج4
توجيه القوى السياسية للعمل مع بعضها : جميع القوى الوطنية للعمل المشترك دعوة: 9ج-9
 .الخالفاتلبعض من أجل القضاء على التوتر و ا

توجيه األحزاب السياسية للعمل على خلق : إيجاد نقاط مشتركة بين مختلف األحزاب: 9ج-9
يولوجيتها أو في برامجها قواسم مشتركة تربط فيما بينها سواء في برامجها السياسية أو في إيد

 .تعزيز قوتهاعم مواقعها في الساحة السياسية و االنتخابية من أجل د
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 :مفهوم الستقرار السياسي (3

لمختلفة على إشاعة جو يعني هنا قدرة النظام السياسي القائم ممثال في المؤسسات السياسية ا
عن ممارسة العنف في االبتعاد منة للعمل السياسي و اآل وضاعاألتأمين من األمن واالستقرار و 

 .كافة أشكاله
 :المؤشرات المعرفية( أ 3

تعريف القارئ أن االستقرار يعني إعطاء : العنفب لغة الحوار على لغة االغتيال و تغلي: 9أ-3
كل خالفاتها  ،(أحزاب أو تنظيمات)األولوية للحوار السياسي ما بين األطراف السياسية المختلفة 

 .بعيدا عن استخدام العنف
تعريف : الدستور يكفلهاتوفير األمن و االستقرار لممارسة الحقوق و الواجبات التي : 9أ-3

القارئ أن االستقرار يعني اهتمام النظام السياسي بكافة عناصره في توفير جو من اآلمان لممارسة 
 .المواطنين لنشاطاتهم السياسية

تزويد القارئ بمعلومات حول األطراف السياسية : محاكمتهمالعنف ومالحقة الجناة و  إدانة: 3أ-3
تطالب بمالحقة مرتكبي حوادث اء داخل السلطة أو في المعارضة و التي تدين استخدام العنف سو 

 .العنف المختلفة
 :المؤشرات التجاهية( ب3 

قارئ إلى تبني موقف سياسي دعوة ال: رضة استخدام العنف في العملية السياسيةامع: 9ب-3
 .صورهالستخدام العنف في كافة أشكاله و معارض 
 :المؤشرات السلوكية( ج3

          توجيه السلطة سواء تنفيذية أو تشريعية: تحميل الدولة مسؤولية وضع حد للعنف: 9ج-3
 .أو قضائية نحو إنهاء العنف في الواقع السياسي

توجيه القوى السياسية نحو إجراء : ضرورة إجراء التغيير السياسي بالوسائل السلمية: 9ج-3
        التغيير السياسي في إطار النظام السياسي سواء في تشكيل الحكومة أو في اختيار رموزها 

 .لميبالشكل الس( انتخابات، استفتاء)أو تغيير خطط العمل السياسي 
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توجيه القوى السياسية : االستقراراسية والوطنية في تحقيق األمن و مسؤولية القوى السي: 3ج-3  

 .االستقرار داخل البالدلطة أو خارجها نحو تحقيق األمن و جميعها دون استثناء سواء داخل الس
 :مفهوم المؤسساتية (4

لطة الفردية للقيادات التأكيد على دور المؤسسات السياسية في إدارة العمل السياسي بعيدا عن الس
 .العمل وفق التشريعات الدستورية التي أقرها الدستور لتلك المؤسساتالسياسية و 
 :المؤشرات المعرفية( أ4

تعريف القارئ بأن المؤسساتية تعني االبتعاد عن : الحيلولة دون استئثار الفرد بالقيادة: 9أ-4
 .إعطاء القرار السياسي دون غيرها القيادة في يد شخصية وحيدة تملك حق حصر
تعريف القارئ أن المؤسساتية تعني اعتبار : الشعب إرادةتعبير مجلس النواب عن : 9أ-4

والدفاع  رغباتهم سسة المعبرة عن حقوق المواطنين و السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب المؤ 
بمعلومات حول نشاطات المؤسسة التشريعية في الدفاع عن حقوق  متزويدهعن مصالحهم و 

 .الشعب
تعريف القارئ أن المؤسساتية تركز على الدور الهام الذي : استحداث دولة المؤسسات :3أ-4

 .تلعبه المؤسسات السياسية في إدارة العمل السياسي
 :المؤشرات التجاهية( ب4

دعوة القارئ لتبني موقف  :بإدارة الشؤون السياسية المؤسسات في القيام تأييد دور دولة: 9ب-4
 .حمايتهو  والدعوة إلى العمل على توسيعه ودعمهمؤيد للدور المؤسسي داخل النظام السياسي 

 :السلوكية المؤشرات( ج4
األطراف السياسية داخل السلطة  توجيه: اعتماد العالقات السياسية على النظم و القوانين:9ج-4
 .التشريعات القانونيةاحترام الدستور و  ات القائمة علىخارجها إلى اعتماد العالقو 

توجيه األحزاب إلى تبني ممارسة الجوانب : دور القوانين في حماية الحياة السياسية: 9ج-4
اإليجابية في القوانين الجديدة الصادرة في سلوكياتها السياسية من أجل حماية العمل السياسي 

 .الديمقراطي للمواطنين
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 :مفهوم التعددية السياسية (5

تتمحور التعددية بشكل رئيسي في التعددية الحزبية في نطاق العمل السياسي الحزبي الذي و 
انعكاسات هذه التعددية على العملية السياسية داخل السلطة ات، و يانطلق في بداية التسعين

العمل السياسي في خارجها إضافة إلى التعددية في العمل السياسي غير الحزبي في نطاق و 
 .نيالمجتمع المد

 :المؤشرات المعرفية( أ5
مبدأ التعريف القارئ أن إمكانية تبادل السلطة سلميا هو : التداول السلمي على السلطة:9أ-5

السياسية في  الذي أكدت عليه تشريعات األحزابلذي يحكم العمل التعددي الحزبي و األساسي ا
 .االنتخابيةبرامجها السياسية و 

تعريف القارئ أن النظام السياسي التعددي قائم على إعطاء الحرية  :قبول الرأي اآلخر: 9أ-5
 .لجميع األحزاب السياسية في التعبير عن آرائها بشكل سلمي

الدستور  وفقتعريف القارئ أن التعددية تعني حق أي حزب سياسي : حق قيام األحزاب: 3أ-5
 .رتبطة بهذا المجالالقوانين الملساحة وفقا لما تقره التشريعات و في التواجد في ا

لتي تعريف القارئ بأهمية وجود المؤسسات المدنية ا: بناء مؤسسات المجتمع المدني: 4أ-5
تؤكد الطابع الديمقراطي للنظام السياسي في نطاق العمل و تعمل على حماية حقوق اإلنسان 

 .بشكل عامفي الدفاع عن حقوق المواطنين السياسية السياسي التعددي غير الحزبي، الذي ينشط 
      فة كأحد ركائز النظام الديمقراطيتعريف القارئ بأهمية حرية الصحا: وجود صحافة حرة: 5أ-5
 .زبية و مستقلة لطرح رؤيتها السياسية دون قيودحفتح الباب لجميع األطراف السياسية و 

حديد تعريف القارئ بأن التعددية تعني حق المواطنين في ت: حرية االنتماء السياسي: 6أ-5
 .انتمائهم السياسي دون ضغوط أو قيود من سلطة أو حزب أو جماعة سياسية

 :المؤشرات التجاهية( ب5
سياسي الحزبي في النطاق دعوة القارئ لتبني موقف مؤيد للعمل ال: تأييد التعددية السياسية: 9ب-5

 .في نطاق مؤسسات المجتمع المدنيالحزبي و 
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 :المؤشرات السلوكية( ج5

توجيه السلطة إلى إعطاء الحق : ظروف عدالة الممارسة السياسية لجميع األحزاب خلق: 9ج-5
بشكل عادل دون ترجيع كفة حزب على آخر في زاب السياسية لممارسة نشاطاتها و لجميع األح

 .أثناء االنتخابات أو غيرها
عقد توجيه األحزاب إلى : أهمية التحالفات الحزبية في تعزيز التعددية السياسية: 9ج-5

أحزاب للنهوض بالعمل  ةآخر أو بين عدية في الواقع الجزائري بين حزب و التحالفات الحزب
   . رؤيتهاة قادرة على الدفاع عن مواقفها و السياسي من خالل خلق جبهات سياسية قوي

توجيه األحزاب إلى خلق تنوع  :التنظيمي في برامج األحزابتأكيد عامل التنوع الفكري و : 3ج-5
في النطاق في برامج األحزاب السياسية بحيث تتواكب البرامج مع التغيرات الحاصلة في المجتمع 

قا ديد في برامجها وفجالثقافي بحيث تحرص األحزاب على التالسياسي واالقتصادي واالجتماعي و 
 .حاجات المواطنينلمتطلبات األوضاع المجتمعية و 

       توجيه األحزاب السياسية : وسائل اإلعالم هي الرقيب الكاشف لألخطاءاب و األحز : 4ج-5

      التشريعية ت الحكومية المختلفة التنفيذية و وسائل اإلعالم لممارسة الرقابة على عمل سلطاو  
 .كشف األخطاء للجمهوروالقضائية و 
 :كمايلي هيخمسة أيضا و  هي لتنمية السياسيةفاهيم الثقافة السياسية المعيقة لعملية اأما م

 :الخمول السياسيمفهوم  (9

اتجاه بعض القوى السياسية ممثلة في أحزاب سياسية أو تنظيمات سياسية نحو االمتناع عن 
وتجمعات  اتالمبادرة في مختلف األنشطة السياسية مثل االنتخابات، االستفتاءات، مظاهرات، مؤتمر 

ضراباتو عتصامات، جماهيرية، إحزبية و   .إلخ...ا 
 :المؤشرات المعرفية( أ9

إهمال بعض  الخمول السياسي يعنيتعريف القارئ بأن : عدم االهتمام بالشأن السياسي: 9أ-9
األحزاب أو المواطنين في ممارسة العمل السياسي من خالل عدم االنخراط في النشاطات 

 .منها النظامتجاهل القضايا السياسية التي يعاني ياسية الرسمية أو غير الرسمية، و الس
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 الخمول السياسي يعنيتعريف القارئ بأن : المواطن في ممارسة حقوقه السياسية خمول: 9أ-9

ات مختلف النشاطات السياسية كالمشاركة في صنع القرار في  المشاركةامتناع المواطن عن 
 .إلخ...واالستفتاءاتاالنتخابات المشاركة في ه و بالتعبير عن مطالبه المختلفة، والتعبير عن آرائ

 :المؤشرات التجاهية( ب9
في  للمشاركة دعوة القارئ إلى تبني موقف معارض: معارضة المشاركة السياسية: 9ب-9

        االنتخاباتعدم المشاركة في ه ومطالبه، و كعدم التعبير عن آرائالسياسية  العملية
 .إلخ... ستفتاءاتاإلو 

 :المؤشرات السلوكية( ج9
تحذير : الخمول السياسيعدم استمرار العمل السياسي لبعض األحزاب يؤدي إلى : 9ج-9

في العمل الصحيفة للقارئ من سلوكيات بعض األحزاب السياسية في عدم تبني االستمرارية 
انعكاساته على تحديد دور الحزب في المشاركة السياسية أو إلغاء هذا الدور مثل عدم السياسي و 

 .مواطن بشكل دوريتواصل الحزب مع ال
تحذير القارئ من  :الخمول السياسيدور التقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية في تعزيز : 9ج-9

ممارسة السلطة للتقسيم العشوائي للدوائر االنتخابية الذي يخدم مصالح بعض األطراف السياسية 
 .دون األخرى و يؤدي إلى امتناع بعض األحزاب أو المواطنين عن ممارسة النشاط السياسي

 :عدم الثقةو  مفهوم الشك   (9

زاب المواطنين أو بين األحو  سواء بين السلطة )األطراف السياسية مختلف العالقات السياسية بين
ينعكس على توسيع الخالفات  مما عدم الثقةو  يسودها الشك   (األحزابوالمواطنين أو بين السلطة و 

 .ام الصراعات فيما بينهااحتدو 
 :المؤشرات المعرفية( أ9

يعني وجود أزمة ثقة بين األحزاب السياسية داخل  تعريف القارئ أن الشك  : أزمة ثقة: 9أ-9
تنعكس على أداء العملية  األحزابأو بين المواطنين و  المواطنينلسلطة أو خارجها أو بين السلطة و ا

 .السياسية
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يعني سعي بعض  تعريف القارئ أن الشك  : بعضفي تشكيك القوى السياسية بعضها : 9أ-9

يديولوجيتها وبرامجها السياسية واالقوى السياسية إلى التشكيك في م قف بعض األطراف السياسية وا 
 .رموزها القياديةو 

تزويد القارئ بمعلومات حول االتهامات : المعارضةتبادل االتهامات ما بين السلطة و : 3أ-9
عبر قنوات سياسية مختلفة  المتبادلة بين بعض األطراف السياسية بشكل مباشر أو غير مباشر،

 .اإلعالميةسواء داخل المؤسسات السلطوية أو الحزبية أو 
 :المؤشرات التجاهية( ب9

دعوة القارئ إلى تبني موقف عدائي من : نزعة العداء ضد بعض االتجاهات السياسية: 9ب-9
 .بعض األطراف السياسية

 :المؤشرات السلوكية( ج9
تحذير الصحيفة للقارئ من سلوكيات بعض : الديمقراطية من مواقع السلطة محاربة: 9ج-9

 .األطراف السياسية داخل السلطة بالعمل ضد الممارسات الديمقراطية لحماية مصالحها الخاصة
تحذير الصحيفة للقارئ من قيام بعض األطراف : استمرار أجواء الصراع السياسي: 9ج-9   

 .في صور مختلفةال الخالفات عالسياسية بإش
تحذير الصحيفة للقارئ من توجه بعض األطراف : األحزاب ضد بعضها البعض تآمر: 3ج-9

شعال الشك في ن خالل زعزعة األوضاع السياسية و السياسية لتخطيط مؤامرات لبعضها البعض م ا 
 .العالقات بين األطراف السياسية

 :مفهوم العنف السياسي (3

القمع في إدارة العمل السياسي سواء من قبل السلطة أو من قبل ممارسة إجراءات القوة و  يعنيو 
المعارضة أو من قبل الجماعات السياسية أو المواطنين بحيث تؤدي تلك األحزاب السياسية 

 .اإلجراءات إلى إلحاق األذى أو الضرر بالمواطن داخل أو خارج السلطة
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 :المؤشرات المعرفية( أ3

خالفات داخل تعريف القارئ بأن العنف يعني انتشار ال: االستقرارانعدام األمن و : 9أ-3
تزويده بمعلومات حول صور انعدام األمن في المؤسسات السياسية وبين األحزاب السياسية و 

 .البالد

ف من خالل تزويد القارئ بمعلومات حول ممارسة السلطة العن: البالد تحكمها القوة: 9أ-3
 .اإلجراءات القمعية ضد األحزاب و المواطنيناستخدام انتهاك حقوق اإلنسان و 

طرح معلومات حول الرموز السياسية : اغتيال رموز سياسية في السلطة أو المعارضة: 3أ-3
 .داخل السلطة أو المعارضة التي تعرضت لالغتيال السياسي

 أشكال استخدامطرح معلومات حول صور و : السياسيةاستخدام لغة القوة في المواجهات : 4أ-3
 .الجماعات السياسية للقوة في صراعاتها السياسية مع بعضها البعض

تزويد القارئ بمعلومات حول صور انتشار : ضعف سيادة القانونعسكرة الحياة المدنية و : 5أ-3
بأن العنف دارة العمل السياسي للمواطنين، و في إمن قوة وسالح داخل البالد و اإلجراءات العسكرية 
 .البالد لقوة التنفيذ افتقار القوانين داخل

 :المؤشرات التجاهية( ب3
دعوة القارئ إلى تبني موقف مؤيد الستخدام العنف تأييد استخدام العنف السياسي و : 9ب-3

السياسي من قبل السلطة لمواجهة معارضيها أو من قبل بعض الجماعات أو األحزاب السياسية 
 .للمطالبة بحقوقها

 :المؤشرات السلوكية( ج3
نماذج سلوكية تعمل على طرح الصحيفة ألنماط و : تبني مختلف القوى السياسية للعنف: 9ج-3

 .توجيه القارئ نحو سلوكات عنيفة
 :الفردانيةمفهوم  (4

تمركز سلطات الدولة في شخص القيادة السياسية بحيث تملك تلك القيادة الحق في بمعنى 
 .سياسيةإصدار القرارات السياسية دون الرجوع ألية مؤسسة 
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 :المؤشرات المعرفية( أ4
 .تعريف القارئ بأن القيادة السياسية متمركزة في يد قائد واحد: القيادة السياسية فردية: 9أ-4
     تعريف القارئ بالدور المحدود للمؤسسات السياسية : ضعف دور المؤسسات السياسية: 9أ-4
        المؤسسة التشريعية : الضعيف في إدارة العملية السياسية سواء كانت مؤسسة سلطوية مثلو 

 .المؤسسة الحزبية: أو القضائية أو مؤسسة غير سلطوية مثل
 :المؤشرات التجاهية( ب4

م الفرد موقف مؤيد لحك دعوة القارئ إلى تبني: في إدارة الحكم الفرديةتعظيم دور القيادة : 9ب-4
 .لمؤسسات السلطة أو للمؤسسات الحزبيةشكل مطلق سواء بالنسبة ب

 :المؤشرات السلوكية( ج4
سواء  تأكيد الصحيفة على حق الرئيس: حق الرئيس في إصدار القرارات السياسية: 9ج-4

بالنسبة لمؤسسات السلطة أو المؤسسات الحزبية في اإلنفراد بإصدار القرار السياسي مثل حق 
     الممثل للسلطة التنفيذية في إصدار القرار السياسي دون الرجوع للسلطة التشريعية  الرئيس

 (.كز التنفيذيةاقوانين الجديدة، التعيين في المر المثل التعديالت الدستورية، سن )
 :مفهوم التقييد السياسي (5

لعمل السياسي على وجود العديد من القيود السياسية التي يفرضها النظام السياسي القائم لتقييد ا
المستوى غير الرسمي  علىاألحزاب السياسية داخل السلطة وخارجها و  المستوى الرسمي في نطاق

 .في نطاق المؤسسات السياسية غير الحزبية
 :المؤشرات المعرفية( أ5
     سلطة الداخل )تعريف القارئ عن سعي بعض األطراف السياسية : رفض مبدأ الحوار: 9أ-5
 .لرفض الحوار مع اآلخر (خارجهاو 

تعريف القارئ بتمسك كل طرف سياسي برأيه في : عدم فسح المجال أمام الرأي اآلخر: 9أ-5
 .رفض أو نبذ اآلراء المعارضةا يخص الوضع السياسي في البالد و شأن قضية سياسية أو م
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تزويد القارئ بمعلومات حول وجود ما يقيد حرية الصحافة في  :وجود صحافة غير حرة: 3أ-5

الواقع الجزائري مثل المطالبة بإغالق صحف أو محاصرة الصحافة الخاصة أو المطالبة بمحاكمة 
 .بعض الصحفيين

طة تزويد القارئ بمعلومات حول القيود التي تضعها السل: تقييد العمل السياسي المدني: 4أ-5
 .تحديد دورها السياسيتمع المدني و أمام منظمات المج

تعريف القارئ بأنه ال دور ألحزاب المعارضة في النظام : شل نشاطات أحزاب المعارضة: 5أ-5
 .السياسي و قيام السلطة بوضع العديد من القيود لتفتيت جبهة المعارضة

على تعريف القارئ بأنه يجب وضع قيود : تقييد دور الشعب في العملية السياسية: 6أ-5
حصر و ( إضرابات، اعتصامات، تجمعات)النشاطات السياسية للمواطنين خارج النطاق الرسمي 

 (.انتخابات أو استفتاءات: مثل)دوره في النطاق الرسمي 
 :المؤشرات التجاهية( ب5

دعوة القارئ إلى تبني موقف  :الحزبية توسيع العمل السياسي التعددي و معارض: 9ب-5
 .معارض لدعم التعددية السياسية في كافة أشكالها داخل البالد

 :المؤشرات السلوكية( ج5
فكرة عدم ممارسة السلطة الحتكار  إلىتوجيه الصحيفة القارئ : احتكار السلطة للحكم: 9ج-5
منعها من المشاركة في حكم في جميع المؤسسات السياسية وعدم اضطهادها لألحزاب السياسية و ال

 .الحياة السياسية
توجيه القوة السياسية إلى تقييد قيام األحزاب : الدعوة إلى الحد من قيام األحزاب: 9ج-5

 .السياسية و تقنين وجود بعضها أو وضع العراقيل لمنع ظهور بعضها
أن تحذير القوى السياسية من : قانون العقوبات يعمل على تنظيم العمل الصحفي: 3ج-5

   د العمل الصحفي و إنما تعمل على تنظيمهلعقوبات على العمل الصحفي ال تقيتطبيقات قانون ا
 .ومراقبته
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 :فئة األهداف( 9
لدراسة بلوغها أو الوصول المقصود بها البحث عن مختلف األهداف التي يريد المضمون محل او 

 :قسم هذه الفئة إلى فئات فرعية كمايلينتإليها و 
 .القوة الموجودة في السلطة للقارئوالمقصود به تبيان نقاط الضعف و : السلطةانتقاد  -

 .مدح كل ما تقوم به السلطةونعني به تأكيد و : تأكيد خط السلطة -

المقصود به توجيه القيادات السياسية نحو جهة معينة معارضة و : توجيه القيادات السياسية -
 .أو مؤيدة للسلطة

 .القوة لدى مختلف القيادات السياسيةيعني تبيان نقاط الضعف و و : انتقاد القيادات السياسية -

 :فئة ارتباط المادة بالحدث السياسي (3
مرتبطة بالحدث السياسي  تبحث هذه الفئة فيما إذا كانت المادة اإلعالمية المراد تحليل مضمونهاو 

 .أم ال
 :فئة طبيعة المؤسسة اإلعالمية( 4

 .بهذه الفئة إذا ما كانت الصحيفة مادة التحليل تابعة للقطاع العام أم تابعة للقطاع الخاص يقصدو 
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584 

دار الحكمة للطباعة  :، بغدادبعادهوأعلم االجتماع السياسي، أسسه األسود صادق،  -9
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 . 1191أكتوبر  ،94العدد 
: ، بيروتالمستقبل العربي، «المرجعي للمثقف والسلطة اإلطار إشكالية»  شكري غالي، -9

 .1199، أوت 11 دمركز دراسات الوحدة العربية، العد

دور اإلذاعة والتلفاز األردني في التنمية السياسية، دراسة تحليلية  وليد،  عبد الهادي العويمر-9

دراسة  :طالل، األردنقسم اإلعالم والدراسات اإلستراتيجية، جامعة الحسين بن  ،ميدانية

 .2413، ، المجلد السادس، العدد األولالمجلة األردنية للعلوم االجتماعيةمنشورة في 

 

 :الدراسات غير المنشورة -د

معالجة في )دور الصحافة اليمنية في التنمية السياسية في اليمن أحمد ربيع المعشى هيفاء،  -1
،رسالة دكتوراه غير  دراسة تحليلية ميدانية خالل حقبة التسعينات( مفاهيم الثقافة السياسية إطار

 .2440جامعة القاهرة،  اإلعالممنشورة، قيم الصحافة، كلية 
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: التنشئة السياسية وعالقتها بالقيم السائدة في المجتمع العراقيعبد الرحمن الجدة ميادة، أحمد -2
دكتوراه، كلية العلوم السياسية،  ، أطروحةالسياسي ة نظرية تحليلية في علم االجتماعدراس

 .2442الجامعة المستنصرية، 
ي ل الصحففي التنمية السياسية، دراسة تحليلية للمقا األردنيةدور الصحافة يمات محمد، عالن -3

، قسم اإلعالم، رسالة ماجستير في 2441 إلى 2449اليوم من  في صحيفتي الرأي والعرب
 .2414للدراسات العليا،  األوسط، كلية اآلداب، جامعة الشرق اإلعالم

في الجزائر في فترة التعددية السياسية  اإلعالميةالثقافة السياسية والممارسة قزادري حياة،  -0
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم في بنية النسق تحليليةدراسة وصفية  ،واإلعالمية

، جامعة الجزائر، واإلعالمواالتصال، كلية العلوم السياسية  اإلعالمواالتصال، قسم علوم  اإلعالم
 .2441ديسمبر 

 :المقابالت العلمية-هـ
بمقر  ،المكلف بقطاع الصحافة المكتوبة بوزارة االتصال مقابلة علمية مع السيد سعيد دودان،-1

 .10h00على الساعة  ،2413جوان  34 األحدالوزارة، يوم 

 :الموقع االلكترونية-و
على  42/24/4202، تاريخ الولوج يوم   maany@.comal عربي ،موقع -قاموس عربي -1

 .11h46الساعة 
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