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  كلمة شكر وامتنان                                      
  
  

  تأبى علي أخالقي وأنا أنهي عملي هذا إال أن أتقدم بالشكر الجزيل الى أستاذي الفاضل     
  الذي لم يكن لي رفيق مشواري العلمي فقط وإنما صديقا حميما وأخا الدكتور الطاهر جغيم 

  لنصائح السديدة التي فامتناني له ليس بالنظر إلـى الجـو المريح الذي وفره لي،أو ا.نصوحا 
  أسداها لي،أو االنتقادات الرشيدة التي لم يبخل بها علي واالستعداد الدائم والتام الستقبالي

  ولكن كذلك لتفهمه  لظروفي المهنية  التي حالت كثيرا دون إنجاز المذكرة في وقتها.فقط
  .وتشجيعه الكريم لي للمواصلة ومرافقتي قي التحدي وقهر الصعاب.المطلوب

  كما أتقدم بالشكر الجزيل و االعتراف الجميل للجنة المـوقرة التي تكرمت وتفضلت بعـد   
  كرم وفضل اللـه علي وتواضعت لمناقشة عملي هذا ويكفيني شرفا أنني حظيت بمناقشتي من

  ثلة من أساتذتي االجالء من ذوي الخبرة الواسعة والصيت الذائع والباع الطويل في الميـدان   
  .وف يزيدني دراية وإطالعمما س

  وأذكر على وجه الخصوص.وأشكر كل من ساعدني وشجعني على المواصلة ولو بكلمة طيبة  
  . أمينة،آسيا،زينب،روميساء،وعادل لما بدلوه معي من جهد
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                                                                                                                    مقدمة        

  ةـمقدم
وإشباع الحاجيات النفسية والجسدية  القلبشرع اهللا الزواج وبين أهدافه وحدد أسلوبه ونظمه بقواعد توجهه لعفاف  

وهو على هذا رابطة معترف بها اجتماعيا،ونظام عالمي يكفل وجود عالقة يفترض .وحفظ النسب وبناء األسرة
  .أنها دائمة بين رجل وامرأة على الوجه المشروع

سترتبطان  تخص فردين مختلفين جنسيا أو أسرتينالجماعات اإلنسانية ال تعتبر الزواج عالقة فردية أو بيولوجية و  
نقطة فهو .ككل كونه وسيلة لتنظيم الحياة االجتماعيةجعلت منه عملية تخص المجتمع وإنما برباط المصاهرة والنسب،

وحرصت من .عرافها ونظمها وقوانينها بالقدسية والشعائرلذا أحاطته أ ،تحول مهمة في حياة معظم الناس تقريبا
وألن هذا النجاح .خالل مؤسساتها على إنجاحه بتوفير كل سبل استقراره بالبحث عن ذرائع ديمومته واستمراره

يتوقف على مقدار تكيف كل طرف مع األدوار والمتغيرات الجديدة الطارئة،كان البد من االختيار السليم واالنتقاء 
كما هو الحال في األنماط " نمط سلوكي" يرى مارشال جونز أن االختيار للزواج وفي هذا  .لصائب للشريكا

من تجاربه وخبراته السابقة  الذي كونه الشخصي استعدادهاإلنسان على أساس  يأتيهرد فعل أي هو .السلوكية األخرى
  .االجتماعية والفردية كل ذلك متعلق إلى حد كبير بالثقافةو
واالختيار للزواج عملية حدثت والزالت عبر التاريخ اإلنساني برمته، وهو سلوك اجتماعي ال يتحدد فقط برغبات   

فعد من القضايا الهامة التي تواجه الفتى والفتاة واألهل والمحيط .الشخص وميوله،بل وفقا لمعايير المجتمع أيضا
يعمل من خاللها على التحكم في عملية االختيار،فمنها ما لكن يبقى لكل مجتمع طرقه التي .االجتماعي على حد سواء

ومنها ما يوكل هذه المهمة لألهل .يسمح لألفراد باالختيار بمحض إرادتهم حتى تترك لهم حرية االنتقاء بشكل كامل
  .ومنها ما يجمع بين هذه الطريقة وتلك.واآلباء على وجه الخصوص حيث يعمل هؤالء على ترتيب زواج أبنائهم

بات ، والتي تتعلق وإنما كذلك بالمحددات والمرغّاالختيار،عملية على فقط  يتوقفواالختالف بين المجتمعات ال    
كما تتعلق بالصفات والقيم التي يخلع عليها المجتمع أهمية .بنوع وشكل الزواج وطرقه وبالقيود المفروضة فيه

                                             ...معينة كقيمة الجمال والثراء والحسب والنسب
للزواج نظرا لتعقد وتشابك الحياة  ربيد أنه وفي كل المجتمعات الحديثة تقريبا لم يعد هذان المجاالن كافيان لالختيا   

االجتماعية من جهة،واتساع دائرة العالقات وتعدد الوسائط وفرص اللقاءات وزيادة الحريات الفردية من جهة 
في البحث عن الشريك الملم بأكبر مساحة ممكنة من والوسائل صعب مهمة االختيار لتعدد البدائل أخرى،مما 

   .الصفات المرغوب فيها
المجال  م،فإن لم يوفر لهعلى األقل من منظورهم الخاص عن انتقاء األجمل واألكمل ونوألن بعض الناس تبحث   
  أو غير مالئم ،كونه مجاال ضيقا أو ال يحتوي على بؤر االهتمامهذا االختيارتعيش فيه اجتماعيا أو اقتصاديا  الذي

  
  أ                                                                                                   

  



                                                                                                                    مقدمة        

.                                                   طلوبألي سبب من األسباب يلجئون إلى  اإلعالنات  الصحفية في محاولة لاللتقاء بالشريك الم...لالختيار أو
 السلع عرضب إال تهتماإلعالمية التي ال  الموادكانت من  قريبإلى وقت واإلعالنات الصحفية في حقيقتها و   

ه رت من مهمتها هذه بتزايد الطلب عليها كوسيط وشريك من الصعوبة بمكان االستغناء عنطوغير أنها ،والمنتجات
كما  .حول خدماتها وخصائصها المعلوماتأكبر قدر من وجمع وتمييزها عن بقية المواد  بالمادة االستهالكيةللتعريف 
تقنية مستعملة بشكل واضح وكبير من قبل المؤسسات التجارية والسياسية بيد أنها لم تعد منذ منتصف  القرن  أصبحت

أسلوبا من أساليب إشباع  ،بلهفا على الوظائف التقليدية المعروفةالعشرين وبالضبط بعد الحرب العالمية الثانية وق
   .حاجيات أخـرى غير حاجيات البيع والشراء واالستهالك عموما

إذ أصبح من ضمن اهتماماتها البنائي الوظيفي  في تفاعلهاتشكل ظاهرة اجتماعية الصحيفة كوسيلة إعالمية و 
حاجيات  وع ـوثقافة وذلك لتلبية حاجيات المجتم أفكارلومات وإنتاج وتوزيع المعرفة في شكل مع األساسية
سساته،ألنها قنوات تحدد ما يجب وما يفضل مؤو تقدم الناس لبعضهم البعض أي تربط بين أفراد المجتمعو.األفراد

ألطراف راغبة في شريك خارج " إعالنات الزواج" ظائف ما تكفلت به من وفمن بين  .لمن يفترض ذلكتقديمه و
متطابقة وقيمه،     علها تجد فيه ما تبحث عنه من صفات وسمات )الرؤية(ال مج  

وتصوراته لنظم الزواج وأبعاده وتصورات  همع آرائ هتتفق آراؤ. متناغمة وأسلوبه في الحياة و الفكروأخالقيات 
                                                                                 .الطرف اآلخر

ع يوالصحف من جهتها وجدت في إعالنات الزواج وسيلة أخرى من وسائل تقديم الخدمة مما يضمن توس    
ووجد الشباب فيها مجاال من مجاالت االختيار وفقا لشروط معدة مسبقا دون  أي ضمان أخالقي .رقعة المقروئية

العاطفية الوجدانية أو ضغط من الشريك بحكم  ودون إهدار للطاقة. أو قانوني قبل االتفاق واالرتباط الرسمي
فطرف من الطرفين قد يطلب اإلسراع في إعالن العالقة ألنها عادة . العالقة التي قد تكون قد استمرت لسنوات

عالقة سرية وإال التهديد بإنهائها وما ينجر عن ذلك من آثار نفسية سلبية خصوصا على الطرف األكثر تضررا 
          .  أو عدم القدرة على السلوى والنسيان أو خوفا من التهديد بالفضيحة كالخوف من الهجران

 ،- وال تتفي ما يعتريها من عيوب - الحقيقة الكثير من المزايا عن طريق الصحف فيعالنات الزواج إلو   
لحقائق أو السرية والحماية فيكون كل طرف في مأمن من نوايا الطرف اآلخر السيئة كإخفاء ا من بما توفره

الوقت والجهد،فهي محددة  كما توفر كذلك....بعضها  عن اآلخر،أو تبيت النية غير الحسنة لقضاء مآرب ما
ال تقبل المساس بها عادة ألنها تعد تصورا من التصورات التي يبنيها الفرد عن شريك  االشروط سلفا، شروط
بولة ال يمكن التنازل عنها خاصة إذا كانت هذه التصورات تضربعقالنية مق االحياة ويراها شروط  

  -ب  -
 
 
 



                                                                                                                    مقدمة        

عنهم منفصلة أو معزولة  ةعلى مستواهم إال ألنها ال تنبثق عنهم كوحد وجودها فعلى الرغم من.في أعماقهم األفراد
      .                                                      متناغمة ومنسجمة كوحدة  وإنما 

ألنهاتصنف الظروف المحيطة وتساعد على إدراك الواقع  والتصورات االجتماعية تعطي معنا لغير المنتظر و     
موضوع لوضعية،حدث، بالنسبةاط الفكري المنتشر لتثبت مواقف األشخاص شكال من أشكال المعرفة التي تالزم النش  

والمعلومات  ومعطيات البيئة أحداث الحياة اليوميةفي إدراك  طريقتهمكما تعني في المقام األكبر .أو شخص
       ...وتتشكل من التجارب والمعلومات والقوالب الفكرية الجاهزة.الدائرة

والتصورات االجتماعية هي ما تتبناه الجماعة لمسألة أو موضوع ما،ينتج عنه تشكيل نوع من السلوكيات      
كما أنها منتوج .عالم المحيط، القريب وحتى البعيد في الزمان و المكانوالتصرفات تبلور النظرة الوظيفية لعناصر ال

يهدف إلى بناء واقع مشترك لجماعة اجتماعية معينة،ويترجم نشاطاتها ويهيكل محتوياتها المعرفية والرمزية  
ا يصبح الواقع والوجدانية والتي تلعب دورا جوهريا في يناء طريقة تفكير األشخاص ومعامالتهم الحياتية  إذ بفضله

.أكثر وضوحا من حيث الوظيفة والممارسة،ألنها تسمح بفهمه كونها حاضرة في الخطابات اليومية  
حيث  وباإلسقاط يمكننا الحديث عن التصورات التي يحملها الراغب في الزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية،   

ية واالقتصادية وإمالء شروطه على الطرف بعرض أوصافـه ومؤهالتـه وحالته االجتماع) الشابة(يقوم الشاب
الذي يرغب في االرتباط به كشريك  لحياته وفقا لتصورات معينة ال تخرج عن نطاق رغباته الشخصية ومتماشيا 

االجتماعية التصورات  أن ساسأ على وتراث المجتمع وثقافته في االختيار للزواج وفق معايير محددة وثابتة نسبيا
                            .بريك عملية استكشافيةمثلما يؤكد كلود آ

تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج   "الموسومة وعليه والستكشاف هذه التصورات قمنا بدراستنا     Les 
nouvelles confidences تحليل مضامين جرائد أحالم، كونتاكت و: عن طريق اإلعالنات الصحفية  

وتثبيت أو نفي فرضياتنا أخرجنا عملنا هذا في صورته النهائية باإلجابة على تساؤالتنا نا ولتحقيق أهداف دراست   
لتصورات االجتماعية، متضمنا مقدمة عرضنا فيها نظرة عامة عن عناصر الدراسة و محاورها األساسية وهي ا

لدن كل الناس وان للزواج كسلوك اجتماعي معترف به وممارس من االختيار و اإلعالنات وإعالنات الزواج،
.اختلفت هذه الممارسة من جماعة اجتماعية الى جماعة اجتماعية أخرى الختالف المعطيات  

إلى اإلشكالية وأهميتها وأسباب  من خاللهالمفاهيمي للدراسة وتطرقنا تناولنا الجانب المنهجى و الفصل األولوفي    
ثم عرجنا على والفرضيات الدراسة االستطالعية السابقة و نا المفاهيم والدراساتكما حدد.اختيار الموضوع وأهدافه

.وأدواته هالجوانب اإلجرائية التي اعتمدناها كالعينة ومجال البحث ومنهج  
والمتعلق بالخلفية االبستيميولوجيا كمنظور للدراسة وهي النظرية البنائية الوظيفية التي حددنا  والفصل الثاني   

وتطرقنا أيضا لما احتوت عليه من مقاربات مثلما هو الحال بالنسبة .لباتها وفرضياتهامفهومها وبعدها الفلسفي ومتط
والرد عليها من خالل  والى االنتقادات التي واجهتها.واإلشباع الرتباطها المباشر بدراستنا تلنظرية االستخداما

 تقيمها 
-جـ  –  



                                                                                                                    مقدمة        

         .                     ومحاوالت تعديلها وختمنا الفصل بخالصة
والى المفاهيم المشابهة لها وإلى مفهوم كالمقاربة النظرية للتصورات االجتماعية  وقد احتوى على الثالثوالفصل    

كما تعرضنا لسيرورتها وبنيتها المكونة من النواة .شروط ظهورها وأنواعها ومحتوياتها وخصائصها ووظائفها
.   التصورات االجتماعية وتظم الزواج وأنهيناه بخالصة المركزية المحيطي وعرجنا في نهاية الفصل إلى  

وما  لموضوع الزواج وديناميكيات االختيار ،تناولنا فيه بعد التمهيد تعريف الزواج الرابعالفصل  خصصناو   
الشريك  من تطورات عبر الحقب اإلنسانية المتتالية وما طرأ على أشكاله وأنواعه وطرق اختـيار طرأ عليه
النظريات التي اهتمت  ثم عرضنا جملة من.هذا االختيار وأساليبه ودوافعه وأهدافه وأسسه ومراحله ومجاالت

.                                            كما أنهينا الفصل بخالصة.بالزوج كظاهرة اجتماعية وسلوك فردي  
هميد بتعريف اإلعالن  وتطرقنا إلى تطوره الخاص باإلعالن وقضايا المجتمع،فقد قمنا بعد الت الفصل الخامسو   

 التاريخي وكل ما تعلق به من خصائص ومقوماته ومبادئ وأهميته في الحياة االجتماعية وأهدافه وتصنيفاته ودوره 
. وأشرنا إلى إعالنات الزواج  وما لها من مزايا وما عليها من مساوئ.في اإلعالم المكتوب على وجه الخصوص   

. نتائج الدراسة االستطالعيةحليل لنتائج ضمناه بعد التمهيد عرض وتوالموسوم عرض ة تحليل ا الفصل السادسو 
وحدات التحليل؛ تضمنت وقد .الشكل  فئاتتحليل نتائج الدراسة النهائية من خالل عرض وحدات التحليل وعرض و

هي القيمة لالختيار للزواج و بالشبا شكلت تصوراتالتي  من القيمعليه  اما احتوتوحدة الكلمة ووحدة السياق و
  .الجمالية،االجتماعية الثقافية،الدينية األخالقية والقيمة االقتصادية

العناوين التيهي فئة و فئة الشكلن وهي فئة القيم المشار إليها ووتضمنت فئات الشكل وتمثلت في فئات المضمو    
 الزمني المحدد المجال ر التي ظهرت خاللعدد األطوفئة مفردة النشر والمقصود بها  ظهرت في اإلعالنات

.في العناوين الثالث للدراسة  
حللناها في ضوء .وبعد هذا العرض حللنا النتائج في ضوء مدخل الدراسة ثم قارناها بنتائج الدراسات السابقة  

عة من فخاتمة عرضنا فيها أهم النقاط التي جاءت في العمل وضمناها مجمو.وختمنا الفصل بخالصةالفرضيات 
.                                                                                االقتراحات  

 
 
 
 
 

  - د - 
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 اإلشكالية
التي أهم وأنجع الطرق ا اإلعالن كنموالخدمات، وازدياد حجم المصنوعات والمنتجات ظهور االختراعات  مع   

معتمدا في ذلك ،ثقتهلكسب ولتصريفها من خالل تعريف المستهلك بها وبمزاياها  في الترويج أصبح يعتمد عليه  
والساحات العامة إلى الكتابة على الجدران ثم الصحف والجرائد  على الكثير من الطرق،بداية بالمناداة في األسواق

.                        ووسائل اإلعالم الجماهيري ككل والتي مافتئت تتطور وتزدهر يوما عن يوم  
كل مادي ـرجمة لفكرة ما بشـوهو ت،اته وبحوثهـله أصوله ونظري الن شكل من أشكال اإلبداع،علمـواإلع   

ح للبائع والمستهلك على يتمحور اهتمامه في توليد األفكار للسلع والخدمات وتقديم النص.)مقروء ي،مرئمسموع،(  
 رورة ـضذو أهميـة قصوى و –فترات السابقة ان هذا ال ينفي دوره في الـوإن ك -  ومـالي كما أنه.حد سواء

 .االتصالأال وهو ب ونشاط إنساني يعمل على إشباع الرغبات والمتطلبات وتحقيق أهم مطل .اقتصادية واجتماعية
بح أداة ضرورية في دوائر األعمال للحصول أص وف يستخدم لعدد كبير من األغراض،فقدواإلعالن،كما هو معر
وضع  ،شرط توفير التنظيم الالزم ،حيوية اجتماعية،سياسية واقتصادية اصناعة تخدم أغراضعلى نتائج فعالة،فهو

المهنية والخبرة الضروريتين ومهارة  ،إلنفاق المادي المحكم،السير العمل الصارمةبعة المتاالدقيقة،الخطط التنفيذية 
.           ..العالية التخطيط  

، كان في عهد االستعمار يخضع بشكل كلي إلى وكاالت اإلعالن الغربية من حيث التصميم،واإلعالن في الجزائر
عاش وضعا من القطاعات،وكغيره .التجارية المية وإستراتيجيتهاواإلخراج بما يوافق سياسيتها اإلعسة الهند،االنجاز
نظرا للفراغ القانوني والمالي والتخلي الجماعي للوكاالت اإلعالنية في السنوات األولى لالستقالل،هشا  متدهورا

ء لصالح الوكالة الفرنسية عليه،سوا فوقع نتيجة ذلك انهيارا في الميزانية المخصصة له رغم استمرار هيمنة .عنه
للنشر واإلشهار،في محاولة لضبط الممارسات  ةالشركة الوطنيية تأسيس إلى غا الشركات األجنبية أو الجزائرية

وإسنادها إلى هيئة محايدة تعمل على رفع المستوى وتكريس مبدأ الحرية وإعطاء المعلن حرية اختيار ،اإلعالنية  
                ...ن مع احترام القيم الوطنية والتقاليد االجتماعيةالقوانيبه زمن ومكان بث رسالته في حدود ما تسمح 

من األنواع التي عرفها اإلعالم  وهي نوع.ولإلعالن أساليب وأهداف ووسائل وأنواع من بينها إعالنات الزواج   
رة ليست بيد أن الصحافة الجزائرية فتحت هذا المجال منذ فت.منذ زمن) دون الجزائري(الغربي وحتى العربي 

ألسباب قد تكون ثقافية عرفية مما أثار الدهشة واالستغراب وحتى االستنكار عند بعض الفئات اجتماعية ،ببعيدة
الحد من تدخل  أو،للحداثة اوأثار اإلعجاب والقبول عن البعض اآلخر ألسباب قد تكون اقتصادية أو تطلع.محضة

                                                  .األهل المباشر أو غير المباشر في االختيار للزواج
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يقع تحت غطاء قانوني رسمي أو غير ،والزواج مؤسسة من أقدم المؤسسات االجتماعية التي عرفتها البشريةو    

 أطفال بهدف تأسيس أسرة وإنجاب يجمع بين رجل وامرأة في شكل ارتباط خاص. رسمي كالعرف والتقليد
.بأنفسهم اء بهم ماديا ومعنويا حتى سن النضج والقدرة على تحمل مسئولياتهم وإدارة شئونهمواالعتن  

،تقيمه الدولة لهذا الغرض،عقد بين رجل وامرأة يوقع أمام جهاز مختص":ومن الناحية القانونية،الزواج      
معينة  اوهذا العقد يحتم شروط".بهدف تأسيس أسرة وإنجاب أطفال للحفاظ على النسلشرعية  بإقامة عالقةيسمح 

يحددها قانون  ةسنا معين وبلغا*ن يكونا من جنسين مختلفين،ألعقلية للزوجيناإلتمامه منها القدرة الفيزيائية والنفسية و
للزوجين وكيفية حلها في حال النزاع أو  ، الذمة الماليةوأسلوب دفعه المهركما ومن شروطه،قضية *.كل دولة
وشروط أخرى تخص مجتمعات بعينها كشرط حضور الولي أو من ...اإلعالن واإلشهارلى شرط باإلضافة إ.الطالق

...                                                                           يقوم مقامه وعادات وتقاليد الزواج      
مشتركا هو أنها مؤسسة ال يخلو منها أي  ولكن يبقى بينها عامال ،أخرى تختلف من مجتمع إلى آخر،ومن بيئة إلى

إنسانيا،تهم على حد سواء، مؤسسة معترف بها  هذا  وهي على.مجتمع كبيرا كان أم صغيرا،بدائيا أم متحضرا
الشيوخ والكهول الذين يصرون على رؤية أبنائهم في حالة استقرار نفسي واجتماعي لالطمئنان عليهم ومالعبة ثمرة 

م في مرحلة تؤهلهم للزواج  حفاظا على طاقاتهم المادية وغير المادية بدل من هدرها في كونه والشباب.زواجهم
عالقات غير شرعية وما ينجر عنها من نتائج أثبتت الدراسات الطبية واألبحاث النفسية،االجتماعية االقتصادية 

ى وضرورته الفطرية ما شرعته فلوال أهمية الزواج القصو.خطورتها ليس على الفرد فقط بل على المجتمع بحذافيره
األديان السماوية والوضعية وما سعت لتحقيقه الشعوب والمجتمعات على اختالف أجناسها وأعراقها ومعتقداتها 

"...                                  للشيطان"بل أن بعض المجتمعات تحتقر األعزب وتعده قرينا .وحثت عليه  
بالرغم من  -عن المراحل السابقة لها أو الالحقة عليها في الحياة اإلنسان أهمية ومرحلة الشباب هذه ال تقل   

حياة يترك الفرد  ففيها -إهمال علماء النفس لها إال لماما، وتركيزهم على مراحل الطفولة والمراهقة والشيخوخة
ية رحلة النضج إلى االستقاللالتبعية واجترار أراء الغير ويستعد للولوج إلى مونبد  الالمباالة وعدم االكتراث،

وفوق هذا قد يتحمل الشاب مسئولية الغير،فيلعب أدوارا غير أدواره كدور األب في .وتشكيل آراء خاصة الذاتية
أو بناء أسرة .أو المساعدة في تحقيق األمن االقتصادي لألسرة.حالة غياب هذا األخير ألي سبب من األسباب

تتطلب منه الكثير من الجهد والوقت خاصة في السنوات األولى للتجربـة صغيرة،قد تكون أسرة نووية مستقلة 
لجهله بالحياة الزوجية وقد كان إلى وقت قريب يتمتع باالستقاللية والحرية وإقامة العالقات والسلوك سلوكيات 

. داية الشبابوهي استقاللية نالها بعد معاناة كبيرة مع األهل في مرحلة المراهق وب.معينة دون رقيب أو حسيب
                                                                        

  .سنت بعض الدول الغربية قوانين تسمح زواج طرفين من جنس متماثلين* 
  .قة من األهلأحدهما أو كالهما السن القانوني المحدد بقليل لكن بطلب أو مواف يبلغبعقد قران زوجين ما لم  القوانينسمح كل ت* 
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أسرته ليس بالضرورة فكرا  وأن يستقل عن.به خاصاحياتيا  يحاول الفرد أن يكون نمطا ،وفي مرحلة الشباب
في هذه المرحلة يكون قد اكتشف  فهو. وإنما بنوع من االستقاللية النابعة من ذاته والمعبرة عن تصوراته.وسلوكا

" الحاضن االجتماعي للخروج  من"فيرغب ويستعد .وقدراته الجنسية ة ودوافعه االجتماعيةيفسمكوناته الجسمية الن
ومعطيات من مرغوبات تقاليد فيها بكل ما تحتوي عليه من قيم ،أفكار، ترعرع هو األسرة التي نشأ و الذي

يتميز  -ليس بالضرورة االستقالل بالسكن أو العيش بعيدا -"الحاضن " والخروج عن هذا.ومحظورات،كبت وحرية
تأسيس بوالتوتر النفسي الذي يحاول التغلب عليه  ،القلق العاطفيقليل أم كبير حسب الحالة و الظرف من  ،مبأل

.وتطلعاته باالختيار للزواج وتكوين أسرة وفق نظرته يسيرهفيه ويتحكم به حاضن خاص   
ن الضوابط؛ كالسن واالختيار للزواج يمارس بطرق مختلفة باختالف الفئات االجتماعية التي تحكمها جملة م 

فمن هده الطرق االختيار التقليدي الذي يتم بواسطة األسرة وعالقتها ...والبيئة الجغرافية ومستوى التعليم
أو بواسطة أصدقاء المعنيين أنفسهم أو .أو عن طريق أصدقاء مشتركين أو األقارب بأسر أخرى.مباشرة

به الراغب في الزواج دون تدخل من أحد فيلجأ  ويمكن أن يكون االختيار شخصي يقوم. زمالئهم في العمل
إلى الطرق المعروفة وإن كانت في حقيقتها و إلى وقت غير بعيد طرق غربية مستنكرة من المجتمعات 
المحافظة كالمجتمع  الجزائري، وتتمثل في العالقات بين الشباب والتي ساعد على انتشارها وقبلوها ضمنا أو 

،خروج المرأة للعمل و الدراسة أو ممارسة )ة الطبقة المثقفة ثقافة غربية في بعض الطبقات خاص(صراحة 
  .أنشطة أخرى 

أما أحدث الطرق التي انتشرت مع بداية التسعينات في اإلعالم الجزائري المكتوب إعالنات الزواج كطريقة  
في هذا األمر من  تطلب التفكيركونهم في مرحلة عمرية تمن طرق االختيار وهي تستقطب فئة الشباب خاصة 

حتى ) خاصة من طرف الشاب(جهة، ولكونها وسيلة فتحت المجال واسعا لالختيار تقريبا دون التزام جدي 
  .يثبت التفاهم و التوافق وضمن شروط محددة مسبقا

لمقاربة النظرية الحديثة ا، تلك االجتماعيةتصورات المن  يخلوال اإلعالن  واالختيار للزواج عن طريق   
ار حياته،ومن مجموعة المعارف والمعلومات التي يتلقها الفرد في مسبلورة في التي أصبح يعتمد عليها ا، ونسبي

واألفكار السارية في المحيط القريب وأحيانا البعيد مع االنجازات والتطورات الهائلة التي ،التنشئة االجتماعية
ا يتلقاه من مبادئ تربوية تحدد موقعه من هذه وم .تعرضها  وقد تفرضها وسائل اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

  .الظاهرة أو تلك
طى حسي أو وكل حقيقة هي مع.ونظرية التصورات تعتبر الحقائق نتاج يتشكل جراء التفاعل بين األفراد  

بل مستمرة  ،"ميتة "وأن التجارب والصور الماضية غائبة في مجملها ولكنها ليست ).من المعلومة(معلوماتي 
طريقة األشخاص في ي في المقام األول،وهي تعن )Moscovici,560-561.S(.ل وفي تطوير التجارب واألفكارفي العم

باختصار هي و.ريب والبعيدأفراد المحيط القو. إدراك أحداث الحياة اليومية ومعطيات البيئة والمعلومات الدائرة
  تضاد  فكرة الطبيعية التي الأو ".الحس المشترك"التي تسمى  "الساذجة"المعرفة التلقائية أو

  .الفكرة العلمية
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مجموعة من العلوم طرق في مفترق  بالتصورات االجتماعية كمقاربة علمية إلى تمفصلهاوقد  يعود االهتمام     
و ربما هذا ما جعلها قادرة أمر سمح لها بتراكم معرفي معتبرا، .اإلنسانية مما كثف من بدراستها كل في ميدانه

 ،وكيفية إدراك الناس لها ،الدوافع المحيطة بهاالظواهر االجتماعية واإلنسانية، وباب الكامنة وراء على كشف األس
وجعلها في جانب آخر مستعصية .ات والسيروراتكونها تحتوى على كل هذه العملي .ورأيهم فيها ،و موقفهم منها

  .على الفهم نظرا لالختالف الدائر حولها
. " ورات الجماعيةـالتص"كان قد أطلق عليها و.أول من اهتم بهذه المقاربة Durkheim  .Eدوركايم. يعد إو   
موسكوفيتشي .ثم جاء بعده س..وجعلها مخزنة في الضمير الجمعي..ارجع جذورها للمجتمعات البدائيةو

Moscovici.S  ز ااعتبرها نموذجالذيبالمجتمعاتعلى العكس من دوركايم ربطها . من الفكر الرمزي اممي 
  .على وجه التحديد الحديثة،و بالميدان اإلنساني

تساعد على بناء رؤية لحقيقة مشتركة بين جماعة .والتصورات االجتماعية منظمة مؤسسة بطريقة شاملة     
و بالنظر إلى مكانتها يمكن اعتبارها .اآلراء اتجاه موضوع ماارف والمعتقدات وتشكل مجموعة المعو.اجتماعية

تبعث على التفكير فهي  ،ومن هذا المنظور.اآلخرسلوكياتنا و تصرفاتنا و تنظم عالقاتنا مع  حتمية تملي علينا
كما يمكن القول أنها مرتبطة بالحياة المجردة  .التغيير بسهولة نسبيةشكال ديناميكية لها صفة الحركة وعلى أنها أ
  Doise & Palmonari ,1986, 15-16). (معتقداتنا و حياتنا المحسوسة كأفراد اجتماعيين،لمعارفنا 

شكال من أشكال المعرفة العامية التي يبنيها أفراد المجتمع ويتقاسمونها االجتماعية  ولما كانت التصورات"     
قمنا ) ،جسليمان بومدين،( ."فتوجه وتنظم سلوكياتهم واتصاالتهم االجتماعية  .تفاعلهم في الحياة اليومية جراء

ة من الجـرائد وهي جريدة أحالم وجريدة كونتاكت األسبوعيتين والصادرتين باللغة على عينبتسليط الضوء 
للكشف عن تصورات الشباب  النصف شهرية والصادرة باللغة الفرنسية،  Les Nelles Confidencesوجريدة . العربية

يتم انطالقا من  (ا الجزائري العارض لطلبات الزواج عن طريق االعالنات الصحفية على أساس أنها بناء عقلي
،وهي لإلجابة على األسئلة التي استلزمتها الدراسة ،...)معطيات خاصة بحدث أو ظاهرة أو شخص أو فكرة 

نعتقد تساؤالت فكان أن طرحنا . قد تتفق و قد يكون هذا االتفاق واالختالف جزئي أو كليتصورات قد تختلف و
  :هيوالجابة عنها في دراستنا وسنحاول اختبارها وا جوهرية أنها 

االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية يحقق المنفعة المادية والتمتع أن الجزائري يتصور الشباب أ  
التقارب  وأن طريقة االختيار هده طريقة مثلى لزواج مبني على ؟بالمركز االجتماعي الذي يوفره الشريك 

  النات الزواج هي األسلوب العملي لالختيار يتم وفقا لشروطووحدة الرؤية الدينية األخالقية؟وهل إع الفكري
  .كشرط الجمال والمستوى التعليمي  الثقافي ؟ مسبقة

أمر خلق لدينا هاجس التأكد من توقعنا هذا فكان الجزائري إزاء هذه الظاهرة، ونتوقع تصورات معينة للشباب     
تختلف تصورات الشباب الجزائري هل  :ا يأتيأن وضعنا مجموعة من المؤشرات لفهم أكثر تمثلت في م

البيئة ؟ )سن، جنس(الديمغرافية  العوامل باختالف لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية االجتماعية
 ؟)مختلف المراحل(المستوى التعليمي  ؟)ريف،مدينة(الجغرافية 
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وإعطائها التفسيرات . لها لمعرفة تجلياتها وأثارهاوتحلي.وألنه يفترض دراسة الظواهر االجتماعية دراسة علمية    
تصورات الشباب " ارتأينا البحث في هذا الموضوع، فقمنا بتسليط الضوء من خالل دراستنا المعنونة.المنطقية

على مجموعة الجرائد المذكورة آنفا اخترناها بعد أن " الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية
اقتنائها  سح لعدد معتبر من نقاط البيع أكد لنا أصحابها نسبة مرتجعاتها القليلة، وإقبال الشباب الكبير علىقمنا بم

وهي نفس .من الجنسين حتى أن الكثير منهم يقوم بعملية اشتراك شهري باالتفاق مع البائع لضمان نسخته من العدد
وبعدها قمنا باالختيار العشوائي لعنوانين باللغتين .د لديهاالطريقة التي لجأت إليها الطالبة حتى تضمن توفر األعدا

  . حتى ال نقع في خطأ التحيز.العربية والفرنسية
II - أهمية الدراسة  

  جاءت أهمية الدراسة من
 -  أهمية فئة الشباب كشريحة اجتماعية وعميل اقتصادي و سياسي مهم جدا في الترقية الحضارية و اإلشعاع

  .ة تمس هذه الفئة فهي في الحقيقة قضية المجتمع ككلوكل قضي.الفكري 
 -ي مفترق طرق العلوم االجتماعية األهمية التي تعرفها ظاهرة الزواج داخل مخابر البحث العلمي، كونها تقع ف

يرة االعتماد مما يصعب و بدرجة كبمسألة السلوك اإلنساني المعقد والمتغير باستمرار، ذلك أنها تطرحواإلنسانية،
فال يمكن بأي حال من األحوال تقمص .وتعميمها عبر المكان والزماننتائج متوصل إليها لى محددات معينة وع

  . واحد سحبه على مجتمع آخر نظرا للخصوصيات التي تميز كلمعين ونموذج مجتمع 
  - رات االجتماعية و األهمية التيتضم بين و. التي تتمفصل هي األخرى بين جملة من العلومتعرفها التصو

ع، باإلضافة إلى الدور الذي تلعبه في كشف حقائق المجتم. كونها عملية نفسية اجتماعية ،طياتها مسألة السلوك
تمس تطوره مدى إدراكه للقضايا التي تهمه و معرفةرائه وأفكاره وآوترجمة عاداته ومعتقداته وتوجيه سلوكياته و

  .غير الماديالمادي و الثقافي الحضاري
 - رات  الدوائر العلمية في البالدركت أدداخل االجتماعية المتطورة خاصة األهمية التي تكتسيها التصو

قضاياه  وفهم أبعادرصد ه وهذا من شأنه أن يساعد على  ،على تعرية الواقع المعيشي تعمل كونها ،المجتمعات
  . ي تخدم تطوره الحضاري والثقافيوحل أزماته ومشاكله قبل تفاقمها والعمل على دعم العناصر االيجابية الت

 – وارتباطه بوسائل اإلعالم  .الحركة االجتماعية واالقتصادية لنمولديناميكية ا أهمية اإلعالن ودوره في إشاعة
مما أتاح له فرصة استقطاب مساحة عريضة من المستهلكين لهذه الوسائل وخاصة فئة الشباب تبعا  ،الجماهيرية

. لزماتها االجتماعيةلطبيعتها النفسية ومست

  -  زائري ومركبه ـــتغيير الجوهري في البنى األساسية للمجتمع الجالعلق ظاهرة إعالنات الزواج بتت
ورة أو بأخرى في ـوأقحمته بصخاصة،ة التطور من لدن المجتمعات الغربية ـبه آلي ،جاءتالحضاريالثقافي و

  .عنا المحافظمجتم
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III - أسباب اختيار الموضوع  
نظرا  ن الصعب على الباحث اختيار موضوع يصلح للدراسة، ويتميز باألهمية واألصالة المطلوبتينم

بيد أن األصعب .للزخم الهائل لألبحاث والدراسات في مختلف الميادين والفروع المعرفية وخوفا من التكرار
فرضت مجموعة من ن أن ومع هذا كا.من ذلك وجود دوافع مقنعة ذاتية أو موضوعية لتبرير هذا االختيار

  :األسباب نفسها الختيار هذا الموضوع بالذات هي
 -  خطورة ظاهرة العزوبة والعنوسة التي تنخر المجتمعات اإلنسانية وتهدد بشكل كبير مسارها

فبالرغم من كونها من مواضيع كل العصور، إال . الحضاري و ازدهارها االجتماعي وتؤرق األسر والحكومات
فكان اإلعالم المكتوب الجزائري .محاوالت الحثيثة لحلها لم تظهر بعد على األقل على المدى القريبأن نتائج ال

وغير الجزائري السباق في محاولة لحلها،من خالل فتح المجال لالختيار للزواج بتوسيع رقعة التعارف بين 
  .الشباب وإتاحة الفرصة لهم لربط عالقات في هذا االتجاه

  - ضوع،كون إعالنات الزواج في اإلعالم الجزائري ظاهرة جديدة أثارت الكثير من اإلعجاب حيوية المو
والزالت الى اليوم تعرف أبعادا متجددة وانفتاحا على كثير من التصورات . والسخط داخل الفئات االجتماعية

   .هاالتي يمكنها أن تكشف عن هذه األبعاد و تساهم بالتالي في معرفة حيثياتها و تداعيات
-  رات االجتماعية في كشف حقائق المجتمع وترجمة عاداته ومعتقداته إلىالدور الذي تلعبه التصو

وتوجيه سلوكياته وآرائه وأفكاره ومعرفة مدى إدراكه للقضايا التي تهمه وتمس تطوره . ممارسات وطقوس
شأنه أن يساعد على رصده،  تعمل على تعرية الواقع المعيشي الذي من كما.الحضاري المادي وغير المادي

  .دراسة تحليلية عميقة وفهم أبعاده من منطلق البيئة االجتماعية،ومن ثم دراسته
 – وانبهاره .الكشف عن مدى تفاعل الشباب الجزائري بالتغيرات الحاصلة على المستوى اإلنساني العام

وهل يمكنه التخلي عن بعض ).والمغلوبمما يؤكد نظرة ابن خلدون في مسألة الغالب  (بأفكار الحضارة الغربية
األعراف والتقاليد ألنها لم تعد تتماشى وروح التطور أم ألنها لم تعد قدرته االقتصادية وقناعته الفكرية تتقبل 

  .مسايرتها  واحترام ممارستها
  .هذا دفعنا إلى تحديد جملة من األهداف نصبو للوصول إليها من وراء هذه الدراسةكل     
IV- اف الدراسةأهد  

فال يخلو أي .ال أحد ينكر أن قيمة البحث العلمي ترتبط بوجه ما بقيمة األهداف التي يصبو الباحث الى تحقيقها   
 و و يبقى على قدر أهمية هذه األهداف العلمية .بحث مهما كانت قيمته و وسائله من هدف أو أهداف

  :و أهداف بحثنا تتجلى فيما يلي. الشخصية ترقى أهمية البحث في حد ذاته حىت و العملیة
-  رات الشبابإلعالنات الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق االكشف عن تصو

  خصوصا مع التطورات الحاصلة على المستوى اإلنساني العام والذي يمس بشكل أو بآخر هذه الفئة .الصحفية
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ذ القرار على اتخاحتى على تحديد والقدرة على التأثير و الحساسة والمترقبة لكل هذه التغيرات،ألنها فئة لها
  .داخل الطبقات االجتماعية المتعددة ،تكوين التصورات حول قضايا المجتمعو. المستويات العليا

 - على تشكيل رافية والمستوى التعليمي البيئة الجغالديمغرافية،الخصائص  وقدرةكشف عن مدى تأثير ال
  .ئري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفيةالجزاتصورات الشباب 

-  التي يتأسس عليها  ،لثقافيالمنظومة اإلعالمية على أبعاد التطورات االجتماعية والمحيط اتأثيرات رصد
  .معطياته اإلنسانيةة والبناء المعرفي بمختلف مظاهره الحضاري

 – رات ما يقدمه اإلعالن من تغيوأنساقه المختلفة الجتماعي وط بين مفاهيم النظام امعرفة أسس االرتبا
  .الحاصلةبما يؤدي إلى معرفة مختلف التفاعالت  المنظومتينالعالقة بين وإبراز .وتطورات تمس هدا النظام

  -  معرفة إن كان االغتراب الثقافي والفكري قدطال الشباب الجزائري في أهم منظومة من منظوماته
ياتية أال وهي منظومة الزواج وما يحويه من قيم وقدسية وخصوصية ويفترض أنها تنفرد بها هذه االجتماعية والح

   .المنظـومة دون المجتمعات األخرى ولو في جانبها الشكلي
V-  الدراسات السابقة        

،حيث يقوم ةوسمحت باالعتماد عليها كخلفية علميموضوع الدراسة ،هي تلك الدراسات التي تناولت الظاهرة     
بالتعريف باإلشكالية المطروحة،والخطة المعتمدة،وأدوات التحليل المستخدمة،ومراحل االنجاز، "الباحث فيها

والدراسات ).،أحمد بن مرسلي،" (وتتوج هذا العرض بنقد الباحث الموضوعي لها.والنتائج المتوصل إليها
  :من الممكن أن تكون في جانب من جوانبها السابقة 

  - ايحاء بدراسة جديدة .  
  - االستفادة منها سواء في جانبها النظري أو االمبريقي و ما توصلت إليه من نتائج.  
 – نتائج الدراسة الحالية لرصد مدى تطور الظاهرة موضوع البحثب التعرف على النتائج ومقارنتها.  
  - والصعوبات التي واجهتهاتفادي األخطاء ة ويات المنهجية المستعملة والمصادر المعتمداالستفادة من التقن.  
  - ر لم تتطرق إليه الدراسة السابقةاالستفادة من الفرضيات و ذلك بتوظيفها في جانب آخ.  

   .هذا باإلضافة إلى مجموعة من المزايا ال يسع المجال لها هنا
حسب اطالعنا على (المصرية لخلو الساحة العلمية الجزائرية و ولعدم تمكننا من توفير الدراسات السابقة  

، التي ت بالدراسة التصورات االجتماعية،اإلعالنات وظاهرة الزواج من مختلف الجوانب) التراث العلمي
بعض جوانبها مثل دراسة موسكوفيتشي في  تخدم دراستنانعتقد أنها دراسات مشابهة  اضطررنا لالعتماد على 

ر حول قيم االختيار للزواج ودراسة سامية حسن الساعاتي حول تصور التحليل النفسي ،ودراسة وردة لعمو
  .جول االختيار للزواج
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  - الدراسة المشابهة األولى  
 ق(القرن الماضي  هي دراسة حول التصورات االجتماعية للتحليل النفسي في الصحافة الفرنسية في خمسينيات  
( بتحليل  احثـحيث قام الب. فسي في المجتمع الفرنسيحليل النلمعرفة كيفية إدراج أو إدخال مفهوم الت،وذلك

؛الصحف النضالية القريبة من الحزب الشيوعي،الصحف ذات الميول العقائدية من الصحفثالث أنواع  مضمون
: المشكلة سؤالعلى  لإلجابةالواسعة االنتشار  الصحف الشعبية أوو الصادرة عن الكنيسة الكاثوليكيةو  
  - ر الجمهورالعريض التحليل النفسي  كيف يتصو ?  
  -  بأي الطرق يشكل الصور التي يبلورها حول التحليل النفسي?  
 ؤالـهذان التساؤالن تطلبا من الباحث اللجوء إلى نوعين من التقنيات المنهجية حيث اعتمد في دراسة الس  

استمارة تحليل محتوى لى عوفي السؤال الثاني . الجمهور لعينةالموجه   االستبيانو التحقيقعلى  األول 
  الصحف الفرنسيةمن  عينة

 -- عينات البحث 
  :طبقات) ( إلى ست قسمها الباحثللمجتمع الباريسي ) عينة الجمهور (عينة بحث للتأكد من تمثيل  
-  لسبر الرأي بحثهي عينة يمكن أن تتواجد في أي ، وللمجتمع الباريسيالعينة الممثلة .  
-الموظفين والنساء دون مهنةالحرفيينالمشكَلة من الصناعيين،،للطبقة االجتماعية المتوسطةة لعينة الممثلا، .  

:بين وحداتها إلى قسمين نظرا لعدم التجانس وقسمها الباحث بدورها الى  
.اجتماعية اقتصادية علياتعليمية و وحدات ذات مستويات) ا(األول  لقسما*   
.                       يات دنياوحدات ذات مستو) ب(الثاني القسم *   
  -  المحامين والفنييناألساتذة واألطباء وهي عينة تضم و ،لمجتمع األعمال الحرةالعينة الممثلة ...  
  -  وهي تضم كل تصنيفات العمال للطبقة العاملةالعينة الممثلة .                                  
  -  اريسلطلبة جامعة بالعينة الممثلة.                                                          
  -  تضم تالميذ تتراوح أعمارهم ما بين و،لتالميذ المدارس الفنيةالعينة الممثلة  إلى د ـالمؤهلين لتقلسنة و

                                   .مناصب فنية مثل السكرتارية، البصريات، فن الرخام
أي  كما اعتمد على العينة الحصصيةليون وقرونوبل، قام الباحث بالتحقيق في مقاطعتيمن أجل إقامة مقارنة،و   

. وحدة وقد بلغت العينة .الجنس،المهنةشروط السن،أن االختيار تم بالتحديد المسبق ل  
 - -أدوات جمع البيانات                                                                       

، االستمارةو المقابلةما بين  االستبيان فجمع في.االستبيان وتحليل المحتوىكراسة  تهالباحث لدراس اختار   
-رج مجموعة التفاصيلففي االستمارة استخ.أحيانا حرةبطريقة متنوعة؛أحيانا موحدة وليتمكن من عرض األسئلة 

منها أربعة جمع جملة من األسئلة المختلفة ضو.محددةالة المقابلة التي يصعب الحصول عليها من خالل أسئل
سؤاال موحدا لكل الفئات حتى يتمكن من إقامة المقارنة مابين أراء الفئات االجتماعية ) (عشرة  
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المختلفة.أما المقابالت فقد كانت من نوع المقابلة الحرة أو غير الموجهة.وإلى جانب التحقيق واالستبيان اعتمد 
المقاالت التي تناولت مواضيع التحليل  مضامينالصحف من خالل تحليل  تحليل محتوىالباحث على أداة 

مقاال نشر   وقد بلغت مارس غاية الى  جانفي  ما بينلتي نشرت خالل الفترة الممتدة ا النفسي
.               در في المقاطعاتتص) (وهي بعدد البقية ،ومنها باريسية) ( مجلة صحيفة و) (في   

 تحليل " في منشوره) برلسون( ، وعرضها)السويل(الباحث،هي تلك التي طورها الطريقة التي استعملها أما    
:التاليةالفئات الوحدات واعتمد فيها على و.ة كيفية وكمية في وصف المحتوىكتقني"المحتوى في أبحاث االتصال  

وضوع التحليل النفسيالمخصصة لم وحدة المساحة -  
                                                     .التي ظهر فيها وموضوع التحليل النفسي وحدة الكلمة -

  التي تناولت التحليل النفسي وحدة الموضوع -
                                             .موضوع التحليل النفسيعالجت التي  فئة عدد المقاالت -
.                             موضوع التحليل النفسي عالجتالتي في الصفحات  فئة موقع المقاالت -  
          .إن هي عالقة توافق أو تعارض،موضوع التحليل النفسي عالجتما بين المواضيع التي  فئة العالقة -

 كانو أخذها جميعا نظرا لكثرتها، اعلين حليل تعذرأخرى تناولها الباحث بالدراسة والت وحداتباإلضافة لفئات و   
.النمائيتحليل تحليل الروحي،التحليل الواقعي و،التحليلها على التحليل المادي قد اعتمد في  

(                                                                                 . Moscovici,1976,30-  )33  
- -  الفرضيات الدراسة                                                             

فرضيات عامة و سلسلة كبيرة من الفرضيات اإلجرائية اضطررنا للتغاضي  ،صاغ موسكوفيتشي في دراسته هذه 
.وأهدافه اكتفينا بفرضيتين عامتين اعتقدنا أنهما قادرتين على توضيح رؤية الباحثلتشعبها،وعنها   

 * الفرضية األولى 
. السلوك المستهدفعية العالقة بين المرسل والمستقبل والنماذج االجتما ،تؤسستحت زاوية تشكيل الرسائل"  

من  هذه األنظمةتسمح بتقريب بخصوصية كبيرة ) دعاية و الدعوة ال ،النشر( تحتفظ أنظمة االتصال الثالث   
."النموذج الجاهزالرأي ،االتجاه و  

 * الفرضية الثانية
."فقط تصورات اجتماعية متماسكة االتحليل النفسي اتخاذ مواقف محددة، و في جزء منهيتطلب "    

 - -  النتائج المتوصل إليها
 * نتائج االستبيان المطبق على الجمهور

 ال % .من مفردات العينة لديهم صورة محايدة عن المحلل النفسي% من بين النتائج المتوصل اليها أن   
لديهم صورة عادية  % .صورة حقيقية% .لديهم صورة سلبية% .توجد لديهم هذه الصورة على اإلطالق

.مثاليةجد صورة  من النساء لديهن % .ال يختلف عن أي طبيب آخر) عندهم(بمعنى أن المحلل النفسي   
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  .(Ibidem,161  – 162   (.% بنسبة ) ب(ج التصور عند جماعة العمال الطبقة المتوسطة فو ويختفي
معلومات أما الذين تلقوا .تصورات ملموسةالمحلل بواسطة وسائل اإلعالم كان لديهم  عرفواالمالحظ أن الذين و  

                         .مثالية أكثر من غيرهم تصوراتهممدرسية أو أكاديمية كانت لديهم 
 * نتائج تحليل مضامين الصحف

  :ضامين الصحف فجاءت كما يليأما نتائج تحليل م     
.ومتماثلة كانت متشابهة التيالدعاية ،على عكس الدعوة ومتقطعةلمواضيع كانت غير منتظمة وفي النشر ا -  

 الدعايةو الدعوةمتحركة نسبيا،في حين تقترح تمثل عناصر مستقلة و النشرالعالقات في مجموع المواضيع و -
هو فرق في ،الدعوةو النشرالفرق بين و.عات التي تمتلك معلومة كافيةنماذج تبعا للتوجيهات األساسية للجما

                   .التذكير من المبادئ األساسية المستمرة والفاعلةيعد التفسير و الدعايةفي و. الدرجة
ست أسة ـفالصحافة الكاثوليكي.التحليل النفسي بصفة مستمرة ودائمةالبحث وراء موضوع  يجريال ،الدعوةفي  -

في .المقاالت لـلكنها ال ترجع  إليها في كتمارس تأثيرها بطريقة أكيدة وهي متالحمة عن التحليل النفسي،و نظرة
 إزاء الموضوع ولـو  دائما مواقف الحزب تبرز) في هذه الدراسة الصحف الشيوعيةو(حين أن الصحف الحزبية 

.بصورة مختصرة  
.ي الدعايةإقناعي فالتفسير يكون صارما في الدعوة و -  

    * نتائج العالقة ما بين مصادر المعلومة  
فتحقيق أهداف االتصال سهلة عند . الدعايةو الدعوةفي  )هكذا(تواطؤعالقة  المرسل و المستقبلالعالقة ما بين  -

. القوة على المتلقيين المستهدفينجموعة من وسائل التأثير ومصادر لها نوع من االستقاللية وتوفر م  
  .هائمصالح قراأو سياستها اإلعالمية ال تخضع ألذواق و. تلعب دور موجه الكاثوليكيةأو  الشيوعية الصحف -
.و الدعاية الدعوةيؤكد السيطرة المسبقة لكل من   لذي تمثلهاالفوج و  
تنوع وهذا ما يوضحه .ة التي يتواجد بها الجمهور المستهدففي المؤسسات االجتماعيكوسيط  الدعايةتدرج  -
.                                                              ةلثقافيلمصالح والنشاطات االجتماعية واا  

والذي يتغير مراقبة السلوك  وهو الدعوةلسريع لتدخل الجماعة في إطار محدد يشكل أهداف السلوك الخاص وا -
.  سلوك المناسباتيخلق  النشرأما  الدعايةإحدى النتائج التي ترغب فيها  وهذه .معانيهبتغير السياق و  

اندماجية في ، تفسيرية والدعايةتفسيرية في ورية وضر فهي.نوعا ما مختلفةلسلوك العالقات ما بين االتصال وا -  
.النشرواختيارية في  الدعوة  

و تلك من النقاط مواضيع ضعيفة التنظيم مع اإلصرار على هذه أ ،وإنماشاملةال يستعمل نماذج أحادية و النشر -
االختالف كما أن هناك انقطاع في معالجة المواضيع،التناقض، .دون اإلشارة أو افتراض نشاط ضروري الخاصة

.    عليه فرسالته غير قارةو.بالمواقفمشبع ال  
.من جهة أخرى النشرومرونة ،التناقض الذي يحيط به من جهةو الرأية ـخصوصيإن عدم استقـرار و -  
  أو ضرورية تماما،مثلما هو الحال في المقاالت المنشورة،ليست دائما واضحةمجموعة من اآلراء  تقارب بينوال
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منظمة نفسية لها توجه ايجابي أو سلبي  فاالتجاه.يمكن تناولها من زوايا عدة الدعوةو االتجاهأن العالقة ما بين  
 .ة من ردود األفعال لها معاني مشتركةتوجه يمكن اكتشافه سواء بتصرف عام أو بواسطة سلسل.إزاء موضوع ما

  . االستجاباتمنظم لمجموع اآلراء ولكن ترتيب اجتماع أراء أو استجابات خاصة،و ليس ،واالتجاه
 هزة االنماذج الجو الدعايةلسلوك مباشر في وا.السلوكخصائص و الدعوةخصائص  يوجد توافق قوي ما بين -
     .ترددا على مستوى آخر أكثرو.الجهد أحياناثيرات وآنية رد الفعل والملتي تشير إلى حالة من اليسر في حجم ا

 .(          Ibidem,494-499   .(الفرد رفض تصور الجماعة أويرا عن مدى غنى الرأي في قبول أو تعبوهذا 
 * تعليق  الباحث على نتائج دراسته  

التحليل النفسي هو العالج" قد  المسبب للع هذا الصراع الذي يولد الكبت،أن الالشعور في صراع مع الشعور -  
                                                                            ".الذي يرفع عن الناس عقدة النقص 

ر وـاختفى عن التص"  غير معقد"  عالمو" معقد "تفرع العالم إلى عالم مفتاح التحليل النفسي الذي سمح ب دوـالليب -
.                                                                                         االجتماعي  

 للشروط طريقة خاضعة لالختيار الجماعي و هيو.التحليل النفسي" هضم" ل جماعة طريقتها الخاصة في لك -  
                                 .             الموضوعية سبب وجود الجماعات مختلفةالموضوعية 

الكادحة،  الطبقاتوى ـفالليبراليون يريدون من وراء ه تحسين مستل النفسي أداة للراحة االجتماعيـة،التحلي  -
  للحقائق االعتبار تأخذ بعينال .الشيوعيون يعترضون عليه في األساس على اعتباره طريقة فردية ومخادعةو

                                                                                       .             االجتماعية
  :يشكل التحليل النفسي عند بعض مفردات العينة -
بل إال بالمستقالتنبؤ ال يمكن ألي أحد يل النفسي خطيئة و أمر غير عادي،التحل" منظمة احتيال لالنحالل الخلقي،  *

".رمه الباباح عموما لقداهللا ،و  
مهووسون خاصة األمريكيون أشخاصو.  Americain way of life وطريقة أمريكية خاصة ونحن " موديل" التحليل النفسي *

. نقوم بتقليدهمالفرنسيين لألسف   
(Jacque- philippe Leyens,1983.20 (  .التحليل النفسي اختراع ألماني أعادته أمريكا للوجود *  

ـا مو.أراد أن يكشف عن الكيفية التي تنتشر بها النظرية العلمية بين الجماهير موسكوفيتشي  خالصة القول أنو   
حول التحليل النفسي أن التصورات و.التغيرات التي يمكن أن تطرأ عليها بعد مرور فترة زمنية ماو. مدى التحوالت

.اجتماعيةحكم فيها جملة من األمور نفسية وتت  
 1 -5 - العالقة بين الدراسة السابقة و الدراسة الحالية

الجزائري لالختيار للزواج عن طريق تصورات الشباب " أما العالقة التي تربط هذه الدراسة بدراستنا الموسومة    
:فتتمثل في كون "  االعالنات الصحفية  

. مجتمعهة في د الكشف عن التصورات الواردظاهرة تشكل هاجسا لدى أي باحث يري تان تتناولاكلتا الدراست  -  
.اعتمدت كلتا الدراستان في جمع البيانات على تقنية تحليل المحتوى -  
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.ن على اإلعالم المكتوب كقناة للكشف عن التصورات االجتماعيةااعتماد كلتا الدراست -    
.في تحليل مضامين الصحف...التي يمكن أن تكون جملة، فكرة،(االعتماد على وحدتي الكلمة و السياق  -    
:، فيمكن إدراجها في النقاط التاليةاالختالفا أوجه أم  
تمع الفرنسي حول التحليل االختالف في موضوع الدراسة حيث تناول موسكوفيتشي تصورات فئة من المج -  

 -    .عن طريق االعالنات الصحفية لالختيار للزواج الشبابالجزائريفي حين تناولت دراستنا تصورات النفسي،و
في حين تبحث دراستنا  االجتماعي بالتحديد علم النفسإلى البحث في ميدان علم النفس و وفيتشيتذهب دراسة موسك

                                                                          .في ميدان اإلعالم و االتصال
ذكر في حين أهملنا نحن هذه التقنية نظرا استعان موسكوفيتشي بتقنية االستبيان باإلضافة إلى التقنيات السالفة ال -

كذلك لوجود فرصة االختيار حوثين في تطبيقه لهذه التقنية، وللصعوبات التي يصادفها الباحث عادة من لدن المب
     .المتوفرة لدينا في دراسة التصورات االجتماعية بين التقنيات أو األدوات مثلما أشار إلى ذلك آبريك

  .اعتمدنا على العينة العشوائية المنتظمة احتراما لمتطلبات البحثى العينة الطبقية الحصصية،وحث علاعتمد البا -
 1 – 6 - النقد الموجه للدراسة

و حتى التطاول على هذا العمل   الدراسة من قبلنا هو نوع من المزايدة لهذهالحقيقة أن أي نقد يمكن أن يوجه   
 الباحث و الذي كما ذكرنا مرارا أعاد به .ة والتحليل النفسي على حد سواءالرائد في مجال التصورات االجتماعي

التنقيب عنها للكشف ، وو فتح المجال واسعا للبحث في أغوارها .االجتماعية المقاربةالحياة إن صح التعبير لهذه 
عي العام دون أن مااالتجاهات التي يتخذها الفرد في إطار نسيجه االجت، والمواقف،وعن المزيد من السلوكيات

ره و ما حباه دون أن يطمس ما يميزه عن غيو.أرائه الحميمةفه الخاصة وبصمته الفردية ومواقيكبت شخصيته و
فخرجت هذه .مائه القريبة أو البعيدة أحياناو دون أن يخرج كذلك عن جماعة انت .امكانياتاهللا به من قدرات و

كما أنها فتحت المجال  .تترك مجاال يمكن اختراقه لمتكون جامعة الدراسة بكثير من المزايا كونها دراسة تكاد 
أمام دراسات أخرى كثيرة بحثت في التصورات االجتماعية، وعدتها مرآة التي يمكن أن تكشف لنا عن الوجه 

.               الحقيقي ألي مجتمع من المجتمعات خاصة مع تعدد مناهج وأدوات البحث  
                              :لها وهيالتي يمكن أن ننفذ من خاللها كنقد صعوبات وومع هذا صادفتنا بعض ال

                                   .التداخل الكبير في المعلومات إلى درجة االستعصاء على الفهم أحيانا -
. عادة القراءة مرات عديدةلب منا إمما تط...للوهلة األولى أهميته، فروضهلية البحث،أهدافه وعدم وضوح إشكا-  
. استعمال لغة أكاديمية  معقدة  جدا ،واستعمال مصطلحات قد تصعب حتى على من هم في التخصص العلمي -  
                                        .إلى درجة يصعب معها حصرها و التدقيق فيها اتكثرة الفرضي -
.يات المطروحة مما صعب علينا اعتمادها جميعا في عرضنا هذاتعدد الفرضلكثرة النتائج المتوصل إليها  -  
.تعدد العينة وتفرعها مما اضطر الباحث الى التنويع في مناهج البحث وأدواته -  
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     2 - الدراسة المشابهة الثانية
علم  قسـمتير لعمور لنيل شهادة الماجسوردة للطالبة  "قيم الزواج لدى الطالب الجامعي "  وهي دراسة موسومة    

يتـم بها   التي االختيار للزواج والطرق قيمتطلعت فيها لمعرفة .2001جامعة منتوري  قسنطينة سنة  االجتماع التنمية
.هذا االختيار لوجود اختالفات بين المجتمعات  

حيح االتجاهات تصمن  احياته تمكن تحديد القيم التي يتبناها الطالب في اختياره لشريك الطالبةتقول ،فإذا استطعنا 
                   :الىاختيارها هذا  أرجعت أسباب و.توجيه األفراد إلى االختيار السليمو
خارج ) هكذا(يبدو ذلك في العالقات الجنسية السافرة و. مالحظة اليومية لتأثر الطالب الجامعي بالقيم الغربيةال -

                                                                         .حدود القيم األصيلة  للمجتمع الجزائري
ذ بداية ـمنوكثرة النزاعات بين األزواج .كراألسرية مثل ارتفاع نسبة الطالق المبتفاقم المشاكل االجتماعية و -

  .الحياة الزوجية مما يوحي بسوء االختيار
اذج ـع دائرة العالقات بين الشباب مما أدى إلى تبني نمكتوسناتجة عن وضعيات اجتماعية معينة،التغيرات ال-

.االتصالخيلة بفعل تأثير وسائل اإلعالم وسلوكية د  
من هذه يجعل " قيم الزواج"كون موضوع كموضوع ألهمية الدراسة،فترجعها الطالبة ل وبالنسبة   المؤسسة أكثر  

في  ةفرديمسألة وإن كانت  فالزواج.المجتمع ككلو لنسبة للفرد،األسرةله أهميته باكما أن .صالحية ومتانةو قوة
.التطبيقيةإلى أهميتها من الناحية العلمية وباإلضافة .افي نتاجها،فهي مجتمعية  ذاته  

                                                 :هدفين رئيسين هما ولتحقيق
.                   في عملية االختيار للزواجمحاولة الكشف عن القيم التي يتبناها الطلبة الجامعيون  -  
                                                                              .هذا االختيارالطريقة المتبعة في  -

 تيار حراخهو هل الطالب الجامعي في االختيار للـزواج ؟ ما هي القيم التي يتبناها :طرحت الطالبة التساؤل التالي
.خارجية ال سيما تدخل الوالدين؟ عواملالى  راجعأم  تهنابع من شخصي  

 2 - 1 - فرضيات البحث
 الفرضية األولى ومؤشراتها

.هناك مجموعة من القيم يتبناها الطلبة الجامعيون في عملية االختيار للزواج -  1  
)المستوى التعليمي الجمال،المال،العمل،الدين،السن و(   

 الفرضية الثانية ومؤشراتها
.يتبع الطلبة الجامعيون طرقا مختلفة في عملية االختيار للزواج – 2  
)الشخص بذاته،الوالدين،الجيران،األصدقاء (    
،المستوى على أساس الجنس طبقية عينة عشوائيةالمختارة العينة و.المسح بالعينة منهجواعتمدت الطالبة على   

جامعة للمجاالت اختـارت  وبالنسبة.كأداة للبحث ارةـاالستم واختارت.مفردة 3553بلغ مجموعها .التخصصوالتعليمي 
ستويات السنة األولى والرابعة وطلبةهم من مو.كمجال بشري ،وطلبتهامنتوري قسنطينة كمجال جغرافي  
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خمس خاتمة وواشتملت الدراسة على مقدمة،.العلوم االقتصاديةعلم االجتماع، ألدب العربي،:من أقسامالعليا الدراسات 
 الرابعزواج،والثالث الجامعة والطالب الجامعي،والفصل الثاني ال،الفصل تناول الفصل األول موضوع القيم،فصول

:                          يل النتائج التي جاءت كما يليتحلواألخير لعرض و.جراءات المنهجيةخصص لإل  
  بالنسبة لمعنى الزواج أجابت العينة بأنه:

عقد روحي مقدس بنسبة .12.26حفظ العرض بنسبة المرأة و ستر.15.60االستقرار بنسبة .42.74الدين بنسبة نصف   
 .1.11تناسل بنسبة .1.48رابطة بين أسرتين بنسبة .5.56المستقبل بنسبة .5.20تكوين أسرة  بنسبة .6.68مسئولية بنسبة .8.91

  0.37نصفان يصنعان إنسان بنسبة 
 كون قيم وتقاليد  المجتمع الجزائري تُعكس أو ال تعكس في الزواج جاءت النتائج : 

بنسبة  الزواج أصبح يحمل تقاليد غربيةاختيارها بأن العينة وقد بررت . 45.41" ال"بـ" االجابة.54.57" بنعم"االجابة   
  .3.87القيم عبارة عن شعارات جوفاء بنسبة .41.85الزواج أصبح ذا قيمة مادية بنسبة .54.26بنسبة 

:أما النتائج المتعلقة بالمحاور المحددة في الفرضيتين فهي كما يلي  
 

"قيم الزواج لدى الطالب الجامعي " يتضمن نتائج دراسة وردة لعمور )  01( جدول رقم   

 
 

 
 

 قيم االختيار للزواج            الجنس المستوى التعليم التخصص العلمي
 علم   

 االجتماع
عليا.د اقتصاد آداب  نةس   

 رابعة
 سنة
 أولى

 ذ أ

 الجمال 20.42 39.38 24.64 15.14 0.70 21.12 14.08 05.25
 المال 39.40 60.52 57.71 40.10 02.01 60.87 21.79 17.22
 العمل 39.41 60.52 57.72 40.12 02.01 60.89 21.81 17.23
 الدين 39.41 60.52 57.73 40.11 02.01 60.90 21.81 17.23
 الحسب 32.39 38.73 47.77 24.64 00.70 38.73 19.36 13.02
 العلم 17.95 28.52 24.64 21.47 00.35 18.66 11.26 16.54
)الرجل أسن من المرأة( السن 03.87 48.59 29.92 21.83 00.70 46.83 15.63 00.00  
يك الصفات المفضلة من األهل في الشر    21.92 36.26 30.63 25.70 01.05 44.01 11.61 01.76
11.61 .7.74  الصورة المفضلة في الشريك 25.00 42.95 38.38 27.81 01.76 48.59 
 االعتماد على النفس لالختيار للزواج  28.96 35.51 38.27 24.13 02.06 47.58 07.93 08.96



ي والمنهجيالفصل األول                                                                                                   الجانب المفاهيم  

 16

:وجاء ترتيب القيم من حيث األهمية كما يلي  
.عند اإلناث 91عند الذكور و  مرة 55في المرتبة األولى حيث تكررت  الدينقيمة  -  
.عند اإلناث 86و عند الذكور  مرة 48في المرتبة الثانية حيث تكررت  االخالققيمة  -  
.مرة 41بـ مقابل السابعة عند اإلناث  .مرة 28المرتبة الثالثة عند الذكور حيث تكررت  الجمالاحتلت قيمة  -  
مقابل المرتبة الخامسة عند اإلناث . مرة 27قدره  بتكرارالذكور المرتبة الرابعة عند  احتلتالنسب الحسب وقيمة   -

.مرة 47بتكرار قدره   
 49قدره  مقابل المرتبة الرابعة عند اإلناث بتكرار. مرة 25في المرتبة الخامسة عند الذكور حيث تكررت  المالقيمة  -

.مرة  
  64ه بل المرتبة الثالثة عند اإلناث بتكرار قدرمقا.مرة 24تكررت  إذفي المرتبة السادسة عند الذكور  العملقيمة  -

.مرة  
 40قدره بتكرار قابل المرتبة السادسة عند اإلناث. مرة 23في المرتبة السابعة عند الذكور حيث تكررت  السنقيمة  -

 مرة
.مرة عند اإلناث 36مقابل .مرة 21قيمة التعليم في المرتبة الثامنة عند الذكور حيث تكررت  -  

 2 – 2 - أوجه االتفاق واالختالف بين هذه الدراسة ودراستنا
 أوجه االتفاق

.تناولت كلتا الدراستين االختيار للزواج والشباب الجزائري كشريحة لموضوع الدراسة -  
.تناولت كلتا الدراستين المجتمع الجزائري كمجال جغرافي وبشري بالدراسة -  
.اعتمدت كلتا الدراستين على المنهج الوصفي -  

 أوجه االختالف
وتناولنا تصورات الشباب الجزائري لالختيار .تناولت هذه الدراسة قيم الزواج عند الطالب الجامعي بالتحديد -

.للزواج عن طريق االعالنات الصحفية  
.ولجأت الطالبة الى االستمارة.لجأنا الى أداة تحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات -  
. واخترنا ثالث عناوين جزائرية كعينة.جزائري كعينة لدراستهااختارت شريحة من المجتمع ال -  
.الدراسة في القيم بينما تبحث دراستنا في التصوراتهذه تبحث  -  

 2 – 3 - النقد الموجه للدراسة
بموضوع الدراسة،المنهج المختار،العينة،أدوات جمع افتقار البحث إلى المبررات كمبررات االختيار سواء ما تعلق  -
...مجاالت الدراسة  لمعلومات،ا  

عنوان الدراسة غير محدد بالدقة المطلوبة مما يوحي للقارئ قبل االطالع على المضمون أن الدراسة تتعلق بأي  -
غير مطابق بصورة دقيقة لمحتوى  )العنوان(كما أنه .طالب جامعي وليس الطالب الجامعي الجزائري تحديدا  

الختيار للزواج لدى الطالب الجامعي وليس حول قيم الزواجالدراسة التي انصبت حول قيم ا   
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  .النتائج في ضوء الفرضياتالطالبة لم تحلل  -
.واهملت تقريبا المراجع الحديثة رغم توفرها على مستوى المكتبة الجزائرية على مراجع قديمة اعتمدت الطالبة -  
   .بط قائمة المراجعارتكبت الطالبة الكثير من االخطاء في تثبيت الحواشي وض -

 3 - الدراسة المشابهة الثالثة 
للباحثة سامية حسن الساعاتي ضمن دراسة مقارنة " االختيار للزواج والتغير االجتماعي" وهي دراسة موسومة    

لة تناولت فيهما أهم جوانب االختيار للزواج وأبعاده المختلفة في محاو.2002ة سنوالثاني  1970في بحثين األول سنة 
 2002وقد وقع بين أيدينا نسخة .للربط بينه وبين التغيير االجتماعي لمعرفة انعكاسات هذا التغيير عليه من عدة زوايا

.        التي تتضمن البحثين معا مما سهل علينا االطالع على العمل بصورة جيدة  
فصل األول مدخال لالختيار للزواج تضمن الباب األول ستة  فصول،ضم ال.قسمت الباحثة عملها الى ثالث أبواب   

وبينت في الفصل الثالث معنى .وتناولت في الفصل الثاني المفاهيم األساسية المتعلقة بالمفهوم في المجتمعات المختلفة
وعرضت في الرابع األنماط الثقافية المختلفة في االختيار للزواج منذ النمط البدائي .االختيار للزواج كأسلوب ومجال

وتناولت في .أما الفصل الخامس فقد احتوى على التوجهات التي تتعلق بالدين في االختيار للزواج.مط العصريالى الن
.   الفصل السادس تأثيرات التغيير االجتماعي وانعكاساته على االختيار بشكل عـام و في مصر بشكل خاص  

ية والثقافية في االختيار للزواج وخصصت والباب الثاني تضمن الفصل السابع،وتناولت فيه النظريات االجتماع  
.الفصل الثامن للنظرية النفسية والفصل التاسع لنظرية التحليل النفسي  

والحادي عشر .وتضمن الفصل العاشر إجراءات البحث.وبالنسبة للباب الثالث خصصته الباحثة للجانب الميداني   
والرابع ). جيل اآلباء(الث العشر التغيير االجتماعي األفقي والث.والثاني عشر ديناميات االختيار للزواج.وصف العينة

والسادس عشر خطة البحث الميداني .والفصل الخامس عشر االختيار بين جيلين).جيل األبناء(عشر التغيير األفقي 
ختيار بين وفي الثامن عشر اال.ومقارنة بين البحثين 2002والسابع عشر ديناميات االختيار للزواج بحث .وإجراءاته 2002

.                       ومقارنة بين بحثين ثم الخاتمة 2002جيلين بحث   
:                                         وفيما يتعلق باألهداف البحث وقد تماثلت في البحثين وتلخصت في  

. فحص ديناميات االختيار للزواج -  
والرأسي بين الجيلين، ) بين أبناء الجيل الواحد( عديه االفقي محاولة التعرف على مدى التغير االجتماعي بب -

.جيل اآلباء وجيل األبناء من البيئتين في عملية االختيار للزواج في المجتمع المصري  
:أما فروض الدراسة تمثلت في  

 الفرضية األولى 
: قد يكون أساس االختيار للزواج -  
.ي والثقافيالتشابه الفيزيقي واالجتماعي واالقتصاد -  1  
.تكميل أحد الشريكين لآلخر من حيث الحاجات النفسية -2  
.التجاور في السكن أو العمل أو الدراسة -3  
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.الصورة المثالية لفتاة أحالم الشاب – 4  
 الفرضية الثانية 

: تختلف محكات االختيار وقيمه  
.نفي جيل األباء الريفيين عنها في الجيل المناظر من األباء الحضريي -  1  
) التي ولدوا،والتي نشأوا والتي عايشوا أهلها(في جيل األبناء  تبعا للبيئة  -  2  
.يختلف أسلوب ومحكات االختيار وقيمه في جيل االباء عنه في جيل األبناء – 3  

السنة الثالثة والرابعة علم االجتماع .وفيما يتعلق بالمجاالت،تمثل المجال البشري في طلبة جامعة عين شمس
وطلبة السنة األولى تمهيدي ماجستير قسمي علم االجتماع كليـة اآلداب وكلية .1970اآلداب بالنسبة لبحث كلية 

حضريين  -أما المجال الجغرافي شملت العينة في الدراستين على حضريين وريفيين وريف .2002البنات بحث
مفردة من كل مجموعة  25وضمت .من أبناء وآباء عدد من المحافظات) ريفيون انزاحوا وعاشوا في المدينة(

بالشروط  2002واختيرت عينة .من متزوجين ومقبلين على الزواج،الذكور دون إناث ألن االختيار يقع بيد الرجل
أما المجال الزمنى فقد استغرقت .نفسها إال أن مفرداتها ِ ضعف وحدات العينة األولى مراعاة للزيادة السكانية

الى جويلية  2001والدراسة الثانية مـن شهر ديسمبر،1970الى شهرأفريل  1968 الدراسة األولى من شهر ديسمبر
 أما فيما يتعلق بأدوات البحث فقد اختارت الباحثة أداتا االستخبار واالستبيان واعتمدت على المنهج المقارن.2002

" ت"لة واختبار وبالنسبة للتحليل اإلحصائي لجأت إلى األسلوب االرتباطي واختبارت الدال.في الدراستين
.       الختبار داللة الفروق بين المتوسطات التي تضمنها البحث  

 النتائج المتوصل إليه
.              ختيار للزواجفيما يخص ديناميات االختيار للزواج، هناك تكامل بين النظريات في اال -  
في االختيار بين أباء الحضر والريف في ،طرأ بعض التغير )جيل األباء( بالنسبة للتغير االجتماعي األفقي -

. لكن ال تغيير في القيم المعنوية الثابتة كالعذرية واألصل.القيم كالسن عند الزواج وعمل المرأة خارج المنزل  
،يالحظ وجود تغير ملحوظ بين مجموعة أبناء البيئة الريفية )جيل األبناء( فيما يخص التغير االجتماعي األفقي -

واقتراب . واقتراب هذه األخيرة من مجموعة اآلباء الريفيين،فتغيرها بطيء جـدا.ضرية البحتةالبحتة والح
.        حضر من مجموعة الحضر فيما بتعلق بالقيم المادية وليس المعنوية –مجموعة الريف   

حيانا غير ملحوظا يوجد تغير فيما يتعلق باالختيار بين جيلين لكنه ليس على نفس اإليقاع،فأحيانا ملحوظا وأ -  
:وأحيانا ملحوظا ولكن ليس قويا كما يلي  

.حضريين -تغيير قوي واضح بين اآلباء الريفيين وأبنائهم الريف*   
.تغيير واضح لكن ليس قويا بين اآلباء الحضريين وأبنائهم حضريين*   
.ينتغيير بطيء واضح وفي بعض القيم أو غير موجود  بين جيلي اآلباء وأبنائهم الريفي*   
. حضريين فيما يتعلق بالقّيم المعنوية - ال يوجد تغييرا ملحوظا بين الجيلين الريفيين أو الحضريين أو الريف *   
. واختالف كلي وجزئي في هذا الجانب في البحثين.2002اختالف النتائج الخاصة بالسن بين الجيلين في بحث *  
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.  فيما يتعلق بدرحة التعليم اختالف  نتائج البحثين بين الجيلين اختالفا واضحا*   
.تشابه بين البحثين فيما يخص نموذج التفضيل للجمال*   
احتلت قيمة األصل واألخالق الصدارة في نتائج البحثين، فلم يتأثر ترتيبهما بالتغيير االجتماعي عكس بقية القيم *   
.1970ارتفاعا داال عنه في بحث  2002ارتفاع قيمة الحب في بحث *   
.بسبب االختالط بين الجنسين 1970عما كان عليه في بحث  2002ع مجال االختيار للزواح في بحث اتسا*   

 3 – 1 أوجه االتفاق و االختالف بين هذه الدراسة ودراستنا
 أوجه االتفاق

.تناولت كلتا الدراستين موضوع االختيار للزواج بالبحث والدراسة -  
.كمجال جغرافي وبشري للدراسة تناولت كلتا الدراستين المجتمع العربي -  

 أوجه االختالف
  .تناولت الدراسة االختيار للزواج، وتناولنا تصورات الشباب لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية -
.لجأنا للمنهج الوصفي وأداة تحليل المحتوى لجمع البيانات،ولجأت الباحثة للمنهج المقارن واالستخبار واالستبيان -  
.تارت الباحثة عينة من المجتمع المصري أفقيا ورأسين،واخترنا ثالث عناوين جزائرية كعينة اخ -  

 النقد الموجه للدراسة
فهي دراسة أفقية ورأسية ومقارنة في ذات الوقت،مما جعل .إن أهم ما يمكن أن يرفع كنقد لهذه الدراسة تشعبها -

.                         بالقراءة المتكررة والمتأنيةالنتائج تتداخل في بعضها الى درجة صعوبة فهمها إال  
النتائج كانت تقريبا متوقعة ألنه من البديهي أن تطرأ على المجتمعات الحديثة تغيرات معتبرة،وهذه التغيرات لها  -

.                        أثرها الواضح على تغيرات تمس نوعا ما القيم المعنوية ناهيك عن المادية  
ومجال المقارنة هنا ليس ذا  قيمة كبيرة فالتغيرات الحاصلة  بديهية ).سنة 30أكثر من (طول الفترة بين البحثين  -

...                                      لتدخل ميكانيزمات على المجتمع كالثورة التكنولوجية واالتصالية  
فكان يفترض . مجتمع برمته ال تخص فقط الطلبة وآبائهم ظاهرة بقدر االختيار للزواج والتغيرات الحاصلة على -

أو على أقل التدقيق في عنوان الدراسة حتى يفهم أنها.أن تكون عينة البحث من طبقات اجتماعية مختلفة  
.                                     االجتماعية بالذات ةرصد للتغيرات الحاصلة على هذه الشريح) الدراسة(   
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VI-  الدراسة االستطالعية  
التي يقوم بها الباحث على مستوى محدود  ،محاولة البحثية التجريبيةال ،تلكالمقصود بالدراسات االستكشافية   

الستطالع ميادينه، واكتشاف النهج الذي سيسلكه في مراحل االنجاز المختلفة من عمله في شكل إنجاز مصغر 
خطوة ضرورية ألي بحث علمي ) االستكشافية(وتعد الدراسة االستطالعية .ملقبل الشروع في التنفيذ الفعلي للع

السيما البحوث الكبيرة، للتأكد من سالمة الخطة الموضوعة ومعرفة مدى تطابق أدوات البحث المختارة وأسئلة 
تصال من االستمارة أو المقابلة مع ما يراد جمعه وقياسه  أو تطابق  ما يتضمنه محتوى وسائل االعالم و اال

مثلما قام به السيد عليوة في بحثه قرار الحرب . مفاهيم ومصطلحات ذات داللة معينة وهي محل تحليل الباحث
  .1967اإلسرائيلية من خالل تحليل عينة صغيرة من وحدات محاضر الكنيست سنة 

ة إذا كانت الظاهرة وتساعد الدراسة االستكشافية على التحديد الجيد للمشكلة بصورة جزئية أوكلية خاص  
وتحديد الموضوع ) 106، 105، 2005أحمد بن مرسلي، ( تستكشف ألول مرة مما يتيح إجراء التعديالت الضرورية ،

وهذا يفتح مجاال أكبر أمام الباحث لالطالع على مسائل كان يهملها أو . وجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات
فتتضح له بالدراسة االستطالعية الفرصة للتأكد من هذه الظنون .خيل له أنها قد ال تهم موضوعه بدرجة كافية

   . مما يسهل له اتخاذ قراره بشأنها سواء باعتمادها أو إبعادها عن مجال بحثه
وتمكن . المطلوبة شروطالوتساعد الدراسة االستطالعية كذلك على وضع فرضيات التي يجب أن تتوفر فيها     

مع البيانات واتباع المنهج المالئم، فتوفر على الباحث بالتالي عشوائية االختيار من االختيار السليم ألدوات ج
  .الذي قد يجره إلى الخطأ

 Lesأحالم، كونتاكت، "وفي الدراسة التي قمنا بها، اعتمدنا االطالع على عدد من جرائد عينة الدراسة     
nouvelles Confidences ا عرضيا دون تحديد لشروط معينة الستخالص كل ما ،وكان اختيارنا لهذه المفردات اختيار

واستطعنا بهذا وضع فروض الدراسة النهائية ،اختيار الوحدات والفئات .يتعلق بالموضوع من وجهة نظرنا
تحليل المحتوى التي اعتقدنا أنها تفيدنا في رصد تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق 

  .االعالنات الصحفية
  لدراسة االستطالعيةعينة ا

والهدف األساسي منها اختيار وسيلة جمع المعلومات، ومعرفة كل الخطوات . تسمى كذلك العينة القبلية    
  .المتعلقة بتصميم البحث، وتوفير البيانات األولية التي تستخدم لتقدير حجم العينة النهائية

و تعديل الكثير من خطوات تنفيذ البحث على ضوء ولقد ثبت علميا أهميتها، حيث تمكن الباحث من تغيير أ   
  )73، 2002عبد الهادي الجوهري، عبد الرزاق ابراهيم،( المالحظات التي يتم استنتاجها 

ولألهمية المذكورة آنفا عن الدراسة االستطالعية ولتحقيق األهداف منها اخترنا عددين من كل جريدة من    
 .جرائد عينتنا  بطريقة عرضية
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 IIV - فرضيات الدراسة  
". حلول أو تفسيرات مؤقتة يضعها الباحث لحل مشكلة البحث، أو هي إجابات محتملة ألسئلته"الفرضيات هي    

فهي الوسيلة التي يتم عن طريقها اختيار المقوالت  ).54، 2002عبد الهادي أحمد الجوهري، عبد الرزاق ابراهيم، (
  ."النظرية العامة في الواقع اإلمبريقي

وللتأكد من الظاهرة التي هدفنا سبر أغوارها ،والوقوف على حيثياتها حددنا فرضية عامة تضمنت فروض   
 : جزئية و هي 

  الفرضية العامة
تبرز في تصورات الشباب الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية القيم الجمالية " 
الدينية  وتبرز تصورات القيم.والقيم االجتماعية الثقافية بحكم المستوى التعليمي.بحكم الجنس) المادية والمعنوية(

".      وتبرز في تصوراتهم القيم االقتصادية بحكم السن .االخالقية في البيئتين الريفية والحضرية  
                   :                                    وعن هذه الفرضية العامة انبثقت أخرى جزئية كما يلي  

 الفرضية الجزئية األولى
الجمالية المعنوية  تبرز في تصورات الشابات الجزائريات لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية القيم" 
جمال الشكل،جمال (الجمالية المادية وفي تصورات الشبان الجزائريين القيم.)جمال النفسالروح، جمال (

).المظهر  
 الفرضية الجزئية الثانية 

تبرز في تصورات الشباب الجزائري ذوي المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط لالختيار للزواج عن طريق " 
". في حين تبرز في تصورات ذوي المستوى الثانوي والجامعي القيم الثقافية.االعالنات الصحفية القيم االجتماعية  

  الفرضية الجزئية الثالثة 
 الجزائري من أبناء الريف وأبناء المدن لالختيار للزواج عن دينية االخالقية في تصورات الشبابتبرز القيم ال"

  ".طريق االعالنات الصحفية على حد سواء 
  الفرضية الجزئية الرابعة 

االقتصادية عند  تبرز في تصورات الشابات الجزائريات لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية القيم"
.سنة 30-25سنة والفئة العمرية  25-20داخل الشوكة العمرية الفئة   
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VIII - تحديد المفاهيم        
البحث يتطلب  وكل. شك أنها الركيزة األولى للتواصل الفكري اإلنسانيوال. المفاهيم هي لغة البحث العلمي    

تحديد المفاهيم بحيث تعد مسألة ،استخدام مصطلحات العلمية المناسبة في مختلف سياقات الموضوعبالضرورة 
إهمالها لما لها من األهمية من الناحيتين؛ العلمية احث التغاضى عنها والهامة التي ال يمكن ألي ب من المسائل 

  . والعملية
ف مستوياتهم وضع القراء على اختال،وتوضيحا للرؤىوتحديد المفاهيم،خطوة مطلوبة جدا،رفعا لاللتباس و    

وعليه حاولنا . ، والفهم الموفق للمعطيات والمعلومات واألدوات والنتائجالمسار السليميحة، وفي الصورة الصح
   :تحديد المصطلحات التي يرتكز عليها عملنا وهي

-النــاإلع  
  ".واإلظهار والمجاهرة والنشر واالعالميعني البيان :" اإلعالن    

  .)768، 1878  بطرس البستاني،( advertissementأو  Noticeاالنجليزية  وفي.avisأو  aversissement: وفي اللغة الفرنسية هو
ومشاربهم العلمية،ولعل  واختلفت حسب وجهات نظر واضعيهااإلعالن ف ياصطالحا فقد تعددت تعار أما   

:حسب اتفاق الكثير من المنظرين أهمها و أشملها على اإلطالق ومؤداه جمعية التسويق األمريكيةتعريف   
ة ـئل اإلعالنية المرئية أو المسموعـإلعالن هو مختلف نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرساا " 

أو األشخاص أو  ألفكارلعلى الجمهور بغرض حثه على شراء السلع أو خدمات أو من أجل التقبل الطيب 
.)181، 2002منال محمود طلعت،". ( المنشآت معلن عنها  

- رات االجتماعيةالتصو
المعرفة التي تالزم النشاط العقلي أشكال تعد شكال من و.هي طريقة تفسير وترجمة الواقع االجتماعي   

 Jodelet in) ....)  الجماعات لتثبيت موقفهم من وضعية، حدث، موضوع، فكرة، شخصاألفراد و المنتشر بين
Moscovici,1984,360)  

لمشتركة ارف المنظمة بالنسبة لموضوع ما، وامجموعة المع: ")Flament(  والتصورات االجتماعية عند فالمون
  ).Jodelet,(. " بين أفراد جماعة متجانسة

تنظم سلوكياتناتوجه و.تدير عالقتنا بالعالم واآلخرينأنظمة تفسر و" : على أنها  Abric   ويعرفها جون آبريك  
(J.C.Abric,1994, 45  )" . ا".واتصاالتنا االجتماعية  

القول أن هناك تباين كبير في التعاريف التي خصت بها التصورات االجتماعية ويرجع السبب الى ما ويبقى    
،فهي نفسها (...)وضعيات تعريفات التصورات االجتماعية تتغير حسب المؤلفين وال": من أن  لحلويراه 

." نهمعين يعيدون صياغتها بحيث يمكن توضيفها في السياق الذي يستعملو لمفهوم  تصورات  
  (Lahlou in Blanc et Al ,2003,130) 
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 3– الـزواج
تستند الحياة فيه و .يتصف باالستمرارية واالمتثال للمعايير االجتماعية. نظام اجتماعي مقصور على البشر"       

. وادـتيقبلها المجتمع الذي يتوقع منهما التعاون واليقرها و. يعيش الزوجان حياة موحدة حيث ،على الود المتبادل
).4، 3، 2003حسين عبد الحميد رشوان، ( .ويهدف الزواج أساسا إلى إنجاب األطفال  

 4 – الـتزاوج
و التزاوج.مؤقتة وال تفرض أي التزامات أو مسئوليات على األطراف الداخلة فيها، عالقة عابرة والتزاوج"      

.اناتبين الحيولدلك يطلق على العالقة الممارسة  ،مفهوم بيولوجي محض   
  5 – الشبـاب

ينظر العلماء الى مرحلة الشباب على أ؟نها مرحلة نفسية وجسدية يمر بها كل إنسان و تتميز بالحيوية و       
 النشاط

وقد حاولوا حددها البعض .و ترتبط بالقدرة على على التعلم و المرونة في العالقات اإلنسانية و تحمل المسئولية 
 ما 

غير أن التقسيم )40، 1962عبد الخالق،عدلي سليمان ،(). 25(من العمر الى الخامسة و العشرون )15(بين الخامسة عشر 
) 35(الى الخامسة و الثالثين ) 18(الراجح و الشائع و المنطقي في رأينا هو المرحلة الواقعة ما بين  الثامنة عشر 

يع البشر إذا علمنا أن فترة الشباب هي الفترة بالنظر الى القوة و الفتوة المالحظة داخل هذه الشوكة ببالنسبة لجم
.التي تمتاز بالحركية و الديناميكية و القدرة على االنجاز و التحمل والمقاومة  

. منتج شباب منهم  % 6.70  ،%20.20مليون نسمة مقدرة بنسبة   33.7إحصائيا يبلغ تعداد الشباب الجزائري     
)38، 2006أحمد بدران، (  

 6 - االختيار
.  ( Encarta.2006.)     عملية  تصنيف واالحتفاظ باألشخاص أو األشياء وفق معايير محددة " هو االختيار"  

 الحداثةمن بينها األهمية و ةمعايير عديد،ويتم وفق والغايات االختيار مرحلة  تالية لمرحلة تحديد األهدافو
)10، 9، 1996أحمد حسين اللقاني، علي الجمل، (. الممارسةو والوظيفة  

 االختيار للزواج – 7
  سلوك اجتماعي ال يتحدد فقط برغبات الشخص بل وفق معايير المجتمع سواء كـانت :"االختيار للزواج هو  

هذه معايير واضحة جلية مثلما هو حال في التحريم أو مستترة في شكل توقعات ومرغبات في االختيار للزواج 
  ).35، 2002سامية حسن الساعاتي،".(بشكل معين
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XI - مجال الدراسة  
دأبت الدراسات و األبحاث االنسانية و االجتماعية على تحديد مجال الدراسة لما لهذه الخطوة من أهمية فـي 

وتفسير حيثياته حيث أن هدا المجال يعطي صورة شاملة على مدى جدية العمل .سير البحث والتحكم فيه
وعليه حددنا مجال دراستنا من الناحية الزمانية .ن قد واجهتهوالظـروف التي تم فيها والصعوبات التي تكو

  :والتحليلية والبشرية كما يلي
  المجال الزماني - 1

وبالنسبة لدراستنا تم البدء . يمثل المجال الزمني الفترة التي استغرقتها الدراسة في جانبيها النظري والتطبيقي    
، ثم توقفنا مدة شهر وذلك ألسباب شخصية والتزامات 2007عمليا في جمع المادة العلمية في شهر ديسمبر 

باالطالع على التراث األدبي والمتعلق بالتصورات  2008أخرى، لنستأنف العمل في شهر أفريل 
االجتماعية،خاصة وأن هذه المقاربة حديثة على مجتمع البحث العلمي الجزائري، وعليه فمكتباتنا تفتقر 

  .التطبيقية المتعلقة بهالألوعية العلمية النظرية و 
بداية من شهر " Les nouvelles confidencesأحالم، كونتاكت، : "أما فيما يتعلق بالعينة فقد بدأنا بعملية جمع الجرائد    

  .    شهرا 12أي مدة  2009إلى غاية أفريل  2008ماي 
    المجال التحليلي - 2

وقد تناولنا فيها التصورات االجتماعية، تلك المقاربة  .ةالمجال المادة التحليلية موضوع الدراس ذاهيهم    
العلمية القديمة المتجددة على يد موسكوفيتشي والتي تحمل معنى إعادة الحضور للذهن أو إعادة البناء العقلي 

  .و المتعلقة ببناء النشاط الذهني للواقع لرصده أو تعديله...،الشخص،الحدث، الفكرةللشيء
ا التحليلي الى جانب التصورات االجتماعية، ظاهرة إعالنات الزواج وهي كذلك ظاهرة وقد تضمن مجالن   

وقد كانت في وقت ليس ببعيد ظاهرة دخيلة للكشف عن تصورات الشباب . جديدة على المجتمع الجزائري
الختيار الجزائري لالختيار للزواج خصوصا مع تفاقم ظاهرة العزوبة و العنوسة و تزايد الطالق نتيجة سوء ا

  .الذي يؤذي عدم التوافق الزواجي

    البشريالمجال  - 2
سنة  35-20من الجنسين ممن تتراوح أعمارهم ما بين  المجال البشري في دراستنا  يتمثل في الشباب الجزائري

    من أبناء الريف و الحضري والذين تختلف مستوياتهم التعليمية ما بين االبتدائي الى الجامعي
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X-عينةالدراسة  
طريقة من "الكثير من الدراسات االجتماعية ال تسمح بالمسح االجتماعي، فيلجأ الباحث إلى العينة والتي هي   

تؤخذ من المجموع لالنتقال من الجزء إلى الكل، أو التوصل إلى الحكم على . طرق البحث وجمع المعلومات
اختيار جزء من مجموعة من :" أو ). 1765، 05، م2003محمد منير حجاب، ." (المجتمع في ضوء بعض أفراده

  ).282، 1983محمد زيان عمر، ."". (المادة بحيث يمثل هذا الجزء المجموعة كلها
وأسلوب التعيين يقوم على اختيار جزء صغير من وحدات مجتمع البحث اختيارا معينا يناسب ظاهرة المراد    

، والتي تقوم عشوائية المنتظمةالعينة نا الى تطبيق أسلوب الولقد لجأ)   ،أحمد بن مرسلي، . ( دراستها
على مبدأ توزيع اختيار المفردات على مسافات متساوية من مجتمع البحث من اجل تغطية التعيين بصورة منتظمة 
لكل المجموعات المكونة لهذا المجتمع بهدف االبتعاد عن حصر اختيار المفردات في بدايته أو نهايته أو 

،تجنبا لترك فجوات دون تغطية، الشيء الذي يؤثر سلبا على النتائج النهائية، خاصة ونحن نعلم أن اللجوء وسطه
، ذ،  أحمد بن مرسلي،م س. (الى هذا النوع من التعيين يستخدم في حالة المفردات المجتمع األصلي المتباينة

.(نة المراد سحبها ثم وتطبيق هذا األسلوب يتم بتحديد حجم المجتمع األصلي تحديدا دقيقا ثم تحديد حجم العي
وتختار أول مفردة اختيارا عشوائيا بتطبيق طريقة القرعة ) ، المرجع السابق.(إيجاد طول مجموعة االختيار

  .المعروفة بسحب رقم من مجموعة األرقام
  حجم العينة 

بيعة البحث،هدفه،نوع تحليل البيانات واإلمكانيات يعتمد اختيار حجم العينة المناسب على العديد من العوامل كط    
المادية وغير المادية المتوفرة للباحث الذي يختار نوع العينة في حاالت يعتقد أنها تمثل المجتمع في الجانب الذي 

ي، م عاطف عدلي العبد، زكي أحمد عزم. (يتناوله بالبحث، إال أنها تستلزم معرفة المعالم اإلحصائية للمجتمع األصلي
  ). 143-142س ذ، 

وعموما ليس هناك اتفاق عام في البحوث االجتماعية على تحديد حجم العينة األمثل، إذ يعتمد ذلك على طبيعة   
لتحديد حجم العينة والتي أصبحت مرجعية " ستامبل"فالدراسة التي قام بها . المجتمع األصلي وغرض الدراسة

مفردة ال تقدم تفاوتا ملموسا في النتائج،  12كما أن زيادة العينة على  .٪3.85للكثير من البحوث لم تتجاوز نسبة 
أنه إذا كانت ببثالث أعداد لكل سنة مبررا ذلك ) 1959- 1939خالل فترة (عند دراسته لصحف األحد "  هاتشن"كتفى فا
  ).96- 95، محمد عبد الحميد، م س ذ. (عددا 52مفردات كافيات لـ  3عددا ،فإن  312مفردة كافية لـ  12

   عينة المصدر
  .في ضوئها االختيارأسس يتم في قلل من التحيز،خاصة ألنه التوجد اهتم السويل بهذه العينة واعتبر ضبطها ي   

  ).  20عواطف عبد الرحمن وأخ، دس، (. وال توجد قواعد ثابتة يمكن إتباعها وتبنيها
  وتتعلق وحداتها ،"Les nouvelles Confidences، أحالم، كونتاكت"وعينة مصدر دراستنا هي أعداد من جرائد   

  يخص تصورات الشباب الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية، وفئاتها بكل ما



ي والمنهجيالفصل األول                                                                                                   الجانب المفاهيم  

 26

وهي من نوع العينة العشوائية المنتظمة، والتي تمتاز بسهولة اختيار مفرداتها وقلة تكاليفها، إذ يتم تحديدها بمجرد 
، م س ذ زكي أحمد عزمي، عاطف عدلي العبد،.(طول الفئة واختيار المفردة األولى من بين مفردات العينة العشوائيةتحديد 

149-150.(  
وعلى هذا األساس تم اختيار عينة المصدر دراستنا حيث قمنا باختيار العدد الذي قيست عليه طول الفئات فيما    

 رقام في قصاصات داخل كيس أخلطناها وطلبنا سحب بعد عشوئيا عن طريق القرعة بوضع مجموع األ
ماي  08و 01وهو العدد الصادر ما بين  63العدد  أحالمفاتفق أن كانت أول مفردة  بالنسبة  لجريدة  .منها قصاصة

 2008ماي  15و 08وهو العدد الصادر ما بين   403العدد  كونتاكتوبالنسبة لجريدة ).األسبوع األول من الشهر.( 2008
 من جريدة ) النصف األول من الشهر( 2008ماي   26و  12 الصادر ما بين  393و العدد ) األسبوع الثاني من الشهر(

Les nouvelles Confidences.وحددنا طول الفئة بأربعة أسابيع.وتم سحب األعداد الباقية وفقا للعينة العشوائية المنتظمة 
وحددناها بأسبوعين في .بالنسبة لجريدتي أحالم وكونتاكت.٪21.15و بنسبة  52عددا من أصل  11فتحصلنا على 

وهذه نسب  ٪ 34.61عددا وبنسبة قدرت بـ   26أعداد من من أصل      09فتحصلنا على  Les nouvelles Confidences جريدة 
  ٪3.85و المقدرة بـ " ستامبل"تعد عالية إذا ما قورنت بتلك التي اخذ بها 

(  443وتداخل اإلعداد .أحالممن جريدة )  2008ديسمبر  04نوفمبر و  27 ( 93د تداخل العدد وما لوحظ في هذا الصد  
جويلية  07-وانج 23( 396تداخل االعداد Les nouvelles Confidences وبالنسبة لجريدة   .)2008ديسمبر 04 -نوفمبر 27

  .)2009فيفري  02- يجانف 19( 411والعدد ) 2008نوفمبر  10-أكتوبر  27(  405العدد  ).2008
   العينة الزمنية

عواطف عبد الرحمن .(وتحدد تبعا ألهداف البحث وغاياته.وهي العينة التي تهتم بالفترة الزمنية التي تغطيها الدراسة  
، وهي 2009أفريل  30إلى غاية  2008ماي  01وقد حددت عينة دراستنا الزمنية بالفترة الممتدة ما بين ).21وآخ، دس، 

  :وتم االختيار كما يلي.طي صدور سنة كاملة  للجرائد الثالثفترة تغ
  جريدة أحالم

  .2008ماي  8 - 1الصادر ما بين  63العدد  -1
  .2008جوان  12 -5الصادر ما بين  68العدد -2
  .2008جويلية  17 - 10الصادر ما بين  73العدد -3
  .2008أوت  21 - 14الصادر ما بين  78العدد -4
  .2008سبتمبر  25 - 18ما بين الصادر  83العدد -5
  .2008أكتوبر  30- 23الصادر ما بين  88العدد -6
  .2008ديسمبر  04نوفمبر و  27الصادر ما بين  93العدد -7
  . 2009جانفي  8 -1الصادر ما بين  98العدد -8
  1- 5ن الصادر ما بي 103العدد -9

  .2009مارس  19 -12الصادر ما بين  108العدد - 10
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  .2009أفريل  23-16الصادر ما بين  113العدد - 11
  

  -"يوضح طريقة اختيار العينة الزمنية بالنسبة لجريدة أحالم) 02(جدول رقم -
  

            
  االشهر

  
  األسابيع

  ماي
2008  

  جوان
2008  

  جويلية
2008  

  

  أوت
2008  

  سبتمبر
2008  

  
  

  أكتوبر
2008  

  ديسمبر / نوفمبر
2008  

جانفي 
2009  

  فيفري
2009  

  مارس
2009  

  ريلأف
2009  

                      *  األول.أ
                    *    الثاني. أ
                  *      الثالث.أ
                *        الرابع.أ
              *          الخامس.أ
السادس.أ            *            
السابع.أ              *          
الثامن. أ                *        
التاسع.أ                  *      
العاشر.أ                    *    
الحادي عشر.أ                      *  
  
  

  جريدة كونتاكت
  
  .2008ماي  15 -08و الصادر ما بين  403العدد  -1
  .2008جوان  19 - 12و الصادر ما بين  408العدد -2
  .2008جويلية  24 - 17و الصادر ما بين  413العدد -3
  .2008أوت  21 - 14و الصادر ما بين  418العدد -4
  .2008سبتمبر  25 - 18و الصادر ما بين  423العدد -5
  .2008أكتوبر  30- 23و الصادر ما بين  428عدد ال-6
  .2008ديسمبر  04نوفمبر و  27و الصادر ما بين  433العدد -7
  . 2009جانفي  08 - 01و الصادر ما بين  438العدد -8
  .2009فيفري  12- 05و الصادر ما بين  443العدد -9
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  .2009مارس  19 - 12و الصادر ما بين  448العدد - 10
  .2009أفريل  23- 16الصادر ما بين  و 453العدد - 11
   

  -"يوضح طريقة اختيار العينة الزمنية بالنسبة لجريدة كونتاكت) 03(جدول رقم -
  

ماي  أ          ش
2008  

جوان 
2008  

جويلية
2008  

سبتمبر  2008أوت
2008   

أكتوبر 
2008   

ديسمبر/نوفمبر
2008  

فيفيري  2009جانفي
2009  

مارس
2009  

أفريل 
2009  

                      *  األول.أ
                    *    الثاني. أ
                  *      الثالث.أ
                *        الرابع.أ
              *          الخامس.أ
            *            السادس.أ
السابع.أ              *          
الثامن. أ                *        
التاسع.أ                  *      
العاشر.أ                    *    
الحادي عشر.أ                      *  

  
  Confidences Les nouvellesجريدة 

  
  .2008ماي  26 - 12الصادر ما بين  393العدد  - 11

  .2008جويلية  07 - جوان  23الصادر ما بين  396العدد -2
  .2008أوت  18- 04الصادر ما بين  399العدد -3
  .2008سبتمبر 29- 15الصادر ما بين  402العدد -4
  .2008نوفمبر  10اكنوبر  27الصادر ما بين  405العدد -5
  .2008ديسمبر  22- 08الصادر ما بين  408 العدد-6
  .2009فيفري  02 –جانفي  19الصادر ما بين  411العدد -7
  . 2009مارس  16 - مارس  02الصادر ما بين  414العدد -8
  .2009أفريل  27 – 13الصادر ما بين  417العدد -9
  
  

  Les nouvelles Confidencesيوضح طريقة اختيار العينة الزمنية بالنسبة لجريدة ) 03(جدول رقم -
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XI- منهج الدراسة  

  ش     
  أ

ماي
2008  

  جويلية/ جوان
2008  

أوت
2008  

  نوفمبر / أكتوبر   2008سبتمبر
2008  

  فيفري/  جانفي  2008ديسمبر
2009  

مارس
2009  

  أفريل
2009  

                  *  األول.أ
                *    الثاني. أ
              *      الثالث.أ
            *        الرابع.أ
          *          الخامس.أ
        *            دسالسا.أ
      *              السابع.أ
    *                الثامن.أ
  *                  التاسع.أ
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تهتم كل دراسة علمية ضمن خطواتها األساسية باالختيار الدقيق للمنهج حتى تكتسي النتائج المتوصل إليها     
  : يعرف المنهج على أنهوعلى هذا .المصداقية المطلوبة والموضوعية المرجوة

  )19، 1990محمد غريب عبد الكريم،".(الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة قصد اكتشافه للحقيقة"   
  ).542، 2004محمد منير حجاب، ".(الطريق المؤدي إلى الكشف عن الحقيقة في العلوم" أو 

  ). 48، 1979محمد زيان عمر،".(لحقيقة أو البرهنة عليهافن التنظيم الصحيح لسلسلة من أفكار عديدة للكشف عن ا"و
  ).99، 1983أحمد رشوان، ". (طريقة إلحكام العقل" أما ديكارت فيرى فيه     

." مجموعة العمليات والخطوات التي يتبعها الباحث بغية تحقيق بحثه"وعموما يعرف المنهج إجرائيا على أنه  
  ). 119، 2002رشيد زرواتي، (

علماء البحث االجتماعي على أن المنهج ال يتوقف عند مرحلة وصف الظاهرة وتصنيفها، بل يتعدى ذلك ويتفق  
  )48، 1997محمد عبد الحميد، . (إلى تفسيرها  بالسعي  إلى معرفة األسباب الكامنة وراء حدوثها

ئج علمية والن لكل موضوع بحث، خصائص تفرض عليه اختيار المنهج المناسب قصد الوصول إلى نتا  
توجب علينا اختيار المنهج الوصفي التحليلي الذي ال يكتفي بوصف ما هو ظاهر،بل  )58، 1992حسن الساعاتي، (دقيقة،

يهتم أيضا بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الوقائع للتعرف على المعتقدات واالتجاهات عند األفراد 
  ).96، 1986، محمد منير مرسى.(والجماعات المعنية بالدراسة

  : وقد اعتمدنا على منهج تحليل المضمون الذي عرفته دائرة المعارف الدولية للعلوم االجتماعية على أنـه 
أحد المناهج المستخدمة في دراسة وسائل االتصال المكتوبة والمسموعة المرئية،بوضع خطة منظمة تبدأ باختيار "  

  ).13عواطف عبد الرحمن، دس، " (ها كميا وكيفياعينة في المادة محل الدراسة لتصنيفها وتحليل
تفكيك ما ينتجه القائمون على وسائل االتصال الجماهيري المكتوبة :" عرفته نوال محمد عمر على أنه و   

والمسموعة و المرئية من مضامين اتصالية متنوعة إلى أجزاء مادية،تسمح بكشف الرموز والصيغ المختلفة 
أحمد بن مرسلي، ( ".ن القييم واألفكار المراد تبليغها الى الطرف اآلخر في عملية االتصالالمستخدمة في التعبير ع

 ، ،.(  
أحد األساليب البحثية التي تستخدم في وصف المحتوى الظاهر أو المضمون الصريح : " أما بيرلسون فيرى 

  ).208 ،1999عاطف عدلي العبد، (". للمادة اإلعالمية وصفا موضوعيا كميا
  ".الكمي للمحتوى الظاهر للرسالة االتصالية  للنسقأسلوب بحث يتضمن الوصف الموضوعي  " أو
على صفات محددة  ستنتاجات ذلك بالتعرف الموضوعي أسلوب للوصول الى ا"ستون من جهته يري فيه و  

   ."الرساالت 
  " . ديث و الخطب السياسية تحليل المعنى اإلحصائي لألحا"  :  C aplenكابالن  كما يرى فيه    

ليل منسقة تستخدم في تحليل محتوى الرسالة وخاصة في تحطريقة منظمة و" كارد يقوالن بأنه كنأما سيفيرنكس و 
  ". الثقافة ككلو اإلعالمالرسالة المرتبطة باالتصال و
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األساليب والوسائل  وتحليل المضمون يوضح التحليل العلمي لمناهج البحث االجتماعية عامة، ويعتبر من أكثر
. استعماال في عملية جمع البيانات المرتبطة بالظواهر والمشاكل والقضايا التي تهم الباحثين في العلوم االجتماعية

وقد ارتبط من الناحية العملية واالجرائية بدراسة وسائل االتصال أو الظواهر االتصالية بصورة خاصة،عالوة 
قة تحليل المضمون الى أهم الطرق التي ترتبط بالمناهج الكيفية التي ترتكز على ذلك ينسب علماء المنهجية طري

  . على التفسير الكيفي
الذي يعده البعض أداة من أدوات جمع البيانات، و يعده  -تحليل المضمون  ولقد تعددت أسباب استخدام      

أساليب ووسائل االتصال بدء من  في دراسة اإلعالم واالتصال، ومنها تنوعت -البعض اآلخر منهج من المناهج
استخدام اللغة الرمزية،اإلشارات،المعاني، اللغة المطبوعة، االتصاالت السلكية والالسلكية، االتصال المرئــي 

كما تعددت استعماالت وسائل اإلعالم واالتصال عند محتوى الرسالة بين اللغة . والمسموع وشبكة المعلومات
كما ازداد استخدام المناهج الكيفية والتحليلية في الكثير من الدراسات . والمصورة  المكتوبة والرمزية والمشفرة

االتصالية وموادها والسيما بعد قصور المناهج الكمية أو عجز الحصول على المعلومات الكافية مثل استخدام 
ة المرتفعة لإلنفاق على وصعوبة تبني هذه األساليب أو إجراء مقابالت في دراسة الجمهور نظرا للتكلف.الوثائق

وتعتبر تحليل السويل أهم التحليالت التي استعملت في دراسات تحليل مضامين اإلعالم والتي .مثل هذه البحوث
  :صنفها الى 

وقد يكون هذا المحتوى كلمة أو . ماذا قيل ؟ والتي قصد بها دراسة محتوى الرسالة اإلعالمية وما تهدف إليه -
  ...و فيلم،أو خطابأو صورة او مقال أ رمز

  ).و ما بعدها  ،عبد اهللا محمد عبد الرحمن، (  .كيف قيل ؟ ويقصد بها الوسيلة -
ولوصف وتحليل دراستنا التي تتناول تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات 

  .نصف الشهرية"confidences  Les nouvellesوأحالم، كونتاكت، األسبوعيتين :"ثالث جرائد شبابية هياخترنا ،الصحفية
. وقد طبقنا هذه األداة على عينة الصحف المذكورة وذلك بهدف جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها كميا وكيفيا   

  .للوقوف على تصوراتهم االجتماعية حيال االختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية
  لتحليل الكميا - 1

تحليل الكمي في الربع األخير من القرن العشرين، والهدف من هذه الطرق استكمال األساليب تقدمت طرق ال   
الكالسيكية، فتميزت بالموضوعية حيث تبدل فيها الجهود للتقليل من العامل الذاتي للوصول إلى تفسير مستقل عن 

  ).264، 1993سامية محمد جابر، .( شخصية المفسر أو المحلل
لكمي أهم صفات تحليل المحتوى، يلجأ الباحث من خالله لألسلوب اإلحصائي في تبويب ويعد التحليل ا   

وتصنيف الفئات وجدولتها وقياسها، والتعبير عن نتائجه بقيم عددية توفر السبل الكفيلة بتحقيق الموضوعية 
  .  والتقليل من الخطأ
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  لتحليل الكيفيا- 2
م بلغة األرقام في تفسير المضامين، بل يركز على إبراز ما تتميز به اليهت: " يعرف هذا النوع من التحليل بأنه   

فهو يرتكز على عمليات تمارس على الوثائق  ).24، م س ذمحمد عبد الحميد، . (األشياء من صفات وخصائص
شكلي تحليل النص، التحليل الرمزي، التحليل ال: ومن هذه التحاليل. الموجهة أساسا لتفسير المعاني التي تحتويها

 (Alex Muccheilli, 1996,36)).  تحليل البنية(والتحليل البنيوي 
ومن هنا نستنتج مدى أهمية وقيمة كل من التحليلين في تفسير النتائج المتوصل إليها، حيث يدعم كل منهما   

ونظرا ).247عواطف عبد الرحمن وآخ، م س ذ، .(يكون تحليل المضمون جامعا قدر اإلمكان في آن واحد حتىاآلخر 
  .لهذه األهمية اعتمدنا في تحليلنا لدراستنا التحليلين الكمي و الكيفي حتى نضفى عليها القيمة العلمية المتوخاة
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XII- أدوات جمع البيانات  
ت الوسيلة التي تشكل نقطة اتصال بين الباحث والمبحوث، وتمكنه من جمع المعلوما" تعتبر أدوات جمع البيانات   

وهذه األدوات هي مجموعة من الوسائل والتقنيات التي يعتمد عليها الباحث ) 1982،57محمد حسين، إحسان"(عن المبحوثين
  .  في جمع البيانات والمعلومات حول الموضوع المراد دراسته ويتوقف نوعها على طبيعته

هج تحليل المضمون، فإن أنسب أداة يمكن وبما أن دراستنا من نوع الدراسات الوصفية التحليلية المعتمدة على من  
تشمل كافة البيانات : "استخدامها في جمع البيانات هي استمارة تحليل المضمون، والتي يرى محمد عبد الحميد أنها

التحليلية التي تحقق أهداف الدراسة وتفيد في استخالص النتائج وعقد المقارنات بما في ذلك البيانات الكمية 
محمد عبد ". (يفية للباحث، بحيث يكفيه الرجوع للوثائق األصلية مرة أخرى في حالة الحاجة إلى ذلكوالمالحظات الك
  ).    123الحميد، م س ذ، 

وقد اعتمدنا على استمارة تحليل المضمون لإلجابة على سؤال الدراسة، وإلثبات أو نفي الفروض بناء على فئات    
حول تصورات شباب الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق  ووحدات التحليل سعيا منا لتوفير بيانات

  .حسب المتغيرات المقترحة.Les nouvelles Confidences أحالم،كونتاكت،:اإلعالنات الصحفية من خالل جرائد
احث حتى يتوصل الب" وبما أن البحوث المعتمدة على أداة تحليل المضمون  تلجأ الى تحليل الوحدات و الفئات    

إلى ما تنطوي عليه من دالالت والوقوف على الديناميكيات الداخلية للظاهرة وتحقيق قدر من التعمق في فحص 
في جمع البيانات على تحليل فئات اعتمدنا ، ) ،سيد عبد العاطي وآخ، ( الحاالت التي تثري التحليل والتفسير 

ل محتوى التصورات االجتماعية التي عرفت اللجوء إليها في تحلياعتبارها من التقنيات التي يمكن عينتنا،بوحدات و
هي األخرى تطورا كبيرا فيما يتعلق بتقنيات جمع المعلومات،كمناهج التـــداعيات والمقابالت والمقابلة نصف 

في ) (الموجهة على وجه الخصوص والمناهج االستفهامية وتحليل وسائط االتصال مثلما فعل موسكوفيشي 
تصورات الصحة "في دراستها حول ) (هيرزليش . و ك"  التحليل النفسي، صورته و جمهوره"راسته د
  ).".(  النساء في التجمعات الكبرى" هوجيت . ودراسة م"  المرض و

ة إن دقة وصدق المعلومات المستقاة ليس لها قيمة إال من خالل عالقاتها وفي حدود التقنية المستعملة والخاضع   
من بينها االعتبارات األمبريقية مثل طبيعة موضوع الدراسة ،نوعية مجتمع . عند استعمالها لجملة من االعتبارات

باإلضافة العتبارات مرجعية ونظرية يعود إليها الباحث والتي تحدد ...الدراسة،مدى تمثيل العينة للمجتمع األصلي
  ) . Dominique Lassare,1995,143(.هي األخرى دون شك في نهاية األمر نوع التحليل

التي .وللتأكد من دقة أداتنا وصدقها، اختبرناها اختبارا قبليا على عينة صغيرة ممثلة للعينة األصلية   
  : أفادتنا مثلما حدد عاطف عدلي العبد و زكريا أحمد عزمي في

 التعرف على مدى وضوح األبعاد والفئات والوحدات.  
 ت للشيء المراد قياسهالتعرف على مدى قياس الفئا.  
 تحديد الزمن الذي يستغرقه العمل. 
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  إضافة فئات جديدة ضرورية للعمل و إبعاد أخرى ال تخدم الموضوع  
 222، 1993عاطف عدلي العبد، زكيأحمد عزمي، .( إقفال الفئات المفتوحة بعد حصر االحتماالت(  

ها ثم تفريغها وتصنيفها وجدولتها بإتباع أما أسلوب معالجة هذه البيانات فقد تم، بجمعها ومراجعت    
  :الخطوات التالية

  .جمعنا النصوص المخصصة إلعالنات الزواج المنشورة في الجرائد عينة الدراسة    -1
  . استخرجنا الوحدات واخترنا  -  2

 وحدة الكلمة * 
في حساب معنى معين أو  الجزء األصغر في اللغة المكتوبة أو اللفظ المنطوق و الذي يمكن استخدامه" وهي   

  ).261، 2005أحمد بن مرسلي، ".( مفهوم ما أو رمز محدد أو شخصية بذاتها يدور حولها النص
وألن االعالنات تتطلب ضمن شروطها األساسية البساطة والوضوح والدقة حتى يتم لها النجاح ويحقق    

 ضح الدقة والداللة الصريحة  على المحتوى خاصةاألهداف المرجوة ،نعتقد أن للكلمة قوة التأثير واألسلوب الوا
في إعالنات الزواج التي يحبذ فيها هذا األسلوب الذي يوحي بالصدق و االستقامة ويبعث على الثقة 
والطمأنينة،عكس اإلعالنات التجارية التي تستعمل الكلمات المنمقة و العناوين المثيرة وتبحث عن االغراء قصد 

لكن . والتي كثيرا ما يظهر خداعها للناس الذين قد يرفضون الخضوع لها مرات أخرى.ءدفع المستهلك لالقتنا
هذا لم يمنعنا من اللجوء كذلك الى  وحدة الجملة حتى نتأكد من أن وحدة الكلمة كانت مقصودة بدقة وفي سياقها 

  .المطلوب
  الموضوعوحدة * 

  وتستخدم كوحدة عد في قياس الموضوعات وكوحدة ،التي يدور حولها الموضوعبوحدة الفكرة  اوتعرف أيض    
 ).م س، ص ن".( ...لتصوراتحساب األفكار الخاصة باألسباب والدوافع واالتجاهات وا في تسجيل

وقد يكون الموضوع جملة بسيطة أو فكرة تدور حول قضية محددة ويعدها الكثير من مستعملي تحليل    
  ).103، 1987رشدي طعيمة، ( . المضمون من أهم الوحدات

  .استخرجنا  فئات التحليل تمثلت في فئات الشكل وفئات الموضوع  -  3
  فئات الشكل* 
  فئة العنوان -  

أوعبارة موجهة إلثارة طموح القــارئ .يعرف العنوان على أنه عبارة  قصيرة ملخصة لفحوى االخباري     
  ).5، 1996نورالدين بليبل، . (وتوضح بخط كبير في أعلى المقال

أن القارئ يتصفح الجريدة و هي معلقة " العناوين"وألهمية العنوان الحظ أمبرتو إيكي في دراسة أجراها حول    
  .و ينتقل بين المواضبيع بسرعة مكتفيا بقراءة العناوين.أو يتصفحها في البيت. في الكشك
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وين فرعية برزت في عروض وعلى هذا األساس وقع اختيارنا على العنوان كفئة من فئات الشكل، وهي عنا   
قد تجلب القارئ اليها بما .وتأتي كبوابة لإلعالن عن الزواج وتحمل تصورات معينة.الزواج في بعض الجرائد

  .يحقق غرض العارض لطلب الزواج
  مفردة النشرفئة  -

 وقد تكون هذه المفردة.نوع اعالمي يختاره منتج المادة لتوصيل رسالته الى الجمهور المستهدف   
  كتاب،مقال،قصة،

  :حالتين وتحليل مضمونها يتم وفق ما جاء فيها من خالل.…إعالن ،صورة، برنامج،مسلسل،نشرة أخبار
  .والتحليل يتم بصورة مباشرة…الحالة األولى ويعتمد فيها على القياس الكمي كقياس المساحة أو الزمن -
داخل المادة المدروسة،فإن اكتشافها يكون …التصوراتالحالة الثانية إذا قام المحلل ببحث المعاني والمفاهيم و -

   ).263أحمد بن مرسلي، م س ذ، ".( ما صعبا وال يمكن العثور عليها إال ضمن السياق اللغوي نوعا
وقد انصب اهتمامنا على الحالة األولى، وذلك بقياس عدد المرات التي ظهرت فيها المفردة في كل جريدة من    

،وعدد مرات ظهور قيم االختبيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية عند الشباب جرائد عينة الدراسة
  .الجزائري من الجنسين، حسب الفئات العمرية المختلفة وتبعا للمستوى التعليمي و البيئة الجغرافية

  فئات الموضوع * 
  فئة القيم 

سانية إال أنه ال يوجد بين العلماء تعريف موحد تعتبر القيم من المفاهيم الشائعة في العلوم االجتماعية و اإلن  
فتعدد تعريفاتها في األدبيات االجتماعية و النفسية و اختلفت حتى كادت تساوي من تحدثوا بها و من أبرز .لها

  .هذه التعريفات وأكثرها شيوعا
  تعريف تالكوت بارسونز

  ".دائل التوجيه التي توجد في الموقفعنصر في نسق رمزي مشترك يعتبر معيارا و مستوى لالختيار بين ب" 
  تعريف شوارت 

وتسمـو .عبارة عن مفاهيم أو تصورات للمرغوب، تتعلق بضرب من ضروب السلوك أو غاية من الغايات" 
  ) 22، 2006ماجد الزيود، .( " ويمكن ترتيبها حسب أهميتها النوعية.وتعلو على المواقف النوعية 

  :وهذه القيم هي Spranger،"سبرنجر"ضمن الست التي جاء بها وقد وقع اختيارنا على أربع قيم 
 القيمة االقتصادية. 
 القيمة االجتماعية            . 
 القيمة الدينية . 
 القيمة الجمالية. 
ولقد استبعدنا القيمة السياسية و النظرية ألنهما لم تبرزا  في الدراسة االستطالعية، كما أننا لم نالحظهما      

  .ح الذي قمنا به خالل اطالعنا على التراث األدبي أو نزولنا للميدانأثناء المس
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وقد أدمجنا بعد القيم الدينية األخالقية والبعد القيم االجتماعية الثقافية للتداخل الواقع بينها في خطاب الشباب   
ستوى التعليمي المتدني وهو شيئ متوقع بالنظر الى الم. الجزائري،خاصة الفئة ذات المستوى االبتدائي والمتوسطة

  . الذي ال يسمح بالتدقيق في استعمال المصطلحات
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 متهیـــــد
أحرزت على الكثير من االهتمام في األوساط األكاديمية نظراالنظرية الوظيفية البنائية من أبرز النظرية التي     
للتفسيرات العلمية والحلول العملية التي حاولت بها حل الكثير من المشكالت واألزمات بتركيزها على طبيعـة  

. النسق العامالبناء المجتمعي وكيفية عمل وحداته داخل   
ومن بين هذه الوحدات،اإلعالم واالتصال بوسائله وجمهوره ومحتواه والذي يضم ضمن ما يضمه اإلعالن     

.بوصفه وسيلة للتسويق والخدمات، ومنها خدمة إعالنات الزواج التي تقدم القارئ بمقابل أو دونه  
عالقة مرتبطة من حيث البناء والوظيفة على  والنظرية الوظيفية البنائية من جهة أخرى، عدت نظام الزواج   

أسـاس مجموعة من القواعد التي تحدد شكل هذا النظام وتوكل له جملة من األدوار تساهم في تكامل وتفاعل 
. النظام ككل  

 I- مفهوم البنائية الوظيفية 

الشائع في تلك االستخدامات لكن .متعددةمن عدم التحديد ألنه استخدم بمعان البنائية مصطلح الوظيفية يعاني     
مــحمد عبده (.بطرق مختلفة البعض تصور ارتباط انساق العالقات االجتماعية المنتظمة والمتمايزة عن بعضها

قاموس علم االجتماع الحديث،تقوم الوظيفية بتحليل الظواهر االجتماعية في حدود  فحسب).11،12، 2005محجوب،
مصطلحيشير ال عليهو)..2006،16الرحمن،  عبد اهللا محمد عبد( "ق السوسيوثقافيالوظائف التي يتم إنجازها داخل النس  

حسن عماد مكاوي،ليلـى ( األنشطة المتكررة في الحفاظ على استقرار وتوازن المجتمع لى مساهمة شكل معين من  
.)191، 2004حمد عبد الحميد،م(.وتحديد األدوار التي يقوم بها كل عضو في عالقاته بالتنظيم ككل.)124، 1998حسين السيد،  

أن مفهوم الوظيفية يشمل دراسة الدور باعتباره وظيفة يقوم بها كل عضو في " وفي هذا أكد كينجزلي دفير      
ودراسة العالقة المتبادلة بين الدور الوظيفي والبـناء .الجماعة أو المجتمع أو النسق أو المؤسسة التي ينتمي إليها

).      17، 2006 محمد عبد الرحمن، عبد اهللا(" . االجتماعي  
 والعالقةعناصر التنظيم  وتحدد المتكررة في المجتمع البناء الى الطريقة التي تنظم األنشطة مصطلحيشير و   

السياسـي،  النشاطالنشاط االقتصادي،األسري،السلوك أن في الواقع و) 5، 2006منال أبو الحسن،(.القائمة بينها
 .من وجهة نظر السلوكية رها من أشكال األنشطة المجتمعية تعد على درجة كبيرة من التنظيموغيالسحر،العقيدة 

.)125، 124، 1998حسـن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد،(  
الذي الكبير  بعـد التطور   R.Merton أما مفهوم البنائية الوظيفية،فقد ظهر تحديدا عند روبرت ميرتون         

لظواهر االجتماعيةبارسونز بتبنيه دراسة ا  Parsons عرفه مفهوم الوظيفية في التحليالت المعاصرة، كتحليالت
الرحمن، د عبد معبد اهللا مح(والثقافية من حيث العالقة المتبادلة بين البناءات والوظائف،فأخذ أبعادا بنائية وظيفية 

2006،17.(  
 

في االستمرار درجة و.لبناء االجتماعي الشاملام في االدور الذي يلعبه الجزء في الكل أي النظوالوظيفية،هي   
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)1982،240إسماعيل زكي محمد، .(وال يمكن أن تتم إال بأداء وظيفة هذا البناء.البناء هي التي تحقق وحدته وكيانه  
ومن هذا المنطلق يمكننا القول،أن المنظور الوظيفي يحدد األدوار التي يقوم بها كل عضو في عالقته بالتنظيم     
،والمنظور البنائي يحدد عناصر التنظيم والعالقة القائمة بينها ومدى مساهمة العضو في النشاط االجتمـاعي ككل
  )، 191،  2004د،محمد عبد الحمي.( الكلي

 II-  البعد الفلسفي للمنظور البنائي الوظيفي 
.ة األمر الى الفلسفات القديمةإن جذور الفلسفية للنظرية البنائية الوظيفية كفلسفة اجتماعية ترجع في حقيق      

يطرح القياس بين المجتمع والكائن العضوي،فكالهما نظاما من األجزاء مرتبطـة " الجمهورية" فأفالطون في
وفي مجتمعه المثالي تقوم  فئاته المشاركة في الهيكل االجتماعي بإنجاز األنشطة المختلفة .توازن ديناميكي في

.العام* االجتماعيتساهم في تحقيق التناسق  التي  
وفكرة أفالطون هذه أثرت أيما تأثير في الفكر الغربي، فأصبح إطاره المركزي في تحليل علمائه،فـها هو      

كما نظم هاربـرت سبنسر .قد جعل من القياس العضوي أساس لمفاهيمه عن المجتمع  A.Kant وجيست كانت أ  
هذا التوجه في نهاية القرن  E.Durkheim  وطور إميل دوركايم .جتماعية حول نفس الفكرفلسفته اال H.Spencer 

وأصبحت فكرة النظام االجتماعي نظام ديناميكي يمتاز بأنشطة متكررة فكرة بديهة حتى عند  ).19(التاسع عشر
في      R.Brown . وراد كليف براون . B.Malinovsky علماء االنثروبولوجيا من أمثال برونيسالف مالينوفسكي    

واستمرت مجموعة االفتراضات الخاصة بهذا المذهب تلعب دورا مهما في تطـور .تمعات البدائيةتحليل المج  
وتالكوت بارسـونز    R . Merton  مناقشات علم االجتماع الحديث من خالل إرهاصـات روبرت ميرتـون 

.وغيرهما  T.Parsons 
مر أحد اتجاهات التي تحدت التصـورات ومن منطلق سياسي، شكل االتجاه البنائي الوظيفي في حقيقة األ     

ي أوجدت ــتحليلها للنظم والمؤسسات التقليدية التفي   الفرنسية للثورة المزامنة لألحداث العقالنية المصاحبة
االتجاه  الطارئة علــىللتحوالت والتعديالت ا كما جاء مصاحب.اتالروابط االجتماعية الالزمة لقيام المجتمع 

من إعطـاء  تمكنة التي ميزت فلسفة التنوير،وعارض منذ البداية النزعة الفردي الذيي الوضعي السوسيولوج
للنظم المختلفة بالكل على األساس المنهجي الموجه للبحث في مجال الدور االجتماعي  عالقة األجزاءتصورا  ل

                          .    يستطع االتجاه الفردي الوصول إليها  لم وهو تصور...األسريكالنظام الديني و
الذيـن  وتصورات النظرية الوظيفية للدور، ترجع الى االستعارات التي استعان بها الوظيفيون الكالسيكيون   

 .االجتماعية في تحليل الوظائف التكاملية التي ينهض بها أي نظامعلى العلوم البيولوجية والسلوكية و اعتمدوا 
ومن هؤالء سبنسر عندما استخدم  المماثلة البيولوجية بين الكائن العضـوي.)98، 2005أبو شنب،  محمدجمال (  

 
"شبكة من العالقات القائمة أو شبكة من العالقات التفاعلية" حسب بارسونز هو*   
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بجسم االجتماعي النظام  مثلففي البيولوجيا ). 17- 2006،16عبد اهللا محمد عبد الرحمن،(الحي والنسق االجتماعي  
و بدوره و يرتبط ببقية األعضاء داخل النظـام نسان الذي يحتوي على مجموعة من األعضاء يقوم كل عضاإل
دة يمكن أن ـالوحو.الوحداتوظائف مجموعة من  لضمان )127-126حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد ،م س ذ، (

 ،األخبار نقلستهالك،اال مثلتكون فردا أو مؤسسة اجتماعية أو ثقافية تمارس مجموعة من األنشطة 
. )ص ن، جمال محمد أبو شنب،م س ذ( أو الجماعات أو المجتمع ككل سواء على مستوى األفراد...، اإلعالنالترفيه

ويرى أن تطور المجتمــع .نقسم بها الخلية الحية وتتكاثرفقا للطريقة التي تُومماثلة هذه بارسونز كما وقد عقد 
يمكن النظر الى المجتمعات البسيطة باعتبارها خاليا  كما.على هذا األساس ليهتفكيره يمكن أن ينظر إاإلنساني و

تمايز  تتمثل في تتم العملية على ثالث مراحل و.أولى تنقسم في البداية الى أربعة أقسام فرعية لنسق الفعل العام
 االندماج فة التكيف مر هذا الترتيب بمرحلليعن النسق األصلي الذي يضع نفسه في ترتيب جديد النسق الفرعي 

.)95، 94، م س(.ة الذي يتضمن النسق الفرعي الجديدلنفسه قاعدة أوسع لنسق القيم الجديد يجدمن جديد وأخيرا   
لذين اصولها الفكرية العامة من آراء مجموعة من علماء االجتماع النظرية أوفي العلوم االجتماعية استمدت     

الوظيفي دورها لمعرفة  االجتماعيةعامة على تحليل البناء والنظم  بصورة اوركزو.برزوا في النظم الرأسمالية
).وغيرهمكانت  دوركايم ، سبنسر،هي أفكار و.وتوجيهها من أجل الحفاظ على النظام العام واستمراره وتطوره  

 منـهم  الجتماعانتقل هذا الفكر الى الواليات المتحدة األمريكية وتطور تطورا كبيرا على يد ثلة من علماء اثم 
.)147-146، 2005د اهللا محمد عبد الرحمن، ،عب( ... بارسونز .وتميرتون  .ر مالينوفسيكي،.ب  

الـقرن التي تمتعت برواج في ميدان علم االجتماع منذ األربعينات  النظرياتوالنظرية الوظيفية من أبرز      
ليالت ــمنها تح انطلقتلتي اة من األفكار على مجموعقامت  كغيرها من النظريات السوسيولوجيةو.الماضي 
. واالمبريقـة في دراساتهم النظرية  تناولهم القضايا التي يعالجونها إطارهم المرجعي عند  واعتبرت.أنصارها

 مشكالت المجتمع المفاهيم والتصورات التي تصطبغ بها كنظرية علمية تعالج الكثير من ،وتعكس هذه المقوالت
وتؤكد على أهمية .بين النظام والوحدات المكونة لهوتهتم بتحليل العالقة .)2006،13محمد عبد الرحمن،  عبد اهللا.(الحديث

ة ـالتي تشكل درج وجود نوع من التفاعل االيجابي بين عناصر النسق االجتماعي حول القيم والمعتقدات
يم ـعزز عمليات التماسك والتضامن والتنظوتحدد بالتالي األيديولوجية االجتماعية التي ت... الوعي،االتفاق العام

    .حول األهداف والغايات العامة
أعضائه ذلك ألن الوظائف موزعة بين ، تنظيم المجتمع ضمان استقرارهئية الوظيفية،أن البناالنظرية وترى     

متداخل األجزاء  فالمجتمع نسقا شامال).193-191، 2004محمد عبد الحميد،( بشكل متوازن يحقق االعتماد المتبادل
وأي تغيير في مكونات هذه .واألنساق الفرعية، وال يمكن فهم أي جزء أو نسق فرعي دون معرفة عالقته بالكل

وأن تلك ).16، 2006عبد اهللا محمد عبد الرحمن ،.(األنساق يؤدي الى حدوث تغيير في العناصر المكونة للنظام العام  
).        12،11م س ذ،محمد عبده محجوب،.(جيدا التداخل والتساند القائم بينها ميفهنظم تفهم بصورة كاملة فقط،حين ال
ع، تفاعالته ومما يؤكد قدرة النظرية الوظيفية على تقديم تفسيرات علمية وظيفية متوازنة لعالقة الفرد بالمجتم 
ةـفردي ةمن نظري لفعلر نظريته عن أنساق ابارسونز الذي طو ،اتصاالته التي يقوم بها على مستوى وحداتهو  
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ـل الفرد في ضـوء فعوقادرة على تحليل عالقة من ثم تكون ف ،تتعامل مع األنساق االجتماعية الى نظرية كلية 
لل ــدون خوتوازنه أهداف النظام االجتماعي واستقراره  في النهايةيحقق و .تفاعله واتصاله بالمجتمع وظيفيا

).100-98جمال محمد أبوشنب،  م س ذ،(.وظيفي  
الوظيفيــة جاءت تحليالت النظرية البنائية  ظل هذه النزعة الشمولية المحافظة على النسق االجتماعيوفي     

أو القضايا  المقوالتبوادرها األولى على عدد من  ظهورمنذ  التي ركزت )147، 2005د اهللا محمد عبد الرحمن،عب(
فيبر وسيمل ،دوركايمويتضح هذا جليا في أفكار .ومنا الحاضرجه أفكار أصحابها الى ياألساسية التي ال تزال تو

الالحقة وإن طرأ عليها بعض التغييرإلى األجيال  تكتاباتهم بالطابع الوظيفي البنائي،وامتد ممن اتسمت وغيرهم  
  ).40، 2006عبد اهللا محمد عبد الرحمن،( 

مكون من مكوناته وظيفة محددة  كلاخليا ينجز ينظر االتجاه الوظيفي إلى المجتمع على أنه نسقا مترابطا دو   
 .بين مكوناته القائـمذلك التفاعل هو ولعل أبرز مالمح أي نسق من األنساق .التنظيم ككل من أجل خدمة أهداف

الى تفسير األنشطة والمعتقدات االجتماعية بإظهار الكيفية التي تعمل بها الوظيفيين  فدفعت هذه الرؤية للمجتمع
لذلك فكل العمليات الوظيفية تعتبر وظيفة للحفاظ على النموذج البنائي و. بمختلف الحاجيات االجتماعيةفي كي ت

ل حـبحثوا عن الميكانيزمات التي يف معايير وقيم،األساسي للمجتمع الذي يتم تصوره كمجموعة أدوار تحكمها 
).31، 2004طارق سيد أحمد، (. ئته المحيطةفي بيفاظ على ذاته في صورته الراهنة و بها هذا البناء مشكالت الح  

 III   متطلبات النظرية الوظيفية البنائية
ي ـاألساسية الت المتطلباتن ـم مستلزماتهافي إطار تحليالت النظرية الوظيفية البنائية المعاصرة نجد أن       

. وم النسق االجتماعي بدورهعن طريقها يق تستلزم عددا من المتطلبات الوظيفية التي أصحابهاطرحت في أفكار   
  للمشكالت التي تواجه استمراريتـهكل نسق اجتماعي يهدف الى تقديم مجموعة من الحلول  ؛بارسونزفحسب 

:أربعة بعدد التي تضمن هذه االستمرارية وهي )المستلزمات(المتطلبات  وجود عدد من تطلبمما   
.حيث يتطلب النسق التكيف مع البيئة التي تحيط به):   Adaptation   (التكيف – 1

.حيث يحدد هذا المتطلب األولويات الالزمة لتحقيق أهداف النسق :)  Goal attainment ( تحقيق الهدف  -  2  
 3 – التكامل( Integration) : بمعنى أن مكونات النسق ( أفرادا أو جماعات أو أنساق فرعية) البد أن تتكامل 

                                 .جزء من النسق العام از الوظائف باعتبارهتحقيق األهداف العامة وإنجامن أجل 
 4 – المحافظة على النمط و إدارة التوتر( Pattern maintenance &  tention managment ):وذلك عن 

السمات ز المادية والمعنوية، ،الحوافاتطريق طرح جملة من الخصائص التي تتمثل في المهارات،التخصص  
.الشخصية للقيادات واألعضاء  

تحقيقها كل من لعدم تعارض الحاجيات األساسية واألهداف العامة التي يسعى  تأكيدعلى  بارسونزوقد حرص   
التي يستلزمها وجود األفراد وإشباع تطلعاتهم الذاتية من ناحية مجمل الحاجيات الفردية من ناحية و العامالنسق 
على مقوالتباكلي،مور،ميرتون وديفيز فية المعاصرين من بينهم كما أكد بعض أنصار الوظي.أخرى  
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من أهم رواد والـذي يعد  )20- 19، 2006عبد اهللا محمد عبد الرحمن، (الوظيفية كما طرحها بارسونز،  المتطلبات
:أفكاره في ولخص  *دراسة بنيوية وظيفية من خالل كتابه " النسق االجتماعي "وا درس النظرية الذين  

تر الفعل االجتماعي يؤدي الى ظهور النسق االجتماعي الذي تجتمع عناصره بعد ذلك في عملية التوافق أو توا -
.التوحد المعياري أو الرمزي أو الثقافي   

.تفاعله االجتماعي جراءإنما ، وعقلهعن فراغ أو عن رغبته الذاتية أو  سلوك الفرد االجتماعي ال يصدر -  
.على استقرار النسق االجتماعي الشخصية نسقا للفعل تعمل -  
  .في النسق الواحديمكن أن نجدها النسق مجموعة من الوظائف  -
 :القراراتبثالث مجموعات من  ترتبطميكانيزم إعداد و تعبئة الموارد التي يحتاجها التنظيم لتحقيق أهدافه  -

).149، 2005محمد عبد الرحمن، ، عبد اهللا( .لتوزيعية  والقرارات التنسيقيةالقرارات السياسية،القرارات ا  
لم  تظهر فقط في تحليالت بارسونز وإنما  التساند أو التكامل الوظيفي في تحقيق عمليات وأهمية المتطلبات      

:كذلك في تصورات كل من ليفي وديفيز والتي يمكن إيجازها في النقاط التالية  
.تتضمن التناسل البشريتوفير الوسائل الالزمة إلقامة عالقات اجتماعية  – 1  
.وأهدافها طبيعتهاتباين األدوار وتحديد  – 2  
.الجتماعيةاالتواصل أو تقوية العالقة القرابية و  -3  
.إقامة مجموعة من التوجهات القيمية والمعرفية المشتركة – 4  
.وجود مجموعة من األهداف المشتركة والواضحة – 5  
.ليب االجتماعيةوضع تنظيم معياري للوسائل أو األسا – 6  
.وجود تنظيم أو أسلوب محدد و فعال لحرية التعبير – 7  
.التنشئة االجتماعية – 8  
.الهدام  المنحرفأهمية وجود الضبط الفعال لمقاومة السلوك  – 9  
المستلزمات األربعة األساسيـة التي وهذه المتطلبات تتضمن في طياتها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مجمل     

طبيعة ونوعية  مع األخذ في عين االعتبارتحليالت مفصلة،ها بارسونز،بالرغم من أن هذه النقاط تعطي طرح
األنساق االجتماعية والفترة الزمنية التي تخضع فيها للتحليل، ألن هذه األنساق تتغير بصورة مستمرة ومن ثم 

سيطرة، مجموعة مال ة االجتماعية،أساليب الضبطونوعية األهداف،الوسائل،أنماط التنشئ.تتغير متطلباتها الوظيفية
قرابة،أساليب التواصل وتباين األدوار وغيرها من المحكات التي تأخذ بعين االعتبار الالقيم،أنماط المعرفة،عالقة 

).                                       21-20، 2006عبد اهللا محمد عبد الرحمن، (عند دراسة المتطلبات   
.  أن يستمر ههناك متطلبات أساسية وظيفية تلبي الحاجة الملحة للنظام ودونها ال يمكن عنى هذا الطرح،أنوم    

وإنما  تمتد   وفي عالقاتها ببعضها البعض،في حد ذاتها النظمتأثيرات ال تتوقف على المؤسسات وحدود الكما أن   
 

."النسق االجتماعي" يحمل الكتاب عنوان *   
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-193، 2004محمد عبد الحميد، ( النظم وعالقاتها بتحديد األهدافقة بين العناصر البنائية الداخلية لهذه يضا الى العالأ
عالقاتها بالجماعات واألفراد باعتبارهم في شكل ما هدفا من أهداف قيام كما تظهر في .وانجاز األعمال )195

                                              .                                                  هذه النظم
ى ـضرورة وجود  أربعة مالمح ألي مجتمع لكي يحافظ علالتي تؤكد على بارسونز  وبالرجوع الى رؤية 

 التي وأخيرا التنظيمات الثقافية المجتمع المحليوبقائه حددها في االقتصاد، النسق السياسي، التنظيمات القرابية 
م ــوتحقيق القي وم بوظيفة دمج مختلف عناصر النسق،والتربية واالتصال الجماهيري الذي يقلديانة تتضمن ا

  ). 31، طارق سيد أحمد،م س ذ( الروابط االجتماعيةعلى  لإلبقاء وإبرازها وتعزيزها

 IV  - فرضيات النظرية البنائية الوظيفية 
الوظيفية البنائية والتي لخصها روبرت ا النظرية تفق الباحثون حول مجموعة من المسلمات التي تقوم عليها   

  :التاليةفي النقاط ) 1957(ميرتون 
تنظيم لألنشطة المتكررة التي يكمل  إن أفضل طريقة للنظر للمجتمع هي اعتباره نظاما ألجزاء مترابطة،وأنه -

. كل منها اآلخر  
فإن ،يث لو حصل أي نوع من التنافر داخلهيميل المجتمع بشكل طبيعي نحو حالة من التوازن الديناميكي، بح -

.قوى معينة سوف تنشط الستعادة هذا التوازن  
بمعنى أن هناك متطلبات أساسية .النمطية في المجتمع ضرورية الستمرار وجودهوبعض األنشطة المتكررة  -

.وظيفية تلبي الحاجات الملحة للنظام ودونها ال يمكنه أن يستمر  
الحفاظ على  هاما فيكل النماذج القائمة تلعب دورا لمتكررة في المجتمع في استقراره فتساهم جميع األنشطة ا –

  .وتوازنه النظامهذا استقرار 
 يــتساهم فالحظ أنها تقوم بأنشطة متماثلة ومتكررة ن ،على وسائل االتصال هذه االفتراضاتإذا طبقنا و    

كزيا من هياكل المؤسسة االجتماعية ألنها تمثل صناعة فمن الواضح أنها غدت جزئا مر .تحقيق توازن المجتمع
فعلـى ).126- 125حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد ،م س ذ، (قائمة بذاتها، تغلغلت بعمق داخل بقيـة المؤسسات 

سبيل المثال تقوم هذه الوسائل ،على مستوى األسرة ،ببعض الوظائف التي لم تعد هذه األخيرة قادرة على القيام 
لوحدها  كالتنشئة االجتماعية وتعليم النشء والمساهمة  في حل الكثير من المشاكل و األزمات التـي  بها

كما أصبحت عامال مهما  في تأسيــس .تتعرض لها والبحث عن السلع والخدمات التـي كانت تؤديها بنفسها
.اإلعالنات مؤسسة الزواج والتي كانت تتكفل بها مؤسسات أخرى رسمية وغير رسمية من خالل  

األهداف وتأثيرها على  بعناصر بناء المجتمع وشكل هذه العالقة اإلعالم في عالقاتهاالوسائل ويفترض في     
التي تتجسد قوم به من وظائف للفرد والمجتمع والجزئية وما تعكسه على المؤسسات وما ت وأو المصالح الكلية 

   )196 ،2004د، ـمحمد عبد الحمي(.الرموز المختارةو ومحتواها في النهاية في بناء الرسالة اإلعالمية
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ي ــذلك حينما تساهم ف،وومن ناحية أخرى فإن وسائل اإلعالم يمكن أن تكون أحد عوامل الخلل الوظيفي  
التحريض على ممارسة أشكال اإلثارة والتنافر وعدم االنسجام بدال من االستقرار إذا كان تأثيرها على الناس 

  .)56منال أبو الحسن،م س ذ، (. رفالسلوك المنح

 V  األنماط الوظيفية وغير الوظيفية
وغيرالوظيفية  الوظيفية األنماطعلماء المدرسة الوظيفية عند دراستهم ألي ظاهرة بطرح التساؤل عن يبادر    

ت هؤالء العلماء ميرتون الذي تناول عدة قضايا ارتبط بينومن . أو تلكتنهض بها هذه الظاهرة التي 
بتصوراته لألنماط الوظيفية التي تحدث في المجتمع الحديث وتكشف عن الجوانب المختلفة، التي تشمل التنظيم 

) . 51، 2006عبد اهللا عبد الرحمن،( االجتماعي ككل   
الوظيفية  مما تستطيعهيطمح إلى إيجاد نظرية امبريقية أكثر شمولية وأقدر على تفسير األحداث بهذا، وميرتون  
يات امبريقية بقدر ما هي أفكار  تستند على معطال مسلماتها وعاجزة،ألنجزئية وسطحية  اعتبرهاليدية التي التق

ن التحليل الوظيفي من التوصل إلى إرساء منظور يكون االختيار االمبريقي هو الذي يمك وألن .نظريةوأنساق 
مثل األدوار واألنماط يدرس ظواهر محدودة   نويرى أن التحليل الوظيفي البد وأ.بمثابة مرجع لتكامل النظرية

المتزايد في المجتمعات المــعقدة فرق بين الدور الذي يعالج فكرة الصراع الالعمليات االجتماعية والمؤسسية و
في ذات  لكنه يعجز عن القيام بكل الوظائفو فالفرد يمكن أن يؤدى أدوارا معقدة و متخصصة .ن الوظيفيةـبيو

.)134، 1985قصير،أحمد ال(. الوقت  
وحاول ميرتون بطرحه لألنماط،التعرف على مجموعة األهداف العامة التي توجد في النسق االجتماعــي،     

) 05(فعرض خـمسة . مدى تكييف األفراد واستجاباتهم نحو تحقيقها أو مدى انحرافهم عنها) األهداف(وتوضح 
  :ألربعة األخرى الى األنماط غير الوظيفيةأنماط، يشير النمط األول الى النمط الوظيفي و ا

 1- النمط الوظيفي
ويشير هذا النمط الى طبيعة التكيف واالمتثال من جانب أعضاء المجتمع لمجموعة األهداف والقوانين التي    

ف وتتسم هذه  األهداف والقوانين بطابع الشرعية المجتمعية المتعارف عليها من طر. يحددها النظام االجتماعي
)52، 2006عبد اهللا عبد الرحمن، (  .الجميع  

ونجد هذا النمط في مؤسسة الزواج التي يعترف الجميع بوجودها وضرورتها في الحفاظ على النوع البشري     
وهذا . ودورها في سالمة األفراد من االنحراف والمجتمعات من االنقراض. واالستقرار النفسي واالجتماعي

ح في المؤسسة اإلعالمية التي تلعب دورا مهما وخطيرا حتى أنه ال يكاد يخلو منها النمط نلمسه كذلك بوضو
فكلتا .مجتمعا مهما كانت درجة تحضره، خاصة إذا قصدنا بهذا المؤسسة اإلعالمية المتطورة أو التقليدية

.  كبيرا أو صغيرا المؤسستين وقد أوردنهما على سبيل المثال ال الحصر ال يخلو منهما مجتمعا متمدنا أو متخلفا
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 2 - األنماط غير الوظيفية 
 أ -  النمط اإلبداعي

ويعكس مظاهر .ويظهر هذا النمط حسب ميرتون بوضوح في المجتمعات الغربية و خاصة المجتمع األمريكي    
تماعي يحرص على إتاحة فرصة النجاح لكـن يواجه األفراد الكثير من مظاهر فالنظام االج.التكيف االنحرافي فيه

.          لتحقيق هذه الفرصة ) 52، 2006عبد اهللا عبد الرحمن، ( عدم التكافؤ فيلجئون الى ابتداع أساليب غير مشروعة
  ب -  النمط الطقوسي

داف العامة وانخفاض مستوى الطموح ومع الجماعي نتيجة تخلي األفراد عن األهويعكس الشعور الفردي و    
وقد يعكس هذا ).54، 2006عبد اهللا محمد عبد الرحمن،( .ذلك يلتزمون بالصورة القهرية لألساليب التي يتعرضون لها

صورة الزوجين في محاولة الحفاظ على األسرة واستمرار الزواج رغم الصراعات القائمـة  النوع من األنماط
ومع هذا تستبعد فكرة الطالق ...لفة كتربية األطفال واإلنفاق والعالقات الشخصية والعائليةبينهما حول قضايا مخت

أو االنفصال الجسدي للحفاظ على مظهرهما أمام المجتمع بالرغم من أساليب القهـري المادي أو المعنوي الذي 
.يتعرض له أحدهما أو كالهما  
 جـ -  النمط االنسحابي

الثقافية التي يحدث حولها اتفاق جمعي وحتى من القيم االجتماعية و من األنشطةماعة أو الجقد ينسحب الفرد    
  ةيـالعصبومن بعض األعراض الباثولوجية النفسية و.من حاالت االنحراف يزيدما مفيكون بعيدا عن األهداف 

تلبي  ال التيـة أو النماذج الثقافياالتصال و ون التعرض لوسائل اإلعالمـفبعض األفراد يرفض).،م س،ص ن(
. لمطالبهم أو ال تعرض مشاكلهم االجتماعية أو الذاتيةأو ال تستجيب  طموحهم  

  د - نمط التمردي
والسعي الى ...ويعكس هذا النمط حاالت التمرد الفردي أو الجماعي لمجمل األهداف الثقافية واالجتماعية      

 رد سلميـد يكون تمـوهذا التمرد ق).54، 2006 محمد عبد الرحمن،عبد اهللا(.استبدال النظام االجتماعي القائم بنظام جديد
وقد يكون تمردا عنيـفا أو دمويـــا كاإلطاحة .على شكل مطالب أو احتجاج كتغيير األوضاع الراهنة أو تعديلها

. أو المطالبة بحقوق اجتماعية مهضومة.باألنظمة أو الثورة على أوضـاع اقتصادية مزرية  
جاءت فكرة البدائل الوظيفية والتي تبناها الكثير من الوظيفييـن المعاصرين والتـي  المعطيات،ه وتبعا لهذ    

عدم التسليم المطلق بفكرة الوظيفية التي تظهر في بناءات وانساق اجتماعية :"يقصد بها حسب تحليالت ميرتون
ريكي،لمعرفة الوظيفة الكامنة والظـاهرة وذلك تبعا لفكرته عن النسق أو الفعل االجتماعي للمجتمع األم".معينة 

عبد اهللا محمد عبد ( .وعدم التسليم بالظواهر فقط والمتمثلة في إشباع حاجيات جماعات معينة. التي ينطوي عليها
).54، 2006الرحمن،  
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 VI- البنائية الوظيفية ودور وسائل اإلعالم واالتصال في المجتمع
األهداف  نحو تحقيق اإلعالميةهتمام بتوجيه الدور الوظيفي للمؤسسات حرصت النظرية الوظيفية على اال    

عبد اهللا ( .العامة التي تربطها بالمؤسسات والنظم المختلفة،وهذا ما تبلور بالفعل في تحليالت العديد من العلماء
واإلعالم وأضاف حول وظائف االتصال ) 1948(مقالته  هارولد السويل فمنذ أن نشر).،148، 2005محمد عبد الرحمن،

و تكييفها أوظيفة الترفيه والتسلية، أصبحت هذه الوظائف أساسا  لصياغة األفكار بعد تطويرها  تشالز رايتلها 
لكن جميعها حاولت اإلجابة على األسئلة الخاصة .بالنظر لعالقتها بالوسيلة أو المحتوى أو الجمهور المتلقي

في تحقيق التوازن واالستقرار بما يتفق وما جاءت به هذه  أهميةد باألدوار التي تقوم بها على أساس أنها تجس
أي أنها تهتم بتحديد األدوار في كل .سياسات العمل خالل مراحل التنفيذبالنظرية التي تربط األهداف بالبناء و

-173، 2004محمد عبد الحميد، .(المحددة األهدافحتى يمكن تقديم األداء بسهولة ويسر في ضوء  اإلنجازمرحلة من 
274(.                                                                                   
 مـاوإذن المضامين التي ينقلها تؤثر بطريقة  ،مما ال شك فيه أن نسق اإلعالم جزء من النسق االجتماعي   

نمية أنماط التفكير والعالقات،ومن ثمة البنية يساهم في ت كما.األخرى في األنساق االجتماعية) سلبا أو إيجابا (
يمثل أحد أي أنه .تعليم مهارات جديدةاالجتماعية من خالل تنمية طموحات وقدرات األفراد والجماعات على 

  الديناميات التي تدفع المجتمع نحو التغيير والتطور
ة وأن ـخاصيلعب دورا أكثر فاعلية، اإلعالم ال يمثل النسـق الوحيد في المجتمع إال أنهوبالرغم من أن     

ة ـارير والبيانات التي تعكس مستوى الفاعليـتعتمد عليه في تبادل اآلراء والمعلومات والتق األخرى األنساق
في تشكيل الحياة االجتماعية،وأنماط السلوك  يمركزفدوره  )111، 2006الدليمي، حميد جاعد محسن .(االجتماعية

حسب  مباتجاه ما يحقق قولبته األفرادضاغطة تدفع يعد أداة  وأكثر من ذلك،.والجماعات دوالبنية المعرفية لألفرا
ين األنشطة ـبفعملها عمل نمطي مكرر، والعالقة القائمة بينها و ).115،م س( المستهدفاالجتماعــي النموذج 
في خلق التوازن  مساهمتها ىتُستخدم بها،ومدوإنما على الطريقة التي  ،اليومي النشاطال تؤثر فقط على  األخرى

.         )58، م س( . االستقرار دونها يمكنهال  ألن المجتمع المعاصروإدراج المكونات الحتمية للبناء االجتماعي 
أن المؤسسات اإلعالمية والمؤسسات األخرى ال يمكنها انجاز أعمالها وتحقيق والوظيفية البنائية تؤكد على   

محمد عبد الحميد، (ففي النظام االقتصادي تعتبر وسائل اإلعالم ضرورة .لى بعضها البعضأهدافها دون االعتماد ع
معلومات األفراد واطالعهم بما قد يكون لزيادة المنفعة العامة عن السلع والخدمات و إعالنية كأداة  )202-204،  2004

 .ـة معينةستهالك نحو سلعة أو خدمخلق التوافق االجتماعي من خالل توجيه األذواق وموارد االتو.خافيا عليهم
وفي النظام السياسي يعتمد عليها في .)99، م س ذجمال مجمد أبو شنب، ( .تفاق حول فكرة من األفكاركما قد تخلق اال

وتعتمد النظم االجتماعية المختلفة منكما .غرس القيم والمعايير السياسية الخاصة بالمجتمع وتدعيمها  
،2004محمد عبد الحميد، (.ومات أكثر مما تقدمه مؤسسات أخرىم فيما تقدمه من معلجهتها على وسائل اإلعال  

 202 -204(                                                                 
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وبالرغم من تأكيد النظرية الوظيفية البنائية منذ نشأتها على أهمية تحديد العالقة المتبادلة بين وسائل اإلعالم 
 واألنساق االجتماعية األخرى، فإن هذا األمر ال يمكن تحقيقه إال من خالل دراسة محتوى الوظيفي والبنائي لهذه 

النسق االتصالي أكدت على أهمية دور فالنظرية .بينهما ونوعية المصالح الوسائل، ومحددات النسق االجتماعي
قيق التوازن واالنسجام والتوافق واالمتثال والخضوع االجتماعية بالمحافظة على النظام العام وتح ي الحياة ــف

ووحدة النظام االجتماعي ) 149، 2005لرحمن،عبد هللا محمد عبد ا(.االقتصادية والمعايير الثقافية واالجتماعية للقواعد
            .   ) 31م س ذ،طارق سيد أحمد، ( .الثقافةالروابط االجتماعية حول القيم وتكامله عن طريق اإلبقاء على و

االعتماد وتأكيد اإلعالمية كنظم اجتماعية، للمؤسسات في النظرومن بين النظريات التي تتبنها البنائية الوظيفية 
الذي صمم ليعكس  ]آخ[هيربرت وونموذج  روكيتش &ملفين دوفلير نظرية المتبادل بينها وبين األنساق األخرى،

ووصف أوجه االختالف واالتفاق بين النظم اإلعالمية ،للمقارنة ُأسساويقدم ،التفاعل بين الطرفين
) النظام  اإلعالمي(حتى يقوم المجتمع ينشئ النظام اإلعالمي و.متحركةوبينهما عالقة نشطة العالقة ف.واالجتماعية

مي ومن ثم ،فكل المؤسسات في النظامين اإلعال )17، 2006عبد اهللا محمد الرحمن،  .(بإدخال تطورات أو تغيرات عليه
، 2004د الحميد، ـمحمد عب. (واالجتماعي ال يمكنها انجاز أعمالها وتحقيق أهدافها دون االعتماد على بعضها البعـض

203(                                                                              
ل بطرق محددة ومتميزة نحو نظام والنموذج  يرى؛أن أي مجتمع يقوم على عوامل أو قوى اجتماعية تتفاع   

 بما تقدمه من معلومات أكثر مما تقدمه )المجتمع(  ستخدم ألداء وظائف متعددة ومتنوعة إلعادة تشكيلهيُ إعالمي
وهذا التفاعل يفسر أسباب وكيفية استخدام الجمهور لوسائل ).ولو كانت بنفس مستواها(أي مؤسسة أخرى 

.                                         تبعية المتبادلة وتحديد أدوارها االجتماعيةوعليه يمكن تحديد ال. اإلعالم  
ه العالقة ومـا بناء المختلفة،وشكل هذاليفرض دراسة الوسائل في عالقتها بعناصر هذا النموذج،وتطبيق     

لة اإلعالمية ومحتواهــا بناء الرسا،وما تقوم به من وظائف تتجسد في النهاية في تعكسه من اتجاهات وقيم
                                                                .    ). 196، 2004محمد عبد الحميد،( .اورموزه

الم ــبين األفراد ووسائل اإلعوالتأثير المتبادل تنبثق رؤية العالقة النسقية  هذا من جهة ومن جهة أخرى،  
أن أجزاء األنظمة الفرعية متساندة  لالعتقاد السائد ،في لدراسة االتصال الجماهيريوالمجتمع من المدخل الوظي
وبالعوامل االجتماعيــة باستخدامات الجمهور  تتأثر فوسائل اإلعالم واالتصال ي،ـومتكاملة داخل النظام الكل

ر في أي نظام فرعي يــؤثر إن التغييف ،وهكذا.االجتماعية بالوسائل والجمهوربالمثل تتأثر العوامل كاإلعالن،و
                   ).32، م س ذطارق سيد أحمد، .(ككلعلى وظائف النظام 

الجماهير في وسائل اإلعالم باعتبار أن عالقتهما تبادلية ، ووسائل اإلعالم في الجماهير تأثيرويمكن تفسير     
الذي تقوم به المؤسســات  الدور الوظيفييمكن فهم كما .بارسونزالذي جاء به  اعتمادا على التطور الوظيفي

وظيفتها في فهم مجاالت فيهي في ضوء تقييم هذه األدوار والتراإلعالمية على المستوى االجتماعي والثقافي و  
اأهدافلهذه الوسائل وفي ذات الوقت يرى أصحابها أن  .)100، م س ذجمال مجمد أبو شنب، ( .يد االجتماعالوجو  
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وتشبع رغباته المختلفة تحقق أهدافه لي ـوم بها محملة برسائل اتصالية تنقل لجمهور نوعتق ،وظيفية محددة
...                  ر المستحدثةاألفكانشر وخبار وتطوير االتجاهات واآلراء واأل والمتنوعة مثل التعليم والترفيه

للتعرف على   جانبين النظري والتطبيقي يكمن في اهتمامه بال،وأهمية المنظور التحليلي لوسائل اإلعالم واالتصال
 الجماعي ونمو السلوكيفي في تشكيل الوعي الفردي والوظ دورهاالسمات الخاصة بهذه الوسائل وتحليل 

...                  مفاهيم الحرية والديمقراطية والعدالةوالشخصية واالتجاهات الطبقية والساللة والعنصرية و  
 يـوظيف التي حاول فيها وضع نموذج*  من التحليالت التقليدية تشارلز رايتحليالت تعد توفي هذا اإلطار    

ا ـنموذجاإلعالم واالتصال الجماهيري باعتبارها لدراسة النتائج واآلثار المترتبة عن استخدام وسائل  مصغر
 الوظيفيينفكار بعض  أ ركما استعا.نماط االتصال اإلنساني التقليديبنائيا ووظيفيا عن أه طور لالتصال الحديث

عمل الوظيفة الظاهرة  لالتصال الجماهيري، وحدد وظيفية وأدواتبناء مقاييس ل ميرتونو  بارسونزمن أمثال 
والترفيهي والسياسي المحلي والعالمي ودورها اإلعالمي الجماعة والمجتمع على والكامنة واآلثار التي تتركها 

)وما بعدها 146، 2005عبد اهللا محمد عبد الرحمن، ،.(ااالجتماعي والثقافي عمومو واالقتصادي  
ولو طبقنا هذا الطرح على اإلعالم الجزائري،نجد أنه بعد التعددية اإلعالمية التي تمخضت عنها أحـداث   

،تغيرت توجهاته تغيرا صارخا من إعالم موجه صارم يطرح قضايا المجتمع وفلسفته السياسيـة 1988عام 
 -إذا استثنينا بعض العناوين ذات التوجه السياسي االجتماعي في القطاعين العام والخاص- ويقوم.واالقتصادية

إلعالم تحريضي متمرد ...بوظيفة مراقبة البيئة والتعبئة واإلعالم واإلخبار ونقل التراث االجتماعي والتعليم
**.               كثفة وطاغيةلمأو يكتفي بوظائف الترفيه والتسلية واإلعالنات ا.يقوم بوظيفة التعبئة المضادة  

ممن كان  –وأغلبهم من خرجي المؤسسات الصحفية العمومية  -وهذا التغيير الذي قاده ثلة من الصحفيين   
وهو عموما  تصور ال يخرج عن تصورات الصحافة الغربية . لديهم تصورا مغايرا  لدور اإلعالم في المجتمع

الخصوص، في اقتباس وتقليد  بعض األفكار والمواد اإلعالمية ألسباب  وحتى العربية المغتربة منها على وجه
قد تكون ثقافية فكرية أو مادية تجارية أو من أجل تغيير رؤية الناس وأسلوب تعاطيهم لبعض القضايا التي لم 

. سرةتستطع المؤسسات االجتماعية األخرى حل األزمات والمشكالت التي تتخبط فيها كقضايا الزواج وبناء األ
فجاءت إعالنات الزواج التي أدت الى نوع من إعادة تشكيل وعي وفكر اإلنسان الجزائري عما كان عليه 

 .خاصة عند الشباب التواق الى  مثل هذه الهزات بعد الخمول واالستاتيكية التي سادت المجتمع فترة من الزمن
.وفي محاولة إليجاد مخرجا لقضية من أهم قضاياه  

 
 
 

.التحليل الوظيفي لالتصال الجماهيريوتعرف ب*   
. جل الجرائد الجزائرية تأخذ من حق القارئ في الصفحات اإلعالمية لحساب المادة  اإلعالنية**   
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 VII- استخدامات الوظيفية البنائية في دراسات وظائف اإلعالم االتصال
ماكويل ت بعض العلماء من أمثال لوظائف حددتها تحليالمجموعة من ا تؤدي وسائل اإلعالم واالتصال      
  :يتفق حول مومجملهوغيرهم *،السويل ،ميرتون، الزارسفيلد دينيس

  .التفسيرالتحليل ووواإلخبار اإلعالم  -
.مراقبة البيئة والتعبئة والدعاية -  
.التنشئة االجتماعية،والتعليم والتثقيف -  
  .العالقات العامةو اإلقناع -
.دمات والفنونالترفيه والتسلية والخ -  
  .اإلعالنالتسويق والترويج و -
.نقل التراث االجتماعي والترابط و التشاور وفرض المعايير االجتماعية والضبط -  

ية أنها تقوم بإضفاء الشرع وظائف وسائل اإلعالم واالتصال علىميرتون ومن جهتهما قدم الزارسفيلد و   
 .اـمناقشتها مما يلفت االنتباه إليهمات من خالل تبنيها وعلى بعض األفكار والمشاريع والشخصيات والمنظ

:كونها ها فياحددو  
.قضايا وأحوال المجتمعهور لتبادل اآلراء حول موضوعات والفرصة للجمتمنح  -  
.لتقاليداوكيفية التمسك بالقيم و المعايير االجتماعية تدعم -  
                          .               فينوع من الخلل الوظي يمثل تقوم بتخدير المجتمع وهو ما -

ليست بالضرورة  واالتصال التي تثيرها وسائل اإلعالمبالتخدير، أن القضايا  ميرتونالزارسفيلد و ويقصد    
ه لتمويواإلسفاف بل قد يصل بعضها إلى درجة التفاهة  الخطورة،قضايا شائكة أو على درجة من األهمية و

وقد .                        )121،122، 2006عبد الرحيم درويش، (. المحوريةى القضايا الجادة والناس عن التركيز عل
حاالت لوظيفة التخدير العكسي وهي ) ميرتون  غير الزارسفيلد و(أشار مجموعة من رواد الفكر اإلعالمي 

الجمهور ي ـا االجتماعية نتيجة تلقالقضايتؤدي إلى التبلد والالشعور بالمسائل والتي وعدم االكتراث الالمباالة 
.  حولها الى درجة االكتفاء والملل من تعاطيها والخوض فيها المعارفسيل عارم من المعلومات و  

ز والمكانة منح المركأن من وظائف وسائل اإلعالم ما هو وظيفي،مثل الزارسفيلد  يرىفي هذا الصدد و   
ما هو منها و. على الفعل المنظم بالحثاالجتماعية موضع التنفيذ  وضع المعاييرو.الساسةاالجتماعية لألفراد و

وما ).      72، 2005عبد اهللا محمد عبد الرحمن،( .باالة والجمود إزاء أحداث معينةعلى إشاعة الالم كالعمل غير وظيفي
مع البدايات  يعنينا أكثر في وظائف وسائل اإلعالم واالتصال هنا،وظيفة اإلعالن الذي، وبالرغم من ظهوره

كما أن بداياته كانت متواضعة   .األولى لنشأة الصحف إال أنه لم يأخذ طابع الوظيفة إال بعد فترة طويلة  
 

  
  يعد أول من لفت االنتباه الى وظائف اإلعالم واالتصال في المجتمع* 
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للغاية هروبا من وشملت جوانب ضيقة . جدا، أخذت طابع نصائح للجمهور وتوجيهه للمصلحة والفائدة العامة
الضرائب التي كانت تفرضها الحكومات على الصحف التي تنشر اإلعالنات،هذا الى غاية  ظهور الثورة 

فبدأت المؤسسات المنتجة  تلجأ الى الصحافة . الصناعية فازدادت الحاجة الى الترويج للمواد والمنتجات لتصريفها
                              ).65- 64، 1993زيد، فاروق أبو.(للتكفل بهذه العملية من خالل اإلعالن

فال يمكن .لإلعالن،فهو يمثل أحد مكونات المزيج الترويجي والمزيج التسويقيوال جدال حول القيمة الوظيفية 
فهو على القدر نفسه من األهمية عندما يعد المصدر .تصور وجود أنشطة إنتاجية أو خدماتية دون أنشطة تسويقية

راسم محمد . (ويتساوى في هذا مع أهمية األنشطة اإلعالمية األخرى.ي للمعلومات وإشباع الحاجياتاألساس
فأهدافه مباشرة اقتصادية تسويقة تجارية،وانعكاساته نفسية اجتماعية، وآثاره ال تقل خطورة،ألنه ).1991،247الجمال،

                      ).2003،37ري،ميلود سفا.(ترويج ألنماط ثقافية في الغالب ثقافة الدول المصنعة
لكنها .وخدمة تقدمها لجمهورها وقرائها.وإعالنات الزواج، وظيفة تؤديها الصحيفة مثلما تؤدي أي وظيفة أخرى  

وتطرح قضية دور اإلعالم في حل مشاكله أو المساهمة على .كذلك ثقافة ومعيار تتضح من خالله سمات المجتمع
وما يتطلبه الحراك االجتماعي المندفع الذي لم يعد .طلبه الحياة المعاصرة المتسارعةاألقل في هذا الحل بما تت

يستطيع انتظار قيام كل مؤسسة بمسئولياتها على حدة دون مشاركة المؤسسات األخرى، وعلى رأسها المؤسسة 
.              اإلعالمية لما تتميز به من ديناميكية ونشاط وما تقترحه من حلول عملية  

ماذج التي تعرف بالن النماذج  طرحت مجموعة من وبالرجوع للنظرية الوظيفية في هذا المجال،نجد أنها قد  
 أهداف هذهمدى تحقيق و.االتصالاإلعالم وتركز على تحليل عدد من الوظائف التي تقوم بها وسائل الوظيفية،والتي 

                      ).149، 2006،عبد اهللا محمد عبد الرحمن.(لوظائف بصورة إيجابية أو سلبيةا

ن ذوق ـع المطروحةمعالجة اإلشكالية  فياالتصال من النظرية الوظيفية وعليه،تستفيد دراسات اإلعالم     
  محتوى وسائل اإلعالم واالتصال أو محتوى هذه الوسائلهو الذي يحدد الجمهور  ذوقهل :فالتساؤل.الجمهور

. تكون اإلجابة مزيجا من هذا وذاك كون العالقة بين الطرفين عالقة دائريةوقد .ذوق الجمهور يحددالذي  هو  
). 128، 1998حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد، (  

ونرى نحن أن العالقة عالقة جذب، يكون النصر فيها للطرف األقوى في موقف معين،فقد يؤثر المحتوى     
ويوجه الجمهور المحتوى إذا كان جمهورا .لبي احتياجاتهبغض النظر عن مستواه على ذوق الجمهور إذا كان ي

.    نوعيا واعيا يسعى الى تحقيق تطلعاته من خالل مضامين ذات مستويات ال يمكنه التنازل عنها  
ولعالج هذا اإلشكال وتقدم الوظيفية البنائية نموذجا بتحليل وسيلة إعالمية بوصفها نظاما يعمل ضمن نظام   

وعلى ظاهرة متكررة ولتكن محتوى الذوق الهابط  ويركز.ة الظروف االجتماعية والثقافيةخارجي وهو مجموع
أو " وظيفية"وتأثيرها قد يكون إيجابي فيقال أنها  .استقرار النظام ككل ليبرهن أن لهذه الظاهرة نتائج تساهم في

    ).129، 128، 1998حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد،"*.(اختالال وظيفيا"سلبي فتعد 
         

ال أخالقيةة أو ونشر إعالنات تحوي على معلومات غير دقيقوسائل اإلعالم كزيادة القلق يشير مصطلح الى اآلثار غير المرغوب فيها التي تحدثها   
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 VIII- النظرية البنائية الوظيفية ونظام الزواج واألسرة
حليالت التي تناولت وظائف الزواج واألسرة في المجتمع تُعد تحليالت االتجاه البنائي الوظيفي من أحدث الت     

 تأصل ف )44، 2005فاتن الشريف،( .الصناعي الحديث،وبحثت في التكامل بين هذا النظام والنظم االجتماعية األخرى
في تنافسه مع المجتمعات لذي يرى أن المجتمع ،ااالتجاه به كنظام اجتماعي مع تأصل هذاالسوسيولوجي االهتمام 

ية ــأعضاؤه من خالل أنشطتهم المتنوعة بوظائفهم االجتماع قامال يستطيع الحياة إال إذا ،مع الطبيعةألخرى وا
على أساس أن النظرية .المناسبة وظيفةاليتواءم مع ما كل جزء من البناء وأن يمارس  )25م س، .(بطريقة منسقة

ن مجموعة من األنساق االيكولوجية،االقتصادية،القرابية الوظيفية البنائية، تقوم على أن كل بناء اجتماعي يتكون م
.                   والسياسية المرتبطة بعضها ببعض لتحقيق التكامل والتساند  

ممثــل  راد كليف براونولعل من أهم من درس نسق الزواج واألسرة  في إطار النظرية البنائية الوظيفية،   
وليفي ستروس مؤسس . لى المنهج التحليلي والمقارن في دراسة نظم القرابةوالذي اعتمد ع.المدرسة االنجليزية

)35م س،.(األبنية األولية للقرابةالبنائية الفرنسية وواضع نظرية عامة في هذا المضمار تضمنها كتابه الموسوم   
مجموعة " البناء"أن وأشاروا الى .فتناوال وغيرهما من علماء االجتماع،العالقة الزوجية من حيث البناء والوظيفة

القواعد التي تحدد شكل األسرة ومؤسسة الزواج،كاألسرة النووية،األسرة األموية العائلة الممتدة،وحدانية الزواج، 
كأي نظام اجتماعي،أهدافا ظاهرة وضمنية وترتبط بأي وظيفة يؤديها " الوظيفة " وتحقق...التعددية الزوجية

)                                                72، 2006،]آخ[طي وسيد عبد العا.(النظام االجتماعي ككل  
من المدنية  متفاوتة،بدرجات  تطور نظام الزواج اختراقه،ولويكشف تتبع ،من وجهة النظر التاريخية البحتةو    

  واالقتصـادي عيتأثيرا بعوامل التغير االجتماانب الحياة االجتماعية استجابة وأكثر جو  كنظام كانو.ومؤثراتها
ق المؤثرات ـعمالذي  طرأت عليه،عدت بمثابة مؤشرات بحجم و هذا التغيرحتى أن مظاهر ، ...التكنولوجيو

نمو المجتمع اإلنساني حضاريا،ومثلت أهم خصائصه مراحل صاحبت وظيفة ببناء والحضارية وذلك الرتباطها 
.بنظمه المختلفة في تلك الفترة من ظروفاط حأالوظيفية والتي كانت أكثر تكيفا مع ما البنائية و  

تصورات طور التوافق مع الظروف المتغيرة ومتطلباتها   عندما استطاعفإن نظام الزواج  ،بعبارة أخرىو   
نمطا  هـبخصائصللنظام  يفي الوقت الذي كان فيه الشكل التقليدفمن المؤكد،أنه .يكون عليه جديدة لما يجب أن

ليبدأ في الظهور للتغيرات،الظروف أكثر استجابة ،أصبح لنفس األسباب ووظروف مجتمعيةباب عملية سظهر أل
  )80،81م س، .(متطلباتهتتماشى ومستلزمات العصر و أكثر تكيفا بما له من خصائص بنائية وظيفيةا  جديد انمط

أشكال أسباب اختالف  أرجعوا )19منتصف القرن (هيربرت سبينسر وألن علماء الوظيفية المحدثين ومن بينهم   
اه ـاالتج،رفضوا بطبيعة الحال درجة تطورهلمجتمع وليس  يف روف السائدةـلظإلى االزواج وأنماط األسرة 

على أنه كائنالمجتمع ل وا في تفسيراتهم وتحليالتهم إلى النظـرية الوظيفية التي تنظرواتجه،التطوري  
بحيث أن أي تغيير يحدث في أي جزء.أجزاء متساندةعضويا يتكون من أبنية مترابطة في وحدة كلية ذات   
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ك األجزاء أحد تلالتي تتأسس كهدف من أهداف الزواج، وتعد األسرة .منها يؤدي إلى تغيرات في الكائن العضوي 
                                               ). 33فاتن الشريف،م س ذ، (. ألبنية المكونة للمجتمع ككلأو 

 تعويض ،باستمرارلمواجهة الحاجة المجتمعية مركبا تنظيميا ووظيفيا لوظيفية البنائية في مؤسسة الزواجوتجد ا
وضعهم في ورعايتهم وحمايتهم وينطوي على اإلنجاب الفيزيقي لألعضاء الجدد و. الفاقد في العضوية االجتماعية

:هيوأربعة بعدد الرئيسة هنا اج الزوعليه فالوظائف و.المراكز االجتماعية عند البلوغ والنضج نسق   
.اإلنجاب*   
.الجدد داخل نطاق الزواج األعضاءحماية رعاية و*   
.اإلحالل*  
.التنشئة االجتماعية*   

:ومن جهته يحدد جورج ميردوك وظائف مؤسسة الزواج األساسية على أنها       
  .إلشباع الجنسيا*  
.اإلنجاب*    
التنشئة االجتماعية *    
.االقتصادية الوظيفة*     

ى ـإن كانت ال تشمل علعية ووظائف فريمكن أن تتفرع الى هذه الوظائف لها بالتأكيد متطلبات عديدة كما و  
كل الوظائف التي تمارسها األسرة داخل نطاق الزواج كوحدة بيولوجية تتطلب القيام عالقة جنسية منظمة بين 

)29، 28 ،م س ذمحجوب،محمد عبده ( .عن سلف مشترك منحدرينجنسين مختلفين   
والتحليل الوظيفي عند بارسونز في تناوله لهذه القضية يهتم بجانبين؛الجانب األول، التنشئة االجتماعية حيث     

والعائلة .ويعتبر الشخصية نسقا فرعيا في نسق العائلة.تقوم األسرة النووية بالتنشئة نيابة عن النسق االجتماعي
أما الثاني، فيتمثل .فاألسرة ليست وحدة منعزلة عن النسق الكلي.االجتماعي األكبربدورها نسقا فرعيا في النسق 

أما أدوار الزوجة .في محددات الدور طبقا للنوع داخل مؤسسة الزواج ،فالرجل يختص باألدوار الوسيلية النفعية
                 .             فهي أدوار وجدانية وهذا يعود كما يقول بارسونز الى العامل البيولوجي

:وبالرغم من أهمية فكر بارسونز وأطروحاته في هذا المضمار إال أنها القت انتقادات شديدة منها     
اقتصر اهتمامه على نظام الزواج داخل المجتمع األمريكي، كما ركز في تفسيراته ألدوار ووظائف األسرة  -

.األمريكية  
.بالغ  في االهتمام باألنساق االجتماعية -  

.أهمل المدخل التفاعلي بالرغم من أن كل الدراسات المتعلقة باألسرة و الزواج يفترض أن تتم من خالله -  
إن كل من الدورين الوجداني والنفعي يمكن أن يقوم بهما أحد الزوجين أو الزوجين معا في ذات الوقت وفقا  -

)48- 46شريف، م س ذ، فاتن ال(  .لمتطلبات الموقف في الكثير من الثقافات والمجتمعات  
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 IX- النقد الموجه للوظيفية البنائية
التي تحظى بها النظرية الوظيفية البنائية إال أنه واجهت الكثير من االنتقادات خاصة من  ةبالرغم من المكان    

نظرية الصراع لألسباب التاليةأصحاب   
بات ـبين متطلالنسق وأهدافه العامة و مكونات على األقل التعارض بين،أو الصراعمظاهر الخلل وأهملت  -

الكل األجزاء ولم تعترف بما يحدث داخل النسق االجتماعي من مشكالت عدم التوافق بين كما .وحاجات أفراده  
  .من ثم لم تهتم ببعدي الصراع و التغيرو .)21، 2006عبد اهللا محمد عبد الرحمن ،( 
اد الواقع االجتماعي مما جعلها ذات منظور أحادي إستاتيكي هو قللت النظرية البنائية الوظيفية من بعض أبع -

ركزت ف.البناء االجتماعـي الشاغل تكامل إذ كان شغلها )35طارق سيد أحمد، م س ذ،.(منظور التكامل أو التوازن  
.اصة بهذاعلى عدد من المسلمات خ  

لتعقد أسلوب .الوظيفيةة مفهوم البناء وبعض مفاهيم النظرية خاصكار العامة التي تقوم عليها ففهم األصعوبة  -
  .كتابات الوظيفيين

ظرية كبرى أن بعضهم طرح نبالرغم من  ،موحدةوفي وضع نظرية متكاملة إخفاق رواد الوظيفية البنائية  -  
ه ـتشكيلمل التي تتداخل في تفسير الواقع و على الجوانب الفردية دون االهتمام بمجموع العواركزت أن  فكان  
  .نظرية عامة إلىصعب من التوصل مما 

 محاولة طرح عدد من البدائل ها على فبالرغم من حرص أصحاب،ضعف البدائل الوظيفية أو المداخل التحليلية -
مكـن واعتبارها اإلطار المرجعي الذي ي،المشاكل التي تواجه المجتمعستعانة بها في معالجة القضايا ويمكن اال

.لمستلزمات التي تقوم عليها النظريةواالرجوع إليه في وضع الفروض   
ى علفلسفتهم وفسروا .على دراسة المجتمع الرأسمالي ينلوظيفية البنائية وخاصة المعاصرصحاب اأ ركز -  
األيديولوجي عند مناقشة قضايا اجتماعية  فظهر تحيزهم.الدفاع عنهووجهوها لمناصرة هذا النظام و.اسذا األسه
رأسمالية بالدرجة لتي تنطوي على دوافع أيديولوجية غيرها من القضايا اماعي،التعليم وثل الطبقية،الحراك االجتم

  .وبعض األنساق االجتماعية األخرى الطائفيهلوا التمايز الطبقي والعنصري ووتجا .األولى
كدت على وأ.في المجتمع كميكانيزمات وظيفية الذي يحدثاألفكار التي تؤمن بالتمايز البنائي  دعمت الوظيفية -

 .الذي تظهر فيـهمما أبعدها عن الواقع االجتماعي ،أهمية الدور الوظيفي لبعض األنساق االجتماعية دون أخرى
).77-74، 2006محمد عبد الرحمن،عبد اهللا (   
مفهوم الرؤية مع  هذه اتفاقالرغم من عدم  علـى النظر الى الوحدة المجتمعية كوحدة كلية وظيفية عضوية -  

  .يتعرض بالضرورة الى تغيرات قد تتخذ صورة تعديالت وقد تصل الى تفكك مكوناتها ،الذيجتماعيالبناء اال
 أنه وحدة فهم المجتمع علىوفهم التغيرات االجتماعية، فإذا هي بإيجاز ال تمدنا في ذاتها بنموذج مناسب لتحليل و

 على ديمومةالمحافظة م يميل الى االستمرار ومن األقسان العديد يعضوية متكاملة فإن التفاعل المتبادل ب وظيفية
 التوازن نوع من االضطراب فيلسوف يؤدي  ،بالتالي فإن أي تغيير مهما كان شأنهو.تلك الوحدة الكلية وتبعاتها
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يحدث حقيقة في بنية المجتمع من تفاعالت  ما توضيحوهنا نجد أن النماذج الوظيفية غير قادرة على ).المثالي(
).34-33م س ذ، ،الشريف فاتن(.وتغيرات  

 X- الرد على االنتقادات
هيله بارسونز الى توظيف الصراع أو التعارض وتأ. تمن خالل تحليالت النظرية البنائية الوظيفية سعت      

جديدة تؤمــن طرح مقوالت  فيكأحد متطلبات الوظيفية ،واستغالله إدارة التوترالستقرار النسق االجتماعي و
دث ـفاعترفت بحاالت التفكك التي تصيب أي نسق اجتماعي وتح.تحديث النظرية ير وته في تطوأهميبالتغير و

وفي هذا حــددت .ألكبرتعتبر بمثابة معوقات وظيفية تواجه النسق االتي به الكثير من مظاهر الخلل الوظيفي 
:تمثال فيالثقافية االجتماعية و ميرتون  مظهرين للعناصر.كتابات ر  

.وبقائهاستمراره ضمان تسعى الى المحافظة على النسق و ظيفيةوعناصر   -  1  
درة ـعدم القمن ناحية النسق العام، ووتظهر نتيجة مشكالت عدم التكيف أو التوافق ،غير وظيفيةعناصر  – 2

.على التنسيق بين أعضائه واحتياجات هؤالء األعضاء من ناحية أخرى  
فكرته عن مفهوم البدائل الوظيفية التي توضح  فطرح بالتوازن لمناداة اوقد حرص ميرتون على ضرورة      

:إمكانية تعدد الوظائف فزاد على التحليل الوظيفي البنائي إضافتين هما  
.مفهوم المعوقات الوظيفية الناجمة عن عدم التكيف  -  
ـى هي وظائف يمكن مالحظتها وتساهم في الحفاظ عل؛الوظائف الظاهرة،ولتمييز بين نوعين من الوظائفا -

ا ـتوقع ظهورها أو وجودهالوظائف الكامنة وهي التي لم يو.الخاصةعكس مجموعة األهداف العامة وتالنسق و  
)23-22، 2006عبد اهللا محمد عبد الرحمن،( ضمنية بصفة ومع ذلك توجد   

 XI - تقييم النظرية الوظيفية البنائية
ي ـالوظيفية بمحاولتها في وضع نظرية سوسيولوجية متميزة أسهمت فليالت النظرية البنائية رتبطت تحا – 1

) 19(حديثة خالل القرنين التاسع عشـر دراسة المشكالت والقضايا االجتماعية التي ظهرت في المجتمعات ال
لبحوث والدراسات صـورية تساعـد على توجيه اأطرها التالنظرية و سهاماتهاإازالت ــوم).20(والعشرين
.األمبريقية  

  وناث العلمي الذي يرجع إليه المتخصصإن محصلة اإلسهامات البنائية الوظيفية أصبحت جزءا من التر  – 2
  .في العلوم االجتماعية 
أن إال ،رواد الوظيفية التقليدية على العديد من المداخل السوسيولوجية الخالصة إصرار بعضبالرغم من   – 3  
  ة،آمن بضرورة االستفادة من المداخل التحليلية التي ظهرت في كثير من العلوم االجتماعية والطبيعيمعظمهم  

دـعبد اهللا محم(  ...باريتو التوازنيةلفرعية مثل نظرية سمسر العضوية وبعدد من المقاربات ا النظرية مهرمما   
).72، 2006عبد الرحمن،   
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 XII -  النظرية الوظيفية الفردية واستخدامات وإشباع الجمهور
متنوعة لالستخدامات وسائل اإلعالم واالتصال الدافعا سلوكيا يفي بوظائف الفردية  تشكل النظرية الوظيفية    

النظام كاالحتياجات،المعايير،االتجاهات،االهتمامات،القيم،الرغبات،السلوكيات، تتضمن عناصر حيث .الشخصية
فنظرت لهذه الوظائف انطالقا من اهتمامات الجمهــور . )34أحمد،م س ذ،  طارق سيد (  .ا شابه ذلكمو، لميولا

كما اهتمت بالبحث عن الكيفية التي يتعامل بها مع الرسائل والمضامين،واألسباب التي تدفعه .واحتياجاته
ومن هنا .دون أخرى،ولمضمون دون سواه،واإلشباع المحقق نتيجة لهذا التعرض) وسائل(للتعرض لوسيلة 

 ينظرالتي  )103، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي، ( بط مفهوم الوظيفية الفردية بنظرية االستخدامات واإلشباع،ارت
باشرة من خالل رؤية غير مينبثق  لتأثير محتمل،كمصادر لمضامين وسائل اإلعالم واالتصال  أصحابها

.تخفيف من آلية تأثيرها لفيسيولوجية فياويؤكدون على دور العوامل االجتماعية و.لفاعلية االتصال الجماهيري  
الفرد عملية االتصال لتلبية من خاللها يوظف محاولة لتفسير األساليب التي ونموذج االستخدامات واإلشباع،  

ذو أهمية بالنسبة  وهو.االتصاليحول السلوك التحليل الوظيفي بتفسيرات ،كما يزود.تحقيق أهدافهحاجاته و
.تبعها إلشباع حاجياتيقدم تصنيفا متناسقا لألساليب التي ينظام فكير في الفرد كإذ يمكن الت للنسق ككل،  

: ونظرية االستخدام واإلشباع مرحلة من ثالث مراحل مرت بها الوظيفية في بحوث ودراسات اإلعالم وهي  
 1 –حصر الوظائف التي تمارسها وسائل اإلعالم

ولم يركز هذا االتجاه على استخدامات .ث هارولد السويلظهرت هذه المرحلة في األربعينيات خالل بحو     
الجمهور لمحتوى وسائل اإلعالم واالتصال وإنما على وظائف هذه الوسائل التي لم ينظر إليها على أنها نظاما 

يفترض أنها تؤدي ثالث وظائف تتمثل في تقديم . شامـال في حد ذاته بل وحدات داخل النظـام االجتماعـي
.                       معلومات،شرح وتفسير المادة التحريرية والتنشئة االجتماعيةاألخبار وال  

  2- منظور التحليل الوظيفي
يركز هذا المنظور على طبيعة البناء المجتمعي وكيفية عمل الوحدات داخل النظام العام الذي يمكن النظـر     

التين يربط التحليلي الوظيفي بين التفاعالت التي تحدث وفي كلتا الح. أو ضيق)المجتمع( إليه على نطاق واسع 
كما سعى هذا المنظور إلى فهم التأثير الثقافي واالجتماعـي .فيما بين الوحدات وأثر هذا التفاعل في النظام ككل

.                                                       في الحفاظ على توازن النظام وديناميكيته  
 3-  االستخدام و اإلشباع

Katz النظرة لوسائل،فتغيرت بذلك 1959ورقته البحثية سنة   ظهرت هذه المرحلة حين تناول إلياهو كاتز       
من التأثير المباشر الذي جسدته الرصاصة السحرية أو الحقنة تحت الجلد، التي كانت تنظر اإلعالم واالتصال 

الى نظريات التأثير غير المباشر، .لوسائل اإلعالمية ومحتوياتهاالى الجمهور على أنه سلبي في تعامالته مع ا
لتداخل عوامل أخرى تؤثر في تعرض الجمهور لهذه الوسائل،على أساس أنه جمهور إيجابي يختار منها مـا  

.يلبي حاجياته ورغباته وما يتفق والمعايير االجتماعية والقيم األيديولوجية التي يؤمن به  
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 XIII -  البعد الفلسفي لنظرية االستخدامات واإلشباع
مع  االتصال في محاولة لربطها الخاصة بالتعرض لوسائل اإلعالم وعلى األسباب  ةالوظيفي ركزت النظرية     

ر من ضمنها إطار الدوافع تمت صياغتها في عدة أطو.والكثافة الشدةفئات تشير إلى  فيتصنيف االستخدام 
في هذا الصدد تحت فصبغت البحوث التي أقيمت .حاجات معينة في وقت معين تلبية علىالفرد  تحثالتي النفسية 

وألن هذا المدخل يقوم أساسا على .الماضياإلشباع الذي توسع في السبعينات من القرن و مدخل االستخدامات
،فإن رمن جانب آختعرض الجمهور لها ودوافع  ،وسائل اإلعالم ومحتواها من جانب تؤديهاتصور الوظيفة التي 

ي تتم صياغتها في إطار الدوافع العالقة بين الوظائف التالبحوث التي أقيمت في هذا المجال، كانت تختبر 
                           )272-271، 2004محمد عبد الحميد، (.الحاجيات وبين تعرض الفرد وكثافة هذا التعرضو

ة الفردية،تنطلق من إشكالية ماذا يتوقع الجمهور من ونظرية االستخدامات واإلشباع،إحدى ثمرات الوظيفي    
وسائل اإلعالم واالتصال على اعتباره شريك إيجابي،يختار بوعي وإدراك الوسيلة التي يرغب في التعرض 

ورغبته في أن يحقق هذا .وينتقي نوع المحتوى الذي يشبع حاجياته نفسية واجتماعية والنابعة من دوافعه.لها
وكما يربط استخداماته ببدائل وظيفية مثل ممارسة أنشطة أخرى،أو استخدام . ائج أو اإلشباعالسلوك بعض النت

).                                          وما بعدها 87مرزوق عبد الحكم العادلي،م س ذ،(.قنوات االتصال الشخصي
التصال إلشباع اد اتجاه وسائل اإلعالم واع األفرولقد تحدث كاتز عما أطلق عليه الظروف االجتماعية التي تدف  

الصراع أو الشعور بوجود مشكالت يجب حلها أو ظروف تبرز بعض هم،والتي من بينها حاالت التوتر وحاجيات
الوسائل للتخفيف من حدة التوتر أو لهذه للجوء  الجمهوروكل هذا يدفع  ،...القيم االجتماعية التي يمكن تدعيمها

طارق . (وإياها تتفق ةات لحل المشكالت أو تدعيم القيم من خالل التعرض لمواد إعالميالحصول على المعلوم
ووفقا لذلك فإن جمهور اإلعالنات ينتقي اإلعالن الذي يخاطب دوافعه واهتماماته  )35السيد أحمد،م س ذ، 

رغباته وال يتماشى وال يعري اهتماما للذي ال يلبي . و يتسم بالنشاط اإليجابي في التعامل معه.واحتياجاته
                                            ) 102، مرزوق عبد الحكم العادلي،م س ذ( .وظروفه االجتماعية والشخصية

وسائل   استخدام الى أن البحث في أنواع االحتياجات التي يحققها  Tankard و تانكارد   Wernerويشير ويرنر   
ات التي أجريت على جمهور الموسيقى من خالل الدراس،ينيات من القرن العشرينبدأ في الثالثاإلعالم واالتصال 

النتائج لوسائل اإلعالم و لمعرفة أسباب استخدام الناسالشعبية والكتب والصحف والسينما والمسلسالت اإلذاعية 
) 08(عندما توقفت ) 1945(ففي دراسة بيرسون  ).240، 2001حسن عماد مكاوي، ليلى حسين السيد، (.المترتبة عن ذلك

ما يفتقده القراء " التي طرح إشكالية . صحف نيويوركية عن الصدور لمدة أسبوعين بسبب إضراب عمال التوزيع
منها . في هذه الفترة  وما يعنيه اختفاء الصحف للقراء  فوجد أنها تقوم بعدة أدوار،تعتبر سبب ارتباط اإلفراد بها

ول الشئون العامة،ضرورتها في نظام الحياة اليومية كمصدر إعالني، تقدم دور تقديم المعلومات والتفسيرات ح
معلومات أخرى خاصة بالشئون المالية وأحوال الطقس، وتساعد على الهروب من الحياة اليومية باإلضافة إلى أنها 

ةــيل طريقعلى تشكوحسب سامويـل بيكر تساعد ).273-272، 2004محمد عبد الحميد، (أداة للتواصل االجتماعي   
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،تسهيل التفاعل االجتماعي،التحرر النفسي،القضاء أو على القيمتعزيز  مفهوم الذات،ر يطولفهم الواقع،تالتفكير 
    )132،122، 2006عبد الرحيم درويش،.(والصراع األقل محاولة التغلب على التوتر

ك قدرا من االتفاق بين مختلف الباحثين  وأكد ماكويل في استعادته للعديد من الدراسات في هذا الشأن،أن هنا      
فيما يتعلق بطبيعة ومستويات التعرض واإلشباع تحققه هذه الوسائل، من حاجات مرتبطة بالظروف االجتماعية 

والنفسية مثل االطالع على األخبار،اكتساب المعلومات عن البيئة،االستعداد للهروب لعالم الخيال،تعزيز السلوكيات 
                                  ).274، 2004محمد عبد الحميد، (.تفاعل االجتماعي ودعم األلفةواالتجاهات وال

 ،في جزئية أخرى مخرجات عملية االتصال وعالقتها باستخدام الوسائلاالستخدامات واإلشباع موذج نوقد تناول   
                                   :                                       التالية تأخذ أحد األشكال

.لإلشباع وسائل اإلعالم هي العامل الوحيد بأنعندما يسود االعتقاد ،خصائص المحتوى المحصلة النهائية تحدد – 1  
. هأو يضعف هاإلشباع وسيط يدعموتكون عملية االستخدامات و.وصف هذه المحصلة بالتأثير يمكنوهنا   

وفي  ،صائص المحتوىخأكثر ل استخداممن المخرجات في معظم العمليات نتيجة  تعتبر المحصالت النهائية – 2
ويترتب عن ذلك نتائج نفسية مثل  .هذه الحالة نجد استخدام وسائل اإلعالم تمنع أو تضعف األنشطة األخرى

يتم تصنيف و رئيس لمحصلة العملية االتصاليةالسبب الوعند ذلك يصبح استعمالها .واالعتماد على الوسائل التبعية
.                                                                                   المحصلة بأنها نتيجة  

تحدث في هذه الحالة ،عندما تتحدد المحصالت من خالل خصائص المحتوى ويتأثر استخدامه كعامل وسيط – 3
بتأثيـر ر ـاآلخيحدث بتأثير خصائص المحتوى،والبعض .مهافي تتابع التأثيرات أو تراك عمليتان تكونان السبب
.)295-294، 2004محمد عبد الحميد،( .عملية االستخدام ذاتها  

حدوث األثر من و ،من جانبإلشباع بتحقيق الرضا ااالستخدامات و ترتبط المداخل المختلفة لنظريةوعموما،    
كسب الفائدة في  بهالى توظيف كل العوامل المرتبطة  ألن مفهوم االستخدام يتجاوز مفهوم التعرض .جانب آخر

.وتحقيق العائد  
عملية معقدة تتم في ظروف يترتب عليها تحقيق وظائف ترتبط أن االستخدام يشير الى :" سيفن ويناهلويؤكد    

ة ــثانويكانت  إن االستخدام،قة يطرلمستخدم، وتوجه عالقته بالوسيلة وطار كمية المحتوى اإاإلشباع في  بتوقع  
     ).295-293، 2004محمد عبد الحميد،( .أو تتابعهمحصلة تراكم التأثير  وأن المنتج النهائي هو. أو أساسية

وما تجدر اإلشارة إليه،أن ثم إغفال لالختالف الموجود بين التحليل الوظيفي ومقاربة االستخدامات واإلشباع،      
فبالنسبة لبعض الدراسات،مقاربة  .المبادئ واإلشكاليات متقاربة لكنه اختالف ال تتجاوز اإلطار المنهجي،كون

Beaud " فيؤكد بول بود .االستخدام واإلشباع متجذرة في التحليل الوظيفي،لدراسات أخرى،هما مقاربتان متكاملتان
:كتبثم ي.في إشارة الى أن المقاربتيـن متكاملتين". كل حاجة تتواءم مع وظيفة وكل وظيفة تتواءم مع حاجة   

وفي مقاربة االستخدامات واإلشباع الجمهور .ففي المنظور الوظيفي الوسائل تؤدي وظيفة اإلعالم و اإلخبار" 
(Gregorie Derville,1997, 40-41(".إشباع حاجة االستعالم عن المعلومة ألنه في الحقيقة يبحث عنيبحث    
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 XIV - الخلفية االبستيميولوجية لنظرية االستخدامات واإلشباع 
 1-  نظرية الرصاصة السحرية 

 ةـالرسائل اإلعالمي الجمهور يتلقى مفادها أنو. نـة تحت الجلد أو التأثير القويوتعرف أيضا بنظرية الحق    
رامـشفقال ولبير ).235-1993،234ملفين ديلفير،ساندرا  بول روكيتش،(.مباشرةمتشابهة واستجاباتهم فورية و بطرق  

مرزوق ( .ا تبثه من رسائل، رصاصة سحرية تنقل األفكار والمشاعر من عقل الى آخروأن م .شديد هاتأثير أن   
).88، م س ذعبد الحكم العادلي،   

آنذاك،التي سادت  باالتجاهات االجتماعيةار التي قامت عليها هذه النظرية كانت متأثرة الى حد بعيد كواألف      
 تضعفو ،اــتعقيدا انعزل فيه الفرد اجتماعي ماهيري أكثرج مجتمعلى مجتمع تقليدي امن ،المجتمعتقال بعد ان

).1987،144حمدي حسن، (  .الروابط التقليدية  
في الواليات المتحدة استشهدت بالحادثة التي وقعت ،أما الدراسات األولى التي أقيمت في نطاق هذه النظرية   

،بعد أن استمعوا إلى عوا باآلالف إلى الشوارعوتداف،حينما انتاب سكان بعض والياتها الهلع.1939 األمريكية عام
      )17-16 ،1998محمد عبد الرحمن الحصيف،(.اعتقدوا بأن هناك غزوا قادما من المريخو) حرب الكواكب(تمثيلية 

ثم طـور .وعلى هذا كانت النظرة الى وسائل اإلعالم و االتصال أحادية أو خطية من المصدر الى المستقبل   
وعة من البحوث إلثبات عكس هذا االعتقاد، حيث أضافوا بعض التعديالت، انبثقت عنها نظريـة العلماء مجم

                                                     ).89، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي، (  . الفروق الفردية

  2- نظرية الفروق الفردية
الهتمـام التفرد في الشخصية اإلنسانية بداية من القرن العشرين احتدمت المناقشات المركزة على مصادر     

هم ـاشتراك،الفيزيولوجية واإلدراكية رغم على اختالف الناس في بنيتهم النفسية وتأكيدهمعلماء النفس بالدوافع    
ص تتفاعـل بيد أن تلك الخصائ).231، 230،  2001حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد،(.والثقافةفي أنماط السلوك 

أن األشخـاص :" ولذلك فهي تعتمد على فكرة أساسية مفادها .تفاعال متمايزا مع خصائص شخصيات الجمهور
ـإن فوعليـه ).90، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي، ( ".المختلفون يميلون لالستجابة بطرق مختلفة للمنبه المركب

.الفردية اتعلى الفروق يرتكزسية هوم اإلدراك االنتقائي الذي جاءت به المدرسة النففم  
االتصال ليس جمهورا متناغما يمارس العملية واضحا،أن جمهور وسائل اإلعالم و ومن هذا المنطلق أصبح    

ه بها ــفظهر مبدأ االنتقاء اإلعالمي كافتراض أساسي يتعلق بالطريقة التي يواج .اإلعالمية بشكل موحد
بطرق متباينة  هاويفسرون ختلفةختارون ألنفسهم محتوى وسائل اإلعالم المي فهم  .الوسائل و محتوياتها الناس

هناك تنوع في يرى أنه طالما هناك فروق فردية،فمن الطبيعي االفتراض أن  هذا المنظوروإذن،. ومتنوعة
وإنما ،فقط بشكل انتقائيلها ال يتعرض ،يتمتع بالمقاومة النسبية لهذه الوسائل ،وألنهفالجمهور.تأثير الوسائل

                                                      )120، 119، 1987حمدي حسن، . ( وراء ذلكالفائدة من يحدد المنفعة و
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 3-  نظرية التـأثير االنتقـائي أو المحـدود
ور تتعارض عن صت على عملية االتصال وتأثيراتها األبحاث التجريبية التي قامالناجمة عن  كشفت النتائج    
االجتماع الى كما توصل علماء النفس و.االعتقاد الذي كان سائدا عن التأثير الشديد لوسائل اإلعالم على المتلقيو

 في ،ما دفع إلى إعادة صياغة األفكار السائدةمالجماعات باألفراد ونماذج من سلوكيات باستنتاجات جديدة متعلقة 
فية تأثر الناس بوسائل صيغت لفهم كيالتي " أو االنتقائيير المحدود التأث"تفسيرات جمعت تحت ما عرف بنظرية 

                           )وما بعدها 241ملفين ديفلير، ساندرابول روكيتش، م س ذ، (: اإلعالم واالتصال ومن هذه الصيغ
 أ -  نظرية الفئات االجتماعية

كن البناء االجتماعي ليسـوا متشابهين وال متماثلين، لـداخل  الناسإثبات أن استطاعت األبحاث االجتماعية    
الطبقات ومن هذه التصنيفات نجد . فئات اجتماعية محددة ضمنوعلى هذا يمكن تصنيفهم . بينهم سمات مشتركة

...،مكان اإلقامةاالجتماعية،الديانات والمعتقدات، الهوية  
علـى  لها تأثيرالتي نواحي ال في بعضشابهين تضم مجموعة من الناس مت،حسب هذه الدراسات،التصنيفاتو   

جميعا في موقف  ،ويسلكونهذه الفئات يتقاسمون أسلوبا خاصا في الحياةأعضاء بمعنى أن .سلوكياتهم وتصرفاتهم
.                                                                        إلى حد بعيد اسلوكا متشابهما،  

وسائل اإلعالم الذي  المختلفة أن جمهور السلوكيةكشفت األنماط اإلعالمي،ذا الطرح على السلوك بإسقاط هو      
ها ويفسـرها اتجاه يتصرفبطرق انتقائية،الرسائل  ويتذكر إعالمية مختلفةمضامين  ، ينتقيلفئات معينة ينتمي   
) وما بعدها 258م س، .( فئات أخرىالتفسيرات مختلفة عن    

خاصة في المجتمعات الصناعية المتحضرة التي  ،لفئات االجتماعية تفترض وجود تجمعات اجتماعيةونظرية ا   
االجتماعي  ركزمالالدخل،فالمتغيرات المختلفة كالجنس،السن،المؤهل التعليمي،.يتسم سلوكها بالتوحد اتجاه الحوافز

يجاد الوسائل إل عموما تسعىهذه النظرية .رالجمهوكلها متغيرات يمكن أن تحدد نوعية المحتوى الذي يقبل عليه ..
     )120، 1987حمدي حسن،( .التي يمكن بها ربط السلوك بخصائص تمكن من تصنيف الجمهور
 ب - نظرية العالقات االجتماعية( التدفق على مرحلتين)

لها دور قـوي في ...الءاالجتماعية المتبادلة بين الناس كالعائلة،األصدقاء،المعارف،الزمتشير الى أن العالقات    
في قبول أو رفض المعلومات التـي ينقلها  –نتيجة التفاعل بينها  - تفسير سلوك األفراد الذين ينتمون إليها وتؤثر

). 91، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي، (   .اإلعالم  
سنة دقيقإجراء بحث    Jaudet  جوديت ، Berlson برلسون ،Lazarsfeld قام الزارسفيلد  وفي هذا الصد،د     

في مقاطعة ين ياالتصال على الناخبين األمريكإلعالم وحول تأثيرات الحملة االنتخابية عبر وسائل ا 1946
مية التي تدور اإلعالتختار بها فئة معينة المضامين حول الكيفية التي  اوكان اهتمام هؤالء الباحثين منصب".إيري"

  ،الحالةالسنالنتائج أن  فجاءت االنتخابية ياتل على السلوكهذه الوسائ حول االنتخابات وكيف فتؤثر
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لفئة معينة، محدد للمصلحة أو االهتمام ثـمفقد كان االنتماء .متغيرات لها داللة...االقتصادية،المستوى التعليمي  
           )123، 1987حمدي حسن،( .هائي في الوقت المبكر أو الالحقالى اتخاذ القرار الن

المادة ون ـشفت هذه النتيجة عن دور العالقات االجتماعية غير الرسمية في تحديد أسلوب انتقاء مضموقد ك   
ى ــمحتوى الرسائل اإلعالمية إل...)أسرة،أصدقاء،جيران،(فقد نقل المحيط القريب . اإلعالمية ومدى التأثر به

ن ـار مـن هام لألفكـتدفق غير مباشر لك هناك بمعنى أن .دائرة اهتمام األفراد الذين لم يتعرضوا لها بأنفسهم
ومن هنا جاء االفتراض القائم على التدفق  .األشخاص الدين تعرضوا لوسائل اإلعالم الى الدين لم يتعرضوا لها

ادة ـــق" لكن من خاللإلى الجمهور ليس بطريقة مباشرة وعلى مرحلتين وأساسه أن مضامين اإلعالم تصل 
).175،176، 2000محمد عبد الحميد،".(الرأي  
،بـدل التركيزاالتصالثير الجماهير في وسائل اإلعالم وتأافتراضات  حولبدأ التفكير  ،وتبعا لهذه الخلفيات      

ضمن إشكالية ماذا يفعل  الجمهور بوسائل اإلعالم واالتصال  عوض ماذا تفعل .في الجمهور الوسائلعلى تأثير 
. كان االعتقاد فيها راسخا والى زمن معتبر وسائل اإلعالم واالتصال بالجمهور  التي  

 XV - فرضيات نظرية االستخدامات واإلشباع 
]آخ[و وضعها ثلة من العلماء منهم كاتز ،قامت نظرية االستخدامات واإلشباع على مجموعة من الفرضيات      

كما أسهمت دراسات. ( Rosenberg ) باع روزنبرغ في بحوث االستخدامات واإلشالهامة  حدد أبعادها و. (Katz) 
السابقة التي عدت الفتراضاتاإعادة صياغة  في)  Palmagreen (بالماجرين و  )  Winner (أخرى كدراسات وينر   

  :أهم هذه الفروضو) 1991،15حمدي حسن، ( .صياغتها الحالية افتراضات كالسيكية إلى أن وصلت إلى
.فاعلية والنشاطية واليتسم جمهور وسائل اإلعالم و االتصال باإليجاب -1  
.واالتصال اإلعالم/ وسائل/باع الحاجة واختيار وسيلة يمتلك الجمهور المبادرة في تحديد العالقة بين إش -2  
.ل التي تحققها لهـبانتقاء الوسائ هايربط إشباعو.الدور الرئيس في إشباع حاجياتهبجمهور اليقوم  – 3  
ذه ـفي إشباع ه...رى مثل االتصال الشخصي،المؤسساتتتنافس وسائل اإلعالم واالتصال مع مصادر أخ – 4

.الحاجيات  
ألنه هو الذي يحدد  ،االتصالو الجمهور وحده القادر على تحديد الصورة الحقيقية الستخدامه وسائل اإلعالم -5

  .وبالتالي اختيار الوسائل التي تشبعهاتعرضه  ودوافعوأهدافه اهتماماته وحاجاته 
محمد عبد الحميد،  (.رق مختلفة كما أن المحتوى قد يكون له نتائج مختلفةـلمحتوى بطا نفسالناس تستخدم  -6

2004 ،284 -285(.  
.المواد التي تقدمها وسائل اإلعالم و االتصال هي التي تحدد مقدار اإلشباع في كل مرة من مرات التعرض -7  
والمواقـف ما إلى تجربة التعرض ـإن،وتصالاالمحتوى وسائل اإلعالم و إلى يعودقد ال  المحقق اإلشباع -  8

).223، 222، 2000محمد عبد ا الحميد،(.تحدث فيهالتي   
.يكون سلوك الفرد االتصالي دائما مدفوعا بأهداف معينة وال يتم عشوائيا -9  



النظرية الوظيفية كمنظور للدراسة                       الفصل الثاني                                                                                     

 61

ة أن وسائل اإلعالم بديل من عدة بدائل إلشباع رغبات الجمهور،وأن الفرد يختار من بين البدائل المتاحـ – 10
).35، م س ذطارق السيد أحمد ،.( .ما يشبع حاجاته بصورة واعية  

يعبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركها   - 11 أعضاء الجمهور،ويتحكم في ذلك عوامل الفروق،
.عوامل التفاعل االجتماعي،تنوع الحاجيات باختالف األفراد  

السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل اإلعالم واالتصـال، يمكن االستدالل على المعايير الثقافية  – 12
). 241، 1998حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد،( . وليس من خالل محتوى الرسائل فقط  

ي إدراك حاجاته وتحديد وهذه الفروض طرحت العديد من التساؤالت حول العوامل التي يتأثر بها الجمهور ف    
.استخدامهاإزاء  هالبيئية التي تؤثر في ظهور هذه الحاجيات وقرارعن العوامل و.أنشطته  

 يرـمن المتغيرات كمتغّ ةاإلشباع أقيمت على مجموعة متنوعفـروضا خاصة باالستخدامات ووالمالحظ أن    
) 2005،93أماني عمر الحسيني،...(،الدخل،مستوى التعليماالجتماعية،السن،المركز االقتصادي،الوظيفة،المكانة الجنس  

:وقد سعت النظرية ضمن هذه الفرضيات لتحقيق األهداف التالية     
جمهور النشط الذي للوذلك بالنظر  ،االتصالاإلعالم وكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل الالسعي  -1 

.ويستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاتهيستطيع أن يختار   
.من وسائل اإلعالم واالتصال، والتفاعل يحدث نتيجة لهذا التعرضشرح دوافع التعرض لوسيلة معينة   – 2  
.التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االتصال الجماهيري – 3  

A.Rubin من خالل التأكيد على نمط السلـوك هذه األهداف بمنظور التحليل الوظيفي   ويربط آالن روبن        
:يعدحيث    
.و وحدة التحليلالفرد ه  -  
.عالقة الفرد بالبيئة االجتماعية هي البناء -  
.اإلعالم واالتصال هي األنشطة/وسائل /سلوك الفرد عند استخدام وسيلة  -  

ونتائج نمط السلوك الفردي في عالقاته بكل من وسائل اإلعالم واالتصال،االهتمامات العامة للجمهور والمحتوي 
) 142-141، 1998ليلى حسين السيد، حسن عماد مكاوي،( هي الوظائف  

:نظرية االستخدامات واإلشباع  أما أهم ما ميز       
.المساعدة في فهم معنى استخدام وسيلة اإلعالم واالتصال – 1  
2  - سيطة،التي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند البحـث عن تأثيرات رات الوـاقتراح بعض المتغي

).126رزوق عبد الحكم العادلي، م س ذ،م.(وسائـل  اإلعالم  واالتصال  
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  XVI- عناصر نظرية االستخدامات واإلشباع
:ما يلي نظرية االستخدامات واإلشباعمن جملة العناصر التي ترتكز عليها      

 1 - الجمهور االيجابي
التصال كما او ليس مستقبال سلبي أو ضحية لوسائل اإلعالمو. نشطترض النظرية أن الجمهور إيجابي وتف     
لها وللمحتــوى الذي عرض تعن قصد الوسيلة اإلعالمية التي يرغب في الفهو يختار بوعي و.يعتقد سابقاكان 

:هيوقد حدد العلماء مجموعة من خصائص الجمهور النشط .االجتماعيةيشبع رغباته وحاجياته النفسية و  
 االنتقائية 

حــاجياته المضامين اإلعالمية التي تحقق الوسائل و على انتقاءيرى جونز أن الجمهور لديه القدرة الكافية     
ويؤكد .عليهيعرض تذكر بشكل انتقائي ما أنه يتمتع بالكفاية في إدراك وكما .اختياراتهه وتعكس اهتمامه ودوافعو

  . الفعلي للوسيلة والمضمون اإلعالميالتعرض تتم قبل االنتقاء خطوة سابقة أن بالمجرين 
 العمدية 

. وحاجات مرغوبـةالقصد في اختيار مضمون معين دون غيره من المضامين على اعتباره يحقق دوافع  هي     
 المنفعة 

رض لها ـحيث أن التع.وإشباعها لهذه المنفعة،وسائل معينةلجمهور بمضامين والمقصود بهذا مدى انتفاع او   
.مرهون بمدى استجابة وإشباع المضامين للحاجيات  

 االستغراق
  .في المضامين المعروضةباندماج الفرد واستغراقه  ،عرضتوتحدث هذه الخطوة أثناء ال   

 اإليجابية
.نوعـا من اإلشـباع يحققوي ـالمتلق معلوماتيعنى ذلك مناقشة مضامين الوسائل اإلعالمية مما يثري و     
)116 -114، 2004مرزوق عبد الحكم العادلي،(   

يعود إلى مدى ما تحققه  مهور في انتقاء الوسيلة المناسبة،بين الج االختالف نعلى أكشفت دراسات وهناك     
 .من هذا االتفاق حول نشاط الفرد إال أن االختالف لم يحسم بعد فيما تعلق بدرجة هذا النشاط وبالرغم.من إشباع

:هيثة مداخل لتحقق من هذا النشاط وجورفيتش ثال فحدد ماكويل و   
خل العوامل االجتماعية والنفسية التي تحدد اتدفيه يالحظ  .اإلشباععني بالحاجات ولمدخل الوظيفي الما -

  .على الفعل ةالفائقحرية الفرد المطلقة وقدرته  علىالمدخل هذا يؤكد  .ومدى إشباعها.الجمهورحاجيات ودوافع 
ويطغى على .التعرض له وسائل اإلعالم وسلوك يعني بالتنظيم االجتماعي لمحتوى، والمدخل البنائي الثقافي -

.الحتمية الثقافية التي تحد من هذه االختيارات هذا المدخل  
هدفا له العملية و لفاعل  فيويهتم بالفرد على أنه المحفز وا الحوافزمدخل النفسي،القـائم على الدافعية و -

) 1991،20حمدي حسن، (.لتحقيقه يسعى  
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 2 - األصول النفسية واالجتماعية الستخدم وسائل اإلعالم واالتصال
إلى  المركز على الفروق الفردية التي أشادت بها المدارس النفسية" يــاإلدراك االنتقائ"أدى ظهور مفهوم      

بمعنى  .التصال بطرق متباينة ويختارون بأنفسهم األنشطةس يفسرون مضامين وسائل اإلعالم واأن الناافتراض 
د ـالعديفي هذا الصدد ريت ـوقد أج.ز وتحدد الكثير من االستخداماتأن العوامل النفسية تؤدي الى وجود حواف

يندال حـول ل دراسة روزنجرين وـعالقتها باستخدام وسائل اإلعالم مثحدد المتغيرات النفسية ومن الدراسات ت  
.               )1991،21حمدي حسن، (".االتجاهات" حول" جرينبرغ "دراسة و." الشخصية "  

قة بين العوامل االجتماعية،ودوافع التعرض لوسائل على وجود صلة وثي،من جانب آخر دراساتال أكدتكما 
:                                                                                              اإلعالم تتمثل في  

.النفسية تولد الظروف االجتماعية احتياجات تساعده على التخفيف من الضغوط -  
.االتصالبع احتياجاته من وسائل اإلعالم وتخلق الظروف االجتماعية توقعات عند الجمهور مما يش -  
. على استخدامات الجمهور لوسائل اإلعالم واالتصال) المستوى االقتصادي مثال(يؤثر المتغيرات االجتماعية  -
  .)91-90، م س ذأماني عمر الحسيني،(

ي دور في هذا المجال،فالتعرض لوسائل اإلعالم يرتبط بالجنس،العمر،المستوى التعليمـي، وللعامل الديمغراف   
حول استخـدام المـراهقين   J.Jonstone فحسب دراسة جون جزنستون ... االقتصادي،البيئة الجغرافية،المهنة  

ه أعضاء معزولين عن لوسائل اإلعالم والدمج االجتماعي،توصل الى أن الجمهور ال يتعامل مع الوسائل على أن
ى ــحسن عماد المكاوي،ليل.(واقعهم االجتماعي،وإنما كأعضاء في جماعات منظمة وشركاء في بيئة ثقافية موحدة

)244، 1998حسين السيد،  
وفي دراستنا راعينا بعض العوامل الديمغرافية التي اعتقدنا أن لها دور في دفع الجمهور للتعرض الصحف     

حتى نثبت إن كان لها .وهي عوامل السن،الجنس، المستوى التعليمي،البيئة الجغرافية. دراستناالمختارة كمجال  ل
لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية كمضمون إعالني يشبع  داللة في تحديد التصورات االجتماعية

. رغبة معينة ويحقق أهداف مبتغاة  
جمهور المستخدم لعينة الدراسةيوضح العوامل الديمغرافية لل)  04( جدول رقم   

 
العوامل  الجنس السن المستوى التعليمي البيئة الجغرافية

 الديمغرافية
30/35 ابتدائي متوسط ثانوي جامعي حضري ريفي  25/30  20/25  المحددات ذكور إناث 

 
ذه ـقي بإشباع هالمتليقوم و .منوعةحاجيات محددة ويفسر السلوك على أنه موجه إلشباع  ،ومن هذا المنطق    

وهو يهدف من وراء .اعيةـاالجتم هة وتجاربـالسيكولوجي رغباتهالتفاعل بين  جراءالحاجيات التي تولدت لديه 
.)78، م س ذأماني عمر الحسيني، ( .الوسائل البحث عن التوازن استخدام هذه  
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 3 - دوافع التعرض لوسائل اإلعالم واالتصال
وتؤدي الى .وسائل اإلعالم واالتصال أساسا عن الحاجات النفسية واالجتماعيةتُنتَج دوافع تعرض الجمهور ل      

كما أن دوافع االستخدام ترتبط بالمتغيرات الديمغرافية واالجتماعية التي .توقعات يمكن إشباعها جراء استخدامها
  .تؤثر بدورها في الوسائل

: Robin روبن والدوافع حسب تقسيم       
) مضمون(من ) أنواع(قصود بها الدوافع النفعيـة التي تدفع الجمهور الى اختيـار نوع دوافع وظيفيـة والم -

.ما) حاجيات(إعالم معينة إلشباع حاجة ) وسائل(مضامين وسيلة   
  .االسترخاءوتستهدف تمضية الوقت والتسلية والتنفيس ولدوافع الطقوسية ا -

:تعرض لوسائل اإلعالم واالتصال حيثمتباينة حول الدوافع ودورها في ال اتجاهاتهناك       
فيستطيع الفرد تحديد النتائج التي يهدف الى .يرى االتجاه األول أن الدوافع حاالت داخلية تدرك بشكل مباشر -

.الحصول عليها من الوسائل  
.وإنما يستدل عليها من خالل السلوكيات.ويصر االتجاه الثاني على صعوبة إدراك الدوافع بشكل مباشر -  
أما االتجاه الثالث يرى أنه من الصعب التوصل للدوافع ألن الحاجات األساسية للفرد تؤثر في تعرضه لوسائل  -

.وقد ال يدرك أن هذه الحاجيات هي محددات هذا التعرض. اإلعالم واالتصال  
إنما قد يكون واالتجاه الرابع يفترض أن التعرض لوسائل اإلعالم واالتصال ال يتم بالضرورة بسبب الدوافع و -

).118 -117، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي،(.سلوكا اعتياديا  
اع بالرضا واإلشبها من تحقيق يرتبط من خالل التعرض لوسائل اإلعالم واالتصال،وما  تتحقق الدوافع  قد     

.اليــالتصتفضيله كمظهر من مظاهر السلوك ان مجاالت دراسة اهتمام الجمهور والذي يعتبر مجاال رئيسا م  
دراسات للكشف عن أسباب االهتمام والتفضيل،وعـن هذا الصدد  فأقيمت في.)81-80، 1987محمد عبد الحميد، ( 

مد عبد ــمح(.التي تلبي هذه الدوافعوأدوار ووظائف وسائل اإلعالم .دوافع التعرض ومستويات اإلشباع والرضا
             ).219، 2000،الحمد

عوامل داخلية عند الفرد،توجه وتنسق تصرفاته وتؤدي الى انتهاجه سلوكا معينا،دورا  وتلعب الدوافع،كونها  
 تفسير سلوك المستهلك أمرفالتعرف عليها والوقوف على أنواعها ودراسة و.أساسيا في نجاح أي مشروع إعالني

األهداف المرغوبة لتحقيق  تعد أساسيةدراسات الجمهور،هذه  لذا.تنفيذ أي نشاط إعالنيوتخطيط للغاية األهمية في 
.            تقاليدواتجاهات و حيث يتطلب األمر المعرفة بالعوامل المحددة للسلوك االستهالكي من دوافع

فإن دوره يتأثر بمدى إشباعها لحاجياته،فكلما كانت درجة اإلشباع لمستهلك عندما يتعرض لرسالة إعالنية ومعينة وا
فمن خصائص المستهلك االهتمام بالمعلومات التي توافق .والعكس صحيحيجابيا ها إتجاوبه نحوأكبر كلما كان 
                                                    ).196-195م س، (.إمكانياتهو رغبته وأهدافه

لوك فلكل س.ووراء الدوافع المحركة لعملية االتصال ومن بينها العملية اإلعالنية،تقف مجموعة من األهداف  
واإلعالنات الصحفية توضح الهدف من اإلقبال على سلعة أو خدمة ما واستهالكها .هدفا يحاول الفرد تحقيقه  
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.بإثارة دوافع الجمهور وتوجيهه للسلوك الذي يحقق الهدف كون هذا األخير هو موضوع الدافع وغاياته النهائية  
وهناك نوعان من الحاجيـات؛ .الفرد إلى تحقيقها التي يسعىواألهداف في الحقيقة هي الحاجيات والرغبات     

ويتعلمها .أخرى ثانوية أو مكتسبةو.ية أو غريزية يولد بها اإلنسانهي حاجيات فطر،واألولية أو الفسيولوجية
 قيمع ضرورة احترام مأن يراعي هذه الحاجيات البد و وحتى ينجح اإلعالن.االجتماعيةمن البيئة الثقافية و

فاإلعالن ال يخلق .أما الرغبات فهي الوسائل الالزمة لإلشباع الحاجيات.وتقاليده في إشباعها هوعاداتالمجتمع 
مرزوق عبد الحكم العادلي،م س (وإنما يوجه عملية إشباع هذه الرغبات.الحاجة أو ينميها ألنها موجودة قبل أن يوجد

محمد عبد .(المعايير والقيم الثقافيةواألدوار وغير بتغّير المراكز تتوالتي تختلف باختالف األفراد،و.)199- 198ذ، 
                                                                                           ).80، 1987الحميد، 

 4 - توقعات الجمهور من وسائل اإلعالم و االتصال 
احتماالت الرضا التي ينسبها الجمهور " حول أنهالكن اإلجماع يدور و.متنوعةعرف مفهوم التوقعات تعاريف   

أن "هذا األخيرفيؤكد  .االتصالطالب الجمهور من وسائل اإلعالم وويرى بيليد وكاتز أنها م". لسلوكيات متنوعة  
ها ـأن ىـرين علـبالمج هاويصف) 23، 1991حمدي حسن، (".شباعات التي يبحث عنها الجمهورلتوقعات هي االا
" وتحديد مدى إشباع هذه التوقعاتتصال االو قرر الفرد من خاللها ما ينتظره من وسائل اإلعالمي،سيناريوهات"
أن و. ن موضوع معين له خاصية معينــةاعتقاد الفرد أ ،على هذا اتالتوقعو )119، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي،(

 .الفردية الختالف الثقــافات،وطبقا للفروق ة الحال وفقابطبيع فاختلفت". ما سوف يؤدي الى نتيجة متوقعة اسلوك
.)247، 2001حسن عماد مكاوي،ليلى حسين السيد،(  

التعرض لوسائل و ،المتوقَعة والمطلوبة من جهةات المختلفة؛ بط العالقة بين اإلشباعروقد حاولت الدراسات     
عوامل هامة تؤثر  ،ائص الوسائلفأشارت النتائج إلى أن التوقعات بشأن خص .االتصال من جهة أخرىاإلعالم و

تؤثر بدورها على استخدامها والتعرض لها  لتحقيق و. ن اإلشباع المرتبطة بهذه الخصائصعلى دوافع البحث ع
).24، 1991حمدي حسن، (. وتدعم إدراك الفرد لإلشباع المرتبط بخصائص الوسيلة ،اإلشباع المطلوب  

 5 – تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم و االتصال 
االتصال للتعرض لوسائل اإلعالم وأن دوافع األفراد تؤدي بهم فتراضات نظرية االستخدامات واإلشباع،من ا   

مرزوق ( .التي تسهم في إشباع حاجيات الجمهور هذه مصادرالمن  ا مصدرباعتبارها حتى يتحقق لهم اإلشباع 
لوسائل اإلعالم ين البحث عن اإلشباع والتعرض العالقة ب ةكدت دراسات عديدوأ) 119، م س ذد الحكم العادلي، بع

لوسائل ور وقدرته على انتقاء المضامين والزيادة نشاط الجمهفي الحقيقة انعكاس وزيادة التعرض .واالتصال
استيعابه المتلقي و ية بين القدرة الذهنية ونضجاالرتباط العالقةكما أكدت البحوث على  .التي تحقق اإلشباع

 الشبابوالمراهقين و.الواقعيةو الجادةالمية ـالثقافي كلما زاد تعرضه للمادة اإلع مستواهرتفع افكلما .للمضامين
                                                 )83،م س ذأماني عمر الحسيني ،.(التسليةأكثر تعرضا للبرامج الترفيهية و

 6 – إشباع الجمهور من وسائل اإلعالم و االتصال
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    وسائل اإلعالم،واإلشباع  الـذيجمهور  إليهيسعى الذي  اإلشباعبين ،دراسات الخاصة باإلشباعـال زتمي 
مبريقية اال أكدت النتائج إلى أن  ظل حبيس المقاربة النظرية الطرحبيد أن هذا .التعرض لهانتيجة  يحصل عليه  

ؤثرـأن كل إشباع ي أي.الوسائل له توفره الذيباإلشباع  ماأن اإلشباع الذي يبحث عنه الجمهور مرتبط بشكل   
      ذلك الـذيوسائل ليس بالضرورة الفاإلشباع الذي تحققه .انفصالهما عن بعضهما البعضفي اآلخر بالرغم من  

: إشباع الجمهور من وسائل اإلعالم إلى  نوعين Winner ، وينرفقسم .)21، 1991،حسن حمدي(.يبحث عنه الفرد   
مثل الحصول علـى  التوجيهي ويتعلق باإلشباع.ن التعرض لمحتوى وسائل اإلعالمعنتج إشباع المضمون، وي -

.بعالقة الفرد بالمجتمع الخاصةبالمعلومات والحقائق  يرتبط  وإشباع اجتماعي .تأكيد الذاتالمعلومات و  
ويشيع البهجة، من حدة التوتر، يخفف شبه توجيهيوهو إشباع . بالتعرض لوسيلة اإلعالمإشباع عملي،ويتعلق  -

.)120، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي، ( .العالئقيي مثل التقمص الوجداني وشبه اجتماعوآخر .الترفيهوالتسلية و  
المتوقع قدرة الجمهور على التمييز بين الوسائل على أساس اإلشباع من جانب آخر، وقد أثبتت الدراساتكما     

عـكس  لوميتيوأكد .انتقاء الجمهور للوسيلةالعالقة بين اإلشباع و أن الدراسات أوضحتيرى  فمجرين.والواقع
)   21، 1991،حسن حمدي(.المضامين الوسائل اإلعالمية وخصائصبين خصائص  ذلك، فالدراسات حسبه أخلطت  

 XVII- نماذج نظرية االستخدام واإلشباع
: ل أهم هذه النماذج ما يليالباحثون و العلماء أكثر من نموذج في االستخدامات واإلشباع ولع غصا  

 1 - نموذج روزجرين
إلى ،كالحاجة الحاجيات التي تقع أعلى هرم ماسلو على أساس اإلشباعو روزجرين نموذج االستخدامات حدد    

 وركز.بالنموذجالنفسية األساسية في ارتباطها مقارنة بالحاجيات العضوية و ،تحقيق الذات/القبول/ الحب/الصحبة
 .هادراك سابق لحلإلحتاج مشكالت ت وهي.تدفع الفرد إلى سلوك معينالتي اجيات على المشكالت الى جانب الح

 الىتؤدي و.بجانب أنماط دوافع اإلشباع ولختيار أنماط حللوسائل اإلعالم ال وبالتالي تشكل قوة دافعة للتعرض
.)285، 2004محمد عبد الحميد، . (في استخدام الوسائل اإلعالمية أو أي سلوك آخر المتمثل) السلوك(الفعل   
  :ويمكن تلخيص العالقة البنائية في نموذج روزنجرين في اآلتي     

  .مع البناء االجتماعي بما فيه بناء وسائل اإلعالموالنفسية الفرد تتفاعل مع الخصائص  حاجاتوجود  -
نه يبحث عن حل لها من بين بها قويا أو ضعيفا فإ الفرد وسواء كان شعور.يترتب على ذلك ظهور مشكالت -

 ،نتيجة لهذا السلوك/.الذي يؤدى الى اإلشباع أو حل المشكالت بالسلوك للقيام  في محاولة المطروحة البدائل 
لتحقيق اإلشباع أو حل عالم،واستخدام أنماط سلوكية أخرى تظهر أنماط مختلفة لالستخدام الحالي لوسائل اإل

.المشكالت  
من الممكن و .إما إلى اإلشباع أو عدم اإلشباع؛ة المختلفة مع وسائل اإلعالم أو غيرها تؤدي األنماط السلوكي -

ــي اء السياسـلبناالبيئية االجتماعية المحيطة بالفرد مثل يضا بالخصائص العامة والنفسية وأالسلوك أن يتأثر   
)286، 2004محمد عبد الحميد، (.الثقافي في المجتمعواالقتصادي و  
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يمثل نموذج روزنجرين لالستخدامات و اإلشباع)  01(رقم  شكل  

 
    ←وكذلك مع                                        ←األساسية   تتفاعل مع الحاجيات 

↓ 
 نتج عن هذا التفاعل

� 
 إحساس الفرد بالمشكالت وإدراك بدائل لحلها

� 
 فتتوحد مع
↓ 

 
 

ؤدي الىت  
↓ 

�   � 
 أنماط مختلفة الستخدام الوسيلة                                         استخدام أنماط سلوكية أخرى

↓                                                                           ↓  
�  

 تؤدي الى
� 

�  � 
عدم اإلشباع                                                                                اإلشباع   

 
)287، 2004بتصرف من المؤلف محمد عبد الحميد،(  

 
 2 - نموذج كاتز ورفاقه

وهو يرتكز على مجموعة من العناصر تؤكد على وجـود .أكثر النماذج شيوعاكاتز وفاقه يعتبر نمـوذج    
توقعات من وسائل اإلعالم واالتصال، ومن مصادر أخـرى تؤدي أصول نفسية واجتماعية للحاجات التي تولد 

.الى أنماط مختلفة من التعرض للوسائل أو القيام بأنشطة تؤدي الى إشباع الحاجيات  
واألفـراد .عملية االتصال تأخذ شكل دائري فكلما أشبعت حاجيات تولدت أخرى جديدة كاتز ورفاقهوعند     

.لدة باستمرار،سواء عن طريق وسائل اإلعالم أو بواسطة بدائل وظيفية أخـرىيحاولون إشباع الحاجيات المتو  
)121مرزوق عبد الحكم العادلي،م س ذ،(    
 

 الدوافع المختلفة لإلشباع وحل المشكالت

البناء االجتماعي بما فيه الحاجيات الذاتية و الخارجية  الحاجيات األساسية
االتصالو وسائل اإلعالم  
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يوضح نموذج االستخدامات واإلشباع عند كاتز ورفاق) 02(شكل رقم                    
 

 ←  
 

← 
 

 إشباع لبعض الحاجيات
 

)121مرزوق عبد الحكم العادلي،م س ذ،(   
 3 – نموذج دينيس ماكويل  

ى وأكد فيه عل.وضع دينيس ماكويل صيغة أقل ميكانيكية لنموذجه المتعلق باالستخدامات واإلشباع    
والتوقعات .الخلفيـة االجتماعية والتجربة االتصالية وتوقعات الجمهور من وسائل اإلعالم واالتصال

.واإلشباع المتوقع والمتحصل عليه بالفعل كنتيجة لهذا االستخدام.المسبقة واستخدامات الوسيلة  
ولوجية تـؤثر أن هناك ظروفا اجتماعية ونزعة سيك:والصيغة التي قدم بها ماكويل نموذجه تقول   

وتوقعات تقدمها وتشكل سلوكا محددا  من اختيار رسائل االتصال .في عادات استخدام وسائل اإلعالم
ومن .واستخدامها، يتـرتب عليها تقويم التجربة االتصالية، أو ظهور نتائج تزيد من االستخدامات

مرزوق عبد الحكم (  .واليةالممكن أن تتحقق بعض المنافع خالل التجربة الحالية أو في التجارب الم
)122العادلي،م س ذ،  

يوضح نموذج االستخدامات واإلشباع عند دينيس ماكويل   )03(شكل رقم   
   

 
             
 إمكانية

 
      

)122، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي، كتابمن اجتهاد الطالبة بإيحاء من (   
 
 
 
 
 
 

عوامل نفسية 
 واجتماعية

 حاجيات
 

 توقعات
 من

 التعرض لوسائل اإلعالم
 

مارسة أنشطة أخرىم  

 وسائل اإلعالم
 

 مصادر أخرى

 دوافع وحاجات وتوقعات جديدة

ظروف 
اجتماعية 

ونزعة 
 سيكولوجية

عادات 
 االستخدام 

 توقعات

الختيار الرسائل 
 االتصالية

 واستخدامها

تقويم التجربة أو 
ظهور نتائج تزيد من 

 االستخدام

يق منافع آنية أوتحق
 مستقبلية
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 XVIII- االنتقادات الموجهة لنظرية االستخدامات واإلشباع 
) إدعاءات(من  للكثيــرحضها ود.جاءت بها نظرية االستخدامات واإلشباعاإلسهامات الجادة التي  رغم    

ال  إيجابيته كونه على وتأكيدها.ستخدام الجمهور للوسيلة اإلعالميةلكيفية ا وتفسيرها.السحريةنظرية الرصاصة 
في نشطا باعتباره عامال واعيا  اأن استخدامه استخدام،وقبل إال على المضامين والوسائل التي تحقق له اإلشباعي

:النقائص التالية فالكثير من النقاد يرون فيها. إال أنها لم تنجو من االنتقاد ).حدوداواسعا أم م(إحداث األثر   
االحتياجات التي يبرر بها تفسير أسباب  فهي لم تستطع .أقل من أن تكون نظرية مستقلة قائمة بذاتها النظرية  -  1

  .أم وهمية تياجات إن كانت حقيقةلم تركز على نوعية االح ثم أنها.ما تفسيرا مقبوالالجمهور تعرضه لوسيلة 
ي أنماط ف إشباع،يؤثرمن الجمهور ما يحصل عليه الحاجيات واالفتراض الرئيس في هذه النظرية هو أن  - 2 

).166، 1993ملفين ديفلير،ساندرا بول روكيتش،( .لعامل الفروق الفرديةوفي هذا تبسيط .االهتمام بمحتوى الوسيلة  
 الوجدانية والذهنيةالة حارير ذاتية عن الـكونها إستراتيجية لجمع المعلومات من تقنظرية ال تتعدى هذه ال -3

المركز كالحاالت االجتماعية و هامة جوانب أهملت كما.التي يكون عليها المتلقي وقت التعامل مع االستقصاءات
)226، 2000محمد عبد الحميد، .( للجمهور االقتصادي  

فالجمهور على .مسبقامحسوب و منظم أمراالتصال على أنه و ل اإلعالملوسائ للتعرضتنظر النظرية  - 4 
ذلك على إشباع حاجيات لم تكن مقصودة  باإلضافة الى وقد يحصل .اطالع بالحاجيات التي يرغب في إشباعها

  .على أنماط التعرض مستقبال ،مما يؤثرأو مخطط لها
،ر الحسينيأماني عم(...الحاجة،الدافع،االستخدام،اإلشباع مفهومالمفاهيم مثل  تعاني النظرية من خلط واقع في -5  

عنى ـاإلشباع،فقد يشاط وإيضاح عالقته باالستخدام وفي تحديد مفهوم الن اهناك غموضكما أن ) 95- 94م س ذ،
 أو أن.اتـالجمهور هو الذي يضع الوسيلة المنتقاة تحت تصرف هذه االستخدامة من استخدام الوسائل،والمنفع

القصد،أي أنه وقد يحمل معنى .هااستخداماته من الجمهور ثم يقررمسبقا عالم هي التي تحدد الوظائف وسائل اإل
إرادته ب يختارالجمهور وقد يقصد به االنتقاء،ف.معينة بما تمليه عليه دوافعه) ل وسائ(مضمون وسيلة  يستخدم  

)226، 1997محمد عبد الحميد،.( المضامين التي يرغب في التعرض لها  
  .المختار على االختيار الكلي للوسائل ولم تحدد ماذا يفعل الجمهور بالمحتوى بحوث النظريةركزت جميع  -  6 
ة ـالتعرض للوسيل وقتن كان يتم ،إلتساؤالت المتعلقة بطريقة قياس االستخدامجملة لم تجب النظرية على  -7

عرض لقيـاس هذه كثافة    وهل يشير االستغراق وإذا كان يكفي وقت الت   و قياس كثافة االستخدامومحتواها  
).292، 2004محمد عبد الحميد،( .الى اإلشباع      

رات ـل المتغيـر عزل كـيتطلب األم ات،تلبية الحاجعند البحث عن العالقة بين التعرض لوسيلة اإلعالم و-8
التسلية،تمضية كالعادة، غير الحاجة سبابألالتعرض ،ووالفصل بين تأثيرات الحاجة باعتبارها قوة دافعة.الطفيلية

).228، 1997محمد عبد الحميد،...( االتصال يم وخصائص وسائل اإلعالم والبيئة كنظام التعلت تأثيرا وقت الفراغ،  
     :سيفن فقد انتقدا من جهتهما النظرية من زوايا التاليةأما ماكويل و    
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لمضمون المطلوب ا أنهذريعة إلنتاج محتوى هابط على ثها نظرية االستخدامات واإلشباع نتائج أبحا اتخذت -1
.هلال داعي لتطويره أو استبدامن قبل الجمهور و  

جتماعي لم تربط بين هذه الحاجيات والموقف االو.على متطلبات الفرد الخاصة لتلبية حاجياته النفسيةركزت -2
.تأثيرات البيئةو  
للوسائل اإلعالمـية هل الدافع للتعرض و  أو تابعا أو وسيطا لم توضح إن كانت الحاجيات متغيرا مستقال  -3

  الحاجة أم إشباع الوسائل لهذه هي الحاجة   
لجمهور تحقق وظائف  أن الوسائلفي حين .من منظور فردياإلعالم اهتمت بالوظائف التي تحققها وسائل  -4

  .الوقت في اختالل وظيفي لجمهور آخر في ذات معين في وقت معين قد يتسبب 
 ةـلبيئباختالف المعايير الثقافية، واوالحاجيات تختلف  اإلشباعال تصلح النظرية للتعميم ألن االستخدامات و -5

  .)129، ن س ذمرزوق عبد الحكم العادلي، ( . الديمغرافية العواملاالجتماعية والسمات الشخصية و
ات ـبالجمهور في المجتمع ديد دور العوامل المحيطةالى األبحاث المقارنة التي تمكن من تح النظريةتفتقر  -6

.المختلفة  
بـما الحاجيات تلك ترتيب  و.جود مقاييس تحدد الفروض التي تربط حاجيات ما بوسائل دون أخرىعدم و -7

 إذ لم يدلل على ارتباط الحاجيات باستخداماتيف بالغرض،لم " ماسلو" ترتيب  ألن .يخدم أغراض البحث
).و ما بعدها 93، م س ذأماني عمر الحسيني، (.وسائل اإلعالم  

ي ـوالتي استغلت الطابع الوظيف كاريو كرينينج،أليوتتلك التي قدمها أقوى االنتقادات حسب الدارسين  أما    
     :لتدخل منه اعتمادا على ثالث مداخل ،يتنكر للتغيير االجتماعيالقائم و وضعال ة الذي يكرسللنظري

.على الوظيفية اإلشباعالستخدامات وارتكاز نظرية ا -  
.تتعامل النظرية الوظيفية مع أنظمة استيتيكية ساكنة ال تقبل التغير -  
)34-1991،33حسن، حمدي(.ال داعي لتغييرهويحقق اإلشباع للجمهور  اوظيفي اتنظيمتنظيم وسائل اإلعالم القائم  -  

 XIX - الرد على االنتقادات الموجهة لنظرية االستخدامات واإلشباع
ض قائمة من ربع لهااإلشباع ومؤيدوها الرد على االنتقادات الموجهة و تاحاول أصحاب نظرية االستخدام   

  : دومينيكفيؤكد  .بما يوافق اإلشباع الذي يسعون لتحقيقهو .االنتقاء بينهابما يتيح للجمهور االختيار والحاجات 
  :اإلشباع الى أربعة تصنيفات  أساسية هيو اماتأن العديد من مداخل النظرية صنفت االستخد -1
.للجمهور االختيار من بينهاو )المنفعة – الهروب -التسلية - المعرفة(    
.تواجهه كل الدراسات تقريباا،صحيوث المتوصل إليها اختالفا طبيعيا والبحإن اختالف نتائج الدراسات و  -  2  

.خصائص األفراد النفسيةجتماعية اإلعالمية وة كل مجتمع ومعاييره الثقافية واالنظرا لخصوصي  
:هيالجمهور النشط بتحديد إيجابيته في ثالث محاور " افتراض "تمكنت النظرية من التغلب على غموض  -3  
.لوسائل اإلعالم واالتصال االنتقاء المحتويات والوسائل قبل التعرض -  
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.التعرض أثناءاالستغراق االهتمام و -  
).130، 2004مرزوق عبد الحكم العادلي، . ( جراء المناقشات بعد التعرضزيادة المعلومات  -  
اإلعالم واالتصال أو على مصادر التغيير الذي يمس سلوك الجمهور اتجاه وسائل أصحاب النظرية ؤكد ي - 3 

وتنظيم .ىإلشباع الحاصل يؤدي الى حد كبير الى تغيير المحتوفالتناقض بين اإلشباع المتوقع وا.تنظيم محتوياتها
نظرا  ،كما أن التغيير يقع.االحتفاظ بجمهوره من خالل االستجابة للواقع الذي يعمل فيه بزيدوسائل في أي نظام ال

ات ـالمتسارع لتكنولوجيواالبتكار المتتابع وأن التطور السريع  ثم.التي يتم من خاللها استخدام الوسائل للظروف
)1991،34حمدي حسن، ( .مينهااالتصال يفرض على هذه الوسائل تغيير مضا  

 XX - تقييم نظرية االستخدامات واإلشباع
:دةات جديـاتجاه االستخدامات واإلشباع استحدثت نظريةلمعالجة السلبيات التي عرفتها محاولة في          

ون ـضمفتعرض الفرد لوسيلة معينة ومواإلشباع وطبيعة الوسيلة، اتجاه يهتم بالربط بين دوافع االستخدامات -
.معين يؤدي إلى إشباع معين مرتبط بدوافع معينة دون أخرى  

ياق ــية،السـيرات الشخصـالنفسية عند التعرض للوسيلة مثل المتغه يركز على العوامل االجتماعية واتجا -
ور إلى طإال أنه ت.]آخ[ماكوبي و أن بحث فيه سبق و فقد.بجديدذا االتجاه ليس وه...التفاعلاالجتماعي،النشاط و

  . االجتماعية مجتمعة وليس مستقلة عن بعضها البعض كما في األبحاث السابقةدراسة العوامل النفسية و
االتصال وبين اتجاهات تلك الوسائل كما و اتجاه اهتم بالكشف عن العالقة بين دوافع استخدام وسائل اإلعالم -

ن دوافـع التي تشير نتائجها أو.)1987( سوانسون و )1986( مورلي  ،)1983(  هو الشأن في بحوث روبن
مرزوق عبد ( . وبوجود عالقة قوية بين الدافع واإلشباع. االستخدام بأنماطترتبط  االستخدام ليست منعزلة وإنما

). 132-129، م س ذالحكم العادلي،   

 خالصــة
وضع شروط ومتطلبات إن النظرية الوظيفية البنائية والوظيفية الفردية، كل منهما حرص على ضرورة     

ففكرة تحليل أنساق المجتمعات بنائيا ووظيفيا،وما تتضمنه من .منذ تحليالت الرواد األوائل الى المعاصرين
أنظمـة اجتماعية وما يحمله األفراد من نزعات سيكولوجية واهتمامات فردية وجماعية،كانت الـدافع الرئيس 

بالرغم من االنتقادات الشديدة  –فكان أن وضعتا.ي الحاجياتالستعمال هذه األنظمة فيما يشبع الرغبات ويلب
نماذجا، فسرت من خاللها سلوكيات األفراد في استعمالهم لنسق  –وربما المجحفة أحيانا التي وجهت لهما 

وما يقوم به من وظائف مختلفة منها وظيفة اإلعالن، الذي .اجتماعي معين،وليكن نسق اإلعالم واالتصال
كحامل لفكرة ترويجية أو تسويقية لسلعة أو خدمة .يرا مـا فتئ يزداد ويتنوع يوما بعد آخرعرف تطورا كب

أو مساهما في حل مشكلة اجتماعية، كمشكلة الزواج بعرض إعالنات . أو حامل لمهمة إنسانية كمنفعة عامة.ما
تت تعاني منه بشكل رهيب وتنشيط بالتـالي المؤسسة الزواجية،وتخليصها من الركود الذي با.للراغبين في ذلك

. وألسـباب مختلفة  
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  تمـهيد 
الفلسفة،علم من المصطلحات التقليدية التي عرفتها   Les représentations socialesتعد التصورات االجتماعية   

الذي أطلق  دوركايمميل إوقد استعملت أول ما استعملت من طرف ...لم النفس االجتماعيعالنفس،علم االجتماع،
حينما قارن ما بين ،.1898سنة " واألخالق الميتافيزيقا" ة في مقال له نشر في مجل التصورات الجماعيةعليها 

أعاد بعد فترة طويلة من ثم .على خصوصية التفكير الجماعي ات الجماعية والتصورات الفردية وأكدالتصور
 تؤسسهالماذا وأوضح كيف و".نتاج جماعي"المقاربة للظهور،واعتبرها .S. Moscovici موسكوفيتشي.ارجساإلهمال 
ومذ ذاك لم يعد ينظر إليها كثمرة تفكير أقلية تقترح رؤيتها .ماات االجتماعية المختلفة حول موضوع الجماع
يمكّن من  الذيإذ تعد المفتاح االجتماعي أساسي للتآلف وصنف.(Pascal Moliner,1996,10).وإنما كتأسيس جماعي.الخاصة

  ) (Michel-Louis Rouquette& Patrick Ratau,94,14 ".فهم األحداث الواقعة
I - مفهوم التصورات االجتماعية  

بسبب  ،كاديميةاألالمفاهيم التي أثارت جدال كبيرا في األوساط  من االجتماعية يعد مفهوم التصورات     
 ذلكـفان مفهومها ليس ك فإذا كانت حقيقتها سهلة الفهم،. تشعبها وتموقعها في مفترق طرق المقاربات العلمية

.)1976,39,Moscovici.S (  بين ترسانة " مشترك"ألسباب تاريخية وأخرى غير تاريخية، اجتمعت كلها لوضع مفهوم
إذ ال يمكن استبعاد مرجعية العوامل الشخصية عن مفهوم التصورات ن المفاهيم النفسية واالجتماعية،م

  .)Doise.W, 1981. 81-84(. االجتماعية
لدن مجموعة كبيرة  حازت على اهتماما معتبرا من تماعيةأن التصورات االجنالحظ  ،من هذا المنطلقو    

ظواهر تختلف عن باقي الظواهر في الطبيعة بسبب ميزتها  ": على أنهادوركايم فعرفها المفكرين،من الباحثين و
لكن بقايا أفكـار تشغل انتباه األفراد ووإنتاجها ليس خالصة ... لها أسبابها وهي بدورها أسباب (...)الخاصة

كل ما " وينظر إليها على أنها ".ميول تحركنا دون أن ندريإنها عادات مكتسبة،أحكام مسبقة،...نا الماضيةتلحيا
 ) 14-12، 2002في سليمان بومدين، Le caractère moral ".)Durkheim .E يشكل سماتنا األخالقية

ار إطار تسمح ليس فقط باستقر) (...منظمة من القيم : "على أنها موسكوفيتشىسارج . ومن جهته يعرفها        
-18Jean(". ة إزاءهـاالستجابوضع ما،وتؤسس ولكن تشكل كذلك أداة توجههم إلدراك ,حياة األفراد والجماعات

philippe Leyens,1983..( نة منظمة من المعرفة واألم"أو " نماذج خاصة من المعرفة  "وأنهانفسية النشطة جموعة مدو
تأثير ما هو مجتمع في "عليه فهي و).Pascal Moliner, op.cit,51"(.الى حقيقة مدركةيقة الفيزيقية بفضلها الناس الحقيحول 

ا عن الواقع، وإنما عملية بناء وليست الصورة البسيطة التي يمكن بلورته ) Moscovici S,‘ 1976, 56  ( "مظاهر الفرد
  .احب ذلك من مجهود فكري و نفسيوما يص محاولة لتعديلهأو على األقل  .لهذا الواقع ذهنينشاط و

 وهي بهذا المعنى،تمكّن الشخص من التقرب من شيء،موسكوفيتشي دائما حسب،والتصورات االجتماعية
فمفهومها إذن يمكن أن يكون  ." الذهن ور فيإعادة الحض" معنى ويحمل.ارةإشتصور ذهني يظهر كرمز أو 

 كل ما نعرفه عن المجتمع هو مجموعف.ذي ترتسم وفقهإدراك لنوع التنظيم الذهني والسلوك االجتماعي ال
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. )Kouadria .A,119.1994.(عنها تتوافق والنماذج المرجعية المنبثقةواضحة،بطريقة  المظاهر المدركة والمنظمة
عملية  اإلى جانب كونه اهي إعادة الشيء للواقع مرة ثانية رغم غيابه في المجال المادي، مما يجعله":إذنو

وبعبارة .صلة ما بين المفاهيم والمدركاتأنها أي ).Moscovi .S.1976. 41(  ".عملية تجريدية كيةفكرية إدرا
معالجة تختلف بطبيعة الحال .فالفرد عندما يتلقى مثيرا خارجيا يقوم بمعالجته ذهنيا.رد والملموسبين المجأخرى،

والموضوعية ...مهنة، التكوينال, كالخبرة, ذاتيةال شخص آخر طبقا لعوامل تتعلق بشخصيته عن معالجة
  ).Ibid. 96(...المحيطكالعائلة،

ت موجهة الكتشاف الواقع نظريا،و...ة معرفية لها منطق ولغة خاصةأنظم"  والتصورات االجتماعية  
بين هي نتاج عملية التفاعل ف.)Abric.C.J.12.1994(.تشكيل نفسي سيكولوجي معرفي خاص بمجتمع ماوتنظيمه و

بين جماعة " مشتركة" لما تكون الذي يؤكد أنها  دوركايم موسكوفيتشيلوجي واالجتماعي،فخالف البعدين،السيكو
  )Y.Maache,MS.Chorfi.A.Koura,2002, 7(  .االجتماعي والسلوك وجيه االتصالتساهم في تتنتج جماعيا و

 ، ضعيةوفكرة،(الجتماعية،عملية استحضار لشيءونستخلص من تعاريف موسكوفيتشي أن التصورات ا
أو  .إلى الوعي مرة أخرى في الواقع الملموس أو إحضاره عن السياق المادي و إعادة بنائهغائب ) ...شخص
توجيه الموضوعة لتوضيح السلوكيات وكما أنها نوع من المعارف الساذجة . قيم معينهوفق مفاهيم و تعديله
  . ة التي أنتجتهاهذه المعارف الطبيعية تشكل خصائص الجماعات االجتماعيو.لاالتصا

ف إلى إعادة عملية تهد أن المقصود بالتصورات االجتماعية ،ترى من جهتها )Herzlich،)1973هيرزليتش 
نظام له نسيج ر إليها على أنها نظام مزدوج ؛وتنظ.ت الرمزية في عالقتها بالسلوكالعملياإنتاج طرق المعرفة و

سيرورة بناء الواقع انطالقا من معطيات خارجية مستمدة و. نظام اجتماعي خاص بمجتمع ماو.سيكولوجي مستقل
وإعادة ". وى ملموس ومنظم حول معنا مركزياإعادة بناء الشيء على مست" أي .من الوضع الذي يعيش فيه الفرد

قولبة وبناء عقلي حقيقي لموضوع مدرك  كريا لحقيقة خارجية منتهية كلية،وإنماانعكاسا ف ليست,اإلنتاج هذه
  )Herzlich.C, 1985 ,239( .الرمزي   الفردمنفصل عن النشاط  وكأنه غير

 الوضعوتنظيمه بصفة تتالءم و عملية بناء الواقع من خالل إدراكه التصورات االجتماعيةونفهم من هذا،أن 
يجابية وهذه اإل.وعدم االكتفاء بالتلقي والتخزين مما يدل على إيجابيته في قيامه بعملية البناء,الذي يعيش فيه الفرد
  . ناء الحضارة،ومكنته من ب)الراقية والمقصود الحيوانات(إلنسان عن بقية الحيوانات في اعتقادنا ما ميز ا

بشيء يمكن أن يكون  تحدث عندما ينشغل الفرد ،التصورات هي عملية عقلية وفكرية: "تؤكد  Jodeletجودلى 
عملية إعادة بناء شيء متعلق بمحتوى " و" كما يمكن أن يكون مجسدا أو غير مجسد ...شخصا، حدثا، فكرة

 اشكل معرفي مبني اجتماعيا له قصد" و". ملموس لفعل فكري يمثل شيئا غائبا رمزيا ويقرب الشيء البعيد 
  ). 1974Jodelet in Moscovi. 362(.."  اجتماعيةبجماعة يهدف إلى بناء حقيقة مشتركة خاصة  ا،تطبيقي
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  وعليه      .غيابه يراه رغم،فمثله فكرياتَببين الشيء المتصور بينه و بني عالقةتعني أن الفرد ي بهذا،جودلىو
طريقة عمل لترجمة  توردو تقرر،تفسرتصف،.المتصور التي تمثل الشيء، وفالتصور هو الرمزية المحتفظ بها

  ((Y.Maache, M.S.Chorfi, A.Kouira, op.cit.07) .التحكم في البيئة وقيادة المجتمعالواقع ،
آبريك Abric.C.J الواقع، سيرورة نشاط عقلي يعيد من خالله الفرد أو الجماعة بناءكنتاج و ينظر إليها 

شكل من المؤسسة المشتركة " فهي موجهة للسلوكيات والعالقات االجتماعية ألنها .ويمنحه داللة ومعنا خاصا
. ( المعطيات وتنظيمه وفق جملة من،جتماعيةلجماعة ا مشترك واقع لها رؤية عملية مستمرة في بناءاجتماعيا،

.Abric.C.J.( من خاللها األحداث اليومية ويتصرف وفقها الفرديفسر التي   وإذن هي المرجعية.  
و إنما بناء  ليس مجرد إرجاع صورة بسيطة للواقع"  يرى في التصورات االجتماعية Sillamy سالميأما 

  ).Sillamy.1983. 1029( ."للنشاط العقلي
نقل سلبي و حاضر مادي ملموس آخرمن محيط غائب إلى  التعريف مجرد النقل البسيط للصوروهنا يتجاوز  

  .المتصورنوع من الحركية والديناميكية لدى  ووممارسة فكرية  انشاطل ب للمتصور ،
  ".رـتبط بالضميالمرالشيء المتصور في الذهن و" تناسب و هاأن Leibniz ليبنتز، وDescartes ديكارت يري

فان كنا نرى مع الباحثين أن هناك تناسب أكيد ريف اقتصاره على نواحي دون أخرى،المالحظ على هذا التعو
ونوع الضمير مداه لم يوضحا لنا درجة هذا التناسب وإال أنهما بالضمير،ر وارتباطها للتصورات مع المتصو،

الضمير الفردي الذي و.في الحديث عنه دوركايمي أسهب إذا علمنا أن هناك الضمير الجمعي الذ.الذي يقصدانه
ال يمكن تجاهل " موسكوفيتشي فمثلما يؤكد.ة على اعتبار كليهما جانبا منهاالتصورات االجتماعيال تخلو منه 

  ) Moscovici.1974. 12(."أهمية التاريخ الشخصي في التصورات حتى ولو كانت تصورات جماعية
التصورات،ومن  التي تضرب حواسنا وتنتج من جهة(...) معارفنا تبدأ مع التجربة  كل إن " :يقول Kant كانط

 التي تمكنهيكتسب خاللها الفرد المعارف   .)Universel,1973, 88  arousseL Le grand( جهة أخرى تحرك نشاطنا الفكري
  .ل التصوريعمأهم مقومات ال،وهو ديناميكية النشاط الفكري يؤدي إلىمن الممارسة الفكرية مما 

لبناء الواقع من خالل نظام نفسي،انطالقـا من نشاط عقلي  نتاج:"التصورات االجتماعية  Kaes كايسويرى 
يخه الشخصي وظلت مخزنة التي يتلقاها الفرد عن طريق حواسه، وتلك التي جمعها أثناء تارالمعلومات 

  ).Boubakeur.in.Kaes.1998. 57(". اعات وجم مع التي تحصل عليها من عالقته باآلخرين أفرادا بذاكرته،
الواقع عن  لبناءهنا،يجمع كل عناصر التصورات في جانبها الفردي واالجتماعي، فهي نشاط عقلي  كايسو  

  .دوركايم نظام االجتماعي ركز عليه  ،وكسيرورة للتصوراتموسكوفيتشي فردي أقحمه نفسي طريق نظام 
  :كما يلي فا إجرائياتعرينستنتج  اتومن خالل هذه التعريف

الجانب المعرفي واالجتماعي،إلعادة  على بالتركيزهي المتصور العقلي لشيء ما،  ،التصورات االجتماعية " 
 .تجعل من األشكال المجردة ملموسةو .تسمح أن يكون لألفراد حقال خاصا يفسر العالم المحيط بهم .بناء الواقع

وتزودهم باألفكار واآلراء .شبكة العالقات التي تربطهم بالموضوعفي  وتدمجهامعنا  وتعطيهااألحداث  وتجسد
   ". والمالحظات التي تجعل من هذه العالقات ثابتة ومستمرة وفعالة
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II  المفاهيم المشابهةمفهوم التصورات االجتماعية و  
و إن بقيت  رغم ربط التصورات االجتماعية بالسيرورات النفسية األخرى، إال أنها شكل خاص يختلف عنها  

. عمليات مشتركة لجماعة اجتماعية...اتوالتصورفالممارسات والمواقف والتصرفات والرأي  .قريبة جدا منها
  :والمتتبع لها بالكاد يجد فروق بينها ،و نذكر في هذا الصدد

  الرأيالتصور و - 1
استجابة لفظية "و).13، 1998اب، محمد منير حج( ."االعتقاد والعقل والتدبر والنظر والتأمل "هو  ،الرأي لغة    

وغالبا ما يعبر عما يجب .ويبدو كرد فعل مسبق واستعداد مباشر للفعل.قابلة للمالحظة والقياس والتأويل.واضحة
   ).163, 1994عبد الرحمن عيسوي، ".(أن يكون ال عما هو كائن 

وبالتالي البد أن يخرج .معلن عنهاالرأي يتضمن اإلعالن عن وجوده بألفاظ أو رموز،تسمح بفهم الحقيقة الو   
فكر مرنة اتجاه شيء أو شخص أو مسألة معينة في حالة تَ" :،هوعلى هذاو.من حيز الباطن الى الوجود الظاهر

داخلي، اختياري، .تصور ألمر من األمورأو .)2003،108ميلود سفاري،مراد زعيمي،حاتم الصيد،".(لحظة زمنية محددة
ما يعد ك.بالمعلومات وتنتهي بالسلوك من منظومة متكاملة تبدأ ويعد جزء .خالفية عادة جدلي، يدور حول قضية

    ).03،1259،م 2003محمد منير حجاب،(.الخطوة الثانية التي تتأسس بعد المعلومات مباشرة
 شكل ذو قيمة اجتماعية يعبر بها الفرد" بأنه موسكوفيتشييرى , أي فجائي وقليل االستقراروبالرغم من أن الر

   ). Moscovici.S ,44,1976( ."موقف إزاء مشكلة موجهه من المجتمع هاتخاذتمائه و عن ان
ألن الرأي ال يكون إال  ،و لكن بعض العلماء ال يأخذون بهذا.الى أن الرأي يعبر عنه االتجاه ترستونو قد ذهب 

ميلود (اإلعالن يصبح واقعة  بمجردلفظيا،ويعتبر سلوكا ،كما أنه من وجهة نظر معينة.بوجود صراع أو مشكلة
  ) 112- 108، ذ سفاري،مراد زعيمي،حاتم الصيد،م س

الرأي يتميز كما  كونلرأي إال أن البون بينهما يكمن في االرتباط بين التصورات وا,رغم تأكيد هيرزليتشو
من الثبات،  التصورات على النقيض من ذلك تتميز بدرجة عاليةبالفرد، وخاص هو سبقت اإلشارة بعدم الثبات و

بيد أن .الخاصية االجتماعية التي يمنعها عنه الرأيبالفرد ،وتمد وإن كانت تخص الفرد فهي كذلك تخص الجماعة
ه لكن تضيف إلى ذلك عملية إعادة إنتاج، التصورات مثلما هو الحال في الرأي، تقوم بعملية االستجابة للموضوع

جمع من " التصورات االجتماعيةعلى حد قول موسكوفيتشي ومع ذلك و.، أمر ال يقوم به الرأي)الموضوع (
   .تمكننا من الوصول إلى التصور الذي يفهم عبر سلسلة من اآلراء ،"اآلراء

  :  الدراسات تصف الرأي على أنه ومجمل القول؛ أن جل
  .رد فعل الفرد على موضوع خارجي، منتهي، مستقل عن الفاعل االجتماعي -1
  .السلوكبوله عالقة مباشرة .يشكل نوعا من اإلعالنيستند إلى موضوع و -  2
وحسب ما يصرح به ألنه التنبؤ، تنسب إليه خاصية ،"للفعل إعداد"فان الرأي يؤخذ من حيث كونه وعليه،   
        ). Moscovici.S ,44,1976(  .من فعل يمكن االهتداء إلى ما سوف يقوم به ،الفرد
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   اإلدراكالتصور و - 2
 فاألمر.به ذهنية خاصة تصوراتمحيط وبناء الي مجموع العمليات التي تسمح بالتعرف على اإلدراك يعن  

                                                               ) Jean Didier Bagot,1999.05 ( .بديهي إلى درجة التفكير أن العالم هو مثلما ندركهيتعلق بنشاط دائم سهل و
وينطـوي  .عن المحيط ية تفسير المعلومات الواردة للنظام السلوكي وتكوين المفاهيم والتصوراتعملواإلدراك،

 مدلوالتوالبعض اآلخر بتنظيمها وتفسيرها وإعطائها  ،على عمليات فرعية يختص بعضها باستقبال المثيرات
رات ـالتغيالنظام السلوكي ولبيئة المحيطة بو تكون مفاهيم عامة وشاملة عن ا،حتى تصل إلى الذروة.ومعاني

 .الطارئة عليه
 يؤثر بطريقة مباشرة وغير مباشرة على استجاباتومتراكمة ومرتبطة بالنشاط الذهني،واإلدراك،عملية مستمرة 

وأنماط سلوكه، ويشير في ذات الوقت إلى قدرته على تنظيم المنبهات الحسية الواردة عبر الحواس  الفرد
ويترجم المعلومات  )147 - 146، 1، م2003محمد منير حجاب، . (التجارب والخبرات السابقةومعالجتها ذهنيا في إطار 

بالنظر إلى تجاربه  ( يحتم إدراج الكثير من المشاعر التي تتم وفقها اختيارات الفرد في اتخاذ قراراته،والحسية
  ).Jean Didier Bagoi ,op.cit , 14-15(. ، توقعاته،دوافعه الذهنية وعواطفه) السابقة

فعل بنائي يفسر الفرد من خالله المشاعر التي يتلقاها،ويربط بينها في "اإلدراك على أنه  موسكوفيتشييعرف 
  ".عالقات تعطيها معنا خاصا 

وكالهما  ".فعل بنائي" هذا يترك االنطباع أن التصورات واإلدراك شيء واحد على األقل من حيث كونهما و  
الحاصل أن التصورات ال تفرض وجود الشيء حاضرا في الواقع و.بين األشياء يترجم ويفسر ويركب العالقة

ومن جهة  ،ذا من جهةه.ذي يحتم توفر هذا الشيءخالف اإلدراك ال،وإنما إعادة شيء غائب عن المحيط المادي
ار وكل أخرى، فان التصورات تساهم بقدر ما في عملية اإلدراك أي أدراك المواضيع واألشياء واألشخاص واألفك

فهم الواقع المحيط بنا هو إدراكه عن طريق التصورات الذهنية "  :Borbalanبوربالن  ، مثلما يؤكدالمحيط
   ".واالجتماعية

اإلدراك هو جملة " : werBro براور يؤكدرغم أن هناك من ال يرى فرقا جوهريا ما بين التصور واإلدراك، و
عامل وسيط ما بين  إال أن الحقيقة هي أن التصورات )Herzlich,in .Vinter .p.Mounoud 1985.256(  ."من التصورات

من ثم يشكل تصورات عن األشياء ،وفالفرد يقارن بين ما يعرف وما يالحظ. النشاط اإلدراكي والنشاط الفكري
رى تبعا في بلورتها الذكريات والتجارب والمالحظات حتى يمكنه تصنيفها وترتيبها الواحدة تلوى األخ تساهمالتي 

  ) (Encarta,2004 . االختالف أو/لمعايير التشابه و
كما تتأثر بالظروف ... العمليات النفسية األخرى كالدفاعية والتعلم فيتؤثر   عملية شخصية،ويبقى اإلدراك

الموضوعية التي تحيط بالنظام السلوكي وما يتراكم فيه من معلومات وخبرات سابقة ويصعب إخضاعها للمقاييس 
ال يظهر كمعنى ", تؤكد هيرزليتش مثلماكما أن محتوى التصور ). 147، 01، م 2003محمد منير حجاب،.( ضوعيةالمو

  ".إدراكي إال إذا ظهر على المستوى المادي
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  االتجاهالتصور و - 3 
 نحو شيء محدد أوموجها ويكون دائما  .اتالسلوكيونظاما متطورا من المعتقدات والمشاعر والميول  االتجاه،  

موضوع بالذات، فال يستطيع الفرد تكوين اتجاه حيال شيء أو شخص أو موضوع إال إذا كان موجودا في محيط 
تفاعل ،إنما مستقال ليس شيئا" فاالتجاه  ،وعلى هذا.تجاها حول ما ال يتفاعل معهوال يمكنه تشكيل ا كما.إدراكه
عن قيمة فهو تعبير ).2002،21- 2001منال طلعت محمود،(".ما يحيط به من تراث وقيم وعادات وتقاليد وأحداث معالفرد 

نحو االستجابة لمواضيع أو مواقف بطريقة واالستعداد  يحتوى على نوع من التقييم اإليجابي أو السلبي ،لذاأو معتقد
  )17،18، 1، م 203حجاب،  محمد منير".(محددة ومعروفة مسبقا 

رمز يعبر عن رؤيتنا لمحيطنا وهو "على أنهميكيلليه  تعريف جدوقد تنوعت التعريفات التي تناولت االتجاه فن   
  ".إيجابي أو سلبي

توجه التي  ذلك االستعداد العقلي والعصبي الذي يتكون نتيجة الخبرات المتوالية" يرى فيه   Allport آلبورت أما 
  ".استجابات الفرد إزاء األشياء والمواقف المختلفة 

  ).Paul Albon,1973,138 -139" (بأنه تحضير خاص للعمل" يعرفه Stoutzel ستوتزال   
في  ديناميكيأو  توجيهي ،وذو تأثيرمن خالل الخبرة الشخصية ونفسي عصبي وتأهب استعداد :"سويف ويعرفه 

  ). 327، 1972.مصطفى سويف".( لمواضيع والمواقف التي تستثيرها هذه االستجابة ا لكلاستجابة الفرد 
يمثل خلفية جاهزة ورصيد يمكّن الفرد من كما .إلى ارتباطه بالحاجات والدوافعاالتجاه  ويعزو الباحثون ثبات

حقيق التوافق وتوطين العالقات االجتماعية لتعلى استمرار يساعده و.مصالحه واهتماماته منطلقتقدير المواقف من 
 ) 20-19، 01،م2003،محمد منير حجاب.(وعلى إعطاء معنا لألحداث المحيطةالعام،

المشاعر  يضمعاطفي وآخر ...معرفي يضم األفكار والمعتقداتجزء ومثلما نالحظ،االتجاه يتشكل من مركب ؛
   ).op.cit,Herzlich.239. (اتجاه موضوع أو حالة ما وسلوكيات وتصرفات ميولهي و...الحوافز والدوافع و

 عبرثقافتهم والتي تنتقل نسبة منها  مصادر االتجاه ثقافية، بمعنى أن األفراد يتبنون االتجاهات السائدة فيو
  .المؤسساتت االجتماعية كالدعاية والسلطة ووالبعض من المؤثرا.ويتكون البعض اآلخر من التجارب.األجيال

) Alhefnee Abdel Momen ,1994,92.(المؤثرات الثقافية بويرتبط . كما يتأثر بالموقف الديني العقائدي واالنتماء العرقي
  ).24،ص  36،2003للدراسات األمنية والتدريب،ع  جلة العربيةالم (الحضارية

 باالستجابة  العاطفي وال تكتفي - تتجاوز المركب المعرفي بالتصورات االجتماعية،نجد أنها االتجاه وإذا قارنا 
التصورات ألنه عنصرا من  بعض خصائص االتجاه يحملومع هذا ...بل وأكثر من ذلك تعكس فكرة،رأي،

أمثال وهذا ما أكده بعض المنظرين ...موضوع مانكون اتجاها نحو  هافمن خالل."جانبها العاطفي"و.عناصرها
       )Gilly,1980. 31(."سلوك الفرد إزاء اآلخر نتيجة التصورات التي يملكها عنه" فيه ممن يرون،جيليوآبريك 

 .فقير بالمعلوماتحقل  فيلو يوجد و و.مةسابق على المعلو،سلبي أو إيجابيواالتجاه في التصورات االجتماعية،
  .كان لها تصورات حيال التحليل النفسي رغم معرفتها الضحلة بالموضوع موسكوفيتشي ففئة العمال في دراسة
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  الصورةالتصور و -4
في كثير من  تعنيو. شيء يقع مكان شيء آخر يشبهه و يدرك كإشارة متماثلة الصورة،مادية أو غير مادية،

السمع، (وأنواع التصورات األخرى المتعلقة بالحواس ،تنطبق كذلك على التصور الذهنيبصري،واألحيان تصور 
    Alex Muccheilli) .(1996,20...) اللمس، الشم، الذوق

لهذا تعد و.تأثرا بالمعلومات المخزنة عنهاعن األشياء بإدراكه لها، م والصورة هي االنطباع الذي يكّونه الفرد
 فإذا كانت المعلومات ناقصة أو االعتقاد سالب عن موضوع ما، يتكون. المعرفة واإلدراك نتاج تفاعل عناصر

من معلومات أو  بالموضوعفي كل ما يرتبط الصورة تؤثر بالتالي فإن إدراك خاطئ يؤثر في صورتنا عنه،و
  .معارف أو معتقدات أو اتجاهات

ارتبطت بعواطف محاكاة لتجربة حسية إحياء وى إل: "إلى أن كلمة الصورة تشير "ويبستر"و قد ذهب قاموس 
  ". استرجاع لما اختزنته الذاكرة أو التخيل وأدركته الحواسو.معينة
يؤكد هذا التعريف أن ال شيء وهمي على اإلطالق في الصورة التي تتكون في أذهان األفراد الذين سوف و

  .نظر عن صدقها أو زيفهايتصرفون حيالها تبعا لهذا التصور الذي تكون لديهم بغض ال
ضرورة أن يكون وليس بال.العقلي لما سبق إدراكه بالحواس وثمة رأي آخر يقول أنها استحضار العقل أو التوليد

ختالف تجارب البشر ومدركاتهم الحسية التي يمرون وهذا التوليد مجال اختالف تبعا ال.ذلك المدرك مرئيا
  ).1583-1582، 4محمد منير حجاب،م .( ثار عند حضور الرمز الدالويتألف منها رصيدهم النفسي الذي يستبها،
 تحتفظفي أذهاننا، و...الذي تتركه المواضيع واألشخاص" الذهني الحس"يمكن افتراض الصورة كنوع من و 

إعطاء لحماية هذه اآلثار من التغيرات وفي نفس الوقت بحيوية أثار الماضي الذي يحتل مكانة في ذاكرتنا 
  .وبعثها في أذهاننا و كأننا بصدد ارتكابها تجربة استحضارهاباستمرار اإلحساس 

ألنها تقوم بانتقاء  ،الخارجالختيار لكل ما يأتي من الداخل وا، تمارس التصفية وموسكوفيتشيالصورة يعتقد و
مرار الحياة وري الستضرال  اطـواالرتب ،التي يريدها الفرد اللذة المعارف المكتسبة بحيث تبقي على التي تخلق

هذا ال وعلى .)Moscovici .S, 1976.  44.45.( زلةـلعاأو  مـأللاتستبعد كل ما من شأنه أن يخلق الحياة االجتماعية،و
   .فرويدنبتعد كثيرا عن الطرح الذي جاء به 

 لق باالفتراضاتأو على األقل فيما يتع-و مفهوم الصورة يشترك مع مفهوم التصور، في مجموعة من النقاط،
كما أنها  .كما سبقت اإلشارة انعكاس داخلي لحقيقة خارجية مطابقة لما يوجد داخل العقل تماما فالصورة.السابقة

، 1محمود السيد أبو النيل،ج ( . وهم مثلها مثل التصوراتالمع إنها حقيقة واقعية ال خرافة واستحضار لشيء غائب 
تنتج و.واقعية تنتج صورا ة ومفهوم التصور،فالصورةنفس االرتباط بين مفهوم الصوريوجد  كما).22، 1985

بيد أن الفرق بينهما يكمن في أن الصورة إعادة (Pascal Moliner ,op.cit,06)  .التصورات صور اجتماعية لألشياء الموجودة
ئية بناء مركب ومماثل للتجارب المر.بناء سلبي ال إضافة فيه، فالفرد يحمل في ذاكرته مجموعة من الصور

التصورات في حين تعيد  .انعكاس للواقع مثلما هو موجود بالفعل فليست أكثر من.ومستقلة عنه بدرجات متفاوتة
  )، م س ذ، ص نمحمود السيد أبو النيل،ج . ( في إعادة بلورتهالتدخل و البناء بشيء من اإليجابية
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  القيم التصـور و - 5
لكنها ،مختلفة تعريفاتالقيم  Tolmanتولمان ، Newcombوكمبني ،Murphy ميرفيكثير من علماء من أمثال العرف 
قبول إلى إيجابية أو سلبية، تبدأ من المعقد يتضمن أحكاما تقويمية،القيم نظام " مها في قولهوجملفمتكاملة 
 ،تعكس أهداف الفردو.األشخاصشياء وموضوعات الحيا،ونحو األذات طابع فكري ومزاجي .الرفض

  :ـهاوأهم خصائص.ية وعلميةوما تتضمنه من نواحي دينية،اقتصاد .نظامه االجتماعي وثقافته،حاجاته، اهتماماته
  ).الثانوية( تهتم باألهداف البعيدة التي يضعها اإلنسان لنفسه ال باألهداف الفرعية  -1-
  .خاضعة لها وهذا يعني أن هناك قيما تأخذ األولوية في حياة الفرد وأخرى ثانوية أوترتيبا هرميا،تُرتب  -2-
  .فالنظم تدعم قيما على حساب أخرى... ترتبط بالمستويات االجتماعية واالقتصادية -3-
وأن ). 229، 1985، 01محمود السيد أبو النيل، ج (. ألنها ترجع الى الفرد منذ والدتهتتميز بصعوبة تغييرها، -4-

ماعي أو نتيجة لعملية التغيير االجت.عينةلمواقف وظروف مخاللها تعرض الفرد يبعد مدة زمنية فحصلت تغيرات،
  ).465المرجع السابق، . (المستحدثةاألوضاع حينما يوجد تعارض بين قيم و

  : القيم على النحو التالي وغيرهم و قد صنف جوردن آلبرت، فيليب فرنون وجاردنر لندزى
  القيمة النظرية  -أ  -
ويتميز .وراء القوانين التي تحكم األشياءتشاف الحقيقة وسعيه عن هذه القيمة اهتمام الفرد وميله إلى اكيعبر  

  .الفالسفةعادة من العلماء وهم و.المعرفيةالذين تسود عندهم هذه القيمة بالنظرة الموضوعية النقدية واألشخاص 
  القيمة االقتصادية - ب  -
ويتميز  .صول على الثروة وزيادتهاويتخذ من المحيط وسيلة للح.يعبر عنها اهتمام الفرد وميله إلى ما هو نافع 

  .ندهم هذه القيمة بالنظرة العمليةاألشخاص الذين تسود ع
  القيمة الجمالية -ج  -
واألشخاص الذين تسود عندهم هذه القيمة يتميزون بالفن م الفرد بكل ما هو جميل ومتناسق، يعبر عنها اهتما 

  .واإلبداع واالبتكار وتذوق الجمال
  الجتماعية القيمة ا -د  -

ويتميز .ويجد في ذلك إشباعا له وسعادة. ممساعدتهل وحبه للناس، وميلهويعبر عن هذه القيمة اهتمام الفرد 
  .األشخاص الذين تتواجد عندهم هذه القيمة بالتعاطف واإليثار واالستعداد للخدمة العامة

  القيمة السياسية  -هـ -
  .اعـيتميز أصحابها بالميل إلى القيادة وقدرتهم على التوجيه واإلقن. ويعبر عنها اهتمام الفرد بالنشاط السياسي

  القيمة الدينية  -و  -
  يعبر عنها برغبة الفرد في االنقياد وراء قوة خفية يؤمن بها وتوجد عند أصحاب نزعة إتباع التعاليم وممارسة   

  .)317-315، 1994عباس محمود عوض، رشاد صالح دمنهوري ،.( الطقوس الدينية
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فكلتاهما تتجذر في أعماق .مثلها مثل التصورات االجتماعية ويمكن اعتبار القيم نوعا من أنواع االعتقاد،
بفضل وظائفها كإطار لتفسير الظواهر يمكن أن  فالتصورات.واهر التعبير النفسي والفيزيائيوتشكل ظ ،اإلنسان

كان هناك حضور لمفهوم نت هناك عملية تفاعل،فكلما كا.يةتصبح العوامل المكونة لحقيقة العالقات االجتماع
  .اتهمالتصورات االجتماعية التي تحددها معارف المتفاعلين يستعملونها في عالق

. وهي القيمة الدينية،االجتماعية،االقتصادية والجمالية.وفي دراستنا أدرجنا أربعة قيم في االختيار للزواج 
ربما ألنها ال تعني الكثير للجمهور القارئ لصحف .ء الدراسة االستكشافيةواستبعدنا بقية القيم ألنها لم تظهر أثنا

 .والطالب أو العارض للزواج كونها قيم ال تدخل مباشرة في تسيير الحياة العادية لألشخاص.عينتنا
والتي اعتمدناها كدراسة سابقة،فقد "قيم الزواج لدى الطالب الجامعي " أما دراسة وردة لعمور الموسومة 

اختارت فيها الطالبة مجموعة من القيم الختبارها كشرط من شروط االختيار للزواج عند الطالب الجامعي، وهي 
والقيمة ).المال ،العمل( القيمة االقتصادية ومؤشراتها.القيمة الدينية).الجمال،السن(القيمة الجمالية ومؤشراتها 

  ).المستوى التعليمي(االجتماعية ومؤشرها 
 – المعتقدر والتصـو  
التي يؤمن العقيدة  أساسا علىوتبنى فحياة اإلنسان تعتمد .فلسفة عقائدية أو مذهبية يستند إليها بشريلكل مجتمع  
وهذا ما  .على أنها أصل النظام االجتماعيإليها العلماء والباحثون  وعلى هذا نظر. و يستمد منها قيمه ونظمهبها 
  .ذات أهمية قصوى وخطورة كبيرة هايجعل

 تعترف حتى التي ال اتمجتمعالولدى كل .ة كبرى لدى كل إنسان حتى الملحدتحتل العقيدة مكان" يقول شلتوت 
وتحكـم وتصيغ .وتعد الواجهة األساسية لسلوك الفرد حيث تتحول إلى مواجهات قيميه تترجم إلى واقع.باألديان
فإذا كانت العالقات االجتماعية تنشأ عن .فرادوتمثل االستقرار الروحي لأل.مسار السلوك وتضبطه وتوجههوتحدد 

ع وتميزه وتضبط حقيقة المجتمحدد شكلها واتجاهها ،تفان العقيدة من تعطيها طابعها المميز،ميل فطري عند اإلنسان
النظم  افة وتوضع الموازين واالتجاهات وتصاغالثقعلى أساسها تبني بالقيم التي  وتمده.عن غيره من المجتمعات

تعمل على تحقيق التكامل االجتماعي بما تخلقه من شعور و.التنشئة االجتماعية ممارسةمن  هتمكنو.ابطوالضو
وهذا يعني أن هناك تالزما وثيقا .الترابط والتقارب بين أعضاء العقيدة الواحدة نتيجة لوحدة المنطق ووحدة الهدف

   عتقادي وطبيعة النظام االجتماعيطبيعة التصور االبين 
على أو كانت .المصدر الرئيس ألغلب العقائد -السماوية منها والوضعية -مثلت األديان كلهاولقد  

. ا لظهورها بشكل أو بآخر سواء في موقف منسجم مع هذه األديان أو في موقف معارض لهاـسبباألقل 
 الرافضة له كانت فيماركس وفلسفة .كانت أساس المذهب الوضعي على الدين المصرة كانطففلسفة 
   ).وما بعدها  ،مراد زعيمي، ( .ةـللديانة اليهودي رافضةحقيقتها 

أهداف والتي هي فرضية دائمة أو قناعة تخص مرجعية اجتماعية،و"وخالصة القول أن العقيدة   
اد االلتزام الفكري وسلوكي دزا تعد عامل ضبط، فكلما ازداد اليقين بعقيدة ما، كلما. ممارسة ووسيلة،حياة
  .ضياتهابمقت
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  التصنيف التصور و - 7
  م مختلفة" على أنه التصنيف رف عن مجموعة من األحجام الوصفية ذات قيما ئا وعليه فإن شي. الى حد معي

  .حجامتلك األينتهي الى تصنيف معين حينما تطابق خصائصه 
وأعمال  )Leyens  1981أعمال (النفسية واالجتماعية خاصة كانت عملية التصنيف مجال العديد من األبحاث ولقد    

)1994 Bourhis& Leyens.( 
   :يقوم التصنيف بالعديد من الوظائف نوجزها في النقاط التالية

يسمح بالتخفيف من التعقيد الموجود داخل المحيط وذلك بتوريد تصنيفات وصفية تمكن األفراد من معالجة  – 1
  .أكبر عدد ممكن من المعلومات

  .وتحديد خصائصهاوية والتعرف على األشياء المجهولة اله بتأكيديسمح  – 2
  .يساهم في عملية توجيه السلوكياتو.التعلّمو يسهل عمليتي اإلدماج -  3
المذكورة أو  ،فان التصورات االجتماعية يمكن أن تماثل التصنيف ألنها تقوم بأداء وظائفهماومن وجهة نظر  

  ".و األشخاصوالظواهر  يفات بحيث يمكنها ترتيب الظروفتظهر التصورات كتصن" ):198( جودليكما ترى 
 اعتبار  مع أنه يمكن.مفهوم متكامل للتصورات مع مفهوم التصنيف أو نظام التصنيفاتبيد أنه ال يوجد   

إن نظام التصنيف مكون من مكونات التصورات :")1987( آبريكفيقول .تصنيف وظيفة من وظائف التصوراتال
حول تصورٍات األمراض العقلية عند جماعة  جودليوفي هذا،مثال دراسة Pascal Moliner,op.cit,15- 16). (".االجتماعية 

فموضوعا معقدا مثل األمراض .أمراض عقليةأمراض عصبية و:مفهومين اثنين هماريفية والتي تمحورت حول 
ة تسمح بترتيب مختلف أنواع العقلية يمكن إدراكه من خالل نوع من المعارف البسيطة ولكنها في النهاي

  .االضطرابات العصبية
III - رات االجتماعيةشروط ظهور التصو  

تحديد هيئة الوضعية ل موسكوفيتشيوضعها ثالث شروط يكتمل نموها البد من توفر ،وحتى تظهر التصورات
    : هياالجتماعية 

،إضافة الى الحواجز االجتماعية أسباب مالزمة لها لوجودالمعلومة الخاصة بموضوع التصورات  انتشار - 
الدالئل مما قد يؤدي الى بصعوبة نظرا لتعدد الوسائل و فاألفراد ال يمكنهم الولوج الى المعلومة إال .الثقافية عامةو

  .تشويش الفهمومن ثمة انحراف وظهور تباين في التفسير 
اهتمام من نوع خاص  ية تحددوهي وضع -بالنظر الى موضوع التصورات  -الخاصة بالجماعةالوضعية   - 

  .بموضوع ما دون آخر تحت تأثير نظرية التبئير التي تمنع من النظر الى المواضيع نظرة شاملة
الضرورة التي يستشعرها األفراد لتطوير السلوكيات والخطاب اتجاه الموضوع غير المعروف لديهم إذ  - 

  .حيال موضوع غير متحكم فيه -ستدالل إال إذا توفرت ميكانيزمات اال -يصعب االتصال و التصرف 
 :كن كافية لظهور التصورات لسببينوإن كانت ضرورية، فهي لم تن هذه الشروط بيد أ.
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  .غير الوضعية المقصودة إمكانية توقع ظهور التصورات االجتماعية في وضعية معينة – 1
يدفع لالعتقاد أن كل  مما .ل وضعية مالنظرية التصورات من أجل تحليوالمبالغ فيه االستعمال الكثيف  – 2

حتى  - وهو أمر غير صحيح البتة إذ هناك من المواضيع ). Pascal Moliner,op.cit,34-35(موضوع هو موضوع للتصور 
ال ترقى الى درجة التصورات،كما أن هناك مواضيع يمكن أن نعتبرها مجازا  - وإن اعتبرت مواضيع اجتماعية 

  ...واألعراف و القوانين المعتقدم الدين وفوق التصورات مثل أحكا
VI - رات االجتماعيةأنواع التصو  
  .أو تابعة تصورات غير مستقلةتصورات مستقلة و: ين من التصوراتهناك نوع) 1987( فالمونحسب    

  التصورات المستقلة   – 1
ذاته،مثلما هو الحال في دراسة ء إن مبدأ التنظيم في التصورات االجتماعية المستقلة يقع على مستوى الشي   
 &    موقنيودراسة .)1989التصورات واألمراض العقلية( جودلي دراسة.)1961التصورات والتحليل النفسي (  وفيتشيـموسك
Mognyكاروقاتي Carugati )  هذه الدراسات يوضح فيها أصحابها وجود النواة المركزية و.) 1985التصورات والذكاء

  ".النواة الصلبة" الباحثان األخيران اسم والتي أطلق عليها 
  )التابعة( التصورات غير المستقلة   – 2
المركزية تقع خارج الشيء أو  ألن النواة.و يتطلب تحليال خاصامن التصورات يعد أكثر تعقيدا، النوع هذا   

 ل تغيير القطارالتصورات حو(   Morinمورن &   Abric أبريكمثلما توضح نتائج دراسة ،الموضوع المتصور
  ) J.C.Abric, 1994. 24. (من خاللها أن معنى التصورات يتم بعيدا عن الموضوع اكتشفاالتي و) 1990
من نوع التصورات المستقلة كونها تقع في مركز  والتصورات االجتماعية التي رصدناها في موضوع دراستنا 

وغيرهم ممن اهتموا  فالمون ،آبريك موسكوفيشي، التصورات أو أنها النواة المركزية التي تحدث عنها وبإسهاب
  . بهذه المقاربة

والنواة المركزية في تصورات الجمهور المستخدم لعينة دراستنا هذه، تتمثل في االختيار للزواج عن طريق   
جتماعيـة وتدور حول مجموعة القيم المادية وغير المادية  كالقيم الدينية، االقتصاديـة، اال. اإلعالنات الصحفية

  . والجمالية والتي تعد النظام المحيطي للنواة المركزية
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V-   محتوى التصورات االجتماعية  
   :، حول ثالثة أبعاد أساسية هي)1961( موسكوفيتشيتنتظم التصورات االجتماعية  حسب    

  المعلـومات -1
نظام معرفي حول  "هي  وأ (Pascal Moliner,op.cit,52) .متعلقة بموضوع ماالتشير المعلومة الى مجموعة المعارف 
ذلك الشيء الذي يعدل أو يغير : " فيها  البعضيرى و )Mosovici, 1976. 66" (موضوع اجتماعي يخص جماعة معينة

والبعض .يقوله اآلخرون أو ماأتينا بواسطة المالحظة المباشرة،فبعض المعلومات ت.من البناء المعرفي بطريقة ما
وكلها نتاج عملية اتصال شخصي أو جمعي أو .متنّوعةوالبعض من مصادر أخرى متعددة و ةمن القراء
  ).2272-2271، 6،م2003منير حجاب،.( "جماهيري

 انتقائها،طات التي يعالجها الجهاز النفسي،من خالل كيفية استقبالها، مجموع النشا"هاأن Codel كودل ويعتقد
 .وبالتالي تكوين المعرفة من معلومة معالجة.حقيقة واقعة وكيفية بناء التصور من.تحويلها،تنظيمها

)Moscovici,1984,.360 Jodelet in.(  
 ".ونوع التربية واالتصال االجتماعي تقاليدنا (...)تفكيرنا،نماذج   معرفة تتشكل من خالل تجاربنا،"وألن المعلومة 

)Moscovici,1984,.360 Jodelet in.( حتى يمكن فهم ...ظيفة التكييف، التعديل،التشخيصتقوم بجملة من الوظائف مثل و
   ) J,Guichard.120, 1993 (. ومواضيع المحيط وإعطائها قيمة ظروف

فة التصال بأنواعه المختلاالحتكاك وا،الخبرات الجماعية،عن طريق التجارب الشخصيةيتم  واكتساب المعلومة 
)Moscovici,1984,.360 Jodelet in(.كما ...وم بسلسلة من العمليات لدمجها في وضعيته،تاريخه، قيمهيق والفرد باكتسابه إياها

على و. على عناصر ذهنية بدرجة عالية كونها تحتوى.ا من مجموعة من المتغيراتمعنا خاصا انطالقيعطيها 
وإذن، هي   )110Kouadria,op.cit,.A ...(ل العلوم،األيديولوجية والثقافةمث األفكار وإنتاج.والموضوعيةالمعارف الذاتية 

ذي ال يمتلك ـالتي يكسبها الفرد ويمتلكها فال والمعلومات نشاط يقوم على جملة من العوامل منها عامل المعارف
  . إزاءه –على األقل كامال  –المعلومة حول موضوع ما، ال يمكن أن يمتلك تصورا 

وقد  .المجمعة كميا و كيفيا حول موضوع اجتماعي معينذا البعد،يتعلق األمر بالمعلومات المكتسبة وهفيما يخص و 
لكل من جماعة  نجد أن  موسكوفيتشىفبالرجوع إلى نتائج دراسة  .أو متداولة أو قالب جاهز أصيلةتكون 

بسبب اختالف المعلومات  لنفسيالتحليل ا" هضم"ماركسيين طريقتها الخاصة في ،الكاثوليكيينالعمال، الطلبة،ال
وينظر .الطبقة الكادحة مستوىكأداة لتحسين ) التحليل النفسي( فالليبراليون ينظرون إليه.المكتسبة حول الموضوع

ويشكل عند بعض مفردات .فردية ومخادعة وال تعطي االعتبار للحقائق االجتماعيةإليه الشيوعيون على أنه طريقة
". اختراع ألماني"أو " مود يل أمريكي"أو " ال لالنحالل الخلقيمنظمة خداع واحتي"العينة 

االجتماعي للتصورات،بمعنى أن العملية عبارة عن جملة يز العلماء على الجانب المعرفي ونالحظ تركومما سبق، 
  ، الناتجة عن التنشئة االجتماعية المشكلة أصال من المعارف التي أدمجت عن طريق التعلم المعلوماتمن 
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 وهذا الطرح يؤكد أن التصورات... نماذج التفكيرومن السلوك والتصرف و.لذي يتلقاه الفرد طيلة حياتها
وإنما هي حقيقة تمارسها الجماعة بما توفر لديها من . أو الوهم ال يمكن أن تأتي من العدم أو الخيال االجتماعية

  .معلومات حول موضوع التصور
ة قبلية استطالعية صرح لنا بعض الشباب أنه يتردد في اللجوء الى ومن خالل المسح الذي قمنا به كأدا

فمن الصعب  االختيار أو اتخاذ قرار مصيري . اإلعالنات كوسيلة لالختيار للزواج بالرغم من المزايا الظاهرة لها
علومات وألن هذه الطريقة تفتقد الى الم. كهذا دون توفر المعلومات الكافية والمطلوبة عن الشريك المرتقب

  . والتصور هنا يكون غامض ومخادع في كثير من األحيان.الصحيحة وقد تكون معلومات مزيفة 
مبررا  من مكوناتهاكمكون وبالرغم من أهمية المعلومة في تشكيل التصورات االجتماعية، فإن البعض يرفضها  

حاب نظرية الرصاصة السحرية وهو نفس االعتقاد الذي جاء به أص.ال غير مستقبلذلك بأن الفرد عضو سلبي 
وأنه .يلعب دورا ايجابيا أنه الفرد يبرهن  Pascal molinerباسكال مولينيير   لكن.بالرغم من اختالف مجال الطرح 

والمعتقدات التي ) سمعت،قيل لي(،عملية االتصال )رأيت،عملت( المالحظة:يكتسب المعلومات من مصادر ثالث
وهو ما قالت به نظرية االستخدامات واإلشباع التي تنظر الى  )Pascal ..(Moliner,op.cit,53-54 )أظن،اعتقد(أساسها بنفسه 

  .الفرد ككائن إيجابي يختار بحرية المعلومة والمضمون اإلعالمي
إنما فقط تلك المتعلقة ببعض زوايا الموضوع أو الزوايا ،ومعلوم أن األفراد ال يمتلكون المعلومات في كليتهاو    

  .الشخصية أو العامةلفعاليتها أو غرابتها أو ارتباطها بالحياة  ب اهتمام أكبر نظرا التي تجل
 شكل من أشكال المعرفةفي رؤيته للتصورات االجتماعية على أنها  موسكوفيتشىونحن في هذا نتفق مع 

ولها  ة اجتماعياشكل من المعرفة المكونة والمشترك" : التي تنظر إليها من حيث هي )1993( جودليومع . الخاصة
  )op.cit,120) .JGuichard, ." تطبيقية، أي نوع من المعرفة القابلة للتطبيق وجهة
- رحقل التصو   
جدت لما وكالحقل يوجد و.هذا المحتوى" غنى"مقدار  ،يعبر حقل التصور عن فكرة تنظيم محتوى التصورات" 

فالتصورات االجتماعية ". وهذا يعنى أنه يجب توفر حد أدنى من المعلومات القابلة للتنظيم".وحدة هرمية للعناصر"
وال يمكن أن تفهم إال على .ال يمكن أن تتبلور أو تأخذ تنظيما معينا إال إذا وجدت في إطارها الحقيقي والمناسب

فسي يتضمن بعض حقل تصور التحليل الن" موسكوفيتشي ي دراسةفبالنسبة ألصحاب المهن الحرة ف. "هذا األساس
صورة المحلل وتقييم العناصر المسببة في توسيع التحليل  ،كتصور ممارسة التحليلالمظاهر المشتركة،

وبالمقابل نجد تباينا داخل نفس الجماعة تبعا للمعايير اإليديولوجية حول قضية عالقة التحليل النفسي .النفسي
  ).20، 2004سليمان بومدين ،".( ت االجتماعية والعمل السياسيوالمشكال

أما و إذا كان هناك حقل للتصورات فإنه بالضرورة حقل اجتماعي، تدور فيه الحقائق االجتماعية التي تؤسس 
 ، كل عملية تصور بالضرورة  ذات دافعوبدقة أكثر.جماعة ما لموضوع مافكل تصور إنما هو تصور .التصورات

،ألن التحكم فيه يكون رهان …اجتماعي حتى وأن كان خارج هذا اإلطار كأن يكون موضوع بيولوجي، فيزيائي
وإن كان موضوعا أصيال سبق لها .ومدى إطالعها عليه).(Pascal Moliner,1996,27 .الجماعة ومدى معرفتها بالموضوع
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عة، أو يلقى استحسانا من البعض والمقاومة الخوض في حيثياته أو موضوعا دخيال مقبوال أو مرفوضا من الجما
  .من البعض اآلخر

حقل التصورات قد يختلف من جماعة اجتماعية إلى جماعة اجتماعية أخرى،وقد  وتأسيسا على ما سبق، فان
هذا ما و. بعموميات الثقافة وخصوصياتها يختلف داخل الجماعة االجتماعية الواحدة لسبب ما، كأن يتعلق األمر

رات معينة كمسألة من ثم في تصوفق في كثير من عموميات الثقافة وفي المجتمعات العربية التي تتنالحظه 
تتعلق بخصوصياتها وتختلف في تصورات أخرى تعد محلية .تعدد الزوجات على سبيل المثال ال الحصرالعذرية و

  .الثقافية
يتميز بخصوصية معينة وله حقل تصور ونعتقد نحن أن إعالنات الزواج كأسلوب دخيل على الثقافة العربية 

فمثل هذه اإلعالنات اقتحمت الصحافة العربية المغتربة والمنتشرة على إطار واسع في دول المشرق العربي .خاص
مما .فلم تعد باألمر الغريب أو المسألة المثيرة للفضول. منذ سبعينيات القرن الماضي، وقبل ذلك في بعض العناوين

في حين نجدها في بدايات التسعينيات وقد غزت . وريا في المجتمعات العربية المشرقيةشكل حولها حقال تص
الصحف الجزائرية الشبابية، وصلت الى حد االستنكار والرفض، وإن لقيت بعض القبول واالستحسان من لدن 

ر مثل هذه فئات اجتماعية معينة وخصوصا الفئة المطلعة على الصحافة األجنبية ومنها العربية الني تنش
وفي المقابل .فالتصورات االجتماعية كانت غامضة إزاء هذا الموضوع لعدم توفر المعلومات الكافية . اإلعالنات

كانت الطريقة التقليدية في االختيار للزواج سواء عن الطريق الشخصي أو بواسطة المحيط هي الطريقة 
  .المستساغة وحتى المقدسة وخاصة في المدن الصغرى واألرياف

جزءا من مراسيم إتمام الزواج   - وهي مهمة األهل بالدرجة األولى -كما كان جمع المعلومات عن الشريك  
كما أن حقل التصور الذي كان معلوما ومفتوحا على نطاق واسع في االختيار التقليدي للزواج، هو حقال مغلقا دون 

  .االمهتمين بالموضوع و من ثمة فهو حقل تقريبا مجهوال اجتماعي
   وقفـالم – 3
حالة فعل أو رد فعل بدافع الحب أو الكراهية، الخوف أو " :الموقف بأنه . De Landcheeresليندشير  دو. ج يعرف 

  ...".فهو نوع من االنجذاب نحو أو النفور من الشيء، الشخص، الفكرة. العطف
  )1994.113Kouadria, .A " (تحضير مباشر للفعلاستجابة مسبقة و" الموقف هوHerzlich هيرزليتش وعند  

واالستجابة أو رفض .طريقة لعيش التجربة اليومية"الموقف على أنه ) Muccheilli.R )1975 موكيلليه يعرف 
 ".إذن هو إشارة لكشف رؤيتنا للمحيط ويمكن أن يكون إيجابيا أو سلبيا.تجابة لطلبات العالم المحيط بنااالس

Ibid,128 (  
  ". السلوكياتالعمود الفقري لجميع المظاهر النفسية كاإلدراك و" يرى فيه وسكوفيتشي مأما  
  ".ميل أو نزعة يتعلمها الفرد من البيئة االجتماعية ويستعملها في تقييم األشياء " :علماء االجتماععند و
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قة بمجموعة المرجعيات التي إدراك ذهني دائم من المعتقدات المتعلأو .والموقف،إذن منظمة عاطفية اندفاعية
وبعبارة أخرى،هو حالة ذهنية تُحدد من خالل .تمكن الفرد من التصرف إيجابا أو سلبا نحو موضوع ما

(  ةـبطريقة خاصوالمواضيع تؤهله للتصرف مع األشياء واألحداث لس تأثيرا ديناميكيا على الفرد رماتُ.ةـالتجرب
1999.26 ,Abric.C.J.( امو التوجيه العـهأو  )رضيرضى أو غير مةمعين اتلألفراد نحو موضوع )م.  

 )Pascal Moliner,1996,53.(  
  فيقصد به .عالقات تنظم هذه المنبهاتووقف هو ما يؤثر في الفرد من منبهات اجتماعية، ـوعلى هذا، فالم      

  .و حادثة تثير اهتمامهالحالة العقلية التي تنتاب الفرد وتجعله مستعدا للقيام بسلوك معين اتجاه شيء أ
المؤثرة في تشكيل الفعل االتصالي، إذ ال يمكن أن بالموقف جميع العوامل المكونة ووفي عملية االتصال يقصد  

كما أن طبيعة الموقف في حد ذاتها تؤثر في طبيعة االتصال أو الحدث . يحدث االتصال إال في موقف معين
  ).     و ما بعدها 2417، 06محمد منير حجاب، م س،م . (االتصالي

 ، يعبر عنه بطريقة حركية أو لفضية، بمعنى رداالجتماعية والذي هو الجانب المعياري للتصورات والموقف
 افإن كانت التصورات تعبير.ويفسر ويظهر السلوكيات اللفظية وغير اللفظية. فعل عاطفي يجمع الموضوع بالشيء

إذا . يعبر عن حالة عاطفية تتولد من هذه الرؤية ه،فالموقفالذي تظهر فيلرؤية البيئة أو المحيط االجتماعي  اعقلي
ال  كما أنه.علمنا أن كل تصور اجتماعي خاضع لحمولة انفعالية تبين مدى إدراك الفرد للحياة وللشخصية القاعدية

  .بالغير ذي فال يتشكل موقف إزاء موضوع " (...) بارز"أو موضوع " مركزي"يمكن أن يكون إال موضوع 
  )Dominique Lassarre,1995,.124-125(       

طرح قضيتين ي بالموضوع المتصورالمتعلقة اإليجابية أو السلبية األفراد  والموقف، وألنه يتناسب مع توجهات
  :أساسيتين

  منللمثال المقترح صحيحا بالنسبة  وهذا تُوعز التوجهات بأن الموقف يعبر عن موضوع التصور، ،فمن جهة    
  من جهة أخرى لكن .اتجاه التحليل النفسي)االيجابية والسلبية( حينما يعرض إجابات األشخاص موسكوفيتشيقبل  

األمراض تصور أو  موقني وكاروقاتيعند  الذكاءتصور لموضوع مثل ) االيجابية أو السلبية(  ال معنا لإلجابات
  ).      Pascal Moliner,1996,53( .ساسي فيهألن هذه مواضيع ال يبدو البعد الموقفي أ جودليعند العقلية 

الحظنا أن مواقف الشباب العربي تتباين ما بين المؤيد لهذا ) مكتوب(ومن خالل اطالعنا على سبر رأي بالموقع 
األسلوب في االختيار للزواج واعتبروه أسلوبا عمليا وأكثر تماشيا مع روح العصر بل منهم من استدل على اآلية 

وبين الرافض له ألن الرابطة الزوجية أقوى من أن تأخذ هذه .علناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ﴾الكريمة ﴿وج
وأن أغلبية الراغبين في الزواج من خالل اإلعالنات إنما هم فئة تريد التسلية و تمضية ) هكذا( الصورة العابثة

  .الوقت
ن طريق التعلم وتنشئة تستدخل ع.المنظمة المعلوماتوخالصة القول،التصورات االجتماعية هي مجموعة 

ومن جملة المبادئ واألفكار واإليديولوجيات التي . يكتسبها الفرد من محيطه وبيئته القريبة والبعيدة .االجتماعية
  . ضمن حقل محدد ومواقف معينة يتبناها ويسير وفقها
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IV- رات االجتماعيةخصائص التصو   
مواصفات خاصة  تقدم.والتحكم فيهاوجه نحو االتصال،فهم البيئة تفكير عملي المنماذج التصورات االجتماعية 

  :على هذا تتميز بالخصائص التاليةو) Jodelet in Moscovi,1984. 362..(تنظيم المضامين والنشاطات العقليةل
  اجتماعية عمليةالتصور  -  1
على الفرد الذي يسلك  عةالذي يعد أول من قال بسيطرة الجمادوركايم ظهر التصور كخاصية اجتماعية مع  

عن  وعليه فالحديث.غيرهيمكنه تصور إذ ر الفرد لنفسه ر عنده، يتعدى تصووالتصو.ه عليهتفرض سلوكا معينا
  :التطرق إلى العوامل االجتماعية،ويتعلق األمر بـ من منظور هذه الخاصية يستدعياالجتماعية التصورات 

  .ما، فتبدو التصورات حالة ذهنية اجتماعيةمواجهة مثير  رد فيحالة التفاعل التي يكون عليها الف -1
النماذج التي اكتسبها االنتماء الذي يسمح للفرد،من حيث هو كيان اجتماعي باستدخال األفكار،القيم،المبادئ و –2

  . غيرهماو  فآلمونو  أبريكوهذا ما جاء به .عن جماعة انتمائه أو األيديولوجية المنتقلة داخل المجتمع
لتحليل نشاط شخص متصور ) صفر(لو وضعنا أنفسنا في مستوى اجتماعي أنه حتى و موسكوفيتشي يرىو  

  .أو يتصور شيئا، فان التصورات تحمل دائما شيئا من االجتماع
،مراكزهم االجتماعيـة، خطاب ناتج عن ممارسات األشخاص،كوهناك تيار ينظر إلى التصورات االجتماعية 

فالفرد ينتج  ...االجتماعي للمتلقين والمرسلين وأهداف الخطاباالنتماء الوضعية االتصالية، المنبثقة عنلخصائص ا
للمحددات االجتماعية وقاعدة كل نشاط  فهو الحامل...وضعيته وأيديولوجيتهاجتماعيا يعكس موقعه، تصورا

  ).66Moscovici,1984,365-.S(. تصوري إلنتاج نمط التفكير المؤسس اجتماعيا
 ،)2004سليمان بومدين (لكن هذا التقاسم يقول ". يقوم الناس بتقاسمها،اجتماعيةصورات هي تصورات التن وبما أ

األيديولوجيات وال نفس ،ال تتقاسم بالضرورة القيم،المعايير االجتماعيةمعينين،فالجماعة تقاسما محليا يخص أفراد 
  ...الخبرات العملية

، فإننا نختلف معه ...ال تتقاسم بالضرورة نفس القيم والمعاييرماعات في أن الجهذا الطرح إن كنا نتفق مع و
ا تصورات يشترك ولو في بعض جوانبهدون غيرهم،فهناك  اأفراد تقاسما محليا،يخص) دائما(التصورات  في أن

  ... الزواج شرعي وغير شرعي،النظام األسري طبيعةمثل ...كل الناس على اختالف أجناسهم ودياناتهم 
  فكرية  -تصور عملية إدراكية  - 2 

أي ذات منشأ حسي وفكري في آن  .فكريةطابع مزدوج، فهي عملية إدراكية وتتمتع التصورات االجتماعية ب
التصورات االجتماعية و.،والفكر عملية مجردة ال تطلب ذلكفاإلدراك عملية حسية تتطلب حضور الموضوع.واحد

  .حتى تتشكل صورة عنه ثم غيابه حتى يتم تصورهتشمل العمليتين معا، أي حضور الموضوع 
وإنما طبيعة التصورات هي التي تفرض مثل هذه فإن األمر ليس كذلك،) الظاهر(قض بالرغم من التناو

. 55( ".ئرة الحسية إلى الدائرة الفكريةإن التصورات تسمح بالمرور من الدا" : موسكوفيتشيوفي هذا يقول .الوضعية
1976 ,Moscovici .S(   
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  دالة  -  التصور عملية رمزية - 3
فلكل شكل داللة خاصة به ولكل داللة ."وجه رمزي ووجه دال ال ينفصل عنهاالجتماعية وجهان،للتصورات 

فالفرد  .وهناك مقاربات تؤكد على المظاهر ذات الداللة لنشاط التصورات).Moscovici.S 1972, 51(." شكل خاص بها
ناجمة عن والتصورات .محيطه االجتماعيصوراته التي يعطيها لتجاربه داخل منتج للمعنى ويعبر عنه في ت

 )Moscovici.S,1984. 365- 366( .استعمال الرموز الواردة في المجتمع
، فبنية كل "المعنى"في التصورات االجتماعية عن مظهر"  الصورة" أنه ال يمكن فصل مظهرويبقى القول،

  :كوجهي الورقة،وجه رسم ووجه رمز وتأخذ الشكل التالية ، تظهر مزدوجموسكوفيتشيحسب  –تصور
  الرسم                                 

  ------- =      التصورات االجتماعية
  المعنى                                

  التصور عملية بنائية – 4
الذهني والتنسيق بين اإلدراك والفكر  ءفعملية البنا.عملية البناء ميزة أساسية في التصورات االجتماعيةتعتبر   

وعلى  خاصةفكل تصور اجتماعي يعاد فيه بناء األشياء من بيئة . تكرارا أو إعادة إنتاج سلبيليس والتركيب 
يبعد  لكنهفي دائرته الفكرية بمواضيع موجودة   فانه يربط الموضوعندما يقوم الفرد بعملية التصور،وع.ماطريقة 

  . )Abric .C.J,  .1999. 72.(جديدة أخرىبعض الصفات ويضيف 
 Doise .W.(واالتصال يتم بناؤها أثناء التفاعل processus et produit socialعملية وإنتاج اجتماعي والتصورات االجتماعية 

البناء النفسي لرؤى تشكل الطريقة التي يتأسس بها ترتسم مجموعة من اومن أجل هذا، ).18في ومدين،م س، 
  .بيولوجي وإنما اجتماعي كذلك –فالفرد ليس فقط عضو نفس.رعي للتصوواالجتما

  التصور عملية إبداعية مستقلة – 5
تحتوى التصورات االجتماعية على عناصر وصفية،رمزية وقيميه يكتسبها الفرد من تجاربه أو من جماعة 

محتوى ذهني ملموس لنشاط فكري يسترجع وعلى هذا األساس، فان األمر يتعلق ب )Moscovici .S, 1984. 364(.االنتماء
وليس هدا فحسب، بل يمكن أن تحل محله بشرط  )Doise et Al,.W. 1991.362( .بطريقة ما شيئا غائبا أو يقرب شيئا بعيدا

فالتصورات االجتماعية تقوم بعملية البناء . وهماأو خياال في الواقع و ليس  اأن يكون هذا الشيء موجود
ال تنطوي على انعكاس خالص للعالم الخارجي مثلما قد  حيثب جانب من االستقاللية واإلبداعواإلنتاج،الن لها 
 . ألنها ببساطة ليست إعادة إنتاج سلبي للشيء الخارجي في داخلنا.يتبادر إلى الذهن

 .أنها أشمل من السيرورات النفسية األخرىصائص التي تقوم عليها التصورات،يتضح لنا من خالل هذه الخو
ومن ثم تعد الرباط الذي يجعله منسجما ومتجانسا .فهي تُعنى بالجانب النفسي للفرد بقدر ما تُعنى بجانبه االجتماعي

حالة الصراع و  هذين الجانبين في  مع نفسه ومع جماعته،أمر يمكن أن يقضى على الالتوافق الذي قد يثار بين
  . التوتر
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وتمثل أنماط سلوكية وثقافية، وتحمل "فهي تتعلق بفئة اجتماعية،  وإعالنات الزواج تتمتع بالخصائص ذاتها،   
وبذلك ال تقتصر قيمة الرمز .كما تعبر عنه مجموعة من الرموز والصور." نماذج تعبر عن مخزون اجتماعي

ولهذا  تختلف الثقافات .وأهميته في خصائصه الداخلية فحسب بل تتعدى ذلك الى المعنى الذي يرمز إليه
  .ت في الرموز التي تستخدمها لكنها ال تختلف في الوظيفة الرمزية التي يمكن أن تتحقق بأشكال متعددةوالمجتمعا

وحث . والرموز تشير الى األفكار والتصورات،فهي أداة للفهم واإلدراك و وسيلة إلثارة العواطف واألحاسيس   
كشعائر الزواج التي تعد من أهم األنساق  وتحدث عادة في أنماط منتظمة من األنشطة،.الناس على الفعل والسلوك

وتمارس .في االهتمام بالمضمون والوظيفة - بارسونزكما ذكر  -وتكمن فائدتها في هذه الشعائر وطقوس .الرمزية
خاصة عند انتقال الفرد من مرحلة اجتماعية إلى أخرى كاالنتقال من مرحلة العزوبة الى مرحلة االرتباط 

وهي شعائر تمد الفرد بالشعور باألمن الذي ال .شعائر المرور  Van Gennepفان جينيب ها واإلنجاب، لهذا أطلق علي
  )178-177منال عبد المنعم جاد اهللا،، د س،.(يتحقق إال باالنتماء الى الجماعة

وحتى . ووفق جملة من الرموز والدالئل التي ال تخرج عن رموز تصورات الجماعة ودالالتها يصمم اإلعالن     
طيع المادة اإلعالنية جلب االهتمام واالنتباه البد وأن تصمم بطريقة علمية فنية تراعى فيها الناحية الحسية تست

فعامل اإلبداع والجمال المنبثق أصال من العملية الفكرية التي يتمتع بها مصمم اإلعالن شرط . والفكرية الجمالية
  . أساسي من شروط نجاحها

في طريقة تصميمها وتقديمها في . الشكلي واللفظي*أن ال تخلو من عامل اإلبداع  وإعالنات الزواج، يفترض    
الزاوية المناسبة من الصفحة اإلعالنية وفي ألفاظ جميلة وشاعرية حتى يجلب الراغب في الزواج، كخطوة أولى من 

مدلولها الواسع وهو تطبيق  فاإلعالن للزواج كباقي أنواع اإلعالنات األخرى عملية بناء وهندسة له.خطوات االختيار
  .األهداف النفسية واالجتماعية فيه ولهذا تراعي.طة للقدرات العقلية والفنية معااألنشطة ومحلكل الفنون وكافة 

واإلعالنات المنشورة على صفحات عينتنا ال تخلو من لمسة جمالية معينة،حيث تحفها أطر منمقة ومزينة   
وتبقى النصوص        .لم يتجاوز الجانب الشكلي) نوعا ما ( د أن هذا اإلبداع بي.بالورود ومتوجة بصورة لعروسين

المعروضة  نصوصا نمطية ال تتجاوز عرض حال الراغب في الزواج والشروط الواجب توفرها في الزوجة إال 
 .   لماما

 
أرمل،أب لثالث [ات بقدر ما أسعفتنا به الذاكرة الصادرة باللغة الفرنسية سنوات التسعين   Mag 7نموذج عن إعالن زواج نشر في صحيفة 

االعتراف (+) التقدير ( +) االحترام(+) فنمنحه حنان . 04على ) ÷(عصافير تبحث إلطعام أجسادها الصغيرة عن الحب في قلب قابل للقسمة 
معنا  في عشنا الجميل بكل راحة حتى تعيش " ماما " اإلزعاج وكل ما يكدر صفو ) -(وسوف نعمل جاهدين على طرح .04) x(بالجميل 

ات وتعيد إليه الدفء والحرارة التي افتقدناهما وننتظر وإياها أختا رقيقة تمهر حياتنا بجمال األنوثة وحالوة لن نراها في غيرها من البن.وهدوء
 ].جميعنا فلدة كبدها(=)ونساوي 
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  IIV  - وظائف التصورات االجتماعية  

وهي أربعة .من خالل الوظائف التي تقوم بها ا أساسيا في ديناميكية الممارسةية دورتلعب التصورات االجتماع
  :وظائف رئيسة تتمثل فيما يلي

  وظيفة المعرفة -1
وتأسيس معلومة مشتركة تسمح وظيفة المعرفة بشرح وفهم الواقع وتمكين الفاعلين االجتماعيين من اكتساب 

اإلطار  وتحدد.سهل االتصال االجتماعيتهم الذهنية وقيمهم لتومزجها مع نشاطا حقلهم التصوريودمجها في 
كما تبرز المجهود المستمر والدائم لألشخاص من .المرجعي المشترك الذي يمكنّهم من تبادلها وإرسالها ونشرها

    )Abric .C.J, 16-15 ,1994.(لب الذهنية االجتماعية موسكوفيتشيأجل الفهم والتواصل الذي يشكل عند 
  فة الهويةوظي -2
 وتحمي خصوصيات الجماعة وفق نظام من. تحدد وظيفة الهوية موقع ومراكز األفراد داخل الحقل االجتماعي 

منسجمة مع واالجتماعية ال شخصيةال السماتوتسمح بتشكيل  .مواقف المواجهة والصراع في الضوابط والقيم
المقارنة  حاالتتعطى للتصورات مكانة هامة في  فةوهذه الوظي .تاريخيا لكل جماعةعايير المحددة اجتماعيا والم

 Maun مونكما أكدت أبحاث .العالقات االجتماعيةتأسيس في  هاعلى دور )1973( دوازأكدت دراسة قد ف.االجتماعية
خصائصها النتماء  وبأنها تتميز بالتقدير اإليجابي لجماعة ا" ) 1966( Lemaine ليمانو) 1965(Bass باس،)1963(

  ." على صورتها ةللمحافظ
إلى لعب دورا أساسيا في الرقابة  ذهابهو للتصورات االجتماعية لتحديد هوية الجماعة، والذهاب
في تنظيم صراع الهوية الشخصية باستخدام الذكاء عند حول دورها  )1985( كاروقاتيو موقنيفدراسة .االجتماعية

ناقض داخلها فيما ،مما أكد وجود التات مختلفةعن تصورأسفرت النتائج  سويسراو إيطاليابعض الجماعات في 
معلمين والذين هم أباء في ذات الوقت مما جعل  وعينة من التحقيقعلى أداة  يتعلق بهويتها،وقد اعتمدت الدراسة

وتؤكد على أن بيد أن االنتقادات التي وجهت لهذه األبحاث .  )Abric .C.J -,1994 , 30-32 .(هويتهم تأخذ أبعاد متعددة
  .بالتالي ال يؤثر سلبا عليهاو.إلى أعماق العالقة االجتماعية لتناقض الموجود هو تناقض ظاهري ال يذهبا

  وظيفة التوجيه -3
فسيرورة توجيه السلوك والممارسة .االجتماعية يعد موجه للفعل على التصوراتإن نظام الترميز السابق 

  :االجتماعية هو نتيجة لتوفر ثالثة عوامل أساسية هي
   .األفرادويحدد مسبقا عالقات  الموقفيتدخل التصور مباشرة في تحديد أهداف  -
   .التصورات االجتماعية نظام من التوقعات والمنتظرات تُنتج -
كما تحدد ما هو مباح . أو الممارسات ياتوتحدد السلوك العالقاتطبيعة التصورات االجتماعية  تعكس -  

   )Abric .C.J, -.(17-16 , 1994ماماعي و غير ذاك في وضع اجتومقبول وما ه
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 بالعالقات بين الجماعات ،)1987 آبريك( وقد أعطت وظيفة التوجيه لألبحاث التجريبية كتلك المتعلقة بالصراع  
)1969Doise  .W(، لبيداغوجية باأو) مكونات) 04( بأربعة سلوك محددالعلى أن  البرهنة،)1980جيلي:  

  .تصور الذات - 1 -
  . وتحديد معناها والتنبؤ بسلوكياتهم.ور مهنة اآلخرين ووضعيتهمتص – 2 -
  . الذهنية السيروراتتصور  – 3 -
- 4 – الجماعاتر نوع العالقات ما بين األفراد وتصو).J.C.Abric ,1994,30,. (  
  وظيفة التبرير – 4
يف أن التصورات االجتماعية فقد سبق وأن رأينا ك.المواقف والسلوكيات تسمح هذه الوظيفة بالتبرير اتخاذ  

للفاعلين االجتماعيين ولكن هذا ال يمنع من أنها تتدخل في نهايته حتى تسمح .تلعب دورا أساسيا في ذروة العمل
السلوكيات  رنحو اآلخر تبر )السلبية(تصورات وال).J.C.Abric,1994,17-18 (.تبرير السلوكيات في وضعية مابتفسير و

  ).Ibid.32(السلوك الحقيقي لهذا اآلخر المنافس  بغض النظر عن ،هالعدوانية المتبناة إزاء
 )1968( كياتاني& ويلسون، )1953( آفيدقوفوفيما يخص العالقات ما بين الجماعات استطاع كل من ,وعليه 

ي تطور العالقة التجماعة اتجاه أخرى تبعا لطبيعة والبرهنة على أن للتصورات وظيفة أساسية في تبرير سلوكيات 
أنه في حالة العالقات التنافسية،فان التصورات المشكلة إزاء الجماعة المنافسة  الحظحيث .ببعض تربط بعضهم

  )J.C.Abric,1994,17-18 ( .تقوم بإسنادها خصائص تبرر التصرفات العدوانية اتجاهها
وصف نفسها ثم .بيمن جماعة وصف أخرى بعد أن عودتها على المجال التجريطلبت  ،)1969( وفي دراسة دواز

يؤسس األفراد تصورات عن الجماعة األخرى مركزة حول ، " التفاعل "، فالحظت أنه قبل"سلم الدافعية"حسب 
  .قسرية أو تنافسية اتجاهها تصرفاتشكل حجم المنافسة ومن ثم تُ

تفسير طبيعة تحليل وظائف التصورات يوضح مدى أهميتها في فهم الديناميكية االجتماعية،ووخالصة القول أن  
يتأسس الحس المشترك وتبني  فمن خاللها.العالقات ما بين الجماعات وعالقات األشخاص ببيئتهم االجتماعية

إدماج  يمكّن الفرد منلذي اإلطار اوظائف تشكل فهذه ال).Ibid. 18. (الممارساتالسلوك ويتم فهم محددات ة، والهوي
، تقوم بتحديد هويتهم،تعزيز لألفراد المعلوماتتضيف مؤسسة من  ألنها.الجديدة وجعلها مألوفة، تجاربه وبسهولة

ففي قضية مثل قضية االختيار للزواج عن طريق .سلوكهم ومن ثم تبرير ممارساتهمتوجيه شعورهم باالنتماء،
اإلعالنات، والتي تعد استدخاال لممارسة جديدة على المجتمع الجزائري من شأن التصورات االجتماعية أن تجعل 

ها قضية مألوفة بجمع ونشر المعلومات المطلوبة حولها وممارسة سلوكيات معينة إزاءها لتبرير قبولها أو من
  .رفضها
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IIVI - رات االجتماعيةسيرورتا التصو  
 **)المرساة أو الترسيخ(وسيرورة اإلرساء *سيرورة التوضيع:تتأسس التصورات االجتماعية من سيرورتين 

أسلوب المجتمعات في وتوضح .اط المتبادل بين النشاط السيكولوجي والشروط السوسيولوجيةتبرزان االرتب اللتان
  . )Moscovici .S, 1984. 367( .تحويل المعرفة إلى تصور

). ما هو جديد(ة وهي إدخال الجدة خاصية مهمة في المعرف أن التوضيع واإلرساء،يوضحان جودلي وترى 
كما ) بناء شكلي للمعرفة(فسيرورة التوضيع صورة وبناء.االجتماعية كوظيفة أساسية في التصوراتويبدوان 

  .              مسبقاللشيء المتصور في نظام فكري موجود  وسيرورة اإلرساء إدماج عقلي. موسكوفيتشيحددها 
) 2002.8.,Kouira.A,Maache,M.S.Chorfi, Y( .زانبما يلي  وتتمي:  

فتدافعان .أو غير القابل للتفسير غير المنتظر أو غير المألوف لغريب أوالحدث ا المرساةو التوضيعيواجه  –1
  .بقوة عن دور التصورات في ترويضه

  . ر المسبق للعالقات االجتماعيةيحدد التوضيع والمرساة السي – 2
  برير في ت على العالقات االجتماعية،فتصور األخر أو الغير يفيد"التبرير "ميزة   يضفي التوضيع والمرساة – 3

   )Doie .W, 1986. 22( .الموقف والفعل المتخذ إزاءه
   L’objectivation  سيرورة التوضيع - 1
عملية  جودليوتعتبرها ". تجسيدهاالتدريجية للمعاني الزائدة ب اإلزالة ":بأنه التوضيع موسكوفيتشىيعرف   

 Pascal(تحويله الى شيء واقع وجرد وتعد تطبيع للمفهوم الم) 24، ذ سليمان بومدين،م س( .تصويرية وبنائية

Moliner,op.cit,11.(   
األشياء وتجسد  تعطي بنية مادية لألفكار وتنسق بينها وبين ،شكلي للمعرفةعملية بناء "في حقيقته  والتوضيع

صيلة التي أحيانا غنيا بالعناصر األ ويكون )op.cit, Jodelet in Moscovici. 371.(المخططات التجريدية بإضفاء صورا عليها
   Lassarre,op.,cit.143) ( Dominique.  تمنح التصورات التماسك والتالحم

وإعطاء بوضع صور للمفاهيم المجردة ،تجعل المجرد والملموس قابالن للتبادلاالجتماعية وبما أن التصورات  
 المعنى منالفائض  رحفالتوضيع هو ط،مادي لألفكار بمطابقة األشياء أللفاظها وتجسيد الصور المدركة الطابع
تقليص الفارق وع وخصائصه،وفاألمر إذن، يتعلق بإعادة تحديد الموض) Moscovici, 1984. 367).(جعله شيئا( لتشيئه

, 2001. 17(مفهوم كمفهوم الليبيدو كالسيدا،علم كالتحليل النفسي،الظاهرة الجديدة، ولتكن مرضا  وأبين الفكرة 
Boubekeur.F( الزواج ناتإعال ظاهرة كظاهرة.  

  
المصطلح مسرد،علم النفس و علم النفس ( و قد أشار الى ذلك الدكتور محمد شلبي في .توضيعكلمة   الفرنسية Objectivationقابل كلمة   *

 يةالموضوع المصطلح خالفا لمصطلح و تبنينا هذا،  وضعنةو  توضعأخرى للكلمة مثل  تو قد وجدنا مراد فا) االكلينيكى،دار الجزائرية
   .   Objectivitéالذي تقابله في اللغة الفرنسية كلمة

جامعة منتوري ". التصورات االجتماعية للصحة و المرض في الجزائر" سليمان ومدين كلمة ترسيخ في أطروحته الموسومة .استعمل د  **
  2004قسنطينة،
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  eancrag ’L )الترسيخ(سيرورة المرساة أو اإلرساء  - 2
  . تفسيره وضع شيء جديد في إطاره المرجعي المعروف حتى يمكن،وتعني األصلاشتالتية ج"المرساة "كلمة  

والذي يخلق إشكالية  –تسمح بدمج شيئا غير مألوف ة الثانية في التصورات، وهي السيروروعلى هذا فالمرساة، 
, 1986. 22( .كليبمقابلته مع التصنيفات المألوفة والتي تعتبر جزءا من التصنيف ال -داخل شبكة التصنيف

Doise.W.( المتصور بالتجدر االجتماعي للشيءكما وتُعنى)1984. 371,Moscovici(. رات وبواسطتها يصبح موضوع التصو
في محاولة للتعرف على موضوع التصور حتى  )Pascal Moliner, op.cit,11( .سلفا صنفة ضمن المعارف الموجودةمآلية 

 المرساةضرورية لتشكيل التصورات،فإن  التوضيعفإذا كانت سيرورة ) Ibid,28 (.التحكم فيه من تتمكن الجماعة
  . من أن يكون له تصورين وظيفي واجتماعي التوضيعتمكّن 

ولهذا  .الذهنية العملياتحاث الجديدة في ميدان التصورات و، أوضحت أهميته األباتحمل مظهرا آخر والمرساة
ال  فاألمر.ود مسبقا،وفي التحوالت الطارئةر في نظام التفكير الموجلمتصوالمظهر ميزة اإلدماج الذهني للشيء ا

وعامل .ر المشكلـوإنما بإدماجها عضويا في الفكببناء المعرفة فقط،  للتوضيعيتعلق مثلما هو الحال بالنسبة 
  :          يتحلل إلى مجموعة من النماذج التي تمكننا من فهم المرساة

  .للشيء المتصوركيفية إضفاء معنا  -1
    )Moscovici,1984.S.370- 371(.كيفية استعمال التصور كنظام لترجمة المحيط االجتماعي -2

بناء التصورات االجتماعية  في التوضيع والمرساةمن  كلمن خالل ما سبق، يمكننا الحديث عن الدور و 
مما يؤكد تعدد  )18op.cit, ,Boubekeur.F(.تجعله اجتماعيا والمرساةيجعل موضوع التصور ماديا  فالتوضيعوتشكيلها،

من المعاني تحدد  مجموعة" تصور" االجتماعية والثقافية، فيتشكل حول كل موضوع التصورات بتعدد األوساط 
  .وع العالقاتمفهوم الهوية ون

أن موضوع التصور أصبح مستثمرا لمعاني خاصة مستوحاة من تصنيفات النتيجة األولى لهذه العملية،و
أن التصورات ومنذ ظهورها تكون مزودة بآلية خاصة حتى تصبح أداة لترجمة وفهم  والثانية،.ستدخلها األفرادي

. أداة للتفاهم االجتماعيتصبح التصورات  والثالثة،أنه وبفضل عملية اإلرساء.نوعية العالقات والمحيط االجتماعي
ر المحدد للعالقات بين هذه الشعوب غير أن هذه بمعنى أن تصور نفس الموضوع عند شعوب مختلفة يلعب دو

  op.cit ;28-30 (Pascal Moliner( .األداة غير مستعملة بطريقة مثالية عند الجميع
ويمكن إدراك بسهولة سيرورتي التوضيع والمرساة في ظاهرة غير مألوفة في المجتمع الجزائري وهي      

ض الفئات االجتماعية تحاول تصنيفها ضمن المعلومات ظاهرة االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات،فبع
والمعـارف المتوفرة وتقابلها بالتصنيفات األخرى ألنواع االختيار إلبراز مزاياها، كتوسيع دائرة المعارف وشبكة 

 كما تساهم في التفليل من المغاالة. العالقات االجتماعية حتى يتسنى للشباب مساحة أوسع إليجاد الشريك المطلوب
في المهور والطلبات المادية األخرى التي تدفع بالشباب للعزوف عن الزواج الى سن متقدم،وما يترتب عن ذلك 

  .  من مساوئ نفسية واجتماعية أثبتتها المالحظة اليومية واألبحاث في مختلف الميادين
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XI -  بنية التصورات االجتماعية                                  
  بالنواة المركزيةأو ما يعرف  العناصر المشكلة لها:تصورات االجتماعية من خالل مكونين اثنينتُتحدد ال   

تبرز المعنى ) مبنية(عناصر مجموعة المشكل من  النظام المحيطيوهي  وتنظيم العالقات التي تربط هذه العناصر
الحقيقي ما لم تتموقع في مكانها  معناهاها ال تأخذ القطعة فيلتي اPuzzle  إلى حد ما لعبة األلغاز الخشبية تشبهو

  .المناسب
منظمة ال المعارفبالنظر الى التصورات االجتماعية على أنها مجموعة من  يتم تحديد نوع هذه العالقاتو
حيث أن ).تعادل، تشابه، تضاد(  تناظرية،أو )استدخالية، سببية، ترتيبية( يمكن أن تكون موجهة  والتي متعددةوال

  ) (Michel-Louis Rouquette& Patrick Ratau,op.cit,29-30 .رفة تجر أخرى أو تعود إليهامعكل 
  Le noyau centralالنواة المركزية   -1

 العناصرألنها تميز  ،وتحليل الظواهر المتصورة ودراسة  تسجل نظرية النواة المركزية خطوة حاسمة في فهم
 Pascal(   .االجتماعية لبنية التصوراتوينية وتُمنح لها النماذج الوصفية التك األدوار لهاوتسند .المركزيةعن الجانبية 

Moliner, op.cit,79(   
أهم مؤشرات ك -الظهور يتم على أساس –والجانبية كان التفريق في بداية األمر بين العناصر المركزية  وقد 

للتصورات  الخطاب هو المنظمفي  البارز المؤشربيد أن الدراسات االمبريقية الحظت أن .التمركز
دوى رغم أن هذا عن المرضى عقليا خوفا من الع الناس أن ابتعادمن  جودليمثلما أثبتت دراسة (...) ،االجتماعية

   .)Pascal Moliner, op.cit,63-64(. عند االستجواب االعتقاد لم يظهر
 هيدرواستعملها مؤلفون أمثال .جتماعيةفقد ظهرت قبل ظهور التصورات االوفكرة التمركز ليست فكرة جديدة،  

Heider.F  )1927 ( التي تبرز في محيطهم إلى نوى  إلسناد الظواهر ونيميل،فاألفراد " اإلسناد"في دراسته لظاهرة
تظهر  حيث،"اإلدراك االجتماعي" عمليات كما في .المنتظرة األحداث معنى تحدد(...)  مركزية) جمع نواة ( 

  .لمكونة له وتسمح بترتيب معين لفهمهالعناصر المركزية ا
كيفية تشكيل حول دراسته  ،وقصد به النواة المركزية فيالتنظيم المركزيمصطلح   )Asch )1946  آتش واستعمل  

حقل على مفهوم ال أدخل هذاالذي  لموسكوقيتش الفضل يرجعلكن ) Pascal Moliner, op.cit,59( .اآلخر عناآلراء 
  ) (Michel-Louis Rouquette& Patrick Ratau,op.cit,31. التصورات االجتماعية

دة محد. تتكون من واحد أو أكثر من العناصر التي تحتل مكانة مرموقة في تأسيس التصوراتوالنواة المركزية 
ليس معيارا  فالمضمون. لفرد أو الجماعة بالشيء المتصورا بعالقةومن جهة أخرى ،من جهة بطبيعة الموضوع

حسب -فأنواع من التصورات .كثر أهميةوإنما طبيعة تنظيم هذا المضمون هي األ،االجتماعيتحديد التصور لكافيا 
 عناصرهامركزية بعض  تكونجذريا عندما  مختلفة تكونمحددة بنفس المضمون يمكن أن وال –أبريك 
 .الحجم الكيفي وإنماالحجم الكمي ال يمكن أن يكون مؤشرا كافيا لمركزية عنصر التصور بمعنى آخر،.مختلفة

نفس القوة الكمية في  لها متماثلة فيمكن ظهور عناصر ،التمركزليس هو من يحدد ما فالحضور القوى لعنصر 
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فحتى يكون هناك تصوران مختلفان البد أن يكونا  .ليس كذلك أحدها نواة مركزية والبقيةخطاب األفراد غير أن 
فليس ارتباط العناصر مع النواة ما يجعلها ).Abric .C.J,1994. 19- 23 ( .منتظمان حول نواتين مركزيتين مختلفتين

 ,Pascal Moliner.(وتمركزها هذا يعطيها ميزة داخل موضوع التصور.مركزية وإنما لكونها مركزية في حد ذاتها

op.cit,64.(   
  أبعاد النواة المركزية  - 1 – 1

  :ء المتصور هماتأخذ النواة المركزية بعدين اثنين حسب طبيعة الشي
  البعد الوظيفي  -أ 

 النواة" مفضلة في التصورات االجتماعية،تشكل،وهي ال"العملية"مثلما هو الحال بالنسبة للمواقف ذات األهداف
التي توضح أنه ) Ochanine)1981 أوشانينوهذا ما تؤكده أعمال .العناصر األكثر أهمية لتحقيق هذه المهمة"المركزية

في تحديد المهنة أو  تلعب دورااالجتماعية هي التي ذات التقدير العالي في التصورات ،العناصر في النشاط المهني
  .المرغوبة الوظيفة
  البعد القيمي أو المعياري -ب 

 ،المواقف ا النوع منذوه.أليديولوجيةرة األبعاد العاطفية،االجتماعية،المواقف التي تتدخل فيها مباشوهي 
     لوف  &arChambT شامبار دراسةمثل .ويكون مركز التصورات ،ي يجذب أكثر االنتباهأو النماذج الذالمعايير 

Lauve )1963  (فيرجيس أو دراسة  في المجتمع حول المرأةلتصورات االجتماعية اVerges )1992 (تصورات المال.  
)Pascal Moliner, op.cit, 80(  

 وظائف النواة المركزية  -  2- 1
 Pascal( .-على األقل من الناحية الكمية-عالقة مع أكبر عدد من عناصر موضوع التصور النواة المركزية على

Moliner, op.cit, 63(. رقوالمالعامل الموحد   تعد بهذاو. لعالقات التي توحد هذه العناصرعلى تحديد طبيعة ا تعملو ) من
 :هما آبريكأساسيتين تحدث عنهما  للتصورات االجتماعية بفضل وظيفتين) االستقرار

  الوظيفة الجامعة -أ 
فبفضلها تأخذ هذه .معنى العناصر األخرى المكونة للتصورات االجتماعية تحددهي الوظيفة التي تخلق أو 

  .و يتضح من خاللها أن النواة المركزية عنصر خلق وإبداع.العناصر معنا وقيمة
  الوظيفة التنظيمية -ب 

 ارا في التصورات االجتماعية الذي يضمن ديمومة األوضاع أوولها خاصية تشكيل العنصر األكثر استقر 
  الموحد رات وتعد العنصرفهي التي تجمع عناصر التصوJ.C.Abric.(, 1994. 22(.الحاالت المتحركة والمتطورة

 .ألجزائها والمحدد  للعالقة بين هذه األجزاء) من االلتحام(وملحم  )من االستقرار(والمقر
 )Pascal Moliner, op.cit, 80(  
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  خصائص النواة المركزية -1-3
  :يمكن استخالص خصائص النواة المركزية في النقاط التالية  
تخرج عن إطار  ترتبط النواة المركزية ارتباطا وثيقا بالظروف التي تتشكل منها التصورات، فهي ال -1

  . الضوابط االجتماعيةالقيم،المعايير و
وتعمل كقاعدة مشتركة تلعب دورا في تثبيت وتناسق .الجماعة فيما بينهاتحدد النواة المركزية تجانس  –2

  .استمرارها إلى حد كبيروتضمن ديمومتها و. التصورات االجتماعية
أي تغيير على مستواها يؤدى ات االجتماعية مقاومة للتغيرات،وتعد النواة المركزية أكثر عناصر التصور –3

  ).J.C.Abric, 1994. 22. (رات ككلالتصوعلى مستوى بالضرورة إلى تغيير 

 Le système périphérique  النظام المحيطي  - 2
 الواجهة  ويشكل.على عالقة مباشرة بهاام المحيطي حول النواة المركزية،فهو تنتظم العناصر الجانبية أو النظ 

التصورات محددة من  وظائفهو قيمهأن حضوره، بمعنى.التي تؤسس التصورات االجتماعية بينها وبين الوضعية
يلعب دورا رئيسا في وبيئتها،ف هااألحكام المكونة لموضوع ،وعلىيحتوى على المعلومات المنتقاة والمفسرة كونه

  .معناهاتحقيق 
كما أنه .والنظام المحيطي ذو نمط تسلسلي، فهو أكثر أو أقل قربا من العناصر المركزية القريبة من النواة 

 بالسماح لها أنه يعمل على حمايتها بيد.يوية ألنه أكثر مرونة من النواة المركزيةالجانب األكثر اختراقا وح
ويضمن  )Ibid. 28-24(.السلوك المحتوى داخل التصور نوع منباستدخال المعلومات والممارسات المختلفة وقبول 

  ). Pascal Moliner, op.cit,61( .ممارسة وظائف هذا المحتوى في جانبها العملي
باتحاده مع الجهاز المركزي يسمح ،ومادام في عملية التصور بل عنصرا أساسيا   ثانوياليس  المحيطي والنظام

ال يعني بأي حال من األحوال وجود تصورات المالحظ عليه،الالانسجام أو الالتجانس وأن .بالمرساة في الحقيقة
، ودليل أكيد على االمستقبلية داخلهالتحوالت وللتغيرات  ا قويا  مؤشرهذا وإنما يمكن أن يكون .مختلفة أو متباينة

  .).J.C.Abric, 1994. 28(. هاتطورإمكانية 

  وظائف النظام المحيطي  - 1/  2 
  :هيالنظام المحيطي يقوم بها وظائف ثالث فالمون  حدد   
  فيوظيفة التكي  –أ  

في تكييف التصورات االجتماعية  دورا أساسيا -المركزية اةألنه أكثر مرونة من النو - يلعب النظام المحيطي
معرفة ما يجب قوله أو بفيسمح .لتطورات الوضع وإدماج المعلومات الجديدة والتغيرات الطارئة في حالة ظهورها

دون تصرفات األفراد والجماعات وسلوكياتهم ومن ثم يوجه .فعله في وضعية معينة بالنظر الى األهداف المتوخاة
  .تشارة المعاني المركزيةالحاجة الى الرجوع أو اس
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  وظيفة التجسيد   –ب  -
 فتصور.تسمح هذه الوظيفة بشخصنة التصورات االجتماعية للسلوك المرتبط بها وفقا لخصوصيات األفراد  

مع النواة المركزية ومتماشيا مع النظام  اهذا التعدد يبقى متوافقلكن .واحد يمكن أن يظهر بمظاهر متعددة
  .المحيطي

 ودمج تربط النظام المحيطي بالواقع مباشرة بوضعه في عبارات مفهومة ،الوظيفة من جهة أخرىوهذه  
 Michel-Louis Rouquette & Patrick). التصورات وتعبر عن حاضر األفراد وواقعهم داخلهاعناصر المواقف التي تنتج 

Ratau,op.cit ,34)     
   وظيفة الدفاع  –ج  -
كجهاز االجتماعية، يعمل النظام المحيطي  المركزية يحدث انقالبا داخل التصوراتير في النواة ين أي تغأل  
ويسند ...وهات وإدماج العناصر المتناقضةالتشبين العناصر،التفسيرات المستجدة،الموازنة يتحمل تبادل  دفاع

  :لهذه الوظيفة ثالثة أدوار هي) 1989(فآلمون 
نظر إلى معنى ما ال يجب فعله أو قوله في وضعية معينة بالجب وتوجيه سلوك الفرد ومواقفه،وتحديد ما ي – 1

  .رد الفعل اآلني دون الرجوع للمعاني المركزيةو من ثم فهي توجه الفعل و.وغاية هذه الوضعية
تسمح بإعطاء قالب شخصي للتصورات والسلوكيات المرتبطة بها وبالظهور المتعدد للسياق الخاص أو  – 2

ة المركزية للحفاظ تي تُفَسر من خالل العناصر الجانبية بشرط تواجدها ضمن نفس النواالخصوصية الفردية وال
  .وحدتهاعلى تالحمها و

  )Abric.C.J, .1994. 26- 27(. عتتجلى أكثر الوظيفة الدفا وهنا.حماية النواة المركزية والدفاع عنها – 3

  خصائص النظام المحيطي -  2/  2 
  .بالظروف التي يعيشونها ويتعلقائص األفراد، بخص النظام المحيطي يرتبط  – 1
المعلومات الجديدة  استدخالسمح بالتكييف وي أنهأكثر مرونة من النواة المركزية حيث  يعد النظام المحيطي – 2

  .على النظام المركزي
  .في ترسيخ النواة المركزية  األساسية بالنظر إلى مساهمته  أهميته للنظام المحيطي – 3
  ).Ibid. 24. ( ال يعني االختالف في التصورات االجتماعية النظام المحيطيالف داخل االخت – 4
: اثنين التصورات االجتماعية على نظامينالنظري العام، تقوم  وفي اإلطارومما سبق نخلص الى القول أنه  

في  أنهما ومع  هلكل من هذين النظامين خصوصيتو.النظام المحيطي من جهة أخرىالنظام المركزي من جهة، و
.  بالمعايير والقيمومتعلق مباشرة .التاريخية،االجتماعية واإليديولوجيةفاألول مرتبط بالظروف .عالقة تكاملية
العارضة  القرائنوالثاني مرتبط باستمرار . األساسية التي تنتظم حولها التصورات االجتماعية ومحدد للمبادئ

على النظام والدفاع مع المحافظة  المتصورة األوضاعبالتأقلم وتقييم يسمع  و.واآلنية التي يواجهها األفراد
   .المركزي
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  وتشعب وجهات نظر.ميز التصوراتت آبريك كلودجون هو الذي يفسر حسب ،وجود هذا النظام المزدوجإن   
عنى،فإن وبهذا الم.وتنظيمها في ذات الوقت حول نواة مركزية مشتركة ،موضوع معين إزاءاألفراد الواضح 

ضبط العمليات وي.المقاربة البنيوية تمنح إطار تحليلي يسمح بفهم التفاعل بين الوظائف الفردية والقرائن االجتماعية
  .ومية وخصائص بيئتهم االجتماعيةمواجهة الحقائق اليلالتي تتدخل في التكيف االجتماعي للفاعلين االجتماعيين 

(Michel-Louis Rouquette & Patrick Ratau,op.cit ,35)   
وفي دراستنا تركزت النواة المركزية حول االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية،وتضمنت مجموعة 

في حين اختفت بقية القيم .وهي القيمة الدينية،الجمالية،االقتصادية واالجتماعية. من العناصر تمثلت في جملة القيم
بالرغم من إمكانية ظهورها في .في حقل التصور وال في خطاب األفراد ألنها ال تمثل عناصر النواة، فلم تبرز

مما يثبت بما ال يدع مجاال للشك أن ليس كل عناصر .حقل أو خطاب آخر ألفراد من مستويات أو اهتمامات أخرى
  .النواة المركزية يمكن أن تشكل التصورات االجتماعية  في حقل وموقف تصوري معين

لمشكلة للنواة المركزية تظهر العناصر الجانبية، والتي تختلف قربا أو بعدا باختالف وحول هذه العناصر ا
اهتمامات الجمهور، فلم يتجاوز في دراستنا عدد كل عنصر منها عند الفرد الواحد ستة عناصر في جانب من 

األفراد المستجوبين في  الذي لم تتجاوز التداعيات عند آبريكوهذا ما أكد عليه ) المادي والمعنوي(جوانب القيمة 
  . دراسته ستة تداعيات حرة على أكثر تقدير

 خالصة المحدداتوهي .رات االجتماعيةوتعد الجانب المجرد للتص ونافلة القول أن النواة المركزية
زاوية  الجانب الملموس العملي الذي يسمح من تعدوالعناصر المحيطية . واالجتماعية للجماعة التاريخية،الرمزية

  ). Pascal Moliner, 1996,61(.تكيفها والمعطيات االجتماعية المختلفةا  م

X- الختيار للزواجوا التصورات االجتماعية  
يتخذه اإلنسان الخاص بالزواج هو االختيار، ذلك السلوك االجتماعي الذي ال يتحدد  غير خاف أن أهم قرار 

تم كذلك وفق تصورات الجماعة ومعاييرها وأعرافها فقط برغبة الشخص وميوله ووفق تصوراته ورؤيته،وإنما ي
سواء كانت هذه المعطيات واضحة كما هو الحال بالنسبة للتحريم واإلباحة أو مستترة .وتقاليدها وقوانينها

  )23، 2002سامية حسن الساعاتي،.(كالمنتظرات والتوقعات
تضيه مجتمعا كبداية وتمهيد للزواج، قد ال تختلف باختالف الثقافات،فما ير االختيار للزواجعملية والواضح أن 

  ).33سامية حسن الساعاتي،م س ذ، .( لكن المتفق عليه أن االختيار أساس الزواج في كل المجتمعات.يرتضيه آخرا
  .وأن تأثير الثقافة تأثيرا جوهريا في تحديد مجاله وأسلوبه لكل من ينضوي تحت لوائها

وتتمثل في الصيغة التي يقوم عليها الزواج من .حددات ومرغباتوتصورات االختيار للزواج، يتم وفق م
محظور ومباح كالتعدد أو الوحدانية والزواج الداخلي أو الخارجي والقيود المفروضة على الزوجين االجتماعية 

ر الداخلي فبعض العائالت اإلقطاعية أو البرجوازية والمركانتلية تفرض على أبنائها االختيا...واالقتصادية والثقافية
 وقد تقبل مصاهرة عائالت من نفس . حتى ال تنتقل أراضيهم وأموالهم ومنقوالتهم الكريمة الى خارج العائلة
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كما يسري هذا الحال على العائالت ذات الصيت االجتماعي أو الثقافي كشهرة االسم أو .المستوى االقتصادي
رى تقتضي االختيار االغترابي ألسباب دينية أو في حين تفضل بعض المجتمعات تصورات أخ.المركز والمكانة

  .اقتصادية وحتى علمية
أما المرغبات فهي القيم التي يخلع عليها المجتمع أهمية كبيرة في االختيار للزواج، وقد تكون النبراس الذي 

وهذه .سرةواالعتقاد الراسخ أن هذه المرغبات هي التي تعمل على إنجاح مؤسسة الزواج ومن ثم األ.يسير عليه
  .القيم قد تكون قّيم مادية أو معنوية

تحبذ المستوى التعليمي واالقتصادي المرتفع *وتختلف التصورات حول هذه المرغبات،فالمجتمعات غير التقليدية
ج وهذا ما أثبتته نتائ.ولو نسبيا في االختيار للزواج،وتحبذ المجتمعات التقليدية النواحي الجمالية المعنوية ثم المادية

     .االختيار للــزواج و التغير االجتماعيالباحثة سامية حسن الساعاتي في دراستها 
فمحددات ومرغبات . وهذه المحددات والمرغبات تختلف من مجتمع الى آخر، وفي المجتمع من بيئة الى أخرى

ئة الجغرافية الواحدة كما تتباين عند أفراد البي.االختيار في المجتمع الريفي ليست ذاتها في المجتمع الحضري
وتلعب النواحي الجمالية ذات المغزى المادي .خاصة من المستويات االقتصادية واالجتماعية والتعليمية مختلفة

فبيئة ما تجعل من عناصر .والمعنوي التأثير ذاته،وهذا ما يفسر لنا اختالف التصورات االجتماعية باختالف البيئات
اليد وحتى األحكام الساذجة والخرافات عناصر مركزية في حين ترفضها وللعوامل ما بحكم الثقافة واألعراف والتق

  .ذاتها  بيئة أخرى 
بل كان دائما نشاطا محكوما بقيود أو . واالختيار للزواج من جهة أخرى، ليس عملية عشوائية أو نشاطا عفويا

وله البد وأن تكون هي األخرى مقيدة ومن ثم فإن التصورات االجتماعية ح.شروط متصلة بمجال االختيار وأسلوبه
وهذا  .ومشروطة بوجود الظاهرة على أرض الواقع وتخص الجماعة وتمثل بؤرة اهتمامها،حتى تبني حولها تصورا

  . ما هو حاصل بالفعل بالنسبة لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية

  خالصة
اعد على بناء رؤية لحقيقة مشتركة بين جماعة التصورات االجتماعية منظمة مؤسسة بطريقة شاملة تس 

وبالتأكيد على المكانة التي تحتلها .إزاء موضوع ما...المعتقدات واآلراءتتشكل من مجموعة المعارف و اجتماعية
كما يجب قبولها .يمكن أن تكون غائبة عن سلوكياتهافال ها،ا تصرفهداخل الجماعة، يمكن القول أنها من تملى علي

  .النظرة إلى ما يجب أن تكون عليه العالقات بين األشخاص والقيم التي تحددها كخطاب ينظم
وعلى هذا تناولنا في هذا الفصل مجموعة من العناصر التي اعتقدنا أنها توضح الرؤية حول هذه المقاربة من    

صورات  وفي األخير سيرورتا وبنية الت.جهة المفاهيم،الشروط،األنواع،المحتويات،الخصائص،الوظائف
  . االجتماعية

  
  المقصود بالمجتمعات التقليدية وغير التقليدية هنا مجتمع الريف والمدينة بغض النظر عن تقدم أو تخلف الدولة صناعيا وتكنولوجيا*
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  تمهيد
لذلك ينظر  .وإشباع الغريزة الجنسية واألمومة ، كوسيلة مشروعة لألبوة)أكثر أو(رجل بامرأة الزواج ارتباط 

إليه على أنه قيمة أخالقية عليا،ومن أهم القرارات التي يتخذها البشر في حياتهم الخاصة وتؤثر أيما تأثير على 
وعلى هذا .صائبا الى حد ما، البد وأن يتوفر عنصر االختياروحتى يكون هذا القرار .الحياة االجتماعية العامة

ارتأينا في هذا الفصل المخصص للزواج وديناميكيات االختيار التطرق الى جملة من العناصر والمواضيع التي 
 .رجحنا أنها تخدم عملنا و توضح رؤيتنا

I  - الزواج تعريفات  
  تعريف الزواج لغة - 1

. وهو اقتران الشيء بالشيء.ومصدره التزويج والمزاوجة والتزاوج واالزدواج اسم مصدر من زوج يزوج    
﴾  ظلموا وأزواجهمحشروا الذين اومنه قوله تعالى ﴿.فيقال زوج الرجل إبله إذا اقرن بعضها ببعض

جاء بمعنى الصنف والنوع  و.كما يعنى المخالطة فتقول العرب تزوجه النوم أي خالطه). 22. آ.الصافات.س(
. ﴾ت و أنبتت من كل زوج بهيج بهامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت ور األرض وترى ﴿تعاليول اهللا فيق
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثالث ورباع فإن خفتم أن ال تعدلوا في قوله﴿ النكاحويعني ).5.آ.الحج.س(

  ).3.آ.النساء.س.(﴾ملكت إيمانكم ماواحدة أو 
سهير عادل محمد صبحى .( الزواج في اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام واالستمرارثم شاع استعمال    

  ) 54.آالدخان،.س(. ﴾ وزوجناهم بحور عين﴿ قوله عز وجل  في )4-3 ،2002العطار، 
ى وعل ،عليهما معا تطلق Couple الزوج كلمةو.على الرجل والمرأة إذا اقترنا بعقد الزواج الزوجينوتطلق كلمة    

  . للمرأة الزوجةكلمة و.للرجل )الزوج(الكلمة كما تخصص .كل واحد منهما
   عند الفقهاءالزواج تعريف  – 2

   اإلسالمي الفقهتعريف  الزواج في  - 1 – 2   
  ".وضع ملك المتعة باألنثى قصدا عقد "أو ".عقد يفيد ملك المتعة قصدا " عرفته كتب الفقه الحنفي بأنه   
  "عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج"  وعرفته الشافعية 
   "عقد لحل تمتع بأنثى غير محرم" وعند المالكية والحنابلة  

  )6م س، .( ويراد بهذا حل استمتاع كل من الزوجين باآلخر على الوجه المشروع   
إغراض الزواج من ألن العالقة الجنسية غرض لة شام اتتعريف تليسوالمالحظ على هذا التعريفات أنها    

فالرسول صلى اهللا عليه وسلم يقول .بل للزواج في الشريعة اإلسالمية أغراضا أبعد من هذا.وليس كل أغراضه
 ومثلما).تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم األمم يوم القيامة( في معرض حديثه 

كنوا إليها وجعل بينكم مودة يشير القرآن الكريم الزواج ﴿ ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتس
  )21.آ .الروم.س.(ورحمة﴾
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 المسيحيتعريف  الزواج في الفقه  - 2 – 2  
ح القدس للحصول على والدة بنعمة روسرا مقدسا يربط بين رجل وامرأة : " تعتبر الكنيسة المسيحية الزواج    

بشرط أن يقوم على الحب،الرضا  وهو عقد أبدي يتطلب تآزر عضوين متعاونين.تربيتهم تربية مسيحيةبنين و
  )91، 1987إجالل إسماعيل،( ".وتكمن قدسيته فأن اهللا هو الذي يعقده وال يجوز فسخه. وحرية االختيار

في المتعة الروحية ويحصرها .حقيق اإلشباع الجسديوزنا للمتعة أو ت ونالحظ هنا أن الفقه المسيحي ال يعطي    
كما أن .وهذا ما تعتقد فيه المسيحية بالفعل وتمارسه عن طريق الرهبنة.واجيمكن أن تتحقق بعيدا عن الز والتي

  .يجعل من اإلنجاب غرض أساسي بيد أن الزواج ال يتوقف على هذا الجانب دون غيرههذا التعريف 
 سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة"وتعرفه الكنيسة األرثودكسية    

  ".قصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة 
عقد اجتماع شرعي بين رجل وامرأة يلتزمان بمقتضاه مدى الحياة بوحدة "وتعرفه الكنيسة الكاثوليكية    

  )4-3 ،م س ذسهير عادل محمد صبحى العطار،  (".ويجعل شخص كل منهما لآلخر قصد التناسل .المعيشة
 اليهودي الفقهفي تعريف  الزواج  - 3 – 2

فبعضها يبيج ما يحرمه اآلخر ويحرم .إن تعريفات الزواج في الديانة اليهودية يختلف باختالف المذاهب والنحل   
  : ما يبيحه، لكن جميعها تقريبا تتفق على هذا التعريف العام

  )35، م س ذحمن السيد، عفاف عبد الر( ".هو ارتباط الرجل والمرأة طبقا للقانون قصد تكوين أسرة" الزواج    
فالمرأة .في التعريف هنا تدل على أن االختيار للزواج في يد الرجل والمرأة عل حد سواء" واو العطف"و   

وله الخيار في .اليهودية المتوفى عنها زوجها مثال تشتكي أخيه الى القضاء إذا رفض االقتران بها أو النفقة عليها
  .سجن والغرامةاألمرين، وإال صدرت ضده أحكام ال

لكن ال يصح عقد الزواج .وللمرأة حق طلب التطليق من القضاء. وتجيز اليهودية للرجل إنهاء الزواج بإرادته   
  )35، م س ذعفاف عبد الرحمن السيد، ( .مع تحريم أو مانع شرعي

  تعريف الزواج اصطالحا - 3
لى حق االتصال الجنسي ويترتب عليه حقوق تستخدم كلمة الزواج للتعبير عن وضع اجتماعي يشمل دائما ع    

   )361، 1987محمد أحمد غنيم، .(وأوضاع اقتصادية كإعالة الزوجة واألبناء
وهذا التعريف يتجاهل شرط اختالف الجنس في صحة الزواج خاصة وأن بعض الدول الغربية اليوم تعترف    

وتعقد للزوجين عقدا رسميا لضمان . احدوالذي يجمع بين شخصين من جنس و" الزواج التماثلي" بما يسمى 
  .الحقوق كالذمة المالية الميراث وما إلى ذلك

".            الزواج اتحاد جنسي شكلي ودائم بين رجل وامرأة في نطاق مجموعة محددة من الحقوق والواجبات" 
  بالمجموعة لمقصودوا. وفي هذا التعريف مجموعة من العيوب،منها الغموض في تحديد معنى اإلتحاد الجنسي
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اتحاد أن هذا التعريف يحدد الزواج بأنه كما .وكيف تُحدد   ؟الذي يحددها ومن.المحددة من الحقوق والواجبات
  .وفي الحقيقة هذا االتحاد هو مضمون العالقة وإال النتهى بمجرد إشباع هذا الجانب ،شكليجنسي 

 ةلالتزامات متباد عنهيترتب  ة،الجنسية بين رجل وامرأتنظيم اجتماعي للعالقات " :ويعرف كذلك على أنه    
   ".ومسئوليات اجتماعية 

ويعد هذا التعريف على عموميته أقرب التعريفات الى الدقة،ألنه بالفعل تنظيم تنجر عنه التزامات    
عباء الحياة يقوم بها الزوجان في كل ما يتعلق بالزواج كممارسة ونتاج، من تربية األبناء وتحمل أ.ومسئوليات

  ...االقتصادية واالجتماعية
الزواج عقد يخضع الرجل والمرأة اللتزامات قانونية : " وأقرب الى هذا التعريف نجد تعريف هيلين كالرك   

  ".واجتماعية متبادلة
  )43، 1986سيد محمد البدوي،.("نظام اجتماعي يحدد العالقة بين الجنسينالزواج "  وفي أبسط تعريفاته   

  تعريف الزواج قانونا - 4
   رحمة تحل به العالقة بين الرجل والمرأة، ليس أحدهمـااليقوم على أسس المودة والسكينة وعي ميثاق شر"     

  ) 316، 1998لوحيشي أحمد بيري،( ". محرما على اآلخر
" تعريفا عاما لوال جملة ما يالحظ على هذا التعريف افتقاده الى القاعدة القانونية خاصة اآلمرة، بل يكاد يكون     

  .وإن كان الراجح عندنا القصد منها الجانب الفقهي.والتي قد يقصد بها الجانب القانون" ميثاق شرعي 
  )الروماني(لزواج في قانون جوستينيان تعريف ا 1 – 4

هما مدة حياتقبول على أن يعيشا وعقد ينعقد بإيجاب و.اتصال الرجل والمرأة اتصاال يلزم عنه وحدة مالهما"    
  ).24زهدي يكن، دس، ".( عيشة زوجية

وعلى اتحاد الذمة المالية بين الزوجين لالعتداد بصحة وقوة .ويركز القانون الروماني على القبول واإليجاب    
  .ويفرق في أحكامه  بين زواج األسياد وزواج غيرهم من الطبقات األخرى. الزواج

. وجه التحديد كونه أهم وأشهر مشرع للحياة الرومانية في مختلف أوجههاوقد أوردنا قانون جوستينيان على     
  .فحكمت روما بتشريعاته فترة زمنية معتبرة

  تعريف الزواج في القانون الفرنسي - 2 – 4
وتبادل المساعدة والعون تحت إدارة الرجل  .مدني ذو طابع رسمي يتحد به رجل وامرأة قصد الحياة معا عقد"  

  ).32زهدي يكن، دس، ( ." ةاألسر رئيس
ومعلوم أن هذا تعريف الذي جاء في قانون نابليون، كان األساس الذي شهدت بعده تشريعات الزواج فـي       

  .القوانين الفرنسية تعديالت جريئة ومستمرة
فيما بعد أيما واختيارنا لعرض القانون الفرنسي بالذات،العالقة التاريخية التي أثرت في القوانين الجزائرية     

تأثير و ال زالت آثارها مستمرة الى يومنا هذا،وفي أكثر المجاالت حساسية وإن استطاع قانون األسرة والزواج 
  .اإلفالت نوعا ما بسبب خضوعه لألحكام اإلسالمية الواضحة والضابطة لقدر كبير من قضاياه
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 الجزائريتعريف الزواج في القانون  3 – 4
عقد : " على أنه2005فبراير  27المؤرخ في  02-05من األمر رقم  04ي الزواج في المادة يعرف المشرع الجزائر

رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمـة والتعاون 
 ) 5.، ص27/02/2005، - حسب آخر تعديل له –قانون األسرة ".(وإحصان الزوجين والمحافظة على األنساب

   Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les for- -mes légales. Il a ,entres autres buts , de fonder 
une famille basé sur l’affection,la mans-uètudes et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de la 
famille. Art 4,Ord n°05-02-2005)  

أخرجه أكثر العلماء من دائرة العقود المبنية على مطلق واالجتماعية، القانونيةنظرا ألهمية الزواج من الوجهة و 
لحة بناه على ضرورة المصو.ةه إلى القواعد التي رتب لها القانون أحكاما خاصوحرية الطرفين وأخضع

ورتب له نصوص ،التصاله بالنظام العام فائقةفخصه المشرع بعناية .االجتماعية التي ال يجوز لألفراد مخالفتها
آمرة تقيد من إرادة الطرفين ألن العقود التي حتم لها القانون صيغا خاصة وجعل لها رسمية معينة تبقى لها صفة 

        ).39، 38زهدي يكن، م س ذ، ( . العقد في كل حين
رسم تدخل المجتمع لتنظيمها وتحديد إطارها و ،امرأةرابطة بين رجل و" القول أن الزواج وعلى هذا يمكن 

. المجتمعاتبذلك تختلف هذه الرابطة باالختالف العصور وو.صورتها وفقا لنظم اجتماعية يحددها العقل الجمعي
في عصر آخر ن نفس المجتمع وفإ ،ضي مشافهةفي عصر ما قد تم بمجرد الترافإذا كان الرباط في مجتمع ما و

  ).13عادل أحمد سركيس، دس، ( .لم يعد يرضى بهذا النوع من االرتباط
وهو النظام الذي .الحجر األساس في بناء العائلة التي يعمل الزوجان على حفظ كيانها وتنشئة أطفالهما" أو هو

  )32رم نشأت إبراهيم، د س،أك". (ترتضيه جميع األديان سبيال مشروعا لقيام العائلة 

  تعريف االختيار للزواج - 5
تجمع الوظائف  اإلرادةالحرية واإلرادة أو حرية اإلرادة على اعتبار أن  يرن مفهوم االختيار بمفهوميق   

لكن هذا ال يمنع وجود مجاالت أخرى للحرية مثل . النفسية، بحيث تعمل متآزرة للرد على الدوافع والبواعث
    )18، 1971زكريا إبراهيم، ...(االختيار للزواج د،الرأي،الفكر وحريةحرية المعتق

وأهم من تحدث عن االختيار روبرت ميرتون أحد أصحاب النظرية الوظيفية الذي اهتم بتطوير ما أطلق عليه    
  :، والتي استحدث فيها ثالث مفاهيم جديدة"النظرية المتوسطة المدى " 
  .يفية الظاهرةالوظيفية الكامنة بدل الوظ -
  .المعوقات الوظيفية بدل الوظيفية -
  .البدائل الوظيفية التي تعبر عن الخيارات -

ومفهوم البدائل الوظيفية يشير الى مدى التنوع،ومادام هناك تنوعا، فهذا يعني تعدد االختيارات وإمكانية    
  )119، 1989محمد الغريب عبد الكريم، (. االنتقاء
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  لغة االختيار - 1
.  وله معنيان؛األول المشيئة بمعنى إذا شاء الفرد فعل وإذا شاء لم  يفعل.هو ترجيح الشيء وتقديمه على اآلخر   

  ). 1971،48، جميل صليبا. (والثاني صحة الفعل والترك أي أن القائم باالختيار،القادر الذي يصح منه الفعل والترك
  اصطالحا االختيار - 2

مصطلح سوسيولوجي يشير الى وضع فرد معين في جماعة : " االختيار على أنه ويعرف  أحمد زكي بدوي      
ويعتمد الوضع على عدد من حاالت االختيار اإليجابي أو السلبي التي يواجهها الفرد في إحدى. أو مجتمع معين  

( Ahmed Zaki Badaoui,1993, 59 (.الختبارات السوسيوميترية  
".  نيف واالحتفاظ باألشخاص أو األشياء وفق معايير محـددة عمليـة تص"كما يعرف على أنه    

.(Encarta.2006)  
ة الحداثمعايير عديدة من بينها األهمية،ويتم وفق .تحديد األهداف لمرحلةتالية مرحلة  واالختيار   

)10، 9، 1996أحمد حسين اللقاني، علي الجمل، (.والممارسة  لوظيفةا  
 االختيار للزواج - 3

اجتماعي ال يتحدد فقط برغبات الشخص بل وفق معايير المجتمع،سواء كانت هذه المعايير واضحـة  سلوك   
ة ـسامي". (ومستترة في شكل توقعات ومرغبات في االختيار للزواج .جلية مثلما هو الحال في التحريم واإلباحة

 ).35، م س ذحسن الساعاتي،

  التعريف اإلجرائي   - 6
  :نوي إنجازها عرفنا االختيار للزواج تعريفا إجرائيا كما يليبالنظر للدراسة التي ن

ويتم وفق جملة من القيم ومجموعة .هو نمط سلوكي فردي في إطار نظام اجتماعي عام كمبادأة للزواج الفعلي" 
وقد يكون االختيار شخصي يقوم به المعني مباشرة، أو بواسطة أشخاص،أو مؤسسات تقام لهذا .من الشروط

قد تبادر المؤسسة اإلعالمية على اختالف أجهزتها، من بينها الصحافة المكتوبة في االختيار للزواج و.الغرض
  ".عن طريق اإلعالنات كخدمة لشريحة من جمهورها 
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II -  في المجتمعات اإلنسانية للزواج االختيارتطور  
 حيثللمجتمعات اإلنسانية  التطور التاريخياختلفت أنماط وقيود االختيار للزواج في جملتها وتفاصيلها عبر    

   .االقتصاديةواالجتماعية و وفقا للنظم السياسية تحددعنه تفكير األفراد الذي  تمخضتأثرت الى حد كبير بما 
  االختيار للزواج في المجتمعات البدائية  – 1

ي كان سائدا في المجتمعات نظام الزواج الذأن ،وباكوفن مورجانلماء االجتماع من أمثال ويؤكد كبار ع    
كل النساء ملكا مشاعا لكل الرجال طبقا للنظام االجتماعي  وكان فيه.الجنسيةاإلنسانية البدائية هو نظام المشاعية 

فألحق .استحالة معرفة األنساب والتأكد من اآلباء لهذا النظاموكانت النتيجة الحتمية .واالقتصادي الشائع آنذاك
أن الزواج في  Malinowskiضح مالينوفسكي وقد أو )42- 40، م س ذعادل أحمد سركيس،(*.الرجلاألطفال بالمرأة دون 

حسين عبد الحميد (هذا العصر كان له كذلك معايير يتم وفقها وتضبطه تنظيمات وضوابط تحكمها التقاليد واألعراف 
  ).13، 2003رشوان،

وفيها .طة الدم هي أول األوجه التي عرفتها اإلنسانيةوالعائلة المرتبطة براب.وجاءت مرحلة العائلة بعد ذلك    
فالجدات واألجداد واألمهات .ة الزواج بين ألفراد جيل الواحدقسمت المجموعة الزوجية حسب األجيال،مع مشاعي

ثم . والمحظور عليهم زواج األصول والفروع فقط،واآلباء والبنات واألبناء والحفيدات واألحفاد أزواجا مشتركين
الزواج أو ممارسة العالقات الجنسية بين اإلخوة واألخوات  فيها منع،عائلة الرفاق نظامي مراحل الحقة ظهر ف
فنشأت .وانتهى هذا التدرج مع الوقت إلى الحظر حتى بين أبناء العمومة والخؤولة إلى الدرجة الثالثة.تدريجيا

صور إلى وجود وحدات عائلية تولدت عنها وأدى هذا الت.هذه المرحلةالقبيلة كنظام اجتماعي عرفته جل شعوب 
 . نوى أسرية أخرى

مقسم أن الزواج في أسترالية يختلف بين القبائل، فبعضها ** لويمر فيسون وتزامنا مع هذا النظام الحظ   
لكن من حق .يحظر فيها الزواج أو ممارسة العالقة الجنسية داخل الطبقة الواحدة حظرا باتا إلى طبقتين كبيرتين

  .وال يمنع من ذلك بسبب السن أو الدم .من الطبقة األخرى االختيار للزواج امرأةرجل من طبقة ما  كل
وتعتبر كل طبقة . العتبارات اجتماعية واقتصاديةنظام الزواج إلى أربعة طبقات  تقسمقبائل أخرى وكانت     

 لكن األوالد ال ينتمون إلى أياألولى والثانية،يتم بين الطبقة فكان الزواج .الموافقة لهامتزوجة بالميالد من الطبقة 
الطبقة الثانية أعضاء في رجال الطبقة األولى أعضاء في الطبقة الثالثة وأبناء رجال من الطبقتين، بل يصبح أبناء 

من األوالد يصبحون أعضاء في الطبقة ونتاجهما . وهما طبقتان متزوجتان فيما بينهما مستقبال.الطبقة الرابعة
عادل أحمد (.اج الرابعة إلى الثانية وهكذاى والثانية بحيث ينتمي نتاج الطبقة الثالثة إلى الطبقة األولى ونتاألول

  ).42-40سركيس، م س ذ، 
  

  يطلق على هذا النظام النظام األموي وفي بعض المراجع األموسي* 
  .مبشر انجليزي** 
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  ةالقديم اتفي المجتمع للزواج االختيار- 2

الذي كانت فيه . هر المجتمعات القديمة التي يمكن الحديث عنها في هذا المجال المجتمع المصريمن أش    
ولم يكن من حق الرجل إال اختيار .الحقوق والواجبات إبان األسرتين الثالثة والرابعة متساوية بين الرجال والنساء

في أمالكها وإدارتها بنفسها، وأي تدخل من والتصرف .زوجة واحدة التي كان من لها التمتع بملكية كل أثاث البيت
وعندما سيطر .كما كان ميراثها ينتقل الى أبنائها ال إلى زوجها عند الوفاة. الزوج يعتبر تدخال غير شرعي

اإلقطاع على األسرة الخامسة ،فرض النظام األبوي الذي منح الرجل حق التعدد وإن شاركته األولى في جل 
ولم تعد المرأة مساوية للرجل بل نزلت مكانتها الى منزلة .واعتبرت ربة البيت وسيدته عياألحايين المركز االجتما

ق م،عندما قامت  2160وقد بقي هذا الوضع ساريا الى آخر حكم األسرة العاشرة سنة .أقل من منزلة ابنها البكر
لته وأعمالها أمام الدولة التي وهو نظام رب األسرة المسئول عن عائ.الرودواثورة اجتماعية اشتراكية فظهر نظام 

والزواج في ظل هذا النظام .تحتم عليه تقديم تقريرا سنويا عن حاالتها الصحية واالجتماعية وعن أسماء أعضائها
  .ولكن لم يمنع التعدد،كان يتم في المعبد بحضور األقرباء الذي قضى على التسري

وعاد نظام التسري من جديد  .الزواج أمام الكاهنجراءات إاشترط إتمام ق م، 1094سنة ولما حل عهد اإلقطاع     
مطلقة في كل أما يتعلق بأمور األسرة بما فيها حق التطليق حتى وأصبح للرجل السلطة ال .بجانب تعدد الزوجات

وتحرر األبناء من سلطة أبيهم وعادت للمرأة حقوقها كاملة فتساوت .ق م متى تم القضاء على اإلقطاع 663سنة 
ومن شرط االحتفال إلتمامه بل أصبح  . كما تحرر الزواج من سلطة الكاهن الذي لم تعد له القدسية الدينية.لبالرج

  )75- 74م س،.( وقد يتم هذا العقد شفاهة.يكفي عقدا يحرره كاتب قانوني يذكر فيه شروط الزوجين
نات يقبض مهرهن المرتفع وب نجب ذكورا يساعدونه في العمللي .امبكروفي المجتمع العبري،يتزوج الرجل 

  )98م س،.(الخطيئة كما كان الكهنة يشجعون على هذا التبكير حتى يحفظون الناس من الوقوع في.منه ليستفيد
أو فإذا مات عنها زوجها ورثها أخيه  .في سفر التثنية تورث كاألموال واألمالكولما كانت المرأة العبرية 

وإن أصر على الرفض تنزع .الى شيوخ القبيلة إذا رفض لها أن تشكوهف .ليتزوجها أو ينفق عليهاأقرب أقربائه 
 ألخيهأما إذا تزوجها فاالبن البكر ينسب ".المخلوع النعل"  ى صاحبعنه نعله وتبصق في وجهه ويصبح يدع

م على حيث يحر،تماما لهذا  اسفر الالويين فالحكم مناقضأما .المتوفى إذا لم يكن له ابنا ذكرا حتى ال ينسى اسمه
  ). 94، 93، م س .(لكن من واجبه اإلنفاق عليها ما لم تتزوج.األخ الزواج من أرملة أخيه

فالمعروف  .كان االختيار للزواج على درجة كبيرة من الحريةعند عرب الجاهلية وحتى القرون الوسطى و
رضة ذويها أو إرغامها على دون معاوتطليقه حريتها التامة في اختيار الزوج  ذلك العهدعن المرأة العربية في 

النساء في  ،أناألصفهانيقد ذكر و).105م س،.(على من اختارته تريد، حتى أنها كانت تعرض بيدها وتشيرمن ال 
وقد .الشعر بتحويل الخباء إذا كن في بيت من كان لهن حق االختيار للزواج والتطليق الذي يعبرن عنه ةالجاهلي

      ).22، م س ذزهدي يكن، (.إلسالممجيء ابعد الى ختيار االحريتها في  محافظة علىالعربية بقيت المرأة 
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والمرأة والحالة .لكن منهم من آثر االنتساب ألمهاتهم.عن العرب أنهم اتخذوا من أبائهم منتهى أنسابهمومعلوم     
  ) 107-105ركيس،م س ذ،س عادل(.فتعددت بتعدد القبائلأما نظم الزواج .هذه تبقى في عشيرتها وينتقل إليها زوجها

  ،فنظر إليه اإلغـريق على تحتمه األديان وتفرضه الوطنيةأما القانون األثيني فقد جعل الزواج أمرا إجباريا      
إلى  –للمحافظة على كيانها والدفاع عن وجودها - ة بحاجة فالمدين.اتجاه اآللهة والدولة واألسالف واجب أنه

 من الزواج األكثر مالئمة له،وأن يعاقب من يتجاوز الثالثين يختارطن أن الموا علىومن رأي أفالطون .جنود
والوطن  جددا لآللهةومواطنين ألن المواطن المخلص البد وأن يترك وراءه عبادا .بغرامة وتلحقه الوصمةالعمر 

  ).22، ي يكن،م س ذزهد.(وتقوم األجيال الالحقة بالمراسيم الجنائزية لألجيال السابقة .يرث األبناء اآلباءوحتى  
 في اختيار زوجاتهم كان لآلباء السلطة المطلقة على أوالدهم ،مصالح هذه الولما كان الزواج بهدف تحقيق     

تطليق في حاالت العقم،أو الحق بعد ذلك ولألبناء .دون األخذ بآرائهم وأحيانا دون علمهم عقود الزواجإبرام وتولي 
  ).80 -78، س،م س ذعادل سركي( ...إنجاب الذكور عدم 
،الزواج منها حق ألقرب جعل القانون .والفتاة التي مات عنها أبوها قبل تزويجها دون أن يترك ذكرا    

ثروتها إلى  انتقلتفإذا تزوجت .إن شاء تزوجها وإن شاء تنازل عن حقه فيها لمن يليه في درجة القرابةأقربائها،
أما الفقيرة التي ال مال لها ولم .ال تفنى أسرتها وتنقضي لكيوماله  زوجها مؤقتا حتى تنجب ذكرا يورث اسم أبيها

  ).22، زهدي يكن،م س ذ(.، يقرر لها بائنة تسهل زواجهايشأ قريبها االقتران بها هو أو بقية األقرباء
حيث  .عبادة األسالف نظامثم تطور إلى زواج ديني بسبب  ،والزواج عند اليونان كان في البداية زواجا مدنيا   

شعائر دينية أبيها،مما يقتضي القيام بطقوس و الزوجة إلى عبادة أسالف زوجها بدل من أسالف تنتقل
وأقاموا ليلة الزفاف  .فصل الشتاء إلتمام الزواج وفضلوا.بوليمة العرس اهتماما بالغا فاهتموا ضمن هذا .خاصة

بأكاليل  رأسيهما اويتوج.ا لباسا خاصاويلبس.المقدسةبمياه الينابيع  انويومها يستحم العرس.عندما يكون القمر بدرا
يتلو بعض التراتيل واألناشيد الدينية التي تحرر ابنته من والقرابين لآللهة  العروسويقدم أبو .من أوراق الغار

العريس تحت وتتصنع عند بابه التمنع،فيختطفها .في موكب الزفاف إلى منزلها الزوجيالعروس ثم تحمل .سلطته
 عروسهفتدور معركة صورية يتمكن في نهايتها من رفع  .ويتظاهر أهلها وأقاربها بنجدتهاواستغاثتها، صراخها

  ).80 -78، س م(. وإدخالها المنزل الذي تقام فيه الطقوس األخيرة أمام موقد الزواج بتالوة األدعية
 والعطايا  غدق أغسطس الهباتوأ.الزواج للمقبلين علىنشأ يوليوس مكافآت فقد أ،والشيء ذاته عند الرومان  

  .موجبة للتوبيخ ألن العزوبية زابوشدد العقوبة على الع*.المساكنة وأباح .أوالدا مولد لهمن  وأفيه للراغبين 
وال .ويتطلب عقدا قانونيا.ويقع بين غير الرومانيين ،زواج غبر شرعيوالزواج عند الرومان كان ينقسم إلى    

وينتج اآلثار الشرعية .خاص بالرومان ذوي األهلية وهوزواج شرعي و.وق مدنيةينتج عنه سلطة زوجية وال حق
-23م س ذ زهدي يكن، ( ...من سلطة زوجية وحقوق أخرى كحمل الزوجة اسم زوجها واستحقاق حمايته ورعايته

     :نوعين وقد قسم الى).26
ويفرض عليها نوع . ى جميع أموالهانوع تترك فيه المرأة عائلة أبيها وتلتحق بعائلة زوجها الذي يستولي عل -

  .وقد اضمحل هذا النوع تدريجيا.من السلطة األبوية
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  م  887وقد استمرت هذه الطاهرة عند الرومان لى عهد القياصرة المسيحيين الذين استهجنوها ولكن لم يلغوها إال سنة .المعاشرة بين غير المتزوجين* 

  .تحتفظ بأموالها وحق التصرف فيهاو ،حت سلطة أبيهانوع تبقي المرأة فيه ت -
األب يمنح ابنته جهازا من  ،إال أنالتجهيز ليس شرطا أساسيا في الزواج الرومانيوبالرغم من أن 

أما إذا كانت .أمواال منقولةإدارتها واستغاللها إذا كانت حق االنتفاع بها أو  بعروسهالدخول  وللزوج بعد.أمواله
أموالها الخاصة التي ال تدخل في  أما.وموافقة الزوجةصرف فيها ولو برضا غير منقولة،فال يجوز له الت

  .موافقتها شرط له الحق فيها،الجهاز
عدوه زواجا و البعض الرأيلكن خالفه .وقد أكد األب فلوري على أن الزواج الروماني كان زواجا دينيا ومدنيا    

-25م س،(على الزواج  البركة الدينيةضرورة  أمر 886سنة  الحكم أسن "لو" فعندما تولى .عهد جوستينيان مدنيا إلى
تدريجيا آثار اعتناق اإلمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية رسميا،حيازة الكنيسة سلطات واسعة  إذ من،)27

واشترطت أخذ رأي األسقف حتى يكون مطابقا إلرادة . الزواجقضايا خولت لها التدخل في كل القضايا بما فيها 
  ).120عادل أحمد سركيس،م س ذ، .(اهللا

ومعروف عن الرومان مثلما هو الحال عند اإلغريق اهتمامهم بمظاهر االحتفال وموكب العروس التي تنقل  
 وتلعب  تتقدمها شعلة الزواج و وتكون محجبة ترتدي تاجا.إلى بيت زوجها تحت األهازيج وترتيل األناشيد الدينية

للمدعوين  تقام وليمة فاخرةثم .بالقربان وتتلو معه الصلوات تهاء تتقدم إلى آلهة زوجهاوبعد االن.تمثيلية االختطاف
  ).86،  م س( . قبل أن تذهب إلى مخدعها تحف بها وصيفات الشرف تحت األغاني واألناشيد

 جيستينيان ولم يتم هذا إال في عهد.اشتراط االكتتاب عند عقد الزواجوالشيء المالحظ أنه لم يكن من اليسير     
إال  .حتى يمكنه الزواج األبوموافقة سن حق التصرف في المال  على اعتباره 25الذي اشترط بلوغ الرجل سن 

   ).90م س،.(االكتفاء بموافقة الحاكموعاد  كلودالشرط في عهد اإلمبراطور  هذا أنه تم التخلص من

  الزواج في مجتمعات العصور الوسطىاالختيار  - 3
 الزواج و.بسبب اعتناق اإلمبراطورية الرومانية الديانة المسيحية الديني إلى الظهور مرة أخرى الزواج عاد    

في المسيحية عالقة مقدسة رفعها السيد المسيح الى درجة السر اإللهي وعلى ذلك فهو ال يتم إال عن طريق 
اهتمامه بمسألة الزواج والطالق استنادا وعليه لم يهتم اإلنجيل بشيء قدر ".فما جمعه اهللا ال يفرقه البشر" الكنيسة 

  ).169حسين عبد الحميد رشوان،م س ذ،( . مبدأ الوحدة ومبدأ عدم القابلية لالنفصال, الى مبدأين
  :ويشترط إلتمامه أمرين جوهريين.يعقده الكاهن األعظم في الكنيسة في المسيحية  زواجوال    
وتعهدهما حفظ األمانة الزوجية إلى .عن ارتباطهما حريتهما إقرار الزوجين علنا رضاهما المتبادل وبكامل -

  .آخر أيام حياتهما
بسبب اإلكليل الذي يتوج رأس " اإلكليل"ويسمى عقد الزواج .التي يتمتمها الكاهن اإلكليلإتمام البركة بصالة  -

     )114-113عادل أحمد سركيس،م س ذ،.(وهي تقاليد مأخوذة عن اإلغريق والرومان.العروس وقت إتمامه
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قصد بالطاعة اإلقامة في البيت الزوجية وتدبير شئونه الو.توجب الشريعة المسيحية طاعة الزوجة لزوجهاو   
لكن ليس معنى هذا إكراهها على هذه الطاعة، فقد جاءت قوانين تلزم الزوج .وغسمسبب وعدم مغادرته دون 

لم يصلح حالها مرة وأكثر حتى يتبرأ وكبير إذا نشزت قسيس الال الصبر على زوجته والرفق بها وإال يوسط بينهما
  ).119، 118المرجع السابق،.(وثبوت نشوزها مبررا قويا لعدم النفقة عليها .منها األسقف

  كيانتعالى لمصلحة المجتمع وسعادة أفراده وحفظ وفي الشريعة اإلسالمية الزواج،نظام فرضه اهللا  سبحانه و   
ود يتم بطريقة القبول كبقية العقفإن كان واعتبره من أخطر العقود، ث عليهفيه وح فرغب الشارع.األسرة

بألفاظ معينة واألفضل فيه الصراحة كتابة أو  اليس مقيدفهو  ن،ينعقد بكل ما يدل على إرادة العاقديواإليجاب،و
   .)30، 29زهدي يكن، م س ذ،  (فكه كما وضعت شروطا صارمة إلتمامه أو .شفاهة

فيقول الرسول صلى . وال اختالف في هذا بين البكر والثيب.ه المرأة على الزواج بمن ال تقرهال يكرواإلسالم    
ل المذاهب كأجمعت وقد ).الثيب أحق بنفسها من وليها،والبكر تستأذن في نفسها،وإذنها صمتها ( اهللا عليه وسلم 

فللولي حينئذ حق  هي الخوف عليها من الفسادإال في حالة واحدة ،على هذا مستندة الى األحاديث النبوية الصحيحة
  )111سامية حسن الساعاتي،م س ذ،.( تزويجها وإجبارها بالقوة إن رفضت

فلألبناء . وجعل لألهل دورا معتبرا في االختيار.وبالرغم من المجال الوسط الذي حدده اإلسالم لالختيار للزواج   
ة الختيار الشريك كالدين والخلق الحسن واألصل الطيب كما حدد صفات مفضل.كامل الحرية للقبول أو الرفض

  ...ويسر المهر والبكارة واالبتعاد عن القرابة خاصة القريبة والكفاءة االجتماعية واالقتصادية
  المعاصرة في مجتمعات  االختيار للزواج - 4

ريكي،كونه من أكثر إن أبرز وأهم معلم في االختيار للزواج في المجتمعات المعاصرة النموذج األم   
ونظام االختيار للزواج فيه من أوضح النظم والتي أصبحت تقليدا تقريبا لشعوب أخرى في .المجتمعات عصرنة

فاألسرة في المجتمع األمريكي أسرة مستقلة عن العائلة وعادة ما تتخذ لها مسكنا بعيدا عن بقية .جانب من جوانبه
فالزوجة هي الوحيدة األكثر  )98سامية حسن الساعاتي، م س ذ،(. نوعا ما األقارب، لكن في الحقيقة تعد أسرة مفككة

وينشغل األبناء بعد تخطى .التصاقا بالمنزل،إذ ينشغل الزوج بأعماله ومهنته معظم الوقت لتوفير الحياة الرغيدة
  .سن الطفولة بحياتهم المدرسة والترفيهية وعالقاتهم الخارجية

وتؤثر على االختيار للزواج .ذا،تعكس الروح الفردية التي تعد الثقافة السائدة هناكواألسرة األمريكية على ه     
الذي يكفي فيه الحب والمشاعر إلتمامه دوت االلتفاف الى االعتبارات األخرى كاألصل أو مدى التمسك 

تسمح بالعثور على التي  لكن ليس معنى هذا أنه يتم دون ضوابط أو قواعد تتعلق بمجال ودائرة االختيار...بالدين
أما أسلوب االختيار، فهو األسلوب الذاتي ...زوجة تشترك مع الزوج في الكثير من الصفات واالهتمامات والقيم

أو الشخصي الذي يمنح الفرد حرية كبيرة في االختيار،وليس لآلباء دخال فيه،واستشارتهم غير ملزمة وال يترتب 
وإن كان هناك اعتراضا من قبلهم لسبب من األسباب،فهو اعتراض . ععليها اتخاذ موقف ما أو أي توتر أو صرا

  ).100- 99سامية حسن الساعاتي، م س ذ،.(غير معتد به
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. الذي يمكن إدراجه هو نموذج تقليدي في مجتمع معاصر ومتحضر كالمجتمع اليابانيوالنموذج الثاني     
فال يفكروا كأفراد وإنما كأعضاء .في األسرةفاألطفال ذكورا وإناثا يربون على الطاعة التامة والفناء 

  ومركزهم األسري ومركز األسرة المجتمعي من يحدد مصيرهم الذي يقبلونه ويرتضونه فيما بعد بما فيه.فيها
   )89- 88م س،(.ومن الخطورة ترك هذا المصير في يد الشباب .مصيرهم في اختيار شريك المستقبل

لترشيح مجموعة من الفتيات،ثم تبدأ عملية ) ممن لهم تجربة(ديقة العائلة واالختيار للزواج يوكل لصديق أو ص  
أسرة الفتى القبول اتصل *الفرز حتى يقع االختيار على واحدة،فتجمع معلومات عن أسرتها،وإذا قرر مجلس

 ولقاء.وترسل بدورها إن كانت راضية مبدئيا،وسيطا للتحري عن األسرة الخاطبة**بأسرة الفتاة لجس النبض
تدبير بين أسرتين أساسه عوامل "ال اعتبار له ألنه  جون أمبريالشابين المقبلين على الزواج ورأيهما فيما يذكر 

   ).90،م س(".اجتماعية واقتصادية 
أما بالنسبة لالختيار للزواج في المجتمع الجزائري والعربي بصفة عامة،فهو غير واضح المعالم بسبب الغزو    

منه المجتمع الحائر بين المحافظة على ثقافته وتراثه  وتقاليده العربية اإلسالمية، وبين التطلع  الثقافي الذي يعاني
فكلما اتجهنا نحو المدن الكبرى،كلما .فاالختيار جاء مزيجا من هذا وذاك.الى الحداثة وتقليد المجتمعات الغربية

ركز التنوع البشري فيها وبروز كان المجال أوسع نظرا لالتجانس الذي يطغى في هذه المدن بسبب تم
واألسرة في هذه المدن لم يعد دورها تقريبا إال دورا .ويميل األسلوب الى االختيار الشخصي.خصوصيات الثقافة

هذا النوع من االختيار هروبا من تحمل مسئولياته ) وتقبل ضمنا للفتاة(تشريفيا،فهي تشجع الشاب 
قرى واألرياف والمداشر كلما ضاق المجال حتى يصبح الزواج داخلي وعكس هذا،فكلما اتجهنا نحو ال.وتداعياته

ويتسع االختيار الوالدي بسبب رفض ألسباب تقليدية أي اتصال بين الشباب،وإن تم ففي إطار ضيق للغاية 
  . وقد تنجر عنه حوادث تصل الى غاية ارتكاب جرائم قتل.وتحكمه ظروف كظرف القرابة ويكون سري

،نجد أنها )لميزة مراجعتها في كل حين(وسائل اإلعالم واالتصال،ولعل أهمها الصحافة المكتوبة  وإذا عدنا الى   
قد فتحت في وجه الشباب المجال واسعا لالختيار للزواج فأصبح باإلمكان التعارف والتواصل على مسافات بعيدة  

ألسرة وقد ال تعلمه إال بعد كما أصبح أسلوب االختيار شخصي بحت ال تتدخل فيه ا.قد تتعدى حدود الوطن
  .    االتفاق النهائي بين الشابين

  :ومن استعراض االختيار للزواج في الثقافات المختلفة من البدائية الى المعاصرة يمكننا أن نستقرىء ما يلي   
  .واألسلوب يتحكم في االختيار للزواج في المجتمعات اإلنسانية مند البدائية الى المعاصرة مبدأين هما المجال -
فقد يسمح نمط ثقافي بمجال وأسلوب معينين .يختلف هذين المبدأين من مجتمع الى آخر ومن عصر الى عصر -

  .وعموما هناك أربع أنماط بارزة نوردها على سبيل المثال ال الحصر.ال يسمح بهما نمط آخر
  .التقليديةومناطق العالم .في أمريكا الالتينيةوهذا .المجال ضيق واألسلوب والدي -
  .كما في بعض دول إفريقيا. وهذا في المدن الصغرى،وحتى داخل العائلة.واألسلوب شخصي.المجال ضيق -
  .ونالحظه في دول شرق آسيا وبعض المناطق من العالم العربي.واألسلوب الوالدي.المجال واسع -
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المدن الكبرى في بقية دول كما في الواليات المتحدة والدول المصنعة و.واألسلوب شخصي.المجال واسع -
  )102- 101سامية حسن الساعاتي، م س ذ، (.العالم

  .هو مجلس يرأسه رب األسرة ويضم رجالها الناضجين و المسنات المحنكات من النساء*
تماعية تصل الى رفض كل األسر اج مشاكل لهالحس النبض خوفا من الرفض الذي لو حصل يخلق  رسميا  ترسل العائلة اليابانية قبل التقدم لألهل الفتاة** 

  .التي لها علم بالموضوع مصاهرتها

III -  أشكال االختيار للزواج  
  الزواج الجماعي - 1
ذهبت بعض النظريات التي تهتم بأصل الثقافة اإلنسانية وتاريخها القديم، إلى أن اإلنسان في حياته البدائية لم   

ثم طور نوعا من الزواج أخذ . حالة من المشاعية الجنسية يعرف أي شكل من أشكال الزواج،وإنما كان يعيش
شكل نظامي يختار بمقتضاه عددا من الرجال عدد مساو من النساء،وتتمتع هذه المجموعات بحقوق زوجية 

   .)103-2007،102لياء شكري،ع &محمد الجوهري.(متساوية الى حد كبير
ولو وجد فليس  . ع شديد الندرة وليس له وجود حالياالذي أورد ذكر هذا النظام، أنه نو ماركوسترويرى     

لكن ظاهرة اإلعارة في شروط يضعها المجتمع الزالت .على األقل بشكل واضح حتى في المجتمعات البدائية
كما يعير عند .سارية في بعض المجتمعات، وخاصة في مناسبات معينة كاالحتفاالت والكرنفاالت واألعياد

وفي مجتمعات أخرى يعير العريس عروسه ألحدهم .زوجته كنوع من التكريم والمجاملةاالسكيمو، الرجل ضيفه 
لكن هذا ال يمنع من معاقبة الزوجة واعتبارها زانية إذا أقامت .أو لشيخ القبيلة لفض بكارتها وال يدخل بها إال غد

   :التاليةالنظام الصوروقد أخذ هذا .)69-68،م س ذسامية حسن الساعاتي،(.عالقة خارج إطار هذه المناسبات
  .وهو معاشرة اإلخوة ألخواتهن البنات معاشرة األزواج دون قيد أوعقد، الجماعي األسري االختيار 1
في أسرة أو أسر  عدد معين من الزوجات للزواج اإلخوة في أسرة ما يختاروهو أن ،األخوي المطلق االختيار - 2

  . ا مشاعا بينهميكن حقأخرى، قريبات من جهة الدم أو غريبات و
 .عدد معين من األخوات في أسرة أخرى للزواج اإلخوة في أسرة ما يختاروهو أن ، األخوي المقيد االختيار - 3

  ).46عادل أحمد سركيس، م س ذ ، .(قرابةهذه الوأن يكن مشاعا بينهم ويقيد هذا الزواج بشرط 
وبمقتضاه  Levirat*ك آثارا كثيرة أهمها نظام الليفيرا أن نظام الزواج األخوي تر مرجان وفريزريرى العالمان و 

** Sororaونظام السورورا .للزواج)إخوته( أخيه) أرامل(أرملة و أ/ و )أخواته(ته أخ اختياريتعين على الرجل 
   .زوجته بعد وفاتها أو يجمع بينهن )أخوات(الرجل الزواج بأخت  يختاروبمقتضاه 

 من صلبهسواء كانوا صفة األب لكل األطفال في العموم األخ األكبر  كسبيوفي االختيار للزواج الجماعي 
حسين عبد الحميد رشوان،م س ذ، .(رحمها أو رحم غيرهام لهم سواء كانوا من صفة األ وتكتسب الزوجة األولى .أم ال

أبناء األخت  سبتنباختالف المجتمعات في تقسيم األبوة واألمومة فمنها من  االختالفات د بعضجلكن تو).40، 39
  .وأبناء الثانية لألخ الثاني وهكذا .لألخ األكبر حتى لو لم يكن األب البيولوجي ىالكبر
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ويبقى مجرد رأي بعض العلماء  ،بصورة علمية الى يومنا هذا مؤكدغير هذا الشكل من الزواج بيد أن 
بعد أن حرمته يؤكدون على اختفائه  لكن)11،م س ذ ،]آخ[عبد المعطي و.(في صحتهااستنادا الى الشواهد يعتقدون 

  . وأن آخر مكان تواجد فيه هو جزر ماركيز قبل احتالل االنجليز لها .عليه القوانينأصبحت تعاقب األديان و
  

   .ومعناه أخ الزوج Levirمشتق من األصل الالتيني    Leviratلفظ  * 
  الزوجة أختومعناه    sororمشتق من األصل الالتيني Sorora لفظ   *  *

     Polygamieالزواج التعددي - 2
  :وينقسم الى.ويسمح للرجل بأكثر من زوجة وللمرأة بأكثر من زوج في نفس الوقت.ويعني زيجات عدة     

 Polygenieتعدد الزوجات    - 1 – 2
ويدل . ءمن أكثر األشكال انتشارا،وقد أخذت به جميع المجتمعات تقريبا البدائية والمعاصرة على حد سواوهو 

ويختلف في تطبيقاته وقيوده من مجتمع الى آخر  )م س، ص ن( .على المكانة االجتماعية واالقتصادية المرموقة
سمح به لذوي السلطان ومنع على  ومنها من قيدته بشروط ومنها من على اإلطالق فمنها من أباحه 

  .)40 ،م س ذ سهير عادل محمد صبحى العطار، (".ومنها من جعله حق لكل فرد .غيرهم
لقبائل الساكسونية في والمجتمعات التي اشتهرت بنظام تعدد الزوجات،دول شرق آسيا،اليهود،العرب،بعض ا   

زوجاته   على الرجل أن يقل عدداإلفريقية التي تعد من العار قبائل البعض تبلغ أعلى نسبة تعدد عند و.إنجلترا
  .فاألغنياء قد العدد يصل الى المئات.زوجاتى خمس وإن اكتفى الفقراء بأربع إل.خمسة عشرة زوجةعن 
ات القديمة كالمجتمع الهندي والصيني والياباني المجتمعكثير من وكان نظام تعدد الزوجات ساري في    
لزوجها مشاركتها أخريات أو *** والتي أخذت بنظام المحضيات تسمح بموجبه الزوجة األصيلة**اليهودي و

وقد  .ينسب أطفالهن للزوجات األصيالتو سكن في بيوت مستقلة وإن لهن حقوقال كن اهن، لإلحدالتنازل عنه 
والذي لم يكن  نظام المهر المرتفع جدامن  حد بعد أن -المجتمع العبري هذا الشكل من االختيار للزواج  حرم

  ). 56- 53،  عادل أحمد سركيس، م س ذ(.ائيا في القرن الحادي عشر ميالدينه–بمقدور كل الرجل الوفاء به
ق م إذ قتل معظم الشباب فأبيح  411إثر هزيمة أثينا أمام سيسيليا سنة من جهتها نظام التعدد وعرفت اليونان 

ثم لرجل األثيني الجمع بين زوجتين لتعويض خسارة المدينة عن النقص الفادح الذي أصابها في عدد الرجال،
   ). 81،  م س.(ق م 403ألغيت هذه اإلباحة سنة 

مجتمع العربي من أشهر المجتمعات التي أخذت بتعدد الزوجات وقد كان العدد مفتوحا على عشرات النساء وال
الحقوق والواجبات ﴿ وإن خفتم إال  فياإلسالم بأربع زوجات شرط العدل بينهن  لكن قيده.في الجاهلية

  .ن تحت سقف واحدتحريما شديدا انتساب أبناء الواحدة إلى أخرى حتى وإن كن يعش وحرم.تعدلوا﴾
 ثالثو النساء مثنى وانكحوا ما طاب لكم مناآلية ﴿  فتفسرونجد بعض اآلراء التي ال تتفق مع الفقه اإلسالمي 

بجواز  يقولونبعض الشيعة ف.ال تفيد التقييد وليست لتعيين العدد وإنما لإلباحة المطلقة هاعلى أساس أن ﴾ ورباع
في اآلية يفيد الجمع وإال الستعمل القرآن حرف العطف  واولحرف الجمع بين تسع زوجات في تفسيرهم أن ا
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في اآلية الكريمة المقصود بها " مثنى"فكلمة .****18زوجة  وتأخذ الظاهرية من جهتها بالعدد .أولالختيار 
  )55-54م س،().أربعةأربعة،"( رباع"و) ثالثة،ثالثة" (ثالث"و) اثناناثنان،( حسبهم

  
   .وكانت هذه الظاهرة عند الملوك العرب في الجاهلية وفي اإلسالم بما يعرف بملك اليمين.امرأة 7000سراياه وصل عدد زوجاته و قيل أن ملك أوغندا*   

  ".زوجات التلمود الرجل بأن ال يتجاوز أربعة" نصح **
  . تطلق بعض المجتمعات على الزوجة األولى الزوجة األصيلة و البعض كالصين لقب السيدة العظيمة* **

  ازال مسلمو الشيعة يأخذون بهذا الزواج الى الوقت الحاضرم**** 

ولن تستطيعوا أن والواقع هناك جدل حول ما جاء في القرآن بشأن تعدد الزوجات في قوله عز وجل ﴿ 
على تفضيل وحدانية الزواج وأن التعدد للضرورة  داللة، )129آ.النساء.س(﴾  تعدلوا بين النساء ولو حرصتم

  .عية واإلنسانية القصوىاالجتما
والعقد على أعلى من هذا يعد .والقاعدة في الشريعة اإلسالمية التحريم على الزوج الجمع بين أكثر من أربعة

والعالقة عالقة زنا حتى وإن طلق إحداهن " محرمة"والزوجة فوق الرابعة " فاسدا"والزواج " فاسقا" فيه الرجل 
فعقده باطال خالفا إذا تزوجهن في عقود ) مجلس واحد(ي عقد واحد وإذا تزوج خمسة ف.ومازالت في عدتها

  ).وما بعدها 170زهدي يكن، م س ذ،(.متفرقة،يبطل فقط زواج الخامسة
في هذا النوع من الزواج تختلف المجتمعات في تعيين مركز الزوجات فتساوي البعض في الحقوق و و 

كافة االمتيازات حتى انتساب جميع  خرى الزوجة األولىفي حين تعطي أكالمجتمع اإلسالمي، الوجبات بينهن 
  .األطفال إليها سواء كانوا منها أو من ضرائرها

مرض  إال عند ذلك منعا باتايمنع  ،قانون حمورابيحكم القانون في تعدد الزوجات نجد أن ولو رجعنا إلى 
ال تتساوى معها في الحقوق  الحق في اتخاذ محضية عقمها،للرجلوفي حالة .الزوجة مرضا ال يرجى شفاءه

  )96م س ذ، ،عادل أحمد سركيس.(األصيلةينسب أبناءها إلى الزوجة و
من القانون المدني على عدم جواز عقد شخصا زواجا ثانيا قبل فسخ  147وفي القانون الفرنسي نصت المادة     
في الزواج بزواج سابق الزال تدابير توجب تقديم شهادة تثبت عدم ارتباط الراغب  1897وفرض قانون . األول
والفرنسي المسلم ال يحق له الزواج بأكثر من .وأن يثبت عزوبيته بالطالق أو الترمل أو عدم الزواج أساسا.ساري

  )175زهدي يكن، م س ذ،.(زوجة سواء أقام في فرنسا أو على أراضي تبيح التعدد
يسمح بالزواج بأكثر "من قانون األسرة الجزائري  27/02/2005لمؤرخ في ا 02 - 05من األمر رقم  8وتنص المادة     

من زوجة واحدة في حدود الشريعة اإلسالمية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل، ويتم ذلك 
  ".بعد علم كل من الزوجة السابقة والالحقة 

دعوى قضائية ضد الزوج في حالة التدليس يجوز لكل زوجة رفع )" من ذات األمر(مكرر 08وفي المادة     
  ".للمطالبة بالتطليق

يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول إذا لم يستصدر الزوج ترخيصا من القاضي وفقا "  1مكرر 08وفي المادة    
  .)2006،7مولود ديدان،".(أعاله  8للشروط المنصوص عليها في المادة 
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والزواج بأكثر من ،أن التعدد ممنوعا منعا باتا "على  18وينص قانون األحوال الشخصية التونسي في مادته   
  .مدة سنة كاملة أو غرامة مالية أو العقوبتين معا واحدة يستوجب عقابا بالسجن

ال يجوز الزواج " من المادة الثالثة من قانون األحوال الشخصية  7-6-5-4ينص في الفقرات  المشرع العراقيو  
  :رط لموافقته شرطينبأكثر من واحدة إال بإذن من القاضي ويشت

  .أن تكون للزوج الكفاية المالية إلعالة أكثر من زوجة -
  .أن تكون هناك مصلحة مشروعة من الزواج بثانية -

وال يجوز .ويعاقب بالحبس مدة سنة وغرامة مالية لكل من خالف أحكام هذه المادة إال إذا كان الزواج بأرملة
  ) 46-45أكرم نشأت إبراهيم،م س ذ،.(دة الزوج االقتران بأرملة ثانيةالزواج بأكثر من زوجتين حتى ولو كانت إرا

  :باب تعدد الزوجات فيمكن حصرها فيأما أس
  ...المهن الخطرة أو الحروبور بسبب طبيعة األعمال القاسية وزيادة عدد اإلناث عن الذك -  
لراسخ حينها     د إال البنات لالعتقاد اأو إنجاب الذكور إن كانت ال تل.الرغبة في اإلنجاب في حالة عقم المرأة -  

  .التباهي بعددهم أو تعزيز المكانة االجتماعية أو االقتصادية مستقبال بكثرة اإلنجابأو .مسئوليتها عن ذلك
  .أن تكون الزوجة األولى مصابة بمرض عضال ال يرجى شفاءه أو مرض معدي -
  .المفاخرة بتعدد الزوجات كعالمة غناءالمباهاة  و -
سين عبد الحميد ح(.للمدنيات العمل خارج المنزلأو .مل الزوجات الريفيات في األراضيالسبب االقتصادي كع -

  ).38رشوان،م س ذ، 
تعدد يرجع إلى حاالت استثنائية مثل مرض الزوجة المحاسن  بنتامفيقول ، مساوئو حاسنمولتعدد الزوجات 

ويحتاج إلى أكثر من  الى مناطق بعيدة مله يتطلب االنتقالأو إذا كان ع.ياج الرجل إلى أخرى تقوم بشئونهواحت
  .يقضى على آفة الزناواألهم أنه .اإلنجاب إذا كانت الزوجة عاقرا وال يريد فراقهاأو الرغبة في .بيت

ألن كل زوجة  ،ومثلما لظاهرة تعدد الزوجات محاسن له كذلك مساوئ حيث أنه يزيد من سلطة الرجل
كما تفسد  .وقد يؤدي إلى انقسام األسرة والعداوة التي تمتد حتى لألطفال.ابق في جذبهتسارع إلى إرضائه وتتس

تفسد نتيجة اختالف تنشئة األمهات مما يؤدي إلى حيرة األب  أو.تربيتهم لصعوبة القيام بشئونهم جميعا وبالتساوي
        ).173، 171، ذ م سزهدي يكن، (  .في كيفية التصرف مع الفرقين أو الفرق المختلفة من األبناء

وتعدد الزوجات لم يعد مقبوال، فبدأ في التناقص نظرا للتطور الفكري والثقافي وإقرار مبدأ المساواة بين  
باإلضافة الى نتائج خرجت بها الدراسات العلمية والميدانية حول العائلة، تثبت بنسب عالية فشل . الجنسين

  ) 46- 45أكرم نشأت إبراهيم،م س ذ،.(هاالزيجات المتعددة الزوجات وانحراف أبنائ
 Polyandrieتعدد األزواج   - 2- 2

في  من رجلين أو أكثرأي زواج امرأة واحدة  .تعدد األزواج ووحدانية الزوجة من مقتضى هذا الزواج،     
ب من نس  %1وهذا الشكل من االختيار للزواج كان محدودا للغاية ولم يلقى قبوال إال بنسبة .نفس الوقت
بأنه كان منتشرا عند بعض هنود جنوب أمريكا  وسترماركويؤكد .)11،م س ذ،]آخ[السيد عبد المعطى و.(المجتمعات
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غرب جنوب (القبائل البدائية مثل قبائل التبت والتودا  بعضوأخذت به .واالسكيمو ومناطق من إفريقيا
بالهند،وفي  Nayarففي نايار .)64- 60، 2002الساعاتي، سامية حسن(.)إفريقيا(وبعض قبائل كينيا والماسي والباهيما ).لهندا

فعند بلوغ الفتاة تختار لها جماعة الجيرة زوجا .فترة سابقة على االستعمار اإلنجليزي اختفت تماما روابط الزواج
تصبح حرة في استقبال ل ،وتقترن به ثالث أيام وليال ثم تنفصل عنه كذلك باحتفال ،وتزف إليه باحتفال خاص

كما ال .ة من األزواج الزوار الذين يقدمون لها الهدايا والهبات خاصة في المناسبات دون أي دعم آخرسلسل
وإن كان جميعهم .ا أنجبتأو التزامات اتجاهها أو اتجاه األطفال إذ يفترض أن يكون لهم حقوقا أو عليهم واجبات

دون أن يكون األب البيولوجي على أحدا  أو بعضهم يعرض عليها أثناء الوالدة خدمات مادية فتختار من بينهم
  .)35حسين عبد الحميد رشوان،م س ذ، (.لتثبيت شرعية المولود تأكيدوجه ال

  :هذا الشكل من الزواج ومن صوره
هذا النوع من الزواج كان منتشرا و) غير أمه(ه وهو مشاركة االبن أباه في زوجت ،تعدد األزواج األسري  - 1

  .ى الضيزنويسم. بين عرب الجاهلية
يعتبر األخ األكبر هو و.خوة في زوجة واحدة تحت سقف واحدوهو أن يشترك كل اإل، تعدد األزواج األخوي – 2

بعض القبائل تعطي لألم و.وينسب له جميع األطفال دون بقية إخوته باعتباره عماد األسرة بعد أبيه.الزوج األصيل
عدم القدرة ذا النوع من الزواج بسبب الفقر ووقد ظهر ه.ديد ذلكباعتبارها األقدر على تح أبنائهاحق اختيار أباء 

  .)39حسين عبد الحميد رشوان،م س ذ، ( .على جلب عدد من الزوجات إلى األسرة واإلنفاق عليهن
وهو نظام يجيز لرجال ال قرابة بينهم الزواج من امرأة واحدة على أن يسكن كل ،تعدد األزواج غير القرابي- 3

 .ويعاملون جميعا على قدم المساواة .بعد عقد اتفاق بينهم وبينها على طريقة ومدة المعاشرة ،فرداواحد معها من
وتتخذ لذلك  .إال إذا قررت األم إلحاقهم بأحد أزواجها ،إلى الخالفي الجنوب الغربي من الهند وينسب األطفال 

أزواج المرأة أباءا ألطفالها دون تمييز أو وقد كانت بعض القبائل تعد كل .مجموعة من اإلجراءات العلنية للتبني
وفي قبيلة تودا يتم نسب األطفال إلى الرجال بالدور فالطفل األكبر ابن للزوج .تفرقة،ويعاملون على هذا األساس

  . أم ال البيولوجياألول والموالي للزوج الثاني وهكذا سواء أكان األب 
سالم،وكان يسمى االستلحاق،وفيه تتصل المرأة جنسيا بعدد ن يحرمه اإلعرفت عرب الجاهلية هذا النظام قبل أ

ندها تجمعهم عوعند الوضع .بغيا وطبق عليها نظام البغايا وإال اعتبرتمن الرجال دون أن تتجاوز عشرة،
   .دون اعتراض منهمحسب تقديرها أوالى أقربهم شبها به من شاءت من رجالها  لمولودها وتخبرهم باختيارها أبا

لكن يباح  واألصل فيه الوحدانية.نظام خليط بين وحدانية الزوج وتعدد األزواج لتعدد نجد صورةومن صور ا
تحت قيود معينة ولغير الزوج كأصدقائه وأقاربه وضيوفه االتصال بالزوجة جنسيا قبل أو بعد الزفاف في ظروف 

  . خاصة دون أن تكون لهم صفة أو واجبات أو حقوق
العروس قبل أن تمارس  األعراف تقتضيحيث كان  ،ا في بعض قبائل استرالياوقد كان هذا النظام منتشر

أو بعض رجال القبيلة وكان العرف هو الذي يحدد هذا .ذوي السلطانالجنس مع رجال الدين والسحرة وزفافها 
ا وعند بعض عرب الجاهلية كانت العروس تزف إلى شيخ القبيلة قبل أن يدخل به.االتصال حسب درجة القرابة
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االلتحاق بالجمعية الدينية واتخاذ عشيق لليلة واحدة دون تمكينه من  ،وتبيح قبائل في كينيا للفتاة عند البلوغ.زوجها
وانتهى إلى الحمل ).ويكون ذلك سرا(فإذا تجاوز األمر بينهما الليلة الواحدة .ء بكارتها ألنه نادرا ما يتزوجاإفضا

ي اإلسكيمو فإن إكرام الزوج عند بعض القبائل لضيفه يكتمل بإعارته وف.تلقى التوبيخ واالستنكار من القبيلة
  .زوجته ويعد ذلك مظهرا من مظاهر اإلكبار والحب والمودة
وفيه يعتزل الرجل زوجته بعد طهرها من .باالستبظاعكما كان هذا الشكل شائعا عند عرب الجاهلية ويعرف 

  وال يقربها هو حتى يظهر حملها،وعندها .الجنسي معه منها أن ترسل الى شخص بعينه لالتصالويطلب .الطمث
  .أما إذا لم تظهر عليها أعراض الحمل يمكنها إعادة االتصال به أو بغيره.يصيبها إذا أراد

الذكور ممن شاع  اإلنجاب أو الرغبة في إنجاب زوجاته عنوقد كانت العرب تفعل ذلك إذا ثبت للرجل عجزه    
نجابة والحكمة الأو إنجاب طفل ذو خصال خاصة كقوة البدن أو .على البنات لك إذا اقتصرت ذريتهعنهم ذ

واإلستبضاع كان يتم مع رجل من عظماء القوم أو فحولها .والذكاء أو الشجاعة أو أي صفة من الصفات العظيمة
هذه  قيالحقيحتى يرث المولود الذي ينسب للزوج وليس ألبيه ،أو حكيم أو شاعر فصيح أو صاحب الوجه الجميل

   )50-48عادل أحمد سركيس،م س ذ، (.الصفات
   Monogamieالزواج األحادي  - 3

ثم أخذت موانع الزواج تزداد حتى أصبح الزواج الجماعي .أدى تطور العائلة الى تضييق مستمر في نطاقها
ومعظمها يعاقب  بل )58عادل أحمد سركيس،م س ذ،.(وتعدد األزواج أشكاال يعاقب عليها القانون في كل المجتمعات

  . على تعدد الزوجات وإن أباحتها أخرى فبشروط وقيود
وقد استمرت المجتمعات في حظر األشكال األخرى من الزواج تقريبا،فلم  يبق  في كثير من األنظمة إال  

وهو نظام ال يصح بمقتضاه أن يكون للرجل أو المرأة .الزواج األحادي الذي يجمع بين اثنين فقط،رجل وامرأة
  .أكثر من شريك واحد في وقت واحد

محمد (.وأكثرها قبوال وأقلها اختالالالنوع المفضل في كثير من المجتمعات الحديثة يعتبر دانية الزواج وحو
ترفض كل أشكال  منبل هناك من المجتمعات .على أوسع نطاق عالميافانتشر  )203علياء شكري،م س ذ، & الجوهري

  ).11،12،م س ذ، ]آخ [ و سيد عبد العاطي( .الزواج عداه
لكن ليس معنى هذا أن الزواج األحادي وليد العصور الحديثة،فقد عرفته المجتمعات القديمة والحديثة،  

فنجده عند اليونان والرومان كما سارت عليه المجتمعات المسيحية منذ القرن    .المتحضرة والبدائية على حد سواء
 وأن نظام .ل رغم عدم وجود نص صريح في اإلنجيل يحرم تعدد الزوجاتالنوع األمث هاعتبرتم الى اليوم،و17

شرلمان المعروف بتعصبه  فالملك.الدينية قبل هذا القرنمتبعا ولم تعارضه ال السلطة الزمنية وال كان التعدد 
مين رغم كما أخذ بأحادية الزواج اليوم معظم المسل.متعدد الزوجات وله الكثير من المحضيات ،الشديد للمسيحية

  ) 63م س ذ،سامية حسن الساعاتي،(.% 96وقد وصلت نسبته في بعض الدول العربية منها مصر الى .إباحة التعددية
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الزوجة خاصة وإال تعرضت .على الزوجين الوفاءفرض ترفض الخيانة الزوجية،ويوفي ظل هذا النظام     
عادل (.التقليدية تسقط عنه في بعض المجتمعاتقد و.سوى بالنزرالقليل*ال يتعرض لها الرجلقد قوبات صارمة لع

     )61،62أحمد سركيس، م س ذ، 
ويرى الرافضون لهذا االختيار للزواج،أن من نتائجه انتشار الرذيلة والعالقات غير الشرعية والبغاء  والخيانة 

  .من نتائج وخيمةالزوجية وأطفال غير شرعيين وتفاقم ظاهرة االغتصاب والعنوسة،وما ينجر عن كل هذا وغيره 
  

  
  .نص قانون نابليون نص على حق الرجل في خيانة زوجته مادام ال يحضر عشيقته إلى البيت* 

 IV  -  طرق االختيار للزواج  
والكثير اختفى وإن بقيت بعض ،مند القديم إلى يومنا هذا بعدة طرق منها مازال ساريا االختيار للزواجيتم  

 :آثاره ومن هذه الطرق نذكر
  دون سيادةو   بالسيادة االختيار للزواج  – 1

  بائنة مقابلانتقاال نهائيا تحصل بموجبه على  ومن آثاره انتقال الزوجة من أسرة أبيها إلى أسرة زوجها   
ه لسيادته نصيبها في الميراث الذي تحرم منه بزواجها إذ لم تعد ابنة ألبيها وإنما ابنة زوجها والذي تخضع بموجب

عاية يشترط عقده في معبد اإلله جوبيتير بر.هذا االختيار للزواج منتشرا عند الرومانكان و.يادة عليهأو لمن له س
  .عشرة شهود الرومانالزوجان األناشيد الدينية بحضور  يرتلو.الكاهن األعظم وكاهن المعبد

دون سيادة للزواج االختيار  عرفت بعض المجتمعات خاصة القديمةوبالتزامن مع هذا النوع من االختيار،   
من قبل دون وقد كان للرجل .ولها حق التصرف في أموالها.لزوجوالذي ال تخضع الزوجة بموجبه لسلطان ا

  .حق التطليق فشاع هذا الحق بين المتزوجات زواج دون سيادة إلى حد التفاخر والمبالغةالمرأة 
  بالشراء اختيار للزواج – 2

ولكن له نفس  ،د بنفس الطريقة التي تعقد بها ملكية األشياء عند الشراءسمي بزواج الشراء ألنه كان يعقو    
لمجتمعات منها وهو زواج عرفته الكثير من ا).وما بعدها 84المرجع السابق،(.ار المترتبة عن الزواج بالسيادةاآلث

. والشعائر الدينية القيام بالمراسيم وكان يقع دون حضور الكهنة وال يلزم عقده في المعبد أو.المجتمع الروماني
باإلضافة إلى حامل الميزان  يشترط حضور خمسة شهود رومان ذكور بالغين يمثلون طبقة الشعب الخمس لكن

  .امدني اوهو بهذا المعنى يعتبر زواج. وعلى العريس ترديد عبارات معينة.وولي الزوجة
زوجته لقاء يشتري كان الرجل ف).98بق، المرجع السا(القديمة واآلسيوية القبائل العبرية وعرفت هذا االختيار

وقد يأخذ مظهرا .قدر من المال أو قطعة أرض أو رؤوس ماشية حسب المظهر السائد في المبادالت االقتصادية
يقرر  المدة، وبعد انتهاء.دون مقابلعنده لمدة معينة  كالعملولي الفتاة  على الرجل خدمات عينية كعرضآخرا 

مقدرته  ألن في هذا دليلإن كان الخطيب قد قام بالتزاماته على أحسن وجه ،ب العرفاألب أو مجلس العائلة حس
أما .ولم يرض عنه لسبب أخالقي أو آخرطلبه إن قصر أو رفض  وإال.مستقبال البنتهعلى تأمين الحياة الكريمة 
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 الخطيبةإن كانت  تتوقف على أصل الزوجة وطبقتها االجتماعية واالقتصادية حيث تطولفهي المبرمة عن المدة 
   .وتقصر إن كانت دون ذلك من عائلة مرموقة

يكن بالضرورة نظام الرق لم فالمجتمعات التي زاولته .وهذا الزواج ال ينطوي على أي نوع من أنواع االسترقاق
بين الراغب في الزواج واالتفاق يجري .نساء حراتوأن الزوجات كن  ،منتشرا عندها أو معروفا عنها

والتي أعدت سلعة   وترتب عنه السيادة المطلقة للرجل على المرأة).16، 15ين عبد الحميد رشوان،م س ذ، حس.(وأهلهن
  ).109عادل أحمد سركيس، م س ذ، .(من ثروة األب  تزيد

  
  

  واالتفاق والتعاقد زواج بالمعاشرةاالختيار لل – 3
إجراءات وبمجرد اتفاق الطرفين  دون لكن يتم ،شكال جديدا من أشكال الزواج بالسيادةالزواج بالمعاشرة 

اآلثار المترتبة  عن زواج فتترتب عليه نفس .معاشرة سنة دون انقطاع حتى يكسب الرجل السيادة على المرأةو
عن  المرأةفال تخرج  ،فإذا انقطعت هذه المعاشرة لو لثالثة أيام وليالي متتالية يصبح الزواج دون سيادة.السيادة

  . ئلة زوجها وال تعتبر ابنة له أو ألسالفه وال تعبد آلهتهعائلتها وال تدخل عا
وقد اختلف .مباشر بين الزوجين وهو اتفاق .مع نمو مركز المرأة االجتماعيأما الزواج باالتفاق فقد ظهر 

تحديد المهر واالتفاق حول أموال الزوجة وانتقالها إلى إعالن االتفاق،:في ثالثة أمور هيعن الزواج بالمعاشرة 
  ).89 - 88، م س(. لبيت الزوجيةا

يقتضى أن يبرم الزوجان أو من  ،والتعاقدوهناك اختيار ثالث للزواج يدور في هذا النطاق ويعرف بزواج 
ولكن ال يشترط تحريره ،يمثلهما عقدا يعترفان فيه بقبول الزواج وما يترتب عليه من مستلزمات ومسئوليات

  :الزواج في المجتمعات الحديثة على ثالث صور هي وينطوي هذا.وتدوينه في السجالت الرسمية
زواج تقره السلطة الدينية مثلما هو حاصل في معظم الكنائس المسيحية وخاصة الكاثوليكية التي ترى أن الزواج ال 

  .يصح إال إذا تم تحت إشرافها
 لدينيوللزوجين حرية إقرانه بالزواج ا.عترف به إال إذا أقرته السلطة الزمنيةزواج ال ي. 

17، م س ذحسين عبد الحميد رشوان،(.عترف به إال إذا أقرته السلطة الدينية والزمنية معازواج ال ي.( 

  زواج بالتبادل 
 ،حيث يتزوج رجال ونساء األسرة.وهي طريقة تقوم على اتفاق أسرتين على تبادل األزواج والزوجات 

خصوصا في  المجتمعات من القديمة الى المعاصرةالكثير  وقد أخذت بهذا النظام.رجال ونساء األسرة المتفق معها
حرصا منها على استتباب األمن والسلم بين األسر وفض الكبرى، ) الصناعية والزراعية (المقاطعات االقتصادية 

  ).15، س م.(النزاعات القائمة والتعاون والتضامن والدفاع عن المصالح المشتركة
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زوج الرجل ابنته أو أخته أو من هي تحت وهو أن ي .ربالشغا وعرف هذا النوع عند عرب الجاهلية ونجد
وقد حرم .تحديد المهر على أن يزوجه هذا األخير من هي تحت سلطته كذلك من النساء دون أنلرجل،سلطته 

 .اإلسالم هذا الزواج إال إذا حدد مهر كل امرأة مستقال عن األخرى
 )التسري(ي بالسب االختيار للزواج – 4

وفيه يتم االستيالء على .تبعا في بعض المجتمعات البدائيةسلوب مند العصور البدائية وال زال مهذا األ ظهر
وال يشترط فيه مهرا وال  .والسلب أثناء الغارات الخاطفة أو الحروب أو اقتفاء أثرهن لإليقاع بهن بالقوة النساء

  .)173م س ،.(رضا الفتاة أو أهلها
 تغلب ة ووإذا ما استولى الرجل على المرأة بالق،شرعية هذا الزواج Manuمانو أقرت تشريعات وفي الهند 

  ".طريقة الجبابرة " زواج  على كل من حاول إنقاذها وسمي
وفي الصين يوجد الى جانب الزوجة األصيلة أو الرئيسة زوجات بالتسري،إذ يمنع القانون الزواج بثانية في 

،أما بقية النساء والتي لها سلطان عليهن ، "زوجي"طبة الرجل باسم وهي فقط من يحق لها مخا.حياة األولى
  ".سيدي"وينادينه باسم 

الزواج ،وتطور بعد أن حل النظام األبوي محل النظام األمويهذا االختيار للزواج، المجتمع اإلغريقي وعرف    
 دهد ممان الزواج عزف رجاله عحتى الظاهرة  تتساعاف.المجتمع الروماني هكما عرف.نحو الوحدانية

كما  .ق م مناشدة الرجال اإلقبال على الزواج 131الحاكم متيلوس سنة  معه اضطر ،اإلمبراطورية باالنقراض
ق م وضع قانون  18واقترح اإلمبراطور أغسطس فيصر عام  .شجع يوليوس قيصر عليه بمنح مكافآت مالية

جهيد إقناع مجلس الشيوخ بالموافقة على هذا التشريع واستطاع بعد جهد .لتشجيع الزواج ومعاقبة غير المتزوجين
سنة  25و  20سنة والنساء بين  60و 25يحرم على الرجال بين  ،م 09ثم أصدر قانون آخر سنة  .بعد الميالد 03سنة 

  .يوم من صدوره مئةإال إذا تزوجوا خالل  األرثمن حق 
بمنع الرجل  لكن قيدها ".ملك اإليمان"وسماها ب عند العروقد أباح اإلسالم هذه العالقة التي كانت منتشرة 

رث وال تو.حرة بعد موته األمةوتصبح  ،ما الطفل منها يصبح حرا إذا اعترف األب ببنوتهأ.بيع األمة أو هبتها
  .ألبنائه أو إخوته

 معاشرةالعدد بحيث يعاشر الرجل سبياته دون تحديد  الزوجات،وزواج التسري وجه من أوجه نظام تعدد  
تم ذلك فبشروط إن به، وكما ال يلحق نسب األوالد .التزامات أو مسئولياتوال يترتب عن ذلك أي  األزواج

لكن بعض المجتمعات تعترف بالبنوة ونسبها وتنظر إليها نظرة األبناء ).56عادل أحمد سركيس، م س ذ، (.معينة
  ).17ميد رشوان،م س ذ، حسين عبد الح.(لهم جميع الحقوق وعليهم جميع الواجبات ،الشرعيين

ويستدل علماء األنثربولوجبا على تواجد هذه الطريقة قديما،آثارها اليوم حيث ال زالت تمارس في بعض 
وتمنعها وبكائها عند .وحمل العروس على األكتاف إلى موكب الزواج.المجتمعات ،كاللعب باألسلحة وإطالق النار

بيد أن هذه االفتراضات .رها رواسب لطريقة السلب واالستيالءوعدت هذه المظاهر وغي.الخروج من بيت أسرتها
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ال تزال تعوزها األدلة القاطعة ألن الزواج يتم في األصل على التعاقد واالتفاق والسبي طريقة عارضة وإن 
  ).108، م س.(انتشرت في بعض المجتمعات لظروف خاصة

  الزواج بالميراث
 ع العربي قبل اإلسالم إذا مات الرجل عمد أقرب ورثته أوومنها المجتم ،كانت تقاليد بعض المجتمعات

أخص أوليائه إلى وضع ثوبه على أرملته على أنه أحق الناس بها، وله أن يتزوجها أو يزوجها من يشاء ويأخذ 
  ).109عادل أحمد سركيس،م س ذ، .(مهرها

دون أمه أو زوجات من  يهأب ،زوجاتوهو أن يستحل أكبر األبناء ،"نكاح المقت " ومن صور هذا الزواج 
خوفا من  أقر اإلسالم في بداياته هذا النوع من الزواج أثناء الحرب والغزوات وقد .ملكا موروثا نباعتبارهيرثهم 

  ). 7 – 5زهدي يكن، م س ذ، ( .فيما بعد هالزنا ثم حرم
V - االختيار للزواج  مجاالت  
   Endogamie المجال االختيار للزواج الداخلي - 1

و يكونون أعضاء أ.يهاينتمون إلال زواج أفراد الجماعة بمن القاعدة االجتماعية التي تمنع واج الداخلي هو الز
   .أو الدينية العرقية أو االثنيةأو  من داخل طبقاتهم االجتماعيةاالختيار للزواج فعلى األفراد .فيها

بوجوب وجود قدر من التشابه بين  قائلالالزواج الداخلي إلى قانون التشابه الفسيولوجي  وسترماركويرجع 
  .ببعضها الجنسي وأن األجناس المختلفة من حيث المظهر تنفر من االتصال.المتزوجين حتى تتم عملية التناسل

فهناك االندوجامية العنصرية حيث تحرم بعض األجناس .ندوجامية،يقع التحريم على عدة مستوياتفي االو
رجع هذه االندوجامية باألساس الى الزهو العنصري أو القومي أو ما يعرف وت.الزواج واالتصال الجنسي بأخرى

وكانت عرب .فكان القانون يمنع الرومان المواطنين الزواج بالدخالء أو أبناء المستعمرات.باالعتداد بالجنس
 بورزمستر وهنود كاليفورنيا،حسب ما أورده .الجاهلية ترفض تزويج بناتها من األعاجم مهما بلغت عظمتهم

كما كان القانون يحرم على األسبان في .يحكمون بالموت على المرأة التي تتزوج أو تقترف الزنا مع رجل أبيض
  .ويحظر زواج الفرنسيين واالنجليز من نساء المستعمرات.أمريكا الوسطى الزواج بالمواطنات

مثلما هو  .مختلفين في الديانةالبين واج االندوجامية الدينية التي تحرم الزوهي ونوع آخر من االندوجامية     
المسلمة ال يجوز  فالمرأة.للديانة اإلسالمية التي جعلت من الدين حاجزا للحد من الزواج المختلطحاصل بالنسبة 

بغير اليهودية خاصة الزواج اليهودي يحرم على و.حتى يسلما بالمشركةالمسلم الرجل لها الزواج بغير المسلم و
بالزواج االغترابي شرط أن تكون الزوجة موحدة وأن يربى  1833ح مؤتمر عبراني سنة وإن سم.عند التلمود

بغير مسيحي كما يحرم زواج .إال أن هذه القرارات لقيت نقدا شديدا ولم يعمل بها.األطفال على الشرائع اليهودية
 ة، البروتستانتيوالبروتستانتي.كيةبغير الكاثولية زواج الكاثوليكي الكاثوليكيوأبعد من ذلك تحرم الكنيسة .المسيحية

وتمنع الطوائف الدينية في الهند وهي باألساس قائمة على االندوجامية الزواج من الطوائف .تانتيةبغير البروتس
   .األخرى، بل تمنع الزواج من فرع الى آخر داخل الطائفة نفسها



يناميكيات اإلختيارالزواج ود                   الفصل الرابع                                                                                                                

 123

وع منتشر انتشارا واسعا عند الشعوب وهي ن.أما النوع الثالث من االندوجامية هو االندوجامية الطبقية  
ثالث المجتمعات الى طبقات  فالمعروف مند القديم تقسيم.ضروالمجتمعات مند العصور البدائية الى يومنا الحا

وكانت .واضحة وان اختلفت التسمية الختالف العصور،جميعها تنضوي تحت الطبقة العليا والمتوسطة والدنيا
تشجع حديثا أبنائها على الزواج من الطبقات األدنى، وإن كانت تبدو أكثر تسامحا  الطبقة العليا تحرم قديما وال

  )73-71م س ذ،سامية حسن الساعاتي، .(حيال زواج رجالها من هذه الطبقات
تعلق  ، تحاول التخلص من االندوجامية في االختيار للزواج والتخفيف من حدتها إال ماقوانين األمم الحديثةو  

المساواة  نظرا النتشار مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان في االختيار الحر ومبدأ.الندوجامية الدينيةعند بعضها با
  بين األجناس إضافة الى انتشار الوعي الصحي الذي ال يحبذ الزواج االندوجامي خوفا من اضطرابات

                                                 .في الهندسة الجينية على المدى القريب والبعيد
    Exogamieتيار للزواج الخارجيخالمجال اال  - 2

والقاعدة فيه تحتم على الفرد االختيار للزواج من خارج .ويطلق عليه الزواج االغترابي أو االجزوجامي    
ي قاعدة وه.وأكثر قواعد االغتراب شيوعا تحريم الزواج أو المعاشرة بين المحارم.الجماعة التي ينتمي إليها

والحاالت الحاصلة يقول .منتشرة في كل المجتمعات دون استثناء إال في نطاق ضيق للغاية وال يكاد يذكر
أما ماعدا هذا فقد حرمت بعض .كانت دائما داخل األسر الحاكمة العتبارات تتعلق بالحكم والسلطان وسترمارك

وروبية االقتران حتى بين أبناء العمومة الشرائع المسيحية خاصة الكنيسة الكاثوليكية في بعض دول األ
كما وفضلت الشريعة .)74، 2002سامية حسن الساعاتي،( .الخئولة،وإن أباحته اليوم فهي ال تحبذه وال تشجع عليه

  .اإلسالمية وشجعت على الزواج االغترابي وذكرت مقالبه ومحاسنه
كما .الى درجة الحكم بالقتل على من يخالفها وقواعد االجزوجامية تطبق بشدة بين سكان استراليا األصليين   

طبقتها الصين فيما يتعلق باللقب العائلي،فيجلد ستين جلدة كل من يختار للزواج أو يعاشر من تحمل نفس لقبه ويعد 
عشائر أخرى إذا كان فيها عشيرته ومن قبائل الهند على الرجل الزواج من ال تحرم بعضكما .زواجهما باطال
وكان المجتمع التوتامي يعتبر األفراد المنحدرين من توتم واحد مرتبطين بقرابة .أو الجدة و الزوجةنسب من األم أ

                                                                )41حسين عبد الحميد رشوان، م س ذ، ( .من الدرجة األولى يحرم معها الزواج بينهم
منها النظر إلى األقارب على أنهم شبه محارم ال يحبذ ،يقوم على اعتبارات معينة ةاالجزوجامياألساس في و   

طلبا محافظة على الثروة أو العصبية أو للأو رغبة في توسيع نطاق عالقات القرابة من الداخل .الزواج منهم
  ).14، 2006، ]آخ [ سيد عبد العاطي و( .للمركز أو الجاه أو المال جراء المصاهرة الخارجية

أي أن .أن االندوجامية واإلجزوجامية قد يتواجدان معا جنبا الى جنب في المجتمع الواحد وسترماركويرى    
ويالحظ هذا خاصة المجتمعات ).70م س ذ،سامية حسن الساعاتي،( .المجتمع الواحد يسمح بالمجالين في نفس الوقت
  .لعشائرو اأرياف والتقليدية أين يكون مجال االختيار ضيق كالقرى 

وفي المجتمع الجزائري، نالحظ انتشار االندوجامية في منطقة القبائل واألوراس والمناطق الصحراوية النائية    
بشكل يكاد يكون الطاغي،نظرا لطبيعة العالقات االجتماعية والعادات والتقاليد الشديدة التماسك الى درجة يصعب 



يناميكيات اإلختيارالزواج ود                   الفصل الرابع                                                                                                                

 124

وإن  مورست .ئة الجغرافية الصعبة دورا في الميل الختيار هذا النوعكما لعبت البي).البراني(اختراقها من الغريب 
  .االجزوجامية فهي ال تخرج عن نطاق العشائر أو القرى وعلى أكثر تقدير المدن الصغرى المجاورة

وبالرجوع الى إعالنات الزواج في دراستنا،الحظنا أنها تذهب للزواج االجزوجامي،فاالختيار يقع دائما على    
بالرغم من أن جل الشبان يحبذون االختيار من داخل الوالية  . فات وشروط ال تذكر أبدا صلة القرابة والدممواص

أو الواليات المجاورة،فهذا لكي يسهل التواصل قبل وبعد الزواج مع عائلة وأهل الزوجة وتفادي تكاليف ومشاق 
البيئة االجتماعية التي نشأ فيها والتأكد من واالطمئنان على أخالق الشريك المنتظر من خالل معرفته ب.النقل

لكن المسألة ال تطرح بالنسبة للفتيات،وربما هذا راجع الى .ممارسة نفس العادات والتقاليد لتفادي الصراع والنزاع
أو لطبيعة المرأة وقدرتها على .رغبتهن في توسع مجال االختيار للظفر بالزوج المناسب دون اعتبارات أخرى

  .كل البيئات الجغرافية واالجتماعية التكيف في
IV - االختيار للزواج  أساليب  
  االختيار للزواج  األسلوب الوالدي في –   1

وغالبا ما يكون  .أبنائهمحياة  شركاءفي عملية اختيار  المحيطبتدخل الوالدي في االختيار للزواج األسلوب  يقوم   
وقد يكون هذا االختيار اختيارا مطلقا ال رجعة فيه ولو ضد .ة واألقاربالقائم باالختيار األب أو األم وأحيانا اإلخو

 الثروةبحرمانهم من الى درجة تهديد أبنائهم  عليه ويصر الوالدان )73حسين عبد الحميد رشوان، م س ذ، (.رغبة األبناء
ويالحظ هذا عادة عند  العائالت ذات .ألمثلاالختيار ا -في نظرهم -باعتباره  اأبدوا اعتراضأو الميراث إذا ما 

والتي ترفض اقتران أبنائها بمستويات أدنى للمحافظة على .المستويات االقتصادية والمراكز االجتماعية الراقية
  .أمالكها بل ونمائها

لعائلة وقد يتم االختيار الوالدي برضا األبناء وخاصة الفتيات ولو ظاهريا، بحكم التربية األسرية التي تعطى ل    
وتعد طاعة رأس العائلة وهو .وتتدخل في كل كبيرة وصغيرة من شئونهم.القسط األكبر في تسيير أمور أعضائها

وأحيانا نجد هذا .ونلمس هذا على وجه التحديد في العائلة الممتدة.عادة الجد أو أكبر رجالها أمر غير قابل للنقاش
ألسباب قد .الذين يفوضون أهاليهم للبحث عن الشريك المناسباألسلوب هو األسلوب المفضل عند األبناء أنفسهم،و

تكون نفسية كالخجل الشديد من الجنس اآلخر،أو بسبب الفشل المتكرر لالختيارات الشخصية،أو تأخر سن الزواج 
  .في محاولة الستدراك األمر

ري في المجتمعات التقليدية لكنه،وإن مازال سا.المألوف وحتى المقبول في الماضي هذا األسلوب هوكان  وقد     
إال أنه بدأ ينحصر تدريجيا،نظرا لألفكار التحررية التي يتمتع بها شباب اليوم الثائر على الكثير من التقاليد التي لم 

  .يكن أبناء الماضي القريب يتجرؤون على المساس بها
اج ،تدخل األب المكثف في حالة والمالحظ،وربما العتبارات نفسية محضة  في أسلوب الوالدي لالختيار للزو   

التي أجراها على  ليبتسففي دراسة .وقوة تدخل األم في زواج األبناء جميعا.زواج البنات مقارنة بزواج األبناء
في حالة زواج   % 97و 79.4 %وجد أنه في حالة زواج األبناء وصلت نسبة تدخل األمهات .زوجا حديث  الزواج 136
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على نتائج  لبيتسويعلق .في حالة البنات  %69في حالة األبناء و % 49.1اآلباء وصلت الى البنات، مقابل نسبة تدخل 
   ).78م س ذ،سامية حسن الساعاتي،.(دراسته بأن األمهات أكثر إيجابية وشعورا بالمسئولية إزاء زواج أبنائها من األب

 فاألم تسعى بكل الطرق المباشرة وغيروهذه النتائج قد تسري على المجتمعات في الوطن العربي وفي الجزائر،   
في كل  اللواتي تذكر.المباشرة،وتحث األب واإلخوة واألقارب لمساعدتها في تزويج أبنائها وباألخص البنات

في تربية ) الطويلة والناجحة(ومساهمتهن .المناسبات مناقبهن وقدراتهن على تحمل مسئولية المنزل وتربية األبناء
وقبولهن . وانجازاتهن الفنية كالخياطة والطرز والطبخ.غار وأبناء أخواتهن وإخوانهنإخوانهن وأخواتهن الص

كما وتفاخر بمستوياتهن التعليمية وعملهن الذي سوف .العيش مع عائلة الزوج باإلضافة الى مناقب أخرى أخالقية
  ية وعاطفتهم كما تفاخر برجولة أبنائها وكرمهم وتحملهم المسئول.يضمن للعريس دخال شهريا إضافيا

  .األسرية الجياشة وتعلقهم بالحياة العائلية واحترامهم للحياة الزوجية وخلوهم من كل ما يشين أو يعيب
يؤكد في االختيار للزواج عادة االعتبارات االقتصادية واالجتماعية، وال ألسلوب الوالدي وخالصة القول أن وا   

لثقافي والمزاجي والعالقات الشخصية بين المقبلين على الزواج إال يعتد بالبواعث العاطفية الوجدانية والتقارب ا
وإن أخذت هذه المسائل بعين االعتبار فهي شيء ثانوي، يدخل ضمن التمنيات حتى ال يؤول مصير الزواج .نادرا

جة من نتائج هذا األسلوب الالمباالة من قبل الزوجين،إلقاء مسئولية فشل الزي فكان )74-73م س،(.الى الفشل
بيد أن هناك .والمشاكل المترتبة عنها على اآلباء،الثورة ورفض االنصياع ألوامرهم في اختيارات أخرى للزواج

خاصة إذا كانت ثقافة وتقاليد العائلة تربي أبناءها .من االختيار للزواج الوالدي ما ترتب عنه زيجات ناجحة للغاية
وتعداد  على مكتسبات اآلباء باختيار الزوجات المناسبات،منذ طفولتهم األولى  على تحمل مسئولية المحافظة 

  .ضمن هذا المجال وأن حدد  لهم مجاله، تركت لهم حرية األسلوب. محاسن هذا النوع
   
  في االختيار للزواج ) الشخصي(األسلوب الذاتي  - 2 

ونجد . ن تدخل من أحديقوم األسلوب الذاتي أو الشخصي لالختيار للزواج على اختيار الشخص بنفسه ودو     
 .التقليدية ومنها المجتمعات العربية للمجتمعاتبدأ يعرف طريقه لكن و.المتحضرة المجتمعاتهذا النمط سائدا في 

تحتمه العادات واألعراف ،ورأيهم استشاري ال غيرا ال أكثر،تدخال صوريا شكلي،تدخل األهل في هذا االختيارف
الحميد  حسين عبد (.دم رضا اآلباءلعوخوفا من اللعنة التي قد تلحق األبناء  "البركة"االجتماعية أو للحصول على 

،فإن رأي األهل غير مطلوب،وال "بالبركة"أما في المجتمعات المتطورة والتي ال تؤمن كثيرا .)74رشوان، م س ذ، 
ما،الشائع إبالغ ففي المجتمع األمريكي والمجتمعات الغربية عمو.يعتد به،وال يستشارون في كثير من األحيان

أو أنهم قد تزوجوا بالفعل من ذلك الشخص،وهذا اإلبالغ على سبيل العلم .األبناء اآلباء نيتهم الزواج بشخص معين
  .بالشيء وال يجر وراءه اللوم أو العتاب، بل يلقى في معظم األحيان الترحيب والقبول

دور األسرة التي لم تعد تحقق اإلشباع الكافي ومن أسباب ظهور هذا النوع من االختيار للزواج، انحصار     
باإلضافة الى التغير االجتماعي السريع .ألبنائها في كثير من الجوانب،والذين أصبحوا يسعون الى تحقيقه بأنفسهم
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مما دفع باألبناء الى رفض آراء األهل واختياراتهم وعدم .الذي أدى الى تغيير أسرع في مواقف الحياة واألفكار
  . د بخبراتهم التي يعتقدون أنها لم تعد خبرة تراكمية تفيد في شيء،نظرا لهذا الوقع السريع لألحداثاالعتدا

يريان أن للوالدين تأثيرا كبيرا في اختيار  لوكوبيرجيس ورغم تأييد كثير من نتائج الدراسات لهذه الرؤية،فإن    
  :الشعوري ويبدو في مظهريناألبناء للزواج حتى وإن كان االختيار شخصي، وهو االختيار ل

  .حرص األبناء على مسايرة توقعات األسرة والسير في فلك الثقافة العامة التي تحكمها -
التفاعل النفسي العميق واألصيل الذي يخلق رد الفعل أو االستجابة التي يريدها األبناء ويبحثون عنها في  -

  .)وما وما بعدها78 سامية حسن الساعاتي،م س ذ،.(زواجهم
أدت بقوة الى ظهور االختيار الشخصي للزواج،وهو عامل التقليد والمحاكاة للثقافة ومسار  أخرى أسبابوهناك    

  كما لعبت وسائل اإلعالم .فالمغلوب على حد تحليالت ابن خلدون مفتونا دائما بإتباع الغالب الحياة الغربية
انسية الشاعرية التي تحف بالعالقات الشخصية ومشاعر دورا كبيرا في هذا الجانب بإبراز أبعاد  الجوانب الروم

وحرص كل منهما على إثبات حسن اختياره للشريك أمام  .الحب المتبادل بين القائمين باالختيار الشخصي للزواج
ومدى توافقهما وتقارب وجهات نظرهما ورؤيتهما المستقبلية للقضايا التي تهم أسرتهما الصغيرة، .اآلخرين

  . ي حل المعضالت التي سوف تواجهها،وتأكيد احتمال نجاح الحياة الزوجية القائمة على هذا األسلوبوتعاونهما ف
واالختيار للزواج الشخصي يلقى قبوال واسعا من األهل في المجتمعات المتحضرة،والتي عادة ما ترحب به    

المسار ذاته في المجتمعات المحافظة واألمر آخذ .دون إشكال أو تحفظ نظرا لثقافة االختيار الحر السائدة فيها
باإلضافة الى انتشار الوعي في احترام .لخوف األسرة،صراحة أو ضمنا، من تحمل تداعيات زيجات فاشلة

وهذا القبول واضح وجلي في اختيارات الذكور وال حرج فيه إال فيما تعلق .خيارات األبناء الحر لحياتهم الخاصة
لكنها ال تعبر هذه األسر صراحة عن قبولها الختيارات بناتها قبل أخذ .وعائلتهابأخالق وسيرة الفتاة المختارة 

فالفتيات في هذه المجتمعات يحظر عليهن إقامة العالقات .خطوة إيجابية وحاسمة من طرف الشريك المختار
عليه ولكن تشترط والمواعدة والتالقي يتم في سرية تامة، وقد تعلم به األخوات وأحيانا األمهات وتشجع .العاطفية

ويرفض الرجل رفضا باتا عالقات بنات العائلة بالشباب حتى وإن كانت .أن تلتزم ابنتها بالشريك المناسب والجاد
وهو ما يرتضيه لنفسه على أساس أن ال شيء يعشينه  - هذه العالقة ذات طابع جدي خوفا من أن تلوكهن األلسن

  .ولو بصفة غير رسمية إلبداء الرغبة في طلب  يد الفتاةوقد يقبل المواعدة واللقاءات بعد التقدم .-
وقد ال يتمكن األهل العتبارات معينة االختيار للزواج ألبنائهم،وال يوفق الشخص في االختيار لنفسه،فيلجأ    

وهو االختيار للزواج عن طريق وسائل ".الخاطبة"البعض الى أسلوب برز في المجتمعات المتحضرة ويلعب دور 
لكن يطرح سؤاال عن تصنيف هذا النوع من األسلوب الذي ال هو باألسلوب . م واالتصال بأنواعها المختلفةاإلعال

وال هو باألسلوب الشخصي الذي يختار فيه .الوالدي الذي يتدخل فيه األهل واألقارب وحتى األصدقاء والجيران
  . تمر لسنواتالفرد شخصا بعينه بعد المعاينة والمؤانسة والمواعدة التي قد تس

،ألن الشخص فيه يفوض كيانا آخر، وفي حالتنا التفويضيعلى هذا األسلوب األسلوب  - بتحفظ  - لقد أطلقنا    
هذه وسائل اإلعالم واالتصال، للبحث عن شريك حياته بعرض نفسه من جوانب عدة على مجموعة من الشركاء 
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الشريك المرتقب،لينتقي في النهاية من يختار  ويحدد الشروط والمواصفات المرغوبة في.دون التزام نهائي
  .االتصال به لالتفاق حول جملة من المسائل

وصلت عند (وقد صرح لنا الشباب الذين أجرينا مسحا عليهم، أن االتصال تم بين مجموعة من المعلنين     
والبد من التواصل على .اتفاإلعالنات غير كافية التخاذ قرار المواعدة خاصة عند الفتي) أحدهم الى العدد عشرة

األقل عن طريق الهاتف لمدة من الزمن للتأكد من صدق المعلن ونواياه الحسنة،وأنه بالفعل يحمل المواصفات التي 
  .  ذكرها

وأسلوب االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية،كأي إعالن آخر ال يحمل الصحيفة أي مسئولية أو   
فالصحيفة تغطي .إزاء أي طرف من األطراف في حالة الفشل أو الغش والتدليسالتزام رسمي أو غير رسمي 

  . نفسها قانونا بإلزامية إرفاق الطلب ببطاقة الهوية للتأكد من شخصية المعلن
IIV - االختيار للزواج دوافع  
غيرات الحاصلة والتالبيئة االجتماعية ومقومات الزواج باختالف المجتمعات البشرية بالرغم من اختالف بعض    

بومان وقال أن الناس يتزوجون  هاتقريبا من حيث الدوافع التي حدد يتفقجميعها ،إال أنها من عصر إلى أخر
ودوافع الزواج هي نفسها دوافع االختيار ) 26م س ذ،سامية حسن الساعاتي،( .جراءها سواء كانت متفرقة أو مجتمعة

  :بالتفصيل فيويمكن تحديدها 
   يالدين دافع  – 1

عادل ( .كبيرة تكون الرغبة في الزواجحيث يالحظ هذا الدافع في المجتمعات التي تسيطر عليها العاطفة الدينية    
حتى ينجو .ففي الديانات السماوية مثل الوضعية،يحقق االختيار للزواج مطلبا دينيا ملحا )20أحمد سركيس،م س ذ،

فالديانة اإلسالمية جعلت من اإليمان  والتوحيد ".اهللا" يغضبويمتثل الى المبادئ الدينية وال.الشخص من الخطيئة
صالح عبد (". فاظفر بذات الدين تربت يداك"فيقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم .أهم أسس اختيار الشريك الصالح

اج الزو تحث على تفضيلالديانة المسيحية و...".إن جاءكم من ترضون دينه زوجوه" ويقول )1998،42محمد،الغاني 
وعلى .والواعد باإلخالص لها طوال الحياة الزوجية من الشريك الصادق الوفي لألسرة والمحافظ على كيانها

اليهود االختيار للزواج زوجة من نفس الطائفة الدينية مثلما يفرض ذلك التلمود وسفر الالويين،من أصحاب 
ية أن يتزوج المؤمنون ببوذا والذائبون في وترى البوذ.التطلعات الموحدة حتى يتربى األبناء على نفس المذهب

كيانه والمخلصون له لحد التضحية والموت بعضهم ببعض، ويحرم عليهم ما دون ذلك،إال إذا أدخل الشريك في 
  )Encarta,2004 .(ديانته

  ياالجتماع الدافع - 2
فالمجتمع ينظر نظرة .نحو االختيار للزواجفي المجتمعات التقليدية دافعا  خاصةاالجتماعي  الدافعيكون 

ليس له في قبائل الكافيير و".الرجل ال"يسمى ينظر إليه نظرة احتقار و )البنغال(ففي قبائل السانتال.خاصة لألعزب
  ).21،عادل أحمد سركيس،م س ذ(.ساخرة جنازةعند موته  له تقام) بورما(وأعزب الكاسيشن .حق االنتخاب



يناميكيات اإلختيارالزواج ود                   الفصل الرابع                                                                                                                

 128

وألن عزوبيتهن تعبيرا صارخا على .باألسرةالرجال الرتباطهن  االجتماعي أكثر منوتخضع النساء للضغط     
على  فال يمارس،واالجتماعيةاالقتصادية  أوضاعهنحسب  يختلفالضغط  هذالكن .كسادهن وعن عيب فيهن

خاصة ،إلى حين هوالبث في قرار الزواجفي اتخاذ  التريثحث على وبل ربما قد تلقيا معارضة أو العاملة، الطالبة
  ).13-12،رشوان،م س ذ سين عبد الحميدح(بالبيت الماكثاتبقدر ما تمارس على ،السن غيراتكن ص إذا
الرجل ويتزوج  )11م س،( .تزوجنقد لمجرد أن أخريات ،فتتزوج الفتيات يكون التقليد هو الدافع للزواجوقد    

 الشهرة والمفاخرة دافعيكون قد .من أصدقائه وإخوانه وأقاربه )20عادل أحمد سركيس،م س ذ،(مثلما تزوج اآلخرون
ونجد اإلسالم قد .المصاهرةموعة من العائالت برابطة النسب وممتدة ترتبط فيها مجبتأسيس أسرة كبيرة ووالعزوة 

فضل الزواج االغترابي لتقوية الرابطة االجتماعية بين األسر المسلمة فضال عن نجابة الولد وضمان سالمة جسده 
   .جمة عن القرابة الدمويةمن األمراض الوراثية والنا

  االقتصادي الدافع - 3
عادل أحمد (.المرأة ذات الدخل الماديقد يختارون  ،فبعض الرجالنجد الضغط االقتصادي مجاال كدافع للزواج   

أو القادرة  على القيام  .أو صاحبة إرث أو من عائلة ثرية تساعدها للقيام بشئون منزلها المادية )21سركيس،م س ذ،
وتختار المرأة للزواج الرجل .عمال الفنية داخل المنزل كالخياطة والطرز والحرج أو في الحقول والمزارعباأل

وقد تكتفي أخريات برجل يؤمن لها القدرة الشرائية والتغطية . الغني الذي يؤمن لها حياة الرفاهية ورغد العيش
بحث بعضهن، وألسباب معينة،وحتى تسهل أمر في حين ت. التمويلية لملتزمات البيت ومتطلبات الحياة الزوجية

زواجهن عن الستر والزوج الصالح،ويكفى أن يكون له دخال ولو متواضعا يسد الرمق ويكفي الضروريات دون 
  . التطلع للكماليات

   الجمال دافع - 4
ذ السمراوات ومنهم ومنهم من يحب.يختار الرجل العربي للزواج عادة المرأة الجميلة للتباهي بها أمام اآلخرين   

ويفضلون عادة .ويفضل البعض الطويالت الممشوقات القوام والبعض المتوسطات الطول.من يحبذ الشقراوات
ويختار الرجل الغربي المرأة الذكية العملية القادرة على ... المرأة حسنة الحديث والمعشر،اللماحة الودود المبتسمة

فيفضلن الرجل الطويل الممشوق على القصير المستدير،اللبق،الذكي  أما النساء العربيات.االعتماد على نفسها
والمرأة الغربية تفضل الرجل العملي،الذكي الصريح والمخلص لحياته الزوجية وتأتي االعتبارات .والكريم خاصة

المتمسك بالعادات  ويفضل الجنس األصفر من النساء والرجال عادة الشخص القصير.الجسدية في مقام الحق
   .السينما بيد أن الجميع يتطلع الى شريك يشبه أبطال وبطالت.لمحترم لألسرةوا

المرتبة األولى  الديني األخالقيدافع الاحتل ،التي سبق وأن أوردناها كدراسة سابقةلعمور وردة بالرجوع دراسة   
ي ــأما الدافع االجتماع.اإلناثالمرتبة الثالثة عند الذكور مقابل المرتبة السابعة عند  الجمالواحتل دافع .والثانية

واحتل الدافع .بل المرتبة الخامسة عند  اإلناثاحتل المرتبة الرابعة عند الذكور مقا ،الحسب والنسبالمتمثل في 
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 العملأما المتمثل في قيمة  .والمتمثل في قيمة المال المرتبة الخامسة عند الذكور والرابعة عند اإلناث االقتصادي
   .             عند اإلناث سادسة عند الذكور مقابل المرتبة الثالثةاحتل المرتبة ال

جاءت دوافع االختيار للزواج عند اآلباء واألبناء من البيئات الجغرافية سامية حسن الساعاتي وفي دراسة     
وأبناء  بيئاتاآلباء في مختلف التيب فجاء التر.والفرق بين النسب لم تكن ذات داللة جوهرية.متشابهة المختلفة
                                                          :الريف حضريون  كما يليو الريف 

                                          .الدافع االقتصادي -دافع الجمال  - الدافع الديني - الدافع االجتماعي
                                                                  :أما ترتيب األبناء الحضريون فهو كما يلي

                                          .الدافع االقتصادي -دافع الجمال - الدافع االجتماعي –الدافع الديني 
د مفردات والمالحظ،أن مفهوم الدافع الديني واالجتماعي وما يحمالنه من قيم متقاربة قد يعني نفس الشيء عن   

.                                                                              المجموعات المختلفة  
IIIV -  أهداف االختيار للزواج  
إذا كان االختيار للزواج الشخصي أو الوالدي مقبوال ومرغوبا فيه من جميع األطراف،فإنه بالتأكيد يحقق    

  :والتي يتمثل  بعضها فياألهداف المرجوة منه 
إال أن هذا يعد عامال مهما  ،بالرغم من تأكيد الفقهاء أن الغرض من الزواج ليس فقط قضاء الوطر الجنسي -  

   .من عوامل االختيار،فالفرد يختار من يميل إليه ويشعر بالرغبة في تحقيق اإلشباع معه
 )32،د س،|أكرم نشأت إبراهيم.(الفرد ويطمئن إليه إيجاد الشريك المناسب يمكن أن يسكنيهدف االختيار الى  -

  .مشاعر الحبميكانيزم التفريغ العاطفي وويتبادل معه 
بما التعاون والتعاضد على األسس التي يرغب فيها الزوجان،قائمة على المحبة واأللفة والوئام و تكوين أسرة -

 .يضمن لها االستقرار ومن ثم استقرار المجتمع ككل
أن يكون ولتحقيق هذا الهدف البد .واالنحراف فتنتشر الفضيلة والعفافحصن الناس من الخطيئة الزواج ي -  

  .حتى يستطيع الشركاء تحمل مشاق الحياة الزوجية االختيار سليما
عادل أحمد (.االستقرار العقلي والعاطفي واالجتماعي ويوجه طاقات اإلنسان نحو األفضلاالختيار السليم يحقق  -

   )17، 16س ذ،سركيس، م 
يحقق التوافق واالنسجام بين الزوجين كون االختيار ال لنفسية لألفراد ألنه اعلى الصحة االختيار للزواج يحافظ  -

  .  يتم إال إذا تحقق الميل
والشعور باألمن والطمأنينة للشريك المختار على أساس أن هذا االختيار تم بعد .االستقرار العقلي والعاطفي -

  .ندراية وتمع
يحقق رضا الزوجين عن اختيارهما التخفيف من تبعية الزواج ورعاية األطفال مستقبال ويبعث على زيادة  -

  )109السيد سابق، د س، .(النشاط والعمل للقيام بهذه األعباء
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االختيار للزواج اإلجزوجامي أو االغترابي يساهم في انتشار عالقات القرابة والمصاهرة،وتحسين العالقات  -
  .جتماعية ومن ثم استقرار األسر وتقوية اإلحساس بالقوة والعزة والتكافلاال
ويتقاسم معه .البحث عن السعادة الزوجية والرفقة الطيبة باختيار الشخص،الشريك الذي ينسجم معه نفسيا وفكريا -

  .  وجهات النظر ويتبادل وإياه الرأي في القضايا العامة والخاصة
والمعتنقين لنفس الديانة أو .واج بين األشخاص المتقاربين ثقافيا واجتماعيا واقتصاديايتم عادة االختيار للز -

  .المذهب العقائدي، وهذا يساهم في ديمومة العالقة الزوجية واستمرارها
والشباب الذين أجرينا عليهم المسح، أكد جميعهم أن الهدف من اختيارهم للزواج عن طريق اإلعالنات     

في المهر والشروط ) إجابة الشبان(وأن ال يغالي .حث عن شريك يقاسمهم حلو الحياة ومرهاالصحفية هو الب
، (...)وأجابت الفتيات أن هدفهن البحث عن شاب يتفهم ظروفهن.األخرى كالسكن المستقل بعيدا عن العائلة

كالعذرية واألصل من فالشباب الراغب في الزواج عن طريق اإلعالنات أكثر تفهما وأقل مغاالة في بعض األمور 
  .أو ألن ال أحد تقدم لهن للزواج).هكذا(أو للهروب من المنزل العائلي ومشاكله بطريقة شرعية .غيرهم

XI- خصائص االختيار للزواج  
لالختيار للزواج الوالدي أو الشخصي خصائص قد يشترك فيها مع الزواج  القائم بالفعل، وقد ينفرد ببعضها      

  :ائص نوردومن بين أهم الخص
،في أي مجال من مجاالت فالطرفان )57محمد التومي،دس، .( االطمئنان والسكينة االستقرار االختيار للزواجيخلق  -

وقد يفضى أحدهما أو كالهما للشريك .االختيار قد اطمئن كل منهما الى اآلخر ورضي به شريكا لحياته وسكن إليه
مما يعزز الثقة بينهما ويزيد من إحساسهما .حياتهما معاببعض أسراره،ويستشيره في ما سوف تؤول إليه 

  .بالمسئولية اتجاه بعضهما البعض
وما ينتج عن هذا .الخوف من العزوبة والعنوسة للزوجين الراحة النفسية ألنه يقضى علىاالختيار للزواج يوفر  -

شاشة النفسية شكل اضطرابات وقد تأخذ عند ذوي اله.اإلحساس من اضطرابات قد تتفاقم وتزداد مع مرور الوقت
كما وقد يلزمون الفراش ...فيالحظ عليهم كثرة الشكاوي من المغص وأمراض المعدة والرشح.سيكوسوماتية خاصة

وقد يعانون من بعض األمراض النفسية مثل القلق واالكتئاب والعزلة والهروب الى عالم الخيال، .هروبا من واقعهم
  .وتر العالقات االجتماعية التي تزيد من حدة المشكلة وتفاقمهاوما ينجر عن ذلك من انقطاع أو ت

عالمها  لها  كونها أصبحمن قبل، بحرية أكبر مما كانت متاحة لها يعطي االختيار للزواج للمرأة اإلحساس  -
ويعطي للرجل إحساسا . ولها حق التصرف فيه كإنسان مسئول عن حياة أخرى بعيدة عن حياتها العائلية.الخاص

بر بالمسئولية فيبدأ في التجهيز واالستعداد للزواج الفعلي، والتفكير في حياته المستقبلية وحياة أطفاله وأسرته أك
كما يبادر جديا الى التغيير من عاداته السابقة كالسهر الطويل خارج المنزل،والسفر المتكرر قصد .الصغيرة

  . النسائيةويضع حدا  لعالقاته ومغامراته . االستجمام مع األصدقاء
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فيطمئن كل منهما .يوحي االختيار للزواج  بتحقيق غريزة التملك وهي غريزة طبيعية فطرية عند الرجل والمرأة -
  .وله حق التصرف أمامه على طبيعته وسجيته دون تحفظ.أن هناك شريكا خاصا ال يقاسمه فيه آخرين

ة ورابطة بينهم من خالل المصاهرة،مما يدعم االختيار للزواج يساهم في تعارف الناس وإقامة عالقات قراب -
كما أن توسيع دائرة العالقات هذه قد  تفتح المجال لزيجات أخرى تساهم في القضاء على .اإلحساس بالعزة والقوة

  .ظاهرة العنوسة والعزوبة
من خالل االختيار للزواج يستطيع الشريكان المنتظران تقييم كل منهما لآلخر على مجموعة من  -
. وتقييم مدى قدرتهما على التكيف والعيش معا.سس،كالجاذبية،والتوافق الفكري والمركز االقتصادي واالجتماعياأل

سامية حسن (. ويقررا إن كانا بالفعل يمكنهما االستمرار في بناء حياة زوجية متينة أو االنسحاب وإنهاء العالقة
  ) 42الساعاتي،م س ذ،

  
  
  
  

X - االختيار للزواج أسس  
تلف أسس االختيار للزواج باختالف الثقافات،بيد أن جميعها تتفق حول القواعد التي يجب االختيار  تخ

ومن هذه .نظرا لما يترتب عليه الحقا من نتائج قد تساهم في إنجاح العالقة الزوجية وقد تعصف بها.بموجبها
  . األسس

  والقدرة ةـاألهلي  - 1
وقد . يؤهلهما تحمل تبعاته )210، 1966جميل الشرقاوي، (القانوني للزواج بلوغ الزوجين السن  باألهلية المقصود   

واعتمدت المجتمعات التقليدية والبدائية على .حددت كل الدول من خالل النصوص الرسمية السن القانوني لعقده
ر للزواج ال يحدد بيد أن االختيا.تحديد سن الزواج بالتقريب اعتمادا على مؤهالت الفتى والفتاة الجسمية والعقلية

وفي االختيار .بسن معين،وقد يبرم في سن صغير جدا خاصة في مجال الزواج الداخلي وأسلوب االختيار الوالدي
  . الشخصي عادة ما يختار الشخص خاصة المرأة الشريك المؤهل نفسيا وجسديا وعقليا

  الرضاالقبول و - 2
وقد دلت األبحاث أن الرضا .االختيار للزواجتتحقق في إن مبدأ الرضا والقبول من الشروط التي ينبغي أن  

إذا ما توفر في الشريك الشروط التي  ويرضى كل منهما.الطرفينوالقبول يأتي نتيجة توافق األمزجة والطبائع بين 
   ).68، 2003حسين عبد الحميد رشوان،.( يحبذها

فاشترط جميع .لنجاح العالقة الزوجية وللرضا والقبول أهمية كبيرة في االختيار للزواج ألنه ضمان كبير
إذنا صريحا من المرأة التي يراد تزويجها إن كانت فاإلسالم يؤكد .القوانين الوضعية والسماوية رضا الطرفين

  ).139 م س ذ،زهدي يكن،( .أو الجاهلة أو الخجلى وليس الصغيرة البالغة ثيبا،ويكفي السكوت عند البكر
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  االتفاق واالنسجام  – 3
ن فيما يمس مجاالت الحياة المختلفة، كاالتفاق االنسجام بين الطرفيختيار للزواج على أساس االتفاق وم االيقو 

حول المبادئ األساسية واالتجاهات التي سوف يسير عليها الزوجين في تدبير شئون المنزل، وخاصة ما تعلق 
وفي تحديد العالقات باألطراف . بناء وتنشئتهموأسلوب تربية األ. بالذمة المالية إذا كان للزوجة دخال أو مصدرا

وأهم أساس في هذا الشأن، والذي يعزز الى حد بعيد .وترتيب عالقتهما الحميمة.األخرى القريبة كاألهل واألصدقاء
   .تكريس االتفاق واالنسجام،العقيدة الدينية الواحدة والتقارب االجتماعي والثقافي واالقتصادي

  يار للزواجانتفاء موانع االخت -4
محرمة أو .من أسس االختيار للزواج انتفاء موانعه،وهي أن تكون الفتاة مخطوبة الى رجل آخر خطبة شرعية   

وفي  )1966،210جميل الشرقاوي، .(أو الختالف الديانة والمعتقد).ما لم يسقط هذا التحريم(دائما أو مؤقتاتحريما  عليه
وتمنع بعض المجتمعات .ض العصبية والعقلية والتي ال يرجى شفاؤهاحاالت األمراض السارية والمعدية واألمرا

االختيار من جنس متماثل وإن و )87زهدي يكن، م س ذ، ( .العنصرية االختيار للزواج بسبب اختالف العرق واللون
   .سمحت مؤخرا قوانين بعض البلدان ذلك

IX - مراحل االختيار للزواج   
فترة الخطوبة  ثم تأتيالتواعد احل تبدأ بالتودد أو المبادأة فاالتصال والتالقي ويمر االختيار للزواج بعدة مر    

ة بالعواطف الجياشة والطموحات مشحون ةشجيوتكون هذه المراحل إذا توفر الرضا،عادة .الرسمية والعقد
لذي يصل الى درجة واالتفاق الدائم ااألمل في استمرار الحياة الزوجية المستقبلية المشتركة واألحالم الوردية و

بيد أن هذه المرحل ليست بالضرورة ...تصميم خيالي لديكور المنزل واختيار أسماء األطفال ورسم مستقبلهم
  .حتمية البد من المرور بها،فمن الزيجات من تتخطاها لسبب من األسباب،خاصة في األسر المحافظة جدا

  التودد أو المبادأة  - 1
ونجد في المقابل عند األنثى .حد سواء ىطبيعية نجدها عند اإلنسان والحيوان عل تودد الذكر لألنثى ظاهرة    

والتودد هو األحداث السابقة على الزواج والتي يفترض أن تنتهي .االستعراض للفوز بإعجاب الذكر والظفر به
  .بالعثور على الشريك المناسب والدائم

كل أنواع " ية المميزة الختيار الشريك فيعرفاها بأنها أن التودد هو الطريقة األمريك،لوكو بيرجيسويرى    
السير الجدي  ←الترتيب  ←المواعدة  مما يعني".السلوك التي يريد بها الرجل أن يكسب موافقة المرأة على الزواج

بتقسيمه  لي ماسترزوهو نفس الطرح الذي ذهب إليه  .الخطبة المنفصمة ←الخطبة الرسمية  ←في طريق الزواج 
  :ودد الى مراحل على النحو التاليالت

 اخلطبة ←اقتناء خاتم الخطوبة  ←السير الجدي في طريق الزواج  ←المواعدة العشوائية  ←المواعدة الجمعية 
  .األحادي الزواج ← الرمسیة



يناميكيات اإلختيارالزواج ود                   الفصل الرابع                                                                                                                

 133

وهذا الطرح مثلما أشارت الباحثة سامية حسن الساعاتي فضفاض للغاية،بحيث يخلط أصحابه بين االختيار     
ونضيف نحن،أن التودد هو المبادأة التي  )وما بعدها 39سامية حسن الساعاتي، م س ذ،(.واج والمراحل الداخلة فيهللز

وقد تحظى بالقبول ثم تنتهي عند مرحلة من المراحل لسبب من األسباب كعدم . تحظى بالقبول أو ال تحظى
  ...أو أن  تودد كان عارضا  بني على مجرد االنبهار ال غير.االتفاق

أن التودد هو الفترة التي تسبق الزواج والتي يتعارف أثناءها الشباب تعارفا غراميا، ويختارون  بومانويرى    
ويفضل أن يكون التودد ليس فقط لفرد بعينه بل لمجموعة من األفراد، حتى تتم .في نهايتها شريكا بعينه للزواج

  )40م س ذ،الساعاتي، حسن سامية .(المقارنة ويكون االختيار على أساس متين
وإذا كانت التقاليد والثقافة الغربية تفضل هذه المرحلة من مراحل االختيار للزواج وتعدها ضرورية لبناء حياة 

وأنه عملية من عدة .التودد اصطالح اجتماعي يتضمن مسئولية من نوع معين"بأن لوريزوجية سعيدة فيقول 
".                         ضغط الضبط االجتماعي أن يتمها الى نهايتها وهي الزواج ومادام اإلنسان قد بدأها فعليه تحت.حلقات

فعلى العكس من المجتمعات العربية التي قد يحمل .وهنا ندرك أن هذه المسائل تتخذ بجدية في هذه المجتمعات
ة على البنات خاصة، شبابها التودد على محمل اللهو وتضييع الوقت وربما العرض،فنجد األهل يكثفون المراقب

  .خوفا من إقامة عالقات من هذا النوع
 وغيرهما قد أثبتت وفولسمو بومانأما تعدد العالقات في فترة التودد التي ينادي بها بعض العلماء من أمثال    

فشلها في اختيار الشريك المناسب،ألنها تسبب االضطراب والتوتر وحيرة االختيار بين مجموعة من الناس لكل 
وتعدد العالقات في المجتمعات المحافظة مرفوضة رفضا قاطعا، ألنها تمس بالشرف واسم .نهم حسناته وعيوبهم

  .ويعد متعدد العالقات سيء السمعة،يجد صعوبة في قبول الزواج منه.العائلة
  المواعدة - 2

تقوم بتدريب الشباب من و.المواعد هي الممارسة التي يكتشف من خاللها الناس مجال الالئقين لالختيار للزواج
أن نظام  لوكو بيرجيسيرى ...الجنسين على القيام بأدوارهم المختلفة وكيفية التعامل وإشباع حاجات األنا

المواعدة يمكن أن يتحول الى خطوة من خطوات االختيار للزواج، إذا توفرت شروط التجاوب المتبادل بين 
" أن  بومانويؤكد .اآلخرين من المتواجدين في نفس المجالالمتواعدين،وحصول شخص بعينه ترتيب أعلى دون 

،لكن من الممكن أن تتصل اتصاال وثيقا بالزواج إذا بدأ المتواعدان التفكير جديا في "المواعدة غاية في حد ذاتها
  . االقتران

 العديد من وظائف المواعدة،فهي تكسب المتواعدين خبرة أوسع،تثري شخصيتهم،تحقق لهم لوريويذكر 
االتزان،تمنحهم فرصة االندماج،تقلل االنفعال العاطفي عند مقابلة الجنس اآلخر،تصقل قدرهم على الحكم 

ويرى أن المواعدة تزايدت .بموضوعية وحياد وعلى االختيار السليم لشريك الحياة ألنها تمنح محك قوي للمقارنة
زدياد حرية األشخاص في االختيار كحق من وا.بسبب انخفاض سيطرة اآلباء ونفوذهم في اختيار شركاء أبنائهم

وهو نفس الطرح الذي .وقد وضع نظريات في هذا الصدد تؤكد أنها نوع من التسلية ال طائل من ورائه.حقوقهم
كلما كان :"التي أكدت على أن المواعدة عائقا للسعادة الزوجية، فحسبها مرغريت ميدذهبت إليه األنثروبولوجية 
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من نفس  وولروينظر إليها ".المواعدة، كان أقل استعدادا للتوافق توافقا ناجحا في الزواجالشاب أكثر نجاحا في 
وتوفر ما ال يمكن أن توفره المواعدة بين .الزاوية،فهي نوع من التسلية وتمضية الوقت بين الشباب من الجنسين

د تؤول إليه إذا استطاع المتوعدان وأنها ليست خطبة ألنها قد ال تنتهي بالزواج،لكن ق.الشباب من الجنس المتماثل
  . االتفاق حول القضايا األساسية أو وجدا اهتمامات مشتركة واكتشفا مدى توافقهما وتجانسهما

طلبة الجامعات على  لوريأمريكية،قام بها الباحث دراسة  أما عن األسباب التي تدفع الشباب للمواعدة أظهرت   
والذين طُلب منهم ترتيب ثالث أهم أسباب من بين ثمانية .سنة 21و 16بين الذين تتراوح أعمارهم ما ات والثانوي

واكتساب  )% 25.9(حب والحنانلالبحث عن اسبب بعد % 14.9بنسبة  الثالثةجاء اختيار الشريك في المرتبة للمواعدة،ف
  )وما بعدها 47الساعاتي،م س ذ، سامية حسن).(% 23(األهمية والراحة 
ن على المواعدة يرفضون تشجيعه افكانو،فيها مقاومة اآلباء لفقدان بناتهم االحظ،كابلوو كيركباتريكوفي دراسة 

سامية حسن ( عليهالجنسين ااألمهات أكثر ميال لتشجيع أبنائها من  في حين كانت.أو قبولهبشقيها سواء إعطائها 
في تزويج أبنائها حتى  الدائمةوالتفسيرات التي يمكن أن نقدمها واضحة وهي رغبة األمهات ).78م س ذ،الساعاتي،

ولهن من مضايقات اجتماعية هذا األمر  لبنات وما يسبب لهااوخوفها من عنوسة .تطمئن عليهم قبل رحيلها
يمكن لألم باعتبارها امرأة  الذيوهو اإلحساس .ظل رجل يحميها مان فيألورغبة المرأة في البحث عن ا.ونفسية

  .األبتقديره أكثر من 
حتى في المجتمع  لوكو بيرجيسالمجتمعات المعاصرة،والتي تعد ظاهرة حديثة نسبيا مثلما يؤكد  والمواعدة في 

ومع هذا .األمريكي،أصبحت أسلوبا من أساليب االختيار الشخصي للزواج،حيث تستهلك الكثير من وقت المتواعدين
حسين ( في المجتمعات المحافظةعلى األهل وخاصة رجال العائلة )ولو ظاهريا(مازالت تحاط بالكثير من السرية 

   .العتبارات اجتماعية  ودينية )68، م س ذعبد الحميد رشوان،
   الخطبة -  3 

 .لع كل من الرجل والمرأة على أحوال اآلخر فشرعت الخطبةالبد أن يطّ،ومن أجل االرتباط بعقد الزواج
على عدم اعتبار هذا النظام استقر  عن الزواجفصلت لما و.وكانت في النظام العبري القديم تتم أمام شاهدين

 عليها النفقة حقلها  لم يعدكما .توفي أحدهماإذا  الخطيب وال يحق له ذلكإرث لها يحق  ولم يعد.الخطيبة زوجة
  ).98عادل أحمد سركيس، م س ذ، .(البناءأو إيوائها قبل 

االلتزام بهذا بر أي من الطرفين لكنها ال تج ،من الوعد بالزواج االرومان عدت نوعاليونان ووالخطبة عند   
وفي المجتمعات ).24م س ذ،زهدي يكن،( .،إذ يستطيع الزوج الدخول مباشرة بزوجتهلم تكن ضروريةكما أنها .الوعد

عادل أحمد سركيس،م .(عروس من وليهايقوم مقامه ال يخطب ولي العريس أو منحينما كانت تتم يوم األمالك العربية 
لهذا .لم يجعل منها وعدا بالزواج ملزما إتمامه من أي الطرفين،فأخذت طابعا خاصاسالم وعند مجيء اإل )106س ذ،

وقد أجاز الفقهاء  )180، م س ذحسين عبد الحميد رشوان،( .وحدد الالئقين للخطبة تحديدا دقيقا اوضع لها شروط
الظاهري  وذهب داوود.ألمرويكرر النظر إذا لزم ا.وجهها وكفيهاالنظر في مجالسة خطيبته دون خلوة وللخاطب 
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ال بأس أن ينظر إليها "وقال أحمد في رواية حنبل ."كل موضع من جسم المرأة إال السوءةليجوز النظر " إلى أنه 
   )114-112زهدي يكن،م س ذ،( ".ما يدعوه إلى نكاحها   وإلى
وتضمنت في القانون ).50-49 م س،(.وعدا باطال بالزواجها الكنيسة تواعتبر أما القانون الفرنسي فقد أنكر الخطبة   

األمريكي  القانون بعض قواعد سارتفي حين بعقد الزواج،وهو ما ال نجده في القانون الفرنسي، األلماني التزاما
واعتبر قانون ) 85م س، .(نيويورك ،نيوجيرسي:في بعض الواليات على وجه التحديد منهامسار القانون األلماني 

  )5، 2005قانون األسرة،.(الخطبة وعد بالزواج )27/2/2005المؤرخ في  2- 5أمر رقم (04ادة األسرة الجزائري في الم
حصل ضررا أو وقع موجبا للمسئولية المدنية إذا  عن الخطبة العدولاالجتهاد منذ القديم على أن سار  وقد 

  ).50، 49، ي يكن،م س ذزهد( توسع اليوم واعتبر الضرر المعنوي كافيا للمطالبة بالتعويضو.دونما سبب جوهري
  استرجاع ما للخاطب حق،بسبب عدول الخطيبة أو عدولهما معافي الشريعة اإلسالمية الخطوبة  ففي حالة فسخ

هديا  وله حق الرجوع فيما قدم من.بقيمته إن كان هالكا أو مستهلكاأو بمثله أو ،قدمه من مهر بعينه إذا كان قائما
فليس له إال ان الخاطب هو العادل عن خطوبته، إذا كو.ةمستهلك كانت هالكة أوليس له ذلك إذا ،وإذا كانت قائمة

   )118، م س( .طبقا لألحكام السابقةمن مهر استرجاع نصف ما قدم 
إذا ترتب عن العدول عن " لكن.وقانون األسرة الجزائري المذكور أعاله يجيز للطرفين العدول عن الخطبة    

ال يسترد الخاطب من المخطوبة شيئا "و".حد الطرفين جاز الحكم له بالتعويضالخطبة ضرر مادي أو معنوي أل
وإن كان العدول من .وعليه أن يرد للمخطوبة ما لم يستهلك مما أهدته له أو قيمته.مما أهداها إن كان العدول منه

  )5، 2005قانون األسرة،(".المخطوبة،فعليها أن ترد للخاطب ما لم يستهلك من هدايا أو قيمته
للمتضرر مبلغا ماليا  تأمينيتوجب عليه و.عدول عن الخطبة مسئولية العدوليوجب القانون األلماني في حال الو   

  )62زهدي يكن، س ذ،.( باهظا من قبيل العطل والضرر ولقاء النفقات التي صرفها في سبيل الزواج
مع الواحد من الريف الى المجت،وفي اختالفها باختالف المجتمعاتعموما ومعروف عن هذه المرحلة 

المجتمعات المتقدمة تشجع األسر أبنائها على إطالة فترة الخطبة حتى يتسنى لهم معرفة الطرف اآلخر ففي .المدينة
في حين تحبذ المجتمعات التقليدية التعجيل بالزواج لتفادي العدول أو االقتصاد في األموال التي .معرفة جيدة 

كما أن التواعد والتالقي بين  .بالمدنتكون فترة الخطوبة قصيرة مقارنة  ألريافأما في ا.تصرف في هذه الفترة
 )182، م س ذحسين عبد الحميد رشوان،(.يتوفر لهما لضيق مجال تحرك النساء وقد ال ،الخطيبين ضيق الى أبعد الحدود

ج عن ذلك من مشاكل هما ض فيتحاشى الخطبين االتصال، تفاديا لما يمكن أن ينتكل السكان لبعضهم البع ومعرفة
كما أن العدول عن .في غنا عنها، وإن حصل بينهما تواصال فعادة ما يكون هناك طرفا ثالثا يلعب دور الوسيط 

في حين يعد . الخطبة في المجتمعات المتمدنة قد يمر دون إشكال يذكر إال في حاالت تتعلق بالعرض والشرف
   .مادية، قد تنجر عنها أزمات تصل الى حد العداوة وإهدار الدماء مشكلة كبرى في األرياف،ولو لم يترك آثارا

  العقـد - 4
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ويباح بمقتضاه استمتاع كل منهما باآلخر على الوجه .العقد هو ما يبرم بين رجل وامرأة ومن يمثلهما  
م حضور ويستلز )181م س ذ،حسين عبد الحميد رشوان،( .ويترتب عليه مجموعة من الحقوق والواجبات. المشروع

  )210جميل الشرقاوي،م س ذ،(.ويتم التوقيع من قبل الزوجين.والشهود.والمرافقين للقصر.المعنيين شخصيا
لكن في المجتمعات اإلسالمية يبدأ .يعد العقد الرسمي بداية للحياة الزوجية وتنفيذها،وفي كثير من دول العالم 

. قبول واإليجاب،داللة على اإلرادة واالختيار في إتمامهوالعقد في كل الشرائع ينطوي على ال.التنفيذ عند البناء
وفي حالة غير .ويشترط في العاقدين األهلية والتمييز.وتكون صيغته كتابة أو لفظا أو إشارة على أن تكون مفهومة

كما .وفي اإلسالم القاضي ولي من ال ولي له.المؤهل يزوجه الولي أو من يقوم مقامه حسب درجات العصبة
وشهادة رجلين أو رجل وامرأتين من المسلمين وال يصح بالنساء .صحة العقد أن ال يكون معلقا بشرطيشترط ل

بيد ).ال نكاح إال بولي وشهود عدول(العدل لقوله صلى اهللا عليه وسلمفيهم العقل والبلوغ و ولوكثر،على أن يتوفر
   )40ذ، زهدي يكن،م س(.يرالعدل،وأجازوا شهادة الفاسق والسك أن األحناف ذهبوا الى عدم ضرورة

 لشافعياواجبة في مذهب مالك وأحمد و وهي.عالن الزواج في حفل عام أو وليمةإفي اإلسالم، عقدالشترط وي   
إن كان عند العقد أو عند في موعد إقامتها اختلف السلف وقد .نقل عن النبي أنها موجبة ولو بشاة أو أقل بما

   ).123، 122م س، (  .نتهاء بالدخولالدخول أو بعده أو ابتدءا بالعقد وا
 إال في 15والفتاة التي لم تتجاوز سن  18زواج الفتى الذي لم يتجاوز سن عقد منع  )1972(القانون الفرنسي أما 

إعالن الزواج أمام موظف األحوال الشخصية بحضور  )1907(ويوجب قانون).87،  زهدي يكن،م س ذ.( خاصةحاالت 
محل عقد الزواج أو محل إقامة األصول إذا كان أو  التي يعيش فيها أحد الزوجين وينشر في البلدية .شهود

وأمهل .ويشتمل النشر اسم الزوجين ومهنتهما ومحل إقامتهما ومكان عقد الزواج.الزوجان أو أحدهما قاصرا
   .ام البلديةأشهر من عودته إلشهار زواجه أم03الفرنسي المهاجر والمتزوج بفرنسية أو أجنبية  ) 1938(قانون

الن الزواج قبل التثبت من قيده رجال الدين إع) قانون نابليون( من قانون الجزاء 200و 199وتحظر المادتان  
 فيما بعد مثل إيطاليا،البرازيل، وهذه األحكام أخذت بها الكثير من الدول.رسميالموظف الشهره أمام و

  .ؤخرا الجزائروم)44م س ،(  البيرو،انكلترا والبالد االسكندينافية
 .للفتى 21وللفتاة  16من القانون المدني قبل بلوغ سن  303الزواج في ألمانيا بمقتضى المادة عقد ال يجوز و

  كما ال يجوز عقد زواج.نة الحصول على الترخيص بالزواج من المحكمة عند الضرورةس 18 ويمكن للبالغ
. اإلذن اللجوء الى المحكمة لطلبهذا األخير عليه حينها  فإذا مانع،الممثل القانوني إال بموافقةالمحجور عليه 

أن الزواج الذي يعقد الذي خالفا  ألحكام  من القانون المدني على 1324المادة ونصت  )142-140زهدي يكن، دس، (
أن الزواج يتم باإلعالن أمام موظف األحوال الشخصية المختص، صرحت هذه المادة و.يعد باطال 1317المادة 

ر الزوجان عن إرادتهما، ولو دون تحديد لصيغة معينة،بحضور شاهدين وال تقبل شهادة الفاسق وال القاصر ويعب
  .)128زهدي يكن،م س ذ،(. ويتم االعتماد على شهادة األقارب واألصهار
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لعقد الزواج يجب أن تتوفر :" مكرر من األمر المذكور آنفا 09ويشترط قانون األسرة الجزائري في مادته 
" من ذات القانون  18وتحدد المادة ".األهلية،الصداق،الولي،شاهدان،انعدام الموانع الشرعية للزواج:شروط التاليةال

  ". مكرر 09و 09يتم عقد الزواج أمام الموثق أو الموظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادتين 
عن طريق اإلعالنات الصحفية بنفس المراحل  ويمر الزواج الذي أطلقنا عليه التفويضي والذي يتم في حالتنا 

تقريبا،وإن كانت مرحلة التودد تستهدف هنا كذلك الظفر بشريك إال أنها تأخذ وجه آخر مخالف  يتمثل في 
عرض المزايا دون االعتماد على اإلغراءات الجسدية والجمالية مثلما هو حاصل في التودد المباشر للغياب 

كل )أو كما يبدو(ثم يبدأ االتصال ويكون عادة عن طريق الهاتف حتى يتأكد.ية العالقةالفيزيقي على األقل في بدا
ثم تأتي المواعدة وهي شرط ضروري لالختيار،فالخطبة إذا تم االتفاق على جملة .طرف من النية اآلخر الحسنة

  .من المسائل التي أثيرت أم لم تثار من القبل ،فالعقد الرسمي والبناء
ولم ير .ية لتحقيق هذه المراحل التزام الطرفين باالختيار للزواج أي كان أسلوبه إذا تم برضاهماوالنتيجة الحتم

وإال )146،د سالسيد السابق،.(فال يحق نقضه إال عند انتهائه بالوفاة أو الطالق.أي طرف في اآلخر ما يشينه أو يعيبه
ائج وخيمة خصوصا للفتاة كانصراف قد يجر نت غير الناقض ضرر مادي أو معنوي كبير للطرف تسبب ذلك

(  واالستهتار الخيانةالطرف المتضرر جراء الخداع والتغرير ولكن من حق و.العرسان عنها العتقاد العيب فيها
في حاالت عدم االنسجام  كما يمكن االتفاق على النقض.العدول في إتمام الزواج والتسويف)66زهدي يكن، دس، 
  .لفروق الطبقية واالقتصادية والتعليمية الشاسعةالنفسية وا والتوافق والراحة

IIX - االختيار للزواج نظريات   
  الثقافية لالختيار للزواج -  النظريات االجتماعية – 1 

  أو التجانس  نظرية التكافؤ – 1 - 1    
لة أو  تقوم نظرية التكافؤ أو التجانس على فكرة أن الناس يتزوجون ممن يقاربونهم سنا أو يماثلونهم سال

. كما يميلون الى الزواج ممن هم في مستواهم التعليمي أو االقتصادي أو االجتماعي.يشتركون معهم في العقيدة
  .وممن يشاركونهم الميول واالتجاهات والعادات والسلوك

وليس .وتتفق كل المجتمعات حول ضرورة وجود قدر من التكافؤ بين الزوجين أو المقبلين على الزواج   
  :رة أن يكون هناك تطابقا تاما بينهما، وإنما يكفي أن ال تكون هناك فجوة واسعة وهذه بعض جوانبهبالضرو
  تكافؤ السن  - أ 

ويرجع ذلك من .والمألوف أن يكون سن الزوج أكبر من سن الزوجة.والمقصود بهذا تناسب سن الزوجين    
نفسية تفضيل المرأة للرجل األكبر منها سنا ألنها ومن الناحية ال.الناحية البيولوجية للنضج األسرع عند المرأة

ومن الناحية االجتماعية لكون الرجل رب األسرة والمسئول األول عنها،فيحتاج الى .تبحث فيه عن األمن والحماية
حسين (والمرأة ال تشعر عادة بمسئولية وسيطرة من هو أقل منها سنا .سن أكبر ليصبح مؤهال لتحمل هذه المسئولية

  . بينهما معتبرا الفارقبل وقد تشعر بالوصاية عليه خاصة إذا كان  )70-69، م س ذلحميد رشوان،عبد ا
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ففي الوقت الذي ال تجد فيه الكبيرة غضاضة من االرتباط .وتتحكم قضية التكافؤ في السن في االختيار للزواج    
نجد الشابة الصغيرة ترفض ذلك . بقليل بمن يكبرها بسنوات طويلة قد تتجاوز العشرين سنة، أو بمن هو أقل منها

   .قطعيا وال توافق على االرتباط إال بأترابها أو من هم أكبر منها بسنوات قليلة
الذي  Leslie عند جيرالد ليزلي - وهو تفسير يؤيده الواقع العربي والمجتمعات التقليدية عامة  -ونجد تفسير هذا    

حيث يتزوج من .المرأة أو الرجل في الزواج يقلل من فرص االختيار ذهب الى الحكم على أن كل عام تتأخر فيه
وكلما اتسعت الهوة ازدادت عملية االختيار .-حسب الجنس –هم في فئة عمرية مع فئة عمرية سابقة أو تالية لها 

  Hollingsheadبيد أن دراسة هولينجشهيد .وإن كان اإلشكال يقع عند المرأة أكثر مما يحصل عند لرجل. تعقيدا
سنة يميلون الى اختيار زوجاتهم من نفس دائرة  25و 20توصلت الى مالحظات هامة مفادها، أن الرجال مابين سن 

سنة يميلون الى الزواج من  50وبعد هذا السن وحتى .سنوات على أكثر تقدير 5أعمارهم،وال يتجاوز الفرق 
  .يقاربونهم سناوبعد هذا يميلون ثانية الى الزواج من زوجات .زوجات صغيرات

وفي دراسة الباحثة سامية حسن الساعاتي أظهرت المعطيات أن هناك اعتقادا بأن المرأة ال يجب أن تتزوج    
سامية (.سنة 30من نساء أقل من  45رجال فقط من مفردات عينتها تفوق أعمارهم سن  04فقد تزوج .برجل مسن

من الشبان  يختارون للزواج الشابات األقل سنا   %83أن نسبة  وفي دراستنا توصلنا الى )165حسن الساعاتي، م س ذ، 
 %14واختار ).حكمنا في هذا على أقل سنة مطلوبة في الشوكة المعتمدة .(سنوات 06تصل عند بعضهم الى فرق 

  أما الشابات فكن أقل اهتماما بفارق .عن السن  %03،شابات في سن متقارب وتغاضى
شوكة   % 25وحدد ).ال يهم السن(لم يحددوه،اكتفوا بعبارة  % 67بالتدقيق،و لسنفقط من حددن ا %06فنسبة .السن

  .منهن  %02سنة عند  12ووصل الفارق الى ). سنوات 5فرق (تتراوح ما بين سن مماثل ومتقارب 
  االقتصادية -تكافؤ المكانة االجتماعية   -ب 

ألنهم  يؤمنون أن التكافؤ في  عية واالقتصاديةيميل الناس عادة الى الزواج ممن ينتمون الى طبقتهم االجتما
وعادة ما نجد التوافق في الزواج إذا كان كل طرف من .هذه المكانة عامال أساسيا في نجاح الحياة الزوجية

أما إذا كان هناك تفاوتا معتبرا،فإن هذا التفاوت عادة .الطرفين من ذوي المستوى االجتماعي القتصادي المتقارب
  )71- 70،م س ذحسين عبد الحميد رشوان،(.استغالل الطرف األدنى للطرف األعلى مستوىما يطرح شبه 

) هنا الزواج داخل الطبقة(األمريكية أظهرت أن معايير األندوجامية  ميتشيجانففي دراسة أجريت بجامعة 
عائالت عالية منهم تبين أن الذين ينتمون الى إجراء مقابالت شخصية مع المتزوجين  فعند.واضحة بين الطلبة

المكانة وأسر غنية يفضلون الزواج من فتيات أسرهم من نفس المستوى المهني واالقتصادي والطبقي والنفوذ 
وأن األفراد الذين يحاولون .ونفس النتيجة عند طلبة الطبقة المتوسطة وأبناء الموظفين والطبقة الفقيرة.والسلطة

يعرف بالتداخل الطبقي،إنما يسعون الى الحصول على أفضل الزواج من طبقة اجتماعية واقتصادية أعلى بما 
  )36السيد عبد العاطي، م س ذ،(.على المستوى المادي واالجتماعي) هكذا(الصفاقات 

توصلت الى نفس النتيجة فيما يتعلق بمن ينتمون الى نفس المكانة اجتماعية واقتصادية ماعدا  هنتو دراسة     
لكن النتيجة مختلفة فيما تعلق بالطبقات .نسبة عالية من الزواج الطبقي الداخليحاالت نادرة جدا،مما يدل على 
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بين العمال شبه المهرة   %50المتوسطة والدنيا حيث يتطلع هؤالء الى الزواج بمن هم أعلى منهم مستوى بنسبة 
ء العمال تميل أن التي وقعت عند هؤال) خارج الطبقة(غير أن الزيجات الخارجية أو االجزوجامية .وغير المهرة

سامية حسن .(تكون بين شركاء من طبقات اجتماعية واقتصادية متقاربة وأن الفواصل بينها ال داللة معتبرة  لها
  )182الساعاتي،م س ذ،

فالرجل من المستوى .وقد يتأثر عامل المكانة االجتماعية االقتصادية بمتغيرات أخرى ومن ذلك متغير السن    
ب في الزواج من زوجة صغيرة، يتغاضى عن مستواها االجتماعي ومستوى أسرتها الطبقي أو األرقى،والذي يرغ

والمالحظ عادة أن الرجل ال يدقق كثيرا عن التكافؤ االجتماعي واالقتصادي في اختياره للزواج حتى .االقتصادي
. لسيطرة عليها من جانب آخرتتحقق له اإلحساس بالتفوق الذي تفضله المرأة فيه من جانب،ويتمكن من  الهيمنة وا

  )السيد عبد العاطي، م س ذ،ص ن(.ولهذا يقل حظ المرأة في الزواج كلما ارتقت في السلم االجتماعي
دراسة على أساس افتراضات حول األولويات التي  جونات فيكتوروقد قد أجرى عالم االجتماع األمريكي     

من النساء اعتمدن في األساس األول على  %63ت الدراسة أن فأكد.اعتمد فيها كل من الزوجين في اختيار اآلخر
 %24وذكرت  .قدرة الزوج على اإلنفاق حتى وإن كن موظفات ولهن دخل ألن إنفاقه دليال على تحمله المسئولية

فالزوج الناجح الالمع والمتألق  يوفر لهن مادة .في أزواجهن ما يحقق لهن من فخر أمام األخريات اخترنأنهن 
اخترن أزواجهن ألنهم قادرون على تذليل الصعاب وحل المشاكل داخل وخارج  %13و.للتباهي خصبة
  النساء اللطيفات والقادرات على تحمل مسئولية ) لم يذكرها الباحث( بنسبة عالية  واختار الرجال.المنزل

أي من ذوات مستويات .ويفضلون القريبات منهم في المناحي المختلفة.تربية األبناء واالعتناء بشئون البيت
   .)73-72م س ذ،حسين عبد الحميد رشوان،(.المتماثلة أو المتقاربة

الكفاءة توفر  ممن شاءوا بشرط  االختيار للزواج لألحرار من المواطنين الرومانجوستينيان قانون ولقد أباح 
 في اشتراط الكفاءة فيختلفوا فقد ا اإلسالمأما فقهاء ).2م س ذ، زهدي يكن، (  .يكون صحيحا للزواج أن  أريد إذ

ن الراجح اعتبار الكفاءة لقوله صلى اهللا عليه لك.كذلكليس  امنهم من قال أنهالزواج، فمنهم من قال أنها شرطا، و
و يترتب عن انعدام الكفاءة في الشريعة كما ."ال يزوج النساء إال األولياء،وال يزوجوهن إال من األكفاء" و سلم 

زواجها  الطعن في صحة حق  فلهزوجت نفسها من غير كفء بال رضا الولي إذا ة اإلسالمية إن المرأ
  ).39-38، م س ذ، ]آخ [ سيد عبد العاطي و(  .واالعتراض عليه

والحديث عن المكانة االجتماعية واالقتصادية تتضمن الحديث عن المشاركة في الميول واالتجاهات والقيم         
عوية والسياسية وإحراز مستويات متماثلة أو متقاربة في التعليم وامتهان نفس المهنة واالنخراط في األنشطة الجم

   ...أو الوظيفة أو العمل
. وفي دراستنا لم تتضح بصورة صريحة التكافؤ االجتماعي االقتصادي كمطلب لالختيار للزواج عند الرجال   

عن مستواه في أي مجال من المجاالت )بغض النظر إن كانت هذه الحقيقة أم ال(فالعارض يعلن صراحة 
أو مستوى متقارب فيما عدا  لكن ال يعلن أن يكون الشريك من نفس المستوى).مرموق،جيد،متوسط، ضعيف(

) األحسن أو المماثل أو المتقارب ( في حين تطالب النساء بالمستوى االجتماعي االقتصادي .المستوى التعليمي
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إال حاالت قليلة من لدن الصغيرات في ( جل إن كان قد سبق له الزواج وتتغاضى عن الحالة االجتماعية للر
  .ويرفضن جميعهن العاطل عن العمل حتى وإن كن ذوات دخل).السن

وفي دراسة سامية حسن الساعاتي،استخلصت نتيجة مفادها أنه كلما ارتقى المقبل على الزواج في السلم    
أي أن هناك تناسبا طرديا بين مستوى تعليم كل من شركي .ستوىالتعليمي، كلما فضل شريكا وصل الى نفس الم

كما أن المعطيات المتعلقة بالخصائص االجتماعية واالقتصادية في عمومها تتفق ونظرية التكافؤ أو .المستقبل
  ).306-305سامية حسن الساعاتي، م س ذ، .( التجانس

  :االقتصادية في االختيار للزواج الرتب التاليةأما دراسة وردة لعمور، فقد احتلت القيم االجتماعية      
مقابل المرتبة  ،المرتبة الرابعة عند الذكور احتلتالنسب الحسب واالجتماعية وتمثلت في دراستها بقيم  القيمة     

.على السواء اإلناثوالمرتبة الثامنة عند الذكور  التعليمقيمة واحتلت .اإلناثالخامسة عند   
. ،والمرتبة الرابعة عند اإلناثالمرتبة الخامسة عند الذكورالتي احتلت  الماليمة القتصادية في قوتمثلت القيم ا    

.عند الذكور واإلناث على التواليالمرتبة السادسة مقابل المرتبة الثالثة واحتلت  العملقيمة و  
  ) الفرصة االيكولوجية لالختيار للزواج( التقارب المكاني نظرية  – 2 - 1

ومعناه أن يختار الفرد شريكه من مجاله الجغرافي حيث . المكاني أهمية في بناء االختيار للزواج للتقارب
.               تكون الفرصة أكبر لالحتكاك وإتاحة فرصة التعارف عن طريق الزمالة في العمل أو الدراسة أو الجيرة

المجتمعات الواسعة التي تتميز بوسائل االتصال ونظرية التقارب المكانى متجسدة خاصة في المجتمعات المحلية أو 
 وولرويؤكد .فالناس يختارون من لهم فرصة التواصل واالختالط بهم )26، 2006إلهام أحمد طه،.(السريعة والمتطورة

بل أنه يختارها فقط من بين مجموعة نساء .الفرد ال يختار زوجته من بين كل من يمكن الزواج منهن: " أن
التقارب المكاني بين خمسة عوامل ترتكز عليها لوك و بيرجيسويضع  )184ية حسن الساعاتي، م س ذ،سام".(يعرفهن 

البحوث والدراسات التي تجرى في االختيار للزواج، بالرغم من أنهما يريان أن هذا العامل عامال عاما وليس 
  .عامال محددا ألنه يحصر مجال الالئقين للزواج وليس شخص بعينه

في ثالثينات  جيمس بوساردأهم الدراسات التي تناولت التجاور المكاني لالختيار للزواج دراسة  ومن بين   
بطاقة زواج أظهرت النتائج  5000وقد اعتمد في دراسته على .والذي يعد أول من أثار هذه النقطة. القرن الماضي

كانوا يقيمون في نفس   %12.6وأن ).نيةعمارة سك 20يفصل بينهم (من األزواج كانوا يقيمون متجاورين   % 51.9أن 
ولم .وكانت الصالت المتكررة والدائمة للجيرة تلعب دورا هاما في العالقات العاطفية التي تنتهي بالزواج.العنوان

فقد أكدت دراسة أجريت في ثالث مقاطعات أن عدد .تقتصر العالقات على التجاور المكاني داخل المدينة الواحدة
  . %65و %58نتمون الى نفس المقاطعة تراوحت نسبهم بين األزواج الذين ي

وخالصة مجموع الدراسات التي أقيمت في هذا الصدد تؤكد على أن التجاور المكاني عامل قوي في تطور      
فالناس المتجاورون  يقوى احتمال ذهابهم الى نفس المدرسة والجامعة، واالقتناء أغراضهم .العالقات االجتماعية

وعلى هذا فإن نظرية التجاور المكاني تطورت الى ما .المحالت التجارية، واستقالة نفس المواصالتمن نفس 
وما يؤكد هذا الطرح نتائج دراسة .أصبح يعرف بالتجاور االجتماعي والوظيفي بغض النظر عن مكان اإلقامة
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وق مستوى الصدفة وبنسبة عالية التي أثبتت أن الذين ينتمون الى المهنة نفسها يتزوجون داخليا بشكل يف مارفن
  )وما بعدها 184سامية حسن الساعاتي،م س ذ،(.وذلك في كل المهن تقريبا

ولقد ظهرت في عينتنا بوضوح قيمة التقارب المكاني واالجتماعي والوظيفي،فعادة ما يختار الشباب للزواج     
كما يختارون من يمارسون نفس مهنتهم أو .رمن داخل والياتهم أو الواليات المجاورة أو المنطقة على أكثر تقدي

وهذا يدل داللة واضحة عن اختيار شريك يحمل نفس االتجاهات والقيم لتأثير .مهنة متقاربة خاصة التعليم والطب
  .العامل البيئي على العامل القيمي المعياري

ب دورا ملحوظا بالنسبة لجيل ودراسة سامية حسن الساعاتي وصلت الى نتيجة مفادها أن التجاور المكاني يلع   
لكن النسب كانت أعلى عند اآلباء الريفيين عنها عند .اآلباء واألبناء على حد سواء في البحثين األول والثاني

كما وقد اتسع المفهوم عند األبناء ليشمل التجاور الوظيفي .الحضريين بحكم البيئة األكثر انفتاحا في المدن
سامية حسن الساعاتي،م . (نتائج دراستها مع دراسات أخرى في مجتمعات مغايرة وأكدت على تطابق... والدراسي

  ).439ذ،  س 
  لالختيار للزواج النفسية  اتالنظري – 2

  الحاجيات التكميلية نظرية -  1 – 2      
كبديل لنظرية  Murray،وصاغها على قائمة الحاجيات التي صنفها مورييه   R. Winchوضعها روبرت وينش    

ال  الشخصعلى أساس أن  هذه النظرية  وتقوم افتراضاتها.التي صادفت الكثير من االنتقادات لتكافؤ أو االنسجاما
البحث عن الطرف الذي بمعنى .تي لها شخصية مختلفة عن شخصيتهإنما عن اليبحث عن الزوجة التي تماثله و

وأكد أصحاب هذه النظرية أن االنسجام .إكمالهيكمله ويعوض ما به من نقص، فاإلنسان كلما ينقصه شيئا يميل الى 
  )إلهام أحمد ظه، م س ذ، ص ن(.والتوافق ال يتطلب بالضرورة تطابقا بل تكميال في الميول واالتجاهات

همة ،فهناك حاجات محاجاتأن كل سلوك إنساني يوجه إلى إشباع  من فكرة مؤداها تنطلق النظرية التكامليةو 
اختيار الزوجة هو تعبير عن الى أن   R. Winch في هذا اإلطار يذهب روبرت وينشو.ةتؤثر في الشخصية اإلنساني

قيمته من ترفع حظى باحترامه ويرى أنه يتمتع بصفات ت،ه بها إلى شخص آخرجعاطفة إيجابية لشخص معين يت
يها السمات التي وهكذا يختار الرجل زوجته إذا توافرت ف.يشعر أن هذه الصفات تكمل حاجيات أساسية لديهو.هعند

  ).37- 36، ،م س ذ]آخ [ سيد عبد العاطي و( .تحقق له إرضاء معين و تكمل ما لديه من نقص
في االختيار : " ترى أن االختيار للزواج يقع في الحاجيات التكميلية حسب االفتراض األتي ونشونظرية    

بأكبر قدر ) إمدادها(شخص الذي يمنيه بإمداده عن ال) بالنسبة له(للزواج يبحث كل فرد في محيط الالئقين للزواج 
والمقصود بهذا االفتراض أن األفراد يميلون الى اختيار األشخاص الذين يشبعون )".حاجياتها(من إشباع حاجياته 

  :ويحدد في هذا نمطين من التكميل)218ذ، سامية حسن الساعاتي،م س .(حاجات نفسية وشخصية لديهم
فاعل شخصين أحدهما لديه حاجة عارمة للسيطرة، واآلخر يفتقد القدرة على تسيير النمط األول ويظهر في ت -

  .أموره ويبحث عمن يرشده
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النمط الثاني ويظهر في شخص يرغب في جذب االهتمام واالعتراف، ويجد إشباعا في عالقته مع شخص ثان  -
  .يثني عليه وللشخص الثاني الحاجة لإلبداء إعجابه باآلخرين

سنة في (ممن تزوجوا حديثا ) مرحلة ما قبل ليسانس( زوجا جامعيا  25بإجراء دراسته على  ونش وقد قام    
  . فتوصل الى نتائج تتماشى مع النمطين من التكميل الذي قال بهما.نورث واسترنمن طلبة جامعة ) المتوسط

  توماس كتسانسسة دراسات بعضها  يؤيد النتائج التي توصل إليها، مثل درا ونشوالى جانب دراسة    
اللذان يطرحان مشكلة تغيير نماذج السلوك منذ الزواج  و باربرة داي تشالز بورمانوبعضها يخالفها كدراسة 

 19فقد كان هناك .بحيث لم تؤيد نتائج دراستهما نظرية الحاجيات التكميلية بالرغم من االعتماد على افتراضاتها
   .معامل ارتباط 255ط من أصل فق %05معامل ارتباط ذو داللة عند مستوى 

الى .الذي يرى أنها لم تختبر االختبار الكافي جودما القت من االنتقادات منها انتقادات  ونشوقد القت نظرية    
  .جانب وجود بعض التعقيدات والخاصة ببناء الحاجيات إذ ال يدرك اإلنسان كم من نقص في إشباع حاجات ما

  )النموذجي( نظرية الشريك المثالي – 2 – 2
التي ترى أن الناس منذ طفولتهم وحتى   كرستنسنوتقوم على أفكار .وهي نظرية قريبة من نظرية التكميلية    

وتساهم المثيرات المحيطة في تكوين هذا .زواجهم لديهم فكرة معينة عما يودون أن يكون عليه شريك حياتهم
في خيالهم لهذا الشريك،أحيانا تكون واضحة المعالم وأحيانا فغالبا ما يحمل الناس صورة ذهنية مبدئية . المفهوم

إلهام أحمد طه، م س .(وقد تكون على نحو سلبي وتتضمن السمات التي ال يرغب في وجودها في شريكه. غير ذلك
والفرد في مرحلة المراهقة وسنوات الشباب األول يحمل صورة مثالية عن فتاة أو فتى األحالم والتي عادة  )27ذ،
ا تنطوي على تلك الصورة الرومانسية والمفضلة في الشريك ويستبعد اختيار من له صفات وصورة معاكسة م

  .لتطلعاته
أقربائه،  مع أبويه وإخوته أن مفهوم الشريك المثالي ينبثق تدريجيا عند الشخص عندما يتعامل كرستنسن ويرى    

المواصفات التي تلعب دور  الضاغط الثقافي المؤثر   ومن.ويتبلور من خالل أنماط العادات والحاجيات الشخصية
  .في االختيار للزواج

سوف (صاحب األعمال الرائدة في هذا المجال أن الصورة الوالدية والحاجيات الشخصية  ستروسويؤكد     
مفردات من  %80وقد جاءت نتائج بحثه أن .يؤثران تأثيرا كبيرا في عملية االختيار للزواج ) نتطرق لهما الحقا

وأن .من قالوا أن هذه الصورة كانت في الالشعور %14.5وأن .العينة كانت في خيالهم صورة فتى وفتاة األحالم
من المفردات   %50وصرح .الصورة كانت غامضة عند البعض،ولم تتشكل تشكيال كامال،وأنكر البعض وجودها

أنهم قاموا بهذه المقارنة  %50وأوضح .خيالهم بأنهم لم يعقدوا مقارنات بين الشريك الفعلي والنموذج الذي في
  )- 249سامية حسن الساعاتي، م س ذ، ( .بالفعل
وفي دراستنا اتضحت صورة الشريك المثالي من خالل جملة من الشروط التي أوردها أصحابها في     

بذات الجانب ومن جملة هذه المح.وهي قطعيا ما يحبذه الشخص ويرغب في وجوده في الطرف اآلخر. إعالناتهم
  :وفي هذا يمكننا طرح سيناريوهين.الجمالي واالقتصادي واالجتماعي والديني
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ال يمكننا استبعاد كل هذه القيم عن المخزون الثقافي والوجداني للفرد والذي تبلور من خالل التنشئة االجتماعية  -
كما . أنه يخشى من المجهول ويتجنبه فاإلنسان بالرغم من حبه للمغامرة إال.والعالئقية التي تربى وترعرع عليها

أنه يكره الفشل ومن ثمة فإن اختياراته غالبا بما فيها االختيار للزواج  تذهب الى ما ألفه وتعود عليه وخبره داخل 
  .محيطه األسري والعائلي

ية لسبب من يمثل الشريك المثالي الصورة المخالفة لما تعود عليها الفرد،ألنه ينفر من تلك الصورة  الواقع -
فهو يبحث عن الشريك صاحب ميزات معينة ألنه يفتقد تلك الميزات في محيطه ويريد إشباعها من .األسباب

والفتاة تبحث عن الزوج المتدين ألنها ذاقت .خالله،فالرجل يبحث عن المرأة الهادئة إذا كانت والدته عصبية
  .اوهكذالعربيد السكير،...) أب،أخ (األمرين من رجل األسرة 

  للزواج التحليل النفسي في االختيارالنظريات  – 3
  نظرية الصورة الوالدية  – 1 – 3

تقوم هذه النظرية على آراء فرويد وتذهب الى أن الصورة الوالدية تلعب دورا جوهريا في االختيار 
االتصال واالحتكاك فطبيعة العالقة االنفعالية األولى في الطفولة المبكرة مع األشخاص المقربين وبفضل .للزواج

وعند كبره يميل إلى معايشة وإحياء تلك العالقة المشبعة من .تشكل شخصية الطفل فتتحدد سماته وانفعاالته
  )27إلهام أحمد طه، م س ذ،(.جديد،وإذا لم تكن كذلك فهو يرغب في إشباعها  مع شريكه

وما ردود .و الشخصية اإلنسانية وارتقائهاوقد بني هذا الرأي على أساس المفاهيم التي تدور حول كيفية نم     
لذلك فنوع الناس الذي تعلم أن يحبهم أو .أفعال الفرد فيما بعد إال معايشة جديدة لعالقات الطفولة ومشاعرها

فتكون صورة المختار للزواج .يكرههم يحدد الى درجة كبيرة نوع الذين سوف يحتك بهم أو يتجنبهم وهو بالغ
  . ن أو من يقوم مقامهما أو من هم في دائرته األسرية أو مختلفا عنهما أو عن أحدهمامماثلة لصورة الوالدي

وتفترض هذه النظرية أن العالقة غالبا ما تكون في حالة الذكر موجهة نحو األم وفي حالة األنثى موجهة نحو    
وقد تمتد .واستجابة الفتاة نحو األموأحيانا ينقلب هذا التثبيت فتكون استجابة االبن العاطفية موجهة نحو األب .األب

   .االستجابة الى أكثر من شخص في األسرة
وقد اختبر ستروس هذه النظرية،فتوصل الى نتائج مفادها أن التشابه بين أحد الوالدين والشريك تتجلى في     

لعوامل تأثيرا في كما توصل الى أن التشابه في الصفات الجسدية هو أقل ا.الخصائص الجسمية والخلقية والفكرية
بيد أنه ليس شرطا أن تكون صورة الوالد من الجنس المخالف هي المؤثرة ،بل قد تكون صورة المؤثرة .االختيار

   )وما بعدها 242سامية حسن الساعاتي، م س ذ، .(هي صورة الوالد من نفس الجنس
لنظرية الصورة الوالدية الختفاء  وإذا  لم نتمكن في دراستنا من تحديد إن كان االختيار للزواج يتم وفقا  

من   %52و  %56فدراسة سامية حسن الساعاتي خرجت بنتائج مفادها أن .المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن
اآلباء الحضريين والريفيين على التوالي تتشابه زوجاتهم مع أمهاتهم في بعض الصفات كالطبع أو الشكل أو الطبع 

 %64ومن جهة أخرى أفصحت نتائج جيل األبناء وبنسبة أن . 0.58ق بين النسبتين لم يتجاوز والشكل معا،وأن الفر
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من الريفيين يفضلون وجود صفات مشتركة بين األمهات وزوجات المستقبل في  %60من الطلبة الحضريين مقابل 
  . %1.57والفرق هنا كذلك ليس جوهريا إذ لم يتجاوز نسبة .بعض الصفات السابقة الذكر

  نظرية الحاجيات الشخصية - 2 – 3
تذهب هذه النظرية الى أن هناك حاجيات شخصية محددة تنمو لدى الناس نتيجة خبرات ومواقف يمرون 

وهذه الحاجيات تجد اإلشباع المالئم في العالقات الحميمة التي تتبلور في الزواج وتتركز في الرغبة في .بها
  ون هذه الحاجيات تكميلية أي أن تكمل حاجة كل منهما األخرىوكثيرا ما تك.التجاوب واألمان والتقدير

وفي دراسة ستروس السابقة الذكر توصل إلى أن الخطيبين وحدثي الزواج كانوا واعيين بحاجاتهم الشخصية    
كما لم يجد الباحث فروقا .وعبروا عنها بعبارات معينة تدل على ما يودون إشباعه منها عن طريق الزواج

ن النساء والرجال فيما يتعلق بهذه االستجابات، إال أن النساء يملن الى طلب مقدار من الحب وإظهار ملحوظة بي
  .العاطفة والحماية أكثر مما يفعل الرجال

والحاجات الشخصية يستمدها الفرد في معظمها من خالل االشباعات التي تلقاها في محيط أسرته وحتى    
سامية حسن (. توجيهها أثناء الشباب الى أهداف خارجة عن هذا النطاق الضيقالمحيط القريب،إال أنه قد  يعاد 

  ) و ما بعدها 255الساعاتي،م س ذ،
   العوامل الالشعورية نظرية  -  3 – 3 

وعدت من النظريات التحليلية النفسية وفيها تتبلور فكرة أن المصدر  ،لورنس كيوبيجاء بهذه النظرية    
فمن الصعب على .يكمن في المفارقة التي توجد بين مطالبهما الشعورية والالشعورية الرئيس للتعاسة الزوجية 

واالختيار .معظم الناس معرفة ما يريدون من الشريك وعما يبحثون ويهدفون ويؤثر ذلك في اختيار الشريك
. ع عادات الشريكللزواج ضمن هذه النظرية ال ينصب على االختيار الشريك المتوافقة عاداته واهتماماته تماما م

  )   27إلهام أحمد طه، م س ذ،(
ويفسر أن الناس يقع لهم الخلط .على عرض نماذج مالمح نظريته الخاصة بالقوى الالشعورية كيوبيويركز 

كما يؤثر على مصير .في فهم الهدف من زواجهم، ويحدث هذا الخلط جراء تدخل تلك القوى في اختيارهم للشريك
  )258س ذ،  حسن الساعاتي، م سامية.(الزواج بعد ذلك

أن دور العوامل الالشعورية في االختيار للزواج يظهر بشكل آخر في اختيار الشخص لمن  كيوبيويرى  
ويضيف أن عدم التوصل الى معرفة األهداف .يماثله أو يشبهه تماما أو من ال يشبهه على اإلطالق أو نقيضه

وقد تحدث هذه . يرات متوقعة وأحيانا الى تغيرات ال يمكن التنبؤ بهاوالتي تحدد االختيار تؤدي الى تغ.الالشعورية
كما ويرى أن الحاجة الالشعورية الى استرجاع الماضي أو إزالة أثر مؤلم قديم يؤثر .التغيرات بالتدريج أو فجأة

  )263-260س ذ،  سامية حسن الساعاتي، م( .في االختيار للزواج تأثيرا مدمرا

IIIX - الختيار للزواج مؤشرات سوء ا   
لكن وإن كانت ظاهريا دائمة فهي  ،من بعض المشاكل واألزمات عالقة زوجية عند أو قبل البناءال تخلو أي 

وتختفي بعضها كلما انتفى السبب لتطفو أخرى على السطح وألسباب ،أسبابها تختلف باختالففي الحقيقة عابرة 
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ال تنقطع إلى درجة تدخل أطراف أخرى لحلها وقد تؤدي إلى لكن هناك من المشاكل المزمنة التي .غير األسباب
  : وهناك مؤشرات دالة على سوء االختيار منها.االنفصال المؤقت أو الدائم

 .النفسي أو االجتماعي أو االقتصادي أو الثقافي التوافق عن عجز زوجي المستقبل
 مجادلة في كل شيءوال المناوشاتكثير الخالفات ويكون فيها شركي المستقبل أو أحدهما وفي حاالت  -

 .العارض لعيوبهوالتقليل من قيمة الشريك وبحق أو دون وجه حق  والمعارضة
طارق كمال ،م (.أساسه لسبب من األسبابأو رفض الزواج من  .توافق عدم رغبة طرف في األخرالدون  يحول -

 )وما بعدها 37س ذ، 
 .وخيمة كفقدان الثقة والمعاملة بالمثل ن نتائجمالخيانة وما ينجر عنها الوفاء و عدم -
 ،طارق كمال ،م س ذ( .القديمة وصداقات عالقات منرفض أحد الزوجين أو كالهما التخلي عما اعتاد عليه   -
59.(  
بالعجز  الخطيبإذا ما شعر االختيار للزواج يعد العامل االقتصادي السيئ عامال محوريا من عوامل انهيار  -  

  .مما يدفع به للخروج من هذه العالقة التي تذكره بضعفه الخطيبة ومتطلبات إتمام الزواجتياجات باح حيال الوفاء
  .N. Footنيلسون فوت حسب النتائج التي توصل إليها  بين الخطيبين إذا لم تكن هناك اهتمامات مشتركة -  
   )45،م س ذ، )آخ( سيد عبد العاطي و( 
أو المسئوليات  على تحمل قدرتهعدم  أدواره الجديدة أوالتكيف مع عندما يفشل الزوجان أو أحدهما في  -

 .فرض تجربته الحياتية على اآلخر  محاولة

  خالصة
من هذا و.الشعائراة معظم الناس فأحاطته األعراف والقوانين بالقدسية ويعد الزواج نقطة تحول مهمة في حي     

على مقدار  لكن هذا يتوقف.استمرارهه واستقرار المنطلق حرص كل طرف من أطراف الحياة الزوجية على
  .تكيف كل طرف مع األدوار و المتغيرات الجديدة الطارئة

الى مجموعة  الزواج وديناميكيات االختياروللغوص أكثر في هذا الطرح، تطرقنا في هذا الفصل الموسوم     
 االختيار للزواج في المجتمعات اإلنسانيةعرجنا على تطور ثم .من النقاط كتحديد مفهوم الزواج من عدة زوايا

ثم .فأشكال االختيار وطرقه ومجاله الداخلي والخارجي وأساليبه الوالدي والشخصي. منذ البدائية الى المعاصرة
وانهينا الفصل بنظريات االختيار وهي .تطرقنا الى دوافع وأهداف وخصائص وأسس فمراحل االختيار للزواج

  . ثم تناولنا مؤشرات سوء االختيار للزواج.جتماعية والنظرية النفسية ونظرية التحليل النفسياال - النظرية الثقافية 
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 تمهيد
مع ظهور االختراعات وازدياد حجم المصنوعات والمنتجات ونمو وسائل اإلعالم الجماهيري ظهرت في     

تؤدي بعضها نفس الغرض والمنفعة فكان لزاما اإلعالن عنها لتصريفها من خالل ،السوق الواحد سلع كثيرة
                                                                            .تعريف المستهلك بمزاياها

ال يتمحور اهتمامها فقط في توليد ).قروءةكلمة مسموعة، مرئية أو م(واإلعالن ترجمة لفكرة بشكل مادي    
علما له وإذن هو شكل من أشكال اإلبداع،.ك تقديم النصح للبائع والمستهلكاألفكار للسلع والخدمات وإنما كذل

ويقدم جملة من الخدمات مجانا أو بمقابل ومن بين .عمل مترابط بين عدة عملياتحوثه وأصوله ونظرياته وب
.                                                              هذه الخدمات خدمة التعارف واالختيار للزواج  

 I – مفهوم اإلعالن
ويعني في  notice أو   advertissement وفي اللغة االنجليزية  aversissement  أو avisاإلعالن في اللغة الفرنسية 

  ).768، 1878بطرس البستاني،".(اللغة العربية البيان واإلظهار والمجاهرة والنشر واإلعالم   
: أما من الناحية االصطالحية فله تعريفات كثيرة ومختلفة باختالف الثقافة واألنظمة ولعل أهمها      

Le grand Larousse  1 - تعريف دائرة المعارف الفرنسية الروس الكبير 
".رية أو صناعية وبامتياز منتجاتهامجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجمهور بمنشأة تجا:"هو اإلعالن     

).63، 1999عاطف العدلي العيد ،(  
مد أحمد مح( ".مجموعة من الوسائل المستخدمة للتعريف بمنشأة تجارية أو صناعية ومنتجاتها: "هوإلعالن ا  

).305، 2004وآخ،  عليق  
Le petit Larousse     2 - تعريف الروس الصغير 

".هو مجموعة الوسائل المستعملة للتعريف بمؤسسة صناعية أو تجارية للترويج لسلعة":اإلعالن              
تغاضى في جانبه التجاري الصناعي واإلعالن ت حصرهذه التعريفات التي ونالحظ أنه ال اختالف يذكر بين  

الروس هو أنه ال يمكن اختصار اإلعالن في فعل التعريف أو  لتعريفاتوالنقد الذي وجه .عن الجانب الخدماتي
.   الترويجأو العامة  يميز اإلعالن عن بقية وسائل المؤسسة كالوعد بالبيع،العالقات ه لم كما أن.الترويج للمنتج  

 Dictionnaire Robert  3 -  تعريف قاموس روبيرت 
      ."سيكولوجي على الجمهور ألهداف تجارية الفعل الفن ممارسة :" هو اإلعالن    

 . أي فن من الفنونألنه يمكن أن يقصد به ،جدا من جهة افضفاض اإن النقد الذي وجه لهذا التعريف يرى أنه تعريف
.ألن أهداف اإلعالن ال يمكن أن تكون أهداف تجارية فقطمن جهة أخرى ضيق جدا و  

    ( .Landrevie, Jacques,2004,          )64   
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   Aaker & Myers 4 -   تعريف آكيير و ميرس 
وهي مصالح المعلن الذي يدفع لوسيلة اإلعالم لنشر . جل مصالح محددةأاتصال جماهيري من :" اإلعالن    

                                                         ".تعدها وكالة اإلعالن التي عادة ما و الرسالة اإلعالنية
يميزها عن بقيةوخاصة المتعلقة بنماذج التأثير وما  ،والنقد الموجه لهذا التعريف أنه لم يحدد مجاالت اإلعالن   

.مصادر معلومة المستهلك  
Salacrou 5-   تعريف صاالكرو 

  ية التي تيسر الدعاية لبعض األفكار أو العالقات االقتصادية بين األشخاص الذين يمتلكوناإلعالن هو التقن"    
( Idem ,67) .خدمة الستعمالهاسلعة أو    

بالرغم من الصدق الذي يحظى به هذا التعريف إال أنه اختصر اإلعالن في مجرد تقنية دون استدخال جانب و  
.الحدس أو الفن أو الخيال  

 6 - تعريف جمعية التسويق األمريكية
                   :من أهم التعريفات التي وضعت لإلعالن حديثا ما قدمته جمعية التسويق األمريكية ومؤداه    
ة أو المسموعـة التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية المرئيات اإلعالن هو مختلف نواحي النشاط "

المنشأة  شخاص أواألالسلع أو خدمات أو من أجل التقبل الطيب ألفكار أو الجمهور بغرض حثه على شراء على 
                                                                             ).2002،181منال محمود طلعت،". ( معلن عنهاال

اإلعالنات التي تقوم بها الحكومة اإلعالن بالمعنى الواسع ال يقتصر على اإلعالن التجاري بل يتسع ليشمل و   
عن واإلعالن  )22، 1999القاضي انطوان الناشف، ( ."تنظيم األسرة واألمن العاممجال الصحة والتأمين االجتماعي وفي 

ا هذ.    لتحقيق إشباع معين يبحثون عنه من خالل وسائل اإلعالم و االتصالخدمات خاصة تقدم لجمهور نوعي 
                                        :كما يلي ات الزواجلإلعالن ف إجرائييمكننا الخروج بتعري

 7– تعريف إعالنات الزواج                                                                      
بطلب مكتوب االتصال ومنها اإلعالم الو إعالنات الزواج هي تلك اإلعالنات التي تنشرها وسائل اإلعالم     

وغالبا ما تكون هذه اإلعالنات مجانا أو بمقابل .من أصحابها الختيار شريكا بمواصفات معينة قصد الزواج
.رمـزي كخدمة تقدمها الوسيلة اإلعالمية لجمهورها  
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 II- مفهوم اإلعالن والمفاهيم المشابهة

  1-  الدعاية 
وفق اتجاه معين من جانب ...) ،أكاذيبحقائق، مبادئ ،إشاعات(  رفت الدعاية على أنها نشر معلوماتع    

غريب عبد السميع ". (فرد أو جماعة في محاولة منظمة للتأثير في الرأي العام باستخدام وسائل اإلعالم واالتصال
                                                                                                     )224-223، 1996غريب، 

محاولة للتأثير في اتجاهات الناس وآرائهم وسلوكهم بحيث تأخذ ":على أنهادائرة العلوم االجتماعية  وتعرفها     
       ".ث عن طريق الحقيقة والمنطقويكون هذا عن طريق اإليحاء أكثر مما يحد.الوجهة التي يرغب فيها الداعية

تصبح  وهي إن وجهت في حرب ضد العدو ،شاملةأن الدعاية كلمة واسعة و"طانية دائرة المعارف البريوتؤكد 
                                                                                     ".حرب دعاية أو حرب نفسية

ر عن ممارسة غير حقيقية أو كاذبـةوعادة ما تستعمل للتعبي.اآلراء و األفكار قصد التأثير والدعاية هي نشر     
وتستخدم كافة األساليب والوسائل والطرق الفعالة والمناسبة لموضوع الدعاية وظروف)  Encarta,2004,vol.02. ) 

ذ سلوك مستهدف دون االهتمام إن من أجل اتخا)  01،247،م 2003محمد منير حجاب،.(الجمهور وطبيعته وعاداته   
وتعد على هذا، نوع من التعبير عند جماعة في حالة صراع  . كان إتباع هذا السلوك عن رغبة منهم أم ال

فديناميكية العالقات وديناميكية التصورات متداخلة جدا،وأن كل منها .وتأسيس للتصورات حول هذا الصراع
                                                                        .                         تصنع األخرى

واجتذاب الناس لمبادئ (...)الحقيقة في محاولة لإلقناع هناك أراء ترى أن الدعاية تتعمد إخفاء جزء منو   
بالدعاية غرضه  وقد تعمد على استغالل األفكار اقتصاديا أو اجتماعيا أو سياسيا حتى يخفي بها القائم.جديدة

                                                                        )224-223، 1996غريب عبد السميع غريب، ( .الحقيقي
* فجذورها تعود الى عهد الجمهرة وقد أقيمت لها مدارس 20والدعاية وإن كانت مكسبا من مكاسب القرن     

علماء االجتماع قيادة األفراد ويبقى هدفها دائما حسب .منحا آخرا عما نعرفه اليوم ولكن تجسيد هذه اإلرادة أخذا
                                          )36 ،1975إبراهيم مدكور، (.العتناق فكرة أو القيام بعمل ما والجماعات

تنشر كل أنواع الرسائل على شريحة .يوما يجمع الدعاية باإلعالن أنها  شكل من أشكال االتصال الجماهير
وإن كانت في اإلعالن . واسعة من الجمهور باللجوء لكل تقنيات اإلقناع  في محاولة اقتناء وتبني األفكار الجديدة

هدفها في النهاية الربح وإن كان ...فهي في الدعاية أفكار سياسية أو عقائدية .أغلبها أفكار مادية تسعى الى الربح
كما أنه في اإلعالن والدعاية على حد سواء، قد تقدم معلومات زائفة وغير مطابقة لألهداف . ختلفمن منظور م
 في حين تخفي.ه وأهدافهاإلعالن يظهر بشكل مكشوف دون إخفاء طبيعتأما الفرق بينهما هو أن .المروج لها

                                                                         .الدعاية في جل األحيان أهدافها الحقيقية
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the propagande file مدرسة1622سنة     Gregoire xv أسس البابا قريقوار الخامس عشر*   

  2 -  العالقات العامة                                                                    
بهدف  ود المستمرة والمنظمة بطريقة علمية تتبعها إدارة المؤسسةتلك الجه" تعرف العالقات العامة على أنها     

 ر وإعالمـنش ا الداخلي أو الخارجي بعدة طرق مثلبين جمهورهالوصول لتفاهم متبادل وعالقات سليمة بينها و
موعة تعرف أيضا على أنها مجو                           )  58، 1986أبو النجا محمد العمري، ( . واتصال شخصي

بينالحـم والت والتقدير من التقنيات االتصالية الموجهة لتطوير عالقة الثقة  
  ) Landrevie,op.cit,505 Jacques( ."المؤسسة،العالمة التجارية، الجمهور،الموزعين،قادة رأي،القوى العامة

اجتماعي لخلق أي تنظيم مجموعة النشاطات التي تقوم بها هيئة أو إتحاد أو حكومة أو  والعالقات العامة هي   
هم ـوالمستخدمين وحملة األسالمستهلكين كجمهور ،طيبة مع الجماهير المختلفة التي تتعامل معهاعالقات جيدة و

                    )33-32، 2001حمدي عبد الحارس البخشوانجي،( .والجمهور بوجه عام
من وإلى المؤسسة والجماهير  ائق المشروحة والمفسرةالمعلومات واألفكار والحق وتقوم العالقات العامة بنشر    

والدعـوة  طريق اإلقناع وفي هذا الصدد تلعب عن )110، 1998أحمد بدر ،(.والتكيفبغية الوصول الى االنسجام 
ر من ـوتستخدم الكثي.لول المناسبة للمشاكل المطروحةالحدورا في إيجاد  ،اإلسهام بالرأي والمشاركةوالتعاون و

 بعض غطيةت ،إصدار النشرات الدورية،تقديم الخدمات االجتماعية،ل كإقامة المؤتمرات الصحفية،المعارضالوسائ
.                  واالتصال سائلها الخاصة ووسائل اإلعالملتحقيق ذلك بوتستعين و ...وغيرهااألنشطة الرياضية 

عن وافية بيانات شكل جيد إذا كانت لها معلومات وبهو أن العالقات العامة تقوم بوظائفها ،ما تجدر اإلشارة إليهو
قدرة   األكثر تاتخاذ القرارا أجل لإلدارة منلمختلفة وترجمتها دراسة االتجاهات في الميادين اكالبيئة االجتماعية 

) 2003،72شريفة ماشطي،(  .على تحقيق األهداف  
 الربحكليهما يهدف إلى التأثير في الجمهور كما أن ف،والتمييز بين اإلعالن والعالقات العامة ليس باألمر السهل   

إلى البعض  ينظرلهذا .فهو موجود و لكن بشكل غير مباشر ،المادي ليس غائبا تماما عن العالقات العامة
من حيث أنها تهدف عنه تختلف لكنها و.)18-17، 2001علي عجوة،.( لطيف لإلعالنالوجه العالقات العامة على أنها ال

 )17-16القاضي انطوان الناشف، م س ذ، .( الثقة والمودة في بناء الصلة بين المشروع والبيئة االجتماعية لخلق جو من
 منتجاإلعالن هو مجموعة الوسائل المستخدمة لمصلحة مشروع أو  أن في حين.بتهيئة الظروف المولدة لها ذلك

                                       .                            أو خدمة بهدف جذب وتنمية العمالء
  3 -  البيع الشخصي،تنشيط المبيعات ونشاط النشر

". أكثر بهدف إتمام عملية البيعمشتري محتمل أو بين البائع ومحادثة شخصية " يعرف البيع الشخصي على أنه    
 أن يعدل من المزيج التسويقييمكن رجل البيع الشخصي .بين البائع والمستهلك المحتمل مباشر اتصالن هو إذو

 كما يمكن ذلك على مستوى المستهلك.والرسالة الترويجية وفقا لحاجة كل قطاع من قطاعات سوق معينللمنظمة 
.مباشرةرتدة من لدن المستهلك تجاه المزيج التسويقي بصورة سريعة والمعلومات المبحيث يوفر  في حد ذاته  
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غير المرغوب  التعامل مع السلع الترويجي في حالة من عناصر المزيج وتزداد أهمية البيع الشخصي كعنصر   

                                                                               )22 - 21، 2002-2001اسماعيل السيد، (. فيها
والنشر واإلعالن واإلشهار نشاط ترويجي يتبقى بعد طرح أنشطة البيع الشخصي " فهو  المبيعات تنشيطأما     

أمين عبد .( ويعد على هذا نشاطا متعدد األوجه بالرغم من الالانسجام بين هذه األوجه.من أنشطة الترويج الكلية
                                                                                               ).358-356، 2001العزيز حسن، 

ير الشخصية وغير المدفوعة شكل من أشكال تقديم األفكار أو السلع أو الخدمات غ" :فهو لنشاط النشر نسبةوبال  
                          ."أشكال االتصال غير الشخصي شكل من"  :ويعرف كذلك على أنه". األجر

أو المنظمة التي  والشخص.تهلكنوع من االتصال غير المباشر لوجود الوسيط بين المعلن والمسونشاط النشر    
                                                           )255المرجع السابق، .( ال تتحمل تكلفة الوسيط تقوم بهذا النشاط

أما ما يفرق اإلعالن والبيع الشخصي كون اإلعالن ال يعتمد دائما على األشخاص في الترويج للسلع وإنما    
وأن رجع .وأن الرسالة فيه موجهة للمستهلك القائم والمتوقع على حد سواء.اإلعالم واالتصال عادةعلى وسائل 

أما ما يميز اإلعالن عن تنشيط المبيعات .الصدى غير مباشر في كل الحاالت كما هو الحال في البيع الشخصي
. ن تقديم ألفكار وخدمات لكنها بمقابلوبالنسبة لنشاط لنشر،فاإلعال.أن هذا التنشيط مرحلة الحقة لمرحلة اإلعالن  

 4 - الوعد بالبيع                                                                               
منذ بداية التطور الذي عرفه الوعد بالبيع في الستينيات حتى نهاية الثمانينيات القرن الماضي فإن هذه العملية     

.                                           في إستراتيجية التسويق والتجارة لتثير عملية البيع التصقت بالعالمة  
وبدايات هذه الظاهرة كانت تقنيات .نوأهداف الوعد بالبيع هو جذب مستهلكين جدد ونادرا مستهلكين معتادي   

مانينيات القرن الماضي أعطى تضاعف ففي سنوات السبعينيات والث. بسيطة لكنها فعالة أخذت شكل المناداة
محالت التوزيع وإطالق المنتجات دورا فعاال للوعد بالبيع فتطور تحت ضغط المنافسة حتى أصبح تخصصا 
قائما بذاته في عالم التسويق من خالل مناهجه الخاصة وقواعده الوظيفية وتطبيقاته و مبادئه االتصالية ومفاهيمه 

لها و.التحقيقع أن تكون العملية بسيطة الفهم ووأهم ما في الوعد بالبي .نوني محدداإلبداعية والكل في إطار قا
                                                    . أن ال يتجاوز الوعد بالبيع عالمة واحدةاستعراض قوي و

نحو المستهلكدفع المنتَج  إلعالن،أن الوعد لجذب المستهلك نحو المنتَج، واأما ما يميز الوعد بالبيع عن اإلعالن  
                                                                          .( Jacques Landrevie,op,cit,456-457  )  

Package  5 -  الغالف  

المنتج وقد كان ينظر إليه على أنه وسيلة لحماية .للسلع جد الغالف عنصرا أساسيا من عناصر الترويـيع     
تغيرت النظرة إليه  مضت سنة  خمسين الى ستينبيد أنه و منذ  .أثناء عملية نقله من مكان إنتاجه إلى المستهلك

:فباإلضافة الى.للعديد من الوظائف التي يؤديها را ـنظ  
. الضياعحماية المنتج من التلف والكسر و*   
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   .الخطرةكان من المواد السريعة التلف أو  من المنتج في حد ذاته إذا أو المستهلك حماية المستعمل* 
أو ،أو يتوفر في عبوات أكبر بثمن أقل.تشجيع زيادة االنتقاء إذا كان المنتج يؤدى أكثر من وظيفة في نفس الوقت* 

.يحتوي على كمية مضافة مجانا  
ن المواد أو ترتبيهاخاصة الغالف الذي يمكن استغالله في أعمال أخرى كعملية تخزي ،التشجيع على االستهالك*   
. وتفاصيلبحيث يقدم معلومات . اإلعالن عن المنتجيعد الغالف نوعا من الترويج و*   
ال ـخاصة إذا أحسن استعمال الصور و الخطوط واألشك.يعمل الغالف على تحسين االتجاهات نحو منتج معين*   
).89، 2000فهمي سليم الخطيب، محمد سليمان عواد،  .(الكلماتو  

كما . ، أن هذا األخير مدفوع األجر ومحدود في مدة زمنية معينة مهما طالتأما ما يميز الغالف عن اإلعالن    
أنه قد يعرض في ومضات متعددة ومتنوعة، في حين الغالف نوع من اإلعالن المجاني،وعمره االفتراضي طويل 

ترويسة والصور والخطوط حتى ينطبع في ويتميز بشخصية ثابتة نسبيا من حيث ال.وقد يطول بطول حياة المنتج
  .وال تدخل  عليه تعديالت إذا أدخلت إضافات أساسية على المنتج في حد ذاته. ذهن المستهلك

  العالمة التجارية - 6
هي ليست مجرد منتج و.نمت األسواق منذ مرحلة البضاعة أي بيع السلع غير مميزة إلى مرحلة العالمة التجارية    

  .لكن لها صورة ذهنية لدى المستهلك - ت في الواقع كذلك شكال وإن كان -مادي
ولقد امتدت العالمة التجارية إلى آفاق أوسع من السلع االستهالكية إلى الخدمات والمنتجات الصناعية والى المواد      

ميزة ضد منافسيها مالهويتها ويتمثل عنصرها األساسي في .العامةوالمنتجات الوسيطة والتمويل وحتى المرافق  الخام
عبد الحكم ( .تميزها عن عالمات أخرى متعددة -شخصية فريدة ،نقطة اهتمام،خاصية - ني أن هناك فرقا ألنها تع

  ).وما بعدها 9، 2004أحمد الخزامي،
:وهناك أنواع من العالمات التجارية منها     
يكروسوفت في يرها في صنفها مثل عالمة مهي العالمة التي ال يعرف و ال يذكر تقريبا غو المحتكرة،لعالمة ا -

.          لكن ليس معنى هذا أن لها صورة إيجابية أو ممتازة دائما و في كل األحوالو.مجال اإلعالم اآللي  
ميزة عن بقية العالمات، مثل لكن ليس لها بالضرورة ،وهي العالمة الحائزة على نجاح كبير،ولعالمة المتوارثةا -

.                                                                           نستليه هتقاتعالمة الحليب ومش  
هي عالمة حاضرة تصل إلى حد الحضور الذهني لكن تواجه تحديات من قبل عالمات ،والمسيطرة العالمة -

.        ئية من الصف األوللكن ليس التلقا،وبالرغم من أنها عالمة معروفة ولها نسبة مهمة من التلقائية.أخرى  
كعالمة      هي العالمة التي تجمع بين العالمة التلقائية والعالمة المساعدة، فهوندا مسيطرة،عالمة الصف الثاني -

             (Jacques Landrevie,op,cit,89 .( بالنسبة للسياراتكعالمة مساعدة تلقائية في الدراجات النارية و  
عالمة التجارية عن اإلعالن،أن العالمة اسما خاصا جدا محمي قانونا من أي اعتداء أو سطو أو أما ما يميز ال   

. وهي مادة اإلعالن أساسا.تقليدا  
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III  - التطور التاريخي للظاهرة اإلعالن   
 يث أثبتت اآلثار وجود قطعة من ورقح.أول من عرف اإلعالن هم أن المصريين القدماء راسخ يسود اعتقاد    

كما وجدت أوراق . عن مكافئة لمن يرد عليه عبدا هاربا يعلن فيها أمير ،ق م سنة1000البردي يرجع تاريخها إلى 
  .االيطالية مسجل عليه أشياء معروضة للبيع" بومي"في متحف مدينة  أخرى 

ح وجدران م على األلواوالالفتات والرسمن جهتهم اإلعالن حين استعملوا اإلغريق والرومان وقد عرف     
لإلعالن عنها مقابل مبالغ " المنادون " روا على غرار تجار بابل و مصر وأج.المنازل والدكاكين لوصف سلعهم

لإلعالم كانت و.أول وسيلة إعالن استعملها اإلنسانوتعتبر .ة التأجير هذه إلى قرون متقدمةاستمرت ظاهرو.مالية
حتى أصبحت مهنة بلغت حد أسماء أصحابها،ع والبضائ وقوافلاألحداث والحروب وأخبار السفن عن 

ثم بدأت مرحلة .مناديا مرخصا له في باريس في منتصف القرن السابع 400وصل عدد المنادين ،فاالحتراف
)        143م سذ، ،عبد الحكم العادلي مرزوق( .ع أو المنتج بسبب انتشار األميةالبائ في إشارة السم الرموز استخدام  

،بتعليقها على جدران الجناح كتبهباإلعالن عن    W.Caxton   قيام ويليام كاكستون ،أما أطرف ما في الموضوع   
 فكان هذا الحدث انطالقا لظهور إعالنات )10- 9،م س ذأحمد عادل راشد،.(لندن بمدينة"القديس بولس"األوسط لكنيسة 

الذي اكتشفت خالله في انجلترا  15قبل نهاية القرن فحات إعالنية لكتب أخرى وأسعارها عليها ص،كتبعلى 
.                                                                                    إعالنات مخطوطة  

األخبار مكانة بين أعمدة  تاحتلف.تطور الطباعةأما أهم التطورات التي عرفتها اإلعالنات،برزت مع     
في اإلعالم  دس عشر الى السابع عشر، بدأ اإلعالن  يتطور تطورا ملحوظابيد أنه منذ القرن السا. الصحفية

وضع إعالنا فوق " بن يمين فرانكلين" حيث تشير الشواهد التاريخية أن ،الدوريات واليومياتو المكتوب كالالفتات
.   اإلعالنحتى لقب بأبي  1729رأس الصفحة األولى في أول عدد من صحيفة القازيت سنة  المادة التحرير على

                                                                                                    
ولهذا التاريخ أهميته الكبرى ألنه . 1830أي حوالي  19ومع هذا، لم يأخذ اإلعالن مفهومه الحديث إال في القرن     

دياد معدل التصنيع وارتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية إلى اتساع المبيعات أدى ازفقد  مرتبط بتطور الثورة الصناعية
العديد من السلع والمنتجات  جوقد أسهم في القدرة على إنتا كما.كبيرةظاهرة كبرزت التي  األسواقوتنشيط 
ج إعالنية متطورة للترويمما استدعى ضرورة رسم خطط تسويقية و الفنيوالتطور التكنولوجي  عاملالجديدة 
  .وسيلة تساعد على تصريفها للتخلص من اإلنتاج الفائضو.لمبيعاتها

من خالل  فاشتد التنافس.لألفرادالمتاح ارتفاع الدخل القومي  ،نحو االستهالك أعلىزاد من اإلنفاق والميل  كما   
مل أدت إلى كل هذه العوا. النشاط اإلعالني لكسب ثقة أكبر عدد ممكن من المستهلكين لغرض اإلقناع بالشراء

 وانتشاره حتى أصبح أحد الدعائم التجارية القوية للدورة االقتصادية العالمية والمؤسساتتوسع اإلعالن 
  . االجتماعية واألجهزة اإلعالمية واالتصالية

   ذ من او بدأ في تطوير مناهجه.التاسع عشرفي نهايات القرن ،ظهرت في الواليات المتحدة األمريكية اتواإلعالن 
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  كتابه   Claude Hopkins  العشرين عندما نشر كلود هوبكانسئل القرن أوا
     “ My life in adversting and scientific   adversting low work" 

.  البد وأن يتبعها اإلعالن لتأكيد نجاعته القوانين الدائمة التيته حول مجموعة القواعد البسيطة ووالذي تدور فكر
(Jacques Landrevie, op,cit, 159)  

بداية األزمة ،1929األولى على استمرار هذه األوضاع حتى سنة ساعدت الحرب العالمية العشرين،القرن  وخالل   
سميت هذه الفترة بالعصر اإلعالنات الذهبي خاصة في حتى .الزيادة الهائلة في حصيلة اإلعالناتواالقتصادية 

أجهزة اإلعالم واالتصال تطور ظهور الحاسوب و كما أثر).12-11 ،م س ذأحمد عادل راشد، .(الواليات المتحدة
التكنولوجيا الرقمية جميع المجاالت  خاصة عند اجتياحأصبح اإلعالن وظيفة أساسية ،والسمعية البصرية المكتوبة

  )145مرزوق عبد الحكم العادلي،م س ذ، (  .ومنها مجال اإلعالنات
وأول إعالن ظهر .سائدة آنذاك ثباألحدا ةمتأثرالحديث عرف اإلعالن تعد مصر أهم بلد  الوطن العربي وفي   

وكانت تنشر . ها حملة نابليونالتي أصدرت لوكورييه دو ليجيبتالفرنسية على آخر صفحة من جريدة  كان باللغة
 ارةوكان عب.الوقائع المصريةلتركية كان على صفحات ول إعالن ظهر باللغتين العربية واأما أ.على شكل أخبار

وأهم ما .اإلعالميةينشر في الركن األيسر من الصفحة األخيرة لكن بنفس متن بقية مواد  " بيع العقارات" عن 
  :ميز إعالنات الصحف المصرية آنذاك

  .النسبة الضعيفة جدا لإلعالنات مقارنة بالمادة التحريرية* 
 .ا وعدم توفر عنصر الصدقالتهويل من شأن المادة المعلن عنهالميل الواضح إلى المبالغة و* 
  .اللجوء إلى استخدام بدائع اللغة كالقافية والسجع وغيرها* 
 الفنية  للمعالجةاالفتقار الواضح * 

حتى ما  وبقي.فظهرت تشريعات خاصة لضبطه وتقنينه .تأسست شركات اإلعالن،1923وبعد صدور دستور      
م (.ة صاحبة القدرة الشرائية العالية والمتأثرة بالجالية األجنبيةقبل ثورة يوليو ذا طابع رأسمالي موجه للطبقة الغني

ينشر باللغة األجنبية للوصول إلى الجمهور  وكان.التجاريةانت تسيطر على األنشطة المالية والتي ك )148-147س ،
وخاصة بعد وعندما تحول المجتمع إلى النظام االشتراكي بدأت اإلعالنات تستعمل الشعارات الوطنية .المستهدف

وبعد .          ت األسس المنطقية واالحترافيةاعتمدو.وتالشت اللغة األجنبيةفبرزت اللغة العربية .1956حرب 
أما في السبعينيات القرن الماضي ومع .وانتشرت الشعارات السياسية.إعالميا أخذ اإلعالن شكال 1967نكسة 

ر فازداد انتشار اإلعالن حتى يستطيع المستهلك االختيا.قتصادي، بدأ العرض يقابل الطلب ويتخطاهاالنفتاح اال
تغيرا سريعا في مجال  وفي الثمانينات والتسعينات تطور تطورا ملحوظا وعرف.بين السلع والمنتجات المعروضة

  وازداد هذا التطور في األلفية الثالثة.والخدمات لدخول الشركات المتعددة الجنسيات راإلنتاج واالستثما
واحتياجات ومستوى أداء  أصبح حتمية تساير رغباتفوالمنافسة بين وسائل اإلعالم  ور التكنولوجيبفضل التط

  )150-149المرجع السابق، (  .الخدمات
  

  ."إعالن" أو" إعالنات مختلفة" تحت عنوان . 1986و أعيد نشره باللغة األم  سنة  1929كتاب نشر باللغة االنجليزية و ترجم إلى الفرنسية سنة * 
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فكان واضحا أن يخضع تامة على االقتصاد، االستعمارية مسيطرة سيطرة ت اإلدارةأما في الجزائر فقد كان    
ومصالح  السياسة اإلعالنية بما يتفق فيآنذاك  ،المتحكمة"هافاس" الكبرى وعلى رأسها  تاإلعالن للوكاال

  .في السنوات األولى لالستقالل لجزائريةاثم لصالح الشركات األجنبية  القطاعظلت مهيمنة على و. المستعمر
 ىللوضع  صعب الذي عرفه القطاع نتيجة الفراغ القانوني والشح المالي،لجأت الحكومة الجزائرية إل  ونظرا   

القاضي  بإنشاء الوكالة و).1969- 1967ناء المخطط الثالثي أث( 1967/ 20/12المؤرخ في  279-67إصدار المرسوم رقم 
  :واإلشهار والذي حددت مادته األولى صبغتها كما يليالوطنية للنشر 

ئم وذلك باعتبار جميع الدعا...) (عمومية ذات طابع تجاري وصناعي  الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار مؤسسة" 
  كذلك فيما يخص المجالت والكتب ذات الصبغة).أفالم، ملصقات،مطبوعات(واإلمكانات السمعية والبصرية

والذي منح الوكالة حق احتكار اإلعالن التجاري المتعلق  12/04/1968المؤرخ في  78-68المرسوم رقم  الهت".اإلعالنية
                                                        .بكل منتج يباع في الجزائر وطنيا كان أو أجنبيا

فكان في مجمله .ات علمية متخصصةكن بقي اإلعالن يسير بطريقة فوضوية بعيدا عن كل تخطيط أو دراسل   
عبارة عن توجيهات وإرشادات للعناية بالصحة وقواعد السلوك االجتماعي وترشيد االقتصاد أو إعالن عن 

                                                  .لرياضية وعن بعض الملتقيات والمنتدياتواالمناسبات الفنية 
كان  الممارسات اإلعالنية في الجزائر،األولى إبان االستعمار،ومراحل لضبط  وعموما يمكن تمييز ثالث    

 ر قطاعاتها اإلنتاجيةوالثانية بعد التأميم حيث أخذت الجزائر تسي.محتكرا من طرف الشركات األجنبية الكبرى
ونشاطا يرا ونقصا فادحا هي مرحلة النظام االشتراكي عرفت ضعفا كببيد أن هذه المرحلة،و.والتجارية

مشاكل تصريف المنتج وقناعه باالستهالك،إلواجهت العديد من المشاكل كصعوبة االتصال بالجمهور و.هامشيا
عرف االقتصاد الجزائري ،1988اتضحت معالمها بعد سنة  وإن.1980انطلقت سنة والتي أما المرحلة الثالثة .الوطني

الوكالة الوطنية للنشر (.ة النظر في القطاع اإلعالنم إعادتحوالت جذرية فتحت مجال التعامالت الخارجية فتحت
             ). األرشيف واإلشهار،مصلحة

يستحيل على المنتج االتصال بماليين المستهلكين وخالصة القول،اإلعالن ضرورة اجتماعية واقتصادية إذ 
 ،سعرهاإلعالم المكتوب وانخفاض وقد ساعد على تطوره انتشار .م المعلومات الالزمة عن منتجاتهغهوإبال

ن خدمات البريد وارتفاع مستوى المعيشة وفتح األسواق الواسعة يتحسشار التعليم وتقلص مساحة األمية،وانتو
اجتهاد  وقد زاد من تطوره).12-11م س ذ،  أحمد عادل راشد،(.والبيع على إيرادات التوزيعه فتفوقت إيرادات.االستهالك
عليه )1932-1836(الترويجي   بظهور الفن إبداعية كانت إيذاناالذين أضفوا لمسات فنية و اإلعالناتومهندسو مصممو 

والتي نجحت في  1867في أول إعالناته سنة  Jules Chers مذ ذاك راجت جذب االنتباه ف الحديث ،فاعتمد جولز شيرز 
 مرزوق عبد الحكم العادلي،م(.خاصة األلوان األحمر واألزرق واألصفر واألسود*ن طريق الليتوغرافياالملصقات ع

).                                                                                                                    146- 143،ذ س
               

                                 .    الطبع باأللوان* 
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IV -  خصائص اإلعالن  
  .نشاط اتصالي متكامل األركان بدءا بالمصدر فالرسالة فالمستقبل فالتأثير االيجابي أو السلبياإلعالن  – 1
لكن هذا ال يمنع وال يقلل من .الجمهور يتم عن طريق وسيطغير شخصي عادة،فاالتصال بين المعلن و نشاط – 2

  .شاط الشخصي في اإلعالن والترويج والتسويقدور الن
 عة كوسائل اإلعالم واالتصال المكتوب والسمعي البصرياالتصال المتنويستخدم المعلن وسائل اإلعالم و – 3

  )151، م س ذ،عبد الحكم العادلي مرزوق( .على اختالف أجهزته
المنتجة إليجاد دما تسعى الجهة المعلنة وذلك عن. في ذات الوقتثقافي اإلعالن نشاط اقتصادي واجتماعي و – 4

دمة يه ليتقبل الفكرة أو السلعة أو الخلدالسلوكي النفسي عند المستهلك وتحقق االنسجام الثقافي و حالة من الرضا
قدراته المعلن عنها بما يحقق رضاه،وال يتعارض مع قيمه الثقافية والسلوكية واالجتماعية ومستوياته و

  .االقتصادية
  أو المرتقب دون شعور أو تفكير منه لتقدير حجم الواقعيإلعالن نشاط دعائي يحمل الجمهور المستقبل ا – 5 

ما يثيره فيه من حساسية داخلية وبما يغريه به من ذلك بطاقاته وإمكانياته على التأثير فيه والتفاعل معه،و
  .معا نرضا المنتج و المعل إيجابيات حتى يتجه إلى سلوك الطريق االستهالكي الذي يحققامتيازات و

كالعالمة التجارية،اسم .المتعلقة به شخصية المنتج واضحة الصفة حيث يذكر كل المعلومات – 6
  ...المنتج،المحتويات 

كمؤسسة أو  أجرا يدفع لهم عليهيتقاضون يقوم به المتخصصون في اإلعالن و اإلعالن نشاط اتصالي -7
  .مقابل إخراج اإلعالن أو القيام بالحملة اإلعالنيةإمرتها  العاملين تحتأو يدفع للوكالة  أشخاص

  .اإلعالن نشاط علمي مدروس بطريقة منهجية تخضع لقواعد عالمية – 8
لمبدع فنيا ودارسه الموهوب وا يستطيعه إال المتخصص تقنيا وال وعلم إبداعياإلعالن نشاط فني وتقني و –9

إبداعية مركبة وشاملة تحتاج إلى قدرات علمية ومواهب فنية وألنه صناعة معقدة و.دراسة أكاديمية متخصصة
  .ابتكاريه

جهات  اتقوم بهوالفنية اإلبداعية النفسية يجية واالتصالية والتروت التسويقية واإلعالن مزيج من العمليا - 10
  )153 م س،( .متخصصة

تي يجب أن تعرض بطريقة فنية وما يذكر من خصائص اإلعالن في هذا المجال يقال عن إعالنات الزواج،وال   
وأن يتم بموضوعية وعلى قواعد .علمية بعيدة عن المبالغة واالسترسال المفرط الذي قد يفقد القارئ الثقة فيه

علمية في كلمات بسيطة مفهومة مع التسلسل في إدراج المعلومات واالختصار في عرض المزايا وذكر بعض 
  :موذج التاليوقد يكون على منوال الن.العيوب الطفيفة

الجنس،السن،الصفات الجسمية وأخرى،المنطقة الجغرافية،المستوى التعليمي،المهنة،الرتبة، بعض المزايا وقليل 
  .،الشروط الواجب توفرها في الشريك)يفضل ذكر العيوب الجسدية كاإلعاقات واألمراض( من العيوب 
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V- اإلعالن  مقومات  
 1-  الفكاهة

وعالقة .ر استجابة المستهلك وجذب انتباههفعالة ألنها تثيوالمن التخصصات المفضلة  الفكاهة نوع،في اإلعالن   
لكن .تعويض خلفية خطاب العالمة أو المنتجلتستعمل التجارية كثيرا ما تكون عالقة إيجابية،ألنها بالعالمة  الفكاهة
.موعة من المعطياتمجرمز ثقافي تختلف حسب ها ليس باألمر الهين،فهي المالحظ أن استعمالالشيء   

 2 - اإلقناع
الميكانيزمات  منجملة في هذا  ى اإلقناع بجودة المنتج بالتركيز على حجج قوية،وتتبعإل ةتهدف هذه المقارب    

وفي اإلقناع يلجأ المصمم .األخرىبين المنتجات بينه والحصول على شهادة المستعمل،المقارنة كالتعريف بالمنتج،
ت وهي استماالت عقلية وعاطفية تعتمد األولى على الدالئل والحجج وتعتمد الثانية علـى الى استخدام االستماال

".           وإنما اإلثارة التي يخلفها  الذي يهم ليس عدد المرات التي يبث" يقول بيل بيرباخ وفي هذا .المثيرات
                               ( Jacques Landrevie,op,cit,175-178  )  

 3- اإلبداع
 ا ازدادـألن المستهلك كلماإلبداع عليه فهو يركز على العامل لإلعالن أن يوصل فائدة وظيفية ونفسية،و البد   

  ية ومنأساسبينها فروق ال توجد تتشابه في كثير من جوانبها و تثم أن المنتجا.نضجا كلما قل اهتمامه باإلعالن
.                        ويق المنتج بطريقة فعالةلتسواالبتكار لإلبداع المصمم  ثمة يميل    

 4 - الجوارية
عليه  ،وتُسقطشخصنته تسهلالعادي حتى من االستعمال  قريبةتهدف هذه المقاربة إلى عرض منتج في شروط      

منتج ر بأنه المعني باليشعلح المستهلك المستهدف انعكاس عن الحياة الواقعية ،ومن ات من المحيط اليوميـبصم
.ودراية بالمنتج وخصائصهعلى معرفة أو يكون . ذي ال ينخدع بالمثيراتالالناضج أن هناك المستهلك خاصة   

(Ibid,180,181  )  

  التنوع- 5   
مضمونا من فترة زمنية إلى فترة يختلف شكال و.اإلعالن نشاط فصلي حساس جدا للمناخ االقتصادي   

يتنوع و.أخرىمن ثقافة استهالكية إلى ثقافة استهالكيةو.ثانإلى  يتنوع من فصل إلى آخر ومن سوقو.زمنية
وفي المؤسسة من منتج .وفي نفس القطاع من مؤسسة إلى مؤسسة قطاعمن قطاع إلى و.حسب القطاع االقتصادي

  ) ibid,75(. عالمةوفي المنتج الواحد من عالمة إلى . إلى منتج

 النسبية - 6

الميزانية ن بالرغم م ،فقد يفشل)الخدمةالسلعة و(األوحد لنجاح المنتج  هو السالح من الخطأ االعتقاد أن اإلعالن   
  ع وضعف ـح أخطاء البيـيمكن أن يساهم في تصحيلكنه .في تقديم المنتج  واإلقناع باقتنائهالمرصودة 
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لمنتج أو ضمان يستطيع إلغاء سياسة اإلنتاج الخاطئة أو تقليص السعر المحدد من ابالرغم من أنه ال المتاجرة 
  )Ibid 71(... يةسرعة وجودة التوزيع  وخدمات ما بعد البيع أو اإلنتاج غير المطابق لوعود البيع

  اإلعالم - 7
أحسن ناطق ر نجاحا فهو بحاجة إلى اإلعالن، الذي يعد وحتى األكث) خدمات سلع و( من أجل شهرة المنتج     

وله القدرة على إيصال المعلومة .لقوة وعدم إثارة نقاط الضعفبإبراز نقاط ا ألنه أحسن من يعرض المادةرسمي 
  " . ما يجب قوله، كيف يقوله، أين و متى و لمن يقوله "  فيقول.بطريقة خاصة

  التعدد - 8
صال الجماهيـري االتبالنسبة له كل وسائـل اإلعالم وف.ال يرتبط بحامل إعالني بعينهاإلعالن متعدد الطبيعة و    

يختار الوسائل ،عادة إلعالنوا.طابع تنافسي تكاملي في ذات الوقتلو بدرجات متفاوتة ألنها ذات مال وقابلة لالستع
تم العتبارات السعر وحجـم إنما يو.سياسية أو أيديولوجية أو خصوصية حزبيةاإلعالمية لنشر رسائله دون خلفية 

)البيع،البريد،التوصيل للمنازل  فهو يستعمل نقاطال يكتفي بوسائل اإلعالم الكبرى  هبيد أن.رغبات الجمهورالتغطية و  

Ibid,  )78 -77 ...المنتجاتالرسائل البريدية وأغلفة السلع وظروف    
 9 - استعمال المشاهير

 ويحقق هذا االستعمال هدفين.كثيرا ما يعتمد اإلعالن على المشاهير والنجوم في عرض الومضات االشهارية   
                                                                                           :هما
الكتشافـه ليس بحاجة النتشار،فالفيلم اإلعالني يختلف عن الفيلم التقليدي والنجم فيه عادة شخصية معروفة وا* 

ن عن األلبسة أو وعادة ما يقع االختيار على الشخصيات المحبوبة والجذابة كأبطال كرة القدم لإلعال.والتعلق به
.                   وعلى الممثل الوسيم لإلعالن عن معجون الحالقة أو معجون األسنان مثال.األحذية الرياضية  

صعب االختراق فيلنجم يعمل على إظهار فضاء مغري وألن اإلعالن من خالل ا ،إثارة إسقاطات الجمهور*   ذات  
.                             الوقت  

والجمهور المستهدف يركز عادة على النجـم المستهلك ويؤرق المنتج والمعلن هو أن لكن المشكل الذي يطرح      
 (Ibid, 183. (بدل العالمة التجارية التي قد ينساها بعد حين    
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VI - مبادئ اإلعالن  
 يقدمه منرفات المستهلكين بما له أثر غير خافي على سلوكيات وتص.معتبرةقوة اقتصادية واجتماعية  ناإلعال   

يحقق  مبادئ العامة يجب مراعاتها واالستناد إليها حتى عليه فمن الضروري أن تكون هناك معلومات وبيانات،و
  :أكبر قدر من الكفاية وهذه المبادئ وهي

  .ة اإلعالنيةأو الرسالوالخدمة إتباع األسلوب العلمي في البحث والدراسة سواء ما تعلق بالجمهور أو السلعة * 
  ... من حيث اإلخراج والعرض اإلعالن بشكل جيد جذاب تصميم* 
  . اهتماماته بمحتواه القدرة على لفت انتباه المستهلك وإثارةمراعاة * 
  .في اقتناء المنتج المعلن عنه وتسهيل الحصول عليه باإلشارة إلى أماكن تواجدهالترغيب * 
  .وقت وبأقل التكاليف أقصرقتصادية تجلب الربح في فيدار بطريقة ا ،مصلحة المعلن تحقيق* 
  . اختيار وسيلة اإلعالم المناسبة بحيث يصل إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور* 
  .السلعة أو الخدمة المعلن عنها فائدة حقيقية تأدية* 
  .الصحية أو المهنية أو المالية أن ال يحتوي على وعود وهمية تلحق أضرار بحياة المستهلك* 
  .حتى يحوز على ثقة الجمهورالخداع تجنب التضليل والكذب و* 
  . المعني األسماء إال بموافقةأن ال يحتوي على أي شيء من الصور أو الرسوم أو * 
  .اإليحاء إلى منتج منافس أوال يسئ بالتصريح أن * 
و يخدش الحياء و اآلداب أ.أن ال يحتوي على أي شيء فيه إساءة إلى الشعور العام من أي ناحية من النواحي* 

  . أو يمس أحاسيس الناس
  .لناشر المسئولية الكاملة األخالقية والمادية المتعلقة باإلعالنيتحمل وكيل اإلعالن وا* 
ة ـجهالمع  قبل االتفاق) وسيلةالحسب (من حق المعلن االطالع على عدد القراء أو المشاهدين أو المستمعين * 

  ).وما بعدها 49راشد، م س ذ، أحمد عادل( . منفذة لإلعالن
  )2001،325،326أمين عبد العزيز حسن،( .تجنب ذم عمل وكالة إعالن منافسة أو وسيلة إعالم تقدم إعالنا منافسا*  
  :هي،تتم في المراحل الثالث األساسية التي يمر بها ووهذه المبادئ التي يجب مراعاتها في اإلعالن      

  . الفهم←المعرفة  ←الوعي  ←االنتباه  ←نتيجة القراءة  المرحلة الذهنية و تأتي – 1 
  .المرحلة يكون المستهلك مزود بمجموعة من المعلومات حول المنتج هذهوفي نهاية       

  .االقتناع ←التفضيل ←الرأي  ←التقييم  ←الفائدة  ←المرحلة العاطفية و تأتي نتيجة الحب  – 2
  .به يزداد االهتمامفمجموعة المعلومات عن المنتج ب و التزودالتعرف  وبما أن المستهلك سبق له   

. الفعل ←السلوك  ←الميل  ←تأتي نتيجة الفعل سلوكية والمرحلة ال - 3   
...المنتج يقرر االستهالكوالمستهلك المزود بالمعلومة والمهتم ب      

(Christiean Baylon & Xavier Mighot,1999,  )28  



وقضايا المجتمعاإلعالن                                                 الفصل الخامس                                                                                            

 160

VII- أهمية اإلعالن  
لجميع  لهذا فهو يكتسي أهمية بالغة و.ج البيعي في المنظمة التسويقيةالترويإلعالن اليوم أهم وسيلة من وسائل ا  

  :أطراف العملية اإلعالنية كما هو واضح في النقاط التالية
  أهمية اإلعالن للمستهلك - 1

 .تصلة باالستعمال الشخصيكثيرا ما يحتاج المستهلك لمعرفة السلعة المعروضة في السوق خاصة تلك الم    
بين يارات صعبة النتقاء ما هو مناسب أمام خ المستهلك نفسهفيسهل عملية االختيار بين السلع إذ عادة ما يجد 

  .من السلع المتوفرة  مجموعة
فتوفر بذلك  السلعة، بمكان وزمان تواجد كما يبلغ.واإلعالن يوفر المعلومات والبيانات والمزايا والمواصفات 

أحيانا ضرورية كااللتزام كل مستمر بمهارات ونصائح مفيدة ووتزوده بش.جهد ووقت البحث عنها المستهلك على
   .ببعض المحاذير أو إتباع إرشادات معينة

  للمنتجأهمية اإلعالن  - 2
 تعدد المنتجات وتشابهها وأزمة التوزيع وتكدس السلع ومشاكل التخزين إلى زيادةأدى االنفجار الصناعي و   

بل شملت ساحة البيع ،فلم تعد المنافسة تقتصر على ساحة اإلنتاج وخصائص المنتج فحسب.الحاجة لإلعالن
يقوم اإلعالن بهذا الدور و.بقصد دفعه إلى شراء منتج بعينهأساليب التسويق والترويج والتأثير على المستهلك و

  . لق عادات وقيم استهالكيةمن خالل تعريف المستهلك بالمنتج الجديد وفوائده واستعماالته وخ
  أهمية اإلعالن للمؤسسة اإلعالمية - 3
فمن المعلوم أن ثمن بيع النسخة من الصحيفة ال * لمامااإلعالن مصدر دخل مهم جدا للمؤسسة اإلعالمية إال    

نسخ المطبوعة ال كما أن زيادة ال.ألنها تكلفة تتمثل في النفقات الثابتة التي ال يمكن تخفيضها ،يغطي تكلفتها الكلية
عبد الحكم العادلي،م س  مرزوق( .بل ربما زيادة اإلنفاق إذا كانت المرتجعات كبيرةدخل،يعني بالضرورة زيادة ال

  . فتباع فيما بعد بالوزن كورق خام بسعر منخفض ال يغطي حتى تكلفتها ناهيك عن النسخ الصادرة) 162 ،161ذ،
ترويجية بيعية للسلع والمنتجات بمقابل مادي،وإنما كوسيلة خدماتية وأهمية اإلعالن ال تقتصر فقط كوسيلة    

تقدم خدمة عامة،كاإلعالن عن المنافع العامة مثل التنبيه ألخطار وبائية أو طبيعية،ونصائح طبية وقائية أو 
نسانية كما تكمن أهميته في تقديم مساهمات إ...اإلعالن عن الحمالت كحمالت النظافة والتلقيح والتبرع بالدم

وخدمات اجتماعية كعرض طلبات ...كإيجاد حلول لمشاكل اقتصادية كترشيد االستهالك،التوفير،ادخار األموال
الزواج لتنشيط هذه المؤسسة االجتماعية والمساهمة في حل أزمة العنوسة والعزوبة  في محاولة للقضاء على 

  .اآلفات الناتجة عنها
  
  
  ...الفرنسية Le canard enchaîne البطة المقيدةو. داياتهافي ب الشروق األسبوعيمثل جريدة * 
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 VIII- استراتيجيات وأهداف اإلعالن 
  استراتيجيات اإلعالن - 1

  اب ـالخطو.ذات منتجات متماثلة ومتشابهة أساسية خاصة في سوقية اإلعالن ذات فائدة كبيرة بل وإستراتيج   
ة ـن األهميـة مـإلستراتيجيوا.اإلعالنية رفع من قيمة الرسالةأن يكون دقيقا وواضحا حتى ياالستراتيجي البد و

  .بمكان ألنها تعطي مصداقية لمعنى اإلبداع الذي يسير عليه المنتج
ن ـوخلق تماسك بي.اإلعالن العديد من الوظائف كالتفنن في إبداع العبارات الواردة في اإلعالن ةوإلستراتيجي   

ي ـتعلق الخطاب اإلعالنوضمان .رية الفعل اإلعالني وتتجاوز مجرد الحملةاستمرا العالمة والمنتج وبهذا تسجل
  )Jacques Landrevie, op,cit ,81( .بمنتظرات المستهلك وبالتالي الزيادة من فاعلية الرسالة

  :تحمل نتائجها في جانبين هماول عن وضعها ومدير المسئول األاليعتبر وتظهر إستراتيجية اإلعالن التي   
وحاجياتـه .من حيث عاداته االستهالكيةدراسة الجمهور ب االختيارويتأتى نجاح هذا .وسيلة اإلعالنيةار الاختي *

   )361،عيل السيد،م س ذإسما(.اآلنية والمستقبلية وظروفه المعيشية
توب مك وسيلة إعالمحيث يتم بادئ ذي بدء اختيار نوع الوسيلة كأن تكون ،وتمر عملية اختيار الوسيلة بمرحلتين

مع العلم أنه يمكن اختيار أكثر من وسيلة .ثم تحدد وسيلة بعينها داخل النوع المختار ،أو سمعي أو سمعي بصري
ف ـمن الصحيكون عنوانين أو أكثر  كأن  ،يمكن تحديد أكثر من نوع داخل الوسيلة الواحدةو. من هذه الوسائل

خافي  فغير.ينسحب بالطبع على بقية الوسائلهذا و.يومية وأخرى أسبوعيةاليومية أو صحيفة و مجلة أو صحيفة 
  .شريطة توفر كل الشروط.اإلعالن نجاحا أكبر ضمنعلينا أنه كلما تعددت الوسائل كلما 

اءة ـتفادي البيانات المضللة أو اإلستصميم الجيد للرسالة اإلعالنية باحترافية القائمين عن اإلعالن من حيث * 
 الناحيـةالعديد من الحمالت اإلعالنية جذابة من ف.احترام الجمهورمن األشكال و ة المنافسة بأي شكلإلى الوسيل

االتجاه ال تعمل في  على األقل أواإلعالن لكنها خاطئة من الناحية اإلستراتيجية فهي ال تعمل على بناء ية،اإلبداع
  . يجب أن تعمل فيهالذي 

مطابقة مشروع الرسالة اإلعالنية إلستراتيجية االتصال ومعيار اإلستراتيجية البد وأن يعمل على مراقبة مدى   
  :يلي فيماويمكن تحديد هذه المعايير 

  ستهدفالمستهلك الميتجه اإلبداع إلى.  
 يستجيب اإلبداع ألهداف االتصال بصفة دقيقة. 
 الفائدة المستهلكةيعبر اإلبداع عن الوعد و .)Jacques Landrevie, op,cit ,81(  

 .لنجاحهافهو يشكلها ويحدد هويتها ويعطي معنا  ،يرتبط اإلعالن مباشرة بإستراتيجية العالمةمن جانب أخر و     
وبناء العالمة التجارية يتطلب إستراتيجية عالية كتزاوج أبعاد .التفرقة بين مختلف العالماتو يعمل على التمييزكما 
:ر العمل على اإلستراتيجية وفقا لثالث أبعاديمكن تطويو.مع أبعاد مادية فيزيقية...) يمالرؤى و الق(مادية غير   
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. و ديمومتها وهي التي تصنع استمرارها ،هوية العالمة*   
.تاريخيةوكل صنف له قيمة أساسية و. حيث أن كل منتج يتموقع في صنف معين ،صنف المنتج*   

ة والمعتقد وتتمثل في الحاج.مافي فترة  امعين اتحمل معن، وهي تطلعات على المستوى العام وتطلعات المستهلك*  
(Ibid, 115,116 (...الجتماعيالثقافي  وا  

  اإلعالنأهداف  - 2
 -اة السلعة وخصائصـهانظرا لطبيعته ودورة حي - لكل إعالنووفقا لهذه االستراتيجيات تحدد األهداف،لكن    

  : تبقى هناك أهدافا عامة أو مشتركة يمكن إدراجها  فيما يليو.أهدافا خاصة
 . ق صورة ذهنية جيدة عن المنتج وسمعته والتأكيد على أهميتهخل* 
 *والبحث عن موزعين جدد.ن خالل النشاط اإلعالني والبيعيودعمه م. سرات ووسائل تحسين البيعتوفير مي.  
  )ما بعدهاو  346أمين عبد العزيز حسن، م س ذ،( 

عبد السالم أبو (.أو على األقل الحفاظ عليهاوزيادة الحصة في السوق . مواجهة المنافسة وتقديم عروض خاصة* 
).143 -141، 1996قحف،  

 .ومواجهة احتمال التوجه إلى سلعة منافسة.اجتذاب فئة جديدة من المستهلكين* 
 ).308، م س ذإسماعيل السيد،.(تصحيح المفاهيم واألحكام حول المنتج المعلن عنه* 

(Christiean Baylon & Xavier  Mighot,1999 , أشخاص غير مستهلكين إلى مستهلكينتحويل األشخاص من *    
.)288 

إرضاء المستهلك بسهولة القراءة والمشاهدة بالتركيز على بعض األجزاء لتوصيل الفكرة الرئيسة دون إرهاقه * 
.بالبحث عنها  

)180، م س ذ،مرزوق عبد الحكم العادلي(.الحث على الشراء بعرض مثيرات دون اإللحاح على االستجابة الفورية*   
وكان من األنجع أن تصدر هذه األهداف . نظرا لألهمية البالغة التي يلعبها اإلعالن وألهدافه متعددة ومتنوعة   

أو  والمسئولينمن لدن مصادر متعددة داخل المؤسسة اإلعالنية أو خارجها كاستشارة بعض الخبراء والباحثين 
في حالة الضرورة ويمكن ).8-7، م س ذعبد الحكيم أحمد الخزامي، ( ...ةكالمدير العام التنفيذي، رئيس مجلس اإلدار

. المصادر التنسيق بين كل هذهواألجدى إذا توفرت اإلمكانيات .ة تنظيمية أخرى كوكالة اإلعالناللجوء الى وحد
 )  22المرجع السابق،(

ختلف عن أهداف واستراتيجيات وإذا ما بحثنا في أهداف واستراتيجيات إعالنات الزواج نجد أنها ال ت     
فإعالنات الزواج البد وأن تحدد بدقة وموضوعية وبطريقة شيقة حتى تنجح في إيصال الرسالة .األنواع األخرى

وأن تحقق األهداف الموضوعة ألجلها،على أن يتمثل هدفها الرئيس في مساعدة .اإلعالنية لألطراف المعنية
.الشباب لالختيار للزواج  
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 IX- تصنيف اإلعالنات 
وسنعرض فيما يلي أن تحديد نوع اإلعالن يعطينا خصائصه األساسية حتى يمكن تأسيسه بطريقة علمية الواقع   

:أشهر هذه التصنيفات  
 1- تصنيف اإلعالن وفقا للجمهور المستهدف 

                 :    لـ مثلما هو الحال بالنسبة معينلجمهور  الموجهة ةيعتبر اإلعالن من العمليات االتصالي
دولي أو  وطني وقد يكون إعالن.ومحتمل إلقناعه بمزايا ومنافع المنتجالموجه إلى المستهلك النهائي  االعالن -
وقد يكون اإلعالن . هفي حالة استقرار المنتَج وشهرته لضمان استمرار وينصح) 103ذ، عبد السالم أبو قحف،م س(

محمد الباشا (.التجاريةعن العالمة  للشراء من محل معين بصرف النظرإلى جذب المستهلك  ويهدفإعالن تجزئة 
* :                   اإلعالن القومي يتمثل في والفرق بين اإلعالنين،إعالن التجزئة و )145-144، 2002، ]آخ[و 

.مساحة السوق التي يغطيها اإلعالن القومي أكبرها من التي يغطيها إعالن التجزئة  
     .الموزع مي العالقة قائمة بين المستهلك والتجزئة عكس اإلعالن القوفي إعالن * 
  .في اإلعالن القومي طويلة نسبيا و.االستجابة المتوقعة في إعالن التجزئة فورية* 
  جانب التركيز على السلع قويا في اإلعالن القومي ومهمال نسبيا في إعالن التجزئة * 

هذا النوع يشتمل و.،يعتمد على وسائل اإلعالم المحليةإعالن محليهلك نهائي وقد يكون اإلعالن الموجه لمست    
يشترك فيه أكثر من " وهناك اإلعالن التعاوني والذي .على بعض خصائص اإلعالنات القومية وإعالنات التجزئة

  )187، 2002-2001إسماعيل السيد،( .حملون تكلفته بهدف ترويج للمنتجيتمنتج أو شركة 
  ،مثل اإلعالن التجارييركز على السلع التي تنتج وتباع للمشتري الصناعي والوسطاء،وإلعمالإعالن ا -  

محمد أحمد .(في الترويج...والمطوياتالكتيبات ما يعتمد على البريد ،وعادة .الموجه من المنتج إلى التجار
بشكل مباشر  هالكية قد تستهلكعن سلع أو خدمات أو مواد است،وهو إعالن اإلعالن الصناعيو )118، 1996الحصيري،

نقاط البيع والترويج  وعادة ما يركز هذا النوع على )107، ذ عبد السالم أبو قحف،م س".( سلع نهائيةأو تدخل في إنتاج 
 مبالمنافع التي تعود عليه لتعريفهم للفالحين الموجه اإلعالن الزراعيو...التوفيرمثل الجودة،الخدمة،االقتصاد و

ظهر  والذي اإلعالن المهني أو الحرفي باإلضافة الى.،خاصة بالقطاع...آالتم مواد أو أسمدة أو جراء استعماله
  )145-144، ذ محمد الباشا وآخ، م س.( لحياة المهنيةا مع تطور

  تصنيف اإلعالن وفقا للهدف  - 2
   :هي إلى عدة أنواع تبعا لهذا يمكن تصنيف اإلعالنمنه،والهدف ملية صناعة اإلعالن حسب طبيعته وع تعددت   
ي حاالت  ف ويعتمد.عن العالمة التجارية منتج بصرف النظرالعلى  زيادة الطلبهدفه األساسي ،اإلعالن األولي -

على أكبر  منتجا مسيطراالمنتج وبحاجة الى التعرف عليه،أو حينما يكون ظهور المنتج الجديد في السوق مثل 
  .عليه الطلبيكون ال ندما عأو على العكس من ذلك .حصة من المبيعات
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أو زيادة الطلب على العالمة /خلق و هدفه ،عكس اإلعالن األوليأو الريادي،و اإلعالن االنتقائي -
  )ما بعدهاو 193، ذ إسماعيل السيد،م س( ...هاعن والتفاصيلمعلومات الكثير من ال ويحوي عادة على.التجارية

ويمكن استخدامه في .وجودا في األسواقما يزال مالذي  بالمنتج تذكير المستهلك وله خاصية اإلعالن التذكري -
  )  308، 1996صالح الشناوي،( .مجاالت متعددة وكثيرة

وعادة ما .آثار اإلعالن المنافس التخفيف منوهو موجه للمستهلك بهدف مقاومة أو .التنافسي أو اإلعالن الدفاعي -
  ).118، 1996محمد أحمد الحصيري،(  .مستواها الحفاظ علىال يهدف إلى زيادة المبيعات بقدر ما يعمل على 

العالمة المعلن عنها و العالمة مباشرة بين المقارنة اإلعالن المقارن وهو إعالن شائع االستعمال،ويقوم على ال -
نوع ويعد هذا ال.وال إيحاءا علناال لها بالسوء أو التشهير  ضأن ال يتعر شريطة.جانب في جانب أو عدةمنافسة ال

  .)311، 310صالح الشناوي،م س، ( . بديال عن اإلعالن الدفاعي
بناء السمعة الجيدة وتحسين الصورة  هدفه.إلى كافة الناس وليس للمستهلكين فقط ،وهو موجهإعالن المؤسسات -

ه يأجنبي أو توجمخلي أو  جديدة في سوق مؤسسةتزداد أهميته عند إقامة و.الذهنية لدى الجمهور عن مؤسسة ما
  .اهتزاز صورة المنتج في ذهن المستهلكفي حالة  منتج جديد أو

  التصنيف حسب النشر - 3 
  :ع من هذا التصنيف هياأنو 04يتفق معظم الباحثين على 
   األبواب اإلعالنية الثابتة

  ما يتم تجميعها وفقا للمضمون والهدف وهذاو.ثابت ومعروف للقارئمكانها في الغالب محدد و وهي اإلعالنات 
  :يجعلها ترتبط بالجريدة وتصبح جزءا منها وتقسم بدورها إلى

وتضم إعالنات ذات الصفة التجارية كطلب أو عرض الوظائف والمهن واألحكام  اإلعالنات المبوبة - 1
   ...القضائية التي يحتم القانون نشرها

والمسارح وأرقام هواتف  تنشر برامج التلفزيون وأفالم السينما،وهي إعالنات خاصة إعالنات األدلة - 2
أقرب إلى إعالنات المساحة رغم صغر حجمها ويتم بشأنها وهي ...وعناوين الشركات ومناوبات الصيدليات

  .التعاقد مع المعلن على نشرة ذات صيغة واحدة تستمر فترة زمنية معينة
عالن عن لتهاني والتأييد واإلوهي إعالنات متعلقة بقضايا المجتمع كإعالنات الزواج وا ،إعالنات المجتمع -  3

  .... المعارضالمؤتمرات والمحاضرات والندوات و
أهم خصائصها السرعة في النشر وهي أقرب أنواع إعالنات الصحف إلى المادة ،وإعالنات الوفيات - 4

   .أسعارا رمزيةالتحريرية وأسعارها 
   إعالنات المساحات

 .واأللوان والرسوم والعناوينالصور ،تستخدم غل مساحة معينةتش. نات المباشرةوكثيرا ما يطلق عليها اإلعال
لجملة من السعر من صفحة إلى أخرى وفقا  ويتفاوت .هذا اإلعالن تباع المساحة بالعمود أو سنتمتروفي 

  :وهي على نوعين.المعطيات
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ى ـأو الحث علإلى إخطار الجمهور بشيء دون الترغيب في المنتج  وتهدف إعالنات اإلحاطة أو اإلعالم -  1
يعد اإلعالن ضمن هذا الصنف إذا و.والجزء الكبير منها يعود إلى الحكومة أو الشركات االستثمارية.استهالكه

  .  تجاوز حجمه اإلعالنات المبوبة
  .المستهلك على شراء سلعة أو خدمة بإقناعه بمزاياها وفوائدها حث وهدفها،إعالنات الترغيب أو اإلقناع -  2

  تحريرية اإلعالنات ال
ويشترط  .قيمتها اإلعالنية وأسعارها عالية هي ما ينشر على شكل أخبار أو مقاالت أو تحقيقات صحفية لذلكو   

  .فيها أن ال تخرج عن سياسة الجريدة
  اإلعالنات المجمعة

 عنها مقاالت وتحليالت وأخبارمناسبات أو موضوعات معينة لتنشر أسلوب إعالني تختار فيه الصحيفة     
   .خاصة

  :فيه عدة أشكال وهي
  . أصبحت إحدى السمات المتكررة في الصحافة وخاصة اليومياتالتي إعالنات الصفحات الخاصة  -
كل السلع  تشتركو.ماهدفا  لتحقيقيلتف عدد من المعلنين حول فكرة إعالنية واحدة ،حيث الحمالت المشتركة -

ة الذين ينتجون سلعة مماثلة أو واسع المعلنونترك فيها فقط وقد تكون ضيقة النطاق يش.أو الخدمات المعلن عنها
  ) . 172-170 عبد الحكم العادلي، م س ذ، مرزوق. (تضم عدد كبير من منتجين

  تصنيفات أخرى من اإلعالن - 4
 رةـويستهدف بيع المنتج السياسي الممثل في برنامج أو فك.يعد نوعا خاصا من اإلعالناتاإلعالن السياسي،و  -

  بنجاعته وجديتـه فيإقناعهم ل البرنامج للجماهير للمستهدفة والمقصود ببيع المنتج توصي.بحزب أو مرشح لقتتع
  .حل المشاكل القائمة والتخطيط للمشاريع المستقبلية

لتعريفه بالمناطق السياحية واطالعـه  يعمل على التأثير في السائح.نشاط غير شخصي السياحي وهواإلعالن  -
  .التي تساهم في إنجاح السياسة السياحية ألي بلدويعد من أهم اإلعالنات .الخاصة بذلك  على البرامج

ويستهدف تزويد الجمهور بالمعلومات التي تيسير له الحصول عن السلعة أو ، اإلخباريإلعالن اإلرشادي أو ا -
إشباع حاجياته  ةر إلى كيفيوإرشاد الجمهو،الخدمة المعلن عنها بأقل جهد و في أقصر وقت ممكن و بأقل النفقات

  ).28،29، 1993عاطف عدلي العبد، ( . واالستفادة منها
وإعالنات الزواج يمكن تصنيفها داخل اإلعالنات المبوبة الثابتة ألنها عبارة عن أطر تضم معلومات خاصة بكل   

تى تحول الرسائل الى وتحددها الوسيلة برقم خاص غير مكرر ح.معلن على حدة والشروط التي يحبذها في الشريك
  .أصحابها  دون فتحها أو االطالع على محتواها، حفاظا على  سرية الجمهور وخصوصياته

وإعالنات الزواج نوع من اإلعالنات المجانية في الظاهـر حيث تقدمها الصحيفـة على شكل خدمة للـقارئ،     
د ألنه ال يتم نشر اإلعالن مباشرة وإنما ولكنها بالمقابل تضمن اقتنائه لها على األقل لمجموعة من اإلعدا

.في أعداد الحقة  
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 X - بحوث واختبارات اإلعالن
   1- بحوث اإلعالن

 .إلى نوع من الفكر الذي يحقق أكبر قدر من التسويق تصميمه وإخراجهيحتاج اإلعالن قبل اإلقدام على     
وهي عملية تجميع وتحليل منتظمة للمعلومات ،وعلى هذا تلجأ الوكاالت أو المؤسسات المنفذة له إلى بحوث

لهذا ال يمكن القيام بها ،وعملية مكلفة جداوالبحث اإلعالني  )209، 2003سهير جاد،(.المساعدة في تطوير إستراتيجيته
وإيجاد الحلول ) 192،م س ذعبد الحكيم أحمد الخزامي، (إال في الحالة وجود مشكلة أو صعوبة ما يمكن الكشف عنها 

                                                   :البحوث يتم عندما ومن ثمة فإن استخدام.اسبة لهاالمن
                                                              .تكون هناك حاجة ملحة* 
.الى النتائج المتوصل إليها ا نستطيع اتخاذ اإلجراءات الالزمة استناد*   
)198، 2004عبد الحكيم أحمد الخزامي، (.الالزموالتمويل  الوقت الكافي توفر*   
.وبحوث اإلعالن على أنواع منها بحوث طبقا للنوع وأخرى للوقت     

      1 – 1 -  البحوث طبقا للوقت 
  ...المنافسةاإلعالنات تستخدم لتشخيص المشاكل المختلفة قبل العملية اإلعالنية، كمشاكل الحمالت اإلعالنية و –أ  

   ). 84، 2004محمد محمود مصطفى، ( 
.بحوث عند بدء اإلعالن لتقييم العمل اإلعالني في ضوء التجربة الفعلية –ب   
  .محاولة معالجتها لتفاديها مستقبالالكشف عن النقائص وبحوث بعد اإلعالن لقياس التأثير و -ج 

     1 – 2 -  البحوث طبقا للنوع  
  :و شائع طبق للنوع إلىنقسم البحوث كما ه 
   .لتعامل فيها يتم من خالل األرقام و اإلحصائياتالبحوث الكمية وا -أ  
.المنتج عامة حول تالبحوث الكيفية ويتناول الباحث عينة صغيرة من اجل إنتاج افتراضات وانطباعا –ب    

  )195، 194 ذ، عبد الحكيم أحمد الخزامي، م س( 
  اختبارات اإلعالن - 2

   االختبارات األولية - 1 – 2   
 يستجيب ألهداف ا هلكنها جميع .الختبارات الكميةاألولية؛ االختبارات النوعية وايوجد نوعان من االختبارات    

 نماـحيتنجز االختبارات النوعية و.فيها وتنجز قبل النشر األولي للرسالة لتقييمها ومعرفة مواطن الخلل.اإلعالن
اإلعالنية التي  مراقبة العمليةلالكمية وتنجز االختبارات .عرض الخياراتعلى اإلبداع أو التصديق يتعلق األمر ب

  :مستويات علىتتم 
شريطة  .اآلثار التي يتركها على ذاكرة الجمهور المستهدفو وذلك من خالل مردود اإلعالن ومستوى السيناري* 

  .مهرة بالحججماضحا ومفهوما وقصته جذابة ومشوقة ون يكون هذا السيناريو وأ
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 حتى يدرك،وأن يكون موضوعها خاص به بمعيار الفهم من المستهلك يحظىأن  الذي يجب مستوى الرسالة*  
  )   Landrevie,op.cit,410-412 Jacques(. الفرق بين العالمات الذي يجب أن يخلق الفائدة من اإلعالن

  االختبارات النهائية - 2 – 2
معيارها األساسي فهم اإلعالن .بسيطة وغير مكلفة كمية، تأو النهائية أنها اختبارا رات البعديةما يميز االختبا   
ألنها تقوم علـى المقارنة ذات قياس مضاعف النهائية االختبارات و)  Landrevie,op.cit,417 Jacques(.ي فاعليتهصوتق

وصلت هذه النسبة إلى و إلعالنممن يرغبون في الشراء قبل ا %30كان  فإذا.عد الحملة اإلعالنيةقبل وب وتجري
  .يرجع الفضل فيها لإلعالن % 20فإن نسبة  ،بعده 50%
  االختبارات االحتمالية  -2-3 

العالمة نفس االختبارات السابقة تقارن وهي على نفس منوال االختبارات السابقة والفرق بينهما يكمن في أن    
. العالمة حسب درجة تعرضها للحملة تقارن نفس تاراوهذه االختب .)بعد اإلعالنقبل و( في فترات مختلفة 

)Landrevie,op.cit,421 Jacques  (  
  مداخل بحوث سلوك المستهلك – 3

  :هناك مداخل يمكن من خاللها التحكم في سلوك المستهلك هي       
  المدخل االقتصادي - 1 – 3     

 االقتصاديمبدأ أساسي في الفكر  يتصف بأنه،ويركز هذا المدخل على رغبة المستهلك في تحقيق أقصى منفعة   
  االستهالك سلوكأن  يرىالذي الجزئي أو .يحدد االستهالك نتيجة توفر القدرة الشرائيةالذي االقتصاد الكلي سواء 
  :في نتيجة التفاعل بينيكمن 

  .معرفة المستهلك التامة ومعرفة حاجياته -
 .درجة اإلشباعو دمات السوقمعرفة المستهلك التامة بالسلع وخ -
ات يسعى هي أقل احتياجو.الشرائية وللسلع في وقت معين لقدرتهسلم تفضيل محدد  ومن هنا نقول أن للمستهلك  

  )114-113 ،2006عايد فضل الشعراوي،.( إلى تحقيقها بأقصى منفعة
   المدخل السلوكي - 2 – 3

   السلوكوعلوم .رات الخارجية المتعلقة بمحيط الفرديرى علم االقتصاد أن السلوك اإلنساني انعكاس ألثر المتغي 
بين أنماط و حضارياكونة لإلنسان نفسيا واجتماعيا والمتغيرات المو ل استخالص العالقة بين العواملتحاو

  .الممارس السلوك
جانبا أن  كما.السلوك االستهالكي لم يحظ باهتمام علماء االنثروبولوجيافلكن هذا المدخل يواجه مشاكل متعددة و  

تسويقية دون االهتمام الهداف لواليات المتحدة األمريكية،فخدمت األالسلوكية تمت في ا مهما من الدراسات
  .)119، 118 المرجع السابق،(.بالجانب النظري
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  المدخل الشامل - 3 – 3
سلع معينة دون أخرى ات التي تؤثر في سلوك المستهلك وتدفعه لشراء من المتغير يهتم المدخل الشامل بالعديد   
  :هذه المتغيرات منو
  كالجـوعللسلوك  دافعاألول  .وتؤدي دورا مزدوجا،متغيرات متعلقة بالمستهلك وهي المتغيرات الفيزيولوجية -1
نا ليس واالختيار ه. هذا يؤثر تأثيرا كبيرا على قرارات االستهالكو.العطش والثاني مقيد له كالقدرات الجسمانيةو

  ...التوقعاتت أخرى أكثرّ أهمية كاالتجاهات والميول وإنما يخضع لمتغيراشوائيا واختيارا ع
عكس أثره نتخالل عالقة التفاعل بين المستهلكين وهي إطار عام يتم فيه السلوك من متغيرات متعلقة بالبيئة،و -2

  :تقوم بدور مهم في تحديدواالتجاهات دوافع وعلى الميول وال اتهوتأثير
  .الخدمات وخصائصهافرد للسلع وإدراك ال* 
   .إدراك الفرد للمؤثرات المحيطة كاإلعالن* 
  .وقراره باستهالك عالمة محددة،تكوين رغبات المستهلك* 
  .االستهالك السابقإدراك المستهلك لنتائج * 

  :ومنهااالجتماعية المتغيرات النفسية و -3
  .الحاجيات التي يريد إشباعها أو أمور يريد تجنبهاوركة للفرد وتتمثل في الرغبات تشكل قوة محدوافع وال* 
تهلك اتجاه سلع أو أشياء  محددة هي الخصائص والمشاعر واألفكار التي يكونها المساالتجاهات والمواقف و* 
  .تكرار صفات متجذرة تؤثر في سلوكهتصبح مع الو

  .اآلخرينعداد الفرد للتفاعل مع هي الصفات التي تحدد استو الخصائص الشخصية* 
  :و تضم مجموعة من المتغيرات مثل المتغيرات الفكرية -4

  االجتماعية ثم بالتركيب الفيسيولوجيلمحيط ويتأثر بالبيئة المادية وهو الطريقة التي يفهم بها الفرد ااإلدراك و* 
   ...الخبرات السابقةوالرغبات والحاجيات والتجارب و

  ويكون خيالي.،ويكون واقعيا إذا استند للتحليل العقلي وارتبط بالواقعذ القرارهو عملية التدبر قبل اتخاالتفكير و* 
  .التي ال أساس يدعمهام والتصورات البعيدة عن الواقع وإذا استند إلى األوها 

ما يتالءم وأنماط السلوك القدرة على تعديل أنماط السلوك بلتعلم أي االستفادة من الخبرات والمواقف السابقة وا* 
   ).122،123، المرجع السابق.( ابقالس
ما يجب اإلشارة إليه أن هذه البحوث ليست ضرورية جميعها بحيث يمكن االكتفاء ببحث منها أو بعضها مع و   

كافية تقدير أكثرها أهمية أو اعتمادها كلها في فترة زمنية معينة سابقة أو الحقة لإلعالن لكن قد تكون الميزانية  
  ).195-194، ذ عبد الحكيم أحمد الخزامي، م س(. اعها ومراحلها المختلفةبأنولتغطية البحوث 
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XI -  الصحافة المكتوبةاإلعالن في   
 )54المرجع السابق،( .والتي ازدادت كميتها وأعدادها بسرعة فائقةلإلعالن هناك مدى واسع من الوسائل المتاحة     

وتحصل في المقابل على نصيبها من إجمالي تكلفة .تصالوتساعد على إحداث عملية االوهي وسائل توفر الوقت 
  )17المرجع السابق،(. اإلعالن

ألنه يحدد مدى جودة اإلنفاق والقيمة المقابلة .سهال وقد يكون صعبا معقدا قد يكون بسيطا الوسيلة أمرواختيار     
من الخيارات وتقرير أنسبها من  حوعليه فهو يتطلب األخذ بعين االعتبار المدى المتا.التي يحصل عليها المعلن

                                                                                                                             .االختيار النهائي يتقرربمراحل تصفية حتى  خالل المرور
بوعات مطمن جرائد ومجالت وما يشمل عليه يقع عليها االختيار،اإلعالم المكتوب وكل  ومن بين الوسائل التي

فوائدها لها خاصيتها المميزة و وهي أصناف...ملصقاتوكتيبات ورسائل بريدية والفتات وواجهات وأغلفة و
يث يعتمد عليه في ألن اإلعالن أهم مصادر تمويلها ح،األوعية إعالنيةوأهم تعد أشهر و .وخصوصياتهااإلعالنية 

            .% 50الى  %40الى  أساسيا يصل الى نسبة ميزانيتها اعتمادا
الذي عرفته األجدر بنا إعطاء بعض التعارف واإلشارة إلى التطور  إلى اإلعالن في هذه الوسيلة قوقبل التطر   

  .ثم نعرج و لو باختصار إلى عالم الصحافة الجزائرية المكتوبة
 1 - تعريف الصحافة المكتوبة 

منشور يصدر يوميا وفي أوقات معينة و يوجه الى كل الناس ويتضمن من األخبار والتعليقات و التحقيقات ما "   
داخل اإلقليم أو نوعية عملهم أو طبيعة عقيدتهم أو  ميهم السواد األعظم من المجتمع بغض النظر عن مكان إقامته

)23، 1993فاروق أبو زيد، .(مستوياتهم الثقافية  
وقد تكون صحفا ومجالت عامة أو .مطبوع دوري ينشر األخبار في مختلف المجاالت ويشرحها ويعلق عليها:"  

) 91، 1998فضيل دليو،".(خاصة  
   الصحافة المكتوبةلمحة عن تطور  – 2

عهم في كانت وسائل اإلعالم في العصور القديمة طبوال ودخانا وحفرا على أعمدة المعابد وتجارا يحملون م
إفريقيا ورجال المعابد يمارسون مهمات رجال اإلعالم كما كان سحرة  )137- 136، 2001فضيل دليو،(.أسفارهم األخبار

ومع مرور الوقت وتحت ضغط الطلب االجتماعي برزت  )08، 1986سعد الدين خضر،.(كما مارسها رجال البريد العرب
انتقل فيما بعد  ، فاستخدم المصريون القدامى ورق البردي الذيالحاجة الى مادة الكتابة تكون سهلة الحمل والخزن

  ثم تمكن الصينيون من اختراع الورق من لحاء شجر التوت على يد.نالى اليونانيين والرومانيي
وعرفوا الدوريات الرسمية .وكانوا أول من قام بطبع النصوص على الخشب )137، 2001فضيل دليو،(تس آل لوب  

م هورغم السرية الشديدة التي أحاطوها باختراع )28، 1984روالن كابرول،( 618عهد طانق سنة  للجهاز الملكي في
ا في منتصف القرن الثامن وطوروها وأنتجوا ورقا من الكتان ونقلوه إلى أوروبا ومطاحنها استطاع العرب اكتشافه
   )ص ن، 2001فضيل دليو،(.إبان الفتوحات اإلسالمية
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وأن .ق م بتسجيل الحوادث الهامة على قبور الملوك 3700قبل  الصحافةلمصريين عرفوا ويؤكد المؤرخون أن ا   
وابتداء من القرن الرابع عشر  )69، 1991برنت روبن، .(قيصر يوليوس كان يأمر بكتابة أحداث كل يوم في مكان عام

لتجار والصرافين بعض السريان فأصدر عدد من المخبرين نشرات مخطوطة لصالح األمراء وا عرفت الميدان
على يد 15الى أن اخترعت الطباعة قي القرن  )10سعد الدين خضر،م س ذ، (الخدمات مقابل أسعار معينة  كنوع من
ظهرت ف )137، 2001فضيل دليو،(،والتي مثلت الفاصل الحقيقي بين العصور القديمة والحديثة إعالميا، غوتنبرغ
  ظهرت إصدارات متعددة اتخذت 17و 16وخالل القرنين .ةليااليطا كالقازيطا الطائرة المطبوعة األوراق

  ).13-11سعد الدين خضر، م س ذ، ( 1529الطابع الصحفي المعروف،وكانت االنطالقة من فرنسا سنة 
في مدينة  1690سنة  الحوادث العامة األجنبية والمحليةأما أول جريدة عرفها العالم في شكلها الحديث هي    

لسان حال الحزب الشيوعي السوفياتي  البرافداكما وتعد صحيفة ).33-30والن كابرول، م س ذ، ر.(بوسطن األمريكية
  )146-1976،143بيير ألبير،.(أهم جرائد البلد على اإلطالق) سابقا(الحاكم 

 وفي الوطن العربي، ورغم االختالف القائم حول تحديد بداية اإلعالمية سواء من حيث التاريخ أو الجغرافية فإن  
  لبجيبت ودلوكرييه االتفاق يكاد يكون شامال على أنها كانت مع حملة نابليون على مصر وإصداره  لجريدتي 

 Le courrier de  l Egypte الديكاد ايجيبسيانو La decade Egyptienne   إال أن تأكيدات أخرى ترشح جريدة  ،1817سنة
وليم إيه روو، .(أسيس الصحافة العربية باللغتين العربية والتركيةكانطالقة حقيقية لت 1816الصادرة سنة  جورنال العراق

1989 ،30 (  
في نابليون الجزائر أول بلد مغاربي يعرف اإلعالم المكتوب حيث حمل المستعمر معه على غرار ما فعل وتعد   

باللغة الفرنسية   de sidi fredj  L Estafetteليستافيت دوسيدي فرجعمل على إصدار جريدة و.مصر مطبعة وهيئة تحرير
بمنشورات تحمل تعليمات للشعب  وعوضتعددها الثالث  التي توقفت عند )2001،47فضيل دليو ،( 1830سنة 

وكانت إعالن عن  المبشرعندما صدرت جريدة  1847وكان البد من انتظار سنة ) 90، م س ذوليم إيه روو، .(الجزائري
  .اإلعالم باللغة الفرنسية اللغة العربية الى جانبباإلصدارات بداية 

وما يالحظ على اإلعالم الجزائري أنه ارتبط بالحركات السياسية قبل وأبان وبعد الثورة ومنها  إعالم الحركة     
وإعالم الحزب الشيوعي )34المرجع السابق،(وإعالم جمعية العلماء المسلمين ) 44، 1985عواطف عبد الرحمن،(االندماجية 
  )28، 1996صالح فياللي،. (الراديكاليةوالحركة  الجزائري

وبعد اندالع ثورة التحرير طرحت مسألة اإلعالم كضرورة لالتصال والتنسيق بين الواليات من جهة وبين الداخل     
لم تكن للجبهة صحافة فقد كانت تعتمد على  1956والخارج من جهة أخرى،حيث أنه وقبل انعقاد مؤتمر الصومام سنة 

، والتي )119، 1992عزي عبد الرحمن،.(تصدر باللغتين العربية والفرنسية المقاومة الوطنيةأطلق عليها اسم  المناشير والتي
  .في طبعة موحدة المجاهداستبدلت بعد هذا التاريخ بجريدة 

  ممر بمرحلتين بارزتين، إعال يومنذ االستقالل الى اليوم، تتحدث الدراسات اإلعالمية على أن اإلعالم الجزائر   
وإعالم التعددية السياسية والذي مر هو اآلخر بثالث مراحل وتمخضت . الحزب الواحد وقد قسم الى ثالث مراحل

  . عن كل مرحلة خصائص هامة وعناوين متعددة ال تكاد تحصر
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 3 - وظائف الصحافة المكتوبة 
ع أخرى تخدم المجتمرد ومن صنفها إلى وظائف تخدم الففهناك  ة،في تصنيف وظائف الصحاف الباحثونختلف ا  
) 71 - 1992،67إبراهيم إمام،.( هناك من صنفها حسب المجتمعات ليبرالية أو اشتراكيةو  

  اإلعالمية لوظيفةا  -3-1     
ونقل الخبر يمكن أن يكون على المستوى الحدث .إن أول ما ظهر الصحافة ظهرت لتؤدي وظيفة نشر اإلخبار    

لكن تبقى هذه الوظيفة قاصرة ذلك أن .، لشرحه وتحليله وتبليغه والتعليق عليهاليومي الصغير أو الحدث الهام
مجال اإلعالم واإلخبار غير محدد مبدئيا ويضيق في الواقع بشكل كبير نظرا لتنوع المعلومات وضيق المساحة 

  )30بيير آلبيير،م س ذ، . (في الصحيفة
  الوظيفة الترفيهية    - 2 – 3  

المجالت من ألعاب وقصص وأخبار عامة التي تعرض عبر الصفحات الجرائد وة المختلفة التسلي بفضل أبوب   
فقد طرح  .استطاعت الصحافة تحطيم العزلة وإخراج الكثير من الناس من اإلحباط واالكتئاب،وأخبار األصداء
ية التأثير المنتظم أنها تمارس الى جانب اإلعالم عمل" الصحافة وظائفن في مقال له معنو )1951(جون ستوتزال 

التحرر من  علىعلى الجسم االجتماعي لقيامها بوظائف عالجية إذ المداومة على قراءة الصحف تساعد الشخص 
 .وتحطيم العزلةكما تساعد على االندماج في الوسط االجتماعي ، بعض مكبوتاته

  الوظيفة التثقيفية -  3 – 3 
التطوير الثقافي لتوسيع أفاق الفرد ونية بهدف المحافظة على التراث الفالثقافية و بنشر األعمالالصحيفة تقوم     

وعمل الصحافة في هذا ) 1981،52شون ماك برايد،.(وإيقاظ خياله وإشباع حاجاته الجمالية وإطالق قدراته اإلبداعية
ع النواحي الصدد مقصود لنقل المعرفة وخلق القابلية لدى الشخص وتكوينه والسعي به في طريق الكمال من جمي

وعلى مدى الحياة فيما يعرف بالتربية الدائمة أو المستمرة، ذلك بتكوين اتجاهاته وتوجيه نموه وتنمية 
ويدخل في إطار هذه الوظيفة كذلك إكساب الفرد المهارات االجتماعية ) 1998،57عواشة محمد حقيق،.(وعيه

  .لعادات والقيم والهويةوالتعريف بالخصائص المجتمع الثقافية والتأكيد على التمسك با
  التاريخية التوثيقيةالوظيفة  -3-4

تعد الصحف األساس الوثائقي الرئيس للمراحل التاريخية خاصة عندما تكون المحفوظات غير كاملة أو غير     
فضال عن أن الصحف تمثل في حالة توفر المحفوظات أفضل مصدر لتحديد اإلطار العام لتطور تلك . متاحة

  )233، 1993سامية محمد جابر، .(األحداث
كما أن انفجار المعلوماتي الذي عرفه القرن العشرين،جعل الكتاب ال يلبي الحاجيات وال يفي بالغرض    
فأصبحت الصحافة تقوم بهذا الدور إلشباع هذه الحاجة من خالل قيامها برصد الوقائع وتسجيلها وقياس الرأي .منه

  .قضايا العامة وال )67،68، 1993فاروق أبو زيد،(
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 الوظيفة اإلعالنية -3-5
وتعد وظيفة اإلعالنات من وظائف الصحف في كل المجتمعات دون استثناء،فهي وظيفة مشتركة وإن تباينت     

.                                                                                                 في مضامينها  
اإلعالن بالصحف مع البدايات األولى لنشأتها،وكان على شكل نصائح توجه للجمهور جلبا للمصلحة  وقد ظهر   

وبداياتها هذه كانت متواضعة،ضمت مجاالت .والفائدة العامة،ولم يأخذ طابع الوظيفة إال بعد فترة طويلة من الزمن
.هاضيقة هروبا من الضرائب الضخمة التي كانت تفرضها الحكومات على ناشري  

ومع الثورة الصناعية ازدادت الحاجة الى الترويج للسلع والمنتجات لتصريفها،فبدأت المؤسسات الصناعية تلجأ    
                                                        )64،65، 1993فاروق أبو زيد،. (للصحف لإلعالن  واإلشهار عنها

ة مخطط لها تقوم بها وغيرها من المؤسسات مقابل مبالغ مالية ضخمة والحقيقة أن الوظيفة اإلعالنية،وظيف   
لعرض األفكار وتفسيرها بهدف تسويقها باستغالل الميل العاطفي والوجداني بدرجة كبيرة لتوجيه األفراد الى 

               )                            1997،51محمد عبد الحميد، .(السلوك المؤيد للفكرة أو المنتج أو الخدمة
  الخدماتيةالوظيفة  -3-6

يؤدي اإلعالم خدمات عملية كثيرة بوضع رزنامة عمل وترتيب استخدام الوقت بشكل أفضل وتسهيل مختلف     
  .إجراءات الحياة اليومية وإسداء النصح لقرائه في مجمل أعمالهم ونشاطاتهم والقيام بعقد عالقات بينهم

م  آلبيير،بيير(.جزء ال يتجزأ من وظائف العمل الصحفي ومهمة  من مهامه األساسية والوظيفة الخدماتية أصبحت   
    الصيدالنية ونشر أرقام الهواتف الضروريةفاإلعالن عن المناوبات الطبية و).32-30س ذ،

ة والعموالت واألبحاث في فائدة العائالت وعن األشياء المفقوداألسهم والبورصات عن أحوال الطقس وواإلخبار 
خدمات تجني من ورائها ...وبرامج التلفزيونات والسينما وعناوين المؤسسات و الشركات البريدية وااللكترونية

فالصحيفة التي تؤدي مثل هذه الخدمات تضمن والء القراء،فتتسع .الصحف الكثير مـن الفوائد األدبية والمادية
  .مساحة مقروئيتها

الوظيفة الخدماتية التي تقدمها الجريدة لجمهورها  من القراء قصد وإعالنات الزواج في الصحف يدخل ضمن    
تقديم خدمة مجانية والمساهمة في تلبية طلب من الطلبات أصبح ضرورة ملحة عند بعض الشباب لظروف معينة 

تاح إذ قد ال ي.ليتمكنوا بواسطة هذه الجرائد الولوج الى حياة األسرة باختيار شريك العمر حسب مواصفات معينة
  . لهم هذا االختيار من خالل األسلوب الوالدي أو ال يتمكنوا  من االختيار باألسلوب الشخصي

وخدمة إعالنات الزواج عادة ما تكون خدمة مجانية،لكنها في الحقيقة هي جلب لمداخل مادية للصحيفة بطريق   
ع نسبة البيع والتوزيع،مما يشجع  وهو السعي الى توسيع من مساحة المقروئية وما يعني ذلك من رف.غير مباشر

وهـذا .المعلن على اختيارها كوسيلة إعالن للترويج للسلع على نطاق واسع وبتغطية تمس كل الفئات المستهدفة
سيضمن لها إيراد مالي معتبر يساهم في تطورها من جهة،ويحميها من الهزات المالية التي قد تصادفها من جهة 

تلبية الحاجيات وإشباع الرغبات والمطالب إن وظائف الصحافة تقوم أساس على وتأسيسا على ما سبق،ف .أخرى
  .في أي مجال من المجاالت وأي ميدان من الميادين .الجماعيةو الفردية
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XII-  هندسة اإلعالنات الصحفية 

 العقلية تطبيق لكافة األنشطة ومحطة للقدراتا الواسع،وتعتبر أصل كل الفنون وكلمة الهندسة لها مدلوله    
في بيع المشروعات المتعلقة بالسلع أو الخدمات التي تستلزم المعرفة الفنية من  هايتمحور اهتمامو. والفنية معا

ألي  أن ةقبل التطرق لهندسة اإلعالن البد من اإلشارو )149، م س ذعبد السالم أبو قحف،.(حيث المضمون والشكل
هذه بها الشكلي وتحتفظ بجان فهيإن اختلف محتواها ها ونوعه أو شكله عناصر يقوم عليإعالن مهما كان 

                                                                                                  :العناصر هي
المسموعة ة والنصوص المكتوبالن معنا واسعا شمل الصور وأعطى الفقه اإلعالمي لإلع،حيث العنصر المادي -

.النظر عن الوسيلة الحاملة له بهدف إحداث تأثير نفسي في الجمهور بغض ،والمرئية  
.الخدمات المعلن عنها واإلقبال عليهالمنتجات ويستثير اإلعالن الجمهور للتعلق باالعنصر المعنوي، حيث  -  

 1 -  أهداف هندسة اإلعالن
 1 – 1 -  األهداف النفسية للهندسة اإلعالنية  

وحتى يتم ذلك البد .ا وتسويقهااإلعالن األساسية اإلبالغ عن وجود السلع والزيادة في سرعة مبيعاتهأن وظيفة    
الصور الممتلئة بالحيوية مع إبراز ى اختيار المساحة الملفتة للنظر،ولهذا يلجأ المهندس إل.وأن يشبع حاجيات نفسية

.باأللوان وما بينها من تباين وتضادالحروف واألسماء واألصوات في شكل واضح وعلى أرضية تكشف عن و  
)488-487، 1984قباري محمد إسماعيل،(   

 1 – 2 -  األهداف االجتماعية للهندسة اإلعالنية
 البعض يقارنها أداة للتحكم االجتماعي حتى أنهي .ةاالجتماعيوالبيئة   مالئمتبنى الرسالة اإلعالنية في إطار    

وقد يؤدي إلى تغيير .من خالل التأثير في القضايا العامة فكيرأنماط من التاإلعالن يخلق  ،كونبمؤسسات التنشئة
يوجه كما ) 1998،105أحمد بدر،.(لم تكن سائدة من قبلستهالك أو القيام بممارسات االكنمط  ،أنماط السلوك السائد

ت ـمنال طلع(.اإلعالني أو الرأي أو السلعة باعتبارها هدف المعلن من التصال السلوك المؤيد للفكرة األفراد إلى
                                                                                                 ).93، 2002محمود،

 2 - تصميم اإلعالن 
كل يؤدي الى ظهور في ش) كلمة، صورة، رسم( عالن المختلفة تعني عملية وضع عناصر اإل" التصميم"كلمة    

.ائي مع توضيح الفكرة التي يحملهاعن شكل اإلعالن النه )320،إسماعيل السيد،م س ذ(متكاملة تجانسة ووحدة م  
موضوع حتى يؤدي التُراعى مستويات الجماهير العمرية واالجتماعية والتعليمية وطبيعة ،وفي تصميم اإلعالن   

 .والتعبيريحتاج إلى قدرات في الصياغة  ألنه )180، ،ذمرزوق عبد الحكم العادلي،م س( دوره وأهدافه على أكمل وجه
: التالية الذي يمر بالمراحل )103، عبد الحكيم أحمد الخزامي،م س ذ( فاعلية التصميموتتوقف جودة اإلعالن على قوة و  

مصمم اإلعالن في هذه المرحلة األولى صورة مصغرة من اإلعالنات ومن خالل دراستها  يضع* 
  .ائيعلى اإلعالن النه يستقر
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حتوي على يو.ون في نفس حجم اإلعالن الحقيقيفي المرحلة الثانية يتم إعداد التصميم األولي أو المبدئي ويك* 
.لفنيةكل الجوانب التحريرية وا  

فيـه على المعلن إلبداء رأيه التصميم ويعرض .وتشمل المرحلة الثالثة إضافة كل الجوانب النهائية والتفصيلية*  
:وتصميم اإلعالن يشمل ).320، م س ذإسماعيل السيد، . (جراء التعديالت إن لزم األمرإوموافقته عليه و  

    2 – 1-  تصميم العنوان اإلعالني  
الذي يصمم و ينشر بشكل متميز عن باقي العناصر ألنه أهمها ك العنصر من الرسالة اإلعالنية العنوان هو ذل   

كما  له  )177،ذ مرزوق عبد الحكم العادلي،م س(.تحديد المنتج مند البدايةو جميعا وأكثرها فاعلية في تحقيق األهداف
.ويستميله لقراءة النص اإلعالني اومباشر اسريع اتأثيرعليه فيحدث لفت انتباه القارئ  القدرة على   

س يأتي في شكل مختصر ملخص للهدف المرجو ألنه يعكو.بمتن أغلظ من بقية المتونعادة ما يكتب العنوان و  
  )300 -298إسماعيل السيد، م س، ( .األساسية والتي يذكرها بطريقة واضحةالنقطة البيعية 

أن عدد قراء العناوين يزيد اإلعالنية في الواليات المتحدة، وتدل الدراسات الميدانية التي أجراها مكتب البحوث    
مرزوق عبد.(الى هذا العنصرالن اإلع جهود تصميممن %  50 توجيه يقترحلذلك %  60عن قراء النص بنسبة   

.لها عنوانان لعملية إعالنية واحدة الختيار عنو 100تحرير على األقل  يقترحكما ).178-177الحكم العادلي،م س ذ،   
   ).193، م س ذعبد السالم أبو قحف،( 

   2 – 2-   تصميم النص اإلعالني 
ظهور  ىإل يؤدي وضعفي ) الكلمة،الصورة، الحقائق(عناصر اإلعالن عملية وضع  يعنيالنص اإلعالني  تصميم   

محمد اس إين.(وحدة متجانسة ومتكاملة حيث يحول محرر اإلعالن الصورة الذهنية المجردة إلى صورة ملموسة
  ).159-158، 2001غزال،

  طلـب السلعة أو  ستثارة رغبة شراءال المستهلكهو العنصر الذي تنتقل بواسطته الفكرة إلى  نص اإلعالنيو   
  ؟ متى؟ أين؟من( األسئلة الذهبية الست علىلهذا يجب أن يكون شامال لكل الحقائق والمعلومات ويجيب .الخدمة 
  .)؟  لماذا ؟ كيف  ؟ ماذا  

  واستخدام أنواع الخطوط واأللوان والصوروتتمثل في انتقاء التصميم،وتعتبر عملية التحرير من أهم المراحل    
  الفنية الجمالية المتاحة في  كل النقاطاستغالل بين المساحات المملوءة والخالية و د العالقةوتحديمن زوايا معينة 

   )180 -179مرزوق عبد الحكم العادلي،م س، .(ماديامحاولة تجسيد فكرة اإلعالن 
  أوتحليل السلعة الجمهور المستهدف بشريا وجغرافيا،تحديد ،قبل البدء في تحرير اإلعالن لكن من الضروري  

  ثم يصمم اإلعالن تصميما أوليا يتم فيه كتابة مسودة....)ربح،خدمة(موضوع اإلعالن وتحديد األهداف المرجوة 
ليصل المصمم الى .وهي ملخص لعدة حقائق وأهداف ووعود.تحدد فيها الخطوط العريضة للنسخة

وبيانات معلومات تصف السلعة،وتقدم .التصميم النهائي ويسمى خطوة ورقة عمل إستراتيجية اإلعالن
  )ومابعدها 188، 1996عبد السالم أبو قحف،. (الشراء واالستفادةعلى المستهلك محددة ووافية عنها لحث 
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  الرسالة اإلعالنية تصميم  - 3 – 2
  وتوجه الجمهور بغية خلق الرغبة التي،تحتوي الرسالة اإلعالنية على البيانات والمعلومات الخاصة بالمنتج  

بمثابة جسر يتدفق عليه سيل المعلومات بين المعلن  ،وبذلك تعدشباعها في مرحلة تاليةإلمعينة تمس حاجيات 
والجمهور ومن ثمة فإن فاعليتها تعني القدرة على مخاطبته وتحريك سلوكه بشكل إيجابي مما يسهم في تحقيق 

  :ك التيالرسالة اإلعالنية الجيدة هي تلو.الترويج الفعال للمنتجات وتنظيم المبيعات
  ).176مرزوق عبد الحكم العادلي، م س، (  .إخراجاإعدادا،تحريرا، تصميما وتحقق أكبر قدر من الكفاية * 
  .فاية في نقل المضمون إلى الجمهورأي تكون ذات ك،يقاس نجاح الرسالة اإلعالنية بانتشارها* 
  .الشراءا الحث على وهي لفت االنتباه،االهتمام،االقتناع وأخيرمجموعة من المراحل،تتبِع * 
على نوع من البحوث و.المختارةاإلعالمية يتوقف على الوسيلة  اس علميعلى أس الرسالة اإلعالنية وتصميم   

:تهيكل على الشكل التاليو) 166،عبد السالم أبو قحف،م س ذ" (بحث الرسالة " يسمى   
.لرئيسهو وعد المستهلك بتحقيق منفعة ويمكن أن يكون العنوان االوعد، و*   
.يشرح الرسالة ومحتواها كما قد يحتوي على عناوين فرعيةالنص، و*   
وقد يقوم بهذا األمر شخصية معروفة أو المستهلك .يتم من خالل عدة أساليب كعرض تجربة السلعة، والبرهان* 

.أو شهادة الضمان أو الوعد بإعادة الثمن للمستهلك إذا لم يجد السلعة كما وعد بها.نفسه  
.مع توقيع الرسالة بذكر اسم الشركة.ةرف أو تعليمات استعمال السلعالتص *  

الرسالة اإلعالنية تصميميوضح مراحل )  03 (رقم  شكل  
 

  
االنتباه 

الجذب    *                        
المعرفة   *                                               

اإلعجاب  *                                                                       
التصرف*                                                                                               

                                                                        
 

 
) 168، 1996عبد السالم أبو قحف ،(  
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مثل  األنواعهذه هناك العديد من و.ناسب للترويج للسلعة أو الخدمةحسب النوع الميتم م الرسالة اإلعالنية يتصمو  
 الرسالة العاطفيةو.معتمدا على الحقائق التي ال تقبل الجدل المنتجالمحرر مميزات  فيهايذكر الرسالة المنطقية التي 

وهنا يجب .معتمدا على مدخل العاطفة )177ذ، مرزوق عبد الحكم العادلي،م س(.المستهلك فيها يخاطب نفسية وعواطفو
عبد السالم أبو قحف، .(تنطوي الرسالة على جاذبية معينة تحرك المشاعر والعواطف كالحب،الكره،الخوف والفرحأن 

 ،فالمحرروالمنطق العاطفة ؛بين األمرين وهي الرسالة التي تمزجالمنطقية  -الرسالة العاطفيةو ) 166، م س ذ
المنطق لكنه في ذات الوقت يشعر بالحاجة انسياقه وراء اإلعالني يعلم أن اإلنسان ينساق وراء العاطفة أكثر من 

حيث على مدخل الخيال في هذا النوع ويعتمد )177ذ، م سمرزوق عبد الحكم العادلي،( ،إلى المبررات العقلية القوية
عبد السالم أبو (.المجال أمام المستهلك للذهاب بعيدا بخياله لكن في أسلوب يفسحوالبيانات الملموسة  تعرض الحقائق

  ) 166، قحف،م س ذ
حل  يساعد المستهلك علىليجب أن يترجم فكرة اإلعالن الذي التخطيط الداخلي والرسالة اإلعالنية تقوم على   

العناصر  ينب العالقةو هشكلو هوضيح حجمت من خالل ) 199، م س ذعبد السالم أبو قحف، (،مشكلته أو إشباع حاجته
باإلضافة أو  األفكار ،وإعطاء فرصة النقد والمراجعة وإعادة التحرير وتنظيم...)موسيقى ،أشكالصور،(المختلفة 

  .الحذف أو التعديل إذا لزم األمر
بحجم ونوع معين مع ة المستخدم،وأن تكون الكتابة %50كثر من بأب أن تتوفر على البراهين جوالرسالة اإلعالنية ي  

.األرقاماصة إذا كان مزدحما بالمتن وخ،رونقا لهتعطي التي وترك المساحات البيضاء   
:وأن يحتوي بالضرورة علىدراسات مهنية يتطلب مهارة ابتكاريه و اإلعالن النهائيوخالصة القول أن     
.عنوان رئيس مع إمكانية وجود عناوين فرعية -  
.النص األساسي -    
  .ةـو يذكر المستهلك بالسلع المعلنجزء مكمل لإلعالن،يحدد  هوو ،يستخدم عادة ليمثل الشعار،وخط القاعديال -
.اسم المنتجمز أو العالمة أو اسم المنشأة أو الر )196، م س ذعبد السالم أبو قحف،(   
.عرض مظهر المنتج التفسير وعادة ما يكون هناك تفسير أساسي عادة ما تصاحبه تفسيرات ثانوية للتدعيم -  
.استمارة المعلومات -  
  مغري، ذكره وتكتفي بعبارة سعر ىلكن الكثير من اإلعالنات تتفادو.السعر.،رقم التليفون،الفاكس،الموقعالعنوان -

  ) 11، م س ذعبد الحكم ألحمد الخزامي،(.سعر في المتناول و ما إلى ذلك من العباراتسعر خارج المنافسة،
حتى ال يفرض  الوطنية أو الدوليةال يحبذ في اإلعالنات لسعر إن ذكر فإنما في اإلعالنات المحلية ووالمالحظ أن ا  

 .،خاصة إذا كان التوريد ليس على عاتق المنشأة المنتجةسعرا معينا على التاجر الختالف التكلفة بين منطقة وأخرى
                                                 ).196 ،م س ذعبد السالم أبو قحف،( .المعلنيشير إلى اسم ، والتوقيع -
 وال تخرج إعالنات االختيار الزواج عن هذا المخطط في بعض جوانبها،ففي جرائد عينتنا الحظنا توفر العنوان 

والنص األساسي باإلضافة الى بعض التفسيرات الرئيسـة المتمثلة في المعلومـات والبيانات المتعلقة  بالطرف 
ومـع هذا يختلف عن اإلعالن التجـار.لناشـر لإلعالن،أو الشـروط الواجب توفـرها في المختار للزواجا  
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واالكتفاء .بعض الخصوصيات كاحتفاظ الجريدة بعناوين األفراد الشخصي دون الجمهور أو الخدماتي في
النوع من اإلعالن ال يحتاج كما أن هذا .بتصنيف اإلعالن برقم ما وتتكفل بمهمة تحويل الرسائل إلى أصحابها

                      ...         إلى الخط القاعدي ألنه ال يحمل أي شعار أو رمز أو عالمة أو سعر أو التوقيع
  3- مبادئ تصميم اإلعالن 

 3 - 1 - مبدأ التوازن 
حتى ). 177-176، م س ذاشد،أحمد عادل ر.(وزيعها داخل الحيز المسموح بهوتترتيبها أي التوازن بين العناصر و   

أو  عندما تكون األوزان ذات مساحات متساوية في البعدالتوازن ويتحقق .يكون اإلعالن مريح للنظر وموزع بعناية
النقطة المرجعية مقارنة  عنبعيدة ...) في الحجم صغرلون خفيف،(فقد تكون الخفيفة * القرب من النقطة المرجعية

ألفقي والمائل والزاوية وللتوازن عدة أشكال منها التقاطع الرأسي وا.)324م س ذ،لسيد،اسماعيل ا(.باألوزان الثقيلة
يطغى التفسير مثال على آخر،فال  عناصر اإلعالن وبعبارة أوضح التوازن هو أن ال يطغى عنصر من.والنقطة

                                                                 ) 199،ذ عبد الحكم أحمد الخزامي،م س.(على العنوان أو العكس
 3-2 - مبدأ التناسب

فإن كان  اإلعالن يرتكز .ويعني تقسيم المساحة اإلعالنية بين العناصر المختلفة التي تؤدي إلى راحة البصر   
 فالبد من تخصيص مساحة كافية ومكان مناسب لكل عنصر من هذه ...على تقديم الصورة أو الرسم أو السعر

عناصر اإلعالن من حيث الحجم  التناغم وعدم التنافر بين ومبدأ التناسب يعني).324اسماعيل السيد،م س ذ،(عناصر ال
                                                ).183،م س ذأحمد عادل راشد،.(الحيز المالئم لكل عنصر عند تحديد

 3 -3 - مبدأ التضاد
ن ـاإلعالن بي الذي يعمل على إبرازشكال والصور واألحجام واأللوان ووع من حيث األإن مبدأ التضاد يعني التن    

ويمكن تطبيق مبدأ التضاد باستخدام عدة طرق .غير المنافسةعالنات األخرى المحيطة،المنافسة واإل مجموعة
).324اسماعيل السيد،م س ذ، .(أو األشكال أو االتجاه كتضاد األحجام  

يتحقق هذا المبدأ بتمييز بعض أجزاء اإلعالن من و.بدأ التضاد لفت النظر إلى اإلعالن ككلوالغرض من توفر م 
ثم أن التضاد يميز العناصر األكثر من األقل أهمية، .نوع الحروف والكتابةالشكل الهندسي والمساحة واللون وحيث 

).183،م س ذأحمد عادل راشد،.(فيجعلها تستأثر بالقسط األكبر من التركيز البصري  
    3-4 – مبدأ التوجيه   

ويمكن التأثير على حركة العين بعدة طرق كاستخدام.يعني أن ينتقل البصر من عنصر إلى آخر بسهولة ويسر     
ما ـك".التوجيه الميكانيكي" إلى المكان المقصود، ويطلق على هذه التقنية ةاألصابع أو األسهم أو الخطوط لإلشار

وذلك بتوجيه حركة العين ناحية الركن األعلى األيمن للصفحة ثم القراءة التنازلية " المتتاليالتوجيه "تقنية  تستخدم
)324، ذ اسماعيل السيد،م س(. حتى الوصول إلى الركن األيسر األسفل  

 
و النقطة المرجعية هي تلك النقطة التي تمثل المركز البصري لإلعالن وهي التي تحدد مقدار التوازن*   
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    3- 5 -  مبدأ الوحدة
  فاالرتباط القوي بين ،متكامل وذلك من خالل تحقيق الوحدةيحدث انطباعا بأنه كامل وإن التصميم الجيد     

معاني الصورة،العنوان الرئيس،العناوين الفرعية والنص اإلعالني يؤتي أثرا فعاال على التسلسل الفكري والخيالي 
أحمد عادل (  .بصري نتقال من فكرة إلى أخرى دون إرهاق فكري أواال المستهلككما أن الوحدة توفر على .معا

من  االنسجام بين العناصر المختلفة بحيث يبدو وحدة واحدة بالرغم ،وإذن المقصود بالوحدة )185-183، م س ذراشد،
     .              )324 م س ذ،اسماعيل السيد،.(ل عنصر من عناصر التصميم على حدةأن المصمم ينظر إلى ك

   3 – 6-   مبدأ التتابع والتركيز 
حتى .ن تتماشى مع حركة العين بحيث يقود عنصر معين إلى عنصر آخرإن ترتيب عناصر اإلعالن البد وأ   

)180،م س ذأحمد عادل راشد ،.(عبرهااالنتقال في سهولة و يسر  بصرالييسر على   
ولهذا يستحسن أن يحاط في اإلعالن الصحفي خاصة ،هميةالتركيز على العنصر األكثر أيمكّن من  التتابعوهذا   

)175،ذ عبد الحكم أحمد الخزامي،م س(.بإطار يحصر بصر القارئ داخله فال يتشتت خارجه  
 3-7- مبدأ البساطة

لى المهندسة التي ال غنى عنها،وعتتحقق البساطة في تنسيق اإلعالن بأال يحتوي إال على العناصر الضروري     
أثره المرتقب حتى يتمكن من اختيار العنصر المناسب حالة أن يقيم كل عنصر على حدة ويزن أهميته ولفي هذه ا   

  ).183،م س ذأحمد عادل راشد ،.(سليمة وكافيةاستبعاد الجزء الذي ال يحقق الهدف بصورة والمالئم و
 4-  أساليب تصميم اإلعالن 

 .في الصحفشيوعا وهو من أكثر التصميمات وذج العادي لنمالصحفي و منها ا تتعدد أساليب تصميم اإلعالن   
،وهو النموذج الذي  النموذج التحريريو.ويتكون من صورة أو رسم وعنوان ونص إعالني واسم المعلن والعالمة

على الجزء الفني من صور ويركز الملصق الثالث هو النموذج و.النص اإلعالني األولوية واألهميةفيه حتل ي
تستخدم فيه الرسوم ،ووأخيرا النموذج الكاريكاتوري .أشكال باإلضافة إلى العناصر األساسيةووألوان وخطوط 
                                                       ).181، 180، م س ذمرزوق عبد الحكم العادلي،( .الكاريكاتيرية

 5-  مقومات اإلعالن في وسائل اإلعالم 
   :مجموعة من المقومات يمكن إدراجها في ما يليصحافة المكتوبة على يعتمد اإلعالن في ال    

  التغطية - 1 – 5
الولوج للبيئة و.لجمهور المستهدف بقدر المستطاعتتطلب التغطية تحديد الوسيلة األفضل للوصول إلى كل ا    

ومعرفة مستوى التغطية يتم ).55-54عبد الحكيم أحمد الخزامي،م س ذ،( .وتبليغ الرسالة بأقصى سرعة ووضوح.المناسبة
الحجم أو االنتشار  وال يجب على المعلن البحث عن.بمعرفة عدد الجمهور المستهدف بأقل تكلفة ممكنة

التوزيع أو حجم  ولتقييم التغطية يحتاج المعلن ليس فقط إلى تقييم.وإنما تغطية الجمهور ما أمكن ذلك،المطلقين
  ).  77-76المرجع السابق، (.كذلكا إلى معرفة حجم القراءة وإنمالوسيلة الحاملة لإلعالن، مبيعات
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  التكرار -  2 – 5 
يتعلق بالتفاضل ازن واتخاذ قرارا في هذا الشأن يعتبر التكرار عامال أساسيا لنجاح اإلعالن لكن مع مراعاة التو   

طلوب األساسي عدد يس المفل .ة لجمهور واسعرسائل قليلمهور ضيق أو بين إرسال عدد كبير من الرسائل لج
  .فرص الرؤية وإنما إقامة معدل مرتفع من الوسائل أو المساحات اإلعالنية

وهذه الفرص يجب أن توازن بين عدد المرات المدرجة مقابل حجم الجمهور وتنشئ متوسط العدد التي يتوفر    
   .فرصة رؤية الرسالة للمستهدففيها 

  التكلفةالقيمة و - 3 – 5
  التكلفة باختيار الوسيلة التي تصل إلى حجم أفضل معلن أن يبحث عن فائدة األموال وانية على العند وضع الميز   

ئل المختلفة تكلف مبالغ فالوسا  )77،78،، م س ذعبد الحكم أحمد الخزامي،.(من الجمهور مع ضمان القيمة المثلى للتكلفة
  د ـالتأك).مثال في عمود سم 1(لفتها لكل ألف وحدة ذا بتحليل تكمن المهم مقارنة اقتصاديات كل وسيلة وهمختلفة و

  ).54المرجع السابق، ( .من الحصول على القيمة والفائدة المرجوتين
  التوقيت والبيئة -  4 – 5 

ة للدول ـبالنسبة للتوقيت ويمكن شراء أيام أو نهاية األسبوع أو اآلحاد بالنسبة للدول الغربية والجمعات بالنسب   
  ...رات المناسبات واألعياد والمهرجاناتأو فت.يةالعرب
. للمنتجتدعيم القوي للعملية اإلعالنية وال،ألنها تعطي المصداقية المطلوبة والبيئة من األهمية بمكانكما أن    

والمنتج الزراعي .مكانة جيدة داخل مجالت األزياء اله فإعالنات الموضة من مالبس وعطور ومواد التجميل تجد
  .النجاحهذا ال يمنع من اإلعالن في الصحافة العامة لكن مع مراعاة شروط  و.بستنةات مجالت الخدم من يستفيد

 عوامل االستجابة - 5 – 5
  يري ـلها نطاق جماهوسيلة إذا كانت واسعة االنتشار ومن المهم معرفة الرؤية الحقيقية التي يمكن أن توفرها ال   
  غبة المعلن ومتطلبات اإلعالناالختيار يكون حسب رو. اإلعالنحجم يمكنها أن توفر هذه الرؤية من خالل و عال

  .مع اختيار األلوان المناسبة.في المكان المناسب الذي يوفر رؤية واضحة وجذابة يكون الموضع عادة و
  القوى البيعية التجارية تأثير - 6 – 5

  ا ـنحوه اتجاهاتهموقتها بالموزعين عالإلعالن ويقودنا هذا إلى ضبط مدى مرونة الوسيلة وسرعتها في نشر ا   
   .نجاحاليعد عامل من عوامل الذي  )79،عبد الحكم أحمد الخزامي،م س ذ(ألن رضاهم يعني بالضرورة تدعيمها 

  شراء المساحة  - 7 – 5
  ,Jacques Landrevie, op.cit ).305.(عملية شراء المساحة ليس بالعملية السهلة ألنها في الحقيقة شراء الجمهور  

في ذات بعدين،بعد نوعي يتمثل   وهي وظيفة تنفيذية.اإلعالنية وشراء المساحة أخر عملية تتم قبل انطالق الحملة
شروط أخرى كإلغاء الحملة أو و الحصول على مواقع نوعية واالستفادة من التحرير والتفاوض بشأن التخفيض

هامش السوق، رقم مدروسة دون اإلخالل بهذا الشراء،ار أما البعد الكمي يتعلق بالشراء بأسع.تأجيلها وما إلى ذلك
  ),309Ibid... (األعمال
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  XIII- عوامل نجاح وفشل اإلعالن وإعالنات الزواج
 ،نـواختيار الوقت والوسيلة المناسبي،واستخدام الرموز التجارية، يتوقف نجاح اإلعالن على اتسامه باالبتكار   
عامل من العوامل التي تؤدي إلى تثبيت الرسالة اإلعالنية في  ألنه ير المملوالتكرار غالمالئمة،شراء المساحة و

 هاـإلى غير المنتج أو الخدمة المعلن عن ويحول دون توجهه يتقبل الفكرة جعلهيوا،يسهل تذكرهو ،ذهن الجمهور
.   هعلى متخصصين لتنفيذ ته،خاصة إذا اعتمديوسع قاعدو                        

له على أساس الحاجيات  ،والمخطط على قواعد علمية وقوانين مضبوطةن الناجح هو اإلعالن القائم واإلعال    
بحمله  السلبية الى اتجاهات إيجابية هوتحويل اتجاهات الجمهور المستهدف بدقةحجم تحديد ب والرغبات والدوافع

 .فيها البيانات الواردة ة المعلومات وتتميز بالصحة وكفاي )306، 2004أحمد محمد عليق وآخ، ( .رسالة ذات قيمة
واحترام عادات المجتمع وتقاليده السائدة وأخالقياته وااللتزام باآلداب .تزييف الحقائقعن التضليل و داالبتعاو

           )                                                                          24، م س ذالقاضي إنطوان الناشف، ( .العامة
العميل   هذا األخير في إشباع حاجيات فشل قوته من قوة المنتج،إذايستمد وقد يؤول اإلعالن الى الفشل حين    

بسبب   متاحغير يكن المنتج أو .ال يستطيع خلق الطلبمتقادما أو غير مطابق للمواصفات أو  وأ رديئا كأن يكون
ال ،فاإلعالن إليه بصعوبة يصليستطيع العميل الوصول إليه أو  انهيار التوريد أو عدم جدية الموزع بحيث ال

ال أو ،ماليا ةتعجز المنشأ أو،يفقد مصداقيته عندما تفشل عالقات العملكما .والتوريد التوزيع سوءيمكن أن ينقد 
      )16-14، عبد الحكم أحمد الخزامي،م س(...عندما تكون تسعيرتها غير مناسبةوير نفسها أو برامجها البحثية أو تط

،وقد تفشل لسبب أو آلخر،كأن تعرضها الصحيفة بطريقة غير مالئمة وفي زاويا ال وقد تنجح إعالنات الزواج
توفر الرؤية الواضحة،فقد تغطى بإعالنات تجارية ذات أحجام واسعة أو ألوان وخطوط وصور جميلة وتكون 

لى اهتمام المخرج فال يدعمها بالعناوين الجذابة أو أو ال تحوز ع.إعالنات الزواج بالمتن المضغوط ودون ألوان
أو تعرض بطريقة .الرسومات المطلوب واألطر المنمقة وقد ال يخصص لها صفحة قارة يألفها القارئ المهتم

عشوائية ال تقوم على إستراتيجية،كأن تظهر في أعداد وتختفي في أخرى،فقد تكون المادة اإلعالمية أو اإلعالنية 
.                                          الصحيفة بإعالنات الزواج لمردودها المادي الضعيف دسمة فتضحي  

فقط لملء فراغ  وقد تنجح أو تفشل إعالنات  الزواج ألسباب ذاتية محضة،كاقتناع الشباب بعدم جدواها،وأنها   
صرح لنا بعض الشبان أن هذه اإلعالنات فقد .الصحيفة وتمضية الوقت والمواعدة بين الشباب والتسلية والترفيه

ليست ضمانا كافيا لوفاء الشريك،وأنها تبعث على الشك وعدم الثقة فيه،فقد يربط عالقات متعددة في نفس الوقت 
كما شكك البعض في أخالقيـات .حتى يضمن البديل في حالة عدم التوافق،أو أنه مستمر في االختيار والمفاضلة

هذا في اعتقادهم خروجا عن الفطرة السليمة،فاالختيار للزواج يكون بيد الرجل وليس ،و)هكذا(عارضات أنفسهن
كن أكثر تفتحا،إذ يجدن هذا النوع من االختيار فرصـة  تبيد أن الشابا.على كرامتها وأنوثتها المرأة،حتى تحافظ

غير مرتبطة باإلعــالن وأكدن أن عالقات الشبان خارج مؤسسة الزواج .فيه قد ال تتاح في المجال الذي يعشن
.       ال يمكن حراسته في كل مكان وإنما باألخالق،وأنهن ال يبحثن هذا األمر ألنه متروك لضمير الشريك الذي  
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  XIV-  مزايا وعيوب اإلعالن وإعالنات الزواج
   1-  مزايا اإلعالن وإعالنات الزواج

ودها المستهلك وج جهلإال ود السلعة أو الخدمة،واإلعالن الصحفي من الوسائل الهامة لتعريف الناس بوج    
كما أن اإلعالن ال يعرف فقط بالسلعة الواحدة بل بالعديد .بالتالي لن يبدل الجهد في البحث عنها واالنتفاع بهاو

فيخلق نوع من التنافس يؤدي الى انخفاض األسعار ومن ثمة االستهالك .ا، مما يتيح للناس اختيار األجودمنه
بشكل أسرع  جتصريف المنت ،بمعنىتقابلها زيادة في المبيعاتعلى اإلعالن  زيادة التكاليفف.وهكذا فاإلنتاج

لو نسبيا تكلفة الوحدة الواحدة المنتجة مما يقلل من نفقات التخزين الي نفقات التوزيع وعليه تنخفض وفتنخفض بالت
أما مزايا )    190مرزوق عبد الحكم العادلي،م س، (  .يؤدي في النهاية إلى انخفاض األسعار وزيادة عدد المستهلكين

تخلق فرصة التعارف والمصاهرة،وتفتح مجال االختيار أمام الشباب وتضيف الى في أنها ،فتكمن إعالنات الزواج
األسلوبين التقليدين أسلوبا ثالثا مما يوسع من شبكة العالقات، خاصة وأن األسلوب الوالدي آيل اليوم الى الزوال 

ترتب عنه من مساوئ في كثير أحيانا أو على األقل تلصق به هذه المساوئ، كفشل الزواج جراء عدم القدرة لما 
أو عدم الراحة النفسية أو تعلق أحد .الختالف االهتمام والمستويات نعلى التوافق واالنسجام بين الشريكي

.       الدي في عدم والموافقة عليهاألطراف وكليهما عاطفيا بشخص آخر حالت الظروف أو تسبب االختيار الو
واالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية يمنح الفرصة للطرفين للتفكر في االرتباط بتروي،بال     

فعادة يكون الموضوع محصورا بين .ضغط من األهل للتسريع في اإلجراءات الالزمة خاصة من جانب الفتاة
مجال االختيار هنا مفتوحا على مجموعة من البدائل للمفاضلة مما يسمح كما أن .الشباب دون علم األسرة عادة

.                                                                        باالختيار األمثل حسب وجهات نظرهم  
بة في الطرفواالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية،يوفر الوقت على الشباب ألن الشروط المطلو     
حتى أن المعلن ال يلتزم إال بالرد على الرسائل .اآلخر والمواصفات المرغوبة تكون واضحة ومحددة مسبقا   

عكس االختيار الشخصي الذي ال يحمل بالضرورة شروطا مسبقة أو مواصفات .التي تستجيب لتلك المواصفات
فقد تكون هذه الصورة مهزوزة وغير واضحة كأن معينة قارة وثابتة،وإن كانت هناك صورة ذهنية ما للشريك 

يرغب في فتاة تشبه أخته الناجحة في أعمالها وأمه الطيبة وزوجة أخيه الشاطرة في أعمال البيت واألعمال 
وهذه األطراف .وترغب الفتاة في رجل يشبه أبيها الكريم وأخيها المتفاني وزوج أختها البشوش وهكذا... الفنيـة

أو فرصة قد ال يمكن .ك الصورة أو البعض منها إذا كان الشريك يحمل مواصفات أجمل وأرقىقد تتنازل عن تل
                        .              تعويضها خصوصا عند بلوغ سن معين مع الخوف من العنوسة والعزوبة

وظروف األسرة عامـة  وفي االختيار الوالدي، فالمالحظ أن الشروط الواجب توفرها،هي عادة شروط تتواءم   
 كشرط األصل الطيب والنسب الشريف واألخالق الحميدة أو المكانة االجتماعية واالقتصادية لألسرة المصاهرة،
.وال تؤخذ الشروط التي يحبذها المعني كالتوافق المزاجي والنفسي والمواصفات الجسدية بعين االعتبار إال لماما  
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 2 – عيوب اإلعالن وإعالنات الزواج
كبيرين حول مازالت مثار جدال ونقاش  بالرغم من أهمية اإلعالن في المجال االقتصادي واالجتماعي إال أنه     

دون اقـأي أنه إنف،ال مبرر له ألنه ال يفيد كثيرا في ترويج المنتجات اضائع اإنفاقحيث يرى فيه البعض .عيوبه  
في يضر  تكلفة النشاط التسويقي مما تكاليف المنتجات و يزيد من هيؤدي إلى ارتفاع األسعار ألنكما أنه .مقابل 

نشاط غير نافع  يعمل على تحويل الطلب من سلعة إلى أخرى بما يحقق مصلحة المعلن،فهو  .النهاية بالمستهلك  
وك ـاالستهالك غير الضروري يدفع األفراد إلى اقتناء ما هم ليسوا في حاجة إليه مما يعيق السل وسيلة لزيادةو

.                                                                                 دخاري و ترشيد االستهالكاال  
. التضليل والتمويه والمبالغة،كغير الشريفةولمستهلك على طلب المنتج بكل الوسائل الشريفة ااإلعالن يحث و   

م ورسالفيكثر من بين منتج آخر فروق طفيفة وأحيانا وهمية،في إبراز جودة المنتج الذي قد تكون الفروق بينه و 
والتقاليد عن القيم ويتنافي والذوق العام والخروج  بماالصور واستخدام األلفاظ المغرية واإليحاء وإثارة الغرائز و  
استغالل ألشخاص كقيمة ا قد تكون مهينة تحط منية يرسم صورة نمطكما .)178،ذ م سمرزوق عبد الحكم العادلي،( 

               .في صورة ال تليق برجولته وعرض الرجل لنفسه )31، 1993عاطف عدلي العبد، (، األطفالالمرأة و
اليحيونها والتي والمادية القتصادية اأحيانا ثورة الناس على أوضاع ومن جانب آخر يسبب اإلعالن إحباط،و     

اعي باإلضافة الى عدم االهتمام بالجانبين االجتم)    Tamine abdallah.1999. 15    .تمكنهم من اقتناء ما يعرض 
  )31، 1993عاطف عدلي العبد، .(الكوارثت اإلرشاد والتوعية أو األزمات ووالثقافي إال في المناسبات وحمال

 اكيفم وجههالوسائل اإلعالم واالتصال،فهو يسيطر عليها سيطرة تامة وبالتالي يأهم مورد مالي وألن اإلعالن   
.يريد ويحتم عليها تمرير رسائل إعالنية قد ال تتفق وخطها السياسي  

فقد تكون وسيلة لتمضيــة الوقت .ومثلما لإلعالنات التجارية مساوئ، فإعالنات الزواج ال تخلو منها كذلك    
منهم مما والتسلية والترفيه،كما قد تكون مطية للتفاخر بين الشبان خاصة،على عدد الفتيات الـذي بحوزة كل   

يتبادلـون األدوار  وقد يقرؤون في مجموعات رسائلهن ويسمعون لمكالمتهن الهاتفية،وقد.يمس سمعتهن وشرفهن
والعكس وارد عند الفتيات .بانتحال شخصية بعضهم البعض أو يراسلون فتاة أحدهم للتأكد من إخالصها ووفائها

ولكن حسب ما توصلنا إليه من مالحظات خالل .غيرهاخاصة فيما يتعلق بالتأكد من أن الشاب قد اختارها دون 
الدراسة االستكشافية فإن الفتيات أقل لجوء الى هذه األساليب،ليس دائما مـن منطلق أخالقي، وإنما خوفا مـن 

                                .        بالسجية وتخاف من اكتشاف واقعا ةاكتشاف الحقيقة التي تعرفها كل امرأ
وقد تنحى هذه اإلعالنات منحى أخطر من هذا، كتقديم معلومات وبيانات زائفة ومخادعة،يتم على أساسـها     

االختيار للزواج وتتخذ  إجراءات جادة وربما رسمية، تصل الى مرحلة متقدمة وأحيانا لـمرحلة البناء ليكشف 
األمر انتهى به الى عقد قرانه على فتـاة  فقد أكد لنا شاب أن.الطرف المخدوع  الحقائق التي كانت خافية عليه

صرحت له بأنها ليست بكرا وشرحت له أسبابها فاحترم صراحتها وأشفق عليها ليتضح له في النهاية أنها ذات 
وإنما استعملت صراحتها تلك  وقد كان بإمكانها إيجاد حلوال أخرى لمسألة العذرية.سوابق عدلية في قضية آداب

.                                                                                        تهطعما لكسب ثقته وشفق  
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  XV - الصعوبات التي تواجه اإلعالن
القـرارات  ع تعاظم الدور الخاص باإلعالن ووسائله وأساليبه اختلف الترويج السلع والخدمات والتأثير علىم   

لة من الصعوبات تقف حائال دون نجاحه و دون تحقيق األهداف المرجوة منـه جمبرزت الشرائية واالستهالك و  
:ومن هذه الصعوبات نجد  

.رغم الوعي بهله الستخدام الفعلي الضعيف اأو .انخفاض الوعي بالمنتج أو اسمه أو مواصفاته ومالمحه -  
...).لتضليلا جراء المنافسة أو عدم اإلشباع، أو(االتجاهات غير المبالية أو المعادية  -  
.أو سوء التوزيع والتوريد حاالت الضعف السائدة في السوق أو بعض قطاعاته كسوء األداء أو ضعف العمالء -  
. الخلط بين المنتج والمنتج المنافس -  
:اإلعالن الجيد يستطيع مواجهة هذه الصعوبات بمجموعة من المجهودات التقنية والتي يتمثل فيو   
.على مدى فترة زمنية وتقييم اإلعالنات المنافسة عناصرها األساسيةويعات تحليل بيانات المب -  
تقدير حصصها التسويقيةو الحالية واتجاهاتها المستقبلية المحتملةتحليل تحركات السوق  -  
فحص قاعدة بياناتهم وتحليل اتجاهاتهمو والموزعين العمالء.إجراء مناقشات مع أفراد القوة البيعية -  
). 27 -2004،26عبد الحكم أحمد الخزامي،. (الدراساتالبحوث والقيام ب -  

في سياقه األخالقي خصوصا وأن مبادئ المنظمة الدولية كما يمكن تجاوز هذه الصعوبات بالنظر إلى اإلعالن      
:لإلعالن ترى  

.عدم تشويه الحقائق المتضمنة داخل اإلعالن بقصد الخداع و تضليل الجمهور*   
.ثارة واإلغراء في الرسائل اإلعالنيةالبعد عن اإل*   
).190مرزوق عبد الحكم العادلي، م س،.( أهداف المجتمع وتبني القيم البناءة والسلوكيات الرشيدة التي تتفق *   
يف منها بنشر هذه الجوانب يمكن التخف تفتقد إلى أخالقيات المهنة فإنوإذا كانت بعض اإلعالنات مضللة و 

  .إعالناته حة المعلن تتحقق كلما تحرى الصدق فيأن مصلخاصة والوعي 

  خالصة
على أساس أنه أصبح .اإلعالن شكل من أشكال االتصال الشخصي المدفوع القيمة إلرسال فكرة أو معلومة أو خدمة  

اليوم مزيجا من العمليات التسويقية ،الترويحية ،االتصال تقوم به المنظمات متخصصة ،ويؤسس على معرفة كاملة 
وعليه حاولنا عرض جملة من .لجمهور المستهدف لدفعه الى السلوك االستهالكي بإعداد رسائل إعالنية فعالةبا

ثم عرجنا على اإلطار .العناصر لتوضيح آلية عمله فتطرقنا الى تعريفه لرفع اللبس حوله مقارنة بمفاهيم مشابهة 
ثم أشرنا إلى .،فأهدافه،إستراتيجيته وتصنيفاتهالتاريخي الذي عرفته الظاهرة فخصائصه،مقوماته،مبادئه،أهميته

وفي األخير تطرقنا الى .االختبارات والبحوث التي تقوم بها المؤسسة اإلعالنية بهدف مواكبة التطورات الحاصلة 
اإلعالن في الصحافة المكتوبة والى الهندسة المتبعة في هذا الوعاء اإلعالمي وعوامل نجاح وفشل اإلعالنات 

                .     لزواج،مزاياها،عيوبها،والصعوبات التي تواجهها وختمنا الفصل بخالصةوإعالنات ا



 الفصل السادس
  عرض ومناقشة النتائج

 
 تمهيد

I  -  أسلوب معالجة البيانات  
II - أسلوب المعالجة اإلحصائية للبيانات  

III –  عرض ومناقشة المتغيرات الديمغرافية  
.عرض وتحليل النتائج -  IV 
تحليل النتائج في ضوء مدخل الدراسة -  V                     

.في ضوء الدراسات السابقة عرض وتحليل النتائج -  VI 
.في ضوء الفرضيات  عرض وتحليل النتائج -  VI 

خالصة       
 

 
 
 
 
 
 



عرض وتحليل النتائج                                                                                                                                        الفصل السادس  

 185

 تمهيد
يهدف تحليل البيانات وتفسيرها الى تلخيص المالحظات الكلية بطريقة تسمح للتوصل الى إجابات مقنعة     

عن التساؤالت التي انطلق منها الباحث،أي أن التحليل يهدف الى تنظيم البيانات وترتيبها وتصنيفها بصورة 
                                                              )219، 2002عبد الهادي الجوهري،عبد الرزاق إبراهيم،( .علمية 

ومن هذا المنطلق،ارتأينا تحليل البيانات التى توصلنا إليها إلرجاعها ألسبابها المختلفة وربطها بالتصورات     
      لهذه االجتماعية السائدة لدى الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية وتصنيفه

وربطناها بالفرضية العامة و الفرضيات الجزئية والمؤشرات .التصورات و النتائج التي يمكن أن نخرج بها
                                                                                                 .المنبثقة عنها

 I- أسلوب معالجة البيانات
:وتصنيفها وتكميمها وجدولتها باتباع ما يلي تفريغهاتم مراجعتها و ات بعد جمع البيان  

.جمع إعالنات الزواج في الجرائد موضوع الدراسة – 1  
.تحليل محتوى نصوص اإلعالنات – 2  
.استخراج الوحدات و الفئات التي تقوم عليها الدراسة – 3  
.ق عليهاجدولة الوحدات و الفئات المستخرجة وقراءتها و التعلي – 4  
.تحليل النتائج وتفسيرها في ضوء الدراسات السابقة – 5  
.تحليل النتائج وتفسيرها في ضوء النظريات التي وردت في الدراسة -  6  
.تحليل النتائج وتفسيرها في ضوء الفرضيات -  7  

 II-أسلوب المعالجة اإلحصائية البيانات 
تم حساب  تيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفيةي لالخرللكشف عن تصورات الشباب الجزائوا يإحصائ   

ثم حساب مجموع التكرار .شدة تكرار الفئات والوحدات كل على حدة في كل قيمة من القيم التي وردت في الدراسة
:       كما قمنا بحساب النسب المئوية لكل فئة وكل وحدة للفئات والوحدات مجتمعة وذلك كما يلي.الجزئي والكلي

.شدة التكرار الفئات و الوحدات بجمع عدد مرات ظهورهاحساب  -  
:حساب النسب المئوية للفئات و الوحدات من خالل العملية التالية -  

100× ك             
ــــــــــ= ن   

كـ            
.مجموع تكرار الفئة أو الوحدة= كحيث   
                          .                  مجموع تكرار كل الفئات و الوحدات= كـ      
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 III-عرض المتغيرات الديمغرافية للشباب الراغب في الزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية
،السن،المستوى التعليمي و البيئة الجغرافية المتعلقة بالجنسالديمغرافية في هذه الدراسة حددنا المتغيرات   

 للشباب 
ولقد حددنا هذه المتغيرات التصالـها .طريق اإلعالنات الصحفية تصوراتهم لالختيار للزواج عندنا ـن رصيالذ

والجنس عامال من العوامل .فالشباب الذين رصدنا تصوراتهم،وهم من الجنسين ذكورا وإناثا.اتصاال قويا بدراستنا
ولهذا المتغير أهميته في التعرض لمضامين وسائل اإلعالم .التي تؤثر في عملية تشكيل السلوك والدوافع

فقد أظهرت الدراسات أن النساء أكثر ميال إلى قراءة إعالنات األزياء والتجميل .االتصال بما فيها اإلعالناتو
.                   ويميل الرجال لالطالع على إعالنات المال والشئون االجتماعية.والطبخ ومستلزمات األطفال

          
سنة وهي الفئة المعنية أكثر بموضوع  35-20ار هؤالء الشباب بين أما فيما يتعلق بمتغير السن فقد تراوحت أعم  

عبد الخالق (.وهو نفس المعنى الوارد في جميع اللغات.ومرحلة الشباب لغة تعني الفتوة والحيوية والقوة.الزواج
لدولية التي اعتمدتها الكثير من الهيئات ا النظر البيولوجية ةفيعرف الشباب من وجه  )40، 1982،]وآخ[ عالم 

المرحلة العمرية الممتدة ما بين الخامسة عشر والرابعة :"واإلقليمية كاألمم المتحدة وجامعة الدول العربية على أنها
                                                                        )71، 2005إبراهيم بدران، (  ".والعشرون سنة

تقع ما بين فهناك من يرى أنها مرحلة .تحديد هذه المرحلة على وجه الدقةلماء في ومع هذا يوجد اختالف بين الع
وهناك من يرى أنها حـالة .وهناك من يحددها من خالل معيار النضج الجنسي والعقلي والجسدي.سنة 25و16سن 

. انية وتحمل المسئوليةنفسية يمر بها اإلنسان وتتميز بالحيوية وترتبط بالقدرة على التعلم ومرونة العالقات اإلنس  
)م س ذ، ص ن،]وآخ[ عبد الخالق عالم (   

،فقد حددت مرحلة *لوزراء الشباب العرب المنعقد بالقاهرة أما التوصية الصادرة عن المؤتمر األول   
سنة  30وإن بعض علماء الفيزيولوجية وعلم النفس يعدون سن  .سنة 25- 15الشبـاب، بالمرحلة الممتدة ما بين 

فإن الكثير يعارضونهم ويعدون هذا السـن بداية .ة الولوج لمرحلـة الكهولـة العتبارات بيولوجية ونفسيةبداي
الشباب الحقيقية والعطاء المستفيض والقدرة العقلية والجسدية و النفسية على اتخاذ القرارات الحيوية منها قرار 

قد تراوح في دراستنا ما بين التعليم االبتدائي الى أما فيما يخص المستوى التعليمي،ف.      الزواج وبناء أسرة
فكان من األهمية بمكان دراسته .غاية الجامعي ألن التعليم ذا تأثير قوي في سلوكيات الفرد وتشكيل دوافعه 

. ضمن هذه المتغيرات لتأثيره على عملية التعرض لوسائل اإلعالم واالتصال بشكل عام ولإلعالن بشكل خاص  
والوسـائل .د التمييز عند الحديث عن هذا المتغير بين وسائل اإلعالم المكتوب وهي جوهر دراستناومن المؤك   

فجمهور الصحيفة يحتاج إلى مهارات ال يحتاجها جمهور التلفـزيون أو اإلذاعة لـالرتباط الواضح بين .األخرى
دراسة لـ ولبيير شرام أثبتت النـتائج ففي.مستوى الجمهور والدافعية للتعرض للوسيلة اإلعالمية الحاملة لالعالن  
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1969أكتوبر  8- 4ما بين *   

كما توصلت الدراسات الى وجود اختالف في نسبة .أن هناك عالقة ايجابية بين مستوى التعليم وقراءة الصحف
ات بين الجنسين ،حيث يقرأ الرجال أكثر مما تقرأ النساء واهتماماتهن القرائية تنصب حول الموضوع القراءة 

وقياسا على هذا يتضح أن هناك عالقة بين التعرض لإلعالنات ...المتعلقة بشئون المنزل واألزياء وعالم التربية
).28 - 27مرزوق عبد الحكم العادلي، م س،( .الصحفية وقراءتها  

قف والبيئة الجغرافية في هذا المجال ال تقل أهمية عن بقية المتغيرات ،فتكوين الفرد االجتماعي والنفسي ال يتو
على ما يرثه من بنية جسدية كما ال يتوقف على الجنس،وإنما يتحدد من خالل البيئة التي نشأ وترعرع فيها وما 

فكل فرد .تحويه من عادات وتقاليد واتجاهات وقيم بما تلزمه وتفرضه من واجبات والتزامات وتحدده من حقوق 
.عي الذي يعتمد عليه في إشباع رغباته وتحقيق أهدافه المختلفةمنا منتميا بطبعه إلى جماعة تمثل المناخ االجتما  

وعلى هذا فالتصورات االجتماعية للشباب إزاء قضية مثل قضية االختيار للزواج عن طريق )37المرجع السابق، ( 
.اإلعالنات الصحفية تتأثر تأثرا بعيدا بهذه المتغيرات التي تتحكم في سلوكيات األفراد وتحدد تصرفاتهم  
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IV- تحليل النتائجعرض و  
  الدراسة االستطالعية – 1  

هي تلك المحاولة التي يقوم بها الباحث على مستوى محدود من لقد سبق لنا القول أن الدراسة االستطالعية     
 عمله في شكل إنجاز مصغر للبحث من أجل استطالع ميدانه واكتشاف النهج السليم الذي سيسلكه في مرحلة

كما أن هذه الدراسة ضرورية للتأكد من مدى سالمة .االنجاز النهائي وهذا قبل الشروع في االنجاز الفعلي للعمل
  ). 105م س ذ،أحمد بن مرسلي،.(ومدى تطابق أدوات البحث المختارة لما يراد جمعه من المعلومات.الخطة الموضوعة

.   الباحث هي توضيح فكرة بحثه وتحديد الهدف منه وعلى هذا وفي جميع الدراسات،فإن أول خطوة يقوم بها   
وممارسة التحليل بكيفية قبلية،خالل الدراسة االستطالعية حيث كثيرا ما تكون أفكاره حول موضوع بحثه في 
البداية غير منظمة تنظيما دقيقا،فأفكاره تأخذ طابع الحدس الذي لم يختبر بعد ويعوزه االرتباط بالواقع 

وصياغته صياغة ه،على مشارف البداية من بحثه أن يتسلح باألفكار األساسية حولوهو  ،فيحتاجالموضوعي
كما تمكنه من .سل مراحله بشكل محكملوأدواته ويتحكم بالتالي في تس عملهومن شأن ذلك أن يحدد خطوات .دقيقة

تبار والتسلح بالقدر الوقوف بنفسه على مقدار الصعوبات والمشاكل المحيطة والتي البد وأن يأخذها بعين االع
الكافي لمواجهتها وتغيير إستراتيجية العمل إن اقتضت الضرورة بما يتفق وواقع الميدان وتغيير التصورات التي 

فضال عن ذلك فإن الدراسة االستطالعية تفيد في كثير من األحيان من صياغة الفروض . حاطت بفكره أول األمر
عوض بقائه  )وما بعدها 106، 2008أحمد أوزي،(الدراسة وتحديد مجالها واختيار أدوات البحث بما يتفق وموضوع 
  . مفتوحا مما يعيق التوصل الى النتائج المبتغاة

ها في تحديد مسار البحث وخطواته واختيار المادة أهميتاالستطالعية التي قدرنا قمنا بالدراسة ومن جهتنا،    
من وضع الفروض التي سعينا الى اختبارها للتحقق من صحتها   البحثية التي سوف نخضعها للتحليل والتي مكنتنا

وتحديد المؤشرات التي سوف .ة العينةن ثمماختيار مجتمع الدراسة ووتحديد أدوات جمع البيانات و.أو فسادها
 الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريقتصورات الشباب  نعتمدها للتأويل النهائي للنتائج من خالل قياس

للدراسة و .وحداتها المختلفةالجرائد المختارة للدراسة في أبعادها و فئاتها والمنتقاة من عينة اإلعالنات الصحفية 
  :ةالتالي التساؤالتاالستطالعية افترضنا 

 كيف يحددون هذه االختياراتعالنات ؟   ومن خالل اإل كيف يتصور الشباب الجزائري اختيارهم للزواج   
المحبذة في اختيار شريك الحياة ؟   وإن كانت هذه القيم قيم أصيلة ال تخرج عن إطار العرف  الكتشاف القيم

؟ أم هي قيم دخيلة مستجدة مثلما استجدت مجموع الظروف   التقاليد التي تعارفت عليها األسر الجزائريةو
  .   يةالتي عرفها المجتمع في العشرين سنة الماض والثقافيةاالقتصادية االجتماعية و

  :اإلعالنات كما يلي قيم االختيار للزواج عن طريقفجاءت 
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  خصائص عينة الدراسة االستطالعية - 1 -
 Les Nellesاخترنا مفردات عينة الدراسة االستطالعية من مجتمع الدراسة وهي جرائد أحالم،كونتاكت و   

Confidences   بطريقة عرضية  وتمثلت في األعداد التالية:  
  بة لجريدة أحالم بالنس* 
  .2008أفريل  3 –مارس  27.الصادر األسبوع 58العدد  -
  .2008أفريل  24-17ما بين  .الصادر األسبوع 61العدد  -
  بالنسبة لجريدة كونتاكت* 
  .2008مارس  20- 13.الصادر األسبوع 395العدد  -  
  .2008أفريل  17-10.الصادر األسبوع 399العدد  -
   nouvelles ConfidencesLesبالنسبة لجريدة * 
  .  2008فيفري  18فيفري و  14بين الصادر  386العدد  -
  .  2008ماي  26ماي و  12الصادر بين  393العدد  -

  :فجاءت النتائج على النحو التالي
يمثل قيم الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية في ) 06(جدول رقم    

  .يةالدراسة االستطالع
  ∑  Ns Conf.ج  كونتاكت.ج  أحالم. ج  في الدراسة االستطالعية االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفيةقيم 

  % ت  %  ت  %  ت  %  ت
ة شرطا أساسيا في   يتصور الشباب الجزائري أن األخالق الطيب

  .االختيار للزواج
14  13  10  11 08  09 32  11 

  في االختيارقتصادية ضرورية يتصور الشباب الجزائري أن القيم اال
  .للزواج

16  15  18  20 14  15 48  17 

  االختيارتعد القيم الدينية قيم متأصلة في المجتمع الجزائري عند 
  .جللزوا

20  19  15  16 07  08 42  14 

   الشباب القيم الجمالية ال تقل أهمية عن بقية القيم في تصورات
   .للزواجعند االختيار الجزائري 

22  21  19  21 20  22 61  21 

  لالختيارال تخلو القيم االجتماعية في تصورات الشباب الجزائري 
   .للزواج

19  18  17  18 24  26 60  21 

  يتصور الشباب الجزائري االختيار للزواج بالنظر للقيم الثقافية
  .المتوفرة في الشريك 

15  14  13  14 18  20 46  16 

  العام   اموع    
  

106  100  92  100 91  100 289  100 
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قمنا ف.أبعاد رئيسية لقيم االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية 06استخراج وكما هو مالحظ فقد تم     
البعدين األول والثالث واللذان يمثالن القيم األخالقية والدينية،والبعدين الخامس والسادس واللذان يمثالن القيم بدمج 

  .الوثيقالرتباطهما اسة النهائية في الدر االجتماعيةالثقافية و
في االختيار للزواج عن طريق  القيم الجماليةيتصور أن الشباب الجزائري ومن خالل الجدول توصلنا الى أن    

 Les nouvelles Confidences 20تكرارا،نالت منها جريدة  61و % 21اإلعالنات الصحفية لها قيمتها كبقية القيم،وذلك بنسبة 
  .على التوالي 22و 19بـلجريدتي كونتاكت وأحالم وبتكرار قدر  % 21ونسبة .% 22سبة تكرارا بن

بدل  60وبفارق بسيط للغاية في التكرارات حيث وصلت الى  للقيم االجتماعيةنفس النتيجة توصلنا إليها بالنسبة     
مرة لبقية العينة  18وبتكرار.Les nouvelles Confidencesمرة في جريدة  24وتكرار  %26تكرارا،أما التفاصيل فهي  61من 

  .لكونتاكت 17مرة لجريدة أحالم و 19وتكرار 
تكرارا، نالت  48و %17للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية بنسبة  في االختيارضرورية  والقيم االقتصادية   

لكليهما  %15بنسبة  Les nouvelles Confidences وثم جريدة أحالم . تكرارا 18و %20منها جريدة كونتاكت حصة األسد بنسبة 
  .للثانية 14مرة لألولى و 16وبتكرار 

تكون عامال مشتركا بين  ثقافيةال القيميتصور الشباب الجزائري أن االختيار للزواج البد وأن يتوفر على    
بالنسبة  المضمار الزوجين مستقبال حتى يسهل التفاهم واالنسجام الفكري والعقلي بينهما وجاءت النتائج في هذا

وبالنسبة .مرة 15وتكرار قدر بـ % 14وجريدة أحالم .مرة 18وتكرار وصل الى  % Les nouvelles Confidences 20لجريدة 
  .تكرارا 46و % 16أما النسبة العامة فقد كانت .مرة  13وتكرار   % 14لجريدة كونتاكت 

ولذلك فال  االختيار للزواجقيم متأصلة في المجتمع عند  يعدها الشباب الجزائري بالقيم الدينيةوفيما يتعلق    
كما  %14في الجرائد الثالث على التوالي،ونسبة عامة بلغت  % 08و % 16و %19فجاءت النتيجة .يمكن االستغناء عنها

  .راراتك 42تكرارات بنفس الترتيب السالف الذكر وتكرار عام قدر بـ   07تكرارا و 15تكرارا و 20جاءت التكرارات 
للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية بنسبة  في االختيار المرتبة األخيرة بين هذه القيمالقيم األخالقية  واحتلت   

 Les وتكرارات   10و  % 11ثم جريدة كونتاكت بنسبة .تكرار 14و %13تكرارا، نالت منها جريدة أحالم نسبة  32و 11%
nouvelles Confidences  مرات 08رار وبتك %09بنسبة .  

 289ووصل مجموعها الى .مرة على التوالي بالنسبة للجرائد الثالث 91ومرة  92و 106وعموما فقد تكررت هذه القيم   
  . تكرارا 

ويمكن حصر مجموع هذه األرقام في الجدول التالي لتوضيح تكراراتها ونسبها المئوية في كل جريدة مـن    
  . جرائد العينة على حدة

  
  

يمثل مجموع قيم الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية في الدراسة ) 07(ول رقم جد    
  .االستطالعية لمفردات العينة
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قيم االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية في 

  ة االستطالعية الدراس
كونتاك.ج  أحالم. ج

  ت
  ∑  Ns Conf.ج

  % ت  %  ت  %  ت  %  ت
 100  289 31  91 32  92  37  106  العام   اموع    

  
وتكررت  %37مرات ونسبة  106وما يمكن رفعه من خالل قراءة هذا الجدول أن جريدة أحالم تكررت بها القيم     

  .   %91بنسبة  Les nouvelles Confidences مرة بالنسبة لجريدة 91و %32بـمرة في جريدة كونتاكت ونسبة مئوية قدرت   92
أصلة وفق التصورات االجتماعية المت يتمأن االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية كما هو واضح،و     

وسقطت قيم .تمت على أسس جمالية،اجتماعية،اقتصادية،ثقافية ودينية االختياراتكل ف.في المجتمع الجزائري
  .أخرى وهي القيم النظرية والسياسية

  اسة االستطالعيةعرض ومناقشة نتائج الدر – 2 – 1
والسير العمل  خطةوقد أفادنا ذلك في وضع ستطالعية اختبار الميدان عن قرب،استطعنا من خالل الدراسة اال  

،خاصة وأن دراسة مثل االختيار للزواج مسار الصحيح حتى نتفادى التيه أو الخروج عن الموضوعبخطواتها ال
غير متداولة في ميدان البحث العلمي،كما أن األوساط  عن طريق اإلعالنات الصحفية من الدراسات األصيلة

ومن هنا وجب علينا اتخاذ كل لوازم الحيطة والدقة عند الخوض .االجتماعية لم تتعود على مثلها لحداثة الظاهرة
   .في مجرياتها

للوقوف وفي الدراسة االستطالعية توصلنا الى نتائج كان من الضرورة بمكان عرضها ومناقشتها بتفاصيلها   
على الكيفية التي حددنا بها الفرضيات التي سوف نأتي على اختبارها وعرضها و مناقشتها هي األخرى في 

  .مجرى الدراسة وفي موضعها المناسب 
  :سة االستطالعية على النحو التاليالدرا نتائجوقد تم عرض ومناقشة   

    
  
  
  
  

 

ستطالعية للشباب الراغب في عرض ومناقشة متغير الجنس من خالل الدراسة اال -1-2-1
  الزواج عن طريق اإلعالنات الصحفي
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يمثل تصورات الشباب الجزائري لقيم لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات ) 08(جدول رقم       
  )الدراسة االستطالعية( الصحفية  من متغير الجنس 

  
. م  القيم

الجن
  س

  ∑  Ns Conf.ج  كونتاكت.ج  أحالم.ج
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  القيم
  األخالقية 

♂  09  64  07  70  05  62.5  21  66  
♀  05  36  03  30  03  37.5  11  34  
∑  14  100  10  100  08  100  32  100  

القيم 
االقتصاد

  ية

♂  10  62.5  12  67  10  71  32  67  
♀  06  37.5  06  33  04  29  16  33  
∑  16  100  18  100  14  100  48  100  

  القيم
  الدينية 

♂  12  60  09  60  05  71  26  62  
♀  08  40  06  40  02  29  16  38  
∑  20  100  15  100  07  100  42  100  

  القيم 
  الجمالية

  

♂  08  36  04  21  08  40  20  33  
♀  14  64  15  79  12  60  41  67  
∑  22  100  19  100  20  100  61  100  

القيم 
  االجتماعية

♂  08  42  07  41  09  37.5  24  40  
♀  11  58  10  59  15  62.5  36  60  
∑  19  100  17  100  24  100  60  100  

  القيم
  الثقافية 

♂  06  40  06  46  07  39  19  41  
♀  09  60  07  54  11  61  27  59  
∑  15  100  13  100  18  100  46  100  

  100  289  100  91  100  92  100  106  المجموع العام

  
قيم االختيار على نتائج الدراسة االستطالعية، ويمثل تصورات الشباب الجزائري لالجدول السابق يحتوي     

وهـي  األولى،نالحظ أن القيمة لجريدة أحالمللزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور الجنس،بالنسبة 
مرات، مقابل  09وبتكرار  عند الذكور٪64 بنسبةجاءت   في االختيار للزواج  أساسي  شرطك القيمة األخالقية

  .مرات 05وبتكرار  ٪36عند اإلناث بنسبة  السادسةالمرتبة 
 السادسةالمرتبة وبلغت مرة، 14٪ وتكررت  64بنسبة ،الجمالية القيمةهي قيمة ظهرت  أولأما عند اإلناث فإن 
  . مرات 08وتكررت  ٪ 36عند الذكور بنسبة 
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 الخامسةوالمرتبة مرات، 10عند الذكور وتكررت  ٪ 62.5،وذلك بنسبة الثانيةالمرتبة  القيمة االقتصاديةواحتلت   
  .مرات 06وتكررت هذه القيمة  عند اإلناث  ٪ 37.5  بنسبة

تكرارات،واحتلت عند الذكور   09و ٪ 60وذلك بنسبة  للقيمة الثقافيةعند اإلناث عادت  الثانيةأما المرتبة   
  .٪ 40مرات،ونسبة  06وتكررت  الخامسةالمرتبة 

 08وعند اإلناث  ٪ 40ر عند الذكور، مقابل تكرا 12و ٪ 60بنسبة  الثالثةللمرتبة  القيمة الدينيةونالحظ احتالل   
  .الرابعةتكرارات وقد احتلت عندهن المرتبة 

، تكرار 11 و ٪58بنسبة  هي األخرى لكن عند اإلناث الثالثةفقد احتلت المرتبة ،للقيمة االجتماعيةوبالنسبة    
  .تكرارات 08و  ٪ 42عند الذكور بنسبة  الرابعةواحتلت المرتبة 

  تكرارات، 07و٪  70بنسبة  الذكورعند  األولىالمرتبة  األخالقية دائما القيمة احتلت ة  كونتاكت،جريدوفي      
  %. 30تكرارات ونسبة  03بـ  وذلك  الذكور عند السادسةواحتلت المرتبة  

المرتبة وبلغت مرة، 15٪ وتكررت  79وبنسبة  كذلك، الجمالية القيمة قيمة ظهرت عند اإلناث هي أولأما    
  . مرات 04وتكررت  ٪ 21عند الذكور بنسبة  لسادسةا

مرات،واحتلت نفس القيمة  12وتكررت  ٪ 67عند الذكور،وبنسبة  الثانيةالمرتبة  االقتصاديةقيمة واحتلت    
القيمة عادت الى  عندهن الثانيةأما المرتبة .عند اإلناث ٪33تكرارات ونسبة بلغت  06بـ  الخامسةالمرتبة 

 ٪ 41عند الذكور بنسبة  الخامسةواحتلت ذات القيمة المرتبة .مرات 10،وبتكرار بلغ ٪59ك بنسبة وذلاالجتماعية،
  .تكرارات 07و

وبلغت عند اإلناث المرتبة .تكرارات 09و ٪ 60عند الذكور بنسبة  الثالثةالمرتبة  القيمة الدينيةوبلغت    
بنسبة  الثالثةالمرتبة   عند اإلناثالثقافية يمة القفي حين حازت .٪ 40مرات وبلغت نسبتها  06،وتكررت الرابعة

  .تكرارات 06و ٪ 46عند الذكور بنسبة  الرابعةتكرارات،وحازت على المرتبة   07و  ٪ 54
واحتلت .تكرارات 05و % 71عند الذكور بنسبة  األولى الدينيةالقيمة ،احتلت  Les nouvelles Confidencesوفي جريدة   

  .تكرارين و % 29بنسبة  رتبة الخامسة عند االناثبالنسبةذات للقيمة الم
 الخامسةتكرارا ت،مقابل المرتبة  15و ٪ 62.5 بنسبة القيمة االجتماعيةقيمة ظهرت عند اإلناث هي  أولأما    

  .تكرارات 03بـ   ٪ 37.5 بنسبة عند الذكور
 03و 05ووتكررت   %37.5و %62.5اث بنسبعند اإلن والرابعةعند الذكور  الثانيةاحتلت المرتبة  األخالقيةالقيمة   

 عند الرابعةوالمرتبة . تكرارا 11 %61عند اإلناث بنسبة  الثالثةالمرتبة  القيمة الثقافيةواحتلت .مرات على التوالي
  .تكرارات 07بـ   ٪ 39 الذكور بنسبة

  
  

تكرارات   08و ٪ 40وذلك بنسبة عند الجنسين على السواء  الثالثةفقد احتلت المرتبة  القيمة الجماليةوفيما يخص 
  .تكرار عند اإلناث  12و  ٪ 60عند الذكور و نسبة 
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  :وعموما ومن منظور متغير الجنس بوجه عام،فإن الترتيب عند الذكور جاء كما يلي   
المرتبة  األخالقيةواحتلت القيمة .تكرارا 32و،٪ 67وذلك بنسبة  األولىالمرتبة  االقتصادية القيمةاحتلت   
أما .مرة 26وتكررت .٪62،وبلغت نسبتها الدينية القيمة الثالثةواحتلت المرتبة .٪66مرة بنسبة  21،وتكررت انيةالث

المرتبة  القيمة االجتماعيةواحتلت .٪41تكرارا وبنسبة  19بـ الثقافيةقيمة قيمة ظهرت عند هذه الفئة هي  رابع
 20و  ٪33وذلك  بنسبة  لقيمة الجماليةاهي  سةالسادأما المرتبة .٪ 40مرة بنسبة  24،حيث ظهرت الخامسة
  . تكرارا

  :أما عند اإلناث فقد جاءت الرتب كما يلي   
المرتبة  االجتماعيةواحتلت القيمة .تكرارا 41و،٪ 67وذلك بنسبة  األولىالمرتبة  الجمالية القيمةاحتلت   

 27وتكررت . ٪59،وبلغت نسبتها الثقافية القيمة الثالثةواحتلت المرتبة .٪ 60مرة بنسبة  36،وتكررت الثانية
 األخالقيةالقيمة واحتلت .٪38تكرارا وبنسبة  16بـ  الدينيةقيمة قيمة ظهرت عند هذه الفئة هي  رابعأما .مرة

  ٪33وذلك  بنسبة  االقتصاديةللقيمة هي  السادسةأما المرتبة .٪ 34مرة بنسبة  11،حيث ظهرتالخامسةالمرتبة 
  . تكرارا 16و

النظر الى هذه النتيجة والتي نالحظ أنها منطقية جدا،فعند الذكور نجد أن الجانب المادي االقتصادي قد احتل وب   
مرتبة متقدمة،وهذا راجع الى انشغاالت الرجل في هذا اإلطار،بحيث هو رب األسرة والملزم بتلبية حاجياتها 

كما .هذا الجانب في حالة تعثره أو عجزهالمادية ومن ثمة فهو يبحث عن زوجة يمكن أن تساعده في تغطية 
احتلت القيمتين األخالقية والدينية المرتبتين الثانية والثالثة،وهما مرتبتان متقدمتان،فالرجل يبحث عن أم صالحة 

وظهرت القيم .متدينة ومتخلقة ألنها أول وأكثر من يحتضن أطفاله،ومن ثم البد وأن تكون ذات صفات معينة
  .ة المتأخرة خاصة عند الشاب الذي حظي بنصيب وافر من التعليمالباقية في المرتب

أما القيم الثالثة األولى التي ظهرت عند اإلناث فهي القيمة الجمالية واالجتماعية والثقافية،وهي قيم مرتبطة    
لدراسة بطبيعة المرأة المحبة للظهور والتباهي والتفاخر،وقد كانت تقريبا نفس النتيجة التي توصلت إليها ا

أما .األمريكية التي اختارت حسب نتائجها المرأة، الرجل الجميل الذي يمكن  التفاخر به أمام أترابها وصديقاتها
بقية القيم ،فنالحظ من خالل قراءتنا للواقع تغاضي المرأة عنه خاصة إذا ارتبطت عاطفيا بالرجل أو بلغت سن 

  .معين يقلل من حظها في الزواج
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من خالل عينة الدراسة االستطالعية للشباب ض ومناقشة متغير السن عر --1-2-2
  يةالراغب في الزواج عن طريق اإلعالنات الصحف

يمثل تصورات الشباب الجزائري لقيم لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات ) 09(جدول رقم 
  ) الدراسة االستطالعية( الصحفية من متغير السن 

    
  ∑  Ns Conf.ج  كونتاكت.ج  أحالم.ج  العينة  القيم

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  الجنس.م
01  25-20  04  28.5  02  20  02  25.0  08  25  

25-30  04  28.5  03  30  03  37.5  10  31  
30-35  06  43.0  05  50  03  37.5  14  44  
∑  14  100  10  100  08  100  32  100  

02  
  
  

25-20  04  25  06  33  06  43  16  33  
25-30  05  31  04  22  03  21  12  25  
30-35  07  44  08  45  05  36  20  42  
∑  16  100  18  100  14  100  48  100  

03  25--20  05  25  05  33  00  00  10  24  
25-30  07  35  05  33  02  29  14  33  
30-35  08  40  05  33  05  71  18 43  
∑  20  100  15  100  07  100  42  100  

04  
  

25-20  12  54  09  47  10  50  31  51  
25-30  07  32  08  42  06  30  21  34  
30-35  03  14  02  11  04  20  09 15  
∑  22  100  19  100  20  100  61  100  

05  25-20  04  21  03  18  05  21  12  20  
25-30  06  32  04  23  07  29  17  28  
30-35  09  47  10  59  12  50  31 52  
∑  19  100  17  100  24  100  60  100  

06  25-20  02  13  03  23  05  28  10  22  
25-30  05  33  05  38.5  06  33  16  35  
30-35  08  53  05  38.5  07  39  20 43 
∑  15  100  13  100  18  100  46  100  

  100  289  100  91  100  92  100  106  المجموع العام
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على نتائج الدراسة االستطالعية،ويمثل تصورات الشباب الجزائري لقيم االختيار الجدول السابق ويحتوي     

،نالحظ أنه عند الفئة لجريدة أحالمفية من منظور متغير السن،فبالنسبة للزواج عن طريق اإلعالنات الصح
واحتلت .تكرارا 12و٪54 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الجماليةمن العمر قد احتلت  25- 20العمرية الواقعة بين 

المرتبة  يةقتصادالقيمة الدينية واالواحتلت .مرات 04٪ وتكررت  28.5وبنسبة  الثانيةالمرتبة  األخالقية القيمة
فقد احتلت المرتبة  االجتماعية القيمةأما .مرات في القيمتين على التوالي 04و 05٪ وتكررت  25وبنسبة  الثالثة
   .وتكرارين٪  13بنسبة  الخامسةالمرتبة   القيمة الثقافيةواحتلت .مرات 04٪ وتكررت 21وبنسبة  الرابعة

 07و٪35 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الدينيةمن العمر،قد احتلت  30-25وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    
الجمالية  تينالقيمواحتلت .مرات 05٪ وتكررت 33بنسبة  الثانيةالمرتبة  الثقافيةواحتلت القيمة .تكرارات

قيمة الواحتلت .مرات عند الثانية 06مرات عند األولى و 07٪ وتكررت  32بنسبة  الثالثةالمرتبة  واالجتماعية
 04و ٪28.5وبنسبة  الخامسةالمرتبة  القيمة األخالقيةواحتلت .تكرارات 05و٪ 31بنسبة  الرابعةالمرتبة  االقتصادية
  . تكرارات

 08و٪53 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الثقافيةسنة،فقد احتلت  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين   
 االقتصاديةالقيمة واحتلت .مرات 09٪ وتكررت 47وبنسبة  الثانيةلمرتبة ا االجتماعيةواحتلت القيمة .تكرارات
٪ وتكررت 43بنسبة  الرابعة،فقد احتلت المرتبة األخالقيةالقيمة أما .مرات 07٪ وتكررت  44بنسبة  الثالثةالمرتبة 

المرتبة  جماليةالالقيمة واحتلت .تكرارات 08و٪ 40بنسبة  الخامسةالمرتبة  الدينيةالقيمة واحتلت .مرات 06
  . تكرارات 03و ٪14بنسبة  السادسة

 القيمة الجماليةمن العمر،قد احتلت  25-20،نالحظ أنه عند الفئة العمرية الواقعة بين جريدة كونتاكتوبقراءة     
 ٪ 33بنسبة ذلك و الثانيةالمرتبة  الدينيةو االقتصادية تينالقيمواحتلت .تكرارا 09و ٪47 بنسبة األولىالمرتبة 

أما .مرات 03٪ وتكررت  23وبنسبة  الثالثةالمرتبة  الثقافيةالقيمة واحتلت .مرات على التوالي 05و 06وتكررت 
 الخامسةالمرتبة   االجتماعيةالقيمة واحتلت .تكرارين٪ و20بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  األخالقية القيمة
   .تكرارات 03و٪ 18بنسبة 

 08و٪42 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الجماليةمن العمر،قد احتلت  30-25الواقعة بين  وبالنسبة للفئة العمرية    
 الثالثةالمرتبة  الدينيةالقيمة واحتلت .تكرارات 05و٪ 38.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الثقافيةواحتلت القيمة .تكرارات
 03٪ وتكررت 30وبنسبة  الرابعة،فقد احتلت المرتبة األخالقيةالقيمة أما .مرات 05٪ وتكررت  33وبنسبة 

المرتبة  االقتصاديةالقيمة واحتلت .تكرارات 04و٪ 23بنسبة  الخامسةالمرتبة  االجتماعيةالقيمة واحتلت .مرات
  . تكرارات 04و ٪22بنسبة   السادسة

 10و ٪59 سبةبن األولىالمرتبة  القيمة االجتماعيةسنة،فقد احتلت  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    
   االقتصاديةالقيمة واحتلت .مرات 05٪ وتكررت 50 وبنسبة الثانيةالمرتبة  األخالقيةواحتلت القيمة .تكرارات
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٪ وتكررت 38.5بنسبة  الرابعة،فقد احتلت المرتبة الثقافيةالقيمة أما .مرات 08٪ وتكررت  45بنسبة  الثالثةالمرتبة 
المرتبة  الجماليةالقيمة واحتلت .تكرارات 05و٪ 33بنسبة  الخامسةة المرتب  الدينيةالقيمة واحتلت .مرات 05

  . وتكرارين ٪11بنسبة   السادسة
 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الجمالية 25- 20،احتلت عند الفئة العمرية بينLes nouvelles Confidencesوفي جريدة      

القيمة واحتلت .مرات 06٪ وتكررت  43بنسبة ذلك و انيةالثالمرتبة  االقتصادية القيمةواحتلت .تكرارات 10و 50٪
 25وبنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  األخالقية القيمةأما .مرات 05٪ وتكررت  28وبنسبة  الثالثةالمرتبة  الثقافية

 القيمة الدينيةواحتلت  .تكرارات 05و٪ 21بنسبة  الخامسةالمرتبة   االجتماعيةالقيمة واحتلت .تكرارين٪ و
 ،أي أن هذه القيمة لم تظهر في خطاب األشخاص في هذه الجريدة ٪ 00واألخيرة بنسبة  السادسةالمرتبة 

  .العمرية ئةوبالنسبة لهذه الف
 03و ٪37.5 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة األخالقيةمن العمر،قد احتلت  30-25وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    

 الثالثةالمرتبة  الجماليةالقيمة واحتلت .تكرارات 06و٪ 33بنسبة  الثانيةالمرتبة  لثقافيةاواحتلت القيمة .تكرارات
تكرارات  07و٪ 29بنسبة  الرابعةفقد احتلتا المرتبة االجتماعية والدينية،القيمة أما .مرات 06٪ وتكررت  30وبنسبة 
  . تكرارات 03و٪ 21بنسبة  الخامسةالمرتبة  االقتصاديةالقيمة واحتلت .للدينيةوتكرارين  االجتماعيةللقيمة 

 05و ٪71 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الدينيةسنة،فقد احتلت  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    
المرتبة  الثقافيةالقيمة واحتلت .تكرارات 12و٪ 50 بنسبة الثانيةالمرتبة  االجتماعيةواحتلت القيمة .تكرارات

 03٪ وتكررت 37.5بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  األخالقيةالقيمة أما .مرات 07٪ وتكررت  39بة بنس الثالثة
المرتبة  الجماليةالقيمة واحتلت .تكرارات 05و٪ 36بنسبة  الخامسةالمرتبة  االقتصاديةالقيمة واحتلت .مرات

  . تكرارات 04 ٪ 20بنسبة  السادسة
  :ظهرت في مجموع العينة من منظور متغير السن جاءت على النحو التاليأما فيما يخص رتب القيم التي     
 31و ٪51 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الجماليةسنة احتلت  25-20بالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين شوكة    

 األخالقيةمة القيواحتلت .مرة 16٪ وتكررت  33بنسبة ذلك و الثانيةلمرتبة ا االقتصادية القيمةواحتلت .تكرارا
 10و٪ 24بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  الدينية القيمةأما .مرات 08٪ وتكررت  25بنسبة  الثالثةالمرتبة 
أما  القيمة األخيرة صاحبة المرتبة .تكرارات 10و ٪ 22بنسبة  الخامسةالمرتبة  الثقافيةالقيمة واحتلت .تكرارات
  .تكرارا 12و   ٪ 20  االجتماعيةهي القيمة  السادسة

التي احتلت المرتبة األولى في جميع بالقيمة الجمالية وبالنظر الى هذه النتيجة نالحظ أن هذه الفئة قد اهتمت    
مما يدل داللة واضحة على حب الشباب للجمال،ألسباب نفسية أو اجتماعية،كإشباع حاجيات معينة .جرائد العينة

كما أنه يبحث كذلك على التمتع بالحياة وال يمكن أن يتأتى . خرينأو التخلص من عقدة نقص أو التباهي أمام اآل
 ومن جانب آخر فهو يرغب في شريك متخلق.له ذلك في تصوره، إال من خالل الوضعية االقتصادية المريحة

وعلى دين حتى يضمن حياة زوجية مستقرة،بعيدا عن االهتزازات الناتجة عن الخيانة وتعاطي المسكرات 
فالقيم األخالقية الدينية يفترض أنها تنهي عن .المنكرات كسبب من أسباب تصدع العالقة الزوجيةوالمخدرات و
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ثم يأتي الجانب الثقافي خاصة عند الشباب الذي لم ينل حظه من .الفحشاء والمنكر والتمسك بهما أهم رادع
للتفتح على عوالم أخرى ساهمت  فالقيمة االجتماعية، إذ يالحظ انصراف الشباب عن االهتمام بها نظرا.التعليم

وأصبح التقارب العاطفي والوجداني أهم لديهم كعامل من عوامل نجاح الحياة .فيها وسائل اإلعالم واالتصال
  .الزوجية من التقارب االجتماعي ومكانة العائالت

 16و ٪35 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الثقافيةسنة،احتلت  30-25وفيما يخص الفئة العمرية الواقعة بين شوكة    
المرتبة  الدينيةالقيمة واحتلت .مرة 21٪ وتكررت  34بنسبة ذلك و الثانيةلمرتبة  ا الجمالية القيمةواحتلت .تكرارا
 10و٪ 31بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  األخالقية القيمةأما .مرة 14٪ وتكررت  33بنسبة  الثالثة

المرتبة  القيمة االقتصاديةواحتلت .تكرارا 17و ٪ 28بنسبة  الخامسةلمرتبة ا االجتماعيةالقيمة واحتلت .تكرارات
  .  تكرارا 12و   ٪ 25بنسبة   السادسة

كما أن النتيجة في هذه الشوكة العمرية كانت هي األخرى منطقية،إذ جاءت القيم بنسب متقاربة مما يدل على     
بالفعل عن ) الترتيب(لة إحصائية كبيرة أو واضحة،و ال يعبر أنها تحتل تقريبا نفس المركز وترتيبها ليس له دال

المركز الذي تحتله هذه القيمة أو تلك عند هذه الفئة التي بدأ يظهر عليها نوع من النضج، لكنها في ذات الوقت 
يبة فالقيمة الجمالية عندها ذات مركز متقدم وهي قر.لم تتخلص بعد من طموح الشباب الجارف في التمتع بالحياة

  .من القيمتين الثقافية التي احتلت المرتبة األولى والدينية التي احتلت المرتبة الثالثة بفارق بسيطة في النسب
 31و ٪52 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة االجتماعيةسنة،احتلت  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين شوكة   

القيمة واحتلت كل من .مرة 14٪ وتكررت  44بنسبة ذلك و انيةالثلمرتبة ا األخالقية القيمةواحتلت .تكرارا
 القيمةأما .مرة في الدينية 18مرة في القيمة الثقافية و  20٪ وتكررت  43بنسبة  الثالثةالمرتبة  الثقافية والدينية

 ٪ 15بنسبة  امسةالخالمرتبة  الجماليةالقيمة واحتلت .تكرارا 20و٪ 42بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  االقتصادية
  .تكرارات 09و

وعند هذه الفئة العمرية،نالحظ أن القيم المعنوية احتلت مركزا مرموقا أكثر من القيم المادية المتمثلة في القيمة    
الجمالية على وجه الخصوص، إذ لم يعد هذا الجانب الشغل الشاغل لهذه الفئة التي أدركت أن الجمال يبقى قضية 

في حين احتلت القيمة . معيارية يمكن من خاللها اختيار الشريك المناسب لبناء أسرة مستقرة نسبية وليس قيمة
االجتماعية،األخالقية ،الثقافية والدينية المراكز األولى على أساس أن الشاب ال يختار زوجة لنفسه فقط وإنما 

  .وعاءا لنطفه وأخواال ألبنائه
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من خالل عينة الدراسة االستطالعية تعليمي المستوى العرض ومناقشة متغير  -1-2-3
  الصحفيةللشباب الراغب في الزواج عن طريق اإلعالنات 

  
  يمثل تصورات الشباب الجزائري لقيم لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية ) 10(جدول رقم 

  )الدراسة االستطالعية( من منظور متغير المستوى التعليمي 
كونتاك.ج  مأحال.ج  العينة  القيم

  ت
  ∑  Ns Conf.ج

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  مستوى التعليم.م
  28  09  25  02  30  03  29  04  االبتدائي.م   01

  25  08  25  02  30  03  21  03  المتوسط.م 
  22  07  25  02  20  02  21  03  الثانوي.م 
  25  08  25  02  20  02  29  04  الجامعي.م 
∑  14  100  10  100  08  100  32  100  

02  
  
  

  27  13  29  04  28  05  25  04  دائياالبت.م 
  33  16  36  05  33  06  31  05  المتوسط.م 
  23  11  21  03  22  04  25  04  الثانوي.م 
  17  08  14  02  17  03  19  03  الجامعي.م 
∑  16  100  18  100  14  100  48  100  

  33  14  43  03  33  05  30  06  االبتدائي.م   03
  24  10  29  02  20  03  25  05  المتوسط.م 
  24 10  14  01  27  04  25  05  لثانويا.م 
  19  08  14  01  20  03  20  04 الجامعي.م 
∑  20  100  15  100  07  100  42  100  

04  
  

  39  24  35  07  42  08  41  09  االبتدائي.م 
  31  19  40  08  32  06  23  05  المتوسط.م 
  17 10  15  03  16  03  18  04  الثانوي.م 
  13  08  10  02  10  02  18  04  الجامعي.م 
∑  22  100  19  100  20  100  61  100  

05  
  
  

  19  11  21  05  24  04  11  02  االبتدائي.م 
  23  14  25  06  24  04  21  04  المتوسط.م 
  23 14  25  06  17  03  26  05  الثانوي.م 
  35  21  29  07  35  06  42  08  الجامعي.م 
∑  19  100  17  100  24  100  60  100  
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  17  08  17  03  15  02  20  03  االبتدائي.م   06
  22  10  22  04  23  03  20  03  المتوسط.م 
 26 12  22  04  31  04  27  04  الثانوي.م 

  35  16  39  07  31  04  33  05  الجامعي.م 
∑  15  100  13  100  18  100  46  100  

  100  289  100  91  100  92  100  106  المجموع العام
    

هذه المرة يمثل تصورات الشباب  على نتائج الدراسة االستطالعية كذلك،ولكنالجدول السابق ويحتوي     
 لجريدةفبالنسبة .الجزائري لقيم االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور المستوى التعليمي

 09و ٪41 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الجمالية،نالحظ أنه عند الفئة ذات المستوى االبتدائي،قد احتلت أحالم
المرتبة  األخالقيةالقيمة واحتلت .مرات 06٪ وتكررت  30بنسبة  الثانيةالمرتبة  ينيةالد القيمةواحتلت .تكرارات

 04٪ وتكررت  25وبنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة االقتصادية، القيمةأما .مرات 04٪ وتكررت  29وبنسبة  الثالثة
 االجتماعية القيمةن احتلت في حي.تكرارات 03و٪  20بنسبة  الخامسةالمرتبة  القيمة الثقافيةواحتلت .مرات

   .وتكرارين٪  11بنسبة  السادسةالمرتبة 
واحتلت .تكرارات 05و ٪ 31بنسبة األولىالمرتبة  القيمة االقتصاديةوعند الفئة ذات المستوى المتوسط،احتلت    

  ٪ 23بنسبة  الثةالثالمرتبة  الجماليةالقيمة واحتلت .مرات 05٪ وتكررت 25بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية القيمة
مرات  04٪ وتكررت  21وبنسبة  الرابعةفقد احتلتا المرتبة االجتماعية واألخالقية، تينالقيمأما .مرات 05وتكررت 

   .تكرارات 03و٪  20بنسبة  الخامسةالمرتبة  القيمة الثقافيةواحتلت .مرات على التوالي 03و
. تكرارات 04و  ٪27 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الثقافيةت أما بالنسبة للفئة ذات المستوى الثانوي،فقد احتل    

  واالقتصادية  ة الدينيةـالقيمواحتلت .مرات 05وتكررت  ٪ 26 بنسبة الثانيةالمرتبة  االجتماعية القيمةواحتلت 
لمرتبة فقد احتلت ااألخالقية، القيمةأما .مرات على التوالي 04مرات و 05٪ وتكررت  25نسبة ب الثالثةالمرتبة 
   .تكرارات 04و٪  18بنسبة  الخامسةالمرتبة   الجماليةالقيمة واحتلت .مرات 03٪ وتكررت  21وبنسبة  الرابعة

. تكرارات 08و ٪42 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة االجتماعيةوعند الفئة ذات المستوى الجامعي،قد احتلت     
 الثالثةالمرتبة  األخالقيةالقيمة واحتلت .مرات 05وتكررت  ٪ 33بنسبة  الثانيةالمرتبة  الثقافية القيمةواحتلت 
. مرات 04٪ وتكررت  20بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة الدينية، القيمةأما .مرات 04٪ وتكررت  29وبنسبة 
المرتبة  الجمالية القيمةفي حين احتلت .تكرارات 03و٪  19بنسبة  الخامسةالمرتبة  االقتصاديةالقيمة واحتلت 
   .تكرارات 04و٪  18بنسبة  السادسة

المرتبة  القيمة الجمالية،نالحظ أنه عند الفئة ذات المستوى االبتدائي،قد احتلت بجريدة كونتاكتوفيما يتعلق     
  واحتلت.مرات 05٪ وتكررت  33بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية القيمةواحتلت .تكرارات 08و ٪42 بنسبة األولى
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 الرابعةفقد احتلت المرتبة االقتصادية  القيمةأما .مرات 03٪ وتكررت  30وبنسبة  الثالثةالمرتبة  األخالقيةالقيمة  
في حين  .تكرارات 04و٪  24بنسبة  الخامسةالمرتبة  االجتماعيةالقيمة واحتلت .مرات 05٪ وتكررت  28بنسبة 
  . وتكرارين٪  15بنسبة  السادسةالمرتبة  الثقافية القيمةاحتلت 

واحتلت .تكرارات 06و ٪33 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة االقتصاديةد الفئة ذات المستوى المتوسط،احتلت وعن   
 03وتكررت  الثالثةالمرتبة  األخالقيةالقيمة واحتلت .مرات 06٪ وتكررت32بنسبة  الثانيةالمرتبة  الجمالية القيمة
واحتلت . مرات 04٪ وتكررت  24بنسبة  الرابعةة فقد احتلت المرتباالجتماعية ، القيمةأما .٪ 30بنسبة مرات

بنسبة  السادسةالمرتبة  القيمة الدينيةفي حين احتلت .تكرارات 03و٪  23بنسبة  الخامسةالمرتبة  القيمة الثقافية
   . تكرارات  03و٪  20

  .تكرارات 04و ٪31 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الثقافيةوبالنسبة للفئة ذات المستوى الثانوي،فقد احتلت    
 الثالثةالمرتبة االقتصادية القيمة واحتلت .مرات 04٪ وتكررت  27بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية القيمةواحتلت 
٪ وتكررت  20بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة األخالقية، القيمةأما .مرات 04٪ وتكررت  22بنسبة 
 الجماليةالقيمة في حين احتلت  .تكرارات 03و٪  17بنسبة  امسةالخالمرتبة   االجتماعيةالقيمة واحتلت .مرتين

   . تكرارات  03و٪  16بنسبة  السادسةالمرتبة 
 06و ٪35 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة االجتماعيةوعند الفئة ذات المستوى الجامعي،قد احتلت     

 الدينية واألخالقيةالقيمة واحتلت .مرات 04 ٪ وتكررت 31بنسبة  الثانيةالمرتبة  الثقافية القيمةواحتلت .تكرارات
فقد االقتصادية، القيمةأما .مرات ومرتين عند القيمتين على التوالي 03٪ وتكررت  20وبنسبة  الثالثةالمرتبة 

٪  10بنسبة  الخامسةالمرتبة  الجماليةالقيمة واحتلت .مرات 03٪ وتكررت  17بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة 
   .وتكرارين

 األولىالمرتبة  القيمة الدينيةوعند الفئة ذات المستوى االبتدائي،احتلت ،Les nouvelles Confidencesوفي جريدة      
القيمة واحتلت  .مرات 07٪ وتكررت  35بنسبة  الثانيةالمرتبة  الجمالية القيمةواحتلت .تكرارات 03 ٪43 بنسبة

بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة األخالقية، القيمةأما .مرات 04٪ وتكررت  29وبنسبة  الثالثةالمرتبة  االقتصادية
في حين احتلت .تكرارات 05و٪  21بنسبة  الخامسةالمرتبة  االجتماعيةالقيمة واحتلت .مرتين٪ وتكررت  25

  .تكرارات 03و٪  17بنسبة  السادسةالمرتبة  الثقافية القيمة
واحتلت .تكرارات 08و ٪40  بنسبة األولىالمرتبة  الجمالية القيمةوعند الفئة ذات المستوى المتوسط،احتلت     

 ٪29بنسبة الثالثةالمرتبة  الدينيةالقيمة واحتلت .مرات 05٪ وتكررت36بنسبة  الثانيةالمرتبة  االقتصادية القيمة
مرات  06 ا٪ وتكررت 25وبنسبة  الرابعةفقد احتلتا المرتبة االجتماعية واألخالقية، القيمةأما .وتكررت مرتين

   .تكرارات 04و٪  22بنسبة  الخامسةالمرتبة  القيمة الثقافيةواحتلت .ومرتين على التوالي
 06و ٪25 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة االجتماعية واألخالقيةوبالنسبة للفئة ذات المستوى الثانوي،فقد احتلت    

  .مرات 04وتكررت  ٪22بنسبة  الثانيةالمرتبة  الثقافية القيمةواحتلت .للقيمة األولى وتكرارين للثانية تكرارات
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فقد احتلت المرتبة الجمالية، القيمةأما .مرات 03٪ وتكررت  21بنسبة  الثالثةالمرتبة االقتصادية القيمة واحتلت 
   .فقط وتكرار واحد٪  14بنسبة  الخامسةالمرتبة  الدينيةالقيمة واحتلت .مرات 03٪ وتكررت  15بنسبة  الرابعة

  .تكرارات 07و ٪39 بنسبة األولىالمرتبة  القيمة الثقافيةنسبة للفئة ذات المستوى الجامعي،فقد احتلت وبال   
المرتبة األخالقية القيمة واحتلت .مرات كذلك 07٪ وتكررت  29وبنسبة  الثانيةالمرتبة  االجتماعية القيمةواحتلت 

٪  14بنسبة  الرابعةفقد احتلتا المرتبة ية والدينية،القيمتين االقتصادأما .مرات 02٪ وتكررت  25بنسبة  الثالثة
٪  10ة ــبنسب الخامسةالمرتبة  الجماليةالقيمة واحتلت .االقتصادية مرتين،والدينية مرة واحدةوتكررت 

   .تكرارينو
المستوى  وهذه النتيجة تبدو منطقية جدا بالنسبة للمستوى االبتدائي احتلت القيمة الجمالية المرتبة األولى،فبحكم   

التعليمي المتدني فإن اهتمام الشاب عادة ما ينصب على هذه القيم حتى يتخلص من عقدة الفشل في المجال 
العلمي أو االقتصادي المادي،فيبرهن لنفسه ولآلخرين قدرته على االختيار للزواج وإقامة عالقات عاطفية مع 

  . .شريك يتمتع بإمكانيات جمالية كبيرة
القيمة الدينية المرتبة الثانية، وهي تعد من المرتبات األولى،كان أمر متوقع بالنظر الى طبيعة كما أن احتالل   

المجتمع الجزائري المحافظ،أو على األقل يبحث عن شريك محافظ على مظاهر التدين خاصة الرجال حتى لو لم 
  .يكن ممارسا للطقوس الدينية

من الفئات الثالثة األولى، وليست بعيدة كثيرا عن القيمة الدينية أما فيما يخص القيمة األخالقية وقد جاءت ض   
مما يدل على تداخل القيمتين عند الشباب الجزائري خصوصا الذي لم يحظ بنصيب وافر من التعليم وهذا ما كنا 

  .قد أشرنا إليه في موقع سابق
ة والخامسة، مما يدل على أن هذه الفئة،تبحث أما القيمتين االقتصادية واالجتماعية ،فقد احتلتا المرتبتين الرابع   

إال إذا كان الشاب من ذوي  –عن شركاء من مستوى يناسب مستواها المتواضع،فالمستوى االبتدائي ال يسمح
بتبوء وظيفة مرموقة مما ال يشجع على البحث عن شريك من مستوى تعليمي راق  –األمالك أو تجارة معتبرة 
   .أو ذو دخل متواضع) خاصة بالنسبة للمرأة(كون دون دخل وبالتالي فإن هذا الشريك ي

  أما الفئة األخيرة فقد تمثلت في القيمة الثقافية،وهي نتيجة متوقعة بالنظر الى المستوى التعليمي المتواضع    
  .   لهذه الفئة،والتي تبحث عن شريك متقارب في ظل نظرية التكافؤ حتى تضمن االنسجام والتوافق الزواجي

والنتائج بالنسبة للفئة ذات المستوى المتوسط  تبدو كذلك منطقية،فهذه الفئة تتطلع الى مستوى معيشي مناسب   
كما .وتعتقد في التعاون بين الشريكين من أجل حياة أفضل،وعلى هذا جاءت القيمة االقتصادية في المرتبة األولى

ع إلى إشباع بعض النقص فيها من خالل البحث عن أن هذه الفئة كسابقتها بالنظر الى مستواها التعليمي،تتطل
واحتلت القيمتين األخالقية والدينية مرتبة .شريك يتميز بإمكانيات جمالية،فجاءت هذه القيمة في المرتبة الثانية

  .متقاربة،في حين لم تهتم بالقيمة االجتماعية والثقافية كثيرا،فاحتلتا المرتبتين األخيرتين
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لفئة ذات المستوى الثانوي،نالحظ أثر التعليم على نضج هذه الفئة نوعا ما،حيث احتلت القيمة ا وبقراءة نتيجة   
الثقافية المرتبة األولى،واحتلت القيمة الدينية المرتبة الثانية،وقد بدأ جليا إدراك الفرق بين هذه األخيرة وبين 

األخالق مع القيم الدينية في كثير من المواقف  فقد ال تنطبق.القيمة األخالقية التي لم تحتل سوى المرتبة الرابعة
.          في المجتمع الجزائري،الذي يعتد أكثر بالعادات واألعراف ويعدها من الدين،وهي ربما بعيدة عنه كليا  

واحتلت كل من القيمة االقتصادية واالجتماعية نفس المرتبة الرتباطهما الكبير،إذ عادة ما تتمتع األسر المرتاحة  
أما قيمة الجمالية والتي تبقى مسألة ليست ذات .قتصاديا بصيت اجتماعي تفرضه قوة المال في كثير من األحيانا

بال بالنسبة لهذه الفئة لغلبة القيمة الثقافية عندها،فهي تبحث عن شريك مناسب ومتجانس فكريا وثقافيا كونها ذات 
                              .           مستوى غير بعيد كثيرا عن المستوى العالي

والنتيجة عند الفئة ذات المستوى الجامعي كانت متوقعة،إذ يرنو صاحب المستوى التعليمي العالي عادة الى   
كما يبحث عن زوجة مـن عائلة ذات .االقتران بمن هو في مستواه خوفا من التصدع الوجداني والتنافر الفكري

راسخ أن هذا النوع من األسر يرتبط أكثر بمستوى تعليمي رفيع الشأن،حتى ولو سمعة اجتماعية طيبة لالعتقاد ال
.كان التعليم تقليدي كالتعليم القرآني وما يرتبط بهذا  من احترام للقيم الدينية واألخالقية  

ة مقبولـة وجاءت القيمة االقتصادية في مرتبة متأخرة مقارنة بالقيم السالفة الذكر،فالشريك عادة ما يتبوأ وظيف  
اقتصاديا،تمكنه من االعتماد على دخله الخاص في إدارة وتسيير شئون أسرته،وال يلجأ الى الطـرف اآلخر إال 

أما القيمة الجمالية فليست ذات شأن كذلك عند هذه الفئة المثقفة،إلدراكها أنها قيمة ثانوية .عند الضرورة القصوى
.   األسرةال يمكن االعتماد عليها أبدا كمعيار لبناء   

وبترتيب القيم التي ظهرت في مجموع العينة من منظور متغير المستوى التعليمي نجد أنه تلك التي احتلت       
  :المراتب األولى عند مختلف المستويات تمثلت في

  .عند الفئة ذات المستوى االبتدائي والدينية القيمتين الجمالية 
  . وى المتوسطعند الفئة ذات المست االقتصاديةالقيمة 
  .عند الفئة ذات المستوى الثانوي الثقافية القيمة

  .عند الفئة ذات المستوى الجامعيالقيمتين االجتماعية و الثقافية 
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  1-2-4 - عرض ومناقشة متغير البيئة الجغرافية من خالل عينة الدراسة االستطالعية للشباب 
 الراغب في الزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية

  من  منظوريمثل تصورات الشباب الجزائري لقيم لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية ) 11(جدول رقم 
  )الدراسة االستطالعية( متغير المنطقة الجغرافية 

  
. م  القيم

  الجغرافي
كونتا.ج  أحالم.ج

  كت
  ∑  Ns Conf.ج

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
  41  13  37.5  03  40  04  43  06  احلضر  01

  59  19  62.5  05  60  06  57  08  لریفا
∑  14  100  10  100  08  100  32  100  

  73  35  64  09  78  14  75  12  احلضر  02
  27  13  36  05  22  04  25  04  الریف

∑  16  100  18  100  14  100  48  100  
  38  16  29  02  40  06  40  08  احلضر  03

  62  26  71  05  60  09  60  12  الریف
∑  20  100  15  100  07  100  42  100  

04  
  

  31  19  35  07  37  07  23  05  احلضر
  69  42  65  13  63  12  77  17  الریف

∑  22  100  19  100  20  100  61  100  
  37  22  37.5  09  41  07  32  06  احلضر  05

  63  38  62.5  15  59  10  68  13  الریف
∑  19  100  17  100  24  100  60  100  

  63  29  72  13  54  07  60  09  احلضر  06
  37  17  28  05  46  06  40  06  الریف

∑  15  100  13  100  18  100  46  100  
  100  289  100  91  100  92  100  106  المجموع العام

  
يمثل هذا الجدول نتائج الدراسة االستطالعية لتصورات الشباب الجزائري لقيم االختيار للزواج عن طريق  

الحظ أن القيم عند أبناء الحضر أخذت ،نلجريدة أحالمفبالنسبة .اإلعالنات الصحفية من متغير المنطقة السكنية
  :الترتيب التالي

بنسبة  الثانيةالمرتبة الثقافية واحتلت القيمة .مرة 12وبتكرار بلغ  ٪75 بنسبةالقيمة االقتصادية وهي  األولىالقيمة    
 لقيمة الدينيةافي حين احتلت .تكرارات 06٪ و43بنسبة األخالقية قيمة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرات 09٪ وتكررت60

  االجتماعية القيمة الى الخامسةوعادت المرتبة .مرات 08٪ وتكررت   40بنسبة الرابعة المرتبة 
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  .تكرارات 05و٪  23بنسبة  القيمة الجماليةمرتبة عادت الى  سادسأما .مرات 06٪ وتكررت  32بنسبة 
مرتبة  أولعند هذه الفئة،فإن  ة كونتاكتجريدأما النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة االستطالعية في     

 07و٪  54بنسبة  الثانيةالمرتبة الثقافية  القيمةواحتلت .تكرارا 14و ٪78 بنسبة كذلكالقيمة االقتصادية احتلتها 
 القيمة الدينيةفي حين احتلت .تكرارات 07٪ 41بنسبة االجتماعية قيمة ال الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارات

وعادت المرتبة .عند األخالقية04تكرارات عند الدينية،و 06٪ و40بنسبة الرابعة المرتبة  قيةوالقيمة األخال
 .تكرارات 07و٪  37بنسبة الجمالية  القيمة الى الخامسة

 13و ٪72 بنسبةالقيمة الثقافية  ذات الفئة دائما الى عن األولىعادت المرتبة ،Les nouvelles Confidences عينةوفي     
قيمة  كل من،الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارات 09و٪  64بنسبة  الثانيةالمرتبة االقتصادية احتلت القيمة و.تكرار

 الجماليةالقيمة في حين احتلت .٪ 37.5بنسبة مرات 03مرات والثانية  09تكررت  األولىاالجتماعية واألخالقية،
  .وتكرارين٪  29بنسبة الدينية  القيمة الى سةالخاموعادت المرتبة .تكرارات 07و٪  35بنسبة الرابعة المرتبة 

  : وعموما رتبت هذه القيم عند شباب الحضر كما يلي   
  .تكرارا 35٪ و  73بنسبة  األولىاحتلت المرتبة  القيمة االقتصادية -
  .تكرارا 29٪ و  63بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة  الثقافيةالقيمة  -
  .تكرارا 13٪ و  41بنسبة  لثالثةااحتلت المرتبة  األخالقيةالقيمة  -
  .تكرارا 16٪ و  38بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  الدينيةالقيمة  -
  .تكرارا 22٪ و  37بنسبة  الخامسةاحتلت المرتبة  االجتماعيةالقيمة -
  .تكرارا 19٪ و 31بنسبة  السادسةاحتلت المرتبة  الجماليةالقيمة  -

  :يف جاءت كما يليوترتيب نفس القيم عند شباب الر    
واحتلت القيمة .مرة 17وتكررت  ٪77 بنسبةالقيمة الجمالية  األولى، احتلت المرتبة جريدة أحالمفي     

 12٪  60بنسبة الدينية قيمة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرة 13وتكررت ٪  68بنسبة  الثانيةالمرتبة االجتماعية 
وعادت المرتبة .مرات 08٪ وتكررت  57بنسبة الرابعة تبة المر األخالقيةالقيمة في حين احتلت .تكرارات
 االقتصاديةالقيمة عادت الى  السادسةأما المرتبة .مرات 06٪ وتكررت  40بنسبة  الثقافية القيمة الى الخامسة

                                     .                                                                                تكرارات 04و٪  25بنسبة 
واحتلت .تكرارا 12و ٪63 بنسبةالقيمة الجمالية كذلك قيمة احتلتها  أولأن  جريدة كونتاكتوالنتائج في     

واحتلت المرتبة .عند األخالقية 06و تكرارات عند الدينية 09و٪  60بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية واألخالقيةالقيمتين 
 06٪ و 46بنسبة الرابعة المرتبة  الثقافيةالقيمة في حين احتلت .تكرارات 10٪  59بنسبة االجتماعية قيمة ،الالثالثة

  .تكرارات 04و٪  22بنسبة االقتصادية  القيمة الى الخامسةوعادت المرتبة .تكرارات
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 05و ٪71 بنسبةلقيمة الدينية ا ذات الفئة الى في األولىعادت المرتبة ،Les nouvelles Confidences عينةوفي     
قيمة  كل من،الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا 13و٪  65بنسبة  الثانيةالمرتبة الجمالية واحتلت القيمة .تكرارا

 االقتصاديةالقيمة في حين احتلت .٪ 62.5ة بنسب مرات 05مرة والثانية  15تكررت  األولىاالجتماعية واألخالقية،
  .تكرارات 05و٪28بنسبة الثقافية  القيمة الى الخامسةوعادت المرتبة .تكرارات 05٪و 36بنسبة الرابعة المرتبة 

  : وعموما رتبت هذه القيم عند شباب الريف على النحو التالي    
  .تكرارا 42٪ و  69بنسبة  األولىاحتلت المرتبة  الجماليةالقيمة  -
  .تكرارا 38 ٪ و 63بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة  االجتماعيةالقيمة  -
  .تكرارا 26٪ و  62بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  الدينيةالقيمة  -
  .تكرارا 19٪ و  59بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  األخالقيةالقيمة  -
  .تكرارا 17٪ و  37بنسبة  الخامسةاحتلت المرتبة  الثقافيةالقيمة -
  .تكرارا 13و ٪  27بنسبة  السادسةاحتلت المرتبة  القيمة االقتصادية -

أنها نتائج متوقعة،فالظروف المعيشية الصعبة في أو الريف نالحظ  الحضرسواء عند شباب  ،وبقراءة النتائج   
كما أنه شباب يولي عناية خاصة .المدن تدفع بشبابها اليوم االختيار للزواج شريك ذو دخل لتأمين حياة كريمة

ل  التي مافتئت تلعب دور كبير في هذا المضمار، كما أن المستوى بالجانب الثقافي لتوفر وسائل اإلعالم واالتصا
بقية القيم وإن احتلت ثم تأتي .الثقافي مرتبط عادة بالمستوى التعليمي الذي يمكن أن يحقق حياة اقتصادية مريحة

  .المراتب األخيرة إال أن تكرارها يبقى كثيف
دليل بينهم وبين شباب الحضر اختالف ترتيب القيم ف، وبا نرفعها بالنسبة لشباب الرينفس المالحظات تقري    

الى درجة كبيرة ألنه ترعرع وهو محاط بكل من هو جميل من جمال  فالريفي بطبعه يحب الجمال.على ذلك
الطبيعة الى جمال الحياة البسيطة في الريف،وهو يعد هذا الجانب المعيار الذي تختار على أساسه العروس 

ر شخصي أو والدي ويؤكد هذا الموقف االختيار عن طريق اإلعالنات الصحفية حسب ما خاصة سواء كان اختيا
  .استقيناه من نتائج الدراسة االستطالعية ثم النهائية فيما بعد

ثم جاءت القيمة االجتماعية، فالشاب الريفي ال يمكن أن يختار أو تختار له عروس إال من عائلة ذات صيت    
حتى وإن كانت عائلة فقيرة،ألن الريفي يعيش وأبنائه على سمعته وشرفه وكل عائلة  أو سمعة اجتماعية عالية

.               معروفة بتاريخها ألجيال طويلة،عكس المدن الذي يختفي فيه تاريخ العائالت في وسط زحمة الحياة ومشاغلها
مفهومهما في الذهنية الجزائرية وخاصة عند  وتلت هذه القيمة،القيمتين الدينية واألخالقية والتي كثيرا ما يرتبط   

  .الفئات ذات المستوى التعليمي المتدني أو المتوسط
وجاءت القيمة االقتصادية في ذيل القائمة ألن اإلنسان الريفي عادة ما يرفض عمل المرأة خارج البيت، بل    

تصرف في إرثها أو أرضها على ،وإن كان ال يتوانى في كثير من األحيان من ال"حرام"منهم من يعد أجرها 
  .اعتباره القيم عليها
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وعموما فقد أجملنا نتائج الدراسة االستطالعية هذه في جدول لتوضيح رتب القيم الست األكثر    
  .تكرارا عند مختلف المتغيرات

ة الزواج عن طريق اإلعالنات الصحفي رتب القيم عند الشباب الراغب فييوضح ) 12( جدول رقم   
  .ل نتائج الدراسة االستطالعيةمن خال

  

  
و من خالل النتائج المتوصل أليها استطعنا اختبار الميدان وبالتالي تحديد فروضنا والتي سوف نأتي على    

  .يث الحظناذكرها و اختبارها خالل الدراسة النهائية لتثبيتها أو نفيها ح
  .اهتمام اإلناث عند مختلف األعمار والمستويات التعليمية والمنطقة السكنية بالقيم الجمالية واالجتماعية الثقافية -
  .اهتمام الذكور عند مختلف األعمار والمستويات التعليمية والمنطقة السكنية بالقيم االقتصادية واألخالقية الدينية -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 المنطقة .م
 السكنية

المستوى التعليمي .م الجنس.م  السن .م   القيم 

35-30 � � ابتدائي متوسط ثانوي جامعي حضر ريف   25-30  20-25  
 األخالقية ***  ** **  *** ***  ** *** 
 االقتصادية **   *   * ***  * 

نيةالدي  *** *** ***  **  ** ***  ***  

 الجمالية * **   * * **    *
 االجتماعية   *  **   *** *  **

 الثقافية  * ***  ***   * * ** 
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 2- عرض وتحليل نتائج الدراسة النهائية

  التذكير بالفرضيات  – 1 – 2
  الفرضية العامة

تبرز في تصورات الشباب الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية القيم  " 
 ات القيموتبرز تصور.والقيم االجتماعية الثقافية بحكم المستوى التعليمي.بحكم الجنس) المادية والمعنوية( الجمالية

             ".وتبرز في تصوراتهم القيم االقتصادية بحكم السن .الدينية االخالقية في البيئتين الريفية والحضرية
    

:   وعن هذه الفرضية العامة انبثقت أخرى جزئية كما يلي   
   الفرضية الجزئية األولى

الجمالية  ريق االعالنات الصحفية القيمتبرز في تصورات الشابات الجزائريات لالختيار للزواج عن ط"  
جمال (الجمالية المادية  وفي تصورات الشبان الجزائريين القيم.)النفسالروح،جمال جمال (المعنوية 

)".                                                                             الشكل،جمال المظهر  
  الفرضية الجزئية الثانية 

برز في تصورات الشباب الجزائري ذوي المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط لالختيار للزواج عن طريق ت"  
". في حين تبرز في تصورات ذوي المستوى الثانوي والجامعي القيم الثقافية.اإلعالنات الصحفية القيم االجتماعية  

  الفرضية الجزئية الثالثة
  الجزائري من أبناء الريف وأبناء المدن لالختيار للزواج عن  تصورات الشبابتبرز القيم الدينية االخالقية في "

  ".طريق اإلعالنات الصحفية على حد سواء 
  الفرضية الجزئية الرابعة 

تبرز في تصورات الشباب الجزائري في االختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية على القيم االقتصادية  "
  30-25سنة والفئة العمرية  -25-20لعمرية عند الفئة داخل الشوكة ا
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  I- وحدات المحتوى
   1- وحدة الكلمة 

 1 - 1– وحدة الكلمة في القيم الجمالية
  1 – 1 – 1 -   وحدة الكلمة في القيم الجمالية من منظور متغير الجنس

ات الصحفية من يوضح وحدة الكلمة المستعملة في تصورات الشباب الجزائري للقيم الجمالية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالن) 13(جدول رقم   
 منظور متغير الجنس

 

 وحدة الكلمة   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
∑ � � ∑ � � ∑ � � ∑ �  � 

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
جميلة/ وسيم 30 15 39 17 69 16 22 20 23 15 45 17 09 12 10 09 19 10 61 16 72 15 133 15  

.ق
الجمالية المادية

 القيم الجمالية 

)ة(أنيق 17 09 15 7.5 32 7.5 10 09 13 09 23 09 13 17 13 12 26 14 40 10.5 41 08 81 09  
)ة(جذاب 23 12 28 12 51 12 08 07 14 09 22 8.5 07 09 11 10 18 10 38 10 53 11 91 10.5  

)ة(رومانسي 10 05 18 08 28 07 10 09 12 08 22 8.5 04 05 09 08 13 07 24 06 39 08 63 07  

)ة(هادئ 25 13 35 15 60 14 16 15 22 15 38 15 11 14 16 15 27 14 52 14 73 15 125 14.5  

.ق
الجمالية
.

المعنوية
 

)ة(رقيق 26 13 27 12.5 53 112.5 17 15 20 13 37 14 12 16 19 17 31 17 55 14.5 66 14 121 14  
 بشوش 31 16 36 16 67 16 16 15 28 19 44 17 07 09 13 12 20 11 54 14 77 16 131 15
 حنون 33 17 29 13 62 15 11 10 17 11 28 11 13 17 18 17 31 17 57 15 64 13 121 14

العام المجموع 195 100 227 100 422 100 110 100 149 100 259 100 76 100 109 100 185 100 381 100 485 100 866 100  
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من منظور متغير الجنس  عينة جريدة أحالمفي القيم الجمالية المادية والمعنوية جاءت النتائج في  وحدة الكلمةفي 
  :عند الذكور كما يلي

 جذابةمرة،واحتلت كلمة  30وتكررت %.15بنسبة  األولىالمرتبة  جميلةاحتلت كلمة  الجمالية الماديةبالنسبة للقيم 
واحتلت المرتبة  % 09مرة بنسبة  17 أنيقةمرة في حين تكررت كلمة  23وظهرت .% 12بنسبة  الثانيةالمرتبة 

  .% 05مرات بنسبة  10وتكررت  الرابعةاحتلت المرتبة  رومانسيةثم كلمة .الثالثة
 الثانيةالمرتبة  بشوشو.تكرارا 33 %17بنسبة  األولىالمرتبة  حنون،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم    
مرة على التوالي ونسبة  25و 26بالتكرار  الثالثةالمرتبة  هادئةو رقيقةواحتلت كلمتا .مرة 31وتكررت  %16بة بنس

13%. 
المرتبة  جميلة،من منظور نفس الجنس،احتلت كلمة الماديةالجمالية ففي القيم ،جريدة كونتاكتوبالنسبة لعينة     

في . تكرارات 10و  % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة  رومانسيةو يقةأنواحتلت .مرة 22 وتكررت % 20بنسبة كذلك األولى
  .الثالثةواحتلت المرتبة  % 07مرات بنسبة  08 جذابةحين تكررت كلمة 

وتكررت كلمة .% 15بنسبة  األولىالمرتبة  حنون،كل الكلمات ماعدا كلمة الجمالية المعنويةواحتلت في القيم    
  . تكرارا 11و % 10احتلت بنسبة  فقدحنون أما كلمة .مرة 16 بشوشو ةهادئكلمتا و. مرة 17رقيقة

 جميلةواحتلت . مرة 13 وتكررت % 17بنسبة  األولىالمرتبة  كذلكأنيقة ،احتلت كلمة Les nouvelles Confidencesوفي عينة 
بنسبة  ثالثةالمرات واحتلت المرتبة  07 جذابةفي حين تكررت كلمة .مرات 09وتكررت  %12بنسبة  الثانيةالمرتبة 

  . تكرارات 04و % 05بنسبة  رومانسيةلكلمة  الرابعةوعادت المرتبة .% 09
 % 17بنسبة  األولىالمرتبة  حنون،احتلت الجمالية المعنوية،أما ما تعلق بالقيم الماديةالجمالية هذا بالنسبة للقيم    

مرة ونسبة  11بالتكرار  الثالثةالمرتبة ة ادئهو.مرة 12وتكررت %16بنسبة  الثانيةالمرتبة  رقيقةواحتلت .تكرارا 13و
  %. 09مرات و بنسبة  07بالظهور  الرابعةالمرتبة  احتلتبشوش  وكلمة %. 14

   :وجاءت رتب القيم بالنظر إلى المجموع العام عند الذكور في جرائد العينة الثالث على النحو التالي   
 الثانيةالمرتبة  أنيقةواحتلت .مرة 61 وتكررت %16بنسبة  األولىتبة المرجميلة ،احتلت الماديةالجمالية بالنسبة للقيم 

أما آخر  %. 10مرة بنسبة  38وتكررت  الثالثةالتي احتلت المرتبة  جذابةثم كلمة .مرة 40وتكررت  %10.5بنسبة 
  .مرة 24 وتكررت.% 06بنسبة  رومانسيةمرتبة عادت الى كلمة 

المرتبة  رقيقةواحتلت كلمة .اتكرار 57و %15بنسبة  األولىالمرتبة حنون تلت ،فقد احالجمالية المعنويةأما القيم   
       تكررتا،% 14بنسبة الثالثة  المرتبةبشوش وهادئة واحتلت كل من كلمتي . مرة 5وتكررت  % 14.5بنسبة  الثانية

  .مرة على التوالي  53و54
  :اإلناث جاءت النتائج كما يلي دائما  ومن منظور نفس المتغير لكن عند وحدة الكلمةوفي    
 39وتكررت  %17 المرتبة األولى بنسبة وسيماحتلت كلمة  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم  عينة جريدة أحالمفي   

 الثالثةالمرتبة  رومانسيفي حين احتلت كلمة .مرة 28وتكررت  %12بنسبة  الثانيةالمرتبة  جذابكلمة واحتلت .مرة
  % 07.5مرات بنسبة  15وتكررت  الرابعةالتي احتلت المرتبة  أنيقثم كلمة %. 08سبة مرة ون 18 بالتكرار
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 الثانيةالمرتبة  هادئو.تكرارا 36و %16بنسبة  األولىالمرتبة  بشوش،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم 

احتلت المرتبة  رقيقو.%13ة بنسبة مر 29بالظهور الثالثةالمرتبة  حنونواحتلت كلمة .مرة 35وتكررت  %15بنسبة 
  %. 12مرة ونسبة  27بالظهور  الرابعة

 % 15بنسبة  كذلك األولىالمرتبة  وسيم،احتلت كلمة الماديةالجمالية ففي القيم ،جريدة كونتاكتوبالنسبة لعينة    
واحتلت . على التواليتكرارا  13و 14و  % 09بنسبة الثانية المرتبة   وأنيق جذابواحتلت كلمتا .مرة 23 وتكررت
   .تكرارا 12و % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة  رومانسي

المرتبة  هادئوكلمة .تكرارا  28و % 19بنسبة  األولىالمرتبة  بشوش كلمة،الجمالية المعنويةواحتلت في القيم    
. %13مرة بنسبة  20،الثالثةالتي احتلت المرتبة  رقيقفي حين تكررت كلمة .مرة 22وتكررت  % 15بنسبة  الثانية

   .تكرارا 17و % 10بنسبة  حنونلكلمة  الرابعةعادت المرتبة و
واحتلت  .  مرة 13 وتكررت % 12بنسبة  األولىالمرتبة  كذلكأنيق ،احتلت كلمة Les nouvelles Confidencesوفي عينة    

 الثالثةت واحتلت المرتبة مرا 10 وسيمفي حين تكررت كلمة .مرة 11وظهرت  %10بنسبة  الثانيةالمرتبة  جذاب
   .تكرارات 09و % 08بنسبة  رومانسية لكلمة  الرابعةوعادت المرتبة %. 09بنسبة 

المرتبة  وحنون رقيق،احتلت كل من الجمالية المعنوية،أما ما تعلق بالقيم الماديةالجمالية هذا بالنسبة للقيم    
 الثالثةوالمرتبة .مرة 16وتكررت % 15بنسبة  الثانيةة المرتبهادئ واحتلت .تكرارا 18و 19و % 17بنسبة  األولى

  .بشوش لكلمة عادت % 12مرة ونسبة  13بالتكرار 
   :وجاءت رتب القيم بالنظر إلى المجموع العام عند اإلناث على النحو التالي  

 الثانية جذابتلت واح.مرة 72 وتكررت % 15بنسبة  األولىالمرتبة وسيم ،احتلت الماديةالجمالية بالنسبة للقيم    
 % 08بنسبة  مرة على التوالي 39و 41 أنيق وكلمةرومانسي  في حين تكررت كلمة .مرة 53وتكررت  %11بنسبة 
  .لكليهما

المرتبة  هادئواحتلت كلمة .77 % 16بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت الجمالية المعنويةأما في القيم    
في حين تكررت كلمة .%14مرة ونسبة  66بالتكرار  الثالثةالمرتبة  احتلت رقيقو.تكرارا 73و %15بنسبة   الثانية
  .%13مرة واحتلت المرتبة األخيرة بنسبة  64 حنون
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 1 - 1- 2- وحدة الكلمة في القيم الجمالية من منظور متغير السن
اب الجزائري االجتماعيةتصورات الشب عند في القيم الجماليةيوضح توزيع وحدة الكلمة ) 14(الجدول رقم   

.السن متغيرلالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية حسب    
 

كونتاكت.ج أحالم.ج  .ق وحدة الكلمة 
الجمالية

 

� 30-35  25-30   � 30-35  25-30  20-25  
 % ت %

 

 ت % ت % ت % ت % ت % ت %

17 45 19 13 17.5 16 16 16 16  69 14 16 15. لةجمي/وسيم 32 19 21   

   
.ق

.ج
المادية

 

)ة(أنيق 14 08 09 06.5 09 08 32  07.5 08 08 08 09 07 10 23 09  
)ة(جذاب 21 12.5 17 12 13 11 51  12 09 09 07 08 06 09 22 8.5  
ة(رومانسي 09 5.5 12 09 07 06 28  07 10 10 08 09  04 06 22 8.5  
)ة(ئهاد 25 15 19 14 16 14 60  14 15 15 12 13 11 16 38 15  

  
.ق

.ج
المعنوية

 

)ة(رقيق 19 11 17 12 17 14.5 53  12.5 14 14 13 14 10 15 37 14  
  بشوش 26 15.5 23 16.5 18 15.5 67  16 17 17 16 17.5 11 16 44 17
 حنون 22 13 20 15 20 17 62  15 11 11 11 12 06 09 28 11

100 259 100 68 
  

 المجموع العام 168 100 138 100 116 100 422  100 100 100 91 100

� Les nelles Confidences .ج   وحدة الكلمة 

.ق
الجمالية

 

� 30-35  25-30  20-25  � 30-35  25-30  20-25  
 ت % ت % ت % ت % ت % ت %  % ت %

جميلة/وسيم 10 13 07 11 02 04 19 10 58 17 44 15 31 13 133 15  

   
.ق

.ج
المادية

 

)ة(أنيق 11 14 09 14 06 13 26 14 33 09 26 09 22 10 81 09  
)ة(جذاب 09 12 06 09 03 07 18 10 39 11 30 10 22 10 91 10.5  

ة(رومانسي 06 08 04 06 03 07 13 07 25 07 24 09 14 06 63 07  
)ة(هادئ 09 12 10 16 08 18 27 14 49 14 41 14 35 15 125 14.5  

  
.ق

.ج
المعنوية

 

)ة(رقيق 13 17 11 17 07 15 31 17 46 13 41 14 34 15 121 14  
 بشوش  09 12 08 13 03 07 20 11 52 15 47 16 32 14 131 15
 حنون 10 13 08 13 13 29 31 17 43 12 39 13 39 17 121 14

 المجموع العام 77 100 63 100 45 100 185 100 345 100 292 100 229 100 866 100
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المادية الجمالية بالنسبة للقيم  جريدة أحالمير السن جاءت النتائج في عينة ومن منظور متغ وحدة الكلمةفي    

 الثانيةالمرتبة ) ة(وجذاب .تكرارا 32 %19بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيم،باحتالل سنة 25 -20ما بين  عند الفئة
  .% 08بنسبة  مرة 14، الثالثةالتي احتلت المرتبة ) ة(أنيقوتكررت كلمة .مرة 21وتكررت  %12.5بنسبة 

  .مرات 09وتكررت  %05.بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(رومانسيواحتلت كلمة 
 وكلمة.تكرارا 26و %15.5بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم    

 )ة(رقيق أما كلمة .%13 مرة بنسبة 22بالظهور  الثالثة حنونو.تكرارا 25و %15بنسبة  الثانية المرتبة)ة(هادئ
  .واألخيرة الرابعةواحتلت المرتبة  % 11مرة بنسبة  19ظهرت 

 جميلة/وسيماحتلت كلمة المادية،الجمالية سنة،وفيما يتعلق بالقيم  30- 25بالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    
في حين .تكرارا 17و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة( جذابكلمة و.تكرارا 21و % 15كذلك بنسبة  األولىالمرتبة 

بنسبة  الرابعةالمرتبة  أنيقواحتلت كلمة .الثالثةواحتلت المرتبة  % 09مرة بنسبة  12 )ة(رومانسيتكررت كلمة 
  .مرات 09وتكررت  % 06.5
بنسبة  الثانيةالمرتبة  وحنون.تكرارا 23و%16.5بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،احتلت الجمالية المعنويةوفي القيم     

  %.12مرة بنسبة  17ظهرت)ة( ورقيق %14مرة بنسبة  19بالظهور  الثالثة المرتبة)ة(وهادئ.تكرارا 20و% 15
 األولىالمرتبة  جميلة/ وسيماحتلت كلمة المادية،الجمالية سنة،وبالنسبة للقيم  35-30وللفئة العمرية  الواقعة بين  

 09 )ة(أنيقفي حين تكررت كلمة . تكرارا 13و %11بنسبة  ثانيةالالمرتبة  )ة(جذابوكلمة .تكرارا 16و %14بنسبة 
 07و %06  بنسبةالرابعة  المرتبة) ة(رومانسيفي حين احتلت كلمة . الثالثةواحتلت المرتبة %  08مرات بنسبة 

  .تكرارات
بنسبة  الثانية ة المرتب بشوش.تكرارا 20و%.17بنسبة  األولىالمرتبة حنون ،احتلت الجمالية المعنويةوفي القيم     
  %.14مرة بنسبة  16)ة(هادئوتكررت .%14.5مرة بنسبة  17بالظهورالثالثة،)ة(رقيقو.تكرارا 18و% 15.5
المرتبة  جميلة/ وسيم،كلمة الجمالية الماديةوللفئة العمرية األولى احتلت في القيم  عينة جريدة كونتاكت وفي   

في حين تكررت .تتكرارا 10و %10بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة( رومانسي وكلمة.تكرارا 16و %16بنسبة  األولى
  %. 08مرات بنسبة  08وتكررت الرابعةالمرتبة  )ة(أنيق.% 09بنسبة الثالثةمرات واحتلت المرتبة  09)ة(جذاب
واحتلت كلمة .تكرارا 17و%. 17بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم     
ظهرت  حنونوكلمة .%14مرة بنسبة  14وتكررت  الثالثة )ة(ورقيق.تكرارا 15و % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(ئهاد

   %. 11مرة بنسبة  11
 16و %17.5بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/وسيم،باحتالل كلمة الجمالية الماديةوفي الفئة العمرية الثانية،جاءت للقيم  

 ـةفي حين تكررت كلم.مرات 08وظهرتا  %09بنسبة  الثانيةاحتلتا المرتبة ) ة( نسيروماو )ة(أنيق وكلمة.تكرارا
                                                            .الثالثةواحتلت المرتبة  % 08مرات بنسبة  07)ة(جذاب
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) ة( رقيق واحتلت كلمة.تكرارا 16و%  17.5بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم    
مرة  11 ظهرتحنون  وكلمة.%12مرة بنسبة  13بالظهور الثالثة)ة(هادئوكلمة .تكرارا 13و%14بنسبة  الثانية المرتبة
  %. 12بنسبة 

 المرتبةجميلة / وسيم،كلمة الجمالية الماديةوتكرارات ونسب القيم في الفئة العمرية الثالثة،احتلت في القيم     
كلمة  في حين تكررت.مرات 07وظهرت  %10بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(أنيق وكلمة.تكرارا 13و %19بنسبة  األولى
                                             %. 06مرات بنسبة  04 )ة( رومانسيوكلمة %.09مرات بنسبة  06 )ة(جذاب

رقيقواحتلت .تكرارا 11و%  16 بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(دئبشوش وها،فقد احتلت الجمالية المعنويةأما القيم     
  .% 06بنسبة   اتمر 09بالظهور حنون الثالثةوكلمة .تكرارات 10و% 15بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(

بنسبة  األولىالمرتبة )ة(أنيق،احتلت 25-20 العمريةوفيما يخص الفئة  Confidences nouvelles Lesوفي عينة جريدة    
مرات  09 )ة(جذابتكررت كلمة  في حين.تكرارات 10و%13بنسبة الثانيةالمرتبة  جميلة /وسيم وكلمة.اتكرار11و14%

  %. 08 مرات بنسبة 06وتكررت  الرابعةفي المرتبة  )ة( رومانسيثم كلمة .الثالثةواحتلت المرتبة  %12بنسبة 
 حنونواحتلت كلمة .تكرارا 13و%.17بنسبة األولىتبة المر)ة(رقيق،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم     

  .تكرارات 09و%  12بنسبة  الثالثةالمرتبة  وبشوش )ة(هادئوكلمة .تكرارات 10و % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة 
 14بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(أنيق،باحتالل الجمالية الماديةسنة،جاءت القيم  30- 25وفي الفئة العمرية الواقعة بين    
   06)ة(جذابفي حين تكررت .مرات 07وظهرت  %11بنسبة  الثانيةالمرتبة  جميلة/ وسيمكلمة و.تتكرارا 09و %

    %. 06 مرات بنسبة 04وتكررت  الرابعةالتي احتلت المرتبة  )ة(ومانسيفر.الثالثةواحتلت المرتبة % 9مرات بنسبة 
  )ة(هادئ واحتلت كلمة.تكرارا 11و%.17بنسبة  األولىلمرتبة ا)ة(رقيق،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم 
. % 13مرات بنسبة  08بالظهور  الثالثة وحنون بشوشوكلمة .تكرارات 10و 16بنسبة  الثانيةالمرتبة   

    بنسبة األولىالمرتبة  )ة(أنيق،احتلت كلمة 35- 30وتكرارات ونسب القيم في الفئة العمرية الواقعة داخل الشوكة 
مرات في حين  03وظهرت  %07بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة( رومانسي جذاب احتلت كلمتاو.تكرارات 06و % 13

%.04مرتين بنسبة  جميلة/ وسيم تكررت كلمة  
)ة( ادئـه واحتلت.تكرارا 13و % 29بنسبة  األولىالمرتبة حنون ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم      

بشوش وكلمة.% 15مرة بنسبة  07بالظهور الثالثة المرتبة)ة(رقيقوكلمة .تكرارات 08و% 18 بنسبة الثانيةالمرتبة   
.الرابعةواحتلت المرتبة %  07مرات بنسبة  03ظهرت   

سنة باحتالل  25- 20 داخل الشوكة العمريةعند الفئة الواقعة  المادية،جاء ترتيب القيم الجمالية العاموفي المجموع   
   39و % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(جذابواحتلت كلمة .تكرارا 58و%  17بنسبة  األولىالمرتبة جميلة / وسيمكلمة 
 الرابعة المرتبة )ة(رومانسي واحتلت كلمة.تكرارا 33و % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة(أنيق كلمة واحتلت .تكرارا

   .%07مرة بنسبة  25وتكررت 
  هادئ واحتلت كلمة.تكرارا 52و %15بنسبة  األولىالمرتبة بشوش حتلت كلمة ،فقد االجمالية المعنويةأما القيم    

  ة ـواحتلت كلم%. 13مرة بنسبة  46وتكررت  )ة( رقيق وكلمة.%14مرة بنسبة  49وتكررت  الثانية المرتبة )ة(
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     .%12مرة بنسبة  43بتكرار  الرابعةالمرتبة  حنون
واحتلت .تكرارا 44و %15بنسبة  األولىالمرتبة جميلة /وسيمحتلت كلمة سنة ا 30-25أما عند الفئة الواقعة بين     

 الثالثةالمرتبة )ة(ورومانسي)ة(أنيقحين احتلت في %.10مرة بنسبة  30وظهرت  الثانيةالمرتبة  )ة( جذابكلمة 
  . مرة على التوالي 24و 26وتكررت  % 09بنسبة 

ت كلمة ـواحتل.تكرارا 47و% 16بنسبة  األولىالمرتبة  وشبش،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم     
 13بنسبة  الرابعةالمرتبة  حنونفي حين احتلت كلمة . تكرارا 41و % 14بنسبة  الثانية المرتبة) ة(وهادئ )ة(رقيق

  .مرة 39وتكررت  %
المرتبة جميلة /وسيم كلمة القيم الجمالية الماديةفقد احتلت في ، 35-30أما الفئة الواقعة بين الشوكة العمرية     

في حين %.10مرة بنسبة  22وظهرتا  الثانيةالمرتبة  )ة(وجذاب) ة(أنيقواحتلت كلمتا .تكرارا 31و %13بنسبة  األولى
  . مرة 14وتكررت  % 06بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة( ورومانسياحتلت 

  )ة(ورقيق )ة( هادئواحتلت .تكرارا 39و% 17 بنسبة األولىالمرتبة حنون ،احتلت الجمالية المعنويةالقيم في أما   
 32وتكررت  %14بنسبة  الثةـالثالمرتبة بشوش في حين احتلت .مرة 34و 35وظهرتا  %15بنسبة  الثانية المرتبة

  .مرة
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 1 – 1 – 3-  وحدة الكلمة في القيم الجمالية من منظور متغير المستوى التعليمي

يوضح وحدة الكلمة المستعملة في تصورات الشباب الجزائري للقيم الجمالية في االختيار للزواج عن طريق ) 15(جدول رقم    -
المستوى التعليمياإلعالنات الصحفية من منظور متغير   

 
 

القيم الجمالية
وحدة   

  الكلمة
أحالم.ج كونتاكت.ج   

  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي
  % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %  ت

.ق
.ج

المادية
  

جميلة/وسيم                                                             29 20 19 18  13  14 08 10 69  16  15  19  12   18  08  15  10  17  45  17  
)ة(أنيق  12 08 09 08 07 08 04 05 32  7.5  10  12  05  07  03  06  05  09  23  09  
)ة(جذاب  14 10 13 12 10 11 14 18  51  12  06  07  07  10  04  07  05  09  22  8.5  

)ة(رومانسي  09 06 09 08 07 08 03 04 28  07  08  10  05  07  03  06  06  10  22  8.5  

.ق
.ج

المعنوية
)ة(هادئ    18 12 15 14 14 16 13 17 60  14  11  14  08  12  09  17  10  17  38  15  

)ة(رقيق  19 13 14 13 12 13 08 10  53  12.5  08  10  12  18  07  13  10  17  37  14  
  17  44  14  08  19  10  18  12  17  14  16  67 17 13 17 15 16 17 15 22 بشوش
  11  28  07  04  17  09  09  06  11  09  15  62 19 15 13 12 11 12 16 23 حنون
  100  259  100  58  100  53  100  67  100  81  100  422  100  78  100  90  100  108  100  146 المجموع العام

المادية
  

 وحدة 
 الكلمة
 

 

  ∑  Les nelles Confidences .ج
  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %  ت
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جميلة/وسيم 06 11 07 10.5 04 10.5 02 08 19 10 50 18 38 16 25 14 20 12 133 15                                                     

.ق
.ج

المادية
 

)ة(أنيق 07 13 09 13 04 10.5 06 23  26  14  29  10  23  9.5  14  08  15 09 81 09  
)ة(جذاب 04 07 06 09 05 13 03 11.5  18  10  24  8.5  26  11  19  10  22 14 91 11  
)ة(رومانسي 04 07 05 7.5 03 08 01 04  13  07  21  7.5  19  08  13  07  10 06 63 07  
)ة(هادئ 09 17 10 15 05 13 03 11.5  27  14  38  14  33  13.5  28  15.5  26 16 125 14  

.ق
.ج

المعنوية
 

)ة(رقيق 09 17 10 15 08 21 04 15  31  17  36  13  36  15  27  15  22 14 121 14  
 بشوش 07 13 08 12 03 08 02 08  20  11  43  15  37  15  28  15.5  23 14 131 15
 حنون 08 15 12 18 06 16 05 19  31  17  40  14  30  12  27  15  24 15 121 14

 المجموع العام 54 100  67  100  38  100  26  100  185  100  281  100  242 100 181 100 162 100 866 100
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بالنسبة  جريدة أحالمدائما ومن منظور متغير المستوى التعليمي هذه المرة، جاءت النتائج في عينة  وحدة الكلمةفي 
 29 %20بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيمذات المستوى االبتدائي،باحتالل  عند الفئةالجمالية المادية للقيم 
 08و% 12بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(أنيقواحتلت كلمة .ارارتك 14و% 10بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(وجذاب.تكرار

    .تكرارات 09و%  06 بنسبةاحتلت المرتبة الرابعة ) ة(رومانسيوكلمة .تكرارات
المرتبة  بشوش.تكرار 23و% 16بنسبة  األولىالمرتبة حنون ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم     

واحتلت كلمة  %13بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  19 تكررت) ة(رقيق كلمةو. راتكرا 22و% 15بنسبة  الثانية
   .مرة 18وتكررت  % 12بنسبة المرتبة الرابعة ) ة(هادئ

 وكلمة.تكرار 19و %17بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيمذات المستوى المتوسط،احتلت كلمة  وعند الفئة   
 بالتكرارالثالثة،واحتلتا المرتبة ) ة(رومانسي )ة(أنيقوتكررت كلمتا .تكرار 13و%12بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(جذاب

  .% 08بنسبة  مرات 09
) ة(هادئ وكلمة.اتكرار 17و% 16 نسبة األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم     

وحنون  .%13بنسبة   مرة 14بالظهور  الثالثةالمرتبة ) ة(كلمة رقيقواحتلت .اتكرار 15و% 14بنسبة  الثانية المرتبة
  .اتكرار 12و%  11بنسبةالرابعة  احتلت المرتبة

 وكلمة.اتكرار 13و % 14بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيمذات المستوى الثانوي،احتلت كلمة  وعند الفئة    
 07الثالثة،وقد احتلتا المرتبة  )ة(رومانسي )ة(يقأنوتكررت كلمة .تكرارات 10و %11 بنسبة الثانيةالمرتبة ) ة(جذاب

  .% 08مرات بنسبة 
  الثانية المرتبة)ة(هادئ  وكلمة.اتكرار 15و% 17نسبة  األولىالمرتبة بشوش كلمة  المعنويواحتلت من جانب     

   .%13ونسبة   مرة 12بالظهور  الثالثةكل منهما المرتبة  وحنون) ة(كلمة رقيقواحتلت .تكرارا 14و % 15 بنسبة
 14و % 18بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(جذابكلمة  المادية الجماليةوبالنسبة لذوي المستوى الجامعي،احتلت في القيم     

التي احتلت المرتبة ) ة( أنيقوتكررت كلمة .راتتكرا 08و % 10 بنسبة الثانيةالمرتبة  جميلة/ وسيم وكلمة.اتكرار
  .تكرارات 03و % 04بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة( رومانسيين احتلت كلمة في ح%. 05مرات بنسبة  04الثالثة،

 %17بنسبة  الثانية المرتبة بشوشو )ة(هادئ وكلمة.اتكرار 15و% 19نسبة  األولىالمرتبة  حنون احتلت كلمةو    
   .اتتكرار 08و% 10بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(رقيقة واحتلت كلم.اتكرار 13و
 % 12بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(أنيقذات المستوى االبتدائي،احتلت كلمة  وعند الفئة كونتاكت جريدةوفي عينة    
%  10بنسبة  الثالثةالمرتبة  وعادت.تكرارا 15و % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة جميلة / وسيمواحتلت كلمة .تكرارات 10و
  %. 07بنسبة  مرات  06) ة(جذاب كلمة تكررتو) .ة(رومانسي تكرارات الى كلمة  08و

واحتلت كلمة .اتكرار 14و%  17بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم   
    يـف.الثالثة واحتلت المرتبة %11مرات بنسبة  09 حنون وتكررت.تكرارا 11و%  14بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(هادئ

  
  .تكرارات 08 و%  10بنسبة عة الراب المرتبة )ة(رقيقحين احتلت كلمة 
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 وكلمة.تكرار 12و %18بنسبة  األولىالمرتبة جميلة / وسيمذات المستوى المتوسط،احتلت كلمة  وعند الفئة   
الثالثة اللتان احتلتا المرتبة ) ة( رومانسي) ة(أنيق وتكررت كلمتا.تكرارات 07و %10بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(جذاب

   %. 07 مرات ونسبة 05 بالتكرار
.  اتكرار 12و%  18 نسبة األولىالمرتبة  وبشوش)ة(رقيق،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم   

  06 بالظهور  الثالثةالمرتبة كلمة حنون واحتلت .تكرارات 08و% 12بنسبة  الثانية المرتبة) ة(هادئ كلمة واحتلت
   .% 09 ونسبة  مرات

 وكلمة.تتكرارا 08و% 15بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيملثانوي،احتلت كلمة ذات المستوى ا وعند الفئة  
مرات  03 )ة( رومانسيو) ة(أنيقوتكررت كل من .تكرارات 04و %07 بنسبة الثانيةالمرتبة  احتلت) ة(جذاب

   .% 06بنسبة  الثالثةواحتلتا المرتبة 
 وكلمة.تكرارات 10و%  19بنسبة  األولىالمرتبة وش بش،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم     

 07بالظهور  الثالثةالمرتبة ) ة(كلمة رقيقواحتلت .تكرارات 09و % 17بنسبة  الثانية المرتبةحنون و) ة(هادئ
   .% 13ونسبة  مرات
 17بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيمكلمة  الجمالية الماديةوبالنسبة لذوي المستوى الجامعي،احتلت في القيم     

 و )ة(جذابوتكررت كلمة .تكرارات 06و %10 بنسبة الثانيةالمرتبة ) ة( رومانسي وكلمة.تكرارات 10و %
  .% 09مرات بنسبة  05الثالثة،واحتلتا المرتبة  )ة(وأنيق

 وكلمة .تتكرارا 10و% 17نسبة  األولىالمرتبة ) ة(وهادئ)ة(رقيق،احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم    
  .    تكرارات 04و%07بنسبة  الثالثةالمرتبة  حنون واحتلت كلمة.تكرارات 08و% 14بنسبة  الثانية المرتبةبشوش 

 األولىالمرتبة  )ة(أنيقذات المستوى االبتدائي،احتلت كلمة  وعند الفئة Confidences nouvelles Lesجريدة وفي عينة     
 )ة(جذابوتكررت كلمة .تكرارات 06و%11 بنسبة الثانيةالمرتبة جميلة / وسيم وكلمة.تكرارات 07و % 13بنسبة 
  .% 07بنسبة  الثالثةتكرارات واحتلتا المرتبة  07 )ة( رومانسيوكلمة 

تكرارات  09و% 1 نسبة األولىالمرتبة )ة(ورقيق) ة(هادئ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم    
  07و%  13بنسبة  الثالثة المرتبة بشوش كلمة تكرارات احتلت 08و% 15بنسبة ة الثانيالمرتبة حنون  وكلمة.

  .تكرارات
/ وسيم وكلمة.تكرارات 09و% 13بنسبة  األولىالمرتبة )ة(أنيقذات المستوى المتوسط،احتلت كلمة  وعند الفئة    

. تكرارات 06و%  09بنسبة  )ة(اب جذكلمة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارات 07و %10 بنسبة الثانيةالمرتبة جميلة 
  .تكرارات 05و % 07بنسبة  الرابعةالمرتبة )ة(رومانسي واحتلت 

  )ة( رقيق كلمةاحتلت و.اتكرار 12و% 18 نسبةب األولىالمرتبة حنون ، احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم   
 08و%  12بنسبة  الثالثةالمرتبة بشوش  ةواحتلت كلم.تكرارات 10و%  15بنسبة  الثانية ا المرتبة)ة(هادئو

  .تكرارات
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 )ة(أنيقو.تكرارات 05و % 13بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جذابذات المستوى الثانوي،احتلت كلمة  وعند الفئة   
  . و تكرارات  % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة(رومانسيواحتلت كلمة .تكرارات 04و%10.5 ـب جميلة الثانية/وسيمو

حنون   وكلمة.تكرارات 08و% 21 بنسبة األولىالمرتبة )ة(رقيق،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةي القيم أما ف   
 ثم . تكرارات 05و% 13 بنسبة الثالثةالمرتبة ) ة(هادئ واحتلت كلمة.تكرارات 06و%  16بنسبة  الثانية احتلت المرتبة

  .اتتكرار 03و% 08 بنسبةالرابعة  التي احتلت المرتبة بشوش
 )ة(جذاب وكلمة.تكرارات 06و%  23بنسبة  األولىالمرتبة )ة(أنيق،احتلت كلمة الجامعيذات المستوى  وفيما تعلق بالفئة  

%  08بنسبة  ةـالثالثواحتلت المرتبة  مرتينجميلة /وسيموتكررت كلمة .تكرارات 03و % 11.5 بنسبة الثانيةالمرتبة 
    .اواحد  اوتكرار % 04بنسبة  بعةالرااحتلت المرتبة  )ة( رومانسيوكلمة .

 الثانية)ة(رقيقو.تكرارات 05و% 19بـ األولىالمرتبة حنون ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم   
  .تكرارات 03و%  08ـب الرابعة وبشوش.تكرارات03و%  11 ـب الثالثة)ة(هادئ واحتلت.تكرارات 04و%16بـ
 المرتبةجميلة /وسيم كلمة القيم الجمالية الماديةتلت في المستوى االبتدائي وفي احالجرائد الثالث، وفي عينة   

 في حين احتلت%.10مرة بنسبة  29بالظهور  الثانيةالمرتبة )ة(أنيقواحتلت كلمة .اتكرار 50و %18بنسبة  األولى
  .مرة 24وتكررت  % 08بة بنس الرابعةالمرتبة  )ة(رومانسيو.مرة 24وتكررت  % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(جذاب
) ة( هادئو حنونواحتلت .اتكرار 43و% 15بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت الجمالية المعنويةأما القيم     

  .مرة 36وتكررت %13 بنسبة الثالثةالمرتبة  احتلت) ة(رقيق ثم.اتمر 08و  40وظهرتا  %14بنسبة  الثانية المرتبة
 )ة(جذابواحتلت كلمة .اتكرار 38و %16بنسبة  األولى المرتبةجميلة /وسيم فقد احتلت كلمةالمستوى المتوسط،  وعند   

 وكلمة .تكرار 23و % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(أنيق  في حين احتلت.% 11 مرة بنسبة 26بالظهور  الثانيةالمرتبة 
  .مرة  19 وظهرت%  08بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  )ة( رومانسي

. على التوالي تكرار 36و 37و% 15بنسبة األولى المرتبة  بشوشو)ة(رقيق كلمتا ،احتلتالجمالية المعنويةلقيم أما ا  
  .اتكرار 30و%  12بنسبة الثالثةالمرتبة  حنونواحتلت .اتكرار 33و% 14بنسبة  الثانيةالمرتبة هادئ واحتلت كلمة 

)  ة(جذاب واحتلت كلمة .تكرار 25و % 14عة بنسبة المجمو جميلة/وسيم وعلى المستوى الثانوي، تصدرت كلمة  
). ة(أنيق  تكرار كلمة 14و % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة  في حين احتلت.% 10 مرة بنسبة 19بالظهور  الثانيةالمرتبة 

   .مرة  13 والظهور%  07بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  )ة( رومانسي وكلمة
 28 بشوشكلمة و)ة(هادئكلمة  لكن تكررت% 15احتلت كل الكلمات نفس المرتبة بنسبة ،فقد الجمالية المعنويةأما القيم   

  .مرة 27حنونو) ة(رقيق وتكررت .مرة 
  المرتبة جميلة/وسيمواحتلت كلمة .اتكرار 22و % 13.5بنسبة ) ة( جذاب ، تصدرت كلمةالجامعيوعلى المستوى   

) ة( أنيقو كلمة  مرة 15وتكررت  % 09بنسبة  الثالثةلمرتبة ا في حين احتلت.% 12 مرة بنسبة 20بالظهور  الثانية
  . تكرارات 10و  % 06بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة( رومانسي احتلتو
  المرتبة حنون واحتلت.اتكرار 26و% 16 ـب األولىالمرتبة ) ة(هادئ،احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم   

 . تكرارا 23و 22و %14بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  )ة(رقيقو بشوشوكلمة .تكرار 24و% 15بنسبة  الثانية
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الجمالية بالنسبة للقيم  جريدة أحالملكن من منظور متغير المنطقة الجغرافية،ففي عينة  وحدة الكلمةوفي 
 الثانيةالمرتبة ) ة(وجذاب.تكرارا 27 % 16بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيم،احتلت الحضرأبناء عند المادية 

فقد  )ة(أنيقكلمة   أما.تكرار 23و % 13بنسبة  لثة،الثاالمرتبة  )ة( رومانسيواحتلت كلمة .تكرار 23و %31 بنسبة
  .اتكرار 11 % 06بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة 

 وكلمة  .اتكرار 31و% 18بنسبة  األولىالمرتبة  بشوش،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم     
 الثالثةالمرتبة )ة(رقيقاحتلت .تواليمرة على ال 25و 26 تكررتو % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة حنون و) ة(هادئ
  . تكرارا 20و % 12 بنسبة

. اتكرار 42و % 17بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/ وسيم الجمالية المادية،احتلت في القيم أبناء الريفوعند    
. تكرار 23و%  09بنسبة  الثالثة،المرتبة  )ة(أنيقواحتلت كلمة .اتكرار 28 % 11 بنسبة الثانيةالمرتبة ) ة(وجذاب

  .اتكرار 17 % 07بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  )ة( رومانسيكلمة   أما
 36و  37و%  15بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(مرحوحنون ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم    

 بنسبة الثالثةالمرتبة  )ة(رقيقواحتلت كلمة .مرة 34 تكررتو% 14بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(هادئوكلمة .اتكرار
   . اتكرار 33و% 13

المرتبة  جميلة/ وسيم،احتلت أبناء الحضرعند الجمالية المادية بالنسبة للقيم  جريدة كونتاكتوفي عينة    
 رومانسي و)ة(جذابواحتلت كلمتا .تكرار 10 %1 0بنسبة الثانيةالمرتبة ) ة(وأنيق.تكرار 15 % 16بنسبة  األولى

  .تكرارات 07و% 07بنسبة  الثة،الثالمرتبة  )ة(
وكلمة  .تكرارا 18و%  19بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم    

 12و % 13 بنسبة الثالثةاحتلتا المرتبة رقيق وحنون و.مرة 14 تكررتو%  14بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(هادئ
  . اتكرار

 30و %18بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/وسيم الجمالية الماديةحتلت في القيم ،اأبناء الريفوعند    
واحتلت كلمة .اتكرار 15 % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة( رومانسي )ة(جذاب واحتلت كل من كلمتي.اتكرار
  .اتكرار 13و%  08بنسبة  الثالثة المرتبة  )ة(أنيق
% 15بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(هادئو )ة(رقيقبشوش، لت كلمات ،فقد احتالجمالية المعنويةأما في القيم     

  . اتكرار 16و% 10بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة حنون وكلمة  .على التوالي اتكرار 26، 25، 24و
 لىاألو المرتبة)ة(أنيقعند أبناء الحضر،احتلت الجمالية المادية بالنسبة للقيم  Confidences nouvelles Lesعينة وفي     

  جذابواحتلت كلمة .تكرارات 09و%12بنسبة  الثانيةالمرتبة  جميلة/ وسيم واحتلت.تكرارا 13 %17بنسبة 
 04و % 05بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  )ة( رومانسي أما.تكرارات 07و% 09بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة(

  .تتكرارا
 )ة(رقيقوكلمة .اتكرار 14و% 18بنسبة  األولىالمرتبة ون حن،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما في القيم    
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واحتلت . اتكرار 11و % 14 بنسبة الثالثةالمرتبة ) ة(هادئواحتلت .مرة 12 تكررتو%  16بنسبة  الثانيةالمرتبة    
  . تكرارا 06و % 08 بنسبةالرابعة  المرتبةبشوش كلمة 

. اتكرار 13و % 12بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(أنيقكلمة دية،الجمالية الما،احتلت في القيم أبناء الريفوعند    
 10و%  09بنسبة  الثالثة،المرتبة  جميلة/وسيمواحتلت كلمة .اتكرار 11 %10 بنسبة الثانيةالمرتبة  )ة(جذابو

   .تكرارات 09 % 08بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة )ة( رومانسيكلمة   أما. تكرارات
وكلمة  .اتكرار 19و% 17بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(رقيق،فقد احتلت كلمة الية المعنويةالجمأما في القيم     

. اتكرار 16و% 15 بنسبة الثالثةاحتلت المرتبة  )ة(هادئو.مرة 17 تكررتو% 16بنسبة  الثانيةالمرتبة حنون 
   .اتكرار 14و%  13بنسبة  الرابعةالمرتبة بشوش واحتلت كلمة 

المرتبة  جميلة /وسيم كلمةباحتالل  عند أبناء الحضرالجمالية المادية ارات والنسب في القيم ومجاميع هذه التكر    
  )ة(أنيق كلمة واحتلت.%11 مرة بنسبة 37بالظهور  الثانيةالمرتبة  )ة(جذابواحتلت .اتكرار 51و% 15بنسبة  األولى

  اتكرار 22و %  06 بنسبةالرابعة  المرتبة )ة( رومانسياحتلت  وفي األخير.اتكرار 32 و % 09 بنسبة الثالثةالمرتبة 
  بنسبة  انيةـالثالمرتبة و.اتكرار 55و% 16بنسبة  األولىالمرتبة  بشوش،احتلت كلمة الجمالية المعنويةوفي القيم    
عادت إلى كلمة ا تكرار 44و% 13بنسبة  الثالثةالمرتبة أما ).ة( هادئو حنونا عادت الى كل من تكرار 51و% 15 

  ).ة(رقيق
المرتبة جميلة / وسيمكلمة  الجمالية الماديةوعند أبناء الريف احتلت في القيم .هذا بالنسبة ألبناء الحضر  

 واحتلت المرتبة.اتكرار 54و %10بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(جذابواحتلت كلمة .اتكرار 82و % 16بنسبة  األولى
  .اتكرار 41و % 08بنسبة الرابعة  احتلت المرتبة )ة(رومانسي و ).ة(أنيق كلمة  اتكرار 49و % 09بنسبة الثالثة 

 .تكرار على التوالي 76و77و %15بنسبة  األولىالمرتبة  بشوشو)ة(رقيق،الجمالية المعنويةواحتلت في القيم   
 70و% 13 بنسبة الثالثةالمرتبة  حنونواحتلت كلمة .اتكرار 74و% 14نسبة ب الثانيةالمرتبة احتلت )ة(هادئ وكلمة
  .اتكرار

  :ومجاميع هذه التكرارات و النسب جاءت على النحو التالي    
جذاب واحتلت كلمة .اتكرار 133و % 15بنسبة  األولىالمرتبة  جميلة/وسيم احتلت كلمة الجمالية الماديةفي القيم    

 و .اتكرار 81و % 09 بنسبة لثةالثاالمرتبة ) ة(أنيق  كلمة واحتلت.% 10.5 مرة بنسبة 91بالظهور  الثانيةالمرتبة ) ة(
  .اتكرار 63و % 07 بنسبة الرابعةالمرتبة  احتلت) ة( رومانسي كلمة
كلمة  واحتلت.تكرارا 131و% 15بنسبة  األولىالمرتبة  بشوش،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم     

  .تكرار 121و% 14بنسبة  الثالثةالقيم المرتبة بقية واحتلت .% 14.5 مرة بنسبة 125بالظهور  الثانيةالمرتبة )ة(هادئ
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يوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن  رسم بياني  ) 05(شكل رقم 
   الصحفيةطريق االعالنات 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
 

جميلة /وسيمباحتالل كلمة  الماديةالجمالية  وبالنسبة للقيم عينة أحالموتفاصيل النتائج العامة هذه جاءت في     
في .مرة 51وظهرت  %12بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة( جذابكلمة واحتلت .تكرارا 69و %16بنسبة المرتبة األولى 

) ة( رومانسيونفس المرتبة احتلتها كلمة .مرة 32وتكررت %. 07.5بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة(أنيق حين احتلت 
   .تكرارا 28و كذلك % 07بنسبة 
 حنونواحتلت كلمة .تكرارا 67و %16بنسبة  األولىالمرتبة بشوش ،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةأما القيم     

 مرة 60وتكررت  % 14بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(هادئفي حين احتلت .مرة 62وظهرت  %15بنسبة الثانية المرتبة
  .تكرارا 53و % 12.5نسبة ب الرابعةالمرتبة ) ة(رقيقواحتلت كلمة .
: ويمكننا توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التالي   

يوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن  رسم بياني  ) 06(شكل رقم 
  في جريدة أحالم الصحفيةطريق االعالنات 
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 األولىالمرتبة جميلة / وسيم،احتلت كلمة الماديةففي القيم الجمالية نتاكت،كوعينة وتفاصيل النتائج في     
في حين احتلت .مرة 23وظهرت  % 09بنسبة   الثانيةالمرتبة  )ة( أنيقكلمة واحتلت .تكرارا 45و %17بنسبة 
  .في كلتا القيمتين.مرة 22وتكررت .% 08.5بنسبة  الثالثةلمرتبة ا )ة( رومانسي) ة(جذاب

  )ة(هادئواحتلت .تكرارا 44و % 17بنسبة  األولىالمرتبة  بشوش،فقد احتلت كلمة الجمالية المعنويةلقيم أما ا   
 .تكرارا 37و %14بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(رقيقفي حين احتلت كلمة .مرة 38وظهرت  %15بنسبة  الثانيةالمرتبة 

.تكرارا 28و % 11بنسبة  الرابعةالمرتبة  حنونواحتلت كلمة   
كننا توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التاليويم  

يوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق  رسم بياني  ) 07(شكل رقم 
   الصحفية في جريدة كونتاكتاالعالنات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  بنسبة األولىالمرتبة  )ة(أنيق المادية، احتلت كلمة  وفي القيم الجمالية Les nouvelles Confidences عينةوفي    
مرة في  18و 19وظهرت   % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(جذاب وجميلة /وسيمواحتلت كلمة .تكرارا 26و % 14 

   .مرة 13وتكررت .% 07بنسبة  الثالثةلمرتبة ا) ة(رومانسي كلمة  في حين احتلت.القيمتين
  واحتلت .تكرارا 31و % 17بنسبة  األولىالمرتبة  وحنون) ة( رقيقة،فقد احتلت كلمة عنويةالجمالية المأما القيم    

  بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  بشوشفي حين كلمة .مرة 27وظهرت  %14بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(هادئ كلمة  
ويمكننا توضيح ذلك أكثر من خالل الشكل التالي .تكرارا 20و  % 11  

يوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق  رسم بياني  ) 08(شكل رقم 
  Les nouvelles Confidenc الصحفيةاإلعالنات 
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 1 -2 - وحدة الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية
 1-2 -1 - وحدة الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور الجنس

طريق اإلعالنات يوضح توزيع وحدة الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن )  17( جدول رقم 
 الصحفية        حسب متغير الجنس       

 
 
 

 
 

 وحدة الكلمة   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
∑ � � ∑ � � ∑ � � ∑ � � 

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
)ة(اجتماعي 21 18 29 16 50 17 17 17 27 16.5 44 16.5 08 12.5 15 13 23 13 46 16 71  15.5 117 16  

 
 القيم االجتماعي     

القيم االجتماعية الثقافية    
    

)     ة(لبق 18 15 20 11 38 13 12 12 19 11.5 31 11.5 05 08 20 17 25 14 35 12 59 13 94 13  
)ة(لطيف 22 18 32 18 54 18 22 22 33 20 55 21 11 17 17 15 28 15.5 55 20 82 18 137 18  
)ة(متفهم 25 21 33 19 58 19 23 23 35 21 58 22 17 26.5 21 18 38 21 65 23 89 19 154 21  
16 117 15.5 71 

 
)     ة(متعلم 23 19 29 16 52 18 09 09 26 16 35 13 14 22 16 14 30 17 46 16 )    ة(مثقف 06 05 20 11 26 09 11 11 13 08 24 09 06 09 13 11 19 10.5 23 08 46 10 69 09 القيم الثقافية       

)ة(جامعي 04 03 14 08 18 06 06 06 12 07 18 07 03 05 14 12 17 09 13 05 40 09 53 07  
العام المجموع 119 100 177 100 296 100 100 100 165 100 265 100 64 100 116 100 180 100 283 100 458 100 741 100  
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من منظور متغير الجنس  عينة جريدة أحالمجاءت النتائج في  االجتماعية الثقافيةفي القيم  وحدة الكلمةفي 
  :عند الذكور كما يلي

واحتلت كلمتا . مرة 25وتكررت %. 21بنسبة  األولىالمرتبة  متفهمةاحتلت كلمة  االجتماعيةبالنسبة للقيم      
مرة  18 لبقةفي حين تكررت كلمة .مرة على التوالي 21و 22وظهرت  %18ة بنسب الثانيةالمرتبة لطيفة واجتماعية 

  .الثالثةواحتلت المرتبة  % 15بنسبة 
بنسبة  الثانيةالمرتبة  ومثقفة.تكرارا 23و % 19بنسبة  األولىالمرتبة  متعلمة،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    

   .% 03بنسبة   مرات 04بالتكرار  الثالثة المرتبة جامعيةواحتلت كلمة .مرات 06وتكررت  % 05
. مرة 33وتكررت  % 19بنسبة  األولىالمرتبة  متفهماحتلت كلمة  االجتماعيةوعند اإلناث،وبالنسبة للقيم     

 29مرة بنسبة  16 اجتماعيفي حين تكررت كلمة .مرة 32وظهرت %.18بنسبة  الثانيةالمرتبة لطيف واحتلت كلمة 
  . % 11مرة بنسبة  20تكررت  الرابعةالتي احتلت المرتبة  ولبق.لثالثةاواحتلت المرتبة  %
بنسبة  الثانيةالمرتبة ومثقف .تكرارا 29و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  متعلم ،احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    

  .% 08بنسبة   مرات 14بالتكرار  الثالثةالمرتبة   جامعيواحتلت كلمة .مرة 20وتكررت  % 11
 %23بنسبة  األولىالمرتبة  متفهمةاحتلت كلمة  االجتماعيةبالنسبة للقيم  جريدة كونتاكتوبالنسبة لعينة    

 17 اجتماعيةفي حين تكررت .مرة 22وظهرت %. 22بنسبة  الثانيةالمرتبة لطيفة واحتلت كلمة . مرة 23وتكررت 
  .% 12مرة بنسبة  12التي تكررت  لبقةدت كلمة عا الرابعةوالمرتبة .الثالثةواحتلت المرتبة  % 17مرة بنسبة 

بنسبة  الثانيةالمرتبة  ومتعلمة.تكرارا 11و % 11بنسبة  األولىالمرتبة  مثقفة،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    
  .% 06بنسبة   مرات 06بالتكرار  الثالثةالمرتبة  جامعيةواحتلت كلمة .مرات 09وتكررت  % 09
واحتلت . مرة 35وتكررت  % 21بنسبة  األولىالمرتبة  متفهم عند اإلناث احتلت كلمة  الجتماعيةابالنسبة للقيم    

. % 16.5مرة بنسبة  27اجتماعي في حين تكررت .مرة 33وظهرت %. 20بنسبة  الثانيةالمرتبة لطيف  كلمة 
  .% 11.5سبة مرة بن 19التي تكررت  لبقلكلمة  الرابعةوعادت المرتبة .الثالثةواحتلت  المرتبة 

 08بنسبة  الثانيةالمرتبة ومثقف .تكرارا 26و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    
  .% 07ة بنسبة مر 12بالتكرار  الثالثةالمرتبة   جامعيواحتلت كلمة .مرة 13وتكررت  %
 األولىالمرتبة  متفهمةأوال،احتلت عند الذكور،كلمة  الجتماعيةا، بالنسبة للقيم Les nouvelles Confidencesوفي عينة    

في حين تكررت .مرة 11وظهرت %. 17بنسبة  الثانيةالمرتبة لطيفة واحتلت كلمة .مرة 17وتكررت  % 26.5بنسبة 
سبة مرات بن 05 لبقةتكررت كلمة  الرابعةوفي المرتبة .الثالثةواحتلت المرتبة  % 12.5مرات بنسبة  08 اجتماعية

08 % .  
 الثانيةالمرتبة  ومثقفة.تكرارا 14و % 22بنسبة  األولىالمرتبة  متعلمة،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    

   .% 05بنسبة   مرات 03بالتكرار  الثالثةالمرتبة  جامعيةواحتلت كلمة .مرات 06وتكررت  % 09بنسبة 
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واحتلت .مرة 21وتكررت  % 18 بنسبة األولىالمرتبة  متفهم كلمة عند اإلناث،احتلت  االجتماعيةبالنسبة للقيم     
واحتلت المرتبة .%15مرة بنسبة  17لطيف في حين تكررت .مرة 20وظهرت  % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة لبق كلمة 
  .تكرارا 15و % 13بنسبة  اجتماعيلكلمة  الرابعةوعادت المرتبة .الثالثة

المرتبة  احتلتوجامعي .تكرارا 16و % 14بنسبة  األولىالمرتبة  متعلم كلمة  ، احتلتالثقافيةأما في القيم    
  .% 11بنسبة   ةمر 13بالتكرار  الثالثةالمرتبة مثقف واحتلت كلمة .مرة 14وتكررت  % 12بنسبة  الثانية

%  23بنسبة  األولىالمرتبة  متفهمةعند الذكور،احتلت كلمة  االجتماعيةوفي المجموع العام بالنسبة للقيم    
مرة  46 اجتماعيةفي حين تكررت .تكرارا 55و%. 20بنسبة  الثانيةالمرتبة لطيفة واحتلت كلمة .مرة 65وتكررت 

  %. 12مرات بنسبة  35وتكررت   لبقةعادت الى كلمة   الرابعةوفي المرتبة .الثالثةواحتلت المرتبة %  16بنسبة 
بنسبة  الثانيةالمرتبة  ومثقفة.تكرارا 46و%  16بنسبة  األولىالمرتبة  متعلمة،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    

   %. 05بنسبة  مرة 13بالتكرار  الثالثةالمرتبة  جامعيةواحتلت كلمة .مرة 23وتكررت %  08
واحتلت .مرة 89وتكررت  % 19بنسبة  األولىالمرتبة متفهم كلمة  االجتماعيةوعند اإلناث،احتلت في القيم     

واحتلت  % 15.5مرة بنسبة  71اجتماعي في حين تكررت .تكرارا 82و % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة يف لطكلمة 
  .% 13مرات بنسبة  59وتكررت   لبقةعادت الى كلمة   الرابعةوالمرتبة .الثالثةالمرتبة 

بنسبة  الثانيةالمرتبة ف ومثق.تكرارا 71و % 15.5بنسبة  األولىالمرتبة  متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    
  .% 09بنسبة  ةمر 40بالتكرار  الثالثةالمرتبة   جامعيواحتلت كلمة .مرة 46وتكررت  % 10
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 1-2 – 2 – وحدة الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور السن
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اعية الثقافية في تصورات الشباب يوضح توزيع وحدة الكلمة المستعملة في القيم االجتم) 18(جدول رقم

.الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور متغير السن  

 
 
 
 
 
 
 
 

كونتاكت.ج أحالم.ج  وحدة  
 الكلمة

35-30 � القيم  25-30  20-25  � 30-35  25-30  20-25  
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %
)ة(اجتماعي 09 12 15 16 26 20 50 17 13 20 14 16 17 15 44 16.5  

ق  
.

االجتماعية
 .

 

)     ة(لبق 11 14 12 13 15 12 38 13 08 12.5 10 12 13 11 31 11.5  
)ة(لطيف 13 17 17 19 24 19 54 18 15 24 19 22 21 18 55 21  
)ة(متفهم 15 20 20 22 23 18 58 19 11 17 17 20 30 26 58 22  
)       ة(متعلم 17 22 15 16 20 16 52 18 08 12.5 12 14 15 13 35 13  

ق  
.

الثقافية
.

 

)      ة(مثقف 06 08 08 09 12 09 26 09 06 09 08 09 10 09 24 09  
)     ة(جامعي 05 07 05 05 08 06 18 06 03 05 06 07 09 08 18 07  

 المجموع العام 76 100 92 100 128 100 296  100 64 100 86 100 115 100 265 100
� Les nelles Confidences .ج   

وحدة 
 الكلمة

35-30 � القيم  25-30  20-25  � 30-35  25-30  20-25  
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %

)ة(اجتماعي 05 12 06 11 12 14 23 13 27 15 35 15 55 17 117 16  

ق  
.

االجتماعية
 .

 

)     ة(لبق 07 17 07 12 11 13 25 14 26 14 29 12 39 12 94 13  
)ة(لطيف 04 10 09 16 15 18 28 15.5 32 18 45 19 60 18 137 18  
)ة(متفهم 11 27 13 23 14 17 38 21 37 20 50 21 67 21 154 21  
)       ة(متعلم 07 17 10 18 13 16 30 17 32 18 37 16 48 15 117 16  

ق  
.

الثقافية
.

 

)      ة(مثقف 04 10 06 11 09 11 19 10.5 16 09 22 09 31 09 69 09  
)     ة(جامعي 03 07 05 09 09 11 17 09 11 06 16 07 26 08 53 07  

 المجموع العام 41 100 56 100 83 100 180  100 181 100 234 100 326 100 741 100
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 بالنسبة جريدة أحالمعينة  ومن منظور متغير السن  في القيم االجتماعية الثقافية،جاءت النتائج في وحدة الكلمةفي 
 15% 20بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متفهم كلمة،باحتالل سنة 25 - 20ما بين  الواقعة بين عند الفئةاالجتماعية للقيم 
 11 الثالثة التي احتلت المرتبة) ة(لبقوتكررت كلمة .مرة 13وتكررت  % 17 بنسبة الثانيةالمرتبة ) ة(ولطيف .تكرارا

  .مرات 09وتكررت  %12.بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(اجتماعياحتلت كلمة و .% 14بنسبة  مرة
 التي احتلت) ة(مثقف وكلمة.تكرارا 17و % 22بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم  

  .% 07مرات بنسبة  05بالظهور  الثالثةالمرتبة  جامعيواحتلت كلمة .تكرارات 06و % 08بنسبة  الثانية المرتبة
.                                                                                                                            تكرارا 20 % 22بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متفهم كلمة،احتلت سنة 30 -25بين الواقعة  عند الفئةو 

 15 الثالثةالتي احتلت المرتبة ) ة(اجتماعيوتكررت كلمة .مرة 17وتكررت  % 19بنسبة  يةالثانالمرتبة ) ة(ولطيف
  .مرة 12وتكررت  % 13.بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(لبقواحتلت كلمة  %. 16بنسبة  مرة
 ي احتلتالت) ة(مثقف وكلمة.تكرارا 15و % 16بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم   

  .% 05مرات ونسبة  05بالظهور  الثالثةالمرتبة )ة(جامعيواحتلت كلمة .تكرارات 08و % 09بـ  الثانية المرتبة
 26و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(اجتماعي كلمة،احتلت سنة 35 -30ما بين  ذات الشوكة العمرية عند الفئةو 

التي احتلت ) ة(متفهموتكررت كلمة .مرة 24وتكررت  % 19ة بنسب الثانيةالمرتبة  احتلت) ة(لطيف وكلمة.تكرارا
  .مرة 15وتكررت  % 12 بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(لبقواحتلت كلمة  %. 18بنسبة  مرة 23 الثالثةالمرتبة 

 التي احتلت) ة(مثقف وكلمة.تكرارا 20و % 16بـ  األولىالمرتبة )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم  
  .% 08مرات بنسبة  06بالتكرار  الثالثةالمرتبة  )ة(جامعيواحتلت كلمة .تكرارا 12و % 09بنسبة  الثانية مرتبةال

 عند الفئةاالجتماعية بالنسبة للقيم  جريدة كونتاكت،جاءت النتائج في عينة ومن هذا المتغير وحدة الكلمةفي     
 الثانيةالمرتبة ) ة(واجتماعي.اتكرار 15 % 24بنسبة  األولىرتبة الم)ة(لطيف سنة،باحتالل كلمة 25 - 20ما  الواقعة بين

واحتلت كلمة . % 17بنسبة  مرة 11الثالثة التي احتلت المرتبة ) ة(متفهموتكررت كلمة .مرة 13وتكررت  % 20 بنسبة
  .مرات 08وتكررت  %12.5 بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(لبق
 المرتبة) ة(مثقف وكلمة.تكرارات 08و%  12.5بنسبة  األولىالمرتبة )ة(لممتع،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    

  .% 05مرات،بنسبة  03بالظهور  الثالثةالمرتبة  جامعيواحتلت كلمة .تكرارات 06و%  09بنسبة  الثانية
) ة(تفهممو.اتكرار 19و % 22بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(للطيف سنة،احتلت كلمة 30 -25الواقعة  بين  وعند الفئة   

 16بنسبة  مرة 14الثالثة التي احتلت المرتبة ) ة(اجتماعيوتكررت كلمة .مرة 17وتكررت  % 20بنسبة  الثانيةالمرتبة 
  مرات 10وتكررت  % 12 بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(لبقواحتلت كلمة %.

 الثانية المرتبة) ة(مثقف وكلمة.ارتكرا 12و% 14بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم  
  .% 07مرات بنسبة  06بالظهور  الثالثةالمرتبة  )ة(جامعيواحتلت كلمة .تكرارات 08و%  09بنسبة 

  30و % 26 ـب األولىالمرتبة  )ة(متفهم سنة،احتلت كلمة 35 - 30بين الواقعة  ذات الشوكة العمرية وعند الفئة
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التي احتلت المرتبة ) ة(اجتماعيوتكررت كلمة .مرة 21وتكررت  % 18بنسبة  يةالثانالمرتبة ) ة(لطيف واحتلت.اتكرار
  .مرة 13وتكررت  % 11 بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(لبقواحتلت كلمة %. 15بنسبة  مرة 17الثالثة 

 المرتبة لتاحت)ة(مثقف وكلمة.اتكرار 15% 13بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    
  .% 08مرات بنسبة  09وتكررت  الثالثةالمرتبة  )ة(جامعيواحتلت .تكرارات 10و%  09بنسبة  الثانية

 25 - 20 الواقعة بين عند الفئةاالجتماعية النسبة للقيم ،ب Les nouvelles Confidencesجريدة في عينة  وحدة الكلمةأما   
 % 17 بنسبة الثانيةالمرتبة )ة(لبق واحتلت كلمة، اتكرار 11 % 27بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متفهم  سنة،باحتالل كلمة

) ة( لطيفو كلمة . % 12بنسبة  اتمر 05الثالثة التي احتلت المرتبة ) ة(اجتماعيوتكررت كلمة .مرات 07وتكررت 
  .اتمر 04وتكررت  % 10 بنسبة الرابعةالمرتبة احتلت 

 المرتبة احتلت) ة(مثقف وكلمة.تكرارات 07و%  17بنسبة  األولىالمرتبة )ة(لممتع،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم   
  .% 07مرات،بنسبة  03بالظهور  الثالثةالمرتبة  جامعيواحتلت كلمة .تكرارات 04و%  10بنسبة  الثانية

 كلمة واحتلت.اتكرار 13و % 23بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهم سنة،احتلت كلمة 30 -25الواقعة بين  وعند الفئة   
مرات  07الثالثة التي احتلت المرتبة ) ة(لبقوتكررت كلمة .مرات 09وتكررت  %16بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(لطيف 
  .مرات 06وتكررت  % 11 بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(اجتماعيواحتلت كلمة %. 12بنسبة 

 الثانية المرتبة) ة(مثقف وكلمة.تكرارات 10و%  18نسبة ب األولىالمرتبة )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    
  .% 09 ونسبةمرات  05بالظهور  الثالثةالمرتبة  )ة(جامعيواحتلت كلمة .تكرارات 06و%  11بنسبة 

 15و % 18بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(لطيف سنة،احتلت كلمة 35 -30بين الواقعة  ذات الشوكة العمرية وعند الفئة   
التي احتلت ) ة(اجتماعيوتكررت كلمة .مرة 14وتكررت  % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(متفهملت كلمة احتو.اتكرار

  .مرة 11وتكررت  % 13 بنسبة الرابعةالمرتبة ) ة(لبقواحتلت كلمة %. 14بنسبة  مرة 12الثالثة المرتبة 
  )ة(مثقفكلمتا  احتلتو.اتكرار 13و% 16بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    
  .تكرارات لكل منهما 09و%  11بنسبة  الثانية المرتبة )ة(جامعيو

 المرتبة) ة( متفهمسنة باحتالل كلمة  25- 20عند الفئة الواقعة بين  االجتماعيةوفي المجموع العام،جاء ترتيب القيم    
 الثالثةواحتلت المرتبة ا، تكرار 32و % 18بنسبة  الثانيةلمرتبة ا )ة(لطيفواحتلت كلمة .اتكرار 37و%  20بنسبة  األولى
  .اتكرار 26و%  14بنسبة  )ة(لبق كلمةل الرابعةالمرتبة عادت و.تكرارا 27 % 15بنسبة  )ة(اجتماعيكلمة 

 المرتبة )ة(مثقف واحتلت كلمة.اتكرار 32و % 18بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متعلم ،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم    
   %. 06مرة بنسبة  11وتكررت  الثالثةاحتلت المرتبة  )ة(جامعي وكلمة.% 09مرة بنسبة  16وتكررت  الثانية

 واحتلت كلمة.اتكرار 50و %21بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متفهم احتلت كلمة ،سنة  30-25ما عند الفئة الواقعة بين  أ
 15بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(اجتماعي كلمة في حين احتلت  .% 19 مرة بنسبة 45وظهرت  الثانيةالمرتبة  )ة(لطيف

  .% 12بنسبة   الرابعةالمرتبة  واحتلت،مرة  29)ة(لبقوتكررت كلمة . مرة 35وتكررت  %
 )ة(مثقفواحتلت كلمة .اتكرار 37و %16بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متعلم ،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما القيم     

  .مرة 16وتكررت  % 07بنسبة  الثالثةالمرتبة  جامعيفي حين احتلت كلمة . اتكرار 22و % 09بنسبة  نيةالثا المرتبة
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 األولىالمرتبة  )ة(متفهم كلمةاالجتماعية  القيمفقد احتلت في ، 35-30أما الفئة الواقعة بين الشوكة العمرية     
في حين احتلت .% 18مرة بنسبة  60وتكررت  ةالثانيالمرتبة ) ة(لطيف ةواحتلت كلم.اتكرار 67و % 21بنسبة 

 % 12بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(لبقاحتلت كلمة . مرة 55وتكررت  % 17بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة(اجتماعي 
  .مرة 39وتكررت 

 يةالثان المرتبة )ة(مثقفواحتلت .اتكرار 48و % 15بنسبة  األولىالمرتبة متعلم ،احتلت الثقافيةأما  في القيم   
  .مرة 26وتكررت  % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(جامعيكلمة في حين احتلت .اتكرار 31و  % 09بنسبة
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 1 – 2 –  3 - وحدة الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور المستوى التعليمي
يميمن منظور متغير المستوى التعليوضح توزيع الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية ) 19(جدول رقم  

وحدة    أحالم.ج  كونتاكت.ج
 الكلمة

 القيم
  ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑ ابتدائي متوسط ثانوي جامعي ∑
  ت % ت % ت % ت % ت %  ت % ت % ت % ت % ت %

)ة(اجتماعي 08 17 11 17 16 19 15 15 50  17 08  19 09   16  13  17 14  15 44 16.5  

.ق
االجتماعية

 

 ق االجتماعية الثقافية

)     ة(لبق 06 13 09 14 11 13 12 12 38  13 03  07 05  09 10  13 13  14 31 11.5  
)ة(لطيف 10 21 13 20 15 18 16 16 54  18 07  17 11  19 17  22 20  22 55 21  
)ة(متفهم 09 19 13 20 17 20 19 19 58  19 10  24 14  24.5 15  20 19  21 58 22  
)     ة(متعلم 07 15 11 17 14 16 20 20 52  18 07  17 09  16 08  11 11  12 35 13  

.ق
ثقافية

 

)ة(مثقف 04 09 06 09 07 08 09 09 26  09 04  09 06  10.5 07  09 07  08 24 09  
)ة(جامعي 03 06 02 03 05 06 08 08 18  06 03  07 03  05 05  07 07  08 18 07  

100  265  100  91  100  75 100   57 100  42 100 296  100 99  100  85  100 
 

 المجموع العام         47 100    65
 القيم وحدة الكلمة  Les nelles Confidences .ج  ∑

 ابتدائي متوسط ثانوي جامعي ∑ ابتدائي متوسط ثانوي جامعي ∑
  ت % ت % ت % ت % ت %  ت % ت % ت % ت % ت %

.ق
االجتماعية

 

 ق االجتماعية الثقافية

)ة(اجتماعي 04 13 05 13 07 14 07 11.5 23 13 20 16.5 25 16 36 17 36 14 117 16  
)     ة(لبق 05 16 06 16 07 14 07 11.5 25 14 14 11.5 20 12 28 13 32 13 94 13  
)ة(لطيف 04 13 06 16 08 15 10 17.5 28 15.5 21 17.5 30 19 40 19 46 18 137 18  

)ة(متفهم 08 26 07 18 11 21 12 20 38 21 27 22.5 34 21 43 20 50 20 154 21  

)     ة(متعلم 05 16 05 13 07 14 13 21.5 30 17 19 16 25 16 29 14 44 18 117 16  

.ق
الثقافية

 

)ة(مثقف 03 10 05 13 05 10 06 10 19 10.5 11 09 17 10.5 19 09 22 09 69 09  
)ة(جامعي 02 06 04 10 06 11 05 08 17 09 08 07 09 5.5 16 08 20 08 53 07  

 المجموع العام         31 100 38 100 38 100 60 100 180 100 120 100 160 100 211 100 250 100 741 100
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جاءت النتائج في عينة دائما، االجتماعية الثقافيةفي القيم  وحدة الكلمةفي  ومن منظور متغير المستوى التعليمي
 21بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(لطيفذات المستوى االبتدائي،باحتالل  عند الفئة االجتماعيةبالنسبة للقيم  جريدة أحالم

 الثالثةالمرتبة  )ة(اجتماعي واحتلت كلمة .اتتكرار 09و % 19ة بنسب الثانيةالمرتبة )ة(ومتفهم.اتتكرار 10و %
    .تكرارات 06و %  13 بنسبةالرابعة  احتلت المرتبة) ة(لبقوكلمة .تكرارات 08و % 17بنسبة 

المرتبة  )ة(ومثقف.اتتكرار 07و % 15بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم   
  . % 06بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر 03 تكررت) ة(جامعي كلمةو.اتتكرار  04و % 09نسبة ب الثانية

واحتلت  .اتكرار 13و % 20بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ولطيف )ة(متفهم وعند الفئة ذات المستوى المتوسط،احتلت   
 09و % 14بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة( لبقة واحتلت كلم .اتكرار 11و %17بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة( اجتماعيكلمة 

   .تكرارات
 الثانيةالمرتبة  )ة(ومثقف.اتكرار 11و % 17بنسبة  األولىالمرتبة  متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم     

  . % 03بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة  مرتين تكررت) ة(جامعي كلمةو.اتتكرار  06و % 09بنسبة 
واحتلت كلمة  .تكرارا 17و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهم ،احتلتالثانويالفئة ذات المستوى وعند     

 تكرارا 15و % 18بنسبة  الثالثةالمرتبة  احتلت) ة(لطيفكلمة و.اتكرار 16 %19بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(اجتماعي
  .اتكرار 11و % 13بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة( لبق كلمة واحتلت.

 الثانيةالمرتبة  )ة(ومثقف.اتكرار 14و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم     
  . %ا 06بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر 05 تكررت) ة(جامعي كلمةو.اتتكرار  07و % 08بنسبة 

واحتلت كلمة  .تكرار 19و % 19بنسبة  األولىرتبة الم )ة(متفهم ،احتلتوبالنسبة للفئة ذات المستوى الجامعي    
 15و % 15بنسبة  الثالثةالمرتبة  احتلت) ة(اجتماعيكلمة و.اتكرار 16 % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة( لطيف
  .اتكرار 12و % 12بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة( لبق كلمة واحتلت.اتكرار
المرتبة  )ة(ومثقف.راتكرا 20و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(لممتع،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم     

  . % 08بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر 08 تكررت) ة(جامعي كلمةو.اتتكرار  09و % 09بنسبة  الثانية
الل ذات المستوى االبتدائي،باحت عند الفئةاالجتماعية بالنسبة للقيم  جريدة كونتاكتجاءت النتائج في عينة    

   .تكرارات 08و % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(واجتماعي .تكرارات 10و % 24بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهم
     .تكرارات 03و % 07 بنسبةالرابعة ) ة(لبقو.تكرارات 07و % 17بنسبة الثالثةالمرتبة )ة(لطيفواحتلت كلمة 

 الثانيةالمرتبة  )ة(ومثقف.تكرارات 07و % 17بنسبة  األولى المرتبةمتعلم ، احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم     
  . % 07بنسبة  الثالثةمرات واحتلت المرتبة  03 تكررت) ة(جامعي كلمةو.تكرارات  04و % 09بنسبة 

    )ة(لطيف واحتلت.اتكرار 14و % 24.5بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهموعند الفئة ذات المستوى المتوسط،احتلت  
 .تكرارات 09و % 16بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة(جتماعيواحتلت كلمة ا.اتكرار 11و %19بنسبة  الثانيةتبة المر    

.                                                                                                          تكرارات 05و % 09بنسبة المرتبة الرابعة ) ة( لبق واحتلت
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 الثانيةالمرتبة  )ة(ومثقف.اتتكرار 09و % 16بنسبة  األولىالمرتبة متعلم ،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    
  . % 05بنسبة  الثالثةمرات واحتلت المرتبة  03 تكررت)ة(جامعي كلمةو.تكرارات  06و % 10.5بنسبة 

 الثانية) ة(متفهمو .اتكرار 17و % 22بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(لطيفوعند الفئة ذات المستوى الثانوي،احتلت    
  . تكرارات 10و % 13بنسبة  الرابعة )ة(لبقو .اتكرار 13و %17بنسبة  الثالثة) ة(واجتماعي.اتكرار 15و %20بنسبة 

 الثانيةالمرتبة  )ة(ومثقف.اتتكرار 08و % 11بنسبة  األولىالمرتبة متعلم ،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم     
  . % 07بنسبة  الثالثةمرات واحتلت المرتبة  05 تكررت) ة(جامعي كلمةو.تكرارات  07و % 09بنسبة 

 متفهمواحتلت . تكرارا 20و % 22بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(لطيفوبالنسبة للفئة ذات المستوى الجامعي،احتلت     
 واحتلت. راتكرا 14و % 15بنسبة  الثالثةالمرتبة  احتلت)ة(اجتماعي وكلمة.اتكرار 19 % 21بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(

  .اتكرار 13و % 14بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة( لبق
) ة(جامعيو )ة(ومثقف.اتكرار 11و % 12بنسبة  األولىالمرتبة متعلم ،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    

  .تكرارات  07و % 08بنسبة  الثانيةالمرتبة 
ذات المستوى االبتدائي في القيم االجتماعية، احتلت كلمة  وعند الفئة Confidences nouvelles Lesجريدة وفي عينة     

وتكررت كلمتا .تكرارات 05و %16 بنسبة الثانيةالمرتبة لبق  وكلمة.تكرارات 08و % 26بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهم
  . % 13بنسبة  الثالثةلمرتبة تكرارات واحتلتا ا 04 )ة(لطيف و )ة(اجتماعي

المرتبة مثقف  وكلمة.تكرارات 05و % 16  نسبة األولىالمرتبة ) ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    
  . ينتكرار و % 06بنسبة  الثالثة المرتبة)  ة(جامعي كلمة احتلتو.تكرارات  03و % 10بنسبة  الثانية

) ة(لبق  احتلتو.تكرارات 07و %18بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متفهموسط،احتلت كلمة ذات المستوى المت وعند الفئة  
    .تكرارات 05و %13 ـب الثالثةالمرتبة )ة(اجتماعيواحتلت .تكرارات 06 %16ـب الثانيةالمرتبة )ة(ولطيف

) ة(جامعي وكلمة.تكرارات 05و % 13 بنسبة األولىالمرتبة ) ة(ومثقف) ة(متعلم،فقد احتلت كلمتا الثقافيةأما في القيم  
  .تكرارات 04و % 10بنسبة  الثانية المرتبة

 الثانيةالمرتبة  )ة(ولطيف .تكرارا 11 % 21بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متفهمذات المستوى الثانوي،احتلت  وعند الفئة  
    .% 14ة بنسب الثالثةمرات واحتلتا المرتبة  07)ة(واجتماعي)ة(لبقوتكررت .تكرارات 08و %15 بنسبة

 الثانيةالمرتبة  )ة(وجامعي.اتتكرار 07و % 14بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    
        . % 10بنسبة  الثالثةمرات واحتلت المرتبة  05 تكررت) ة(مثقف كلمةو.تكرارات  06و % 12بنسبة 

 )ة(لطيفواحتلت .اتكرار 12و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهمت ،احتلالمستوى الجامعيوبالنسبة للفئة ذات 
 07و % 11.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(ولبق )ة(اجتماعي تااحتلت كلمو .اتتكرار 10و % 17.5بنسبة  الثانيةالمرتبة 

  .اتتكرار
 )ة(مثقفواحتلت كلمة .راكرات 13و % 21.5بنسبة  األولىالمرتبة متعلم ،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم  

  اتكرار 05و % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت  )ة(جامعيو.تكرارات  06و % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة 
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كلمة  القيم االجتماعيةاحتلت في المستوى االبتدائي وفي العام للعينة في الجرائد الثالث،على المستوى و    
واحتلت  .اتكرار  21و % 17.5بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(لطيفواحتلت .اتكرار 27و % 22.5بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متفهم
 14و % 11.5بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(لبق كلمة واحتلت.اتكرار 20و % 16.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(اجتماعيكلمة 
  .اتكرار

بنسبة  الثانية المرتبة)ة(ومثقف.اتكرار 19و % 16بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متعلم ،فقد احتلت الثقافيةأما في القيم    
   .اتكرار 08و % 07بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(جامعي واحتلت.تكرارا  11و % 09

 .اتكرار  34و %21بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهماحتلت  القيم االجتماعيةوفي المتوسط،احتلت في المستوى    
 % 16بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(اجتماعي واحتلت كلمة.اتكرار 30و % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(لطيف كلمة واحتلت

  .اتكرار 20و %12بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(لبق كلمة واحتلت.اتكرار 25و
 المرتبة احتلت)ة(مثقف وكلمة.اتكرار 25و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلم،فقد احتلت الثقافيةأما في القيم    

   .اتتكرار 09و % 5.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  احتلت)ة(جامعي وكلمة.اتكرار  17و % 10.5بنسبة  الثانية
)  ة(لطيف واحتلت كلمة .اتكرار 43و % 20المجموعة بنسبة  )ة(متفهم كلمة وعلى المستوى الثانوي، تصدرت  

اجتماعي  كلمة تكرارا 36و % 17نسبة ب الثالثةالمرتبة  في حين احتلت.% 40 مرة بنسبة 19بالظهور  الثانيةالمرتبة 
   .مرة  28 وتكررت % 13بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  )ة(لبق وكلمةواحتلت . )ة(

  احتلت )ة(مثقفوكلمة .األولىالمرتبة  تكرارا 29 و % 14بنسبة  )ة(متعلم ،فقد احتلت كلمة الثقافيةالقيم في أما     
  .الثالثةواحتلت المرتبة .% 08مرة بنسبة  16) ة(جامعي  وتكررت .اتكرار 19و % 09بنسبة  الثانية المرتبة

  المرتبة) ة(لطيفواحتلت كلمة .اتكرار 50و % 20بنسبة الصدارة  )ة(متفهمكلمة  احتلت الجامعي وعلى المستوى   
). ة(ماعي اجت كلمةا  تكرار 36و % 14بنسبة  الثالثةالمرتبة  في حين احتلت.% 18 مرة بنسبة 46بالظهور  الثانية
   .تكرارا 32و % 13بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  )ة(لبق وكلمة
  )ة(مثقفكلمة احتلت و.األولىالمرتبة  تكرارا  44و % 18بنسبة  )ة(متعلم ،احتلت كلمة الثقافيةالقيم في أما     

  .الثالثةتلت المرتبة واح.% 20مرة بنسبة  20) ة(جامعي  كلمة  وتكررت.اتكرار 22و % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة 
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 1 – 2 –4-  وحدة الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور المنطقة الجغرافية
يوضح توزيع الكلمة المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية ) 20(جدول رقم 

.فيةمن منظور متغير المنطقة الجغرا  
 

  
 

القيم
  وحدة   

  الكلمة
  ∑   Les nelles Confidences .ج  كونتاكت.ج  أحالم.ج

  ∑  ريف  حضر  ∑  ريف  حضر  ∑  ريف  حضر  ∑  ريف  حضر
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

.ق
االجتماعية

  

)ة(اجتماعي  29  19  21  15 50 17 22  17  22  16  44 16 11 12 12  13 23 13 62  17  55  15 117 16 
)     ة(لبق  22  14  16  11 38 13 16  12.5  15  11  31 12 12 14 13  14 25 14 50  13.5  44  12 94 13 

)ة(لطيف  31  20  23  16 54 18 27  21  28  20.5  55 21 14 16 14  15 28 15.5 72  19  65  17.5 137 18 
)ة(متفهم  31  20  27  19 58 19 30  23.5  28  20.5  58 22 20 23 18  20 38 21 81  22  73  19.5 154 21 

.ق
الثقافية

)       ة(متعلم    22  14  30  21 52 18 15  12  20  15  35 13 13 15 17  18 30 17 50  13.5  67  18 117 16 
)      ة(مثقف  11  07  15  10 26 09 10  08  14  10  24 09 11 12 08  09 19 10.5 32  09  37  10 69 09 

)     ة(جامعي  08  05  10  07 18 06 08  06  10  07  18 07 07 08 10  11 17 09 23  06  30  08 53 07 

∑  154  100  142  100  296 100  128 100  137  100  265  100  88  100 92 100  180 100 370 100  371  100  741  100  
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عند أبناء  االجتماعيةبالنسبة للقيم و عينة جريدة أحالم وفيمن منظور متغير المنطقة الجغرافية، وحدة الكلمةوفي 
المرتبة ) ة(اجتماعي واحتلت كلمة.1تكرار 31و %20بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهمو)ة(لطيف الحضر،احتلت كلمتا

   .اتكرار 22و %14بنسبة الثالثة،مرتبة ال )ة(لبقواحتلت كلمة .اتكرار 29و%91بنسبة الثانية
 احتلت) ة(مثقفوكلمة .تكرارا 22و %14بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم   

  . تتكرارا 08و % 05 بنسبة الثالثةالمرتبة )ة(جامعياحتلت .مرة 11 تكررتو  % 07بنسبة  الثانيةالمرتبة 
واحتلت .اتكرار 27و % 19بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهم كلمةاالجتماعية ،احتلت في القيم فأبناء الريوعند    

 21و % 15بنسبة  الثالثة،المرتبة  )ة(اجتماعيواحتلت كلمة .اتكرار 23 % 16 بنسبة الثانيةالمرتبة ) ة(لطيف كلمة
  .اتكرار 16 % 11بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  )ة(لبقكلمة   أما .اتكرار

 احتلت)ة(مثقفوكلمة .اتكرار 30و %21بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    
  .اتتكرار 10و % 07 بنسبة الثالثةالمرتبة  )ة(جامعيواحتلت كلمة .مرة 15 تكررتو % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة 

 األولىالمرتبة  )ة(متفهم كلمةعند أبناء الحضر،احتلت  جتماعيةاالبالنسبة للقيم  كونتاكتعينة جريدة وفي    
المرتبة  )ة(اجتماعيواحتلت كلمة .اتكرار 27و % 21 بنسبة الثانيةالمرتبة  )ة(لطيفوكلمة .اتكرار 30و % 23.5بنسبة 
  .ارارتك 16و % 12.5بنسبة  )ة(لبق عادت الى كلمة  الرابعةوالمرتبة .اتكرار 22و % 17بنسبة  الثالثة،

 احتلت) ة(مثقفوكلمة .تكرارا 15و %12بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم     
  . تتكرارا 08و % 06 بنسبة الثالثةالمرتبة )ة(جامعياحتلت .اتمر 10 تكررتو  % 08بنسبة  الثانيةالمرتبة 

 28و % 20.5بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ولطيف )ة(متفهم تاكلماالجتماعية ،احتلت في القيم أبناء الريفوعند    
 11بنسبة  الثالثة،المرتبة  )ة(لبقواحتلت كلمة .اتكرار 22 و  % 16 بنسبة الثانيةالمرتبة  احتلت)ة(واجتماعي. اتكرار

  . تكرار 15و %
المرتبة )ة(مثقفوكلمة .اتكرار 20و %15بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    

  .اتتكرار 10و % 07 بنسبة الثالثةالمرتبة  )ة(جامعيواحتلت كلمة .مرة 14 تكررتو % 10بنسبة  الثانية
المرتبة  )ة(متفهم كلمة،احتلت أبناء الحضرعند  االجتماعيةبالنسبة للقيم  Confidences nouvelles Lesعينة جريدة وفي    

واحتلت كلمة .مرة 14 تكررت % 16 بنسبة الثانيةالمرتبة التي احتلت )ة(لطيفكلمة ف.اتكرار 20و % 23بنسبة  األولى
 11و % 12بنسبة  )ة( اجتماعيعادت الى كلمة  الرابعةوالمرتبة .اتكرار 12و % 14بنسبة  الثالثة،المرتبة  )ة(لبق

  .اتكرار
) ة(مثقفواحتلت كلمة .تكرارا 13و %15بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم     

  . تتكرارا 07و % 08 بنسبة الثالثةالمرتبة )ة(جامعياحتلت .ةمر 11 تكررتو  % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة 
واحتلت كلمة .اتكرار 18و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متفهم ةكلماالجتماعية ،احتلت في القيم الريف أبناءوعند 
. اتكرار 13و  % 14بنسبة  الثالثة،المرتبة  )ة(لبقواحتلت كلمة .اتكرار 14 و  % 15 بنسبة الثانيةالمرتبة  )ة(لطيف

 .اتكرار 12 و  % 13بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  )ة(اجتماعيوكلمة 



عرض وتحليل النتائج                                                                      الفصل السادس                                                                  

 239

المرتبة )ة(جامعيمة وكل.اتكرار 17و % 18بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متعلم،فقد احتلت كلمة الثقافيةأما في القيم    
   .اتتكرار 08و % 09 بنسبة الثالثةالمرتبة  )ة(مثقفواحتلت كلمة .اتمر 10 تكررتو % 11بنسبة  الثانية

رصدناها في القيم األربعة من خالل وحدة الكلمة في تصورات الشباب  التيأما مجموع التكرارات والنسب    
  :كما يلي جريدة  أحالم عينة في القيم االجتماعيةلالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية فقد جاء ترتيب 

المرتبة  تالتي احتل) ة(لطيف كلمة وتكررت % 19بنسبة  األولىالمرتبة  ،واحتلتمرة 58) ة(متفهم كلمةتكررت  
 )ة(رومانسيكلمة   أما.اتكرار 50و % 17بنسبة  الثالثة،المرتبة  )ة(اجتماعيواحتلت كلمة  مرة 54 %18بنسبة  الثانية

  .تكرارا 38و % 13بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة 
 الثانيةالمرتبة  فمثقوكلمة  .تكرارا 52و %18بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلمكلمة  باحتالل القيم الثقافيةورتبت 
  .تكرار 18و % 06 بنسبة الثالثةاحتلت المرتبة )ة(وجامعي.تكرار 26و  % 09بنسبة 

  :ويمكن إجمال هذه النتائج في الرسم البياني التالي
  

 يوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق رسم بياني  ) 09(شكل رقم 
 أحالمالصحفية في جريدة العالنات ا

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 % 22بنسبة  األولىالمرتبة  ،واحتلتمرة 58) ة(متفهم كلمةبتكرار  عينة جريدة كونتاكتفي  ورتبت هذه القيم   
المرتبة  )ة(اجتماعيواحتلت كلمة  .تكرار 55و %21بنسبة  الثانيةالمرتبة  التي احتلت) ة(لطيف كلمة وتكررت

  .تكرار 31و % 12بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  )ة(لبقكلمة   أما.تكرار 44و % 16بنسبة  ة،الثالث
المرتبة  )ة(مثقفوكلمة .تكرار 35و %13بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلمكلمة  باحتالل القيم الثقافيةورتبت   

 . تكرار 18و % 07 ةبنسب الثالثةاحتلت المرتبة )ة(وجامعي.تكرار 24و  % 09بنسبة  الثانية
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  في اختيار الشباب الجزائري للزواج  االجتماعية الثقافية نسب الكلمات التي ظهرت في القيم يوضح رسم بياني  ) 10(شكل رقم 
  كونتاكتالصحفية في جريدة عن طريق االعالنات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 % 21بنسبة  األولىالمرتبة  ،واحتلتمرة 38 )ة(متفهم كلمةتكررت  Confidences nouvelles Lesو في عينة جريدة  

 الثالثة،المرتبة  )ة(لبقواحتلت كلمة  .تكرار 28و %16بنسبة  الثانيةالمرتبة  التي احتلت) ة(لطيف كلمة وتكررت
  .تكرار 12و % 13بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  )ة(اجتماعيكلمة   أما.تكرار 25و % 14بنسبة 

 الثانيةالمرتبة  مثقفوكلمة  .تكرار 30و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلمكلمة  باحتالل ةالقيم الثقافيورتبت   
 . تكرار 17و % 09 بنسبة الثالثةاحتلت المرتبة )ة(وجامعي.تكرار 19و  % 10بنسبة 

 
  الشباب الجزائري للزواج في اختيار  االجتماعية الثقافية نسب الكلمات التي ظهرت في القيم يوضح رسم بياني  ) 11(شكل رقم 

 Les nouvelles Confidencesالصحفية في جريدة عن طريق االعالنات 
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 154و % 21بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متفهم كلمةأما المجموع العام في عينة الجرائد الثالث،فقد احتلت   

 )ة(اجتماعيواحتلت كلمة  .تكرار 137و % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة  التي احتلت) ة(لطيف كلمة تكررت.تكرار
  .تكرار 94و % 13بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  )ة(لبقكلمة   أما.تكرار 117و % 16بنسبة  الثالثة،المرتبة 

المرتبة  مثقفوكلمة  .تكرار 117و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متعلمكلمة  باحتالل القيم الثقافيةورتبت   
  . تكرار 53و % 07 بنسبة الثالثةاحتلت المرتبة )ة(وجامعي.تكرار 69و  % 09سبة بن الثانية

    
عبارة عن رسم بياني يوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم االجتماعية الثقافية في اختيار الشباب ) 12( شكل رقم    

 .الجزائري للزواج عن طريق االعالنات الصحفية
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  ألخالقيةم الدينية اوحدة الكلمة في القي  -  3- 1 
  وحدة الكلمة المستعملة في القيم الدينية األخالقية من منظور متغير الجنس  – 1 -1-3    

يوضح توزيع الكلمة المستعملة في القيم الدينية األخالقية في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية ) 21( جدول رقم 

.من منظور متغير الجنس  
 

  وحدة الكلمة   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
∑ � � ∑ � � ∑ � � ∑ � � �

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
)ة(متدين 31 13 28 16 59 14 30 14 26 17 56 16 13 10 09 10 22 10 74 13 63 15 137 14  القيم الدينية 

 

ال
 قيم الدينية األخالقية

)ة(ملتزم 22 09 26 15 48 12 20 10 17 11 37 10 14 11 10 11 24 11 56 10 53 13 109 11  
)ة(مصلي 12 05 34 20 46 11 13 06 19 13 32 09 12 09 09 10 21 09 37 06 62 15 99 10  
  متحجبة 56 24 00 00 56 14 33 16 00 00 33 09 09 07 00 00 09 04 98 17 00 00 98 10
)ة(متخلق 35 15 25 15 60 15 36 17 28 19 64 18 17 13 11 12 28 13 88 15 64 15 152 15  

 القيم األخالقية

)ة(صادق 26 11 19 11 45 11 18 09 17 11 35 10 21 16 15 16 36 16 65 11 51 12 116 12  
)ة(حمرتم 20 08 14 08 34 08 19 09 14 09 33 09 19 14 16 17 35 16 58 10 44 11 102 10  
)ة(جاد 35 15 26 15 61 15 39 19 30 20 69 19 26 20 22 24 48 21 100 17 78 19 178 18  
العام المجموع 237 100 172 100 409 100 208 100 151 100 359  100 131 100 92 100 223 100 576 100 415 100 991 100  
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من منظور متغير الجنس عند  عينة جريدة أحالمفي القيم الدينية األخالقية جاءت النتائج في  وحدة الكلمةفي 
  :كما يلي رالذكو

المرتبة  متدينةواحتلت كلمة .مرة 56وتكررت .%24بنسبة  األولىالمرتبة  متحجبةاحتلت كلمة  للقيم الدينيةبالنسبة 
ثم  الثالثةواحتلت المرتبة .% 09مرة بنسبة  22 ملتزمةفي حين تكررت كلمة . مرة 31وتكررت .% 13بنسبة  الثانية
  .% 05مرة بنسبة  12وتكررت  الرابعةاحتلت المرتبة  مصلية التي كلمة 

 الثانيةالمرتبة  وصادقة.تكرارا 35و % 15بنسبة  األولىالمرتبة متخلقة وجادة ، احتلت كلمتا األخالقيةأما القيم    
   .% 08مرة وبنسبة  26بالتكرار  الثالثةالمرتبة محترمة واحتلت كلمة .مرة 26كررت وت % 11بنسبة 

المرتبة  متدينكلمة واحتلت .مرة 34وتكررت   %20 بنسبة األولىالمرتبة  مصليوعند اإلناث،احتلت كلمة   
   .%15مرة ونسبة  26 بالتكرار الثالثةالمرتبة  ملتزمفي حين احتلت كلمة .مرة 28وتكررت  % 16بنسبة  الثانية

 وصادق. تكرارا على التوالي 25و 26و %15بنسبة  األولىالمرتبة  جاد ومتخلق،احتلت كلمتا األخالقيةأما في القيم    
واحتلت .% 11مرة بنسبة  19بالظهور  الثانيةاحتلت المرتبة  صادقوكلمة .مرة 19وتكررت  %11بنسبة  الثانيةالمرتبة 

   .مرة 14وتكررت  % 08بنسبة  ةثالثالالمرتبة  محترمكلمة 
 % 16بنسبة  األولىالمرتبة  متحجبةعند الذكور،احتلت كلمة الدينية ففي القيم ،جريدة كونتاكتوبالنسبة لعينة    

   20 ملتزمةفي حين تكررت كلمة . ةمر 30وظهرت  %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  متدينةواحتلت .مرة 33 وتكررت
  .ةمر 13وظهرت  % 06بنسبة  الرابعةالمرتبة  مصليةواحتلت كلمة .الثالثةلمرتبة واحتلت ا % 10مرة بنسبة 

 17مرة بنسبة  36 متخلقةوتكررت كلمة .تكرارا 39و % 19بنسبة  األولىالمرتبة  جادةكلمة  الثقافيةواحتلت في القيم    
اللتين احتلتا المرتبة  للقيمتين % 09ة بنسب 18 صادقةو كلمة .مرة  19 محترمةوتكررت كلمة .الثانيةواحتلت المرتبة  %

  .الثالثة
 مصليواحتلت  .مرة 26 وتكررت % 17بنسبة  كذلك األولىالمرتبة  متدينوفي ذات العينة لكن عند اإلناث،احتلت   

   .الثالثةواحتلت المرتبة  % 11مرة بنسبة  17 ملتزمفي حين تكررت . مرة 19وتكررت  % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة 
  % 19بنسبة الثانيةالمرتبة  متخلقو.تكرارا 30و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  جاد،كلمة الثقافيةاحتلت في القيم و  

 الرابعةعادت المرتبة و.% 11مرة بنسبة  17،الثالثةاحتلت المرتبة  التيصادق في حين تكررت .مرة 28وتكررت 
  .تكرارا 14و % 09بنسبة  محترملكلمة 

 14 وتكررت %11بنسبة  األولىالمرتبة ملتزمة ،احتلت عند الذكور كلمة uvelles ConfidencesLes noوفي عينة     

مرة واحتلت  12 مصليةفي حين تكررت كلمة .مرة 13وتكررت  % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة  متدينةواحتلت .مرة
  .تكرارات 09و % 07بنسبة  متحجبةلكلمة  الرابعةوعادت المرتبة .% 09بنسبة  الثالثةالمرتبة 

  واحتلت .تكرارا 26و% 20بنسبة  األولىالمرتبة  جادة،احتلت األخالقية،أما ما تعلق بالقيم الدينيةهذا بالنسبة للقيم  
  14مرة ونسبة  19بالتكرار الثالثةالمرتبة  ومحترمة.مرة 21وتكررت % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  صادقةكلمة 

  .% 13مرة ونسبة  17بالظهور عةالرابالمرتبة  احتلتمتخلقة  وكلمة .%
  واحتلت.اتمر 10 وتكررت % 11بنسبة  األولىالمرتبة  كذلكملتزم كلمة   الدينيةوعند اإلناث احتلت في القيم    
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   .مرات 09وتكررت القيمتين   %10بنسبة  الثانيةالمرتبة  مصلي ومتدين كلمتا 
 17بنسبة  الثانيةالمرتبة محترم واحتلت .تكرارا 22و % 24ة بنسب األولىالمرتبة  جاداحتلت األخالقية وفي القيم    
 الرابعة في حين عادت المرتبة.% 16مرة ونسبة  15بالتكرار  صادق لكلمة عادت الثالثةوالمرتبة .مرة 16وتكررت %

  .% 11مرة ونسبة  12بالتكرار  متخلق لكلمة
   :ور في جرائد العينة الثالث على النحو التاليوجاءت رتب القيم بالنظر الى المجموع العام عند الذك        

 الثانيةالمرتبة  متدينةواحتلت .مرة 98 وتكررت %17بنسبة  األولىالمرتبة متحجبة ،احتلت كلمة الدينيةبالنسبة للقيم 
  .% 10مرة بنسبة  56وتكررت  الثالثةالتي احتلت المرتبة  ملتزمةثم كلمة .مرة 74وتكررت  % 13بنسبة 
    .% 06مرة  بنسبة  37وتكررت  الرابعةاحتلت المرتبة  يةمصلوكلمة 

بنسبة  الثانيةالمرتبة   متخلقةواحتلت .اتكرار 100و % 17بنسبة  األولىالمرتبة جادة ،فقد احتلت األخالقيةأما القيم    
 محترمة  لكلمةة الرابعوعادت المرتبة .تكرار 65و % 11بنسبة الثالثة  احتلت المرتبة،وصادقة،مرة 88وتكررت  % 15

  .تكرارا 58و % 10بنسبة 
دائما  ومن منظور نفس المتغير لكن عند اإلناث جاءت نتائج المجموع العام  في عينة الجرائد  وحدة الكلمةوفي    

  :الثالث كما يلي
على  مرة 62 و 63 اوتكررت % 15بنسبة  األولىالمرتبة متدين و مصلي ،احتلت كل من كلمتي الدينيةبالنسبة للقيم     

   .مرة 53وتكررت  %13بنسبة  الثانية المرتبةملتزم واحتلت .التوالي
  الثانيةالمرتبة  متخلقواحتلت كلمة .تكرارا 78 % 19بنسبة  األولىالمرتبة جاد ، احتلت األخالقيةأما  في القيم    

فقد احتلت  محترمأما كلمة .%12  بةمرة ونس 51بالظهور  صادق لكلمة الثالثةالمرتبة  وعادت.تكرارا 64و % 15بنسبة 
  .تكرارا 44 % 11بنسبة  الرابعةالمرتبة 
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  وحدة الكلمة المستعملة في القيم الدينية األخالقية من منظور متغير السن -1-3-2

تصورات الشباب  عند في القيم الدينية األخالقيةيوضح توزيع وحدة الكلمة )  22 (الجدول رقم 
  .السن متغيرلالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية حسب  الجتماعية الجزائري ا

  
    

كونتاكت.ج أحالم.ج   وحدة الكلمة 

35-30 � القيم  25-30  20-25  � 30-35  25-30  20-25  
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %

)ة(متدين 21 14 24 18 14 11 59 14 16 13 17 14 23 20 56 16  

   
القيمة ال

دينية
 

)ة(ملتزم 16 11 21 15 11 09 48 12 11 09 11 09 15 13 37 10  
)ة(مصلي   12 08 13 10 21 17 46 11 08 07 10 08 14 12 32 09  
 متحجبة 17 11.5 25 18 14 11 56 14 10 08 12 10 11 09 33 09
)ة(متخلق 27 18 14 10 19 15 60 15 25 21 23 18.5 16 14 64 18  

  
.ق

األخال
قية

 

)ة(صادق 19 13 10 07 16 13 45 11 12 10 13 10.5 10 09 35 10  
)ة(حمرتم 14 9.5 09 07 11 09 34 08 14 12 12 10 07 06 33 09  
)ة(جاد 22 15 20 15 19 15 61 15 24 20 25 20 20 17 69 19  
لعامالمجموع ا 148 100 136 100 125 100 409  100 120 100 123 100 116 100 359  100  

� Les nelles Confidences .ج  وحدة  
35-30 � القيم الكلمة  25-30  20-25  � 30-35  25-30  20-25  

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %
)متدين  06 09 09 10 07 11 22 10 43 13 50 14 44 14.5 137 14  القيم الدينية 

)ة(ملتزم 08 12 10 11 06 09.5 24 11 35 10 42 12 32 10.5 109 11  
)ة(مصلي   05 07 10 11 06 09.5 21 09 25 07 33 09 41 13.5 99 10  
 متحجبة 03 04 06 06 00 00 09 04 30 09 43 12 25 08.25 98 10
)ة(متخلق 07 11 12 13 09 14 28 13 59 18 49 14 44 14.5 152 15  

.ق
األخالقية

 

)ة(صادق 11 17 14 15 11 17 36 16 42 13 37 10.5 37 12 116 12  
)ة(حمرتم 11 17 13 14 11 17 35 16 39 12 34 09.5 29 09.5 102 10  
)ة(جاد 15 23 19 20 14 22 48 21 61 18 64 18 53 17.25 178 18  
 المجموع العام 66 100 93 100 64 100 223  100 334 100 352 100 305 100 991 100
 

  



عرض وتحليل النتائج                                       لسادس                                                                                                      الفصل ا  

 246

ما  عند الفئةالدينية بالنسبة للقيم  جريدة أحالمالسن جاءت النتائج في عينة  ومن منظور متغير وحدة الكلمةفي    
 %11.5بنسبة  الثانيةالمرتبة متحجبة واحتلت .تكرارا 21و % 14بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متدين،باحتالل سنة 25 -20بين 

) ة(مصليواحتلت كلمة .% 11سبة بن مرة 16،الثالثةالتي احتلت المرتبة ) ة(ملتزموتكررت كلمة .مرة 17وتكررت 
  .مرة 12وتكررت  %08.بنسبة الرابعةالمرتبة 

 المرتبة في)ة(جاد تلتها كلمة.تكرارا 27و % 18بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متخلق،احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
  )ة( محترمأما كلمة .%13مرة بنسبة  19بالظهور  الثالثةاحتلت المرتبة )ة(وصادق.تكرارا 22و %15بنسبة  الثانية

  .واألخيرة الرابعةواحتلت المرتبة  % 09.5مرة بنسبة  14ظهرت 
 25و 24و % 18بنسبة  األولىالمرتبة متحجبة و) ة(متدين كل مناحتلت سنة، 30- 25بالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    

التي ) ة(مصليوتكررت كلمة .مرة 21وتكررت  %15سبة بن الثانيةالمرتبة ) ة(ملتزمواحتلت .تكرارا على التوالي
  .% 10بنسبة  مرة 13،الثالثةاحتلت المرتبة 

 المرتبة)ة(متخلق  وكلمة.تكرارا 20و % 15بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
  .%07مرات بنسبة  09و 10بالظهور  الثالثةتبة احتلتا المر )ة( محترمو) ة(وصادق.تكرارا 14و %10بنسبة  الثانية

 21و % 17بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(مصليسنة احتلت كلمة  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين     
التي  )ة(ملتزم وتكررت كلمة.مرة 14وتكررتا  %11بنسبة  الثانيةالمرتبة  متحجبةو) ة(متدينكل من واحتلت .تكرارا

  .% 09بنسبة  مرة 11،الثالثةبة احتلت المرت
 المرتبة)ة(صادق  وكلمة.تكرارا19و%15بنسبة  األولىالمرتبة متخلق و)ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم   

  .% 11مرات بنسبة 09بالظهور  الثالثةاحتلت المرتبة )ة(محترمو.تكرارا 16و% 13بنسبة  الثانية
 13بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متدين،احتلت سنة 25 -20ما بين  عند الفئةالدينية للقيم بالنسبة  كونتاكتجريدة في عينة 

التي احتلت المرتبة متحجبة وتكررت .مرة 11وتكررت  % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(ملتزمواحتلت .تكرارا 16و %
  .مرات 08كررت وت %07.بنسبة الرابعةالمرتبة )ة(مصليواحتلت كلمة .% 08بنسبة  اتمر10،الثالثة

 المرتبة في)ة(جاد تلتها كلمة.تكرارا 25و % 21بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متخلق، احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
 صادقأما كلمة  % 12مرة ونسبة   14بالتكرار  الثالثةاحتلت المرتبة )ة(محترم  وكلمة.تكرارا 24و % 20بنسبة  الثانية

  .واألخيرة الرابعةواحتلت المرتبة  % 10ة مرة بنسب 12ظهرت   )ة(
واحتلت . تكرارا 17و % 14بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متديناحتلت سنة، 30-25بالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    

بنسبة  ةمر 11،الثالثةالتي احتلت المرتبة ) ة(ملتزموتكررت كلمة .مرة 12وتكررت  %10بنسبة  الثانيةالمرتبة متحجبة 
   .تكرارات 10و % 08بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(مصلي و .% 09

 الثانية المرتبة)ة(متخلق وكلمة.تكرارا 25و %20بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم 
 محترمكلمة  في حين احتلت.% 10.5مرة بنسبة  13بالظهور   الثالثةالمرتبة ) ة(وصادق.تكرارا 23و % 18.5بنسبة 

  .تكرارا 12و % 10بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(
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تكرارا   23و % 20بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متدينسنة احتلت كلمة  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين     
لمرتبة التي احتلت ا )ة(مصلي وتكررت كلمة.مرة 15وتكررت  %13بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(ملتزمكلمة واحتلت 

  . مرة 11وتكررت  % 09بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة  متحجبةأما كلمة .% 12بنسبة  مرة 14،الثالثة
 المرتبة) ة(متخلق وكلمة.تكرارا 20و %17بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(جاد،فقد احتلت كلمةاألخالقيةأما في القيم    

تلتها كلمة .% 09مرات بنسبة  10بالظهور  الثالثةالمرتبة ) ة(صادقكلمة  واحتلت.تكرارا 16و % 14بنسبة  الثانية
  .مرات 07بالظهور  % 06 التي احتلت آخر مرتبة بنسبة)ة( محترم

 األولىالمرتبة ) ة(ملتزم،احتلت سنة 25 -20 داخل الشوكة  الفئة وفيما يخص  Les nouvelles Confidencesوفي عينة 
التي ) ة(مصليمرات وتكررت  06وتكررت  % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(متدينواحتلت  تتكرارا 08و % 12بنسبة 

  .مرات 03وتكررت  % 04 بنسبة الرابعةالمرتبة  متحجبةواحتلت .% 07بنسبة  اتمر 05،الثالثةاحتلت المرتبة 
ومحترم ) ة(صادق تلتها كلمتا.تكرارا 15و % 23بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
. 11ونسبة   مرات 07بالتكرار  الثالثةاحتلت المرتبة )ة(متخلق  وكلمة.تكرارا 11و  % 17بنسبة  الثانية المرتبة في
%   

 10و % 11بنسبة  األولىلمرتبة ا )ة(ومصلي ) ة(ملتزماحتلت سنة، 30-25بالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    
التي احتلت متحجبة وتكررت كلمة .مرات 09وتكررت  %10بنسبة  الثانيةتبة المر) ة(متدينواحتلت . تكرارات
   .% 06بنسبة  اتمر 06،الثالثةالمرتبة 

 المرتبة)ة(صادق وكلمة.تكرارا 19و %20بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
 متخلقفي حين احتلت كلمة .% 14مرة بنسبة  13بالظهور  الثالثةالمرتبة ) ة(ومحترم.تكرارا 14و %15بنسبة  الثانية

  .تكرارا 12و % 13بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(
  07و % 11بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متدينسنة احتلت كلمة  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين     

في حين اختفت كلمة .مرات 06وتكررت  % 09.5سبة بن الثانيةالمرتبة  )ة(وملتزم)ة(مصليكلمة واحتلت .تكرارات
  . عند هذه الفئة متحجبة

) ة(صادق  واحتلت كلمتا.تكرارا 14و % 22بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم   
 14مرات بنسبة  09لظهور با الثالثةاحتلت المرتبة )ة(متخلقكلمة و.تكرارا 11و % 17بنسبة  الثانية المرتبةمحترم و
% .  
  :وجاءت رتب القيم ونسبها في المجموع العام في جرائد العينة الثالث على النحو التالي   

 13بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متدين،وبالنسبة للقيم الدينية احتلت كلمة  سنة 25 -20 داخل الشوكة  الفئة فيما يخص 
  متحجبةوتكررت كلمة .مرة 35وتكررت  % 10بنسبة  الثانيةلمرتبة ا) ة(ملتزمكلمة واحتلت  .تكرارا 43و %
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 25وتكررت  % 07 بنسبة الرابعةالمرتبة )ة(مصلي واحتلت كلمة.% 09بنسبة  ةمر 30،الثالثةالتي احتلت المرتبة  
  .مرة
. تكرارا  59و 61و % 18بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متخلقو) ة(جاد،احتلت كل من كلمة األخالقيةأما في القيم     

 39بالتكرار  الثالثةاحتلت المرتبة )ة(محترم  وكلمة.تكرارا 42و % 13بنسبة  الثانية المرتبة في) ة(صادق تلتها كلمة
   % 12ة ونسبة  مر
واحتلت . تكرارا 50و % 14بنسبة  األولىلمرتبة ا) ة(متديناحتلت سنة، 30-25بالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين    

التي  ) ة(مصليوتكررت كلمة .مرة على التوالي 43و 42وتكررتا  %12بنسبة  الثانيةالمرتبة ومتحجبة ) ة(ملتزم
   .% 33بنسبة  اتمر 09،الثالثةاحتلت  المرتبة 

 المرتبة)ة(متخلق وكلمة.تكرارا 64و %18بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
 وكلمة .% 10.5مرة بنسبة  37بالظهور  الثالثةفي المرتبة ) ة(صادق  تلتهما كلمة.تكرارا 49و % 14 بنسبة الثانية
  % 10بنسبة  الرابعةمرة واحتلت المرتبة   34 تالتي تكرر )ة(محترم

تكرارا   44و % 14.5بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متدينسنة احتلت كلمة  35-30وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين     
 الثالثةالمرتبة ) ة(ملتزماحتلت كلمة و. مرة 41وتكررت  % 13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  في )ة(مصليكلمة   تلتها

  . مرة 25وتكررت  % 08.25بنسبة  الرابعةالمرتبة  في متحجبةفكلمة ..تكرارا   32و %  10.5بنسبة 
) ة(متخلقواحتلت كلمة .تكرارا 53و %17.25بنسبة  ولىاألالمرتبة ) ة(جاد،احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم    

كلمة . % 12مرة بنسبة  37بالظهور  الثالثةاحتلت المرتبة )ة(وصادقا.تكرارا 44و % 14.5بنسبة  الثانية المرتبة
  .% 09.5مرة  جاءت في المرتبة األخيرة بنسبة  29التي تكررت  )ة(محترم 
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 1-3 – 3 - وحدة الكلمة في القيم الدينية األخالقية من منظور المستوى التعليمي

 متغير يوضح استعمال وحدة الكلمة في تصورات الشباب الجزائري للقيم الدينية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور)  23(جدول رقم 
.   المستوى التعليمي  

القيم
أحالم.ج  وحدة الكلمة   كونتاكت.ج   

  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  ∑  عيجام  ثانوي  متوسط  ابتدائي
  % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %  ت

القيم الدينية
  

)ة(متدين  18 15 17 16 14 15 10 10 59 14 18  17  09 11  17 20 12 14 56 16 

)ة(ملتزم  14 12 14 14 12 13 08 08 48 12 13  12  06 07  11 13 07 08 37 10 
)ة(مصلي  13 11 12 12 11 12 10 10 46 11 10 09  05 06  09 11 08 9.5 32 09 

 09 33 9.5 08 12 10  06 05  09 10 14 56 13 13 15 13 15 15 13 15 متحجبة

القيم األخالقية
  

)ة(متخلق  17 14 13 13 12 13 18 18 60 15 17 16  18 22  13 16 16 19 64 18 
)ة(صادق  14 12 09 09 08 09 14 14 45 11 11 10  12 14  05 06 07 08 35 10 
)ة(حمرتم  10 09 08 08 07 08 09 09 34 08 09 08  08 10  06 07 10 12 33 09 

)ة(جاد  16 14 14 13 14 15 17 17 61 15 20 19  20 24  12 15 17 20 69 19 
             ∑                                               117 100 102 100 91 100 99 100 409 100 108  100  83  100  83  100  85  100 359 100 

القيم
وحدة      

 الكلمة
  ∑  Les nelles Confidences .ج

  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي
  % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %  ت

القيم الدينية
  

)ة(متدين  07 10 04 08 06 13 05 09 22 10  43  15  30  13  37  17  27  11 137 14  
)ة(ملتزم  07 10 05 09 07 15 05 09 24 11  34  12  25  10  30  13.5  20  08 109 11  
)ة(مصلي  08 12 03 06 06 13 04 07 21 09  31  11  20  08  26  12  22  09 99 10  

  15 98 09  21  12  26  09  21  10  30  04 09 00 00 07 03 02 01 07 05 متحجبة
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)ة(متخلق 08 12 07 13 05 11 08 15 28 13 42 14 38 16 30 13.5 42 18 152 15  القيم األخالقية 

)ة(صادق 10 14 09 17 06 13 11 20 36 16 35 12 30 13 19 8.5 32 13 116 12  
)ة(حمرتم 11 16 10 19 05 11 09 16 35 16 30 10 26 11 18 8.5 28 12 102 10  

)ة(جاد 13 19 14 26 08 17 13 24 48 21 49 16 48 20 34 15 47 20 178 18  
 المجموع العام 69 100 100 46 100 55 100 223 100 294 100 238 100 220 100 249 100 991 100
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جاءت النتائج في ، الدينية األخالقيةفي القيم  وحدة الكلمةفي  ومن منظور متغير المستوى التعليمي
المرتبة  )ة(متدينذات المستوى االبتدائي،باحتالل  عند الفئة الدينيةبالنسبة للقيم  جريدة أحالمعينة 
واحتلت كلمة .اتكرار 15و % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة  ومتحجبة.ا تكرار 18و % 15بنسبة  األولى
 13و %  11 بنسبةالرابعة  احتلت المرتبة) ة(مصليوكلمة .تكرارا 14و % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(ملتزم
    . تكرارا

  16و 17و %14بنسبة  األولىالمرتبة )ة(وجاد) ة(متخلقكلمة كل من ،فقد احتلت األخالقيةأما في القيم     
 10 تكررت) ة(محترم كلمةو.ا تكرار  14و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة ي ف )ة(فصادق.ا على التواليتكرار

  .% 09بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر
 متحجبةو.اتكرار 17و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدين احتلت،المتوسطذات المستوى  عند الفئة   

وكلمة .تكرارا 14و % 14بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(ملتزمواحتلت كلمة .اتكرار 15و %15بنسبة  الثانيةالمرتبة 
    . تكرارا 12و %  12 بنسبةالرابعة  احتلت المرتبة) ة(مصلي

  14و 13و % 13بنسبة  األولىالمرتبة )ة(وجاد) ة(متخلقكلمة كل من ،فقد احتلت األخالقيةأما في القيم     
 08 تكررت) ة(محترم كلمةو.اتتكرار  09و % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة في  )ة(فصادق.ا على التواليتكرار

  .% 08بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر
 13و14و % 15بنسبة  األولىالمرتبة متحجبة و )ة(متدين احتلت،الثانويذات المستوى  عند الفئة    

 % 12بنسبة  ثةالثالواحتلت المرتبة .اتكرار 12و % 13بنسبة  )ة(ملتزمكلمة عادت ل الثانيةالمرتبة  و.اتكرار
    .)ة(مصليتكرارا كلمة  11و

في ) ة(فمتخلق .اتكرار 14و % 15بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
 الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر 08 تكررت التي) ة(صادق كلمة ثم.اتكرار  12و % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة 
  .اتتكرار 07و % 08بنسبة  الرابعةالمرتبة في  )ة(محترمو .% 09بنسبة 

 و.اتكرار 13و % 13بنسبة  األولىالمرتبة متحجبة  احتلت،وبالنسبة للفئة ذات المستوى الجامعي    
بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .اتتكرار 10و % 10بنسبة )ة(ومتدين )ة(مصلي تيكلمعادت ل الثانيةالمرتبة 

    .)ة(ملتزمكلمة  تتكرارا 08و % 08
في ) ة(فجاد .اتكرار 18و % 18بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متخلق،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

 الثالثةواحتلت المرتبة  ةمر 14 تكررت التي) ة(صادق كلمة ثم.اتكرار  17و % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة 
  اتتكرار 09و % 09بنسبة  الرابعةالمرتبة في  )ة(ومحترم .% 14بنسبة 

ذات المستوى االبتدائي،باحتالل  عند الفئة الدينيةبالنسبة للقيم  جريدة كونتاكتعينة جاءت النتائج في    
 واحتلت.اتكرار 13و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(وملتزم.اتكرار 18و %17بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدين
    .ت لكليهماتكرارا 10و % 09 بنسبة الثالثة المرتبةمتحجبة كلمة و) ة(مصليكلمة 
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ثم كلمة .اتكرار 20و % 19بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جادكلمة ،فقد احتلت األخالقيةأما في القيم     
واحتلت المرتبة  ةمر 11 تكررت) ة(صادق كلمةو.اتكرار  17و % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة في )  ة(متخلق
  .اتتكرار  09و % 08بنسبة الرابعة  في المرتبة) ة( محترم ثم كلمة .% 10بنسبة  الثالثة

 )ة(وملتزم.اتتكرار 09و % 11بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدين احتلت،المتوسطذات المستوى  عند الفئة   
 05و % 06بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة(مصليو  متحجبةكلمتا واحتلت .اتتكرار 06و %07بنسبة  الثانيةالمرتبة 
    .تتكرارا

  20و % 24بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جادكلمة كل من ،فقد احتلت األخالقيةأما في القيم     
واحتلت  مرة 12 تكررت) ة(صادق كلمةو.اتكرار 18و % 22بنسبة  الثانيةالمرتبة في  )ة(فمتخلق.اتكرار

  .كراراتت 08و % 10بنسبة  )ة(محترمكلمة  الرابعةواحتلت المرتبة  % 14بنسبة  الثالثةالمرتبة 
المرتبة  و.اتكرار 17و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدين احتلت،الثانويذات المستوى  عند الفئة    

 10و % 12بنسبة  متحجبة  كلمة الثالثةواحتلت المرتبة .اتكرار 11و % 13بنسبة  )ة(ملتزمكلمة عادت ل الثانية
    .تكرارات 09و % 11بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  )ة(مصليكلمة تكرارات  و

في ) ة(فجاد .اتكرار 13و % 16بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متخلق،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
 الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر 06 تكررت التي) ة(محترم كلمة ثم.اتكرار  12و % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة 
  .اتتكرار 05 % 06بنسبة  الرابعةالمرتبة في  )ة(وصادق .% 07بنسبة 

و .اتكرار 12و % 14بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متدين احتلت،وبالنسبة للفئة ذات المستوى الجامعي    
بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .اتتكرار 08و % 09.5بنسبة ومتحجبة  )ة(مصلي تيكلمعادت ل الثانيةالمرتبة 

    .)ة(ملتزمكلمة  تتكرارا 07و % 08
في ) ة(فمتخلق .اتكرار 17و % 20بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةفي القيم  أما    

 الثالثةواحتلت المرتبة  اتمر 10 تكررت التي) ة(محترم كلمة ثم.اتكرار  16و % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة 
  .اتتكرار 07و % 08بنسبة  الرابعةالمرتبة في  )ة(وصادق .% 12بنسبة 

المرتبة  )ة(مصليذات المستوى االبتدائي،احتلت  عند الفئة Confidences nouvelles Lesجريدة وفي عينة     
تكرارات عادت الى كل من كلمتي  07و % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة و.تكرارا ت 08و % 12بنسبة  األولى
    .تكرارا ت 05 % 07 بنسبةالثالثة  المرتبةمتحجبة كلمة .واحتلت. )ة(وملتزم )ة(متدين
) ة(محترمثم كلمة .تكرارا 13و % 19بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

 الثالثةمرات واحتلت المرتبة  10 تكررت) ة(صادق وكلمة .تكرارا 11و % 16بنسبة  الثانيةفي المرتبة 
  .تكرارات  08و % 12بنسبة ة الرابع في المرتبة) ة(متخلق  ثم كلمة .% 14بنسبة 

 05و % 09بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(ملتزمذات المستوى المتوسط،احتلت  عند الفئةو    
  بنسبة الثالثةالمرتبة ) ة(مصليواحتلت كلمة .تكرارات 04و % 08بنسبة  الثانية المرتبة) ة(ومتدين.تكرارات

  .وتكرارا واحدا % 02  بنسبة رابعةالالمرتبة متحجبة  واحتلت كلمة   .تكرارات 03و % 06
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في  )ة(فمحترم .تكرارا  14و % 26بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
 17بنسبة  الثالثةمرات واحتلت المرتبة  09 تكررت) ة(صادق كلمةو.تكرارات 10و % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة 

   .تكرارات 07و % 13بنسبة ) ة(متخلقكلمة  ةالرابعواحتلت المرتبة . %
المرتبة و .تكرارات 07و % 15بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينذات المستوى الثانوي،احتلت  وعند الفئة    

 متحجبة  كلمةالثالثة واحتلت المرتبة .تكرارات 06و % 13بنسبة  )ة(مصليو) ة(متدينعادت لكلمتي الثانية 
  .  اتتكرار 03و % 07بنسبة 

في المرتبة و .تكرارات 08و % 17بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
 05 بالتكرارا) ة(متخلق وكلمة) ة(محترم كلمة ثم.تكرارات 06و % 13بنسبة ) ة(صادقجاءت كلمة  الثانية

  . % 05بنسبة  الثالثةمرات واحتلتا المرتبة 
 05و %09بنسبة  األولىالمرتبة )ة(ملتزمو) ة(متدينفئة ذات المستوى الجامعي،احتلت كلمتا وبالنسبة لل   

  .متحجبةواختفت كلمة .تكرارات 04و % 07بنسبة ) ة(مصليعادت لكلمة الثانية المرتبة و. تكرارات
في ) ة(وصادق تكرارا 13و % 24بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

 الثالثةمرات واحتلت المرتبة  09 تكررت التي) ة(محترم كلمة ثم.تكرارا 11و % 20بنسبة  الثانيةالمرتبة 
   .تكرارات 08و % 15بنسبة  الرابعةفي المرتبة )ة(فمتخلق .% 16بنسبة 

 43و %15بنسبة  ولىاألالمرتبة  )ة(متدينذات المستوى االبتدائي،باحتالل  جاءت النتائج العامة عند الفئة   
 % 11 بنسبةالثالثة  المرتبة) ة(مصليكلمة  واحتلت.تكرارا 34و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(وملتزم.تكرارا

  .تكرارا 30و % 10 بنسبةالرابعة  المرتبة فقد احتلت متحجبةكلمة  أما.تكرارا 31و
)  ة(متدينثم كلمة .تكرارا 49و % 16بنسبة  ولىاألالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  12 تكررت) ة(صادق كلمةو.تكرارا  42و % 14بنسبة  الثانيةفي المرتبة 
  .تكرارا  30و % 10بنسبة الرابعة  في المرتبة) ة(محترم  ثم كلمة .% 35

) ة(وملتزم.تكرارا 30و % 13بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينذات المستوى المتوسط،احتلت  عند الفئة   
. تكرارا 21و % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة  متحجبةواحتلت كلمة .تكرارا 25و % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة 

    .تكرارا 20و % 08بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(مصليواحتلت كلمة 
 )ة(متخلق وكلمة.تكرارا  48و % 20بنسبة  األولىرتبة الم)ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

 % 13بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  30 تكررت) ة(صادق كلمةو.تكرارا 38و % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة 
  .تكرارا 26و % 11بنسبة  )ة(محترمكلمة  الرابعةواحتلت المرتبة 

المرتبة و .تكرارا 37و % 17بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينذات المستوى الثانوي،احتلت  عند الفئة    
وكلمة  )ة(مصلي  كلمةالثالثة واحتلت المرتبة .تكرارا 30و % 13.5بنسبة ) ة(ملتزمعادت لكلمة الثانية 
  .  تكرارا 26و % 12بنسبة  متحجبة
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في )ة(فمتخلق .كرارات 34و % 15بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
مرةواحتلتا  19و 18 تكررتا اللتان) ة(وصادق) ة(محترم كلمتا ثم.تكرارا  30و % 13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة 
   .% 08.5بنسبة  الثالثةالمرتبة 

و المرتبة .تكرارا 27و % 11بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متدينوبالنسبة للفئة ذات المستوى الجامعي،احتلت     
 20و % 08بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا 21و 22و % 09بنسبة ومتحجبة ) ة(مصليعادت لكلمتي ية الثان

    .)ة(ملتزمتكرارا كلمة 
في ) ة(فمتخلق.تكرارا 47و % 20بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

 الثالثةمرات واحتلت المرتبة  32 تكررت التي) ة(صادق كلمة ثم.تكرارا  42و % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة 
   .تكرارا 28و % 12بنسبة  الرابعةالمرتبة  احتلت) ة(محترم وكلمة .% 13بنسبة 
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الفصل السادس    عرض وتحليل النتائج  
 1 – 3 - 4 – وحدة الكلمة في القيم الدينية األخالقية من منظور المنطقة الجغرافية

يوضح استعمال وحدة الكلمة في تصورات الشباب الجزائري للقيم الدينية األخالقية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات )  24(جدول رقم 
.ر المنطقة الجغرافيةمن منظو الصحفية  

 
 

 
 

  وحدة 
  الكلمة

  ∑   Les nelles Confidences .ج  كونتاكت.ج  أحالم.ج
  ∑  ريف  حضر  ∑  ريف  حضر  ∑  ريف  حضر  ∑  ريف  حضر

  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت
)ة(متدين  26  13  33  16 59 14 25  17  31  14 56 16 08 08 14  11 22 10 59  13  78  14.5 137 14 
)ة(ملتزم  21  10  27  13 48 12 16  11  21  10 37 10 07 07 17  14 24 11 44  10  65  12 109 11 
)ة(مصلي  18 09 28 13.5 46 11 11  07.5  21  10 32 09 09 09 12  10 21 09.5 38  8.5  61  11.25 99 10 

 10 98 10  54  10  44 04 09 05.5  07 02 02 09 33 08  18  10  15 14 56 14 29 13 27 متحجبة
)ة(متخلق  38 19 22 10.5 60 15 28  19  36  17 64 18 14 14 14  11 28 12.5 80  18  72  13.25 152 15 

)ة(صادق  25 12 20 10 45 11 10  07  25  12 35 10 16 16 20  16 36 16 51  11.25  65  12 116 12 
)ة(حمرتم  20 10 14 07 34 08 14  10.5  19  09 33 09 17 17 18  14.5 35 15.5 51  11.25  51  09 102 10 

)ة( جاد  28 14 33 16 61 15 27 18  42 20 69 19 26 26 22 18 48 21.5 81 18 97 18 178 18 

∑      203  100  206  100  409 100  146 100 213  100  359  100  99  100  124  100 223 100  448 100 543 100  991 100  
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جريدة ،جاءت النتائج في عينة الدينية ومن منظور متغير المنطقة الجغرافية في القيم  وحدة الكلمةوفي           
واحتلت .تكرارا 26و 27 % 13بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينومتحجبة عند أبناء الحضر،باحتالل كلمتا  أحالم
  .تكرارا 18و % 09بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة ) ة(مصليو .تكرارا 21و % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة( ملتزمكلمة 
 )ة(جادوكلمة .تكرارا 38و % 19بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متخلق،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

 .راراتك  25و % 12بنسبة الثالثة  المرتبة) ة(صادق كلمة واحتلت.تكرارا  28و % 14بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة 
  .تكرارا 20و % 10بنسبة  الرابعةفي المرتبة  محترمثم جاءت كلمة 

متحجبة وكلمة .تكرارا 33و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينكلمة  الدينيةعند أبناء الريف،احتلت في القيم    
ثم . تكرارا 28و % 13.5ة بنسب الثالثةالمرتبة )ة(مصلي واحتلت كلمة .تكرارا 29و %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  احتلت
    .تكرارا  27و %  13 بنسبةالرابعة  في المرتبة) ة(محترمكلمة  جاءت
جاءت )ة( متخلقوكلمة .تكرارا 33و % 16بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  20 ررتتك) ة(صادق كلمةو.مرة 22 وتكررت % 10.5بنسبة  الثانيةفي المرتبة 
  .تكرارا 14 و  % 07بنسبة  الرابعةالمرتبة  التي احتلت) ة(محترم  ثم كلمة .% 10

 )ة(متدينأبناء الحضر،باحتالل كلمة  عند الفئةالدينية بالنسبة للقيم  جريدة كونتاكتجاءت النتائج في عينة    
 واحتلت.تكرارا 16و % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(ملتزم كلمة واحتلت.تكرارا 25و %17بنسبة  األولىالمرتبة 

 10و % 07.5بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(مصلي فكلمة.تكرارا 15و % 10 بنسبةالثالثة  المرتبةمتحجبة كلمة 
  .تكرارات

في  )ة(جادثم كلمة .تكرارا 28و % 19بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متخلق،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
ثم .% 10.5بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  14 تكررت) ة(محترم  كلمةو.تكرارا  27و % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة 

   .تتكرارا  10و % 07بنسبة الرابعة  في المرتبة )ة(صادق كلمة
 واحتلت كلمة.تكرارا 31و % 14بنسبة  األولىلمرتبة ا )ة(متدين كلمة الدينيةعند أبناء الريف،احتلت في القيم و   

 08بنسبة الثالثة المرتبة  متحجبةواحتلت كلمة .تكرارا 21و % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(ملتزموكلمة ) ة(مصلي
  . تكرارا 18و %

احتلت  )ة(متخلق مةوكل.تكرارا 42و % 20بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
.  % 12بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  25 تكررت) ة(صادق وكلمة.تكرارا 36و % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة 

  .تكرارا 19و % 09بنسبة  )ة( محترمكلمة  الرابعةواحتلت المرتبة 
المرتبة  )ة(مصليالحضر،احتلت كلمة  عند أبناء الدينيةوبالنسبة للقيم  ،Confidences nouvelles Lesجريدة وفي عينة   

 واحتلت .)ة(متدينتكرارات عادت الى كلمة  08و % 08بنسبة  الثانيةالمرتبة و.تكرارا ت 09و % 09بنسبة  األولى
 % 02بنسبة متحجبة  لكلمةالرابعة  وعادت المرتبة.تتكرارا 07و % 07 بنسبةالثالثة  المرتبة )ة(ملتزمكلمة 

  .تكرارينو
  



عرض وتحليل النتائج                                                                           الفصل السادس                                                             

 257

) ة( حمرتم وكلمة.تكرارا 26و  %26بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاداحتلت كلمة  االخالقيةقيم أما في ال 
   املرتبة احتلت

ثم  .% 16بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  16 تكررت) ة(صادق وكلمة .تكرارا 17و % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة  
  .راراتك  14و % 14بنسبة الرابعة  في المرتبة) ة(متخلق  كلمة
 الثانية المرتبة) ة(ومتدين.تكرارا 17و % 14بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(ملتزمأبناء الريف،احتلت  وعند الفئة    

متحجبة  واحتلت كلمة   .تكرارا 12و % 10  بنسبة الثالثةالمرتبة ) ة(مصليواحتلت كلمة .تكرارا 14و % 11بنسبة 
  .تكرارات 07و % 05.5  بنسبة الرابعةالمرتبة 

في ) ة(صادق فكلمة.تكرارا 22و % 18بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     
. )ة(محترم  كلمة % 14.5بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  18 تكررت.تكرارا 20و % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة 

  .تكرارا 14و % 11بنسبة ) ة(متخلقكلمة  الرابعةواحتلت المرتبة 
) ة(وملتزم.تكرارا 59و % 13بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينجاءت النتائج العامة عند أبناء الحضر،باحتالل    

 38و % 08.5 بنسبةالثالثة  المرتبة) ة(مصليكلمة  واحتلت.تكرارا 44و % 10بنسبة  الثانيةاحتلتا المرتبة  ومتحجبة
  .تكرارا

تكرارا  80و 81و % 18بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(متخلقوكلمة ) ة(جادد احتلت كلمة ،فقاألخالقيةأما في القيم     
  .تكرارا 51و % 11.25بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(محترم و) ة(صادقواحتلت كلمتا .على التوالي

المرتبة ) ة(ملتزم كلمة واحتلت.تكرارا 78و % 14.5بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينعند أبناء الريف،احتلت    
 متحجبةوكلمة . تكرارا 61و % 11.25بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(مصليواحتلت كلمة .تكرارا 65و % 12بنسبة  الثانية

    .تكرارا 54و % 10بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة 
المرتبة  )ة(قمتخل وكلمة.تكرارا  97و % 18بنسبة  األولىالمرتبة )ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم     

واحتلت  % 12بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  65 تكررت) ة(صادق كلمةو.تكرارا 72و % 13.25بنسبة  الثانية
  .تكرارا 51و % 09بنسبة  )ة(محترم كلمة  الرابعةالمرتبة 

  :وعليه،فمجموع القيم في الجرائد الثالث جاءت على النحو التالي    
ملتزم عادت لكلمة الثانية المرتبة و.تكرارا 137و % 14بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متدينلمة ك الدينيةاحتلت في القيم 

  .  تكرارا  98و 99و % 10بنسبة  متحجبةوكلمة  )ة(مصلي كلمةالثالثة واحتلت المرتبة .تكرارا 109و % 11بنسبة ) ة(
في المرتبة )ة(فمتخلق .تكرارا 178و % 18بة بنس األولىالمرتبة ) ة(جاد،فقد احتلت كلمة األخالقيةأما في القيم    

واحتلت  . تكرارا 116و 12بنسبة  الثالثة التي احتلت المرتبة) ة(صادق كلمة ثم.تكرارا 152و % 15بنسبة  الثانية
   .تكرارا  102 و  % 10 بنسبة )ة(محترم كلمة الرابعةالمرتبة 

 )ة(متدينكلمة  الدينية احتالل في القيم ة أحالمجريدأما تفصيل هذه القيم في كل  جريدة على حدة، نجد في 
) ة(ملتزم عادت لكلمة الثانية المرتبة و.على التوالي تكرارا 56و 59و % 14بنسبة  األولىالمرتبة  متحجبةوكلمة 
  .تكرارا 46و % 11بنسبة  )ة(مصلي كلمةالثالثة واحتلت المرتبة .تكرارا 48و % 12بنسبة 
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على  تكرارا 60و 61و % 15بنسبة  األولىالمرتبة )ة(متخلقو) ة(جادلت كلمة احت وفي القيم االخالقية  
 )ة(محترم عادت لكلمة الثالثة المرتبة و.تكرارا  45و % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(صادق كلمةواحتلت .التوالي
   .تكرارا 34و 08بنسبة 
  في اختيار الشباب الجزائري الدينية االخالقيةلقيم يوضح نسب الكلمات التي ظهرت في ا رسم بياني  ) 13(شكل رقم     

  أحالمالصحفية في جريدة للزواج عن طريق االعالنات 
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
المرتبة و.تكرارا 56و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(متدينكلمة  الدينية في القيم احتلت كونتاكتجريدة في و    

 09بنسبة  متحجبةو )ة(مصلي تاكلمالثالثة واحتلت المرتبة .تكرارا 37و % 10بنسبة ) ة(ملتزم عادت لكلمة الثانية 
   .على التوالي تكرارا 32و 33و %
المرتبة  )ة(متخلق كلمةواحتلت .تكرارا 69و % 19بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(جاداحتلت كلمة  وفي القيم االخالقية   

الرابعة  والمرتبة .تكرارا 35و 10بنسبة  )ة( صادق ةلكلم الثالثة المرتبة عادتو.تكرارا 64و % 18بنسبة  الثانية
  .تكرارا 33و 09بنسبة  )ة(محترم عادت لكلمة
  في اختيار الشباب الجزائري الدينية االخالقيةيوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم  رسم بياني  ) 14(شكل رقم 

  كونتاكتالصحفية في جريدة للزواج عن طريق االعالنات 
  
  
  
  
  
 24و % 11بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ملتزم كلمة  الدينية في القيم احتلت Confidences nouvelles Lesريدة جفي و

بنسبة  )ة(مصلي مةكلالثالثة واحتلت المرتبة .تكرارا 22و % 10بنسبة )ة(متدينعادت لكلمة الثانية المرتبة و.تكرارا
  .تتكرارا 09و % 04بنسبة  الرابعةبة فقد احتلت المرت متحجبةأما كلمة  .تكرارا 21و % 09.5
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 )ة( صادق كلمةواحتلت .تكرارا 48و % 21.5بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(جاداحتلت كلمة  وفي القيم االخالقية   
 والمرتبة .تكرارا 35و 15.5بنسبة  )ة(محترم لكلمة الثالثة المرتبة عادتو.تكرارا 36و % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة 
   .تكرارا 28و 12.5بنسبة  )ة(متخلق لكلمةعادت الرابعة 

  في اختيار الشباب الجزائري الدينية االخالقيةيوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم  رسم بياني  ) 15(شكل رقم 
  Confidences nouvelles Les جريدةالصحفية في للزواج عن طريق االعالنات 

  
   
  
  
  
  
  
  

  :يلها بيانيا كما يلييمكن تمثوالمجموع العام لهذه القيم 
  في اختيار الشباب الجزائري الدينية االخالقيةيوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم  رسم بياني  ) 16(شكل رقم 

  .الصحفيةللزواج عن طريق االعالنات 
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              الفصل السادس     عرض وتحليل النتائج 
 
 
 
 

 1 - 4 -  وحدة الكلمة المستعملة في القيم االقتصادية
 1-4 – 1 – وحدة الكلمة المستعملة في القيم االقتصادية  من منظور الجنس

في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية يوضح استعمال وحدة الكلمة في تصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية )  25(جدول رقم 
.متغير الجنس من منظور  

  
  وحدة الكلمة   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑

∑ � � ∑ � � ∑ � � ∑ �  � 
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
   إطار 35 25 19 13  54 19 32 23 23 15 55 19 41 40 25 28  66 34 108 28 67 17 175 23

صادية
 القيم االقت

23 176 19 76 26 100 16 31 11 10 21 21 24 70 22 34 25 
 

)ة(موظف 43 31 32 22  75 26 36  

23 176 20 80 25 96 17 
 

)ة(عامل 37 27 28 19  65 23 44 31 35 23 79 27 15 15 17 19 32  

17 132 33 129 
 

ة(تاجر 00 00 53 36  53 19 03 02 51 34 54 18 00 00 25 28 25 13 03 01

14 111 11 36 20 75 20 
 

)ة(حريف 23 17 14 10  37 13 27 19 09 06 36 12 25 24 13 14 38  

العام المجموع 138 100 146 100  284 100 142 100 152 100 294 100 102 100 90 100  192 100 382 100 388 100 770 100  
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تضمنت تصورات  جريدة أحالمفي القيم االقتصادية،فإن  وحدة الكلمةوالمتضمن ) 25(خالل الجدول رقم  من
التي احتلت موظفة الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية بارتكاز الشبان على كلمة 

 27و % 37بنسبة  الثانيةبالمرتبة  عاملة تلتها كلمة.% 31مرة وبنسبة بلغت  43وذلك بالتكرار  األولىالمرتبة 
فقد احتلت حرفية  أما كلمة .الثالثةوقد احتلت بهذا المرتبة  % 25مرة ونسبة  35بالتكرار  إطارثم كلمة .تكرار

  .عند هذه الفئة تاجرةواختفت كلمة .تكرارا 23و % 17 بنسبةالرابعة  المرتبة
التي احتلت  موظفثم كلمة .% 36مرة بنسبة  53لريادة بالتكرار اتاجر أما بالنسبة للشابات فقد حازت كلمة    

واحتلت  % 19مرة ونسبة  28قد قدر تكرارها  بـ  و عاملثم كلمة .% 22مرة ونسبة  32بالتكرار  الثانيةالمرتبة 
 حرفيكلمة ولم تنل .% 13مرة بنسبة  19تكررت  الرابعةالتي احتلت المرتبة  إطارتلتها كلمة .الثالثةبهذا المرتبة 

  .تكرارا 14 % 10إال نسبة 
في تصورات الشباب الجزائري لالختيار   األولىاحتلت المرتبة عاملة فإن كلمة  لجريدة كونتاكتأما بالنسبة      

واحتلت  % 31مرة ونسبة  44بالظهور موظفة ثم كلمة .تكرارا 44و % 31للزواج من منظور القيم االقتصادية بنسبة 
ة ـلكلم الرابعةوعادت المرتبة .الثالثةواحتلت المرتبة  % 23مرة بنسبة  32 إطار وظهرت كلمة.ثانيةالبهذا المرتبة 

  .تكرارات 03و % 02بنسبة  الخامسةفقد احتلت المرتبة  تاجرةأما كلمة .تكرارا 27و % 19بنسبة  حرفية
ثم كلمة .تكرار 51و % 34ئما بنسبة دا األولىاحتلت المرتبة  تاجروبالنسبة لتصورات الشابات،نالحظ أن كلمة     

 % 22بنسبة  الثالثةالمرتبة موظف واحتلت كلمة .الثانيةواحتلت المرتبة  % 23مرة و بنسبة  35التي ظهرت  عامل
 الخامسـة  المرتبةحرفي واحتلت كلمة .مرة 23تكررت و % 15بنسبة  الرابعةالمرتبة  إطارواحتلت . تكرارا 34و

  .مرات 09تكررت و % 06بنسبة 
،نالحظ أن الكلمة األكثر تكرارا في تصورات الشبان الجزائريين  Confidences nouvelles Les جدول عينةوبقراءة    

 حرفيةوكلمة  % 40مرة وبنسبة  41بتكرار بلغ  إطارلالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية هي كلمة 
 21و %21بنسبة  الثالثةالمرتبة  موظفةواحتلت كلمة مرة، 25وبتكرار  %24بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة 

  . عند هذه العينة تاجرةواختفت كلمة .مرة 15وتكررت  % 15بنسبة  الرابعةالمرتبة  عاملة واحتلت.تكرارا
 % 28بنسبة  األولىالمرتبة إطار  احتلت كلمةعند الشبان  االقتصاديةومجاميع هذه التكرارات والنسب في القيم     

المرتبة  عاملةواحتلت كلمة .% 26بنسبة مرة  100 وظهرتالثانية المرتبة  التي احتلتموظفة كلمة ف.كرارت 108و
فقد  تاجرةأما كلمة .مرة 75وتكررت   % 20بنسبة  الرابعةالمرتبة  حرفية واحتلت.اتكرار 96و % 25بنسبة  الثالثة

  .مرات 03وتكررت   % 01بنسبة  الخامسةاحتلت المرتبة 
المرتبة  التي احتلتعامل ثم كلمة .اتكرار 129و % 33بنسبة  األولىالمرتبة تاجر  احتلت كلمةالشابات، وعند   

 إطارواحتلت كلمة .تكرار 76و % 19بنسبة  الثالثةالمرتبة  موظفواحتلت كلمة .% 20بنسبة مرة  80ظهرت الثانية و
  .مرة 36ظهرت و % 11بنسبة  الخامسةالمرتبة  حرفيواحتلت كلمة  .% 17بنسبة مرة  67ظهرت و الرابعةالمرتبة 

  وحدة الكلمة المستعملة في القيم االقتصادية من منظور متغير السن - 2- 4- 1
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في تصورات الشباب الجزائري  عند في القيم االقتصاديةيوضح توزيع وحدة الكلمة )  26 (الجدول رقم 

  .لسنا متغيرللزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية حسب االختيار 
  
  

كونتاكت.ج أحالم.ج   وحدة الكلمة 

35-30 � القيم  25-30  20-25  � 30-35  25-30  20-25  
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %

 إطار 18 17 15 20.5 21 20 54 19 22 19 13 18 20 19 55 19

صادية
 القيم االقت

)ة(موظف 28 26 20 27.25 27 26 75 26 28 24 19 27 23 21.5 70 24  
)ة(عامل   20 19 17 23.25 28 27 65 23 33 28.5 17 24 29 27 79 27  
)ة(تاجر 25 23 13 18 15 14.5 53 19 18 15.5 13 18 23 21.5 54 18  

)ة(حرفي 16 15 08 11 13 12.5 37 13 15 13 09 13 12 11 36 12  
 المجموع العام 107 100 73 100 104 100 284  100 116 100 71 100 107 100 294  100

� Les nelles Confidences .ج   وحدة الكلمة 

35-30 � القيم  25-30  20-25  � 30-35  25-30  20-25  
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %
 إطار 23 32 25 38.5 18 33 66 34 63 21 53 25 59 22 175 23

صادية
 القيم االقت

)ة(موظف 12 17 11 17 08 14.5 31 16 68 23 50 24 58 22 176 23  
)ة(عامل   11 15 10 15 11 20 32 17 64 23 44 21 68 26 176 23  
)ة(تاجر 10 14 07 11 08 14.5 25 30 53 18 33 16 46 17 132 17  
)ة(حرفي 16 22 12 18.5 10 18 38 20 47 16 29 14 35 13 111 14  
 المجموع العام 72 100 65 100 55 100 192  100 295 100 209 100 266 100 770 100
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دائما لكن من متغير السن،  وحدة الكلمةنالحظ في الجدول السابق والمتضمن القيم االقتصادية من خالل تحليل    
التي احتلت ) ة(موظفسنة على كلمة  25-20تم االرتكاز في الفئة العمرية الواقعة داخل الشوكة  جريدة أحالمأنه في 

وتكررت .مرة 25وتكررت  % 23بنسبة  الثانيةاحتلت  التي) ة(تاجرثم .تكرارا 28و % 26بنسبة  ألولىاالمرتبة 
وتكررت  %17بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  إطاركلمة ثم .%19مرة بنسبة  20الثالثة،التي احتلت المرتبة )ة(عامل

    .تكرارا 16و  % 15بنسبة ) ة( حرفيلكلمة  الخامسةفي حين عادت المرتبة .مرة 18
   20و % 27.25بنسبة  األولىكذلك المرتبة  )ة(موظف احتلت كلمة ،سنة 30-25وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين   

 % 15مرة بنسبة  20.5إطار في حين تكررت كلمة.تكرارا 17و % 23.25بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(عاملوكلمة .تكرارا
 واحتلت .% 18مرة بنسبة  13 الرابعةالتي احتلت المرتبة  )ة(تاجر وتكررت كلمة .الثالثةواحتلت بهذا المرتبة 

  .تكرارا 20و % 18بنسبة الخامسة  المرتبة) ة(حرفي
  وكلمة.تكرارا 28 % 27بنسبة  األولىالمرتبة )ة(عاملسنة،احتلت كلمة  35-30وللفئة العمرية الواقعة بين    

واحتلت بهذا  % 20مرة بنسبة  21 إطارفي حين تكررت كلمة .تكرارا 27و % 26بنسبة   الثانيةالمرتبة ) ة(موظف
األخيرة بنسبة ) ة( حرفيورتبت كلمة .تكرارا 15و % 14.5بنسبة  الرابعةالمرتبة ) ة(تاجر احتلت كلمة .الثالثةالمرتبة 

   .تكرارا 13و % 12.5
 )ة(عاملسنة احتلت كلمة  25-20داخل الشوكة وعند الفئة العمرية الواقعة  لجريدة كونتاكتأما بالنسبة       

 28وتكررت  % 24بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة  التي )ة(موظفتلتها كلمة .تكرارا 33و % 28.5بنسبة  األولىالمرتبة 
بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة )ة(تاجرثم .%19مرة بنسبة  22الثالثة،التي احتلت المرتبة  إطاروتكررت كلمة .مرة
    .تكرارا 15و  % 13بنسبة ) ة( حرفيلكلمة  الخامسةفي حين عادت المرتبة .مرة 18وتكررت  15.5%
 19و %27بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(موظف احتلت كلمة ،سنة 30-25وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين     

مرة  13 )ة(تاجروكلمة  إطار ت كلمةفي حين تكرر.تكرارا 17و % 24بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(عاملفكلمة .تكرارا
  . % 13مرات بنسبة  09 الرابعةالتي جاءت في المرتبة )ة(حرفيوتكررت .%18بنسبة  الثالثةواحتلتا المرتبة 

  وكلمتا.تكرارا 29و % 27بنسبة  األولىالمرتبة )ة(عاملسنة،احتلت كلمة  35- 30وللفئة العمرية الواقعة بين    
 % 19مرة بنسبة  20 إطارفي حين تكررت كلمة .تكرارا 23و % 21.5بنسبة   الثانيةالمرتبة ا احتلت) ة(وتاجر) ة(موظف

   .تكرارا 12و % 11بنسبة  الرابعةالمرتبة ) ة( حرفياحتلت كلمة .الثالثةواحتلت بهذا المرتبة 
بنسبة األولىالمرتبة  إطاركلمة  سنة احتلت 25- 20وداخل الفئة العمرية   Les nouvelles Confidences عينة في و   

احتلت  التي )ة(موظفتلتها كلمة .تكرارا 16و % 22بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة( حرفياحتلت كلمة و.تكرارا 23و 32%
مرة بنسبة  11 الرابعةالتي احتلت المرتبة )ة(عاملكلمة وتكررت .مرة 12وتكررت  % 17بنسبة  الثالثةالمرتبة 

  .اتمر 10وتكررت  %14بنسبة  سةالخامالتي المرتبة  )ة(تاجرثم .15%
فكلمة  .تكرارا 25و % 38.5بنسبة  األولىالمرتبة إطار احتلت كلمة ،سنة 30- 25وبالنسبة للفئة العمرية الواقعة بين     

المرتبة  مرة واحتلت 11 )ة(موظف  في حين تكررت كلمة.تكرارا 12و % 18.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  في)ة(حرفي
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في حين عادت .%15مرات بنسبة  10 الرابعةالتي جاءت في المرتبة  )ة(عاملوتكررت كلمة .%17بنسبة  الثالثة
  .تكرارات 1207و % 11بنسبة  )ة(تاجرالمرتبة األخيرة لكلمة  

 كلمة واحتلت.تكرارا 18و % 33بنسبة  األولىالمرتبة إطار سنة،احتلت كلمة  35-30وللفئة العمرية الواقعة بين    
واحتلت بهذا  % 18مرات بنسبة  10) ة( حرفيفي حين تكررت كلمة .تكرارا 11و % 20بنسبة  الثانيةة المرتب) ة(عامل

  .تكرارات 08و % 14.5بنسبة  )ة(وتاجر) ة(موظف  كلمتا الرابعةاحتلت المرتبة .الثالثةالمرتبة 
 تااحتلت كلمسنة،  25-20ة عند عند الفئة العمرية داخل الشوك االقتصاديةومجاميع هذه التكرارات في القيم     

الثانية المرتبة  التي احتلت إطاركلمة ف.ا على التواليتكرار 64و 68و % 23بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(عاملو) ة(موظف
 ة(حرفي واحتلت.اتكرار 53و % 18بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(تاجرواحتلت كلمة .% 21بنسبة مرة  63 وظهرت

  .مرة 47وتكررت   % 16بنسبة  الرابعةالمرتبة )
) ة(موظف ثم كلمة .اتكرار 53و % 25بنسبة  األولىالمرتبة  إطار احتلت كلمةسنة  30-25وعند الفئة داخل الشوكة    

 44و % 21بنسبة  الثالثةالمرتبة ) ة( عاملواحتلت كلمة .% 24بنسبة مرة  50ظهرت الثانية والمرتبة  التي احتلت
المرتبة  )ة(حرفي واحتلت كلمة  .% 16بنسبة مرة  33ظهرت و الرابعةرتبة الم )ة(تاجرواحتلت كلمة .اتكرار

  .مرة 29ظهرت و % 14بنسبة  الخامسة
) ة(موظف ثم كلمة .اتكرار 68و % 26بنسبة  األولىالمرتبة ) ة( عامل احتلت كلمةسنة،  35-30أما عند الفئة ذات    

المرتبة  )ة(تاجرواحتلت كلمة .مرة على التوالي 59و 58والظهور  50% 22بنسبة الثانية المرتبة  باحتاللهما وكلمة إطار
  . مرة 35ظهرت و % 13بنسبة  الرابعةالمرتبة  )ة(حرفي واحتلت كلمة .اتكرار 46و % 17بنسبة  الثالثة
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 1 - 4 – 3 – وحدة الكلمة المستعملة في القيم االقتصادية  من منظور المستوى التعليمي
من منظور  يوضح استعمال وحدة الكلمة في تصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  27(جدول رقم 

.المستوى التعليمي  

 

وحدة 
  الكلمة

أحالم.ج كونتاكت.ج   

  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي
  % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %  ت

صادية
القيم االقت

 19 55  17 09  20 16  20  19  17  11 19  54 20.5 10 18 14 19 18 19 12 إطار  

)ة(موظف  16 26 25 26 22 28.25 12 24.5 75  26 15 23  23 24  19 23.5  13 24.5  70 24 

)ة(عامل  14 23 23 24 18 23 10 20.5 65  23 14 21.5  28 29.5  23 28  14 26.5  79 27 

)ة(تاجر  12 19 17 18 15 19.25 09 18.25 53  19 13 20  15 16  15 18.5  11 21  54 18 
)ة(حريف  08 13 12 13 09 11.5 08 16.25 37  13 12 18.5  10 10.5  08 10  06 11  36 12 

 100  294  100  53  100  81  100  95  100  65  100  284 100 49 100 78 100 95 100 62 المجموع العام

وحدة 
  الكلمة

  ∑    Les nelles Confidences .ج
  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي  ∑  جامعي  ثانوي  متوسط  ابتدائي

  % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %  ت

صادية
القيم االقت

 23 175  23.25 32  22 45  23 60  22 38 34  66 37 13 34 15 35 23 32 15 إطار  

)ة(موظف  07 15 10 15 08 18 06 17 31 16 38 22  58 22.5  49 24  31 23  176 23 

)ة(عامل  08 17 12 18 07 16 05 14.5 32 17 36 21  63 25  48 24  29 21  176 23 

 17 132  17.5 24  18 36  16 40  18 32 13 25 11.5 04 14 06 12 08 15 07)ة(تاجر
)ة(حريف  10 21 13 20 08 18 07 20 38 20 30 17  35 13.5  25 12  21 15.25  111 14 

 100  770  100  137  100  203  100  256  100  174  100  192 100 35 100 44 100 66 100 47 المجموع العام
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المستوى من متغير في االختيار للزواج االقتصادية  المتعلقة بتصورات الشباب الجزائري للقيم وحدة الكلمة في
 26بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(موظفكلمة  احتالل المستوى االبتدائيعند الفئة ذات  جريدة أحالمفي  ،نالحظالتعليمي

مرة  12 طارإ وكلمة )ة(تاجركلمة وتكررت .مرة 14وتكررت  % 23بنسبة  الثانيةاحتلت  التي )ة(عاملثم .تكرارا 16و %
  . اتمر 08وتكررت  %13بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة( حرفي فكلمة.%19بنسبة  الثالثةالمرتبة  ااحتلتو

 لتواحت.تكرارا 25و %26بنسبة  األولىالمرتبة )ة(موظفاحتلت كلمة ،المستوى المتوسطذات وبالنسبة للفئة    
  كلمة

واحتلت بهذا المرتبة  % 19مرة بنسبة  18 إطار في حين تكررت كلمة.تكرارا 23و % 24بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(عامل
الخامسة  المرتبة) ة(حرفي واحتلت  .مرة 17،% 18بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  )ة(تاجر وتكررت كلمة .الثالثة
  .تكرارا 12و % 13بنسبة 

 واحتلت.تكرارا 22و % 28.25بنسبة  األولىالمرتبة )ة(موظفاحتلت كلمة ،المستوى الثانويذات  ةوعند الفئ  
  كلمة

واحتلت بهذا  % 19.25مرة بنسبة 15 )ة(تاجر في حين تكررت كلمة.تكرارا 18و % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(عامل
 المرتبة) ة(حرفيواحتلت .مرة 14،% 18بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  إطاروتكررت كلمة .الثالثةالمرتبة 
  .تتكرارا 09و % 11.5بنسبة الخامسة 

 واحتلت.تكرارا 12و %24.5بنسبة  األولىالمرتبة )ة(موظفاحتلت كلمة ،المستوى الجامعيذات  عند الفئة أما
ات مر 09 )ة(اجرت في حين تكررت كلمة.تتكرارا 10و % 20.5بنسبة  الثانيةالمرتبة إطار  وكلمة) ة(عامل كلمة
  .اتمر 08،% 16.25بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(حرفيوتكررت كلمة .الثالثةواحتلت المرتبة %18.25بنسبة 

بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(موظفكلمة  احتالل المستوى االبتدائيعند الفئة ذات  كونتاكتجريدة  ونالحظ في عينة   
 تاحتلومرة  13 )ة(تاجركلمة وتكررت .مرة 14وتكررت  % 21.5بنسبة  الثانيةاحتلت  التي )ة(عاملثم .تكرارا 15و % 23

 إطار فكلمة. اتمر 12وتكررت  %18.5بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(حرفيكلمة ثم .%20بنسبة  الثالثةالمرتبة 
  . اراتكر 11و  %17بنسبة  الخامسة في المرتبة

 28و %29.5بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(عاملاحتلت كلمة ،المتوسط المستوىذات وبالنسبة للفئة    
مرة  19 إطار في حين تكررت كلمة.تكرارا 23و % 24بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(موظف كلمة واحتلت.تكرارا

 .رةم 15،% 16بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  )ة(تاجر وتكررت كلمة .الثالثةواحتلت بهذا المرتبة  % 20بنسبة 
  .تتكرارا 10و % 10.5بنسبة الخامسة  المرتبة) ة(حرفي واحتلت 

 واحتلت.تكرارا 23و %28بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(عامل احتلت كلمة ،المستوى الثانويذات  وعند الفئة   
تلت واح % 20مرة بنسبة  16 إطار في حين تكررت كلمة.تكرارا 19و % 23.5بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(موظف كلمة

 المرتبة) ة(حرفيواحتلت .مرة 15،% 18.5بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة )ة(تاجروتكررت كلمة .الثالثةبهذا المرتبة 
  .تتكرارا 08و %10بنسبة الخامسة 

 14و %26.5بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(عاملاحتلت كلمة ،المستوى الجامعيذات  وبالنسبة للفئة   
  واحتلـــــت.تكرارا

  11و % 21بنسبة  الثالــثةالمرتبة  واحتلتفي حين .تكرارا 13و % 24.5بنسبة  ثانيةـالالمرتبة  )ة(موظف ةكلم 
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الخامسة  وعادت المرتبة.إطار كلمة تكرارات 09و  % 17بنسبة  الرابعةواحتلت المرتبة  .)ة(تاجر تكرارا كلمة   
   .تكرارات 06،و% 11بنسبة  )ة(حرفي لكلمة

 15و % 32بنسبة  األولىالمرتبة  إطاركلمة  احتلت المستوى االبتدائيعند الفئة ذات  Confidences ouvellesn Lesوفي جريدة  
 تاحتلو اتمر 08 )ة(عاملكلمة وتكررت .اتمر 10وتكررت  %21بنسبة  الثانيةاحتلت  التي) ة(حرفيثم .تكرارا

    .تكرارات 07و  %15بنسبة  رابعةالالمرتبة  )ة(تاجر )ة(موظف احتلتو.% 17بنسبة  الثالثةالمرتبة 
 واحتلت.تكرارا 23و %35بنسبة  األولىالمرتبة  إطاراحتلت كلمة ،المستوى المتوسطوبالنسبة للفئة ذات    

واحتلت  % 18مرة بنسبة  12) ة(عامل في حين تكررت كلمة.تكرارا 13و % 20بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(حرفي كلمة
تاجر  واحتلت كلمة. مرة 10،% 15بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  )ة(موظفرت كلمة وتكر.الثالثةبهذا المرتبة 

   .تكرارات 08و % 12بنسبة الخامسة  المرتبة)ة(
 واحتلت.تكرارا 15و % 34بنسبة  األولىالمرتبة إطار احتلت كلمة ،المستوى الثانويوعند الفئة ذات    

مرات  07 )ة(عامل  في حين تكررت كلمة.تكرارات 08و %18نسبة ب الثانيةالمرتبة )ة(وحرفي) ة(موظف كلمتا
   .مرات 06،% 14بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة )ة(تاجروتكررت كلمة .الثالثةواحتلت بهذا المرتبة  % 16بنسبة 

 تلتواح.تكرارا 13و % 37بنسبة  األولىالمرتبة  إطاراحتلت كلمة ،المستوى الجامعيوبالنسبة للفئة ذات    
بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(موظف كلمة واحتلتفي حين .تكرارات 07و %20بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(حرفي كلمة

الخامسة  وعادت المرتبة )ة(عامل كلمة تكرارات 05و  % 14.5بنسبة  الرابعةواحتلت المرتبة . تكرارات 06و % 17
  .تكرارات 04،و% 11.5بنسبة  )ة(تاجر لكلمة

إطار باحتالل كلمتي  المستوى االبتدائيوع العام لعينة الدراسة جاءت المنتائج عند الفئة ذات وفي المجم  
وتكررت كلمة .تكرارا 36و %21بنسبة  الثانيةالمرتبة )ة(وعامل.تكرارا 38و % 22بنسبة  األولىالمرتبة )ة(وموظف

  ). ة(حرفي كلمة تكرارا 30و %17بنسبة  عةالرابواحتلت المرتبة .%18بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة 32)ة(تاجر
 واحتلت.تكرارا 63و %25بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(عاملاحتلت كلمة ،المستوى المتوسطوبالنسبة للفئة ذات    

واحتلت  % 22.5مرة بنسبة  58 )ة(موظف في حين تكررت كلمة.تكرارا 60و % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة إطار  كلمة
 المرتبة واحتلت كلمة. مرة 40،% 16بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة )ة(تاجر وتكررت كلمة .الثةالثبهذا المرتبة 

   .تكرارا 35و % 13.5بنسبة )ة(حرفي لكلمةالخامسة 
 48و 49و % 24بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(عامل  كلمةو) ة(موظفاحتلت كلمة ،المستوى الثانويوعند الفئة ذات    

مرة  36) ة(تاجرفي حين تكررت كلمة .تكرارا  45و %22بنسبة  الثانيةالمرتبة  إطار مةكل واحتلت.تكرارا
   .مرة 25،% 12بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة )ة(حرفيوتكررت كلمة .الثالثةواحتلت بهذا المرتبة  % 18بنسبة 

 واحتلت.تكرارا 32و % 23.25سبة بن األولىالمرتبة  إطاراحتلت كلمة ،المستوى الجامعيوبالنسبة للفئة ذات     
   كلمة

 21بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(عامل كلمة واحتلتفي حين .تكرارا 31و % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(موظف كلمة 
 لكلمةالخامسة  وعادت المرتبة )ة(تاجر تكرارا كلمة 24و  % 17.5بنسبة  الرابعةواحتلت المرتبة .تكرارا 29و %

  .تكرارا 21،و% 15.25بنسبة )ة(حرفي
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 1 - 4 – 4 – وحدة الكلمة المستعملة في القيم االقتصادية  من منظور المنطقة الجغرافية
من منظور المنطقة  يوضح استعمال وحدة الكلمة في تصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  28(جدول رقم 
.الجغرافية  

  

 
 
 

 
 
 

 

 وحدة الكلمة   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
 حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
 إطار 36 22 18 15  54 19 33 20.5 22 16.5 55 19 42 38 24 29  66 34 111 25.5 64 19 175 23

القيم ا
صاد

القت
ية

 

)ة(موظف 43 26 32 27  75 26 41 25.5 29 22 70 24 16 14.5 15 18 31 16 100 23 76 23 176 23  
)ة(عامل 41 25 24 20  65 23 47 29 32 24 79 27 18 16.5 14 17 32 17 106 24 70 21 176 23  
)ة(تاجر 30 18 23 9.5  53 19 26 16 28 21 54 18 13 12 12 15 25 13 69 16 63 19 132 17  
)ة(حريف 15 09 22 18.5  37 13 14 09 22 16.5 36 12 21 19 17 21 38 20 50 11.5 61 18 111 14  

العام المجموع 165 100 119 100 284 100 161 100 133 100  342 100 110 100 82 100  192  100 436 100 334  100  770 100  
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الخاصة بتصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية في االختيار للزواج من منظور  وحدة الكلمة في
المرتبة ) ة(موظفاحتالل كلمة  أبناء الحضرعند فئة  جريدة أحالم،نالحظ في المنطقة الجغرافيةمتغير 
وتكررت كلمة .مرة 41كررت وت % 25بنسبة  الثانيةاحتلت  التي) ة(عاملثم .تكرارا 43و % 26بنسبة  األولى
 %18بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(تاجر فكلمة.%22بنسبة  الثالثةمرة واحتلت المرتبة  36 إطار

  .مرة 15وتكررت  % 09بنسبة  الخامسةالتي احتلت المرتبة ) ة( حرفي وكلمة.مرة 30وتكررت 
 32و % 27بنسبة  األولى المرتبة)ة(موظفاحتلت كلمة ،أبناء الريفوبالنسبة لفئة    

 في حين تكررت كلمة.تكرارا 24و % 20بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(عامل كلمة واحتلت.تكرارا
التي احتلت المرتبة إطار وتكررت كلمة .الثالثةواحتلت بهذا المرتبة  % 18.5مرة بنسبة  22) ة(حرفي

   .تكرارا 23و % 09.5بنسبة  )ة(رتاج  كلمة الخامسة واحتلت المرتبة.مرة 18،% 15بنسبة  الرابعة
 % 29بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(عاملاحتالل كلمة  أبناء الحضرعند  جريدة كونتاكتونالحظ في عينة     
وتكررت كلمة .مرة 41وتكررت  % 25.5بنسبة  الثانيةالمرتبة احتلت  التي) ة(موظفثم كلمة .تكرارا 47و

 %16بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(تاجرثم كلمة .% 20.5سبة بن الثالثةمرة واحتلت المرتبة  33إطار 
  . تكرارا 14و  % 09بنسبة  الخامسة في المرتبة )ة(حرفي فكلمة. مرة 26وتكررت 

 واحتلت.تكرارا 32و % 24بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(عاملاحتلت كلمة ،أبناء الريفوعند    
 21مرة بنسبة  28 )ة(تاجر في حين تكررت كلمة.تكرارا 29و % 22بنسبة  الثانيةالمرتبة  )ة(موظف كلمة

بنسبة  الرابعةمرة و احتلتا المرتبة  22) ة(حرفيو  إطاروتكررت كلمتا .الثالثةواحتلت بهذا المرتبة  %
16.5 % .  

 % 38سبة بن األولىالمرتبة  إطاراحتلت كلمة  أبناء الحضروعند   Confidences nouvelles Lesوفي عينة جريدة   
في حين تكررت .تكرارا 21و % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(حرفي كلمة واحتلت.تكرارا 42و

التي احتلت ) ة(موظفوتكررت كلمة .% 16.5بنسبة  الثالثةمرة   واحتلت بهذا المرتبة  18 )ة(عامل كلمة
   .تكرارا 13و %12بنسبة  )ة(تاجر  كلمةالخامسة  واحتلت المرتبة.مرة 16،% 14.5بنسبة  الرابعةالمرتبة 

احتلت  التي) ة(حرفيثم كلمة .تكرارا 24و % 29بنسبة  األولىالمرتبة إطار احتلت كلمة  أبناء الريفعند    
 الثالثةمرة واحتلت المرتبة  15 )ة(موظفوتكررت كلمة .مرة 17وتكررت  % 21بنسبة  الثانيةالمرتبة 
في )ة(تاجر فكلمة.تكرارا 14و  % 17بنسبة  الرابعةرتبة التي احتلت الم) ة(عاملثم كلمة .% 18بنسبة 
  . تكرارا 12و  % 15بنسبة  الخامسة المرتبة

ثم .تكرارا 111و % 25.5بنسبة  األولىالمرتبة إطار احتلت كلمة  أبناء الحضرعند  ،وفي مجاميع هذه القيم   
مرة  100 )ة(موظفوتكررت كلمة .رةم 106وتكررت  % 24بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة  التي )ة(عاملكلمة 

 69وتكررت  %16بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(تاجرثم كلمة .% 23بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة 
  . تكرارا 50و  % 11.5بنسبة  الخامسة في المرتبة) ة(حرفي فكلمة. مرة
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 كلمة واحتلت.تكرارا 76و % 23بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(موظفاحتلت كلمة ،الريف أبناءوعند     
على التوالي مرة  63و 64) ة(تاجرو إطار كلمتاوتكررت .مرة 70وتكررت  % 21بنسبة  الثانية المرتبة )ة(عامل
  . مرة 61وتكررت  % 18بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(حرفيثم كلمة .% 19بنسبة  الثالثةالمرتبة  اواحتلت

 75و %26بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(موظفوبالرجوع الى تفاصيل هذه القيم،نجد في جريدة أحالم قد احتلت كلمة   
) ة(إطار و تاجروتكررت كلمتا .مرة 65وتكررت  % 23بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة  التي )ة(عاملثم كلمة .تكرارا

وتكررت  % 13بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة ) ة(حرفيمة ثم كل.الثالثةواحتلتا المرتبة  % 19مرة بنسبة  53و 54
  :ويمكن توضيح هذه المعطيات في الجدول التالي. مرة 37

للزواج  في اختيار الشباب الجزائري االقتصاديةيوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم  رسم بياني  ) 17(شكل رقم 
  أحالمالصحفية في جريدة طريق االعالنات عن 

  
  

    
 
 
 
 
 

ثم .تكرارا 79و % 27بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(عاملقد احتلت كلمة  كونتاكتتفاصيل هذه القيم،نجد في جريدة    
 % 19مرة بنسبة  55إطار  ةوتكررت كلم.مرة 70وتكررت  % 24بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة  التي )ة(موظفكلمة 

كلمة و. مرة 54وتكررت  % 18بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة التي  )ة(تاجرثم كلمة .الثالثةالمرتبة  واحتلت
   :ويمكن توضيح هذه المعطيات في الجدول التالي.اراتكر 36 % 12بنسبة  الخامسةاحتلت المرتبة  )ة(حرفي

   للزواج عن في اختيار الشباب الجزائري االقتصاديةيوضح نسب الكلمات التي ظهرت في القيم  رسم بياني  ) 18(شكل رقم 
  كونتاكتالصحفية في جريدة طريق االعالنات 
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 66و % 34بنسبة  األولىقد احتلت المرتبة إطار ،نجد كلمة  Confidences nouvelles Lesعينة جريدة  في هاتفاصيلأما 
مرة  32 )ة(عامل ةوتكررت كلم.مرة 38وتكررت  % 20بنسبة  الثانيةاحتلت المرتبة  التي )ة(حرفيثم كلمة .تكرارا
 31وتكررت  % 16بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة )ة(موظفثم كلمة .الثالثةالمرتبة  واحتلت % 17بنسبة 

ويمكن توضيح هذه المعطيات في الجدول .اراتكر 25 % 13بنسبة  الخامسةاحتلت المرتبة  )ة(تاجركلمة و.مرة
   :التالي

  
  للزواج عن  في اختيار الشباب الجزائري االقتصاديةهرت في القيم يوضح نسب الكلمات التي ظ رسم بياني  ) 19(شكل رقم 

  Confidences nouvelles Lesالصحفية في جريدة طريق االعالنات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ومجموع نسب القيم في الجرائد الثالث جاء كما يلي   
 176وللكلمة األولى  راتكرا 175و % 23بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(عاملو )ة(موظف،إطار احتلت كل من كلمة    

مرة  111 )ة(حرفي ةوتكررت كلم.مرة 132وتكررت  % 17بنسبة  )ة(تاجركلمة  الثانيةاحتلت المرتبة و.للثانية والثالثة
   :ويمكن توضيح هذه المعطيات في الجدول التالي.% 14بنسبة  الثالثةالمرتبة  واحتلت

للزواج عن  في اختيار الشباب الجزائري االقتصاديةرت في القيم يوضح نسب الكلمات التي ظه رسم بياني  ) 20(شكل رقم 
الصحفية طريق اإلعالنات  
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 2- وحدة السياق
 2 - 1 – وحدة السياق المستعملة في القيم الجمالية

 2 - 1 – 1 – وحدة السياق المستعملة في القيم الجمالية من منظور الجنس
من منظور الجنس يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم الجمالية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  29(جدول رقم   

 

 

 وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
∑ � � ∑ � � ∑ � � ∑ � � 

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
الشكل) ة(ل مقبو 06 06 17 14 23 11 05 06 08 09 13 08 13 14 12 12.5 25 13 24 09 37 12 61 11  

 

 القيم الجمالية المادية

 القيم الجمالية
 

13.5 77 17 51 10 26 19.5 37 21 20 18 17 10.25 17 11 10 09 
 

المظهر) ة(حسن   02 02 21 18 23 11 07  

10.25 58 06 17 15 41 06 12 05 05 08 07 12 20 07 06 18 
 

...لون العينين كذا 20 21 06 05 26 12 14  

09 52 06 18 13 34 9.5 
 

...      لون البشرة كذا 14 15 03 03 17 08 11 14 06 07 17 10.25 09 10 09 09 18  

13 74 14 42 
 

الجانب) ة(رقيق  09 9.5 17 14 26 12 11 14 15 17 26 15.5 12 13 10 10.5 22 12 32 12  
 

 القيم الجمالية المعنوية

15.25 87 16 50 14 37 15 
 

)ة(ماهر) ة(متحدث 16 17 22 19 38 18 08 10 13 15 21 12.5 13 14 15 16 28  

13.5 77 10 30 18 47 13 24 11.5 11 14 13 15.5 26 21.5 11 19 
 

بةلديها روح الدعا /لديه  19 20 08 07 27 13 15  

الشخصية )ة(قوي  09 9.5 24 20 33 15 08 10 19 21.5 27 16 08 09 14 14.5 22 12 25 09 57 19 82 14.5  
 المجموع العام 95 100 118 100 213 100 79 100 88 100 167 100 92 100 96 100 188 100 266 100 302 100 568 100
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في وحدة السياق في القيم الجمالية المادية و المعنوية، جاءت في عينة جريدة أحالم من منظور متغير الجنس 
                                                                               :عند الذكور كما يلي

%     .مرة 20وتكررت   بنسبة  األولىالمرتبة ...لون العينين كذات جملة احتلالجمالية المادية،بالنسبة للقيم      
 مقبولة الشكلفي حين احتلت جملة .مرة 14وتكررت  % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة  لون البشرة كذا جملةواحتلت 
 % 02بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  حسنة المظهرثم جملة .اتمر 06وتكررت  % 06بنسبة  الثالثةالمرتبة 

  .تكرارينو
  مرة 19وتكررت  % 20بنسبة  األولىالمرتبة لديها روح الدعابة احتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    

وقوية  رقيقة الجانبتا واحتلت جمل.مرة 16وتكررت  % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة  متحدثة ماهرةواحتلت جملة 
  .اتمر 09وتكررت  % 09.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  الشخصية

   وفي عينة جريدة كونتاكت بالنسبة للقيم الجمالية المادية،ومن منظور نفس الجنس،احتلت جملة لون العينيـن 
 % 14بنسبة  الثانيةالمرتبة )كذا(لون البشرة  جملةواحتلت .مرة 14وتكررت  % 18بنسبة  األولىالمرتبة ) كذا( 

ثم جملـة .اتمر 07وتكررت  % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة  حسنة المظهرفي حين احتلت جملة .مرة 11وتكررت 
  .مرات 05تكررت و % 06بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  مقبولة الشكل

  مرة 15وتكررت  % 19بنسبة  األولىالمرتبة لديها روح الدعابة احتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    
وجملة  وقوية الشخصيةة واحتلت جمل.مرة 11وتكررت  % 14بنسبة  الثانيةالمرتبة رقيقة الجانب واحتلت جملة 
  .اتمر 08وتكررت  % 10بنسبة  الثالثةالمرتبة  متحدثة ماهرة 

المرتبة حسنة المظهرأحتلت جملة الجمـالية المادية، وبالنسبة للقيم   nouvelles confidences وفي عينة جريدة      
 .مرة 13وتكررت  % 14بنسبة مقبولة الشكل  جملة لثانيةهما في المرتبة اتلت.مرة 17 تكررتو % 18بنسبة  األولى

 )كذا(لون العينين ثم جملة .اتمر 09وتكررت  % 10بنسبة  الثالثةالمرتبة ...لون البشرة كذفي حين احتلت جملة 
.مرات 07وتكررت  % 08بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة   

 14بنسبة  األولىالمرتبة  متحدثة ماهرةجملة لديها روح الدعابة واحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    
المرتبة واحتلت .مرة 12وتكررت  % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة  رقيقة الجانبجملة واحتلت   مرة 13وتكررت  %

                                         .اتمر 08وتكررت  % 09بنسبة  قوية الشخصيةة جمل الثالثة
:أما الترتيب العام لهذه القيم عند الذكور في عينة الجرائد الثالث جاءت على النحو التالي    

 مرة 41وتكررت  % 15 بنسبة األولىالمرتبة  )كذا(لون العينيناحتلت جملة الجمالية المادية،بالنسبة للقيم     
ة مر 26 حسنة المظهرجملة  وتكررت.تكرارا 34و % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة )كذا(لون البشرة  جملةواحتلت 

أما .       تكراراو  24و % 09بنسبة  الرابعةفي المرتبة  مقبولة الشكلثم جملة .% 10بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة 
واحتلت  مرة 47وتكررت  % 18بنسبة  األولىالمرتبة لديها روح الدعابة احتلت جملة  الجمالية المعنويةفي القيم 

المرتبة رقيقـة الجانبلة واحتلت جم.مرة 37وتكررت  %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  متحدثة ماهرة جملة  
25وتكررت  % 09بنسبة  قوية الشخصيةلجملة  الرابعة وعادت المرتبة.مرة 32وتكررت  % 12بنسبة  الثالثة  
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.                            مرة   
     وفي عينة أحالم من ذات المنظور لكل عند اإلناث،وبالنسبة للقيم الجمالية المادية،احتلت جملة حسن المظهر

  % 14بنسبة  يةــالثانالمرتبة  مقبول الشكلفي حين احتلت جملة  .مرة 21 وتكررت % 18بنسبة  األولىالمرتبة 

لون ثم جملة .اتمر 06وتكررت  % 05بنسبة  الثالثةالمرتبة ) كذا( لون العينين جملةواحتلت . مرة 17 وتكررت
   .تكرارات 03و % 03بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  التي) كذا(البشرة 

واحتلت . تكرارا 24و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  قوي الشخصيةاحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    
 الثةـالثالمرتبة  رقيق الجانبة واحتلت جمل.مرة 22وتكررت  % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة  متحدث  ماهر جملة 
.تكرارات 08و  % 07بنسبة  لديه روح الدعابةوعادت المرتبة األخيرة لجملة .ةمر 17وتكررت  % 14بنسبة   

   وبالنسبة لعينة كونتاكت وفي القيم الجمالية المادية،احتلت جملة حسن المظهر المرتبة األولى بنسبة 11 % و10 
لون واحتلت جملة .اتمر 08 وتكررت % 09بنسبة  يةـالثانالمرتبة  مقبول الشكلاحتلت جملة في حين  .اراتكر

.اتمر 06وتكررت  % 07بنسبة  الثالثةالمرتبة ) كذا(لون البشرة وجملة ) كذا( العينين  
واحتلت . اتكرار 19و % 21.5بنسبة  األولىالمرتبة  قوي الشخصيةاحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    

 بنسبة الثالثةالمرتبة ماهر متحدثة واحتلت جمل.مرة 15وتكررت  %17بنسبة  الثانيةالمرتبة رقيق الجانب جملة 
  11.تكرارا % 12.5بنسبة  لديه روح الدعابةوعادت المرتبة األخيرة لجملة .ةمر 13وتكررت 15%

مرتبةال رـالمظه حسنأحتلت جملة الجمالية المادية،وبالنسبة للقيم   nouvelles confidences وفي عينة جريدة      
 12وتكـررت  % 12.5بنسبة مقبولة الشكل  جملة لثانيةتلتهما في المرتبة ا.مرة 20 تكررتو % 21بنسبة  األولى

لون العينين ثم جملة .اتمر 09وتكررت  % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة ) كذ(لون البشرة في حين احتلت جملة .مرة
.مرات 05وتكررت  % 05بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة التي  )كذا(  
جملة واحتلت .تكرارا 15و % 16بنسبة  األولىالمرتبة  ماهر متحدثاحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم   

 الثالثةالمرتبة  لديه روح الدعابةة واحتلت جمل.مرة 14وتكررت  % 14.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشخصية قوي
.تكرارات 10و % 10.5بنسبة رقيق الجانب وعادت المرتبة األخيرة لجملة .تكرارا 11و % 11.5 بةبنس  

:أما الترتيب العام لهذه القيم عند االناث في عينة الجرائد الثالث جاءت على النحو التالي  
واحتلت  .مرة 51تكررت و % 17 بنسبة األولىالمرتبة  المظهر حسناحتلت جملة الجمالية المادية،بالنسبة للقيم    

لون البشرة   وجملة) كذا(لون العينينجملة  وتكررت.تكرارا 37و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة مقبول الشكل  جملة
                                .% 06بنسبة  الثالثةة على التوالي واحتلتا المرتبة مر 18و 17 )كذا(

 مرة 57وتكررت  % 19بنسبة  األولىالمرتبة  قوي الشخصيةلت جملة احت الجمالية المعنويةأما في القيم    
 المرتبة رقيق الجانبلة واحتلت جم.مرة 50وتكررت  % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  متحدث  ماهر واحتلت جملة 

وتكررت % 10بنسبة  لديه روح الدعابةلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .مرة 42وتكررت  % 14بنسبة الثالثة   
.مرة 30  
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 2 - 1 – 2 – وحدة السياق المستعملة في القيم الجمالية من منظور الس
في تصورات الشباب الجزائري للقيم الجمالية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور الس يوضح استعمال وحدة السياق)  30(جدول رقم   

 

   أحالم.ج  كونتاكت.ج

35- 30  ∑ القيم وحدة السياق  25 -30   20 -25  ∑  30 -35  25 -30   20 -25  
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪

الشكل) ة(مقبول  11 12.5 07 10 05 09 23 11 05 08.5 05 08 03 06.5 13 08  

.ق
المادية

 

 القيم الجمالية

المظهر) ة(حسن     09 10 07 10 07 13 23 11 06 10 07 11.5 04 08.5 17 10.25  
12 20 08.5 04 13 08 13.5 08 111111 ...كذا العینني لون 13 15 11111108 11 05 09 26 12  

 البشرة لون 10 11.5 05 07 02 03.5 17 08 09 15 06 10 01 02 16 10.25
...   كذا  

اجلانب ) ة( رقیق 10 11.5 09 13 07 13 26 12 07 12 09 15 10 21.25 26 15.5  

. ق
المعنوية

 

))ة(ماهر)ة(متحدث 16 18 13 19 09 16 38 18 07 12 07 11.5 07 15 21 12.5  
الدعابة روح) ها( لدیه 11 12.5 09 13 07 13 27 13 06 10 10 16 10 21.25 26 15.5

الشخصية           ) ة(قوي 08 09  12 17 13 23.5 33 15 11 19 09 15 08 17 28 16  
 المجموع العام 88 100 70 100 55 100 213 100 59 100 61 100 47 100 167 100

  وحدة السياق   Les nelles Confidences .ج ∑ 
35- 30  القيم  25 -30   20 -25  ∑  30 -35  25 -30   20 -25  

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
الشكل) ة(مقبول  11 14.5 09  14.25  05 10.25 25 13 27 12 21 11 13 08.5 61 11  

.ق
المادية

 

 القيم الجمالية

  المظهر)ة(حسن  17 22.5 14 22.25 06 12.25 37 19.5 32 14.5 28 14.5 17 11 77 13.5
 العینني لون 05 06.5 04 06.25 03 06 12 06 26 11.5 20 10 12 08 58 10.25

...كذا  
...كذا البشرة لون 09 12 05 08 04 08 18 9.5 28 12.5 16 08 07 05 52 09  

الجانب) ة(رقيق 07 9.25 07 11 08 16.5 22 12 24 11 25 13 25 16.5 74 13  

. ق
المعنوية

 

)ة(ماهر) ة(متحدث  13 17 09 14.25 06 12.25 28 15 36 16 29 15 22 14.5 87 15.25  
الدعابة روح) ها( لدبه 10 13 07 11 07 14.25 24 13 27 12 26 13.5 24 16 77 13.5

الشخصية) ة(قوي  04 05.25 08 13 10 20.5 22 12 23 10.5 29 15 31 20.5 82 14.5  
 المجموع العام 76 100 63 100 49 100 188 100 223 100 194 100  151 100 151 100 100
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ومن منظور متغير السن،وفي عينة جريدة أحالم ،وبالنسبة للقيم الجمالية المادية،احتلت عند الفئة داخل الشوكة 
في حين احتلت جملة . مرة 13 وتكررت % 15بنسبة  األولىالمرتبة  ...كذا لون العينينجملة سنة  25-20العمرية 
مرات واحتلت  10 ...لون البشرة كذا وتكررت جملة.راراتك 11 و % 12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل) ة(مقبول   
.تكرارات 09و % 10بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  التي المظهر) ة(حسن   ثم جملة. % 11.5بنسبة  الثالثة المرتبة  

. ةمر 16وتكررت  % 18بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ماهر) ة(متحدثاحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    
) ة(رقيق لجملة  الثالثةوعادت المرتبة .تكرارا 11و %12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديهواحتلت جملة 

 08  وتكررت %09بنسبة  الرابعةالمرتبة  الشخصية) ة(قوي واحتلت جملة.تكرارات 10و  % 11.5بنسبة  الجانب
.مرات  

 08وتكررت  %11بنسبة  األولى  المرتبة...كذالون العينين احتلت جملة سنة  30- 25وعند الفئة العمرية داخل الشوكة 
في .مرات 07وتكررت  % 10بنسبة  المظهر)ة(حسن وجملةالشكل  )ة(مقبول جملة لثانيةتلتها في المرتبة ا.مرات

.   مرات 05وتكررت  % 07بنسبة  الثالثةالمرتبة ...لون البشرة كذحين احتلت جملة   
.مرة 13وتكررت  % 19بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ماهر) ة(متحدث احتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم      

 لديهجملة   الثالثةواحتلت المرتبة .مرة 12وتكررت  % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشخصية)ة(قويواحتلت جملة 
.تكرارات 09و  % 13بنسبة  الجانب) ة(رقيق وجملةروح الدعابة ) ها(  
 % 13بنسبة  األولى  المرتبةالمظهر )ة(حسنسنة،احتلت جملة  35- 30يما يخص الفئة العمرية داخل الشوكة ف   

وتكررتا  % 09بنسبة  لثانيةالمرتبة ا الشكل) ة(مقبول  وجملة ...لون العينين كذاواحتلت جملة .مرات 07وتكررت 
أما في القيم   .        % 03.5بنسبة  الثالثةرتبة مرتين واحتلت الم) كذ( لون البشرةفي حين تكررت جملة .مرات 05

واحتلت جملة . مرة 13وتكررت  %23.5بنسبة  األولىالمرتبة  الشخصية)ة(قوياحتلت جملة  الجمالية المعنـوية
روح ) ها(لديهلجملتي  الثالثةوعادت المرتبة . مرات 09وتكررت  %16بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(ماهر) ة(متحدث 
. تكرارات 07و  % 13بنسبة  الجانب) ة(رقيق و الدعابة  

   في عينة جريدة كونتاكت،وبالنسبة للقيم الجمالية المادية،احتلت عند الفئة الواقعة داخل الشوكة العمرية 25-20 
المرتبة ...لون العينين كذاواحتلت جملة .تكرارات 09و % 15بنسبة  األولىالمرتبة  ...لون البشرة كذاجملة سنة   

الثالثة مرات واحتلت المرتبة 06 المظهر) ة(حسن  في حين تكررت جملة.تكرارات 08 و % 13.5بنسبة  الثانية   
.تكرارات 05و % 08.5بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة  التي الشكل)ة(مقبول  ثم جملة. % 10بنسبة   

واحتلت كل .تكرارا 11و % 19بنسبة  ولىاألالمرتبة  الشخصية)ة(قوياحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    
 الثالثةوعادت المرتبة .مرات 07وتكررتا  %12بنسبة  الثانيةالمرتبة ) ة(ماهر)ة(متحدثو الجانب) ة(رقيقمن جملة 

.تكرارات 06و  % 10بنسبة  روح الدعابة) ها(لديهلجملة   
 %15بنسبة  األولى  المرتبة...اكذلعينين الون سنة،احتلت جملة  30- 25فيما يخص الفئة العمرية داخل الشوكة    

في حين تكررت       .اراتتكر 08و %13بنسبة  لثانيةالمرتبة ا ...لون العينين كذاواحتلت جملة .مرات 06وتكررت 
          



عرض وتحليل النتائج                                                                                                                            الفصل السادس             

 277

) ة(مقبول  جملةل الرابعةوعادت المرتبة .الثالثةواحتلت المرتبة  % 11.5بنسبة ات مر 07 المظهر)ة(حسنجملة 
.اراتتكر 05و % 08بنسبة  لالشك  

 10وتكررت  % 16بنسبة  ىـاألولالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديهاحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    
 09 اوتكررت % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة  الجانب) ة(رقيقوجملة  الشخصية)ة(قويواحتلت جملة .اتمر

.                        تكرارات 07و  % 11.5بنسبة  الرابعةرتبة الم) ة(ماهر) ة(متحدثة واحتلت جمل.اتمر  
 04 تكررتو % 08.5بنسبة  األولىسنة احتلت المرتبة  35-30أما فيما يخص الفئة الواقعة داخل الشوكة العمرية  

بنسبة انية الث المرتبةالشكل ) ة(مقبول واحتلت جملة .المظهر) ة( وحسن )كذا(لون العينين مرات كل من جملتي 
.% 02 بنسبة الثالثةمرة واحدة واحتلت المرتبة  )كذا( البشرةلون في حين تكررت جملة  .تكرارات 03و  %06.5  
بنسبة  األولىالمرتبة الجانب ) ة(رقيق ةجمل وروح الدعابة ) ها(لديه ةاحتلت جمل الجمالية المعنويةأما في القيم  

واحتلت جملة .تكرارات 08و  % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة الشخصية )ة(يقوواحتلت جملة .مرات 10 اوتكررت % 21.25
  .الثالثةتكرارات المرتبة  07و  % 15بنسبة ) ة(ماهر) ة(متحدث

ة ـوعند الفئة داخل الشوكة العمريالجمـالية المادية،وبالنسبة للقيم   nouvelles confidences وفي عينة جريدة     
 لثانيةتلتهما في المرتبة ا.مرة 17وتكررت  % 22.5بنسبة  األولى  المرتبةالمظهر )ة(حسنسنة احتلت جملة  20-25

 الثالثةالمرتبة ) ذاك( لون البشرةفي حين احتلت جملة . مرة 11وتكررت  % 14.5بنسبة الشكل )ة (مقبول جملة
 05وتكررت  % 06.5سبة بن الرابعةالتي احتلت المرتبة  )كذا(لون العينين ثم جملة .مرات 09وتكررت  % 12بنسبة 

      .                                                                                      مرات
 .مرة 13وتكررت  % 17بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ماهر) ة(متحدثاحتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    

جملة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرات 10وتكررت  % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديهواحتلت جملة 
 % 05.25بنسبة   الرابعةالمرتبة  الشخصية)ة(قويواحتلت جملة .تكرارات 07و  % 09.25بنسبة الجانب ) ة(رقيق

.            مرات 04وتكررت   
 % 22.25بنسبة  األولى  المرتبةالمظهر )ة(حسنسنة احتلت جملة  30-25وعند الفئة العمرية داخل الشوكة     

في حين . مرات 09وتكررت  % 14.25بنسبة الشكل  )ة(مقبول جملة لثانيةتلتهما في المرتبة ا.مرة 14وتكررت 
التي  )كذا(لون العينين ثم جملة .مرات 05وتكررت  % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة ) كذ( لون البشرةاحتلت جملة 

                                                     . مرات 04وتكررت  % 06.25بنسبة  عةالراباحتلت المرتبة 
  09وتكررت  % 14.25بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ماهر) ة( متحدثاحتلت جملة  ويةـالجمالية المعنأما في القيم    

جملة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرات 08وتكررت  % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشخصية)ة(قويواحتلت جملة  .مرة
. تكرارات 07و  % 11بنسبة  الجانب) ة(رقيق وجملةروح الدعابة ) ها(لديه  

 % 12.25بنسبة  األولى المرتبةالمظهر )ة(حسنسنة احتلت جملة  35-30الفئة العمرية داخل الشوكة فيما يخص   

حين في.مرات 05وتكررت  % 10.25بنسبة الشكل  )ة(مقبول جملة لثانيةتلتهما في المرتبة ا.اتمر 06وتكررت   
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التي ...كذا لون العينينثم جملة .% 08بنسبة  الثالثةالمرتبة  واحتلت مرات 04 الون البشرة كذجملة  تكررت  
                                                . مرات 03وتكررت  % 06بنسبة  الرابعةاحتلت المرتبة 

.تكرارات 10و  % 20.5بنسبة  األولىالمرتبة  الشخصية )ة( قوياحتلت جملة  ويةنالجمالية المعيم أما في الق     
) ها لديهجملة ل الثالثةالمرتبة  وعادت.مرات 08وتكررت  %16.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الجانب)ة(رقيقواحتلت جملة 
 % 12.25ة بنسبالرابعة  احتلت المرتبة )ة(هرما) ة( متحدث أما جملة.تكرارات 07و  % 14.25بنسبة روح الدعابة 

               .                                                             مرات 06وتكررت 
:                      التالي وجاءت رتب القيم بالنظر الى المجموع العام في جرائد العينة الثالث على النحو    

 % 14.5بنسبة  األولى  المرتبةالمظهر )ة(حسنجملة  25-20احتلت عند الفئة العمرية مالية المادية الجبالنسبة للقيم 

في حين احتلت . مرة 28وتكررت  % 12.5بنسبة ) كذ( لون البشرة جملة لثانيةتلتهما في المرتبة ا.مرة 32وتكررت 
التي احتلت المرتبة  )كذا(لون العينين جملة  ثم.ةمر 27وتكررت  % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة  الشكل )ة(مقبولجملة 

                                                         .مرة 26وتكررت  % 11.5بنسبة  الرابعة
واحتلت  .تكرارا 36و % 16بنسبة  األولىلمرتبة ا)ة(ماهر)ة(متحدث احتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    

جملة الثالثةواحتلت المرتبة .مرة 27وتكررت  % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة  ح الدعابةرو)ها(لديهجملة   
 23و  % 10.5بنسبة  الشخصية)ة(قوي لجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 24و  % 11بنسبة  الجانب) ة(رقيق

.تكرارا  
تلتهما في المرتبة .مرة 28وتكررت  % 14.5بنسبة  األولى المرتبةالمظهر ) ة(حسنجملة  30-25وعند الفئة العمرية   
 الثالثةالمرتبة )كذا(لون العينين في حين احتلت جملة . مرة 21وتكررت  % 11بنسبة  الشكل)ة(مقبول جملة لثانيةا

مرة     16وتكررت  % 08بنسبة  الرابعةالتي احتلت المرتبة  )كذ( لون البشرةثم جملة .مرة 20وتكررت  % 10بنسبة 
                                                                                   

بنسبة  األولىلمرتبة ا )ة(ماهر)ة(متحدث  وجملةالشخصية  )ة(قوي احتلت جملة  الجمالية المعنويةأما في القيم    
واحتلت المرتبة  .مرة 26رت وتكر %13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  روح الدعابة)ها(لديهواحتلت جملة .تكرارا 29و % 15

                               .تكرارا 25و  % 13بنسبة  الجانب) ة(رقيقجملة  الثالثة
تلتهما في .مرة 17وتكررت  % 11بنسبة  األولى المرتبةالمظهر ) ة(حسنجملة  35- 30وعند الفئة العمرية    

لون العينين في حين احتلت جملة .مرة 13ررت وتك % 08.5بنسبة  الشكل)ة(مقبول جملة لثانيةالمرتبة ا
 الرابعةالتي احتلت المرتبة  )كذ( لون البشرةثم جملة .مرة 12وتكررت  % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة )كذا(

           .                                                    مرات 07وتكررت  % 05بنسبة 
 31 وتكررت % 20.5بنسبة  األولىلمرتبة الشخصية ا)ة(قوياحتلت جملة  نويةالجمالية المعأما في القيم    
واحتلـت المرتبة .مرة 25وتكررت  %16.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الجانب) ة(رقيقواحتلت جملة .تكرارا مرة

متحدث وعادت المرتبة الرابعة لجملة .تكرارا 24و % 16بنسبة روح الدعابة ) ها(لديهجملة  الثالثة
.                            تكرارا 22و  %14.5بنسبة  )ة(ماهر)ة(  
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 2 - 1 – 3 – وحدة السياق المستعملة في القيم الجمالية من منظور المستوى التعليمي
 .وى التعليمييوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم الجمالية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور المست)  31(جدول رقم     

   
 وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج

 ابتدائي متوسط ثانوي جامعي � ابتدائي متوسط ثانوي جامعي �
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %

الشكل) ة(مقبول  08 13 09 12.25 04 09 02 04 23 11 05 11 04 08.5 02 05 02 05 13 08  

.ق
.ج

المادية
d, القيم الجمالية 

المظهر) ة(حسن     10 16 09 12.25 03 06.5 01 02 23 11 06 13 06 13 03 08 02 05 17 10.25
 العینني لون 07 11 10 17 05 11 04 09 26 12 09 19.5 06 13 04 10.5 01 03 20 12

...كذا  
 البشرة لون 06 09.5 05 08.5 03 06.5 03 06.5 17 08 05 11 06 13 05 13 01 03 17 10.25

...   كذا  
)  ة( رقیق 06 09.5 05 08.5 07 15 08 18 26 12 04 08.5 07 15.25 07 18.5 08 22 26 15.5

 اجلانب

.ق
.ج

المعنوية
 

))ة(ماهر)ة(متحدث 08 13 09 12.25 09 19.5 12 27 38 18 05 11 05 11 04 10.5 07 19 21 12.5  
 روح) ها( لدیه 09 14 05 08.5 06 13 07 15.5 27 13 06 13 05 11 06 16 09 24 26 15.5

 الدعابة
الشخصية      ) ة(قوي 09 14 07 12 09 19.5 08 18 33 15 06 13 07 15.25 07 18.5 07 19 27 16  

 المجموع العام 63 100 59 100 46 100 45 100 213 100 46 100 46 100 38 100 37 100 167 100
� Les nelles Confidences .ج   القيم وحدة السياق 

توسطم ثانوي جامعي �  ابتدائي متوسط ثانوي جامعي � ابتدائي 
 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %

الحياة الزوجية) تقدس(يقدس  08 17 09 15.5 05 11 03 07.5 25 13 21 13.5 22 13.5 11 08.5 07 06 61 11 ق  ا
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المظهر) ة(حسن     11 24 13 22 08 18 05 12.5 37 19.5 27 17.5 28 17 14 11 08 06 77 13.5
 العینني لون 03 06.5 06 10 05 11 01 02.5 12 06 19 12.25 22 13.5 11 08.5 06 05 58 10.25

...كذا  
 
 
 
 
 البشرة لون 05 11 05 09 02 05 03 07.5 17 08 16 10.25 16 10 07 06 01 03 52 09

...   كذا  
 

 
.ق

.ج
المادية و المعنوية

 

اجلانب) ة( رقیق 06 13 04 07 05 11 07 17.5 22 12  16  10.25  16  10  19  15  23  19 74 13  
 

.ق
ج المعنوية

 

)ة(ماهر)ة(متحدث 03 06.5 09 15.5 08 18 08 20 28 15  16  10.25  23  14  21  16.5  27  22 87 15.25  
 

الدعابة  روح) اه(لدیه 05 11 07 12 05 11 07 17.5 24 13  20  13  17  10  17  13.25  23  19 77 13.5  

الشخصیة) ة( قوي 05 11 05 09 06 13 06 15 22 12  20  13  19  12  22  17.25  21  17 82 14.5
 

  المجموع العام 46 100 58 100 44 100 40 100  188 100 155  100  163  100  128  100  122  100  568 100
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ومن منظور المستوى التعليمي،وفي عينة جريدة أحالم وعند الفئة ذات المستوى االبتدائي،وبالنسبة للقيم الجمالية 
الشكل ) ة(مقبولواحتلت جملة . مرات 10 تكررتو %16بنسبة  األولىالمرتبة  المظهر)ة(حسناحتلت جملة  المادية

وتكررت  %11نسبة ب الثالثةالمرتبة ...لون العينين كذاة واحتلت جمل.اتمر 08وتكررت  %13بنسبة  الثانيةلمرتبة ا
  .    09.5 % بنسبة الرابعةمرات واحتلت بهذا المرتبة  06...البشرة كذالون وتكررت جملة .اتمر 07
 % 14بنسبة  األولىالمرتبة الشخصية ) ة(قويوروح الدعابة ) ها(لديه تااحتلت جمل ،فقداالخالقيةأما في القيم    

واحتلت المرتبة .مرة 13وتكررت  % 13  بنسبة الثانيةالمرتبة  ماهر) ة(متحدثواحتلت جملة .اتمر 09 اوتكررت
.                                      اتمر 06وتكررت  % 09.5بنسبة  الجانب) ة(رقيق جملة  الثالثة  

 األولىالمرتبة ...لون العينين كذاتلت جملة اح الجمالية المادية، وبالنسبة للقيم المتوسطوعند الفئة ذات المستوى  
 % 12.25بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل)ة(مقبولو المظهر) ة(حسن واحتلت جملتا .مرات 10وتكررت  % 17بنسبة 

... لون البشرة كذامرات جملة  05وتكررت  % 08.5بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرات 09 وتكررتا  
 09وتكررت  % 12.25بنسبة  األولىالمرتبة ماهر ) ة(متحدثاحتلت جملة  ،فقدالمعنوية الجماليةأما في القيم    

) ها(لديهواحتلت جملتا  .مرات 07وتكررت  % 12  بنسبة الشخصية) ة(قويجملة  الثانيةواحتلت المرتبة . مرات
وعند الفئة                   .مرات 05وتكررتا  % 08.5جملة بنسبة  الثالثةالمرتبة  الجانب)ة(رقيقوروح الدعابة 

األولىالمرتبة ...لون العينين كذااحتلت جملة  الجمالية المادية،وبالنسبة للقيم الثانويذات المستوى   
واحتـلت .تكرارات 04و % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة الشكل ) ة(مقبولواحتلت جملة .تكرارات 05و % 11بنسبة    

. مرات 03وتكررتا  % 06.5بنسبة  المظهر) ة(حسن وجملة ... الون البشرة كذجملة  الثالثةالمرتبة   
بنسبة  األولىالمرتبة  الشخصية)ة(قوي وجملةماهر ) ة(متحدثاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   

جملة  واحتلت.مرات 07وتكررت  %15 بنسبة الجانب)ة(رقيقجملة  الثانيةواحتلت المرتبة . مرات 09وتكررتا  19.5%
.مرات 06وتكررت  % 13بنسبة  الثالثةالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديه   
 األولىالمرتبة ...لون العينين كذااحتلت جملة  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم  ،الجامعيوعند الفئة ذات المستوى   

 .مرات 03 وتكررت % 06.5ة بنسب الثانيةالمرتبة ...لون البشرة كذاواحتلت جملة .مرات 04وتكررت  % 09بنسبة 
) ة(نـحس لجملةالرابعة  وعادت المرتبة.الشكل )ة(مقبول ةجمل تينوتكررت مر %04بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة 

.                                           مرة واحدةوتكررت  % 02بنسبة  المظهر  
. مرة 12وتكررت  % 27بنسبة  األولىالمرتبة ماهر ) ة(ثمتحداحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم 

واحتلت جملة .مرات 08وتكررت  % 18  بنسبة الشخصية) ة(قويوالجانب )ة(رقيقجملة  الثانيةواحتلت المرتبة 
.              مرات 07وتكررت  % 15.5بنسبة  الثالثةالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديه  

  وفي عينة جريدة كونتاكت وعند الفئة ذات المستوى االبتدائي،وبالنسبة للقيم الجمالية المادية احتلت جملة لون 
  % 13بنسبة الثانيةالمرتبة  المظهر)ة(حسن جملةواحتلت .تاراتكر 09و%19.5بنسبة  األولىالمرتبة ..العينين كذا
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. تكرارات 05و% 11بنسبة  لثةالثاالمرتبة ...لون البشرة كذاو الشكل)ة(مقبولكل من جملة واحتلت .تاراتكر 06و  
 13بنسبة  األولىالمرتبة الشخصية ) ة(قويوروح الدعابة ) ها(لديه،احتلت جملة الجمالية المعنويةأما في القيم   
 )ة(رقيقوجملة .مرات 05 وتكررت %11بنسبة الثانيةالمرتبة ) ة(ماهر) ة(متحدثواحتلت جملة .تكرارات 06و %

.مرات 04وتكررت  % 08.5جملة بنسبة  ثةالثالاحتلت المرتبة  الجانب  
لون وجملة ... لون العينين كذااحتلت جملة  الجمالية المادية، وبالنسبة للقيم المتوسطوعند الفئة ذات المستوى   

الشكل) ة(مقبول وجملة . مرات 03وتكررت  % 13بنسبة  األولىالمرتبة  المظهر) ة(حسن جملة ... البشرة كذا  
.مرات 04وتكررت  % 08.5بنسبة  ثانيةالاحتلت المرتبة   

بنسبة  األولىالمرتبة الشخصية ) ة(قويوجملة الجانب )ة(رقيقاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   
  لديه وجملة )ة(ماهر) ة(متحدث جملة تكرارات 05و % 11بنسبة الثانيةواحتلت المرتبة .تاراتكر 07و % 15.25

                                                                               . روح الدعابة) ها(
األولىالمرتبة  ...لون البشرة كذااحتلت جملة  الجمالية المادية،وبالنسبة للقيم الثانويوعند الفئة ذات المستوى     

واحتلت .تكرارات 04و %10.5بنسبة  الثانيةالمرتبة ...لون العينين كذاواحتلت جملة .تكرارات 05و % 13بنسبة   
فقد احتلت المـرتبة  الشكل) ة(مقبولأما جملة .مرات 03وتكررت  % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة  المظهر) ة(حسن  

.      مرات 03وتكررت  % 08بنسبة  الرابعة  
األولى المرتبة  )ة(رماه) ة(متحدث  جملةالشخصية و) ة(قوياحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   

. مرات 06وتكررت  %16 بنسبة الثانيةالمرتبة  روح الدعابة) ها(لديهواحتلت .مرات 07وتكررتا  %18.5بنسبة 
  .مرات 04وتكررت  % 10.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  الجانب) ة(رقيقواحتلت جملة 

 مقبولجملة والمظهر ) ة(حسناحتلت جملة  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم ،الجامعيوعند الفئة ذات المستوى   
... لون العينين كذاوجملة ...لون البشرة كذاواحتلت جملة .وتكرارين % 05بنسبة  األولىالمرتبة  الشكل) ة(

                                                             .واحدا وتكرارا % 03بنسبة  الثانيةالمرتبة 
 09وتكررت  % 24بنسبة  األولىالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديهاحتلت جملة  ،فقدمالية المعنويةالجأما في القيم   

) ة(متحدثواحتلت جملتا .مرات 08وتكررت  % 22  بنسبةالجانب ) ة(رقيقجملة  الثانيةواحتلت المرتبة .مرات
               .مرات 07وتكررت  % 19بنسبة  الثالثةالمرتبة  الشخصية) ة(قويو )ة(ماهر

nouvelles confidences ة الماديةـالجمالي،وبالنسبة للقيم االبتدائيوعند الفئة ذات المستوى     جريدة وفي عينة   
المرتبة  لـالشك) ة( مقبول واحتلت جملة.تكرارا 11و % 24بنسبة  األولىالمرتبة المظهر  )ة(حسنجملة احتلت 
 05 وتكررت% 11بنسبة  الثالثةالمرتبة ...لون البشرة كذاواحتلت جملة .مرات 08وتكررت  % 17بنسبة  الثانية
.تكرارات 05و %06.5بنسبة  الرابعةالمرتبة احتلت ...لون العينين كذا وجملة.مرات  

 واحتلت.تكرارات 06و %13بنسبة  األولىالمرتبة الجانب ) ة(رقيقاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم 
 متحدث ةواحتلت جمل تكرارات 05و  % 11 بنسبة الشخصية) ة(قويو روح الدعابة) ها(لديهجملة  الثانيةتبة المر

.مرات 03وتكررت  % 06.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  )ة(ماهر) ة(  
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 ىاألولالمرتبة  المظهر)ة(حسناحتلت جملة  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم  المتوسطوعند الفئة ذات المستوى    
واحتلت جملة.تاراتكر 09و% 15.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل) ة(مقبول واحتلت جملة.تكرارا 13و % 22 بنسبة  

  الرابعةالمرتبة احتلت ...البشرة كذا لون وجملة.مرات 06 وتكررت %10بنسبة  الثالثةالمرتبة ...لون العينين كذا
  .تكرارات 05و % 09بنسبة 

. تكرارات 09و %15.25بنسبة  األولىالمرتبة )ة(ماهر) ة( متحدثاحتلت جملة  ،فقدالمعنوية الجماليةأما في القيم  
 الشخصية) ة( قوي ةواحتلت جمل.تكرارات 07و %12 بنسبة روح الدعابة) ها(لديهجملة  الثانيةالمرتبة  واحتلت
 04و% 07بنسبة  الرابعةرتبة الم احتلت الجانب) ة(رقيقأما جملة .مرات 05وتكررت  % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة 

.تاراتكر  
ىـاألولالمرتبة المظهر )ة(حسناحتلت جملة  الجمالية المادية،وبالنسبة للقيم الثانويوعند الفئة ذات المستوى     

% 11بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل) ة(مقبولجملة و ...لون العينين كذاواحتلت جملة .تكرارات 08و % 18بنسبة   

  .تكرارينو % 05بنسبة  الثالثةالمرتبة  ...لون البشرة كذاجملة واحتلت .تكرارات 05و 
 08 وتكررت % 18بنسبة ى ـاألولالمرتبة )ة(ماهر) ة(متحدث احتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   

 ) ة(رقيقواحتلت جملة .مرات 06وتكررت  %13 بنسبة الثانيةالمرتبة الشخصية ) ة( قويجملة  واحتلت.مرات
                            .مرات 05وتكررت  % 11بنسبة  الثالثةالمرتبة  روح الدعابة) ها(لديه وجملة الجانب

األولى المرتبةالمظهر ) ة(حسناحتلت جملة  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم ،الجامعيوعند الفئة ذات المستوى   
 % 07.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل)ة(مقبولو...لون البشرة كذاواحتلت جملة .مرات 05تكررت و % 12.5بنسبة 

...لون العينين كذا  وتكرارا واحدا جملة % 02.5بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرات 03وتكررت   
 08 وتكررت %20بنسبة  )ة(ماهر) ة(حدث مت جملة األولىاحتلت المرتبة  ،فقدالية المعنويةـالجمأما في القيم   

 07وتكررت  % 17.5  بنسبة روح الدعابة) ها(لديه وجملةالجانب ) ة(رقيقجملة  الثانيةواحتلت المرتبة .تمرا
                             .ةمر 15وتكررت  % 06بنسبة  الثالثةالمرتبة  الشخصية) ة(قوية واحتلت جمل.مرات

هر ـالمظ) ة(حسن احتلت جملةئي،المستوى االبتداذات عند الفئة  الماديةالجمالية والنتائج العامة بالنسبة للقيم  
 03و % 13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل)ة(مقبولواحتلت جملة .مرة 27تكررت و % 17.5بنسبة  األولى المرتبة

لون البشرة كذاأما جملة ...لون العينين كذا  جملةو.اتكرار 19و %12.25بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارات  
. اتكرار 16و %10.25بنسبة  الرابعةفقد احتلت المرتبة ...  
 األولىالمرتبة  الشخصية) ة(قوية جملو روح الدعابة) ها(لديهاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   

  ةـبنسب )ة(ماهر) ة(حدث مت وجملةالجانب ) ة(رقيقجملة  الثانيةواحتلت المرتبة .ةمر 20 وتكررت % 13بنسبة 
  .مرة 16وتكررت  % 10.25

  األولىالمرتبة  المظهر)ة(حسناحتلت جملة  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم  المتوسطوعند الفئة ذات المستوى   
 22و % 13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة ...لون العينين كذاو الشكل) ة( مقبول واحتلت جملة.تكرارا 28و % 17 بنسبة

.ةمر 16 وتكررت %10بنسبة  الثالثةالمرتبة  ...لبشرة كذاا لون واحتلت جملة.تكرارا  
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 23 وتكررت % 14بنسبة  األولىالمرتبة  )ة(ماهر) ة(حدثمتاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم      
 لةجم الثالثةواحتلت المرتبة .مرة 19وتكررت  % 12  بنسبةالشخصية ) ة(قويجملة  الثانيةواحتلت المرتبة .ةمر

.على التوالي مرة 17و 16 اوتكررت % 10  بنسبة روح الدعابة) ها(لديه ةجملو الجانب) ة(رقيق   
ىـاألولالمرتبة المظهر )ة(حسن احتلت جملة  الجمالية المادية،وبالنسبة للقيم الثانويوعند الفئة ذات المستوى      

واحتلت المرتبة .تكرارا 13و % 10بنسبة  الثانية المرتبة ...لون البشرة كذاواحتلت جملة .تكرارا 14و % 11بنسبة 
. تكرارا 11و % 08.5بنسبة  الشكل) ة(مقبولجملة و ...لون العينين كذاجملة  الثالثة  

 .راراـتك  22و  % 17.25بنسبة األولى المرتبة الشخصية ) ة( قوياحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةفي القيم و  
 الجانب)ة(رقيقواحتلت جملة .ةمر 21وتكررت  % 16.25 بنسبة الثانيةالمرتبة  )ة(ماهر) ة(متحدث جملة  واحتلت
 %13.25بنسبة  روح الدعابة) ها(لديه ملةلج الرابعةوعادت المرتبة .ةمر 19وتكررت  % 15بنسبة  الثالثةالمرتبة 

                             .ةمر 17وتكررت 
 الشكل) ة(المظهر،مقبول) ة(حسناحتلت جمل  الجمالية الماديةنسبة للقيم ،وبالالجامعيوعند الفئة ذات المستوى  
لون واحتلت جـملة . للثانية والثالثة 07تكرارات للجملة األولى و 08و % 06بنسبة  األولىالمرتبة ...لون البشرة كذاو

  .مرات 06وتكررت  % 05بنسبة  الثانيةالمرتبة ...العينين كذا
 27 وتكررت % 22بنسبة  )ة(ماهر) ة(حدث مت جملة األولىاحتلت المرتبة  ،فقدية المعنويةالـالجمأما في القيم   
 .ةمر 23وتكررت  % 19  بنسبة روح الدعابة) ها(لديه وجملةالجانب ) ة(رقيقجملة  الثانيةواحتلت المرتبة .ةمر

      .ةمر 21وتكررت  % 17بنسبة  الثالثةالمرتبة  الشخصية) ة(قوية واحتلت جمل
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 2 - 1 – 4 – وحدة السياق المستعملة في القيم الجمالية من منظور المنطقة الجغرافية
يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم الجمالية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور )  32(جدول رقم 

  .المنطقة الجغرافية

 

السياقوحدة    أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑  
 حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
لالشك)ة(مقبول  10 10.25 13 11.25 23 11 05 6.25 08 09 13 08 12 14 13 13 25 13 27 10.25 34 11 61 11  القيم الجمالية المادية 

القيم ا
لجمالية

 

المظهر )ة(حسن  12 12.25 11 09.5 23 11 08 10 09 10 17 10.25 17 20 20 19 37 19.5 37 14 40 13 77 13.5  
10.25 58 12 36 8.25 22 06 12 08 08 4.5 04 12 20 14.5 13 09 

 
 العینني لون 11 11.25 15 13 26 12 07

...كذا  

09 52 09 27 9.5 25 9.5 
 

 البشرة لون 08 08 09 08 17 08 08 10 09 10 17 10.25 09 10.5 09 09 18
...كذا  

13 74 14 42 
 

اجلانب) ة( رقیق 10 10.25 16 14 26 12 13 16.5 13 14.5 26 15.5 09 10.5 13 13 22 12 32 12.25  القيم الجمالية المعنوية

15.25 87 15 47 15.25 40 15 
 

) ة(ماهر) ة(متحدث 18 18.25 20 17.5 38 18 09 11.25 12 14 21 12.5 13 15 15 14.5 28
 

13.5 77 13 39 14.5 38 13 24 13.5 14 11.5 10 15.5 26 14 12 18 
 

الدعابةروح  )ها(لديه 14 14.25 13 11.25 27 13 14  

14.5 82 13 40 16 42 12 22 10 10 14 12 16 27 14 12 19 
 

الشخصية) ة(قوي 15 15.5 18 15.5 33 15 15  

العام المجموع 98 100 115 100 213 100 79 100 88 100  167 100 86 100 102 100  188 100 263 100 305 100  568 100  
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ومن منظور متغير المنطقة الجغرافية،وفي عينة جريدة أحالم وعند أبناء الحضر وبالنسبة للقيم الجمالية المادية 
المرتبة )كذا(لون العينينواحتلت جملة .مرة 12 وتكررت% 12.25بنسبة  األولىالمرتبة  المظهر)ة(حسناحتلت جملة 

 10وتكررت  %10.25بنسبة  الثالثةالمرتبة  الشكل)ة(ولمقبواحتلت جملة .مرة 11وتكررت  %11.25بنسبة  الثانية
. % 08بنسبة  الرابعةمرات،واحتلت المرتبة  08 )كذا(لون البشرة وتكررت جملة .مرات  

وتكررت   % 18.25بنسبة  األولىالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديهاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم    
 الثالثةواحتلت المرتبة .مرة 15وتكررت  % 15.5  بنسبة الثانيةالمرتبة  الشخصية) ة(يقوواحتلت جملة .مرة 18

بنسبة  الجانب) ة(رقيق  جملةالرابعة  واحتلت المرتبة.مرة 14وتكررت  % 14.25بنسبة )ة(ماهر) ة(متحدثجملة 
                             .                                  مرات 10 وتكررت % 10.25

13بنسبة  األولىالمرتبة ...لون العينين كذااحتلت جملة  الجمالية المادية، وبالنسبة للقيم الريفوعند فئة أبناء      
الثالثـةواحتلت المرتبة .تكرارا 13و % 11.25بنسبة  الثانيةالمرتبة الشكل )ة(مقبولواحتلت جملة .تكرارا 10و %  

بنسبة الثالثةاحتلت المرتبة ...لون البشرة كذاأما جملة .مرة 11وتكررت  % 09.5بنسبة  المظهر) ة(حسن جملة   
.مرات 09وتكررت  % 08    

 20 وتكررت % 17.5بنسبة  األولىالمرتبة  روح الدعابة)ها(لديهاحتلت جملة  ،الجمالية المعنويةأما في القيم    
 ةـالثالثواحتلت المرتبة .مرة 18وتكررت  % 15.5  بنسبة الثانيةالمرتبة  الشخصية) ة(قويواحتلت جملة .مرة

جملة  ةمر 13 وتكررت % 11.25بنسبة الرابعة  واحتلت المرتبة.مرة 16وتكررت  % 14بنسبة  الجانب)ة(رقيق  جملة
.)ة(ماهر) ة( متحدث  

   وفي عينة جريدة كونتاكت وعند أبناء الحضر وبالنسبة للقيم الجمالية المادية احتلت جملة حسن(ة) المظهر 
المرتبة  ...لون العينين كذاواحتلت جملة .مرة 08 وتكررت % 10بنسبة  األولىالمرتبة ...لون البشرة كذا وجملة
 05وتكررت  % 06.25بنسبة  الشكل) ة(مقبولجملة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرات 07وتكررت  % 09بنسبة  الثانية
  .مرات

 15وتكررت   % 19بنسبة  األولىالمرتبة الشخصية ) ة(قويجملة احتلت  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم    
الجانب ) ة(رقيق جملة و.مرة 14وتكررت  % 18 بنسبة الثانيةالمرتبة  )ة(ماهر) ة(متحدثواحتلت جملة .مرة

 بنسبةالرابعة  المرتبة روح الدعابة) ها(لديه واحتلت جملة.مرة 13وتكررت  % 16.5بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة 
                                                                 . مرات 09 وتكررت % 11.25
بنسبة  األولىالمــرتبة ...لون العينين كذااحتلت جملة  الجمالية المادية،وبالنسبة للقيم الريفوعند الفئة أبناء    
 09 % 10بنسبة  الثانيةالمرتبة ...ة كذالون البشر وجملةالمظهر )ة(حسنواحتلت جملة .تكرارا13و 14.5%

                 .مرات 08وتكررت  % 09بنسبة  الشكل)ة(مقبول جملةالثالثـة واحتلت المرتبة .تكرارات
واحتلت .تكرارا 13و % 14.5بنسبة  األولىالمرتبة الجانب ) ة(رقيق،احتلت جملة الجمالية المعنويةأما في القيم    

).ة(ماهر) ة(متحدثو روح الدعابة) ها(لديه ،الشخصية) ة(قويتكرارا،جمل   12 % 14  بةبنس الثانيةالمرتبة   
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) ة(حسنجملة عند أبناء الحضر احتلت  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم   nouvelles confidences وفي عينة    

وتكررت  % 14بنسبة  الثانيةتبة المر الشكل) ة(مقبول واحتلت جملة.تكرارا 17و % 20بنسبة  األولىالمرتبة المظهر 
لون  واحتلت جملة.اتمر 09 وتكررت % 10.5بنسبة ...لون البشرة كذاجملة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرة 12

                                        .تتكرارا 04و % 04.5بنسبة  الرابعةالمرتبة ...العينين كذا
 13و % 15بنسبة  األولىالمرتبة روح الدعابة ) ها(لديهاحتلت جملة  د،فقالجمالية المعنويةأما في القيم   

) ة( متحدثواحتلت جملة .تكرارا 12و % 14 بنسبةالشخصية ) ة(قوي جملة  الثانيةالمرتبة  واحتلت.تكرارا
 10.5بة بنس الرابعةالمرتبة  الجانب) ة(رقيق واحتلت جملة.اتمر 10وتكررت  % 11.5بنسبة  الثالثةالمرتبة )ة(ماهر

                                                                          .مرات 09 وتكررت %
 20و % 19بنسبة األولى المرتبة المظهر ) ة(حسناحتلت جملة  الجمالية المادية عند أبناء الريف،وفي القيمو   

لون البشرة جملة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا 13و%13بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل)ة(مقبولواحتلت .تكرارا
   .تكرارات 08و % 08بنسبة  الرابعةالمرتبة ...لون العينين كذا واحتلت جملة.تكرارات 09و % 09بنسبة ...كذا
 .تكرارا 15و %14.5بنسبة  األولىالمرتبة روح الدعابة )ها(لديهاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   

المرتبة  الجانب) ة(رقيقواحتلت جملة .تكرارا 14و %13.5 بنسبة)ة(ماهر)ة(متحدثجملة  الثانيةالمرتبة  واحتلت
  .تكرارات 10و % 10بـ  الرابعةالمرتبة  الشخصية)ة(قوي واحتلت جملة.تكرارا 13و%13بنسبة الثالثة

 لجملةاألولى ادت فيها المرتبة ع بناء الحضرعند أالجمالية المادية النسب في القيم التكرارات وومجاميع هذه    
 27و % 10.25بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل) ة(مقبولواحتلت جملة .تكرارا 37و % 14بنسبة  المظهر) ة( حسن

لجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 25و % 09.5بنسبة ...لون البشرة كذاجملة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا
.تكرارا 22و % 08.25بنسبة ... كذالون العينين   

تلتها في .تكرارا 42و %16بنسبة  األولىالمرتبة  الشخصية)ة(قوياحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   
المرتبة ) ة(ماهر) ة( متحدثواحتلت جملة .تكرارا 40و %15.25 بنسبةروح الدعابة  )ها( لديهجملة  الثانيةالمرتبة 
        . تكرارا 32و % 12.25بنسبة  الرابعةالمرتبة  الجانب) ة(رقيق واحتلت جملة.تكرارا 38و % 14.5بنسبة  الثالثة

                                                                       
حسن لجملة األولى مرتبة ،عادت فيها الالجمالية الماديةوعند أبناء الريف،في القيم .هذا بالنسبة ألبناء الحضر   

. تكـرارا 36و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة ...لون العينين كذاواحتلت جملة .تكرارا 40و % 13بنسبة  المظهر) ة(
لون البشرة عادت لجملة الرابعة والمرتبة .تكرارا 34و % 11بنسبة الشكل )ة(مقبولجملة  الثالثةواحتلت المرتبة 

  .تكرارا 27و % 09بنسبة ...كذا
. تكرارا 47و %15بنسبة  األولىالمرتبة  روح الدعابة) ها(لديهاحتلت جملة  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   

متحدث والشخصية )ة(قويواحتلت جملة .تكرارا 42و %14 بنسبةالجانب ) ة(رقيقجملة  الثانيةتلتها في المرتبة 
.كرارا على التواليت 40و  39و % 13بنسبة  الثالثة المرتبة)ة(ماهر) ة(  
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:جاءت على النحو التاليالنسب التكرارات وومجاميع هذه   
جملة واحتلت .تكرارا 77و % 13.5بنسبة  المظهر) ة( حسن لجملةاألولى عادت المرتبة ،الجمالية الماديةفي القيم   

 10.25بنسبة ...كذا العينينلون جملة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا 61و %11بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل )ة(مقبول
  .تكرارا 52و % 09بنسبة ... كذا البشرةلون لجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 58و %

تلتها . تكرارا 87و %15.25بنسبة  األولىالمرتبة روح الدعابة  )ها(لديه،احتلت جملة الجمالية المعنويةأما في القيم  
المرتبة  )ة(ماهر )ة( متحدثواحتلت جملة .تكرارا 82و %14.5 بنسبةخصية الش)ة(قويجملة  الثانيةفي المرتبة 

   .تكرارا 74و %13بنسبة  الرابعةالمرتبة  الجانب)ة(قرقي واحتلت جملة.تكرارا 77و % 13.5بنسبة  الثالثة
ت الصحفيةيوضح توزيع نسب القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنا) 21(شكل رقم   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    وتفاصيل النتائج العامة هذه جاءت في عينة أحالم بالنسبة للقيم الجمالية المادية،باحتالل جملة لون العينين 

المرتبة  المظهر) ة( حسن جملةو الشكل)ة( مقبولجملة واحتلت .تكرارا 26و % 12بنسبة األولى المرتبة ...كذا
  .تكرارا 17و % 08بنسبة ...كذا البشرةلون  جملة الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا 23و %11بنسبة  الثانية

تلتها . تكرارا 38و %18بنسبة  األولىالمرتبة روح الدعابة  )ها(لديه،احتلت جملة الجمالية المعنويةأما في القيم   
)ة( ماهر )ة( متحدثواحتلت جملة .تكرارا 33و %15 بنسبةالشخصية  )ة( قويجملة  الثانيةفي المرتبة   

 12بنسبة  الرابعةالمرتبة التي احتلت  الجانب)ة(قرقي واحتلت جملة.تكرارا 27و %13بنسبة  الثالثة المرتبة
.                                                                                                  تكرارا 26و %  
  :الشكل التالي ويمكننا توضيح ذلك أكثر من خالل  
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يوضح توزيع نسب القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات الصحفية في) 22(شكل رقم        
 عينة جريدة أحالم  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

وتفاصيل النتائج في عينة كونتاكت بالنسبة للقيم الجمالية المادية،احتلت جملة لون العينين كذا...المرتبة األولى 
 17و %10.25بنسبة  الثانيةالمرتبة  المظهر) ة( حسن جملةو...كذا البشرةلون جملة واحتلت .تكرارا 20و % 12بنسبة 
.تكرارا 13و % 08بنسبة  الشكل )ة( مقبول جملة الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا  

في  تلتها.تكرارا 27و %16بنسبة  األولىبة المرتالشخصية  )ة( قوي،احتلت جملة الجمالية المعنويةأما في القيم   
 لديهجملة  واحتلت.تكرارا 26و %15.5 بنسبة )ة(ماهر )ة( متحدث جملةو الجانب) ة(ق رقيجملة  الثانيةالمرتبة 

  .تكرارا 26و % 12.5بنسبة  الثالثة المرتبة روح الدعابة )ها(
:من خالل الشكل التالي هذه التفاصيلويمكننا توضيح   

يـيوضح توزيع نسب القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات الصحفية ف) 23(ل رقم شك       
 عينة جريدة كونتاكت 

 
 
 
 
 

 
 

األولىالمرتبة المظهر )ة(حسناحتلت جملة  الجمالية الماديةوبالنسبة للقيم   nouvelles confidences وفي عينة     
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واحتلت المرتبة .مرة 25وتكررت  % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة  الشكل) ة(مقبول واحتلت جملة.اراتكر 37و % 19.5بنسبة 
بنسبة  الرابعةالمرتبة ...لون العينين كذا واحتلت جملة.مرة 18 وتكررت % 09.5بنسبة ...لون البشرة كذاجملة  الثالثة

.تكرارا 12و % 06  
. تكرارا 28و % 15بنسبة  األولىالمرتبة ) ة(ماهر) ة(متحدثجملة احتلت  ،فقدالجمالية المعنويةأما في القيم   

 جملةو الجانب) ة(رقيقواحتلت جملة . تكرارا 24و % 13 بنسبة روح الدعابة) ها(لديهجملة  الثانيةالمرتبة  واحتلت
  .تكرارا 22و  % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة  الشخصية) ة(قوي 

:الل الشكل التاليويمكننا توضيح هذه التفاصيل من خ     
يوضح توزيع نسب القيم الجمالية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات الصحفية في) 24(شكل رقم      nouvelles 

confidences عينة جريدة 
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 2 - 2 – 1 – وحدة السياق المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور الجن

منظور الجنسيوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االجتماعية الثقافية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من )  33(جدول رقم   

 

السياق وحدة   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑  
∑ ♀ � ∑ ♀  � ∑ ♀ � � ∑ ♀  � 

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
 11.5 الحياة ) تقدس(يقدس 12 12.5 14 12 26 12 13 13 14 11 27 12 09 11 11 10 20 10.5 34 12 39 11 73   

 الزوجية

 القيم االجتماعية
ا

لقيم ااالجتماعية الثقاف
ية

 

اإلحساس بالمسئولية) ها( 12 12.5 15 12.5 27 12 13 13 18 14.5 31 13.5 06 7.5 12 11 18 9.5 31 11 45 13 76 12
12 75 10 35 14.25 40 12 22 09 10 15 12 11 25 08 10 

 
15 

 
 احلالة هتم ال 13 13.5 15 12.5 28 13 15

/متزوج( املدنیة
)ة(أرمل) / ة(مطلق  

 عائلة من 04 04 11 09 15 07 04 04 15 12 19 08 02 2.5 13 12 15 08 10 04 39 11 49 08
 شریفة

14.5 92 14 50 
 

 تتمتع/یتمتع 19 19.5 13 11 32 15 12 12 19 15.25 31 14.5 11 13.5 18 17 29 15 42 15
واسعة بثقافة  

 القيم الثقافية

14 91 14 48 15.25 43 17.5 
 

معرفة االستمتاع ) ها(لديه  12 12.5 18 15 30 14 16 15 12 9.5 28 12 15 18.5 18 17 33
 بالحياة 
Le savoir vivre 

10 62 09 33 10.25 29 16.5 31 .12  13 22 18 06 14 6.5 08 
 

06 
 

 القدرة) ها(لدیه  05 05 12 10 17 08 06
 و املناقشة على

 احلوار
18 114 18 63 18.25 51 11 21 12 13 10 08 23 52 23.25 29 

 
22 

 
تحترم/ يحترم المرأة 20 20.5 21 18 41 19 23  

 الرجل
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في وحدة السياق لكن هذه المرة في القيم االجتماعية الثقافية، جاءت في عينة جريدة أحالم من منظور متغير 
  وتكررت،%13.5بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية جملة  االجتماعيةعند الذكور احتلت في القيم  الجنس

 % 12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  قدس الحياة الزوجيةتوجملة  لديها اإلحساس بالمسئولية واحتلت جملة .مرة 13

.      مرات 04وتكررت  % 04بنسبة  الثالثةالمرتبة  من عائلة شريفة في حين احتلت جملة . مرة 12وتكررتا   
واحتلت جملة  .مرة 20وتكررت  % 20.5بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل  احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم  

لديها معرفة االستمتاع بالحياة واحتلت جملتا .مرة 19وتكررت  %19.5بنسبة  الثانيةالمرتبة ثقافة واسعة تتمتع ب
 لديها القدرة على المناقشة و الحوارلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 12و  % 12.5بنسبة  الثالثةالمرتبة 
                           .            مرات 05وتكررت  % 05بنسبة 

   وفي عينة جريدة كونتاكت احتلت في القيم االجتماعية جملة ال تهم الحالة المدنية المرتبة األولى بنسبة %15، 
بنسبة الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجيةوجملة  لديها االحساس بالمسئولية واحتلت جملة .مرة 15  وتكررت  

.مرات 04وتكررت  % 04بنسبة  الثالثةالمرتبة عائلة شريفة  منفي حين احتلت جملة .مرة 13وتكررتا  13%   
واحتلت جملة  .مرة 23وتكررت  % 22بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل  احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم    

  سعةتتمتع بثقافة واواحتلت جملة .مرة 16وتكررت  % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة لديها معرفة االستمتاع بالحياة 
 لديها القـدرة على المناقشة والحـوارلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 12و  % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة 
.                                                                             مرات 06وتكررت  % 06بنسبة   

المرتبة م الحالة المدنيةال ته،احتلت جملة الجتماعيةوبالنسبة للقيم ا  nouvelles confidences وفي عينة جريدة     
 09وتكررت   % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية واحتلت جملة .مرة 12  وتكررت،%15بنسبة  األولى
وعادت . تمرا 06وتكررت  % 07.5بنسبة  الثالثةالمرتبة لديها االحساس بالمسئولية في حين احتلت جملة .مرات

أما في .                                    وتكررت مرتين % 02.5بنسبة من عائلة شريفة لجملة  الرابعةالمرتبة 
 18وتكررت  % 22بنسبة  األولىالمرتبة لديها القدرة على المناقشة والحـوار احتلت جملة  الثقافيةالقيم 
والمـرتبة .مرة 15وتكررت  %18.5بنسبة  الثانيةالمرتبة ة لديها معرفة االستمتاع بالحياواحتلت جملة .مرة  

 تحترم الرجللجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 11و % 13.5بنسبة  تتمتع بثقافة واسعة عادت لجملة الثالثة 
                                .                                               مرات 08وتكررت  % 10بنسبة 

   وفي عينة أحالم من ذات المنظور لكن عند اإلناث،احتلت في القيم االجتماعية جملة ال تهم الحالة المدنية 
يقدس الحياة واحتلت وجملة  .مرة 15  وتكررتا،%12.5بنسبة  األولىالمرتبة  لديه اإلحساس بالمسئولية جملةو

 الثالثةالمرتبة  من عائلة شريفة في حين احتلت جملة  .مرة 14وتكررت  % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة  الزوجية
أما  .                                                                                مرة 11وتكررت  % 09بنسبة 

معرفة  هديــلواحتلت جملة .تكرارا 21و %18بنسبة  األولىالمرتبة يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةفي القيم 
الثالثةالمرتبة  تمتع بثقافة واسعةيو جملة .تكرارا 18و %15بنسبة  الثانيةالمرتبة االستمتاع بالحياة   

   



عرض وتحليل النتائج                  الفصل السادس                                                                                                                   

 293

 12و % 10بنسبة  القدرة على المناقشة والحوار  لديهلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 13و % 11بنسبة 
                                                             .                                          تكرارا

   وفي عينة جريدة كونتاكت احتلت في القيم االجتماعية جملة لديه االحساس بالمسئولية المرتبة األولى بنسبة 
في حين . مرة 15وتكررت  % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة من عائلة شريفة واحتلت جملة .مرة 18 وتكررت،14.5%

ال تهم الحالة   احتلت جملة.مرة 14وتكررت  % 11بنسبة  الثالثةالمرتبة  يقدس الحياة الزوجية  احتلت جملة
.                                               اتمر 10وتكررت  % 08بنسبة  الرابعةالمرتبة المدنية   

تمتع يواحتلت جملة .تكرارا 29و %23.25بنسبة  األولىالمرتبة ة يحترم المرأاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   
المرتبة  لديه معرفة االستمتاع بالحياةواحتلت جملة .تكرارا 19و % 15.25بنسبة  الثانيةالمرتبة   بثقافة واسعة

 12و %6.5 بنسبة القدرة على المناقشة والحوار لديهلجملة  الرابعةعادت المرتبة و.تكرارا 12و % 09.5بنسبة  الثالثة
                        .                                                              تكرارا

األولىالمرتبة  من عائلة شريفة،احتلت جملة الجتماعيةوفي القيم ا  nouvelles confidences وفي عينة جريدة      
في . تكرارا 12و % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة حساس بالمسئولية لديه  اال واحتلت جملة.مرة 13  وتكررت،%12بنسبة 

لجملة  الرابعةوعادت المرتبة .مرة 11وتكررت  % 10بنسبة  الثالثةالمرتبة  يقدس الحياة الزوجيةحين احتلت جملة 
.                                   مرات 10وتكررت  % 09بنسبة ال تهم الحياة المدنية   

 % 17بنسبة  األولىالمرتبة  يتمتع بثقافة واسعةولديه معرفة االستمتاع بالحياة احتلت  الثقافيةلقيم أما في ا  

أما .  تكرارا 13و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة لديه القدرة على المناقشة والحوار ويحترم المرأة واحتلت .تكرارا18و
الحالة                   ال تهملقيم االجتماعية باحتالل جملة لترتيب العام لهذه القيم جاءت النتائج عند الذكور في ا

 12بنسبة  الثانيةالمرتبة تقدس الحياة الزوجية واحتلت جملة .مرة 40 وتكررت،%14.25بنسبة  األولىالمرتبة  المدنية
 31كررت وت % 11بنسبة  الثالثةالمرتبة  لديها االحساس بالمسئولية  في حين احتلت جملة.مرة 14وتكررت  %

.         مرات 10وتكررت  % 04بنسبة  من عائلة شريفة الرابعةالمرتبة  احتلت جملة.مرة  
 الديهواحتلت جملة .تكرارا 51و %18.25بنسبة  األولىالمرتبة  تحترم الرجلاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

تمتع بثقافة تجملة  الثالثةواحتلت المرتبة .اتكرار 43و %15.25 بنسبة الثانيةالمرتبة  معرفة االستمتاع بالحياة
10.25 بنسبة القدرة على المناقشة والحوارا لديهلجملة  الرابعةعادت المرتبة و.تكرارا 42و %15بنسبة واسعة  

.                                                                                           تكرارا 29و %  
 %13بنسبة  األولى المرتبة لديه االحساس بالمسئولية جملةاحتلت  االجتماعيةئج عند اإلناث،بالنسبة للقيم والنتا  

 39وتكررت  %11بنسبة  الثانيةالمرتبة  يقدس الحياة الزوجيةومن عائلة شريفة واحتلت جملة .مرة 45 وتكررت
  مرة 35وتكررت  % 10بنسبة  ثةالثالالمرتبة  ال تهم الحالة المدنية  في حين احتلت جملة. مرة
لديه معرفة واحتلت جملة .تكرارا 63و %18بنسبة  األولىالمرتبة يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

القدرة على  لديهواحتلت جملة .تكرارا 48و 50و %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  تمتع بثقافة واسعةوي االستمتاع بالحياة
                              .تكرارا 33و % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة  وارالمناقشة والح
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 2 - 2 – 2 – وحدة السياق المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور السن
تغير السنريق اإلعالنات الصحفية من منظور ميوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االجتماعية الثقافية في االختيار للزواج عن ط)  34(جدول رقم   

 
 القيم وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج

∑ 30-35  25-30  20-25   ∑  30-35  25-30  20-25  
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪

الحياة الزوجية) تقدس(يقدس 05 11.5 08 11.5 13 12.5 26 12 06 09 07 08.5 14 18 27 12 القيم االجتم 
اعية

 القيم االجتماعية الثقافية 

اإلحساس بالمسئولية) ها(لديه 04 09 09 13 14 13.5 27 12 06 10.25 07 08.5 17 22 31 13.5
 املدنیة احلالة هتم ال 06 13.5 10 14.5 12 11.5 28 13 07 10.25 08 10 10 13 25 11

) / ة(مطلق/ متزوج(
)ة(أرمل  

شریفة عائلة من 05 11.5 05 07 05 05 15 07 05 07.5 05 06 09 11.5 19 08  
 بثقافة تتمتع/یتمتع 07 16 09 13 16 15.5 32 15 10 15 14 17 07 09 31 14.5

 واسعة

 القيم الثقافية

معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديه  05 11.5 10 14.5 15 14.5 30 14 09 13.5 13 16 06 07.5 28 12  
Le savoir vivre 

و املناقشة على القدرة) ها(لدیه 04 09 06 09 07 07 17 08 05 07.5 07 08.5 02 02.5 14 06
 احلوار

تحترم الرجل/ يحترم المرأة 08 08 12 17.5 21 20.5 41 19 18 27 21 25.5 13 16.5 52 23  
 المجموع العام 44 100 69 100 103 100 216 100 67 100 82 100 78 100 227 100

 القيم وحدة السياق  Les nelles Confidences .ج  ∑
 ∑ 30-35  25-30  20-25  ∑ 30-35  25-30  20-25  
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  ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
الحياة الزوجية) تقدس(يقدس 05 13 08 09 07 11 20 10.5 16 11 23 09.5 34 14 73 11.5  

 
  
 
 

اإلحساس بالمسئولية) ها(لديه 03 08 09 10 06 10 18 9.5 14 09 25 10.5 37 15.25 76 12  

.ق
االجتماعية

 
 

 القيم االجتماعية الثقافية
 

 احلالة هتم ال 04 10.5 11 12 07 11 22 12 17 11.5 29 12 29 12 75 12
) / ة(مطلق متزوج(املدنیة

)ة(أرمل  
 

شریفة عائلة من 02 05 09 11 04 06.5 15 08 19 13 19 08 18 07.5 49 08  

)ة(ماهر) ة(متحدث 07 18.5 13 14 09 14.5 29 15 17 11.5 36 15 32 13 92 14.5  القيم الثقافية 
 

14 91 13 32 16 38 14 21 17.5 
 

معرفة االستمتاع ) ها(لديه  07 18.5 15 17 11 18 33  
Le savoir vivre الحياة 

 املناقشة على القدرة) ها(لدیه 06 16 14 16 11 18 31 16.5 15 10 27 11 20 08.25 62 10
احلوار و  

تحترم الرجل/ يحترم المرأة 04 10.5 10 11 07 11 21 11 30 20 43 18 41 17 114 18  
 المجموع العام 38 100 89 100 62 100  189 100 149 100 240 100  243 100 632 100 
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في نفس الوحدة وفي القيم االجتماعية،لكن من منظور متغير السن،جاءت النتائج في عينة جريدة أحالم عند الفئة 
 06 وتكررت،%13.5بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية جملة سنة باحتالل  25-20داخل الشوكة العمرية 

وتكررتا  % 11.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  ياة الزوجيةتقدس الح/يقدسوجملة من عائلة شريفة  واحتلت جملة .اتمر
            .تكرارات 04و % 09بنسبة الثالثةالمرتبة  االحساس بالمسئولية)ها(هلدي في حين احتلت جملة.اتمر 05

                                                                       
  .اتمر 07وتكررت  % 16بنسبة  األولىالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة /يتمتعلة احتلت جم الثقافيةأما في القيم    

 ةواحتلت جمل .اتمر 05وتكررت  %11.5بنسبة  الثانيةالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(هلديواحتلت جملة 
لجملة  الرابعةمرتبة وعادت ال.تتكرارا 04و % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة  الحوارالقدرة على المناقشة و)ها(ه لدي

.مرات 08وتكررت  % 08بنسبة  يحترم المرأة/ تحترم الرجل  
،%14.5بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية سنة احتلت جملة  30-25وعند الفئة داخل الشوكة العمرية   

في حين .مرات 09ررت  وتك % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة االحساس بالمسئولية )ها(لديه واحتلت جملة.تكرارات 10و
 الرابعةوعادت المرتبة .مرات 08رت تكر و %11.5 بنسبة الثالثةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس احتلت جملة

          .                                  تكرارات 05و % 07 بنسبة من عائلة شريفة جملة
. مرة 12وتكررت  % 17.5بنسبة  األولىالمرتبة يحترم المرأة / تحترم الرجلاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم    

واحتلت جملة .مرات 10وتكررت  %14.5بنسبة  الثانيةالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديهواحتلت جملة 
القدرة  )اه(لديهلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارات 09و % 13بنسبة  الثالثةالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة /يتمتع

                 .       مرات 06وتكررت  % 09بنسبة  على المناقشة والحوار
بنسبة  األولىالمرتبة االحساس بالمسئولية )ها(لديهسنة احتلت جملة  35-30وعند الفئة داخل الشوكة العمرية 

في حين  مرة13وتكررت  % 12.5 بنسبة الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس واحتلت جملة.تكرارا 14و،13.5%
الرابعة وعادت المرتبة .ال تهم الحالة المدنية جملة مرة 12تكررت  و %11.5 بنسبة الثالثةالمرتبة  احتلت جملة

   .                                           تكرارات 05و % 05 بنسبة من عائلة شريفةلجملة 
. مرة 21وتكررت  % 20.5بنسبة  األولىالمرتبة يحترم المرأة / تحترم الرجلاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

) ها(لديهواحتلت جملة .مرة 16وتكررت  %15.5بنسبة  الثانيةالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة /يتمتعواحتلت جملة 
القدرة ) ها(لديهجملة ل الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 15و % 14.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  معرفة االستمتاع بالحياة
                       .              مرات 07وتكررت  % 07بنسبة  على المناقشة والحوار

   وفي عينة جريدة كونتاكت وفي القيم االجتماعية عند الفئة داخل الشوكة العمرية 20-25 سنة احتلت جملة ال تهم 
جملة  تلتها .مرات 07 وتكررتا،% 10.25بنسبة  األولىالمرتبة  ةاإلحساس بالمسئولي)ها(لديه جملةالحالة المدنية و

في حين احتلت المرتبة .مرات 06وتكررت   % 09بنسبة  الثانيةالتي احتلت المرتبة  تقدس الحياة الزوجية/ يقدس
                                        .من عائلة شريفة مرات جملة 05وتكررت  % 07.5 بنسبة الثالثة

                          



عرض وتحليل النتائج                                                    الفصل السادس                                                                              

 297

 .مرة 18وتكررت  % 27بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل /يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم    
) ها(لديهواحتلت جملة .مرات 10وتكررت  %15بنسبة  الثانيةالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة /يتمتعواحتلت جملة 

) ها(لديه لجملة  الـرابعةوعادت المرتبة .تكرارات 09و %13.5بنسبة  الثالثةالمرتبة الحياة معرفة االستمتاع ب
     .مرات 05وتكررت  % 07.5بنسبة  القدرة على المناقشة والحوار

،% 10بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية سنة احتلت جملة  30-25وعند الفئة داخل الشوكة العمرية   

 الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية /يقدس جملةاإلحساس بالمسئولية و )ها(لديه واحتلت جملة.راتتكرا 08و
     .  تكرارات 05 و %06 بنسبة من عائلة شريفة جملة الثالثةفي حين احتلت المرتبة .تكرارات 07و % 08.5بنسبة 

                                                                                             
. مرة 21وتكررت  % 25.5بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل / يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم  

) ها(لديـهواحتلت جملة .مرة 17وتكررت  %14بنسبة  الثانيةالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة /يتمتعواحتلت جملة 
القدرة على )ها(لديهلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 13و % 16بنسبة  الثالثةالمرتبة  ياةمعرفة االستمتاع بالح

                                   . مرات 07وتكررت  % 08.5بنسبة  المناقشة والحوار
بنسبة األولىبة المرت اإلحساس بالمسئولية)ها(لديه احتلت جملة سنة 35-30 وعند الفئة داخل الشوكة العمرية    
.رةـم 14وتكررت   % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس واحتلت جملة.تكرارا 17و،% 22   
عة ـالرابوعادت المرتبة  .تكرارات 10 و %13 بنسبة الثالثةالمرتبة  ال تهم الحالة المدنية في حين احتلت جملة 

   .                                                   تكرارات 09و % 11.5 بنسبة من عائلة شريفةلجملة 
. مرة 13وتكررت  % 16.5بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل  /يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

) ها(لديهلة واحتلت جم.مرة 07وتكررت  % 09بنسبة  الثانيةالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة  / يتمتعواحتلت جملة   
) ها(هـلديلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تتكرارا 06و % 07.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  ة االستمتاع بالحياةـمعرف

.                  تينوتكررت مر % 02.5بنسبة  القدرة على المناقشة والحوار  
،احتلت عند  الفئة  الواقعة  داخل الشوكةالجتماعيةوبالنسبة للقيم ا   nouvelles confidences وفي عينة جريدة     

تلتها .مرات 05 وتكررت ،% 13بنسبة  األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية / يقدسسنة احتلت جملة  20-25  
جملة  الثالثةلمرتبة في حين احتلت ا.مرات 04وتكررت   % 10.5بنسبة  ال تهم الحالة المدنيةفي المرتبة جملة  

 الرابعةاحتلت المرتبة  من عائلة شريفة وجملة.مرات 03وتكررت  % 08 بنسبة اإلحساس بالمسئولية )ها(لديه
                                                                              .وتكررت مرتين % 05بنسبة 

المرتبة تتمتع بثقافة واسعة /يتمتعجملة معرفة االستمتاع بالحياة و) ها(ديهلاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم    
 الثانيةالمرتبة  القدرة على المناقشة والحوار) ها(لديه  واحتلت جملة .مرات 07وتكررت  % 18.5بنسبة  األولى
وتكررت %10.5ة بنسب الثالثةالمرتبة  تحترم الرجل/يحترم المرأة واحتلت جملة.مرات 06وتكررت  % 16بنسبة   

.  مرات 09   
.تكرارا 11و ،%12بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية سنة احتلت جملة  30-25وداخل الشوكة العمرية    
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 في حين.تكرارات 09و % 10 بنسبة من عائلة شريفة جملةواإلحساس بالمسئولية  )ها(لديه جملةتلتها في المرتبة 

.تكرارات 08و % 09بنسبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس جملة الثالثةاحتلت المرتبة   
 15وتكررت  % 17بنسبة  األولىالمرتبة  معرفة االستمتاع بالحياة) ها(لديهاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

عادت و.مرة 14وتكررت  %16بنسبة  الثانيةالمرتبة القدرة على المناقشة والحوار )ها(لديهواحتلت جملة .مرة
يحترم جملة  الرابعةعادت المرتبة و.تكرارا 13و%14بنسبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعلجملة  الثالثة المرتبة

                                                         .مرات 10وتكررت  % 11بنسبة  الرجلتحترم /المرأة
ال تهم الحالة  جملةوتقدس الحياة الزوجية /يقدس احتلت جملة سنة 35-30 وعند الفئة داخل الشوكة العمرية   

10بنسبة  االحساس بالمسئولية)ها(لديه جملة تلتها في المرتبة.تتكرارا 07و %11ة بنسب األولىالمرتبة المدنية   
.         تكرارات 04 و % 06.5 بنسبة من عائلة شريفةجملة  الثالثةفي حين احتلت المرتبة .اتمر 06وتكررت  %

اع ـمعرفة االستمت) ها(لديهجملة و القدرة على المناقشة والحوار)ها(هلدياحتلت جملة  الثقافيةالقيم  أما في
ةـالثانيالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعواحتلت جملة .ةمر 11وتكررت  % 18بنسبة  األولىالمرتبة  بالحياة  
 07و % 11بنسبة  تحترم الرجل /ترم المرأة يح جملة الثالثةواحتلت المرتبة .اتمر 09وتكررت  % 14.5  بنسبة

  .تتكرارا
                               :                 أما مجاميع هذه النسب في عينة الجرائد الثالث جاءت كما يلي

 لىاألوالمرتبة من عائلة شريفة سنة احتلت جملة  25-20عند الفئة داخل الشوكة العمرية االجتماعية،في القيم    
في حين احتلت المرتبة .مرة 17وتكررت  %11.5 بنسبةال تهم الحالة المدنية جملة  تلتها.تكرارا 19و % 13بنسبة 
) ها(لديه لجملةالرابعة وعادت المرتبة .تقدس الحياة الزوجية/ يقدس مرة جملة 16وتكررت  %11بنسبة  الثالثة

                                           .مرة 14وتكررت  %09بنسبة  اإلحساس بالمسئولية
 .راراـتك 30 و % 20بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل /يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم     

الثالثة وعادت المرتبة .مرة 21وتكررت  %14بنسبة  الثانيةالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة )ها(لديهجملة  واحتلت 
القدرة على )ها(لديه لجملة الرابعةوعادت المرتبة .تتمتع بثقافة واسعة/يتمتع لجملة تكرارا 17و %11.5  بنسبة

     .مرة 15وتكررت  % 10بنسبة  المناقشة والحوار
 29و، % 12بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية سنة احتلت جملة  30-25وعند الفئة داخل الشوكة العمرية   

في حين احتلت .تكرارا  25و % 10.5بنسبة  الثـانيةالمرتبة اإلحساس بالمسئولية )ها(لديه لت جملةواحت.تكرارا
من عائلة  لجملةالرابعة وعادت المرتبة .تكرارا 23و % 09.5 بنسبةتقدس الحياة الزوجية /يقدس جملة الثالثةالمرتبة 
 الثقافيةأما في القيم                                                               .  تكرارا 19و % 08 بنسبة شريفة

جملة  الثانيةواحتلت المرتبة . مرة 43وتكررت  % 18بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل / يحترم المرأة احتلت جملة 
  الثالثةوعادت المرتبة .تكرارا 38و  %16بنسبة  معرفة االستمتاع بالحياة) ها(لديه
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القدرة على )ها(لديهلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 36و % 15بنسبة  تع بثقافة واسعةتتم/يتمتعجملة ل
                                                             .مرة 27وتكررت  % 11بنسبة  المناقشة والحوار

  األولىالمرتبة  ساس بالمسئوليةاإلح )ها(لديه سنة احتلت جملة 35-30 وعند الفئة داخل الشوكة العمرية   
وتكررت   %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس واحتلت جملة.تكرارا 37و، % 15.25 بنسبة  

.مرة 34  
لجملة الرابعة وعادت المرتبة .تكرارا 29 و %12 بنسبة الثالثةالمرتبة  ال تهم الحالة المدنية في حين احتلت جملة 

.                                                     تكرارا 18و % 07.5 بنسبة فةمن عائلة شري  
واحتلت .تكرارا 41و % 17بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل / يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

وتكررتا  % 13بنسبة  الثانيةالمرتبة  اةمعرفة االستمتاع بالحي )ها( لديهجملة وتتمتع بثقافة واسعة /  يتمتعجملة 
.مرات 06وتكررت  % 08.25بنسبة  القدرة على المناقشة والحوار) ها(لديهجملة  الثالثةواحتلت المرتبة .مرة 32  
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 2 – 2 – 3- وحدة السياق المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور المستوى التعليمي

من  يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االجتماعية الثقافية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  35(جدول رقم   
.منظور المستوى التعليمي  

 وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج
ئيابتدا متوسط ثانوي جامعي �  ابتدائي متوسط ثانوي جامعي � 

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %
الحياة الزوجية) تقدس(يقدس 03 09 06 13.7 08 13.5 09 11 26 12 05 14 07 11 05 11 10 12 27 12  القيم االجتماعيةن الثقافية القيم االجتماعية 

اإلحساس بالمسئولية) ها(لديه 06 17 06 13.7 07 12 08 10 27 12 08 12 08 13 06 13 09 11 31 13.5
/متزوج(ال تهم الحالة المدنية  05 15 06 13.7 07 12 10 13 28 13 04 11 07 11 05 11 09 11 25 11

)ة(أرمل) / ة(مطلق  

 من عائلة شريفة 01 03 02 04.5 05 08.5 07 09 15 07 03 08 07 11 02 04.5 07 08 19 08
تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتع 05 15 06 13.7 07 12 14 18 32 15 05 14 08 13 07 15 11 13 31 14.5  

 القيم الثقافية

معرفة االستمتاع ) ها(لديه 05 15 06 13.7 08 13.5 11 14 30 14 01 03 07 11 07 15 13 16 28 12
 بالحياة

le savoir vivre 
القدرة على المناقشة و )ها(لديه 02 06 04 09 05 08.5 06 07 17 08 00 00 04 06 02 04.5 08  10 14 06

 الحوار
تحترم / يحترم المرأة 07 20 08 18 12 20 14 18 41 19 10 28 15 24 12 26 15 19 52 23

 الرجل
 المجموع العام 34 100 44 100 59 100 79 100 216 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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� Les nelles Confidences .ج   القيم وحدة السياق 
 ابتدائي متوسط ثانوي جامعي � ابتدائي متوسط ثانوي جامعي �

 ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت % ت %
الحياة ) تقدس(يقدس 02 6.5 04 10.5 08 12 06 11 20 10.5 10 10 17 11.5 21 12.5 25 11.5 73 11.5

 الزوجية
  

 
 

 
 

 
 

ا إلحساس بالمسئولية) ها(لديه 05 17 03 08 06 09 04 07 18 9.5 19 19 17 11.5 19 11 21 10 76 12  القيم االجتماعية 
 القيم االجتماعية الثقافية 

)ة(أرمل) / ة(مطلق/ متزوج(ال تهم الحالة المدنية 02 6.5 03 08 10 15 07 13 22 12 11 11 16 11 22 13 26 12 75 12  
شریفة عائلة من 02 6.5 03 08 06 09 04 07 15 08 06 06 13 09 11 6.5 18 8.5 49 08  

 
واسعة بثقافة تتمتع/ یتمتع 05 17  06 16 10 15 08 15 29 15 15 15 20 14 24 14 33 15 92 14.5  القيم الثقافية

 

14 91 16 
 

34 
 

15 25 14 20 12 12 17.5 
 

ة االستمتاع بالحياةمعرف) ها(لديه 06 20 07 18.25 10 15 10 19 33  
Le savoir vivre 

 املناقشة على القدرة) ها(لدیه 05 17 07 18.25 10 15 09 17 31 16.5 07 07 15 10 17 10 24 11 62 10
 واحلوار

 
تحترم الرجل/ يحترم المرأة 03 10 05 13 07 10 06 11 21 11 20 20 28 19 31 18 35 16 114 18  

 المجموع العام 30 100 38 100 67 100 54 100  189 100 100 100 146 100 170 100 216 100 632 100
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في نفس الوحدة وفي القيم االجتماعية الثقافية دائما،لكن من منظور متغير المستوى التعليمي،وفي عينة جريدة 
أحالم وبالنسبة للقيم االجتماعية احتلت عند الفئة ذات المستوى االبتدائي جملة لديه(ها)اإلحساس بالمسئولية 

 05و % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة ال تهم الحالة المدنية  واحتلت جملة .اتمر 06 وتكررت،% 17بنسبة  األولىالمرتبة 
وعادت  .تكرارات 03 و % 09 بنسبة الثالثةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس في حين احتلت جملة.تكرارات
.        تكررت مرة واحدةو % 03 بنسبة من عائلة شريفةلجملة  الرابعةالمرتبة   

 .اتمر 07وتكررت  % 20بنسبة  األولىالمرتبة  حترم الرجلت/يحترم المرأةجملة احتلت  الثقافيةأما في القيم   
 05و %15بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعومعرفة االستمتاع بالحياة ) ها(هلدي تاواحتلت جمل

.    تكرارينو % 06بنسبة  الثالثةالمرتبة  الحوارالقدرة على المناقشة و)ها(هلدي ةواحتلت جمل.تكرارات  
) ها(تقدس الحياة الزوجية، لديه/يقدسالجمل  االجتماعيةاحتلت في القيم  ،المتوسطعند الفئة ذات المستوى    

من  واحتلت جملة .مرات 06 وتكررت،% 13.70بنسبة  األولىالمرتبة اإلحساس بالمسئولية وال تهم الحالة المدنية 
                  .             وتكرارين % 04.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  عائلة شريفة

واحتلت . تكرارات 08و%18بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل /يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   
 06و %13.70بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة /يتمتعومعرفة االستمتاع بالحياة )ها(ه لديجملتا 

  .تكرارات 04و % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة  القدرة على المناقشة والحوار)ها(لديهاحتلت جملة و.تكرارات
 األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية /يقدسجملة  االجتماعيةاحتلت في القيم الثانوي،عند الفئة ذات المستوى و  

المرتبة االحساس بالمسئولية )ها(لديه ةوجملال تهم الحالة المدنية  واحتلت جملة.تكرارات 08و،% 13.50بنسبة 
أما    .تكرارات 05و  % 08.5بنسبة  من عائلة شريفة لجملة الثالثةوعادت المرتبة .تكرارات 07و %12بنسبة  الثانية

واحتلت جملة .تكرارا 12و % 20بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل /يحترم المرأةاحتلت جملة  الثقافيةفي القيم 
تتمتع بثقافة /يتمتعواحتلت جملة .تكرارات 08و %13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة عرفة االستمتاع بالحياة م) ها(لديه

القدرة على المناقشة  )ها(لديهلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارات 07و % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة  واسعة
                                           .تكرارات 05و % 08.5بنسبة  والحوار

بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية جملة  االجتماعيةاحتلت في القيم ،الجامعيالفئة ذات المستوى  وعند 
وعادت .تكرارات 09و %11بنسبة  الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس واحتلت جملة.تكرارات 10و،13%

من عادت لجملة  الرابعةوالمرتبة .تكرارات 08و % 10بنسبة س بالمسئولية االحسا )ها(لديه لجملة الثالثةالمرتبة 
.                                           تكرارات 07 و % 09 بنسبة عائلة شريفة  

 األولىالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعوجملة تحترم الرجل /يحترم المرأةاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   
 11و %14بنسبة  الثانيةالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديهواحتلت جملة .تكرارا 14و % 18بة بنس

          .تكرارات 06و % 07بنسبة  القدرة على المناقشة والحوار)ها(لديهجملة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا
 في عينة جريدة كونتاكت وبالنسبة للقيم االجتماعية احتلت عند الفئة ذات المستوى االبتدائي جملة يقدس/تقدس   
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اإلحساس )ها(لديه جملة  الثانيةالمرتبة   تلتها في.مرات 05 وتكررت،% 14بنسبة  األولىالمرتبة الحياة الزوجية 
 ال تهم الحالة تكرارات جملة 04 و % 11 بنسبة الثالثةفي حين احتلت المرتبة . تكرارات 08و % 12بنسبة  بالمسئولية

.    تكرارات 03 و % 08 بنسبة من عائلة شريفةلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .المدنية  
 واحتلت جملة.تكرارات10و % 28بنسبة  األولىالمرتبة  تحترم الرجل/يحترم المرأةاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

معرفة ) ها(لديهجملة  الثالثةتلت المرتبة واح.تكرارات 05و %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتع
القدرة علـى المناقشة ) ها(لديهواختفت عند هذه الفئة جملة .و تكررت مرة واحدة % 03بنسبة االستمتاع بالحياة 

.والحوار  
 لىاألوالمرتبة االحساس بالمسئولية ) ها(لديهجملة  االجتماعيةاحتلت في القيم  المتوسط،عند الفئة ذات المستوى   

 وال تهم الحالة المدنية تقدس الحياة الزوجية،من عائلة شريفة/يقدس واحتلت الجمل.مرات 08 وتكررت،% 13بنسبة 
                               .                مرات 07وتكررت  % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة 

واحتلت .تكرارا 15و %24بنسبة  األولىلمرتبة اتحترم الرجل /يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم     
معرفـة ) ها(لديه واحتلت جملة .تكرارات 08و %13بنسبة  الثانيةالمرتبة تتمتع بثقافـة واسعة / يتمتع جملة 

واحتلت  القدرة على المناقشة والحـوار) ها(لديهوجملة .تكرارات 07و % 11بنسبة  الثالثةالمرتبة  االستمتاع بالحيـاة
    .تكرارات 04و % 06بنسبة  الرابعةتبة المر
المرتبة اس بالمسئولية ـاالحس )ها( لديهجملة  االجتماعيةاحتلت في القيم الثانوي،وعند الفئة ذات المستوى    

المرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس وجملةال تهم الحالة المدنية  واحتلت جملة.تكرارات 06و،%13بنسبة  األولى
. وتكرارين % 04.5بنسبة  ةـلة شريفـمن عائ لجملة ةـالثالثوعادت المرتبة .تكرارات 05و %11ة بنسب الثانية  

واحتلت جملة .تكرارا 12و % 26بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل  / يحترم المرأةاحتلت جملة  الثقافيةفي القيم و  
 07و %15بنسبة  الثانيةالمرتبة  ة واسعةتتمتع بثقاف / يتمتعوجملة اع بالحياة ـمعرفة االستمت )ها( لديه

         .القدرة على المناقشة والحوار) ها(لديهجملة ل تكرارينو% 04.5بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة .تتكرارا
 األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية  /دسـيقجملة  االجتماعيةاحتلت في القيم ،الجامعيوعند الفئة ذات المستوى 

 الثانيةالمرتبة ال تهم الحالة المدنية  وجملةاإلحساس بالمسئولية  )ها(لديه واحتلت جملة.تكرارات 10و،%12بنسبة 
                   . تكرارات 07و % 08بنسبة  من عائلة شريفة لجملة الثالثةوعادت المرتبة .تكرارات 09و %11بنسبة 

                                                                                  
واحتلت المرتبة .تكرارا 15و % 19بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل / يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةوفي القيم   

تتمتع / يتمتع جملة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا 13و %16بنسبة معرفة االستمتـاع بالحياة ) ها(لديه جملة  الثانية
بنسبة  القدرة علـى المناقشة والحوار) ها( لديهعادت  لجملة  الرابعةوالمرتبة .تكرارا 11و  % 13بنسبة  ة واسعةبثقاف

                                                                 .تكرارات 08و  % 10
nouvelles confidences  االبتدائيذات المستوى  ،احتلت عند  الفئةالجتماعيةوبالنسبة للقيم ا   وفي عينة جريدة    

:تلتها في المرتبة الجمل.مرات 05 وتكررت ،% 17بنسبة  األولىالمرتبة  االحساس بالمسئولية) ها(لديه جملة   
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. مرتينتكررت و،%06.5ـب األولىالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدسو عائلة شريفةمن ،تهم الحالة المدنيةال  
 06و % 20بنسبة  األولىالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديهاحتلت جملة  لثقافيةاأما في القيم   

بنسبة  الثانيةالمرتبة  القدرة على المناقشة والحوار)ها(لديهجملة و تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعواحتلت جملة .تتكرارا
.تكرارات 03و % 10بنسبة  لثةالثاالمرتبة تحترم الرجل /يحترم المرأةجملة  واحتلت.تتكرارا 05و 17%  
 األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية، /يقدسجملة  االجتماعيةاحتلت في القيم المتوسط،وعند الفئة ذات المستوى   

أما في القيم   .      تكرارات 03و % 08بنسبة  الثانيةواحتلت بقية الجمل المرتبة .مرات 04 وتكررت،% 10.5بنسبة 
 األولىالمرتبة  القدرة على المناقشة والحوار)ها(لديه وجملةمعرفة االستمتاع بالحياة  )ها(لديه لة احتلت جم الثقافية
واحتلت .تكرارات 06و %16بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتعواحتلت جملة .تكرارات 07و %18.25بنسبة 
.تكرارات 05و %13بنسبة  الثالثةالمرتبة  تحترم الرجل/يحترم المرأة جملة   
بنسبة  ال تهم الحالة المدنيةجملة  األولىالمرتبة   االجتماعيةاحتلت في القيم الثانوي،وعند الفئة ذات المستوى   
. مرات 08وتكررت  %12بنسبة  الثانية المرتبة تقدس الحياة الزوجية/يقدس  واحتلت جملة.تكرارات 10و،% 15

تكراراتأما  06و % 09بنسبة االحساس بالمسئولية )ها(لديه وجملةة شريفة من عائلعادت لجملة  الثالثةوالمرتبة 
القدرة ) ها(لديـهو تتمتع بثقافة واسعة/معرفة االستمتاع بالحياة ،يتمتع) ها(لديهاحتلت الجمل  الثقافيةفي القيم 

 /يحترم المرأة جملة  الثانيةالمرتبة  واحتلت.تكرارات 10و % 15بنسبة  األولىالمرتبة  على المناقشة والحوار
                  .                             تكرارات 07و % 10بنسبة  تحترم الرجل

 %13بنسبة األولى المرتبة ال تهم الحالة المدنية جملة  االجتماعيةاحتلت في القيم الجامعي،وعند الفئة ذات المستوى   

 الثالثةتكرارات وعادت المرتبة  06و %11بنسبة  الثانيةالمرتبة  زوجيةتقدس الحياة ال/يقدس واحتلت جملة.تكرارات 07و
           .تكرارات 04و %07 بنسبة من عائلة شريفةوجملة االحساس بالمسئولية )ها(لديه لجملة

واحتلت . تتكرارا 10و %19بنسبة  األولىالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديهاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   
جملة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارات 09و %17بنسبة  الثانيةالمرتبة  القدرة على المناقشة والحوار) ها(لديهجملة 
بنسبة  تحترم الرجل/  يحترم المرأة لجملة الرابعةوعادت المرتبة  .تكرارات 08و %15بنسبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتع

                                      .تكرارات 06و % 11
االبتدائي د الفئة ذات المستوى وعن االجتماعيةنتائج في القيم لوفي الترتيب العام وفي عينة الجرائد الثالث جاءت ا   

تهم الحالة المدنية ال  واحتلت جملة.تكرارا 19و،%19بنسبة األولى المرتبة االحساس بالمسئولية )ها(لديهباحتالل جملة 
 10و%10 بنسبة تقدس الحياة الزوجية/يقدس لجملة الثالثةوعادت المرتبة .تكرارا 11و %11بنسبة  لثانيةاالمرتبة 
.تكرارات 06و % 06 بنسبة الرابعةالمرتبة  احتلت من عائلة شريفةوجملة .تكرارات  

المرتبة واحتلت .تكرارا 20و %20بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل / يحترم المرأةاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   
معرفة االستمتاع ) ها(لديه لجملة الثالثة المرتبة عادتو.تكرارا 15و % 15بنسبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعجملة  الثانية

ت لجملـتكرارا 07و % 07بنسبة  الرابعـة المرتبة عادتو.تكرارا 12و %12بنسبة بالحياة   
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القدرة على المناقشة والحوار) ها(لديه  
 وجملةاالحساس بالمسئولية )اه(لديهجملة  االجتماعيةاحتلت في القيم المتوسط،وعند الفئة ذات المستوى    

ال تهم الحالة المدنية واحتلت جملة .مرة 17 وتكررت،% 11.5بنسبة  األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية /يقدس
.   اتكرار 13و % 09بنسبة  من عائلة شريفةلجملة  ةالثالثوعادت المرتبة .تكرارا 16و %11بنسبة  الثانيةالمرتبة 

واحتلت  .تكرارا  28و % 19بنسبة  األولىالمرتبة  تحترم الرجل/يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم 
 20و %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  معرفة االستمتاع بالحياة)ها(لديه وجملة تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتعجملة 
             .القدرة على المناقشة والحوار )ها(لديهتكرارا جملة  15و %10بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .راتكرا

بنسبة ال تهم الحالة المدنية جملة  األولىالمرتبة  االجتماعيةاحتلت في القيم الثانوي،وعند الفئة ذات المستوى   
 21وتكررت  %12.5بنسبة  الثانية المرتبة لزوجيةتقدس الحياة ا/يقدس واحتلت جملة.تكرارات 22و،% 13

 عادت الرابعةوالمرتبة .تكرارا 19و % 11بنسبة االحساس بالمسئولية ) ها(لديهعادت لجملة  الثالثةوالمرتبة .مرات
.                                              تكرارا 11و % 06.5بنسبة  من عائلة شريفة لجملة  

 واحتلت.تكرارا 31و % 18بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل /يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم  
 لجملةالثالثة  وعادت المرتبة.تكرارا 25و % 15بنسبة  معرفة االستمتاع بالحياة) ها(لديهجملة  الثانيةالمرتبة 

المرتبة  القدرة على المناقشة والحوار) ها(لديهواحتلت جملة .تكرارا 24و %14 بنسبة تتمتع بثقافة واسعة/يتمتع
   .                                               تكرارا 17و % 10بنسبة  الرابعة

 12بنسبة األولى المرتبة ال تهم الحالة المدنية  االجتماعيةاحتلت في القيم الجامعي،وعند الفئة ذات المستوى    
وعادت . مرة 25وتكررت  % 11.5 بنسبة الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس واحتلت جملة.تكرارا 26و،%

من عادت لجملة  الرابعةوالمرتبة .تكرارا 21و %10بنسبة االحساس بالمسئولية )ها(لديه لجملة الثالثةالمرتبة 
                            .                       تكرارا 18و % 08.5بنسبة  عائلة شريفة

اة ـمعرفة االستمتاع بالحي) ها(لديه وجملة تحترم الرجل / يحترم المرأةاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم    
 33و % 15ـبالثانية المرتبة تتمتع بثقافة واسعة  / يتمتعواحتلت جملة .تكرارا 34و 35و %16بنسبة  األولىالمرتبة 
      .         تكرارا 24و %11بنسبة  لقدرة على المناقشة والحوارا)ها(لديه جملة الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا
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  2- 2 – 4 – وحدة السياق المستعملة في القيم االجتماعية الثقافية من منظور المنطقة الجغرافية

 

 
من  يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االجتماعية الثقافية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  36(جدول رقم   

.منظور المنطقة الجغرافية  
ياقوحدة الس   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑  

 حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪

 11.5 الحياة الزوجية) تقدس(يقدس 08 08 18 15 26 12 14 11 13 12.5 27 12 10 10 13.5 20 10.5 32 9.5 41 14 73   
 

القيم االجتماع القيم االجتماعية
ية و الثقافية

 

12 76 13.5 40 11 36 9.5 18 10.5 08 09 10 13.5 31 14.5 15 13 
 

   بالمسئولية إلحساس )ها(لديه 10 10.25 17 14 27 12 16

12 75 10 29 14 46 12 22 9.5 07 13 15 11 25 12 12 10 
 

/متزوج(ال تهم الحالة المدنية    18 18.5 10 8.5 28 13 13  
)ة(أرمل)/ة(مطلق  

 من عائلة شريفة 06 06 09 08 15 07 09 07 10 10 19 08 07 06 08 10.5 15 08 22 6.5 27 09 49 08
 بثقافة تتمتع/ یتمتع 09 9.25 23 19.5 32 15 20 16 11 11 31 14.5 19 16.5 10 13.5 29 15 48 14 44 15 92 14.5

 واسعة

 القيم الثقافية

14 91 8.5 25 19.5 66 17.5 
 

33 14.5 
 

11 19 22 12 28 06 06 18 
 

22 14 30 07 
 

معرفة الستمتاع) ها(لديه 22 22.5 08  
Le savoir vivre بالحياة 

المناقشة والحوارالقدرة على )ها(لديه 05 05 12 10 17 08 09 07 05 05 14 06 18 16 13 17.5 31 16.5 32 9.5 30 10 62 10  

تحترم الرجل/المرأة يحترم  20 20.5 21 18 41 19 22 18 30 29 52 23 13 11.5 08 10.5 21 11 55 16 59 20 114 18  
العام المجموع 98 100 118 100 216 100 125 100 102 100 227 100 114 100 75 100 189 100 337 100 295 100 632 100  
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في وحدة السياق دائما وفي نفس القيم،لكن من منظور متغير المنطقة الجغرافية،وفي عينة جريدة أحالم وبالنسبة 
 18 وتكررت  % 18.5بنسبة  األولىالمرتبة ال تهم الحالة المدنية جملة احتلت  أبناء الحضرعند  االجتماعيةللقيم 

. تكرارات 10و % 10.25بنسبة  الثانيةبة المرت االحساس بالمسئولية)ها(هلدي واحتلت جملة .ةمر  
وعادت المرتبة  .تكرارات 08 و % 08 بنسبة الثالثةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس في حين احتلت جملة

.                                       مرات 06تكررت و % 06 بنسبة من عائلة شريفةلجملة  الرابعة  
 22وتكررت  % 22.5بنسبة  األولىالمرتبة  معرفة االستمتاع بالحياة) ها(هلديتلت جملة اح الثقافيةأما في القيم 

/ يتمتع ةواحتلت جمل.تكرارا 20و % 20.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  حترم الرجلت/ يحترم المرأة  ةواحتلت جمل.ةمر
القدرة على )ها(هلديلجملة  الرابعة وعادت المرتبة.تكرارات 09و % 09.25بنسبة  الثالثةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة

.                                                           تكرارات 05و % 05بنسبة  الحوارالمناقشة و  
 % 15بنسبة  األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية /يقدساحتلت جملة أبناء الريف عند  االجتماعيةوبالنسبة للقيم   

في حين .تكرارا 17و % 14بنسبة  الثانيةالمرتبة  االحساس بالمسئولية)ها(لديه حتلت جملةوا.مرة 18 وتكررت
من لجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارات 10 و % 08.5 بنسبة الثالثةالمرتبة  ال تهم الحالة المدنية احتلت جملة

                              .          مرات 09وتكررت  % 08 بنسبة عائلة شريفة
 23وتكررت  % 19.5بنسبة  األولىالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتعاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم 

القدرة )ها(لديهواحتلت جملة .تكرارا 21و %18بنسبة  الثانيةالمرتبة  تحترم الرجل/يحترم المرأة واحتلت جملة .مرة
معرفة ) ها(لديهلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 12و % 10بنسبة  الثالثةالمرتبة  على المناقشة والحوار

                               .                تكرارات 07و % 08بنسبة  االستمتاع بالحياة
   وفي عينة جريدة كونتاكت وبالنسبة للقيم االجتماعية عند أبناء الحضر احتلت جملة لديه(ها)اإلحساس 

المرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس واحتلت جملة .مرة 16 وتكررت  % 13بنسبة  األولىرتبة المبالمسئولية 
 13 و % 10 بنسبة الثالثةالمرتبة  ال تهم الحالة المدنية في حين احتلت جملة.تكرارا 14و % 11بنسبة  الثانية
                        . مرات 09وتكررت  % 07 بنسبة من عائلة شريفةلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا

المرتبة  معرفة االستمتاع بالحياة) ها(لديه وجملةتحترم الرجل / يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم 
 20و % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتعواحتلت جملة .تكرارا 22و  %18بنسبة  األولى
عند      .تكرارات 09و % 07بنسبة  الثالثةالمرتبة  القدرة على المناقشة والحوار)ها(ديهلواحتلت جملة .تكرارا

واحتلت .مرة 15 وتكررت % 14.5بنسبة  األولىالمرتبة  االحساس بالمسئولية)ها(لديهاحتلت جملة أبناء الريف 
ال تهم الحالة  ين احتلت جملةفي ح.تكرارا 13و % 12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  تقدس الحياة الزوجية/يقدس جملة

 % 10 بنسبة من عائلة شريفةلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 12 و %12 بنسبة الثالثةالمرتبة  المدنية

                                                                  .    مرات 10وتكررت 
. مرة 30وتكررت  % 29بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل /مرأةيحترم الاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   

 % 06بنسبة  الثالثةواحتلت المرتبة .تكرارا 11و %11بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعواحتلت جملة 
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قدرة على ال )ها( لديه لجملة الرابعةوعادت المرتبة .معرفة االستمتاع بالحياة) ها(لديهملة ج تكرارات 06و
.          تتكرارا 05و % 05بنسبة  المناقشة والحوار  

ال تهم الحالة احتلت جملة  الحضرعند أبناء  الجتماعيةوبالنسبة للقيم ا   nouvelles confidences المدنية وفي عينة   
 جملةولية اإلحساس بالمسئو)ها(لديه في المرتبة جملة تلتها .ةمر 15وتكررت  % 13بنسبة  األولىالمرتبة 

من عائلة  جملة الثالثةفي حين احتلت المرتبة .مرات 10وتكررت  % 09بنسبة  الحياة الزوجية يقدس/يقدس
                                                                .مرات 07وتكررت  % 06 بنسبة شريفة

 22وتكررت  % 19بنسبة  األولىالمرتبة متاع بالحياة معرفة االست) ها(لديه احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم   
الثـالثة واحتلت المرتبة .تكرارا 19و %16.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعواحتلت جملة .مرة

 /يحترم المرأة  لجملةالرابعة عادت المرتبة .تكرارا 18و %16بنسبة  القدرة على المناقشة والحوار)ها(لديهجملة 
                             .                         تكرارا 13و % 15.5بنسبة .تحترم الرجل

. مرات 10 وتكررت % 13.5بنسبة  األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية / يقدساحتلت جملة أبناء الريف عند   

في  .تكرارات 08و % 10.5بنسبة  الثانيةة المرتب االحساس بالمسئولية)ها(لديهوجملة  من عائلة شريفة واحتلت جملة
.               تكرارات 07 و % 09.5 بنسبة الثالثةالمرتبة  ال تهم الحالة المدنية حين احتلت جملة  

 13وتكررت  % 17.5بنسبة  األولىالمرتبة القدرة على المناقشة والحوار )ها(لديهاحتلت جملة  الثقافيةوفي القيم 
واحتلت المرتبة .تكرارا 11و %14.5بنسبة  الثانيةالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(يه لدواحتلت جملة .مرة

/ يحترم المرأة  لجملةالرابعة عادت المرتبة .تكرارات 10و % 13.5بنسبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعجملة الثالثة 
              .                     تتكرارا 08و % 10.5بنسبة  تحترم الرجل

ال تهم الحالة احتلت جملة أبناء الحضر عند  االجتماعيةوبالنسبة للقيم والمجموع العام في عينة الجرائد الثالث،   
 الثانيةالمرتبة اإلحساس بالمسئولية  )ها( لديه واحتلت جملة.مرة 46 وتكررت  % 14بنسبة  األولىالمرتبة المدنية 
 32 و % 09.5 بنسبة تقدس الحياة الزوجية /يقدسجملة  الثالثةالمرتبة في حين احتلت .تكرارا 36و % 11بنسبة 
  مرات 22وتكررت  % 06.5 بنسبة من عائلة شريفةلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا

 66و  %19.5بنسبة  األولىالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديهاحتلت جملة  الثقافيةأما في القيم 
/ يتمتعواحتلت جملة .تكرارا 55و % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة تحترم الرجل / يحترم المرأة جملة واحتلت .تكرارا

القدرة )ها(لديه    وعادت المرتبة الرابعة لجملة.تكرارات 48و % 14بنسبة  الثالثةالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة 
                        .                 تكرارات 32و % 09.5بنسبة  على المناقشة والحوار

واحتلت . مرة 41 وتكررت % 14بنسبة  األولىالمرتبة تقدس الحياة الزوجية /يقدساحتلت جملة ،أبناء الريفعند   
ال تهم الحالة  في حين احتلت جملة.تكرارا 40و % 13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  االحساس بالمسئولية)ها(لديه جملة

وتكررت  % 09 بنسبة من عائلة شريفةلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 29 و % 10 سبةبن الثالثةالمرتبة  المدنية
.                                                                              ةمر 27  
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واحتلت  .تكرارا 59و  %20بنسبة  األولىالمرتبة تحترم الرجل / يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم     
القدرة على )ها(لديهواحتلت جملة .تكرارا 44و % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة  تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتعجملة 

معرفة االستمتاع ) ها(لديهلجملة  الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 30و % 10بنسبة  الثالثةالمرتبة  المناقشة والحوار
.                                             راراتك 25و % 08.5بنسبة  بالحياة  

  وتفاصيل هذه المجاميع جاءت في عينة جريدة أحالم احتلت في القيم االجتماعية جملة ال تهم الحالة المدنية 
الحياة تقدس /يقدسجملة و االحساس بالمسئولية)ها(لديه واحتلت جملة.تكرارا 28و %13بنسبة  األولى المرتبة
من عائلة جملة  الثالثةفي حين احتلت المرتبة .على التوالي تكرارا 26و 27و % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة  ةالزوجي
                                                                  .تكرارا 15 و % 07 بنسبة شريفة

وعادت .تكرارا 41و %19بنسبة  األولىمرتبة الالرجل تحترم / يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم 
) ها(لديهعادت لجملة الثالثة أما المرتبة .تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتعتكرارا لجملة  32و % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة 

القدرة على المناقشة )ها(لديهلجملة الرابعة وعادت المرتبة .تكرارا 30و % 14بنسبة  معرفة االستمتاع بالحياة
                                                                  .تكرارا 17و % 08بنسبة  واروالح

   
في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات  االجتماعية الثقافيةيوضح توزيع نسب القيم ) 25(شكل رقم  

في عينة جريدة أحالمالصحفية   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

  وفي عينة جريدة كونتاكت احتلت جملة لديه(ها)االحساس بالمسئولية المرتبة األولى بنسبة 13.5% وتكررت 31 
ن يفي ح.تكرارا 27  تكررتو % 12بنسبة  ةـالثانيالمرتبة ية ـالحياة الزوجتقدس  /يقدس واحتلت جملة.مرة  
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 للمرتبة من عائلة شريفة جملةعادت و.تكرارا 25 و % 11 بنسبةال تهم الحالة المدنية جملة  الثالثةاحتلت المرتبة 
في القيم و                                                                      .تكرارا 19 و % 08 بنسبة الرابعة
 الثانيةوعادت المرتبة .تكرارا 52و %23بنسبة  األولىالمرتبة  الرجل تحترم/يحترم المرأةاحتلت جملة  الثقافية

معرفة ) ها(لديه عادت لجملة الثالثة المرتبة و.تكرارا 31و % 14.5بنسبة  تتمتع بثقافة واسعة/ يتمتعجملة ل
 وارـالقدرة على المناقشة والح )ها( لديهلجملة الرابعة وعادت المرتبة .تكرارا 28و %12بنسبة  االستمتاع بالحياة

.ضيحا أكثروالرسم البياني التالي يعطي تو.تكرارا 14و % 06بنسبة   
 

في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات  االجتماعية الثقافيةيوضح توزيع نسب القيم ) 26(شكل رقم     
.                                                                                         كونتاكتفي عينة جريدة الصحفية 

           
                                  

 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 
 
 

المرتبةال تهم الحالة المدنية احتلت جملة  الجتماعيةوبالنسبة للقيم ا    nouvelles confidences وفي عينة جريدة    
حين  في.ةمر 20وتكررت   % 10.5بنسبة الحياة الزوجية  دسيق/يقدس جملة تلتها.اراتكر 22و  % 12بنسبة  األولى

 من عائلة شريفة جملةو.ةمر 18وتكررت  % 09.5 بنسبةاالحساس بالمسئولية )ها(لديه جملة الثالثةاحتلت المرتبة 
.                                                تكرارا 15و  % 08 بنسبةالرابعة احتلت المرتبة   

 33وتكررت  % 17.5بنسبة  األولىالمرتبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديه احتلت جملة  الثقافيةي القيم أما ف  
واحتلت المرتبة .تكرارا 31و %16.5بنسبة  الثانيةالمرتبة القدرة على المناقشة والحوار )ها(لديهواحتلت جملة .مرة

تحترم / يحترم المرأة  لجملةالرابعة عادت المرتبة .تكرارا 29و % 15بنسبة  تتمتع بثقافة واسعة/يتمتعجملة الثالثة 
.                    يوضح هذه المعطياتوالرسم البياني التالي .تكرارا 21و % 11بنسبة  الرجل  
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في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات  االجتماعية الثقافيةيوضح توزيع نسب القيم ) 27(شكل رقم 

حفية الص nouvelles confidencesفي عينة جريدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرتبة االحساس بالمسئولية)ها(لديه وجملةال تهم الحالة المدنية احتلت جملة وفي المجموع العام احتلت    
 في .ةمر 73وتكررت   % 11.5بنسبة الحياة الزوجية  يقدس/يقدس جملة تلتها.اراتكر 76و 75و  % 12بنسبة  األولى

.                   ةمر 49وتكررت  % 08 بنسبة من عائلة شريفة جملة الثالثةاحتلت المرتبة  حين  
 .مرة 114وتكررت  % 18بنسبة  األولىالمرتبة  تحترم الرجل/ يحترم المرأة احتلت جملة  الثقافيةأما في القيم    

جملة الثالثة واحتلت المرتبة .تكرارا 92و %14.5بنسبة  الثانيةالمرتبة تتمتع بثقافة واسعة  /يتمتعواحتلت جملة 
القدرة على )ها(لديه لجملةالرابعة عادت المرتبة .تكرارا 91و % 14بنسبة معرفة االستمتاع بالحياة ) ها(لديه 

.            يوضح هذاوالرسم البياني التالي .تكرارا 62و % 10بنسبة  المناقشة والحوار  
           

.في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات الصحفية االجتماعية الثقافيةوضح توزيع نسب القيم ي) 28(شكل رقم       
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 2 - 3 – 1 – وحدة السياق المستعملة في القيم الدينية األخالقية من منظور الجنس

من منظور يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم الدينية األخالقية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  37(جدول رقم   
.متغير الجنس  

 

 
                                                                                                                                                                        

 وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
∑ � � ∑ � � ∑ � � ∑ � � 

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
اهللا تخاف/ يخاف 13 15 13 30 26 20 07 10 05 6.5 12 08 01 03 04 09 05 07 21 11.5 22 13 43 12  القيم الدينية     

 القيم الدينية االخالقية    

15 51 11.5 19 17.5 32 08 06 09 04 07 02 15 22 11.5 09 19 13 18 23 14 06 19 17 
 

   على الصالة )ة(بمواظ 

الشعائر  تمارس/ يمارس 11 13 05 12 16 12 10 15 08 10 18 12.5 02 07 05 11 07 9.5 23 12.5 18 11 41 12
     الدينية

19 67 19.25 32 
 

ذو نوابا حسنة/ ذات  21 24 07 16 28 21.5 08 12 16 20.5 24 16.5 06 21 09 20 15 20 35 19  

 27 34 18.5 37 22.25 71 20 القيم األخالقية  
 

المعاملة) ة(حسن    13 15 06 14 19 14.5 13 19 19 24.5 32 22 08 28 12 27 20  

المشاعر) ة(قصاد 12 14 06 14 18 14 17 25 21 27 38 26 10 34 11 24 21 28.5 39 21 38 23 77 22  
العام المجموع 87 100 43 100 130 100 68 100 78 100 146 100 29 100 45 100 74 100 184 100 166 100 350 100  
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في وحدة السياق لكن هذه المرة في القيم الدينية االخالقية جاءت في عينة جريدة أحالم من منظور متغير الجنس عند 
                                                                                     :الذكور كما يلي

جملة واحتلت.مرة 17وتكررت   % 19بنسبة  األولىالمرتبة  مواظبة على الصالةاحتلت جملة ،الدينيةبالنسبة للقيم    
 الثالثةالمرتبة   الدينية ارس الشعائرـتمفي حين احتلت جملة .مرة 13وتكررت  % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا

                                                                 .مرة 11وتكررت  %13بنسبة 
واحتلت جملة .مرة 21و تكررت  % 24بنسبة  األولىالمرتبة  ذات نوايا حسنةاحتلت جملة  االخالقيةا في القيم أم   

وتكررت  %14بنسبة  الثالثة صادقة المشاعرواحتلت جملة .مرة 13وتكررت  % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة حسنة المعاملة 
                                      .                                           رةم 12

    وفي عينة جريدة كونتاكت بالنسبة للقيم الدينية،احتلت جملة مواظبـة على الصالة المرتبة األولى بنسبة %19  
في حين احتلت .اتمر10وتكررت  %15بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائرجملة واحتلت .مرة  13وتكررت 

                                   .اتمر 07وتكررت  %10بنسبة  الثالثةالمرتبة  هللاتخاف اجملة 
حسنة واحتلت جملة .مرة 17وتكررت  % 25بنسبة  األولىالمرتبة صادقة المشاعر احتلت جملة ،االخالقيةأما في القيم   

 12بنسبة  الثالثة المرتبة يا حسنةذات نواواحتلت جملة .مرة 13وتكررت  % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة 
.                                                                      اتمر 08وتكررت %  

وجملة  مواظبة على الصالةأحتلت جملة  الدينيةوبالنسبة للقيم    Les nouvelles confidences وفي عينة جريدة     
 % 03بنسبة  اف اهللاـتخجملة تلتهما في المرتبة .مرتين اتكررتو % 07بنسبة  ألولىاالمرتبة  ةـتمارس الشعائر الديني

                                                            .مرة واحدةوتكررت 
 حسنةواحتلت جملة .مرات 10وتكررت  %34بنسبة  األولىالمرتبة صادقة المشاعر احتلت جملة ،االخالقيةفي القيم و  

 % 21بنسبة  ةـالثالث المرتبةذات نوايا حسنـة واحتلت جملة .اتمر 08وتكررت  %28بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة 
.اتمر 06وتكررت   

   وعند اإلناث،وفي عينة جريدة أحالم،وبالنسبة للقيم الدينية،احتلت جملة يخاف اهللا المرتبة األولى بنسبة  30 %  
  في حين .اتمر 06وتكررت  % 14بنسبة  الثانيةالمرتبة الة ـعلى الص مواظب جملةواحتلت .مرة 13وتكررت 

.اتمر 05وتكررت  % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة   الدينية الشعائر يمارسجملة احتلت   
 حسنواحتلت جملة .مرة 07وتكررت  %16بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنةاحتلت جملة ،االخالقيةأما في القيم   

.اتمر 06 اوتكررت % 14بنسبة  الثانيةالمرتبة صادق المشاعر وجملة املة المع  
     وفي عينة جريدة كونتاكت بالنسبة للقيم الدينية،احتلت جملة مواظب على الصالة المرتبة األولى بنسبة %11.5  

احتلت جملة و.اتمر 08وتكررت  %10بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية مارس الشعائريجملة واحتلت .مرات 09وتكررت 
.اتمر 05وتكررت  % 06.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  خاف اهللاي  
جملة واحتلت .مرة 21وتكررت  % 27بنسبة  األولىالمرتبة المشاعر  صادقاحتلت جملة ،االخالقيةأما في القيم    

بنسبة  الثالثة المرتبة ذو نوايا حسنةواحتلت جملة .مرة 19وتكررت  %24.5بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة  حسن  
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.                                   ةمر 16وتكررت  % 20.5  
  وفي عينة جريدة األولى Les nouvelles confidences  وبالنسبة للقيم الدينية،أحتلت جملة يمارس الشعــائر الدينية المرتبة 

وتكررت  % 09بنسبة  الةـمواظب على الصو اف اهللاخي تيجملل الثانيةوعادت المرتبة .مرات 05 توتكرر % 11بنسبة 
.                                            مرات 04  
 صادق جـملة واحتلت.مرة 12وتكررت  % 27بنسبة  األولىالمرتبة  المعاملة  حسناحتلت جملة ،االخالقيةفي القيم و  

 09  % 20بنسبة  الثالثة المرتبةذو نوايا حسنة جملة واحتلت .تكرارا 11و % 24بنسبة  الثانيةالمرتبة  المشاعر
  . تكرارات

بنسبة األولىالمرتبة  على الصالة ةمواظبجملة  الدينيةأما الترتيب العام لهذه القيم عند الذكور،احتلت في القيم     
.ةمر 23ررت وتك %12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية الشعائر تمارسجملة واحتلت  .مرة 32وتكررت  17.5%  

.ةمر 21وتكررت  % 11.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  خاف اهللاتفي حين احتلت جملة   
جملة واحتلت .مرة 39وتكررت  % 21بنسبة  األولىالمرتبة المشاعر ة صادقاحتلت جملة ،االخالقيةفي القيم و    

بنسبة  ةـالثالث المرتبة المعاملةة ـحسنواحتلت جملة .مرة 35وتكررت  % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة  ذات نوايا حسنة
.ةمر 34وتكررت  % 18.5  
 22وتكررت  % 13 بنسبةلى األوالمرتبة  اهللا يخافوالنتائج عند اإلناث،تمثلت بالنسبة للقيم الدينية باحتالل جملة   

 يمارس لةجم احتلت في حين.ةمر 19وتكررت  % 11.5بنسبة  الثانيةالمرتبة على الصالة  مواظبجملة واحتلت .مرة
                                 .ةمر 18وتكررت  % 11بنسبة  الثالثةالمرتبة   الدينية الشعائر

  حسنجملة  واحتلت.مرة 38وتكررت  % 23بنسبة  األولىالمرتبة صادق المشاعر احتلت جملة ،االخالقيةأما في القيم 
 % 19.25بنسبة  ذو نوايا حسنةلجملة  الثالثةوعادت المرتبة  .ةمر 37 وتكررت % 22.25بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة 
.                                                            ةمر 32  وتكررت  
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 2- 3 – 2 – وحدة السياق المستعملة في القيم الدينية األخالقية من منظور السن
  .السن ظور متغيريوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم الدينية األخالقية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من من)  38(جدول رقم  

 

   أحالم.ج  كونتاكت.ج

35- 30  ∑ القيم وحدة السياق  25 -30   20 -25  ∑  30 -35  25 -30  20 -25  
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ٪ 

تخاف اهللا/ يخاف 09  22 08 24.25 09 16 26 20 04 12 05 08.5 03 06.5 12 08  

ا.ق
لدينية

 

 القيم الدينية األخالقية   

على الصالة  ) ة(بمواظ 07 17 05 15.25 11 20 23 18 05 15 10 17 07 13 22 15  
الشعائر الدينية تمارس/ يمارس 06 15 03 09  07 12.5 16 12 04 12 08 13.5 06 11 18 12.5  
ذو نوابا حسنة/ ذات  08 19 08 24.25 12 21.5 28 21.5 03 09 12 20 09 17 24 16.5  

. ق
األخالقية

 

المعاملة) ة(حسن  06 15 04 12 09 16 19 14.5 08 23 11 19 13 24.5 32 22  
       المشاعر) ة(صادق 05 12 05 15.25 08 14 18 14 10 29 13 22 15 28 38 26

 المجموع العام 41 100 33 100 56 100 130 100 34 100 59 100 53 100 146 100
 ∑ 
  

  وحدة السياق  Les nelles Confidences .ج
مالقي  ∑  30 -35  25 -30   20 -25  ∑  30 -35  25 -30   20 -25  

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
اهللا تخاف /  يخاف 00  00 02  8.5 03 10 05 07 13 14 15 13 15 11 43 12  

.ق
الدينية

 

 القيم الدينية األخالقية  

           على الصالة ) ة(بمواظ  01 05.25 01 04  04 13 06 08 13 14 16 14 22 16 51 15
الشعائر الدينيةتمارس / يمارس  01 05.25 03 12.5 03 10 07 9.5 11 12 14 12 16 11 41 12  
ذو نوابا حسنة/ ذات  04 21 05 21 06 19 15 20 15 16 25 21.5 27 19 67 19  

 القيم األخالقية
 

المعاملة) ة(حسن  06 31.5 06 25 08 26 20 27 20 21 21 18 30 21.5 71 20  

المشاعر) ة(صادق 07 37 07 29 07 22 21 28.5 22 23 25 21.5 30 21.5 77 22  
المجموع العام   19 100 24 100 31 100 74 100 94 100 116 100 140 100 350 100  
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دائما في وحدة السياق،لكن من منظور متغير السن جاءت النتائج في جريدة أحالم عند الفئة الــعمرية داخل 
واحتلت جملة . مرات 09وتكررت  % 22 بنسبة األولىالمرتبة ا تخاف اهللا/ يخافسنة باحتالل جملة  25- 20الشوكة 
 تمارس /مارسيجملة  في حين احتلت .اترم 07وتكررت  % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة على الصالة )ة(مواظب
                             .اتمر 06وتكررت  % 15بنسبة  الثالثةالمرتبة  الدينية الشعائر

08وتكررت  % 19بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذاتاحتلت جملة ،االخالقيةأما في القيم  واحتلت .مرات  
 المرتبة المشاعر) ة(صادقواحتلت جملة .اتمر 06وتكررت  %15بنسبة  ثانيةالالمرتبة المعاملة  )ة(حسنجملة 
.                                  اتمر 05وتكررت  % 12بنسبة  الثالثة  

 08 و % 24.25بنسبة  األولىاالمرتبة  تخاف اهللا/ يخافسنة، احتلت جملة  30-25عند الفئة العمرية داخل الشوكة و  

في حين احتلت .مرات 05وتكررت  % 15.25بنسبة  الثانيةالمرتبة على الصالة ) ة(مواظب جملة واحتلت.تكرارات
أما في القيم                .مرات 03وتكررت  % 09بنسبة  الثالثةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر/يمارسجملة 

واحتلت جملة  .مرات 08وتكررت  % 24.25بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذاتاحتلت جملة االخالقية، 
 المرتبةالمعاملة ) ة( حسنواحتلت جملة .مرات 05وتكررت  % 15.25بنسبة  الثانيةالمرتبة  المشاعر )ة(صادق 
                                           .مرات 04وتكررت  % 12بنسبة  الثالثة

. تكرارا 11و % 20بنسبة  األولىاالمرتبة  على الصالة)ة(مواظبسنة،احتلت جملة  35-30وعند الفئة العمرية    
/ يمارسفي حين احتلت جملة .مرات 09وتكررت  % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/ يخاف واحتلت جملة

.                           مرات 07وتكررت  % 12.5بنسبة  الثالثة المرتبة الدينية تمارس الشعائر  
 .مرة 12وتكررت  % 21.5بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات احتلت جملة  فقدخالقية،االأما في القيم   

)ة(صادقفي حين احتلت جملة .مرات 09وتكررت  % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة )ة(حسنواحتلت جملة   
.مرات 08وتكررت  % 14بنسبة  الثالثة المرتبة المرتبة المشاعر  

   والنتائج في جريدة كونتاكت عند الفئة العمرية داخل الشوكة 20- 25 سنة احتلت جملة مواظب(ة) على الصالة 
تخاف / افـيخو الدينية تمارس الشعائر/يمارس جملتاواحتلت .مرات 05وتكررت  % 15بنسبة  األولىاالمرتبة 

  .مرات 04وتكررت  % 12بنسبة  الثانيةالمرتبة  اهللا
واحتلت .مرات 10وتكررت  % 29بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر )ة(صادقلت جملة احتاالخالقية،أما في القيم  

 ذو نوايا حسنة/ذاتفي حين احتلت جملة .مرات 08وتكررت  %23بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة )ة(حسنجملة 
.مرات 03وتكررت  % 09بنسبة  الثالثة المرتبة  

 10و % 17بنسبة  األولىاالمرتبة  على الصالة)ة(مواظبت جملة احتلسنة، 30-25والفئة العمرية داخل الشوكة    

في حين .مرات 08وتكررت  % 13.5بنسبة  الثانيةالمرتبة الدينية  تمارس الشعائر/يمارس واحتلت جملة.تكرارات
.مرات 05وتكررت  % 08.5بنسبة  الثالثةالمرتبة تخاف اهللا / يخافاحتلت جملة   

واحتلت .مرة13وتكررت  % 22بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر)ة(صادقاحتلت جملة  د، فقاالخالقيةأما في القيم     
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 المرتبةالمعاملة ) ة(حسنواحتلت جملة .مرة 12وتكررت  % 20بنسبة  الثانيةالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات جملة  

                                                                 .مرة 11وتكررت  % 19بنسبة  الثالثة
 %    13بنسبة  األولىالمرتبة  على الصالة )ة(مواظبسنة،احتلت جملة  35-30الفئة العمرية داخل الشوكة عند و    

 يـف.مرات 06وتكررت  % 11بنسبة  الثانيةالمرتبة الدينية  تمارس الشعائر/يمارس واحتلت جملة.تكرارات 07و
            .مرات 03وتكررت  % 06.5بنسبة  الثالثةالمرتبة تخاف اهللا / يخافاحتلت جملة  حين

واحتلت   .مرة15وتكررت  % 28بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر)ة (صادقاحتلت جملة  أما في القيم األخالقية، فقد  
المرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذاتواحتلت جملة .مرة 13وتكررت  % 24.5بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة(حسنجملة 
                                 .مرات 09وتكررت  % 17بنسبة  الثالثة

   وفي عينة جريدة جملة يمارس/ Les nouvelles confidences  وبالنسبة للقيم الدينية،وعند الفئة العمرية 20-25 سنة احتلت 
تاررـوتك %05.25سبة بن األولى المرتبة على الصالة)ة(مواظبو وجملة الشعائر الدينية تمارس  

.                                           عند هذه الفئة اهللاتخاف / خاف ي واختفت جملة. مرة واحدة  
 جملة واحتلت.مرات 07وتكررت  %37بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر)ة(صادقاحتلت جملة ،األخالقيةفي القيم و  

 الثالثة المرتبةذو نوايا حسنة /ذات واحتلت جملة .تكرارات 06و % 31.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة) ة(حسن
              .                                                     تكرارات 04و % 21بنسبة 

 ىـاألوللمرتبة االدينية  تمارس الشعائر /يمارسجملة  احتلتسنة،  30- 25الفئة العمرية داخل الشوكة عند و   
فـي حين .مرتينوتكررت  % 08.5بنسبة  الثانيةالمرتبة تخاف اهللا / يخاف واحتلت جملة.تكرارات 03و % 12.5بنسبة 
  .ا واحداوتكرر % 04بنسبة  الثالثةالمرتبة  على الصالة )ة( مواظبجملة احتلت 

  .اتمر 07وتكررت  % 29بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر )ة(صادقاحتلت جملة  فقدأما في القيم األخالقية،  
ذو نوايا / ذات واحتلت جملة .اتمر 06وتكررت  % 25بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة( حسنجملة واحتلت   

   .اتمر 05وتكررت  % 21بنسبة  الثالثة المرتبة حسنة
بنسبة  ىـاألوللمرتبة اعلى الصالة )ة(مواظبجملة في القيم الدينية  احتلتسنة، 35-30داخل الشوكة وبالنسبة للفئة   
 الثانيةة ـالمرتبالدينية  تمارس الشعائر/يمارس وجملةتخاف اهللا /  يخاف واحتلت جملة.تكرارات  04 و % 13

  .مرات 03وتكررت  % 10بنسبة 
 .اتمر 08ررت ـوتك % 26بنسبة  األولىالمرتبة  المعاملة) ة(حسناحتلت جملة  فقدأما في القيم األخالقية،  

ذو نوايا / ذاتواحتلت جملة .اتمر 07وتكررت  % 22بنسبة  الثانيةالمرتبة  المشاعر)ة(صادقملة جواحتلت   
   .اتمر 06وتكررت  % 19بنسبة  الثالثة المرتبة حسنة

/ يخاف جملةوعلى الصالة )ة(مواظبسنة، احتلت جملة  25-20والترتيب العام لهذه القيم عند الفئة داخل الشوكة   
 ةـالثانيالمرتبة الدينية  تمارس الشعائر /يمارس جملةواحتلت .تكرارا 13 و % 14بنسبة  األولىبة لمرتا تخاف اهللا

.مرة 11وتكررت  % 12بنسبة   
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واحتلت جملة.ةمر 22وتكررت  %23بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر)ة(صادقاحتلت جملة أما في القيم األخالقية،  
ذو نوايا حسنـة / ذات لجملة  الثالثةوعادت المرتبة .تكرارا 20و % 21بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة) ة(حسن
.مرة 15وتكررت  % 16بنسبة   

المرتبة  على الصالة) ة( مواظبجملة  الدينيةاحتلت في القيم سنة، 30-25وعند الفئة العمرية داخل الشوكة    
واحتلت .مرة 15وتكررت  %13بنسبة  الثانية المرتبةتخاف اهللا / يخاف واحتلت جملة.تكرارا 16 و % 14بنسبة  األولى

                      .تكرارا 14و % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر/يمارسجملة 
بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات وجملة  المشاعر )ة( صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقيةما في القيم    
.مرة 21وتكررت  % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة( حسنواحتلت جملة .ةمر 25وتكررت  % 21.5  

  األولىالمرتبة على الصالة  )ة( مواظبجملة  الدينيةسنة،احتلت في القيم  35-30وبالنسبة للفئة داخل الشوكة   
  الثانيةالمرتبة ينية الد تمارس الشعائر/يمارس وجملةتخاف اهللا / يخاف واحتلت جملة.تكرارا 22و % 16بنسبة 

.مرة 16و 15وتكررتا  % 11 بـ  
 % 21.5بنسبة  األولىالمرتبة  المعاملة) ة(حسن وجملة المشاعر )ة(صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم   

.ذو نوايا حسنة/ ذات مرة جملة  27وتكررت  % 19بنسبة  الثانيةواحتلت المرتبة .مرة 30وتكررتا   
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 2 - 3 – 3 – وحدة السياق المستعملة في القيم الدينية األخالقية من منظور المستوى التعليمي
.ظور المستوى التعليمييوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم الدينية األخالقية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من من) 39(جدول رقم   

 

كتكونتا.ج  أحالم.ج    

 وحدة السياق
 
   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑ القيم

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
اهللاتخاف / يخاف   08 26 07 23 06 19 05 14 26 20 02 6.25 03 09 03 08 04 09 12 08  

ق .
.

الدينية
 

القيم الدينية األخال
قية

 

              على الصالة ) ة(بمواظ  08 26 04 13 04 12.5 07 19 23 18 05 15.75 05 15 07 18.5 05 12 22 15
الشعائر الدينية تمارس/  يمارس 05 16 05 16 03 09 03 08 16 12 04 12.5 04 12 05  13 05 12 18 12.5  
ذو نوابا حسنة/ ذات  04 13 06 19 08 25 10 28 28 21.5 05 15.75 06 18 06 16 07 16 24 16.5  

.ق
األخالقية

 

 

المشاعر) ة(صادق   03 9.5 04 13 06 19 06 17 19 14.5 07 22 08 25 07 18.5 10 23 32 22  
المعاملة) ة(حسن  03 9.5 05 16 05 15.5 05 14 18 14 09 28 07 21 10 26 12 28 38 26  

 المجموع العام 31 100 31 100 32 100  36 100 130 100 32 100 33 100 38 100 43 100 146 100
 وحدة السياق  Les nelles Confidences .ج ∑ 

   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑ القيم
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪

اهللاتخاف / يخاف    03 18.75 02 14.25 00 00 00 00 05 07 13 16.5 12 15.5 09  10 09 09 43 12  

.ق
الدينية

 

  القيم الدينية األخالقية
 

على الصالة  ) ة(بمواظ  03 18.75 03 21.5 00 00 00 00 06 08 16 20.25 12 15.5 11 12.25 12 12 51 15  
الشعائر الدينيةتمارس / يمارس 04 25 02 14.25 01 05 00 00 07 9.5 13 16.5 11 14 09 10 08 08 41 12  
ذو نوابا حسنة/ ذات  00 00  01 07.25 06 30 08 35.5 15 20 09 11.5 13 16.5 20 22.25 25 24 67 19  

.ق
األخالقية

.
 

  المشاعر) ة(صادق    02 12.5 02 14.25 07 35 09 37.5 20 27 12 15 14 18 20 22.25 25 24 71 20

المعاملة) ة(حسن    04 25 04 28.5 06 30 07 29 21 28.5 16 20.25 16 20.5 21 23.25 24 23 77 22  

 المجموع العام 16 100 14 100 20 100 24 100  74 100 79 100 78 100 90 100 103 100 350 100 
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 ومن منظور المستوى التعليمي،وفي عينة جـريدة أحالم وعند الفئة ذات المستوى االبتـدائي،وبالنسبة للقيم 
 .تتكرارا 08 و % 26بنسبة  األولىالمرتبة  تخاف اهللا/يخاف جملةو على الصالة) ة(مواظباحتلت جملة  الدينية

.           اتمر 05وتكررت  %16نسبة ب الثانيةلمرتبة ا الدينية تمارس الشعائر/يمارسواحتلت جملة   
 .اتمر 04وتكررت  %13بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايـا حسـنة/ ذات احتلت جملة  ،األخالقيةأما في القيم   

.  تكرارات 06و  % 09.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  المشاعر)ة(صادقوجملة المعاملة ) ة(حسنواحتلت جملة   
بنسبة  األولىالمرتبة  تخاف اهللا/ يخافاحتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم المتوسطوعند الفئة ذات المستوى      

وعادت  .تكرارات 05و %16بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر/يمارسواحتلت جملة .تكرارات 07 و % 23 
                                        .تكرارات 04و %13بنسبة  على الصالة) ة(مواظبلجملة  الثالثةالمرتبة 
واحتلت .تكرارات 06و  %19بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات ،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم     

 المعاملة) ة(حسن في حين احتلت جملة.مرات 05وتكررت  % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  المشاعر)ة(صادقجملة 
.مرات 04وتكررت  % 13بنسبة  الثالثةالمرتبة   

بنسبة  األولىالمرتبة  تخاف اهللا/ يخافاحتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم الثانويوعند الفئة ذات المستوى   
 04وتكررت  %12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  على الصالة)ة(مواظبواحتلت جملة .مرات 06 وتكررت 19% 

.                    تكرارات 03و %09بنسبة  الدينية لشعائرتمارس ا/يمارسلجملة  الثالثةوعادت المرتبة .مرات  
واحتلت .تكرارات 08و  % 25بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات ،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم    

 المشاعر)ة(صادق في حين احتلت جملة.مرات 06وتكررت  % 19بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة(حسنجملة 
.مرات 05وتكررت  % 15.5بنسبة  الثالثةالمرتبة   

بنسبة  األولىالمرتبة على الصالة )ة(مواظباحتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم الجامعيوعند الفئة ذات المستوى 
 19وعادت.مرات 05وتكررت  %14بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/يخافواحتلت جملة .مرات 07 وتكررت % 19

                . تكرارات 03و %08بنسبة  الدينية تمارس الشعائر/يمارسلجملة  لثالثةاالمرتبة 
واحتلت .تكرارات 10و % 28بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات ،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم     

 المشاعر)ة(صادق لت جملةفي حين احت.مرات 06وتكررت  % 17بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة(حسنجملة 
.مرات 05وتكررت  % 14بنسبة  الثالثةالمرتبة   

   وفي عينة جريدة كونتاكت وعند الفئة ذات المستوى االبتدائي،وبالنسبة للقيم الدينية احتلت جملة مواظب(ة) 
 لدينيةا تمارس الشعائر/يمارسواحتلت جملة .مرات 05 وتكررت  %15.75 بنسبة األولىالمرتبة  على الصالة

 و % 06.25بنسبة  تخاف اهللا/يخافلجملة  الثالثةوعادت المرتبة .مرات 04وتكررت  %12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة 
                                                                                                              .تكرارين

واحتلت . مرات 09وتكررت  %28بنسبة  األولىالمرتبة المشاعر )ة(صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم   
ذو نوايا / ذاتفي حين احتلت جملة .مرات 07تكررت و % 22بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة( حسنجملة 
                                                 .مرات 05وتكررت  % 15.75بنسبة الثالثة  المرتبة حسنة
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 األولىالمرتبة  على الصالة) ة(مواظب احتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم المتوسطوعند الفئة ذات المستوى   
وتكررت  %12بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية الشعائرتمارس /يمارسواحتلت جملة .مرات 05 وتكررت % 15بنسبة 

                   .تكرارات 03 و %09بنسبة  تخاف اهللا/يخافلجملة  الثالثةوعادت المرتبة .مرات 04
واحتلت .مرات 08وتكررت  %25بنسبة  األولىالمرتبة المعاملة )ة(حسناحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم   

ذو نوايا / ذات في حين احتلت جملة .مرات 07و تكررت  % 21بنسبة  الثانيةالمرتبة  المشاعر) ة(صادقجملة 
.                          مرات 06وتكررت  % 18بنسبة الثالثة  المرتبة حسنة  

بنسبة  األولىالمرتبة  على الصالة) ة(مواظب احتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم الثانويوعند الفئة ذات المستوى 
 05وتكررت  %13سبة بن الثانيةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر/يمارسواحتلت جملة .مرات 07وتكررت  % 18.5

                   .تكرارات 03 و % 08بنسبة  تخاف اهللا/يخافلجملة  الثالثةوعادت المرتبة .مرات
 .مرات 10وتكررت  % 26بنسبة  األولىالمرتبة المشاعر ) ة(صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم   

ذو / ذات في حين احتلت جملة .مرات 07و تكررت  % 18.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة)ة(حسنواحتلت جملة 
وعند                                                         . مرات 06وتكررت  % 16بنسبة الثالثة  المرتبة نوايا حسنة

تمارس /سيماروجملة  على الصالة) ة(مواظب احتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم الجامعيالفئة ذات المستوى 
 04وتكررت  %09بنسبة  الثانيةواحتلت المرتبة .مرات 05 وتكررت  % 12بنسبة  األولىالمرتبة  الدينية الشعائر

                    .                                             تخاف اهللا/يخاف مرات جملة
واحتلت  .تكرارا 12و  % 28بنسبة  األولىلمرتبة االمشاعر ) ة(صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم   

 ذو نوايا حسنة/ ذات في حين احتلت جملة .تكرارات 10و  % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة)ة(حسنجملة 
.  مرات 07وتكررت  % 16بنسبة الثالثة  المرتبة  

وفي عينة جريدة  جملة Les nouvelles confidences وعند الفئة ذات المستوى االبتدائي، وبالنسبة للقيم الدينية احتلت
على ) ة(مواظبواحتلت جملة .مرات 04 وتكررت  % 25بنسبة  األولىالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر/يمارس
أما في القيم                  .مرات 03وتكررتا  %18.75بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/يخاف وجملة الصالة

واحتلت جملة  .مرات 04وتكررت  %25بنسبة  األولىالمرتبة المشاعر )ة(صادقلت جملة احت ،فقداالخالقية
عند  ذو نوايا حسنة/ ذات في حين اختفت جملة .و تكررت مرتين % 12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة(حسن

                                                                                            .  هذه الفئة
 األولىالمرتبة  على الصالة) ة(مواظب احتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم المتوسطوعند الفئة ذات المستوى   

 الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/يخافو  الدينية تمارس الشعائر/يمارسواحتلت جملة .مرات 03 وتكررت  % 21.5بنسبة 
.                                                               مرتين اوتكررت %14.25بنسبة   

.  مرات 04وتكررت  % 28.5بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر) ة(صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم    
ذو / ذات ة في حين احتلت جمل.و تكررت مرتين % 14.25بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة)ة(حسن واحتلت جملة  

                                                  .  وتكررت مرة واحدة % 07.25بنسبة الثالثة  المرتبة نوايا حسنة
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المرتبة الدينية  تمارس الشعائر/يمارساحتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم الثانويوعند الفئة ذات المستوى 
                                   .واختفت بقية الجمل عند هذه الفئة.مرة واحدة وتكررت % 05بنسبة  األولى

.  مرات 07وتكررت  % 35بنسبة  األولىالمرتبة المعاملة )ة(حسناحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم      
       .اراتتكر 06و %30بنسبة  الثانيةالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات وجملة  المشاعر )ة(صادقواحتلت جملة 

حيث احتلت جملة االخالقية  ولم تظهر سوى القيم.الدينية،اختفت تماما القيم الجامعيوعند الفئة ذات المستوى    
المرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات واحتلت جملة .مرات 09وتكررت  % 37.5بنسبة  األولىالمرتبة  المعاملة) ة(حسن
 % 29بنسبة الثالثة  المرتبة المشاعر) ة(صادقين احتلت جملة في ح.مرات 08و تكررت  % 35.5بنسبة  الثانية

                                                                                         . مرات 07وتكررت 
) ة(مواظبجملة  احتلت الدينية،وبالنسبة للقيم االبتدائيوفي الترتيب العام لهذه القيم وعند الفئة ذات المستوى     

الدينية تمارس الشعائر/يمارسواحتلت جملة .مرات 16 وتكررت  % 20.25بنسبة  األولىالمرتبة  على الصالة   
.                                               مرة 13وتكررتا  %16.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/يخافو  
.  مرة 16وتكررت  % 20.25بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر) ة(صادقملة احتلت ج ،فقداالخالقيةأما في القيم    

ذو نوايا / ذات في حين احتلت جملة .مرة 12و تكررت  %15بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة)ة(حسنواحتلت جملة 
                                                        .مرات 09وتكررت  % 11.5بنسبة الثالثة  المرتبة حسنة

على ) ة(مواظب وجملةتخاف اهللا /يخافاحتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم المتوسطوعند الفئة ذات المستوى     
 الثانيةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر /يمارسواحتلت جملة .مرة 12وتكررت  %15.5بنسبة  األولىالمرتبة الصالة 
أما في القيم                                                                          .  تكرارا 11و %14بنسبة 

واحتلت جملة .  مرة 16وتكررت  % 20.5بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر) ة(صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقية
 المرتبة نوايا حسنةذو / ذات في حين احتلت جملة .مرة 14تكررت و % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة)ة(حسن

                                                           . مرة 13وتكررت  % 16.5بنسبة الثالثة 
  ىـاألولالمرتبة على الصالة ) ة(مواظب احتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم الثانويوعند الفئة ذات المستوى    

المرتبةتخاف اهللا /يخافوجملة  الدينية تمارس الشعائر/يمارسملة واحتلت ج.مرة 11وتكررت  % 12.25بنسبة   
.    تكرارات 09و %10بنسبة  الثانية  

واحتلت جملة  .تكرارا 21و % 23.25بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر)ة(صادق،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   
  .مرة 20و تكررت  % 22.25بنسبة  ةالثانيالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات وجملة  المعاملة)ة(حسن 

  ىـاألولالمرتبة على الصالة ) ة( مواظباحتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم الجامعيوعند الفئة ذات المستوى   
واحتلت . تكرارات 09و %09بنسبة  الثانية المرتبةتخاف اهللا /يخافواحتلت جملة .مرة 12وتكررت  % 12بنسبة 
.تكرارات 08و % 08بنسبة  الثالثة المرتبة الدينية عائرتمارس الش/يمارسجملة   

  % 24بنسبة  األولىالمرتبة  المعاملة)ة(حسن  وجملة ذو نوايا حسنة/ ذات ،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   
مرة 24و تكررت  % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة  المشاعر) ة(صادق واحتلت. تكرارا 25و   
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 2 - 3 –4 – وحدة السياق المستعملة في القيم الدينية األخالقية من منظور المنطقة الجغرافية
من  يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم الدينية األخالقية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  40(جدول رقم 

 منظور 
.المنطقة الجغرافية  

 

 
 
 

 

 وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
 حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
اهللا تخاف / يخاف 13 19 13 21 26 20 05 6.5 07 10 12 08 02 06 03 7.5 05 07 20 11 23 13 43 12  القيم الدينية 

 القيم الدينية األخالقية

   على الصالة )ة(بمواظ  09 13 14 23 23 18 08 10.25 14 20 22 15 02 06 04 10 06 08 19 11 32 19 51 15
الشعائر تمارس/ يمارس 07 10 09 14 16 12 08 10.25 10 15 18 12.5 03 09 04 10 07 9.5 18 10.5 23 13 41 12  

الدينية   
ذو نوابا حسنة/ ذات  17 25 11 18 28 21.5 16 20.5 08 12 24 16.5 09 26.5 06 15 15 20 42 23 25 15 67 19  

 القيم األخالقية

المعاملة) ة(حسن    14 21 05 08 19 14.5 20 25.5 12 18 32 22 10 29 10 25 20 27 44 24 27 16 71 20  
المشاعر) ة(صادق 08 12 10 16 18 14 21 27 17 25 38 26 08 23.5 13 32.5 21 28.5 37 20.5 40 24 77 22  
العام المجموع 68 100 62 100 130 100 78 100 68 100 146 100 34 100 40 100 74 100 180 100 170 100 350 100  
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ومن منظور المنطقة الجغرافية،وفي عينة جريدة أحالم وعند أبناء الحضر،وبالنسبة للقيم الدينية احتلت جملة 
بنسبة  الثانيةالمرتبة على الصالة )ة(مواظبواحتلت جملة .تكرارا 13 و % 19بنسبة  األولىالمرتبة تخاف اهللا / يخاف

 07وتكررت  %10بنسبة  الثالثةالمرتبة  الدينية الشعائر تمارس/يمارسفي حين احتلت جملة .مرات 09وتكررت  13%
                                                                              .مرات

واحتلت  .مرة 17وتكررت  % 25 ـب األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات احتلت جملة  ،فقداألخالقيةأما في القيم    
و  % 12بنسبة  المشاعر )ة(صادق واحتلت جملة.تكرارا 14و  % 21بنسبة  الثانيةالمرتبة لمعاملة ا) ة( حسنجملة 

.تكرارا ت 08  
. تكرارا 14و % 23بنسبة  األولىالمرتبة  على الصالة) ة(مواظبجملة  الدينية،احتلت في القيم أبناء الريفوعند 

تمـارس / يمارسواحتلت جملة .مرة 13وتكررت  % 21بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/ يخافواحتلت جملة 
.مرات 09وتكررت  %14بنسبة  الثالثةالمرتبة  الدينية الشعائر  

واحتلت جملة . تكرارا 11و  % 18بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات ،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم    
 الثالثةالمرتبة  المعاملة) ة(ن ـحس واحتلت جملة.تكرارات 10و  % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة المشاعر )ة(صادق
.تكرارا ت 05و  % 08بنسبة   

   وفي عينة جريدة كونتاكت وعند أبناء الحضر،وبالنسبة للقيم الدينية احتلت جملة مواظب (ة) على الصـالة 
تخاف/يخافتلت جملة واح.تكرارات 08و %10.25بنسبة  األولىالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر/يمارسوجملة   

.مرات 05وتكررت  %06.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  اهللا  
.مرة 21وتكررت  % 27بنسبة  األولىالمرتبة  المشاعر )ة( صادقاحتلت جملة  ،فقداالخالقيةأما في القيم      

وايا حسنةذو ن/ذات واحتلت جملة.تكرارا 20و % 25.5بنسبة  الثانيةالمرتبة المعاملة ) ة( حسنواحتلت جملة   
.                                                                  تكرارا 16و  % 20.5بنسبة  الثالثةالمرتبة   

. تكرارا 14و % 20بنسبة  األولىالمرتبة  على الصالة)ة(مواظبجملة  الدينية،احتلت في القيم أبناء الريفوعند   
في حين واحتلت .مرات 10وتكررت  % 15بنسبة  الثانيةالمرتبة  لدينيةا تمارس الشعائر/ يمارسواحتلت جملة   

.مرات 07وتكررت  % 10بنسبة  الثالثةالمرتبة  تخاف اهللا/ يخافجملة   
جملة  احتلتو.تكرارا 17و %25بنسبة  األولىالمرتبة رالمشاع )ة( ادقـص،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   

 الثالثةالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات  واحتلت جملة.تكرارا 12و  %18بنسبة  ثانيةالالمرتبة  المعاملة) ة(حسن 
.تكرارا ت 08و  % 12بنسبة   

 وفي عينة جريدة  / تمارس Les nouvelles confidences وعند أبناء الحضر،وبالنسبة للقيم الدينية احتلت جملة يمارس
 وجملة على الصالة) ة(مواظبواحتلت جملة .مرات 03 ت وتكرر % 09بنسبة  األولىالمرتبة  الدينية الشعائر
       .مرتينا وتكررت % 06بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/يخاف

واحتلت جملة.تكرارات 10و % 29ـب المعاملة)ة(حسن لجملةاألولى  بةتعادت المرفقد ،األخالقيةأما في القيم     
المشاعر)ة(صادق احتلت جملةفي حين .تكرارات 09و % 26.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات  
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.تكرارا ت 08و  % 23.5بنسبة  الثالثة المرتبة  

 الدينية تمارس الشعائر/ يمارسجملة و على الصالة)ة(مواظبجملة  الدينية،احتلت في القيم أبناء الريفوعند   
 /يخافجملة  تكرارات 03و  % 07.5بنسبة  انيةالثواحتلت المرتبة .مرات 04رت تكر و %10بنسبة  األولىالمرتبة 

                                                                                     .تخاف اهللا
جملة  احتلتو.تكرارا 13و % 32.5بنسبة  األولىالمرتبة رالمشاع )ة( صادق،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   

 الثالثةالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات  واحتلت جملة.تتكرارا 10و  % 25بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة) ة(حسن
.                                                                 تكرارا ت 06و  % 15بنسبة   

وجملة  الةـعلى الص)ة(مواظباحتلت جملة  الدينية،وبالنسبة للقيم أبناء الحضروعند المجموع العام،وفي      
ارس ـتم /يمارسجملة  الثانيةالمرتبة  احتلت.تكرارا  20و 19و %11بنسبة  األولىالمرتبة  اهللا تخاف /يخاف  

.  ةمر 18وتكررت  %10بنسبة  الدينية الشعائر  
واحتلت .ةمر 44وتكررت  %24بنسبة  األولىالمرتبة المعاملة )ة(سنحاحتلت جملة  ،فقداألخالقيةأما في القيم     

 المرتبة المشاعر )ة(صادق واحتلت جملة.تكرارا 42و % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة  ذو نوايا حسنـة/ذاتجملة 
.تكرارا 37و  % 20.5بنسبة  الثالثة  

 .تكرارا 32و % 19بنسبة األولىالمرتبة على الصالة ) ة(مواظبجملة  الدينية،احتلت في القيم أبناء الريفوعند   
.  مرة 23ا وتكررت %13بنسبة  الثانيةالمرتبة  تخاف اهللا/ يخاف والدينية  تمارس الشعائر /يمارسواحتلت جملة 

جملة  احتلتو.تكرارا 40و % 24بنسبة  األولىالمرتبة ر المشاع)ة(صادق،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   
 الثالثةالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ ذات  واحتلت جملة.تكرارا 27و  % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة) ة(حسن
أما تفاصيل هذه المجاميع                                                             .تكرارا 25و  % 15بنسبة 

جاءت في عينة جريدة أحالم في القيم الدينية باحتالل جملة يخاف/ تخاف اهللا المرتبة األولى بنسبة 20% و26 
 واحتلت جملة.مرة 23  وتكررت %18بنسبة  ةيـالثانالمرتبة على الصالة ) ة(مواظب واحتلت جملة .تكرارا

.مرة16وتكررت %12بنسبة  الثالثةالمرتبة الدينية  تمارس الشعائر/يمارس  
جملة  حتلتاو.تكرارا 28و % 21.5بنسبة  األولىالمرتبة  ذو نوايا حسنة/ذات،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   

بنسبة  الثالثةالمرتبة  رالمشاع )ة(صادق واحتلت جملة.تكرارا 19و % 14.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة)ة(حسن
.                                                                            تكرارا 18و  % 14  

: تاليويمكن إدراج هذه التفاصيل في الرسم البياني ال     
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عبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم الدينية االخالقية في اختيار الشباب الجزائري )29(شكل رقم      
                                                                           للزواج عن طريق االعالنات الصحفية  في جريدة أحالم

   
 
 
 
 
 
 
 

 
أما تفاصيل في عينة جريدة كونتاكت في القيم الدينية احتلت جملة مواظب(ة) على الصالة المرتبة األولى بنسبة 

.مرة 18  وتكررت %12.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر /يمارسواحتلت جملة .تكرارا 22و 15%  
.مرة 12  وتكررت % 08بنسبة  الثالثةالمرتبة  تخاف اهللا/ يخاف واحتلت جملة  

جملة  احتلتو.تكرارا 38و % 26بنسبة  األولىالمرتبة  رالمشاع )ة(صادق،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   
الثالثة   المرتبةذو نوايا حسنة / ذات  واحتلت جملة.تكرارا 32و %22بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة) ة( حسن
.                                                                       تكرارا 24و  % 16.5بنسبة   

:ويمكن إدراج التفاصيل النسب في هذه العينة كذلك ضمن الرسم البياني التالي     
ي للزواج عبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم الدينية االخالقية في اختيار الشباب الجزائر)30(شكل رقم 

 عن طريق االعالنات الصحفية  في جريدة كونتاكت
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 أما تفاصيل في عينة جريدة Les nouvelles confidences احتلت في القيم الدينية جملة يمارس/ تمارس الشعائر 
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بنسبة لثانيةاالمرتبة  على الصالة) ة(مواظبواحتلت جملة .تتكرارا 07و % 09.5ة  بنسب األولىالمرتبة  الدينية  
.مرات 05  وتكررت % 07بنسبة  الثالثةالمرتبة  تخاف اهللا/ يخاف واحتلت جملة .مرات 06 وتكررت % 08  
احتلت جملة و.تكرارا 21و % 28.5بنسبة  األولىالمرتبة  رالمشاع)ة(صادق،احتلت جملة األخالقيةأما في القيم   

 20 بـالثالثة  المرتبةذو نوايا حسنة /ذات واحتلت جملة.راراتك 20و % 27بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة)ة(حسن
.                                                                              تكرارا 15و  %  

 والشكل الموالي يوضح هذه التفاصيل
    

ينية االخالقية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم الد)31(شكل رقم 
Les nouvelles confidences عن طريق االعالنات الصحفية  في جريدة   

 
 
 
 
 

 
   والمجموع العام في القيم الدينية،احتلت جملة مواظب(ة) على الصالة المرتبة األولى بنسبة 15% و51 تكرارا.

43و 41و %12بنسبة  الثانيةالمرتبة  الدينية تمارس الشعائر /سيمار جملةوتخاف اهللا /يخافواحتلت جملة   
.اراتكر   

جملة  احتلتو.تكرارا 77و % 22بنسبة  األولىالمرتبة  رالمشاع )ة(صادق،احتلت جملة االخالقيةأما في القيم   
الثالثة   لمرتبةا ذو نوايا حسنة/ ذات  واحتلت جملة.تكرارا 71و %20بنسبة  الثانيةالمرتبة  المعاملة) ة( حسن
.والشكل الموالي يوضح هذه المجاميع .تكرارا 67و  % 19بنسبة   

عبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم الدينية االخالقية في اختيار الشباب الجزائري للزواج )32(شكل رقم 
.عن طريق االعالنات الصحفية  في الجرائد الثالث  

 
 
 
 

 



عرض وتحليل النتائج                                                                                                                                                                                                     الفصل السادس  

 328

 2 - 4 – 1 – وحدة السياق المستعملة في القيم االقتصادية من منظور الجنس
من  يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  41(جدول رقم 

 منظور الجنس
 

 
 

 وحدة السياق   مأحال.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
∑ � � ∑ � � ∑ � � ∑ � � 

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
مستقال تملك سكنا/يملك  16 35.5 08 11 24 20.5 10 24 09 15 19 18.5 09 27.5 08 20 17 23.25 35 29 25 14.5 60 20.5  

صادية
 القيم االقت

 

لها دخال قارا / له 05 11 27 37.5 32 27.25 06 14 21 35 27 26 08 24.25 07 17.5 15 20.5 19 16 55 32 74 25.5  
تملك سيارة/يملك 03 6.5 12 16.5 15 13 10 24 04 07 14 14 08 24.25 03 7.5 11 15 21 17.5 19 11 40 13.5  
الحال) ة(ميسور 13 29 05 07 18 15.25 05 12 09 15 14 14 04 12 05 12.5 09 12.25 22 18.5 19 11 41 14  
على استعداد/ له القدرة على 08 18 20 28 28 24 11 26 17 28 28 27.5 04 12 17 42.5 21 29 23 19 54 31.5 77 26.5  

تحمل األعباء         /للمساهمة في  
المادية        

العام المجموع 45 100 72 100 117 100 42 100 60 100 102 100 33 100 40 100 73 100 120 100 172 100 292 100  
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في وحدة السياق دائما لكن هذه المرة من متغير القيم االقتصادية،جاءت النتائج في عينة جريدة أحالم من 
                                                                    : منظور متغير الجنس عند الذكور كما يلي

ميسورة في حين احتلت جملة .مرة 16وتكررت  % 35.5 ـب األولىالمرتبة تملك سكنا مستقال احتلت جملة     
 اديةملها االستعداد للمساهمة في تحمل االعباء الأما جملة .مرة 13وتكررت  % 29بنسبة  الثانيةالمرتبة  الحال

 05تكررت و %11 ـب الرابعةالمرتبة لها دخال قارا احتلت و.مرات 08وتكررت  % 18بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت 
.             مرات 03وتكررت  % 06.5بنسبة  الخامسةالمرتبة  احتلتتملك سيارة ملة ج و.مرات  

   وفي عينة جريدة كونتاكت احتلت جملة لها االستعداد للمساهمة في تحمل األعباء المادية المرتبة األولـى 
 % 24بنسبة مستقال تملك سكنا وتملك سيارة  جملتيل الثانية وعادت المرتبة .مرة 11وتكررت  % 26بنسبة 

احتلت جملة و.مرات 06وتكررت  % 14 ـب الثالثةالمرتبة لها دخال قارا في حين احتلت جملة .مرات 10وتكررتا 
. مرات 05تكررت و % 12بنسبة  الرابعةلمرتبة ا ميسورة الحال  

  وفي عينة جريدة وتكررت Les nouvelles confidences 09  احتلت جملة تملك سكنا مستقال المرتبة األولى بنسبة 27.5 %
  ميسورة الحالجملة ف.مرات 08وتكررتا  %24.25بنسبة  تملك سيارةولها دخال قارا تلتها .مرات

.مرات 04 اوتكررت % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة  لها االستعداد للمساهمة في تحمل االعباء الماديةو  
  وعند اإلناث،وفي عينة جريدة أحالم احتلت جملة له دخال قارا المرتبة األولى بنسبة 37.5 % و27 تكرارا.في 

وعادت المرتبة  .تكرارا 20 و % 28بنسبة  الثانيةالمرتبة  له القدرة على تحمل االعباء الماديةاحتلت جملة  حين
بنسبة  الرابعةالمرتبة يملك سكنا مستقال احتلت جملة .مرة 12وتكررت  % 16.5بنسبة يملك سيارة لجملة  الثالثة

          .مرات 05وتكررت  % 07بنسبة  ميسور الحالجملة  الخامسةالمرتبة  احتلت.مرات 08و تكررت  11%
                                                                              

  وفي عينة جريدة كونتاكت احتلت جملة له دخـال قارا المرتبة األولـى بنسبة 35% و21 تكرارا.وعادت 
في حين احتلت جملة .مرة 17وتكررت  % 28بنسبة  اء الماديةـالقدرة على تحمل االعبله  جملةل الثانيةالمرتبة 

لك سيارة ـيمواحتلت جملة .تاراتكر 09و  %15بنسبة  الثالثةالمرتبة  يملك سكنا مستقالو ور الحالـميس
                                                    . اتمر 04وتكررت  % 07بنسبة  الرابعةالمرتبة 

   وفي عينة Les nouvelles confidences  احتلت جملة له القدرة على تحمل األعباء المادية المرتبة األولـى 
له  واحتلت جملة .مرات  08وتكررت  % 20بنسبة  يملك سكنا مستقالتلتها جملة .مرة 17وتكررت  % 42.5بنسبة 

بنسبة  ميسور الحاللجملة   الرابعةوعادت المرتبة .مرات 07 وتكررت % 17.5بنسبة  الثالثةالمرتبة دخال قارا 
.مرات 03 وتكررت % 07.5 ـب الرابعةالمرتبة يملك سيارة احتلت جملة و.مرات 05وتكررت   % 12.5  

 % 29بنسبة  األولىالمرتبة مستقال  ملك سكناتجملة  أما الترتيب العام لهذه القيم عند الذكور جاءت النتائح باحتالل  

 23 و %19بنسبة  الثانية تحمل االعباء الماديةلها االستعداد للمساهمة في جملة واحتالل .مرة 35وتكررت 
 المرتبةملك سيارة تاحتلت جملة .مرة 22وتكررت  % 18.5بنسبة  الحال ةميسورلجملة  الثالثةوعادت المرتبة .تكرارا
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      . تكرارا 19و  % 16بنسبة  دخال قارا الهجملة  الخامسةالمرتبة  احتلت.ةمر 21و تكررت  % 17.5بنسبة  الرابعة
                                                                                         

وعادت .مرة 55وتكررت  % 32بنسبة  األولىالمرتبة له دخال قارا جملة  وفي الترتيب العام عند اإلناث احتلت  
في حين احتلت جملة .مرة 54وتكررت  % 31.5بنسبة  له القدرة على تحمل االعباء الماديةلجملة  الثانيةالمرتبة 

 ميسور الحالوجملة  يملك سيارةاحتلت جملة .مرة 25وتكررت  % 14.5بنسبة  الثالثةالمرتبة  يملك سكنا مستقال
.ةمر 19 او تكررت %11بنسبة  الرابعةالمرتبة   
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 2 - 4 – 2 – وحدة السياق المستعملة في القيم االقتصادية من منظور السن
منظور متغير السنمن  يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  42(جدول رقم    

 

35- 30  ∑ القيم وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج  25 -30   20 -25  ∑  30 -35  25 -30   20 -25  
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
مستقال تملك سكنا/يملك  09 21 06 23 09 19 24 20.5 09 21 05 20 05 15 19 18.5 صادية 

 القيم االقت

لها دخال قارا / له 11 25.5 08 31 13 27 32 27.25 11 25.5 07 28 09 26.25 27 26  
تملك سيارة/يملك 07 16.25 02 08 06 12.5 15 13 06 14 03 12 05 15 14 14  
الحال) ة(ميسور 06 14 04 15 08 16.5 18 15.25 06 14 02 08 06 17.5 14 14  
على استعداد للمساهمة في تحمل األعباء المادية/له القدرة على 10 23.25 06 23 12 25 28 24 11 25.5 08 32 09 26.25 28 27.5  
 المجموع العام 43 100 26 100 48 100 117 100 43 100 25 100 34 100 102 100

∑ Les nelles Confidences .ج   وحدة السياق 

 القيم

∑  30 -35  25 -30   20 -25  ∑  30 -35  25 -30   20 -25  
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
مستقال تملك سكنا/يملك  07 22 05 22 05 28 17 23.25 25 21 16 22 19 19 60 20.5 صادية 

 القيم االقت

لها دخال قارا / له 06 19 05 22 04 22 15 20.5 28 24 20 27 26 26 74 25.5  
تملك سيارة/يملك 05 16 04 17 02 11 11 15 18 15 09 12 13 13 40 13.5  
الحال) ة(ميسور 03 09 03 13 03 17 09 12.25 15 13 09 12 17 17 41 14  
على استعداد للمساهمة في تحمل األعباء المادية/له القدرة على 11 34 06 26 04 22 21 29 32 27 20 27 25 25 77 26.5  
 المجموع العام 32 100 23 100 18 100 73 100 118 100 74 100 100 100 292 100
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ومن متغير السن،جاءت النتائج في عينة جريدة أحالم عند الفئة داخل الشوكة 20- 25 سنة باحتالل جملة    له/لها 
 استعداد على/القدرة على لهفي حين احتلت جملة .مرة 11وتكررت  %25.5بنسبة  األولىالمرتبة دخال قارا 

تملك سكنا  /يملكأما جملة .اتمر 10وتكررت  % 23.25بنسبة  الثانيةالمرتبة للمساهمة في تحمل االعباء المادية 
تملك سيارة /يملكجملة  الرابعة احتلت المرتبةو.مرات 09وتكررت  % 21بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت مستقال 
  .مرات 06وتكررت  %14بنسبة  الخامسةالمرتبة  الحال )ة(ميسوراحتلت جملة و.مرات 07تكررت و %16.25بنسبة 

                                                                                   
 08وتكررت  % 31بنسبة  األولىالمرتبة لها دخال قارا /لهسنة احتلت جملة  30- 25عند الفئة داخل الشوكة و   
تملك سكنا  /كيملوللمساهمة في تحمل االعباء المادية  استعداد على/القدرة على  لهفي حين احتلت جملة .اتمر

 %15بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت  الحال )ة(ميسورأما جملة .اتمر 06وتكررت  % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة مستقال 

  .تينتكررت  مرو % 08بنسبة تملك سيارة /يملكجملة  الرابعة احتلت المرتبةو.مرات 04تكررت و
في حين .تكرارا 13و % 27بنسبة  األولىالمرتبة قارا لها دخال /لهسنة احتلت جملة  35-30أما داخل الشوكة    

 % 25بنسبة  ةـالثانيالمرتبة ة في تحمل االعباء المادية ـللمساهم استعداد على/القـدرة على  لهاحتلت جملة 

. مرات 09تكررت و % 19بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت لك سكنا مستقال ـتم /لكـيمأما جملة .مرة 12 وتكررت
احتلت تملك سيارة /يملكوجملة .مرات 08تكررت و % 16.5نسبة ب الرابعة المرتبة الحال)ة(ميسورلة جماحتلت و

.                                                 مرات 06تكررت و %12.5بنسبة  الخامسةالمرتبة   
 في عينة جريدة كونتاكت عند الفئة داخل الشوكة 20-25 سنة احتلت جملة له/ لها دخـال قارا وجملة له القدرة 

في حين .مرة 11 اوتكررت %25.5بنسبة  ىـاألولالمرتبة للمساهمة في تحمل االعباء المادية  استعداد على/على
 تملك سيارة/يملكأما جملة .اتمر 09وتكررت  %21بنسبة  الثانيةالمرتبة تملك سكنا مستقال  /يملكجملة احتلت 
. مرات 06 اوتكررت % 14بنسبة  الثالثةمرتبة الاحتلتا الحال  )ة(ميسور وجملة  

للمساهمة في تحمل االعباء  استعداد على/القدرة على  لهسنة احتلت جملة  30- 25عند الفئة داخل الشوكة و   
بنسبة  الثانيةالمرتبة  لها دخال قارا/لهفي حين احتلت جملة .اتمر 08وتكررت  % 32بنسبة  األولىالمرتبة  المادية

 05تكررت و % 20بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت  تملك سكنا مستقال /يملكأما جملة .اتمر 07ررت وتك % 28
 الخامسةوعادت المرتبة .مرات  03 تكررتو % 12بنسبة  تملك سيارة/يملك جملة الرابعة احتلت المرتبةو.مرات
                                       .تينمر  تكررتو % 08بنسبة  الحال )ة(ميسورلجملة 

للمساهمة في  استعداد على/القدرة على  لهجملة ولها دخال قارا /لهسنة احتلت جملة  35- 30أما داخل الشوكة   
 06و % 17.5بنسبة  الثانيةفي حين احتلت المرتبة .تكرارات 09و % 26.25بنسبة  األولىالمرتبة  تحمل االعباء المادية

 الثالثةالمرتبة احتلتا  تملك سيارة/يملكوجملة تملك سكنا مستقال  /يملكملة أما ج.الحال )ة(ميسورجملة تكرارات 
.                                                         مرات 05 اتكررتو % 15بنسبة   

        وفي عينة Les nouvelles confidence احتلت عند الفئة العمرية 20-25 سنة جملة له القدرة علـى/على  
  تملك /يملك واحتلت جملة.تكرارا 11و % 34 ـب األولىالمرتبة  للمساهمة في تحمل االعباء المادية استعداد
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بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت لها دخال قارا /لهأما جملة .اتمر 07وتكررت  %22بنسبة  الثانيةالمرتبة سكنا مستقال 
 .مرات 05 وتكررت % 16بنسبة  الرابعةالمرتبة احتلت ارة تملك سي/يملكواحتلت جملة .مرات 06 وتكررت % 19

.مرات 03 تكررتو % 09بنسبة  الحال )ة(ميسورلجملة  الخامسةوعادت المرتبة   
للمساهمة في تحمل االعباء  استعداد على/القدرة على  لهسنة احتلت جملة  30-25عند الفئة داخل الشوكة و    

لها /لهوجملة  تملك سكنا مستقال /يملكفي حين احتلت جملة .اتمر 06وتكررت  % 26بنسبة  األولىالمرتبة  المادية
 % 17بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت  تملك سيارة/يملكأما جملة .اتمر 05وتكررت  % 22بنسبة  الثانيةالمرتبة  دخال قارا

.          راتتكرا  03و %13بنسبة  الحال)ة(ميسور جملة الرابعة احتلت المرتبةو.مرات 04تكررت و  
  .تكرارات 05و % 28بنسبة  األولىالمرتبة  تملك سكنا مستقال/يملكسنة احتلت جملة  35-30أما داخل الشوكة  

 للمساهمة في تحمل االعباء المادية استعداد على/القدرة على لهجملة ولها دخال قارا /له جملة في حين احتلت
 03تكررت و %17بنسبة  الحال )ة(ميسورلجملة  الثالثةادت المرتبة وع.تكرارات 04و % 22بنسبة  الثانيةالمرتبة 

.                               تكرارين % 11بنسبة  الرابعة المرتبةاحتلت  تملك سيارة/يملكأما جملة .مرات
ساهمةللم استعداد على/القدرة على لهسنة احتلت  25-20ند الفئة داخل الشوكة والترتيب العام لهذه النسب ع  

المرتبة  لها دخال قارا/لهجملة في حين احتلت .تكرارا 32و  % 27بنسبة  األولىالمرتبة في تحمل االعباء المادية  
 25و % 21بنسبة  الثالثةالمرتبة احتلت  تملك سكنا مستقال /يملكأما جملة .اتمر 28وتكررت  % 24بنسبة  الثانية

 الحال )ة(ميسورأما جملة  .ةمر 18 تكررتو % 15بنسبة  الرابعةة المرتب تملك سيارة/يملك جملةوعادت .اراوتكر
.                                       ةمر 15 تكررتو % 13بنسبة  الخامسة المرتبةاحتلت   

 للمساهمة في تحمل االعباء المادية استعداد على/القدرة على لهسنة احتلت جملة  30-25عند الفئة العمرية و   
 % 22بنسبة  الثانيةفي حين احتلت المرتبة .ةمر 20وتكررت  % 27بنسبة  األولىالمرتبة  لها دخال قارا/هلجملة و

لكل من ت اراتكر 09و % 12بنسبة  الثالثةالمرتبة وعادت .تملك سكنا مستقال /يملكمرة جملة  16وتكررت   
             .تاراتكر 09و % 12بنسبة  الحال )ة(ميسور وجملة تملك سيارة/ يملكجملة    
 لهفي حين احتلت .ةمر 26وتكررت  % 26بنسبة  األولىالمرتبة  لها دخال قارا/لهسنة احتلت جملة  35- 30عند الفئة و

وعادت .مرة 25وتكررت  % 25بنسبة  الثانيةالمرتبة  للمساهمة في تحمل االعباء المادية استعداد على/القدرة على
 )ة(ميسور جملة الرابعةالمرتبة  واحتلت.اراتكر 19و % 19بنسبة  ك سكنا مستقالتمل /يملكلجملة  الثالثةالمرتبة 

.ةمر 13 تكررتو % 13بنسبة  الخامسة المرتبةاحتلت  تملك سيارة/ يملكأما جملة .اراتكر 17و % 17بنسبة  الحال  
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  2 - 4 – 3 – وحدة السياق المستعملة في القيم االقتصادية من منظور المستوى التعليمي
المستوى التعليمي يريوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية من منظور متغ) 43(جدول رقم   

 
كونتاكت.ج  المأح.ج    

   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑ وحدة السياق
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
صادي  تملك سكنا مستقال / يملك 04 18 09 21 06 17 05 31.25 24 20.5 03 14 07 19 05 16 04 31 19 18.5

القيم االقت
ة  

 

  لها دخال قارا                        / له  07 32 13 30 09 25 03 19 32 27.25 06 29 08 21.5 08 26 05 38 27 26
تملك سيارة                      / يملك  03 13.5 05 12 05 14 02 12.5 15 13 03 14 05 13.5 05  16 01 08 14 14  
الحال                   ) ة(ميسور 03 13.5 06 14 08 22 01 06 18 15.25 03 14 06 16 04 13 01 08 14 14  

على استعداد  للمساهمة/له القدرة على 05 23 10 23 08 22 05 31.25 28 24 06 29 11 30 09 29 02 15 28 27.5  
تحمل األعباء المادية            / في   

 المجموع العام 22 100 43 100 36 100  16 100 117 100 21 100 37 100 31 100 13 100 102 100
   Les nelles Confidences .ج ∑ 

 وحدة السياق

   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑   ابتدائي  متوسط  ثانوي  جامعي  ∑ القيم  
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪

  تملك سكنا مستقال / يملك 04 24 06 20 04 22 03 37.5 17 23.25 11 18 22 20 15  18 12 32.5 60 20.5

صادية
القيم االقت

     
 

لها دخال قارا           / له   03 17.5 07 23 03 17 02 25 15 20.5 16 27 28 25.5 20 23 10 27 74 25.5  
              تملك سيارة         / يملك  03 17.5 05 17 02 11 01 12.5 11 15 09 15 15 13.5 12 14 04 11 40 13.5
الحال     ) ة(ميسور        02 12  04 13 03 17 00 00 09 12.25 08 13 16 14.5 15 18 02 05.5 41 14
26.5 77 24 09 27 23 26.5 29 27 16 29 21 25 

 
على استعداد  للمساهمة/له القدرة على    05 29 08 27 06 33 02  

.  تحمل األعباء المادية/ في   
 المجموع العام 17 100 30 100 18 100 08 100 73 100 60 100 110 100 85 100 37 100 292 100
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من منظور المستوى التعليمي،وفي عينة جريدة أحالم وعند الفئة ذات المستوى االبتدائي،احتلت جملة له/لها دخال 
على استعداد للمساهمة في تحمل /له القدرة على واحتلت جملة .تكرارات 07 و % 32بنسبة  األولىالمرتبة  قارا

احتلت المرتبة  تملك سكنا مستقال/يملكأما جملة  .راتم 05وتكررت  %23بنسبة  الثانيةالمرتبة  االعباء المادية
 الرابعةالمرتبة  الحال) ة(ميسوروجملة  تملك سيارة /يملكواحتلت جملة .مرات 04وتكررت  % 18بنسبة  الثالثة
                                                               . تكرارات 03و  %13.5بنسبة 

. تكرارا 13 و % 30بنسبة  األولىالمرتبة  لها دخال قارا/له، احتلت جملة المتوسطالمستوى  وعند الفئة ذات   
  10و%23بنسبة  الثانيةالمرتبة  على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية/له القدرة علىواحتلت جملة 

واحتلت جملة .مرات 09وتكررت  % 21بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة لك سكنا مستقال مت/يملكأما جملة .تكرارات
  تملك سيارة  /يملك لجملة الخامسةوعادت المرتبة .تكرارات 06و %14بنسبة  الرابعةالمرتبة  الحال) ة(ميسور
                                                                         .تكرارات 05و %12بنسبة 

. تكرارات 09 و % 25بنسبة  األولىالمرتبة  لها دخال قارا/له،احتلت جملة ويالثانوعند الفئة ذات المستوى     
المرتبة  الحال) ة(ميسوروجملة  على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية/له القدرة علىواحتلت جملة 

 06وتكررت  % 17نسبة ب الثالثةاحتلت المرتبة لك سكنا مستقال مت/يملكأما جملة .تكرارات  08و% 22بنسبة  الثانية
               .تكرارات 05 و %14بنسبة تملك سيارة /يملك جملة الرابعةواحتلت المرتبة .مرات

 على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية/له القدرة على،احتلت جملة الجامعيوعند ذات المستوى    
  ال قاراـلها دخ/لهواحتلت جملة .تتكرارا  05و % 31.25بنسبة  األولىالمرتبة  لك سكنا مستقالمت/يملك وجملة

 وتكرارين%12.5بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة تملك سيارة /يملكجملة و.تكرارات 03و %19بنسبة  الثانيةالمرتبة 

. تكرارا واحداو % 06بنسبة  الرابعةالمرتبة  الحال) ة(ميسورواحتلت جملة   
  وفي عينة جريدة كونتاكت وعند الفئة ذات المستوى االبتدائي،احتلت جملة له/لها دخال قارا وجملة له القدرة  

بقيـة واحتلت .تكرارات 06و % 29 ـب األولىالمرتبة  على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية/على
.     تكرارات 03و  % 14بنسبة  الثانيةالجمل المرتبة     

على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية /له القدرة علىلة احتلت جم ،المتوسطوعند ذات المستوى   
   08 تكررت% 21.5بنسبة  الثانيةالمرتبة  لها دخال قارا/لهواحتلت جملة .تكرارا 11 و % 30بنسبة  األولىالمرتبة 
احتلت جملة و.مرات 07وتكررت  % 19بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة تملك سكنا مستقال /يملكأما جملة .تكرارات
 تملك سيارة/يملكوعادت المرتبة الخامسة لجملة . تكرارات 06 و % 16بنسبة  الرابعةالمرتبة  الحال) ة(ميسور
                          .           مرات 05وتكررت  % 13.5بنسبة 

تحمل االعباء المادية  على استعداد للمساهمة في/له القدرة على، احتلت جملة الثانويوعند الفئة ذات المستوى 
 08 وتكررت % 26بنسبة  الثانيةالمرتبة  لها دخال قارا/لهواحتلت جملة .تكرارات 09و % 29بنسبة  األولىالمرتبة 

 05وتكررتا  % 16بنسبة  الثالثةاحتلتا المرتبة  تملك سيارة/يملك وجملةتملك سكنا مستقال /يملكأما جملة .مرات
                       .  تكرارات 04 و % 13بنسبة  الرابعةالمرتبة الحال  ) ة(ميسورواحتلت جملة  .مرات
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. تكرارات 05و % 38بنسبة  األولىالمرتبة لها دخال قارا /له،احتلت جملة الجامعيوعند الفئة ذات المستوى      
على /له القدرة على جملة أما.تكرارات  04و % 31بنسبة  الثانيةالمرتبة تملك سكنا مستقال /يملكواحتلت جملة 

واحتلت جملة .وتكررت مرتين % 15بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية
.                       وتكرارا واحدا % 08بنسبة  الرابعةالمرتبة تملك سيارة  /يملكوجملة الحال ) ة(ميسور  

  وفي عينة جريدة   على Les nouvelles confidences وعند الفئة ذات المستوى االبتدائي،احتلت جملة له القدرة على/ 
تملك /يملكجملة واحتلت .مرات 05وتكررت  %29بنسبة  األولىالمرتبة  استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية

احتلتا تملك سيارة /يملكوجملة لها دخال قارا /هـلجملة  أما.تكرارات 04و % 24بنسبة  الثانيةالمرتبة سكنا مستقال 
) ة(ميسوروتكرارين لجملة  % 12بنسبة  ةـالرابعوعادت المرتبة .مرات 03 وتكررتا %17.5بنسبة الثة ـالث المرتبة
              .الحال

 اديةـعلى استعداد للمساهمة في تحمل االعباء الم/له القدرة علىاحتلت جملة  ،المتوسطوعند ذات المستوى    
وتكررت % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة ال قارا ـلها دخ /لهواحتلت جملة .تكرارات 08و %27بنسبة  األولىتبة المر  

واحتلت جملة .مرات 06وتكررت  % 20بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  تملك سكنا مستقال/يملكجملة  أما.مرات 07 
المرتبة  الحال) ة(ورـميسي حين احتلت جملة ف.تكرارا ت 05و % 17بنسبة  ةـالرابعالمرتبة سيارة  تملك/يملك

.تكرارا ت 04و % 13بنسبة  الخامسة  
 على استعداد للمساهمة في تحمل األعباء المادية/له القدرة على،احتلت جملة الثانويعند الفئة ذات المستوى و   

  04 وتكررت % 22بنسبة  ةالثاني تملك سكنا مستقال/يملكواحتلت جملة .تكرارات 06و % 33بنسبة  األولىالمرتبة 
 03وتكررتا  % 17بنسبة  الثالثةاحتلتا المرتبة  الحال) ة(ورـميسوجملة  لها دخال قارا/لهجملة  ماأ.مرات
                    .وتكرارين % 11بنسبة  الرابعةالمرتبة سيارة  تملك/يملكواحتلت جملة .مرات

 03 وتكررت % 37.5 ـب األولىالمرتبة تملك سكنا مستقال /ملكي،احتلت جملة الجامعيوعند الفئة ذات المستوى   
 ال قاراـلها دخ /هـلوجملة  على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية/ه القدرة علىـلجملة  أما.مرات

 .ملك سيارةت/ يملك جملة تكرارات 01و % 12.5 ـب الثالثةاحتلت المرتبة و.وتكرارين % 25بنسبة  الثانيةاحتلتا المرتبة 
.عند هذه الفئة الحال) ة(ميسورواختفت جملة   

له القدرة جملة لها دخال قارا و/له،احتلت جملة االبتدائيوعند الفئة ذات المستوى ،وفي الترتيب العام لهذه القيم  
ملة واحتلت ج.تكرارا 16و % 27بنسبة  األولىالمرتبة  اديةـء المباعلى استعداد للمساهمة في تحمل األع/على
 الثالثةاحتلت المرتبة تملك سيارة /يملكجملة  أما.تكرارا 11و % 18بنسبة  الثانيةالمرتبة تملك سكنا مستقال /يملك

   .مرات 08 وتكررت % 13بنسبة  الرابعةالمرتبة الحال )ة(ميسورواحتلت جملة .مرات 09وتكررت  % 15بنسبة 
على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء /لقدرة علىله ا،احتلت جملة المتوسطوعند الفئة ذات المستوى   

 28و % 25.5بنسبة  الثانيةالمرتبة لها دخال قارا /لهواحتلت جملة .تكرارا 29و % 26.5بنسبة  األولىالمرتبة  المادية
                                                                                                                              .تكرارا
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) ة(ورأميسواحتلت جملة .تكرارا 22و % 20بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  تملك سكنا مستقال / يملكجملة  أما      
 % 13.5بنسبة  تملك سيارة/يملكلجملة  الخامسةوعادت المرتبة  .تكرارا 16و % 14.5بنسبة  الرابعةالمرتبة الحال 

                    .   تكرارا 15و

 على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية/له القدرة على،احتلت جملة الثانويوعند الفئة ذات المستوى   
 أما.تكرارا 20و % 23بنسبة  الثانيةالمرتبة لها دخال قارا /لهواحتلت جملة .تكرارا 23و % 27بنسبة  األولىالمرتبة 

واحتلت . تكرارا 15و % 18بنسبة  الثالثةاحتلتا المرتبة الحال ) ة(ميسوروجملة  تملك سكنا مستقال/يملكجملة 
.                            تملك سيارة/يملكتكرارا جملة  12و % 14بنسبة  الرابعةالمرتبة   

 12و % 32.5بنسبة  األولىالمرتبة تمـلك سكنا مستقال / يملك،احتلت جملة الجامعيوعند الفئة ذات المستوى   
على /له القدرة علىجملة  أما.تكرارات 10و % 27بنسبة  الثانيةالمرتبة  لها دخال قارا/لـهواحتلت جملة .تكرارا

واحتلت جملة .تكرارات 09و % 24بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية 
 الحال) ة(ميسورلجملة  الخامسةوعادت المرتبة .تكرارات 04و % 11بنسبة  الرابعةالمرتبة تملك سيارة /يملك

.                                                                                وتكررت مرتين % 05.5 بنسبة  
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 2 - 4 – 4 – وحدة السياق المستعملة في القيم االقتصادية من منظور المنطقة الجغرافية
من منظور متغير يوضح استعمال وحدة السياق في تصورات الشباب الجزائري للقيم االقتصادية في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية)  44(جدول رقم   

.المنطقة الجغرافية  
 

 
 

 وحدة السياق   أحالم.ج  كونتاكت.ج  Les nelles Confidences .ج  ∑
 حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑ حضر ریف ∑

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪
مستقال تملك سكنا /يملك  18 23 06 16 24 20.5 13 20.5 05 13 19 18.5 11 22.5 06 25 17 23.25 42 22 17 17.25 60 20.5 صادية        

 القيم االقت

لها دخال قارا / له 21 26.5 11 29 32 27.25 16 25 11 30 27 26 09 18.25 06 25 15 20.5 46 24 28 28.5 74 25.5  
تملك سيارة/يملك 10 12.5 05 13 15 13 10 15.5 04 11 14 14 07 14.25 04 16.5 11 15 27 14 13 13 40 13.5  
الحال  ) ة(ميسور 11 14 07 18 18 15.25 08 12.5 06 16 14 14 06 12 03 12.5 09 12.25 25 13 16 16 41 14     
على      / له القدرة على 19 24 09 24 28 24 17 26.5 11 30 28 27.5 16 33 05 21 21 29 52 27 25 25.25 77 26.5  

/ استعداد للمساهمة في تحمل 
األعباء األسرية          

العام المجموع 79 100 38 100 117 100 64 100 37 100 102 100 49 100 24 100 73 100 192 100 99 100 292 100  
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ومن منظور المنطقة الجغرافية،وفي عينة جريدة أحالم وعند أبناء الحضر،احتلت جملة لـه/لها دخال قارا 
على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء /له القدرة علىواحتلت جملة .تكرارا 21و % 26.5بنسبة  األولىالمرتبة 
 23بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  تملك سكنا مستقال/ يملكجملة  أما.تكرارا 19و % 24بنسبة  الثانيةالمرتبة المادية 

 الخامسةوعادت المرتبة .تكرارا 11و % 14بنسبة  الرابعةالمرتبة الحال ) ة(ميسورواحتلت جملة .تكرارا 18و %
                  .مرات 10وتكررت  % 12.5 بنسبة تملك سيارة/يملكلجملة 

على القدرة له واحتلت .تكرارا 11و % 29ـب األولىالمرتبة  دخال قارالها /له،احتلت جملة أبناء الريفوعند    
ميسـور جملة  أما.تكرارات 09و % 24بنسبة  الثانيةالمرتبة على استعداد للمساهمة في تحمل األعباء المادية /
 ـب الرابعةة المرتب تملك سكنا مستقال/ يملكواحتلت جملة .تكرارات 07و %18 ـب الثالثةاحتلت المرتبة  الحال)ة(

  .تكرارات 05و % 13 ـبتملك سيارة /يملكلجملة  الخامسةوعادت المرتبة .تكرارات 06و % 16
   وفي عينة جريدة كونتاكت وعند أبناء الحضر،احتلت جملة له القدرة على/على استعداد للمساهمة في تحمل 

 25بنسبة  الثانيةالمرتبة  لها دخال قارا/لهلة واحتلت جم.تكرارا17 و% 26.5بنسبة  األولىالمرتبة االعباء المادية 
واحتلت جملة .تكرارا 13و %20.5بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  تملك سكنا مستقال/ يملكجملة  أما.تكرارا 16و %

 الحال) ة(ميسورلجملة  الخامسةوعادت المرتبة .تتكرارا 10و % 15.5 ـب الرابعةالمرتبة تملك سيارة /يملك
.                               مرات 08وتكررت  % 12.5 بنسبة  

على استعداد للمساهمة في تحمل األعباء /له القدرة على و لها دخال قارا/له،احتلت جملة أبناء الريفوعند    
 06و % 16بنسبة  الثانيةالمرتبة  الحال) ة(ميسورواحتلت جملة .تكرارا 11و % 30بنسبة  األولىالمرتبة المادية 

واحتلت المرتبة .تكرارات 05و % 13بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  ك سكنا مستقالملت/ يملكجملة  أما.راتتكرا
. تكرارات 04و % 11بنسبة تملك سيارة /يملك جملة الرابعة  

    وفي عينة جريدة  Les nouvelles confidences وعند أبناء الحضر،عادت المرتبة األولى لجملة له القـدرة 
تملك / يملكواحتلت جملة .تكرارا 16و %33بنسبة ى استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية عل/على

بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  لها دخال قارا/لهجملة  أما.تكرارا 11و% 22.5بنسبة  الثانيةالمرتبة سكنا مستقال 
وعادت .تتكرارا 07و %14.25بنسبة  ةالرابعالمرتبة تملك سيارة /يملكواحتلت جملة .مرات 09 وتكررت 18.25%

.                مرات 06وتكررت  % 12 بنسبة الحال) ة(ميسورلجملة  الخامسةالمرتبة   
 % 25بنسبة  األولىالمرتبة  ك سكنا مستقالملت/ يملك جملةو لها دخال قارا/لهاحتلت جملة ،أبناء الريفوعند    

 الثانيةالمرتبة ى استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية عل/له القدرة علىواحتلت جملة .تتكرارا 06و
 .مرات 04 تكررت و % 16.5بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة  تملك سيارة/يملكجملة  أما.تكرارات 05و % 21بنسبة 

  .تكرارات 03و % 12.5بنسبة  الحال) ة(ميسور جملة، الرابعةواحتلت المرتبة 

 استعداد للمساهمة في تحملعلى /له القدرة على احتلت جملة،أبناء الحضر وعندوفي المجموع العام،    
و .تكرارا 46و % 24 ـب لها دخال قارا/لهاحتلت جملة و.تكرارا 52و % 27بنسبة  األولىالمرتبة  الماديةاألعباء 
/ يملك جملةعادت ل الرابعةالمرتبة  أما.ك سكنا مستقالملت/يملك جملة تكرارا 42و % 22ـب الثالثةالمرتبة  احتلت  
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. تكرارا 25و% 13 بنسبة الحال) ة(ميسورلجملة  الخامسةوعادت المرتبة .تكرارا 27و %14بنسبة تملك سيارة   
له واحتلت جملة .تكرارا 28و % 28.5بنسبة  األولىالمرتبة  لها دخال قارا/لهاحتلت جملة ،أبناء الريفوعند   

جملة  أما.تكرارا 25و %25.25بنسبة  الثانيةالمرتبة مل االعباء المادية على استعداد للمساهمة في تح/القدرة على
 جملة الرابعةواحتلت المرتبة .تكرارا 17و %17.25بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة ك سكنا مستقال ملت/يملك

.  اتكرار 13و%13بنسبة  الخامسةاحتلت المرتبة  تملك سيارة/يملك و.كرارات16و %16بنسبة  الحال)ة(ميسور  
   أما تفاصيل هذه المجاميع جاءت في عينة جريدة أحالم باحتالل جملة له/لها دخال قارا المرتبة األولى بنسبة 

المرتبة على استعداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية /له القدرة علىواحتلت جملة .تكرارا 32و % 27.25
 24و % 20.5بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة سكنا مستقال ك ملت/ يملكجملة  أما.تكرارا 28و % 24بنسبة  الثانية
 تملك سيارة/يملك جملةو.تكرارا 18و % 15.25بنسبة  الحال) ة(ميسور جملة الرابعةواحتلت المرتبة .تكرارا

                        :هذه التفاصيل في الرسم البياني التالي.تكرارا 15و % 13بنسبة  الخامسةاحتلت المرتبة 
  

في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن  االقتصاديةعبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم )33(كل رقم ش
 طريق االعالنات الصحفية  في جريدة أحالم                                                                        

 
 

  
 
 

 
   أما تفاصيل في عينة جريدة كونتاكت احتلت جملة له القدرة على/على استعداد للمساهمة في تحمل األعباء 

و % 26بنسبة  الثانيةالمرتبة  لها دخال قارا/لهواحتلت جملة .تكرارا 28و % 27.5بنسبة  األولىالمرتبة المادية   
واحتلت المرتبة .تكرارا 19و % 18.5بنسبة  الثالثةاحتلت المرتبة تملك سكنا مستقال /يملكجملة  أما .تكرارا 27 

بياني التالي يوضح الرسم ال. تكرارا 14و % 14بنسبة  تملك سيارة/يملك وجملة الحال) ة(ميسورجملة الرابعة   
.هذه التفاصيل  

في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن  االقتصاديةعبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم )34(شكل رقم 
ق االعالنات الصحفية  في جريدة كونتاكتطري  

  
 
 
 

    والتفاصيل في عينة جريدة  Les nouvelles confidences جاءت باحتالل جملة له القدرة على/على استـعداد 
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/ يملكجملة  الثانيةالمرتبة واحتلت .تكرارا 21و % 29بنسبة  األولىالمرتبة للمساهمة في تحمل االعباء المادية 
 15و % 20.5بنسبة  الثةــالثاحتلت المرتبة  لها دخال قارا/لهجملة  أما.تكرارا 17و % 23.25بنسبة قال سكنا مست

احتلت  الحال) ة(ميسور وجملة.تكرارا 11و % 15بنسبة  تملك سيارة/يملكجملة الرابعة واحتلت المرتبة .تكرارا
الي يوضح هذه التفاصيل الرسم البياني التو.تتكرارا 09و % 12.25بنسبة  الخامسةالمرتبة   

  
عبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم االقتصادية في اختيار الشباب الجزائري للزواج )35(شكل رقم  

Les nouvelles confidences عن طريق االعالنات الصحفية  في جريدة   
 

 
 
 
 

   
المرتبة عداد للمساهمة في تحمل االعباء المادية ــتعلى اس/ة علىله القدرجملة وفي المجموع العام احتلت 

 أما .تكرارا 74و % 25.5بنسبة  لها دخال قارا/له جملة الثانيةالمرتبة واحتلت .تكرارا 77و % 26.5بنسبة  األولى

 ميسورجملة ل الرابعةوعادت المرتبة .تكرارا 60و %20.5 بنسبة الثالثةحتلت المرتبة ا سكنا مستقال/ يملكجملة 
. تكرارا 40و %13.5بنسبة  تملك سيارة/يملك جملةالخامسة المرتبة  احتلت.تكرارا 41و %14بنسبة الحال )ة(
.المجاميع الرسم البياني التالي يوضح هذه و  
 

عبارة عن رسم بياني يوضح نسب الجمل  المستعملة في القيم االقتصادية في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن )36(شكل رقم 
.ق االعالنات الصحفية  في الجرائد الثالثطري  
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 II- فئات الشكل
   1 – فئة الموضوع

  فئة القيم 
 

للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية لالختياريوضح استعمال فئة القيم في تصورات الشباب الجزائري )  أ 45(جدول رقم   
   

 نالحظ في هذا الجدول وبالنسبة لعينة جريدة أحالم أنه في القيم الجمالية تكررت وحدات الكلمـة 422 مرة
.% 30.5بنسبة  تكرارا 635مجموع  من % 34مرة بنسبة  213 السياقوحدات تكررت في حين  % 66 بةبنس  

 أما في عينة جريدة كونتاكت فقد تكررت وحدات الكلمة في ذات القيمة 259 مرة بنسبة 61% وتكررت وحدات
                              . %23بنسبة  تكرارا 426 أما مجموع هذه الوحدات بلغ.% 39بنسبة  مرة  167 السياق

   وفي عينة جريدة  nouvelles confidences تكررت وحدات الكلمة 185 مرة ووحدات السياق 188 مرة بنسبة
.                                                                    % 29بنسبة  تكرارا 373 بمجموع لكليهما 50%

% 40وبنسبة .تكرارا 568و % 60بنسبة  الكلمةتكرارا لوحدات  866الوحدات فقد بلغ  أما المجموع العام لهذه  
.%27.5بنسبة  تكرارا 1434ومجموع وحدات  الكلمة والسياق في عينة الجرائد الثالث  بلغ .السياقلوحدات   

∑ Les nelles 
Confidences 

كونتاكت.ج أحالم.ج  م                        العينةالقي   
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ 

 القيم الجمالية وحدة الكلمة 422 66 259 61 185 50 866 60
 وحدة السياق 213 34 167 39 188 50 568 40

27.5 1434 29 373 23 426 30.5 635 ∑ 
 القيم االجتماعية الثقافية  وحدة الكلمة 296 58 265 54 180 49 741 54
 وحدة السياق 216 42 227 46 189 51 632 46

26.25 1373 28 369 27 492 24.5 512 ∑ 
 القيم الدينية االخالقية وحدة الكلمة 409 76 359 71 223 75 991 74
 وحدة السياق 130 24 146 29 74 25 350 26
26 1341 23 297 28 505 26 539 ∑ 

لكلمةوحدة ا 284 71 294 74 192 72 770 72.5  القيم االقتصادية  
 وحدة السياق 117 29 102 26 73 28 292 27.5
20.25 1062 20 265 22 396 19 401 ∑ 

 المجموع العام 2087 100 1819 100 1304 100 5210 100
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   وفيما يتعلق بالقيم االجتماعية الثقافية في عينة جريدة أحالم،تكررت وحدات الكلمة 296 مرة بنسبة 58 %،في 

.% 24.5تكرارا بنسبة  512مجموع  من % 42مرة بنسبة  216 السياقحين تكررت وحدات   
   أما في عينة جريدة كونتاكت،تكررت وحدات الكلمة في ذات القيمة 265 مرة بنسبة 54 % وتكـررت وحدات

..% 27تكرارا بنسبة  492من مجموع  % 46مرة بنسبة  227السياق     
،في حين تكررت% 49مرة بنسبة  180 الكلمةرت وحدات تكر   Les nouvelles confidences   جريدة وفي عينة     

..% 28بنسبة  تكرارا 369 من مجموع % 51مرة بنسبة  189 السياقوحدات   
 % 46سبة بن السياقتكرارا لوحدات  632و % 54بنسبة  الكلمةلوحدات  تكرارا 741أما المجموع العام لهذه الوحدات   

.% 26.25بنسبة  تكرارا 1373 ومجموع عام بلغ  
   أما في القيم الدينية االخالقية، في عينة جريدة أحالم،تكررت وحدات الكلمة 409 مرة بنسبة 76%، في حين

..% 26بنسبة  تكرارا 539مجموع  من % 24مرة بنسبة  130 السياقوحدات تكررت   
  أما في عينة جريدة كونتاكت، تكررت وحدات الكلمة 359 مرة بنسبة 71 %. وتكررت وحدات السيـاق 146 مرة بنسبة 

..% 28بنسبة  تكرارا 505  من مجموع % 29  
في حين تكررت.%75مرة بنسبة  223 الكلمةتكررت وحدات   Les nouvelles confidences  74 السياقي عينة جريدة وحدات وف  

.% 23بنسبة  تكرارا 297 من مجموع % 25مرة بنسبة   
 26بنسبة  اقـالسيتكرارا لوحدات  350و %74بنسبة  الكلمةلوحدات   تكرارا 991أما المجموع العام لهذه الوحدات بلغ   
.% 26بنسبة  لجميع القيم تكرارا 1341 و %  

   وفيما يتعلق بالقيم االقتصادية في عينة جريدة أحالم،تكررت وحدات الكلمة 284 مرة بنسبة 71%،في حـين 
                         .% 19بنسبة  تكرارا 401مجموع  من % 29مرة بنسبة  117 السياقوحدات رت تكر

    أما في عينة جريدة كونتاكت  تكررت وحدات الكلمة في ذات القيمة 294 مرة بنسبة 74 % وتكررت وحدات السياق 
                                    .% 22بنسبة  تكرارا 396 من مجموع % 26بنسبة  مرة 102

،في حين تكررت% 72مرة بنسبة  192 الكلمةتكررت وحدات   Les nouvelles confidences  السياقوحدات  جريدة وفي عينة      
.% 20بنسبة  تكرارا 265 من مجموع % 28مرة بنسبة  73  
مجموع الو %  27.5بنسبة  السياقوحدات تكرارا ل 292 بلغو % 72.5بنسبة   تكرارا 770 بلغ  الكلمةوحدات أما مجموع   
    .% 20.25بنسبة  تكرارا 1062 عام بلغال
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فئة القيم في تصورات الشباب الجزائري في االختيار للزواج عن طريق اإلعالناتتفاصيل يوضح استعمال ) ب 45(جدول رقم   
.الصحفية   
 
 
 
 

∑ Les nelles .ج   
Confidences 

كونتاكت.ج أحالم.ج  وع   العينةن   
القيمة   

 الوحدات

 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ القيم
المادية.ق  180 43 112 43 76 41 368 42.5 الكلمة.و   

 القيم الجمالية

المعنوية.ق 242 57 147 57 109 59 498 57.5  
 مجموع الوحدات 422 100 259 100 185 100 866 100

المادية.ق  89 42 66 39.5 92 49 248 44 السياق.و   
المعنوية.ق 124 58 101 60.5 96 51 320 56  
 مجموع الوحدات 213 100 167 100 188 100 568 100
القيممجموع  635 30.5 426 23 373 29 1434 27.5  

االجتماعية.ق 200 67.5 188 71 114 63 502 68 الكلمة.و   

القيم 
االجتماعية الثقافية

 

الثقافية.ق 96 32.5 77 29 66 37 239 32  
 مجموع الوحدات 296 100 265 100 180 49 741 54

االجتماعية.ق 96 44.5 102 45 75 40 273 43 السياق.و   
الثقافية.ق 120 55.5 125 55 114 60 359 57  

 مجموع الوحدات 216 100 227 100 189 100 632 100
القيممجموع  512 24.5 492 27 369 28 1337 26.25  
الدينية.ق  209 51 158 44 76 34 443 45 الكلمة.و   

القيم 
الدينية االخالقية

 

االخالقية.ق 200 49 201 56 147 66 548 55  
 مجموع الوحدات 409 100 359 100 223 100 991 100

الدينية.ق  65 50 52 36 18 24 135 38.5 السياق.و   
االخالقية.ق 65 50 94 64 56 76 215 61.5  

 مجموع الوحدات 130 100 146 100 74 100 350 100
القيممجموع  539 26 505 28 297 23 1341 26  
الكلمة.و القيم االقتصادية 284 71 294 74 192 72 770 72.5  

.ق
صاية  

االقت

السياق.و القيم االقتصادية  117 29 102 26 73 28 292 27.5  
 مجموع الوحدات 401 100 396 100 265 100 1062 100

القيممجموع  401 19 396 22 265 20 1062 20.25  
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 المجموع العام 2087 100 1819 100 1304 100 5210 100
   بالنسبة لعينة جريدة أحـالم في فئة القيم الجمالية في وحدة الكلمة،تكررت القيم االمادية 180 مرة بنسبة ٪43  

 .٪ 58 نسبةمرة ب 124المعنوية و ٪42 ـمرة ب 89 الماديةتكررت القيم  السياق وحدة وفي. ٪57بنسبة  242 المعنويةو
.٪ 30.5 نسبة مرة ب  635 السياقالكلمة و في وحدتيالمادية و المعنوية وتكررت مجموع القيم   

،٪67.5 سبةمرة بن 200 االجتماعيةالقيم   وحدة الكلمةتكررت على مستوى االجتماعية الثقافية القيم فئة وفي     

 44.5  ـمرة ب 96االجتماعية  تكررت القيم السياق وحدةوعلى مستوى . ٪32.5مرة بنسبة  96 الثقافيةتكررت القيم و
  512ين وحدتالفي االجتماعية والثقافية وتكررت مجموع القيم . ٪ 55.5مرة بنسبة  120الثقافية  تكررت القيم و ٪

.٪ 24.5 نسبة مرة ب  
في حين تكررت .٪51 ـمرة ب 209 الدينيةالقيم  وحدة الكلمة فيتكررت ،الدينية األخالقيةلقيم افئة ل وبالنسبة   

 أما .٪50 مرة بـ 65واألخالقية  الدينيةالقيم كل من  تكررت السياق وحدة وفي.٪49مرة بنسبة  200االخالقية القيم 
.٪ 26 نسبة مرة ب  539ين هو وحدتالالقيم في هذه مجموع   

وى ـعلى مستوتكررت ذات القيم . ٪71مرة بنسبة  284االقتصادية القيم  تكررتوحدة الكلمة،وى على مستو   
.٪ 19 نسبة مرة ب  401ين وحدتالمجموع في وال . ٪ 29 مرة بنسبة  117 السياق وحدة  

  أما في عينة جريدة كونتاكت،تكررت في وحدة الكلمة القيم الجمالية المادية 112 مرة بـ 43٪. والقيم الجمالية 
 الجمالية والقيم ٪39.5 ـمرة ب 66 المادية الجمالية تكررت القيم السياق وحدةوفي .٪57مرة بنسبة  147 المعنوية

.٪ 23 نسبة مرة ب  426ن حدتيالوفي المادية والمعنوية وتكررت مجموع القيم  .٪ 60.5مرة بنسبة  101المعنوية   
 وحدة وفي. ٪ 29مرة بنسبة  77 الثقافيةالقيم و. ٪71مرة بنسبة  188وحدة الكلمة  تكررت االجتماعيةلقيم افي 

القيم وتكررت .٪ 55مرة بنسبة  125الثقافية تكررت القيم و  ٪ 45 مرة بنسبة 102االجتماعية تكررت القيم  السياق
.٪ 27 نسبة مرة ب  492ن حدتيالوفي االجتماعية والثقافية   

 وحدة وفي .٪ 56مرة بنسبة  201 األخالقيةالقيم و ٪ 44 بـمرة  158ية الدينلقيم وحدة الكلمة اتكررت في و   
مجموع القيم  وتكررت.٪ 64مرة بنسبة  94األخالقية تكررت القيم و ٪ 36 مرة بنسبة 52الدينية تكررت القيم  السياق

.٪ 28 نسبة مرة ب  505ن حدتيالوفي الدينية األخالقية   

 102 السياق وحدةمستوى  علىفي حين تكررت القيم .٪ 74 ـمرة ب 294لكلمة وحدة افي االقتصادية لقيم اتكررت   
.٪ 22 نسبة مرة ب  396ن حدتيالوفي مجموع القيم  وتكررت.٪ 26 مرة بنسبة  

مرة بـ  76 الماديةالقيم الجمالية تكررت  وحدة الكلمة،وفي   Les nouvelles confidences جريدة  وفي عينة     
المادية الجمالية تكررت القيم السياق وحدةوفي .% 59مرة بنسبة  109 المعنويةالجمالية وتكررت القيم  ، % 41  
مرة  373ن حدتيالوفي مجموع القيم  وتكررت .% 51مرة بنسبة  96  المعنوية وتكررت القيم،% 49بنسبة  مرة 92
.  ٪ 29 نسبة ب  

 وحدة وفي.% 37مرة بنسبة  66 الثقافيةالقيم و% 63مرة بنسبة  114 االجتماعيةتكررت القيم  وحدة الكلمةوفي   
في مجموع القيم و.% 60مرة بنسبة  114 الثقافية وتكررت القيم.% 40مرة بنسبة  75االجتماعية  تكررت القيمالسياق 

.  ٪ 28 نسبة مرة ب 369ن حدتيالو  



وتحليل النتئج  عرض                                        الفصل السادس                                                                                                                 
                                                     

 346

 .% 66مرة بنسبة  147 قيةاألخالوتكررت القيم  % 34مرة بنسبة  76 الدينيةتكررت القيم  دة الكلمةـوحوفي     

مرة بنسبة  56  االخالقية وتكررت القيم.% 24مرة بنسبة  18 الدينية تكررت القيمالسياق  دةـوحوعلى مستوى 
وفي                                                        .٪ 23 نسبة مرة ب 297ن تكررت حدتيالوفي مجموع القيم و .76%

مرة  73 تكررت القيمالسياق  وحدةوعلى مستوى .% 72مرة بنسبة  192 االقتصاديةالقيم  تكررت وحدة الكلمة
.  ٪ 23 نسبة مرة ب 297ن تكررت حدتيالوفي مجموع القيم و .% 28بنسبة   

مرة  498 المعنويةالقيم و ٪42.5مرة بنسبة 368 وحدة الكلمةفي  الماديةلجمالية اوفي المجموع العام،تكررت القيم    
مرة  320المعنوية كررت القيم ت و.٪44 مرة بنسبة 248 المادية الجمالية تكررت القيم السياق وحدةوفي  ٪ 57.5ة ببنس

.  ٪ 27.5 نسبة مرة ب 1434تكررت  ومجاميع هذه  القيم.٪ 56بنسبة   
مرة بنسبة 239 الثقافيةفي حين تكررت القيم . ٪68مرة بنسبة  502االجتماعية تكررت القيم  وحدة الكلمةفي و    
 ٪ 57 مرة بنسبة 359افية ـالثقالقيم  تكررتو ٪43 مرة بنسبة 273 االجتماعيةتكررت القيم  السياق وحدة وفي.٪ 32

.                                                                  ٪ 26.25 نسبة مرة ب 1337التكرارات عند هذه القيم ومجموع   
مرة  548 األخالقيةفي حين تكررت القيم . ٪45مرة بنسبة  443تكررت  وحدة الكلمةفي الدينية  وبالنسبة للقيم     

. ٪ 61.5ـمرة ب 215 األخالقيةالقيم  و. ٪38.5 مرة بنسبة135الدينية تكررت القيم  السياق وحدة وفي.٪ 55 بنسبة 

                                              .         ٪ 26 نسبة مرة ب 1431التكرارات عند هذه القيم بلغت ومجموع 

مرة  272 السياق وحدة فيتكررت و ٪72.5مرة بنسبة  770تكررت  وحدة الكلمةفي االقتصادية  أما فيما تعلق بالفيم  
:ا كما يلييوبمكن تمثيل ذلك بيان.٪20.25 مرة بنسبة 1062 وبلغت في المجموع  .٪ 27.5 بنسبة  

 
المستعملة في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن  )الكلمة و السياق( القيمعن رسم بياني يوضح نسب عبارة )37(شكل رقم 

.طريق االعالنات الصحفية  في الجرائد الثالث  
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 2 – فئة الشكل
 2 – 1 -  فئة العناوين 

ي االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفيةيوضح استعمال العناوين في تصورات الشباب الجزائري ف)  46(جدول رقم   
 

العناوين تحت  �
 الفرعية

العينة                   العنوان الرئيس العناوين الفرعية  

أحالم.ج ت 01 07 25 33  
84.5 ٪100 64٪  ٪33.33 ٪ 
كونتاكت.ج ت 01 04 0 05  

13  ٪  0   36٪    ٪ 33.33 ٪ 
Les nelles Confidences ت 01 0 0 01 .ج   

02.5  ٪0 0 33.33 ٪ 
 المجموع العام ت 03 11 25 39
100 100 100 100 ٪ 

       
 "الحاللبيت "،)ألحالم" (الخطابة،"٪ 33.33رئيسا بنسبة  افي الجدول السابق، استعملت جرائد العينة عنوان واحد

                  Les nouvelles confidences بالنسبة "  Rencontre   "و) نتاكت كو( 
36٪في جريدة كونتاكت بنسبة  04في جريدة أحالم،  ٪64عناوين ونسبة  07أما العناوين الفرعية فجاءت بعدد      

كما اختفت العناوين تحت الفرعية ما عدا .  Les nouvelles confidencesواختفى هذا النوع من العناوين في جريدة 
٪100في العدد الواحد بنسبة * عنوانا 25في جريدة أحالم حيث بلغ عددها   

  05 اكتــجريدة كونتوفي عينة .٪84.5عنوانا بنسبة  33 جريدة أحالم،ظهر في عينة وبالنسبة للمجموع العام    
والرسم البياني .٪02.5  انا واحدا بنسبةنوظهر ع   Les nouvelles confidences التالي   أما في عينة .٪ 13عناوين بنسبة  

.يوضح هذه النسب  
المستعملة في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق االعالنات  قيم العناوينعبارة عن رسم بياني يوضح نسب )38(شكل رقم 

.الصحفية  في الجرائد الثالث  
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  .ألنه االكثر ظهورا 25دد يوجد تفاوت في عدد العناوين تحت الفرعية ما بين عدد وآخر لكنه ليس تفاوتا ذو داللة وقد اختارت الباحثة الع *

 2 – 2 -  فئة مفردة النشر
 

في تصورات الشباب الجزائري في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفيةمفردات النشر يوضح )  47(جدول رقم   

 
ر،إذا ما اعتمد عليه الباحث فإن عملية التعرف عليها في مادة التحليل تتم بصورة مباشرة كما وبالنسبة لمفردة النش
) 263أحمد بن مرسلي، م س ذ، ...(تجلت فوق الصفحات  

في حين احتلت عينة كونتـاكت  ٪ 69.5مفردة نشر بنسبة  1193وت حيث احت األولىواحتلت عينة أحالم المرتبة   
Les nouvelles confidences واحتلت عينة جريدة  ٪16مفردة بنسبة  275حيث تكررت مفردات النشر الثانيةالمرتبة   

:ويمكن توضيح ذلك من خالل الرسم البياني التالي.تكرارا 249و ٪14.5بنسبة المرتبة الثالثة   
    

 

المستعملة في اختيار الشباب الجزائري للزواج عن طريق  قيمة مفردة النشرعبارة عن رسم بياني يوضح نسب )39(قم شكل ر
.االعالنات الصحفية  في الجرائد الثالث  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

∑ Les nelles Confidences كونتاكت.ج أحالم.ج   الفئات                العينة 
 ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪

100 1719 
 

14.5 249 16 275 69.5 1193 
 

)أطر اإلعالنات(مفردة النشر  
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 تحليل النتائج في ضوء مدخل الدراسة
ات في نظمه المختلفة، بدءا شهد المجتمع الجزائري منذ بداية القرن العشرين تحوالت أدت الى تغير   

بالنشاط السياسي الى التطور القيمي الذي مس النظام االقتصادي وقد أثر كل هذا على القيم االجتماعية،التي 
نجم عنها بعض التداعيات،مما  عرفت هي األخرى تطورات ظهرت نتائجها على سلوك االنسان الجزائري

وهي معايير ذات أهمية .معايير مستحدثة في االختيار للزواجانعكس سلبا أو إيجابا على االسرة منها ظهور 
معتبرة،ألنها تحدد الطرق التي يتجه بها المجتمع في أهم فئة من فئاته الى طرح قضية من أهم القضايا التي 

.                      عرفتها االنسانية قاطبة منذ وجودها ومستمرة معه إلى أن يرث اهللا األرض وما عليها  
وحول هذه المعايير صيغت خطابات متعددة ومتنوعة انبثقت عن التصورات االجتماعية؛تلك المعرفة   

المعارف والمعلومات وواالتصال  والتربيةالتلقائية المشتركة والمشكلة من التجارب ونماذج التفكير 
                       .      التي  يحملها مجتمع ما عن قضية ما ولتكن قضية االختيار للزواج والترسبات

وتحليل وظائف التصورات االجتماعية يوضح مدى أهميتها في فهم الديناميكية االجتماعية ألنها تفسر طبيعة   
ومن خاللـها يتم فهم محددات السلوك .العالقات ما بين الجماعات االجتماعية وعالقة االفراد بمحيطهم وبيئتهم

...المعلومات التي ستنـدمج مع شخصيتـهم،قيهم،تاريخهم،وضعيتهموالتوقعات والممارسات ورصد مجموعة   
.وتأخذ بالتالي وضعا خاصا انطالقا من مجموعة من المتغيرات  

والشباب الجزائري لديه هو اآلخر تصوراته االجتماعية المكتسبة خالل مراحل تنشئته حول جملة من    
والتي يسعى .ن نلمسها في اهتماماته وحاجياته ودوافعهالقضايا ناهيك عن قضية االختيار للزواج التي يمكن أ

بعدة طرق ووسائل منها وسائل االعالم واالتصال بما في ذلك االعالم المكتوب الذي يعد االعالن  تحقيقها الى
.      أهم رافد من روافده المالية التي تمكنه من االستمرار -كغيره من وسائل االعالم االخرى  –بالنسبة له   

االعالن يؤثر بصورة إيجابية أو سلبية على نوعية القيم والعادات والتقاليد واالتجاهات والتصورات،وهي و  
أن االعالن يمكن أن يقارن بالمدرسة والمسجد في تأثيره "قيم يحدث حولها نوع من التحديث فيرى العلماء 

طبيعة شاملة،فالذي ال يقرأ وال يسمع وال وهو تأثير ذو . على المجتمع ألنه يخلق أنماطا من التفكير عند الناس
نمط التفكير الذي يخلقه يدوم فترة طويلة بل لعله يزداد عمقا مع  ثـم أن.يشاهد االعالن يعلم عنه من اآلخرين

لكن ليس من السهولة بمكان المساس بجوهر هذه القيم بالرغم من تأثيرها ).105،أحمد بدر،م س ذ"(مرور الوقت
معدوما،لكن جل التغيرات ...تأثيره على االتجاهات والعادات والتفكير والتصورات الزعم أنفمن الخطأ .الكبير

مواءمة الرسالة االعالنية داخل  الطارئة يكون بعضها غير ملموس إال بعد فترة من الزمن، ألنها تتجه نحو
 عادة مقاومة من نوعالمعارضة تلقى  إطار القيم السارية بدل من معارضتها معارضة شديدة أو خفيفة فتلك

بوعي استجابتنا لكن ال ننتبه للعمـلية الوسيطة نحن ندرك اإلثارة التي تضرب أحاسيسنا:"وتشاكوتين يقول.ما  
                                                 (Bernart cathelat,2001,109 التي تجري  في الالشعور )".  

وظيفة اجتماعية ال تهدف للربح على "يس في كليته مدفوع األجر ألن له الذي تقدمه هذه الوسيلة ل واإلعالن   
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  منها  ) 2005،351عبداهللا،عبد الرحمن،"(األقل المباشر وهي التزويد بالمعلومات وأساليب اإلرشاد وتقديم الخدمات
  . خدمة االختيار للزواج  

لتحقيق أهداف وغايات محددة وفقا للوظائف والجمهورعند تعرضه لمنبهات االعالنات المختلفة،يكون مدفوعا     
فدوافع التعرض إلعالن ما ينتج أساسا عن الحاجيات  ومن ثم.التي تؤديها واالشباعات التي يجنيها من ورائها

وترتبط هذه دوافع بمتغيرات ديمغرافية متعددة كالسن .النفسية واالجتماعية ويتطلع الى توقعات يمكن اشباعها
  ...علم والبيئة االجتماعية والطبيعيةوالجنس ومستوى الت

فاالفراد يتأثرون بعديد مـن الحقائق االجتماعية .واستخدام وسائل االتصال وقنواته يشكل دافعا سلوكيا   
والفيسيولوجة لخدمة حاجياتهم وتحقيق أهدافهم ضمن قيم معينة والتي تعتبر من أهم المعايير التي تؤثر في 

  .االطار المرجعي الذي يدرك من خالله الرسائل ويفسرهاتحديد سلوك الفرد إذ تعد 
ونسق االعالم جزء من النسق االجتماعي العام،وإذن المضامين التي ينقلها تؤثر بطريقة أو بأخرى في بقيـة  

وبالرغم أنه ال يمثل النسق الوحيد إال أنه يلعب دورا أكثر فاعلية في تبادل هذه االنساق اآلراء .االنساق
أي أنه يساهم مساعمة كبيرة في إعادة تشكيل الحياة االجتماعيـة وأنماط .مات والتقارير والبياناتوالمعلو

  .فهو من الديناميات التي تدفع  نحو التغيير...السلوك والبنية المعرفية
. ماعيةونموذج البنائي الوظيفي يوضح العالقة المتبادلة متحركة وديناميكية بين وسائل االعالم والنظم االجت   

وتطبيق هذا النموذج يفرض النظر الى  .فالمجتمع يؤسس النظام االعالمي الذي يقوم بدوره في تطوير المجتمع
وما تقوم به من ...في عالقتها بعناصر بناء االجتماعي وما تعكسه من االتجاهات والتصورات والميول الوسائل

... في النهاية في بناء الرسالة االعالمية ومحتواهاوظائف وما تقدمه من خدمات للفرد والمجتمع والتي تتجسد 
والنظرية البنائية الوظيفية تتبنى أيضا تفسير مكونات وعناصر المؤسسات اإلعالمية وعالقتها بالنظم    

عن هذا االختيار كنظام أو على األقل كجزء -إن جاز لنا التعبير مجازا  -ومنها نظام االختيار للزواج االخرى
.                                                                        القائم داخل مؤسسة األسرةمن النظام   

متوازنة لعالقة الناس بالوسيلة  وما توصلنا إليه من نتائج يؤكد قدرة هذه النظرية على تقديم تفسيرات  
وهو تفسير ذو أهمية كما .الي عموماوللسلوك االتص) بغض النظر عن نوعها وخطها السياسي،،،(االعالمية 

والسلوكيات واالهتمامات  في أبحاث االستخدامات واالشباع،حيت تتضمن عناصر النظام المعايير والميول
.                                                    واالتجاهات وما شابه ذلك والرغبات والتصورات والقيم  

كن القول أن االهتمام السوسيولوجي بقضايا االسرة والـزواج تأصل مع تأصل كما أنه من جهــة أخرى يم     
 النظرية البنائيـة الوظيفية التي ترى فيها نسقا من أهم االنساق التي يصلح بها المجتمع،وقد يفسد إذا مـا أصاب 

سليما قائما على االختيار ومن ثم البد وأن يكون بناء هذه االسرة بناءا . وظيفة من وظائفها أي نوع من االختالل
السليم الذي يؤدي الى تحقيق السعادة الزوجية واألسرية التي  تعني في المقام االول االلفة والعاطفة البيولوجيـة 

.وااللتزام االجتماعي واالحترام المتبادل  
ونفسية واجتماعية وعملية االختيار للزواج عبارة عن تأمين حاجيات ومتطلبات االستقرار كونها عملية روحية     
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عملية التفكير في *:"فيؤكد األستاذ محمود القشعان.والبحث عن التقارب في نمط السلوك والفكر والحياة.ومادية

أن يكون واضحا في أذهان المقبلين على  الزواج أمر فطري واالستعداد إلقامة أسرة شيئ طبيعي،لكن ينبغي
         ).95، 20006خليفة محمد المحرزي،.(في تحقيق السعادة الزوجيةالزواج،أن قضية االختيار تلعب دورا رئيسا 
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  .وأستاذ بجامعة الكويت استشاري األسرة بالديوان االميري الكويتي* 

  ضوء الدراسات السابقةالنتائج في تحليل 
 تحليل النتائج في ضوء الدراسة االولى

المحلل بواسطة وسائل اإلعالم كان لديهم  عرفواأن الذين " من بين النتائج التي توصل إليها موسكوفيتش   
ها تتبع مما يدل داللة قاطعة على أهمية الصحافة في حياة الناس العامة وحتى الخاصة،كون "تصورات ملموسة 

كما  .السارياالطار االجتماعي ومالئمة استراتيجية تحمل مجموعة من المعايير في بناء الرسالة االعالنية ال
من التفكير  اخلق انماطفهي ت .حتى أن البعض يقارنها بمؤسسات التنشئة االجتماعية،والضبطللتحكم أنها أداة 

قد يؤدي الى  -االستهالكي أو الخدماتي  -العالن كما أن ا.خصوصا في القضايا العامةمن خالل التأثير 
سلوكا يوجه االفراد الى السلوك أو ،من قبلموجودة لم تكن القيام بممارسات كتغيير أنماط السلوك العام السائد 

حسب الكثير من  - الى جانب ذلك ييسر .مؤيدا أو معارضا  لللترويج لنمط ثقافي معين حسب الهدف المرسوم
.                                                                              ى الناس الحياةعل -الدراسات   

ووسائل االعالم واالتصال بما في ذلك االعالم المكتوب،من المؤسسات االجتماعية التي تتدخل في أدق    
أي العام وتسوق الصور الذهنية تفاصيل حياة االفراد الى درجة اقتحام الخصوصيات الحميمة،فهي توجه الر

وتنشر التصورات االجتماعية على اعتبارها من أهم الوحدات التي تحاول من جانب ما جمع الشتات 
.                                     حول قضية من القضايا أو مسألة من المسائل - إن وجد  - االجتماعي   

يكن ولن يصبح من األمور الهينة التي تمر دون مخاض فكري  ومن هذه المسائل االختيار للزواج،الذي لم  
والمجتمع الجزائري عادة ما ينعت عملية االختيار هذه  .عسير يواجه الشباب المقبل على الزواج وذويهم

بالرغم من .وما ينجر عن النجاح أو الفشل من نتائج.في إشارة الى المغامرة التي قد تنجح وقد تفشل" بالبطيخ"
.                                            فيها الى حد الشطط والمبالغة أحيانا في التقصي والسؤال التدقيق

إن النتائج التي توصل إليها موسكوفيشي عن دور الصحف بسياستها االفتتاحية المختلفة وحتى     
لتحليل النفسي عند قرائها على المتباينة،تمكنت من  إبراز وربما تعزيز نوع من التصورات االجتماعية حول ا

واألمر ذاته في .من العالج أو معارضته) حينها ( اختالف توجهاتهم  ومشاربهم سواء بتأييد هذا النوع الجديد 
دراستنا،فالمالحظ    أن الصحف مجاال إلبراز التصورات الدائرة في مختلف المجاالت ومنها ما يمس بقوة 

للزواج التي لم تعد من المسائل المتروكة لألهل  أو على األقل لم تعد كذلك مجال الشباب، مثل قضية االختيار 
وإنما أصبح الشاب هو المعني األول بها ورأي األهل رأيا استشاريا وإن لم يأخذ هذه الصفة .في كليتها

 -يارليس من باب سوء تقدير األهل  لهذا االخت - وألن الشاب الجزائري يجد في االختيار الشخصي .العلنية
طريقة من الطرق التي يبرز فيها شخصيته وقدرته على تحمل المسئوليات،ويعزز بها صورته أمام زوجـة 

.   المستقبل لتطمئن بدورها على رغبته فيها واستعداده لتأمين حياتها والدفاع عن كرامتها متى لزم األمر ذلك
ألي سبب مـن - حة معينة من الشبابوإعالنات الزواج عن طريق الصحف من السبل  التي تساعد شري    

على االختيار للزواج وحول هذا االختيار توجد تصورات توضح بشكل أو آخر شروط هذا االختيار -األسباب
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.                                                                                                   وتداعياته
                                                                                                    

   تحليل النتائج في ضوء الدراسة الثانية
انصب الى نتائج "قيم الزواج لدى الطالب الجامعي "توصلت وردة لعمور من خالل دراستها الموسومة   

:لمتمثلة فياهتمامنا على تلك التي لها عالقة وثيقة بدراستنا وا  
.عند اإلناث 91مرة عند الذكور و  55حيث تكررت  األولىالمرتبة احتلت  الدينقيمة  -  
.عند اإلناث 86و عند الذكور  مرة 48حيث تكررت  الثانيةالمرتبة  احتلت االخالققيمة  -  
.مرة 41بـ إلناث عند ا السابعةمقابل  .مرة 28 حيث تكررت عند الذكور الثالثةالمرتبة  الجمالاحتلت قيمة -  
 بتكرار الخامسةل المرتبة ـمقاب.مرة 27قدره  بتكرارعند الذكور  الرابعةالمرتبة النسب الحسب وقيمة  احتلت -

  .عند االناث مرة 47قدره 
  رارـعند اإلناث بتك الرابعةمقابل المرتبة .مرة 25عند الذكور حيث تكررت  الخامسةفي المرتبة  المالقيمة  -
.رةم 49قدره    

 والنتائج التي توصلنا إليها    
  األولىمقابل المرتبة .مرة 381عند الذكور حيث تكررت  الثالثةفي وحدة الكلمة المرتبة   الجماليةاحتلت القيمة   

حيث تكررتواالناث على حد سواء عند الذكور  الثانيةاحتلت في وحدة السياق المرتبة .مرة 485عند اإلناث بـ   
  .على التوالي رةم 302 و 266
في وحدة الكلمة المرتبة ) وفي دراسة لعمور أشارت إليها بالحسب و النسب( االجتماعية الثقافيةاحتلت القيمة و    

اق ـفي وحدة السيأما . مرة 458عند اإلناث بـ  الثانيةمقابل المرتبة .مرة 283عند الذكور حيث تكررت  الرابعة  
. مرة 352و 280عند اإلناث حيث تكررت وذكور عند ال األولىالمرتبة  فقد احتلت  

ل ـمقاب. مرة 576عند الذكور حيث تكررت  األولىاحتلت في وحدة الكلمة المرتبة  الدينية االخالقيةالقيمة أما     
.مرة 184تكررت عند الذكور إذ  الثالثةالمرتبة احتلت في وحدة السياق .مرة 415عند اإلناث بـ  الثالثةالمرتبة   

.مرة 166عند اإلناث بـ  الرابعةالمرتبة  مقابل  
  الرابعةالمرتبة  مقابل.مرة 382تكررت ،وعند الذكور الثانيةفي وحدة الكلمة المرتبة  االقتصاديةاحتلت القيمة و  

مقابل المرتبة.مرة 120تكررت  وعند الذكور  الرابعةالمرتبة احتلت في وحدة السياق و.مرة 388عند اإلناث بـ   
        .مرة 172عند اإلناث بـ  الثالثة

وهذه القيم متقاربة في الدراستين مما يدل داللة واضحة أن تصورات االختيار للزواج عند الشباب الجزائري        
لكـن. تأخذ نفس المنحى بالرغم من أن متغير المستوى التعليمي الجامعي أساسي في دراسة الباحثة وردة لعمور  

.ين االعتبار المستويات المختلفة من االبتدائي الى الجامعيدراستنا اخذنا في ع في   
والتعليم ذو تأثير قوي في تشكيل السلوك،فهو من المحددات المهمة جدا في عمليات التعرض للمواد   

ومن البديهي تميز االعالم المكتوب عند الحديث عن هذه الوسائل عن غيره .االعالمية، بما فيها المادة االعالنية
بينه  ارتباط قوي جمهوره يحتاج الى مهارات خاصة قد ال تتوفر في ذوي المستويات التعليمية الدنيا لوجودألن 
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.                                        وبين القـراءة الجيدة كما أكدته دراسة ولبيير شرام المشار إليها سابقا
  

في النهاية على سلوكيات األشخاص بتعديلها وحتى يؤثر  - وهو وظيفة من وظائف اإلعالم  -والتعليم     
،ووفقا لمجموعة الظروف والعوامل التي تتحكم الحضاريفي سياق نوعية الواقع االجتماعي و لكن تغييرها،

وفي األساس ما التعليم إال بناء اجتماعي قائم  تشرف عليه مؤسسات تقيمها .ومتطلباته فيها احتياجات المجتمع
التي تخطط  من خاللها لهذه  ولهذه المؤسسات تصورات عن الكيفية.أهداف تضعها لتحقيقالدول والحكومات 

.                                                            التي تحققها والمؤهالت البرامج األهداف وتسطر
يشكله األفراد من خالل ما المعرفي الذي ومما سبق،نؤكد أن التعليم يزود التصورات االجتماعية بالمخزون    

هذا المخزون القابع في حياتنا العقليـة.للزواج يحملونه من رصيد تراثي حول موضوع ما كموضوع االختيار  
.عن بعض التي قد تميز بعضنا رغم االختالفات الجوهرية... والنفسية واالجتماعية  

تتقاسمها الجماعة وتتبادلها فيما  لتيا وهي مجموعة من المحتويات والمعارف - والتصورات االجتماعية   
فهي تعمل دائما تحت شروط معينة –بينها بالرغم من التفاوتات االجتماعية واالقتصادية والثقافية الحاصلة 

وتوجيهات خاصة تحدد قواعدها،إال أنها تُخضع عامل التعليم إلرادة األفراد وإن كان في ظل المؤسسات، 
فقد نجد تصورات حول موضوع معين منتشرة بنفس .جماعة االنتماءتصورات األفراد إلرادة  وتخضع

االعتقاد عند المتعلمين وغير المتعلمين،ومن هذه التصورات رفض المجتمعات التقليدية لبعض القضايا 
والمسائل التي تعد جوهرية في حياتهم أو تعتبر من الطابوهات التي ال يمكن اإلفصاح عنها إال في نطاق و 

.                                                                                          للغايةمحيط ضيق   
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 تحليل النتائج في ضوء الدراسة الثالثة  

. حضريين فيما يتعلق بالقّيم المعنويـة-ال يوجد تغييرا ملحوظا بين الجيلين الريفيين أو الحضريين أو الريف  
وهذا بالفعل ما توصلنا إليه من نتائج فيما يخص هذه النقطة بالذات،فأبناء الريف وأبناء الحضر كانت 

وفيما يتعلق بالقيم الثقافية.لديهم % 57و  %   59في وحدة الكلمة نسب متقاربة فيما يخص القيم الجمالية المعنوية  
.التواليعلى % 28.5و% 26.5األخالقية ونسب القيم %18و % 14كانت النسب   

متقاربةو % 29و % 27وفي وحدة السياق بقيت هذه القيم متقاربة  فيما يخص القيم الجمالية المعنوية بنسبة    
% 26و % 35األخالقية وما تعلق بالقيم . % % 25و  فيما يتعلق  ما انوع  32الثقافية  بالقيم  

متأصلة في المجتمع العربي ومنها المجتمع وهذه النتائج تثبت بما ال يدعـو مجاال للشك أن القيم المعنوية    
.    مردها الى وحدة الدين والعادات والتقاليد رغم مظاهر التمدن المادي الظاهر الجزائري،وهي قيم مشتركة

فرغم  التغيرات التي طرأت على االختيار للزواج من اختيار تقليدي محض يحسمه اآلباء واألمهات أو أسن 
 الى االختيار الشخصي لكن بمباركتهم ورضاهم واتفاقهم على أدق التفاصيل...ثراهمرجال العائلة كالجد أو أ

ويرجع ذلك الى .الثابتة لكن هذه التغيرات لم تمس أعماق القيم والمحكات المعنوية.لمراحله المختلفة ومناقشتهم
سمي والنفسي أهم سنوات النمو العقلي والج –في سن تنشئته االجتماعية األولى أن الشباب الجزائري

.  تأثيرات عميقة يكون قد تشرب قيم المجتمع ومفاضالته وعاداته وتقاليده وما ينجم عن ذلك من -واالجتماعي
تبقى غير واضحة- وهي تغيرات طبيعية ناتجة عن التغيرات المادية –والتغيرات الحاصلة في القيم المعنوية   

لكنها لم تمنع من إيجاد .ئة قد تمتد الى أجيال متتاليةوهي تغيرات بطي.احصائية أو قوية أي تبقى دون داللة
بل بالعكس هناك محاوالت تطويع هذا االسلوب .بدائل ألسلوب االختيار للزواج دون أن يمس بالقيم االصيلة

وهذه التغيرات أماطت اللثام عن وجود فئات اجتماعيـة شبانية فرعية لها أسلوب .لألنمـاط الثقافية السائدة
فاالختيار للزواج اليوم أصبح من القضايا .ل في االختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفيةبديل يتمث

فرغم انتشار قنوات التعارف .الحياة االجتماعية خصوصا في المجتمعات غير التقليدية لتشابك الشائكة
نوعا من العزلة  تاالعالم واالتصال،إال أن هذه القنوات في الحقيقة خلق والتواصل االجتماعيين كوسائل

محدود  حيث أصبح الناس ال تحتكون ببعضهم البعض إال في نطاق –متفاوتة  ولو بدرجات –واالغتراب 
المجتمعات التقليدية،والقائم  ضيق من مجال التقارب الواسع المعروف داخل أمر.للغاية وفي ظروف خاصة

ومن ثمة عملية –قات الخاصة أو السرية دون العال –واألسر مما يسهل من عملية االختالط  بين العائالت
.                                                                                            االختيار للزواج  

 وما يتفق يوافق تصورنا هذا، دراسة الباحثة سامية حسن الساعاتي تؤكد فيها أن العالقات الحميمة في المدن 
).هكذا(لحضرية حل محلها العالقات الرسمية غير الشخصية والتي تتميز بالكثير من عدم االكتراث والمناطق ا  

وضوابطها غير الرسمية من عادات وتقاليد وأعراف  فرضت انحصار سلطة  المجتمع كما نشأت الفردية التي  



وتحليل النتئج  عرض                                        الفصل السادس                                                                                                                 
                                                     

 356

وصعب من إمكانية الحصـول ما تعلق باالختيار للزواج مما عقد عملية االختيار هذه  وقيم،ومن تلك الضوابط  
.)123سامية حسن الساعاتي،م س ذ،(.القيم و خاضع لنفس الضوابط على الشريك المناسب المقيد بنفس  

 تحليل النتائج في ضوء الفرضيات
اثبتت النتائج المتوصل إليها في دراستنا ثراء التصورات االجتماعية الخاصة باالختيار للزواج عند الجنسين     

الشباب،وهي أهم شريحة داخل أي  وهم من فئة.ف مستوياتهم التعليمية وتباين سنهم وبيئتهم الجغرافيةعلى اختال
ولها ).12،13، 2000ماجد الزيود،(.مع األحداث على مختلف مستوياتها بروح ديناميكية تتفاعلمجتمع انساني ألنها 

أربع  تحت والتي تندرج لمحلية واإلنسانيةاالحضارية غالبا ما تتأثر بالبيئة االجتماعية التي اهتماماتها 
:               رئيسة تتمثل فيما يليمجموعات   

.الوطنلعامة المتعلقة بقضايا المجتمع واالهتمامات ا*   
.   االهتمامات الجادة ذات الطبيعة العملية و لها عالقة بالمستقبل*   
.ولى كالزواجاالهتمامات الذاتية والتي يمكن أن تتصل باالهتمامات األ*   
      ).43، 42، 2005إبراهيم بدران، ( .االهتمامات االستمتاع بالحياة كالبحث عن الحرية والترفيه والالمسئولية* 
حداث الجارية فهو كغيره من الشباب يتأثر باأل.ال تخرج اهتماماته عن التي سبق ذكرها*والشباب الجزائري،   

بمؤسسة الزواج التي عرفت تطورات هامة منها  اهتماماتهبما فيها العاته وله اهتماماته وتط.على المستوى العام
 أو حتى رفضه،الى مضضعلى وقبوله عن اقتناع أو ظار االختيار أو طلبه من األهل واألقارب من انت االنتقال

م واالتصال،وعرف تصـورات خد أساليب متعددة منها االعالنات على وسائل اإلعالاالختيار الشخصي الذي أ
الغربية وحتى  الصحفكانت الى عهد قريب بعيدة عن ممارساته وإن لم تكن غريبة عنه ألنها كانت تنشر في 

.               في الجزائر تحت مسمى الصحافة األجنبية توزع تي كانتوال العربية خاصة الصحافة المغتربة  
وراته االجتماعية فيما يتعلق باالختيار للزواج عن طريق والشباب الجزائري الذي قمنا برصد تص   

المتمثلة  ؛ه الديمغرافيةـوضحنا خصائص.من خالل تحليل مضامين الصحف عينة دراستنا اإلعالنات الصحفية
المستوى تتدرج من التي والمؤهالت التعليمية ،)35- 30،30- 25،25-20(،متغير السن)ذكور،إناث( الجنسمتغيـر في 

اوز ـبمعنى إن كان المعني قد تجع تحديد المستوى الجامعي بالضبط، إن لم نستطو.الى الجامعي االبتدائي
بذكر  ى أصحابهاألن كل األعداد التي رصدنا تصوراتها لم تحدد هده النقطة واكتف،مرحلة التدرج أم ال

  .األريافي تركيب من أبناء المدن وهوالجغرافية،والبيئة .أخرى ليـدون تفاص المستوى
:        ولرصد تصورات هؤالء الشباب لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية وضعنا فرضية عامة مفادها   

تصورات الشباب الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية القيم الجمالية تبرز في"      
الدينية  وتبرز تصورات القيم.ـة الثقافية بحكم المستوى التعليميوالقيم االجتماعي.بحكم الجنس) المادية والمعنوية(  

    ".  وتبرز في تصوراتهم القيم االقتصادية بحكم السن .االخالقية في البيئتين الريفية والحضرية
:  وعن هذه الفرضية انبثقت فرضيات جزئية توصلنا من خاللها الى نتائج وهي  
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   )38، 2005إبراهيم بدران،.( بالمئة منهم شباب منتج 6.70و ٪ 20.2مليون نسمة بنسبة تقدر بـ  33.7يبلغ والشباب الجزائري 

 تحليل النتائج في ضوء الفرضية الجزئية األولى
خصوصا في فترة المراهقة  - ونساءارجاال- يعد الجمال أحد المحكات القوية في االختيار للزواج،فكل الناس   

والشباب كثيرا ما يبنون تصورا مشبعا بالرومانسية والجماليات للشريك المنتظر،قد يصل الى درجة إقامة 
ومن هذا المنطلق ارتأينا البحث في هذه القيمة حيث .مقارنة بين الصورة الواقعية وبين نجوم السينما واالعالنات

برز في تصورات الشابات الجزائريات لالختيار للزواج عن طريق االعالنات ت:  " حددنا فرضية مفادها
الجمالية  وفي تصورات الشبان الجزائريين القيم.)النفسالروح،جمال جمال (الجمالية المعنوية  الصحفية القيم

                   )                                                       جمال الشكل،جمال المظهر". (المادية
أن االختيار للزواج على أساس القيم الجمالية عند الذكور  وحدة الكلمةوقد أظهرت النتائج المتوصل إليها في    

الجمالية  والقيم. ٪42.78مرة بنسبة  163وتكررت القيم الجمالية الماديـة .٪44.00بنسبة  866مرة من أصل  381تكررت 
.٪57.22بة مرة بنس 218 تكررتالمعنوية   

.٪42.27مرة بنسبة  205وتكررت القيم الجمالية المادية .٪56.00مرة بنسبة  485وعند االناث تكررت هذه القيم     
.٪57.73مرة بنسبة  280الجمالية المعنوية  والقيم  

وتكررت القيم.٪47.00بنسبة  568مرة من أصل  266وعند الذكور تكررت القيم ،وحدة السياقوعلى مستوى      
.٪53.00مرة بنسبة  141الجمالية المعنوية  وتكررت القيم. ٪47.00مرة بنسبة  125الجمالية المادية   

والقيم.٪41مرة بنسبة  123وتكررت القيم الجمالية المادية .٪53مرة بنسبة  302وعند االناث تكررت هذه القيم     
.٪59.00مرة بنسبة  179الجمالية المعنوية  القيم  
هو هذا الجانب  الجمالية المادية،فليسالقيم  تفوقت عند الجنسين علىالمعنوية الجمالية قيم نالحظ أن الو   

والجمال المادي .في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفيةالشغل الشاغل 
   .أسرة مستقرةنسبية وليس معيارية يمكن من خاللها اختيار الشريك المناسب لبناء  عندهم قيمة

لكن القيم الجمالية المادية ليست ببعيدة كثيرا عن القيم المعنوية،مما يدل داللة واضحة أن هؤالء الشباب يبحثون 
غير أنهم يتطلعون لالختيار من ...عن شريك يجدون عنده  الراحة واالستقرار والحياة الهنيئة والهدوء والبشاشة

  ...حب التظاهر ستمتاع والمفاخرة وإشباع حاجات نفسية منها حب الجمال،يتمتع بقيم جمالية فيزيقية بدافع اال
  بلغت نسب القيم الجماليـة وحدة الكلمةففي .وهناك عوامل أخرى عززت هذه النتيجة ومتمثلة في عامل السن   

  يم المعنويةوبلغت الق )٪38.86و٪42.47،٪44.93( سنة 35-30و 30-25، 25-20الثالث  العمرية المادية عند الفئات
  وبلغت نسب)٪32.45و ٪43.81،٪50.67(بلغت نسب القيم المادية  وحدة السياقوفي ).٪61.14و 57.53٪،55.07٪( 

  ).٪67.55و ٪56.19،٪49.33(القيم المعنوية 
كلما ارتقت عندهم القيم الجمالية المعنوية  كلما تقدموا في السنوهذه النتيجة منطقية،إذ نالحظ أن الشباب    

فالواقع يؤكد أن اتجاهات الناس ودوافعهم وأذواقهم تختلف من سن آلخر بحكم .حساب القيم الجمالية الماديةعلى 



وتحليل النتئج  عرض                                        الفصل السادس                                                                                                                 
                                                     

 358

فيدرك هؤالء أن الحياة الزوجية تتطلب شريكا ناضجا عاطفيا وعقليا يساهم .النضج الناجم عن الخبرة المكتسبة
  ية االطفال وهـي مسئولية تتطلب الكثير من في إدارة المنزل بكل ما يحتويه من مسئوليات خاصة مسئولية ترب

  
  .الصبر والحنكة  والقوة النفسية والعقلية وليس الجمال الفيزيقي 

  بلغت عند  وحدة الكلمةالمادية في  وإذا عدنا الى عامل متغير المستوى التعليمي، نجد أن  نسب القيم الجمالية   
  )٪41.36 و ٪39.23،٪43.80،٪44.13(دائي،المتوسط،الثانوي،الجامعيالفئات ذوات المستويات التعليمية المختلفة؛االبت

  ).58.64و ٪60.77،٪56.20،٪55.87( القيم الجمالية المعنوية وبلغت
الجمالية م ـالقينسب  وبلغت )٪18.97و ٪35.25،٪53.99،٪53.55(بلغت نسب القيـم الجمالية المادية  وحدة السياقوفي    

  )٪ 81.03و ٪64.75،٪46.01 ،٪46.45( المعنوية
نالحظ أنه كلما ارتفعت المستويات الشباب التعليمية كلما قلت اهتماماتهم بالقيم الجمالية المادية واتجهوا فـي    

وهذه النتيجة تؤكد أن عامل المستوى التعليمي من المحددات .اختيارهم للزواج الى القيم الجمالية المعنوية
وتزود الفرد .وك،ألنها من العوامل التي تساعد على النضج العقلي والنفسيالقويـة التأثير على التفكير والسل

واالختيار الجيد ليس بالضرورة .عـلى تحليل األمور والتمعن في عواقبها ومن ثمة االختيار الجيد القدرة
ون ممهر المشوه ولكن الشريك المناسب الذي قد يتمتع بإمكانيات فيزيقية معتبرة  شرط أن يك الشريك البشع أو

  .على تحمل تبعات الزواج ومسئولياته وفكرية تساعد بمهارة عقلية
وحتى نؤكد هذه النتائج أقمنا مقارنة بين أبناء الحضر وأبناء الريف لنعرف ما مدى تأثير البيئة الجغرافية    

و القيم الجمالية  )٪43.21،٪41.40( وحدة الكلمةفي الجمالية المادية على هذا الجانب فتوصلنا الى أن نسب القيم 
والقيم الجمالية )٪44.92،٪42.21(القيم الجمالية المادية نسب بلغتالسياق وحدة وفي .)٪56.79،٪58.60(المعنوية 
  .)٪55.08،٪57.79(المعنوية  

والملفت لالنتباه أن القيم الجمالية المادية سواء في وحدة الكلمة أو وحدة السياق،برزت أكثر في تصورات    
لكن هذا لم يمنع من أن القيم الجمالية المعنوية كانت أكثر بروزا عند .الريف عنها عند أبناء الحضر أبناء

  .أبناء البيئتين من القيم الجمالية المادية
القيم الجمالية المادية والمعنوية سواء في وحدة وبالنظر الى هذه النتيجة نالحظ تقارب كبير جدا في نسب    

لكن القيم المعنوية برزت أكثر في تصورات الشباب عند .اق عند  الذكور واالناثالكلمة أو وحدة السي
وهذا دليل على أن تصوراتهم تنصب في قالب واحد، خاصة .االختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية

  .عندما يتعلق االمر بمسألة هامة جدا في حياتهم وهي مسألة االختيار للزواج
والشابة الجزائرية يختاران شركاء الحياة من منطلق القيم الجمالية المعنوية أوال ثم إن الشاب الجزائري   

لكن هذا ال ينفي دور القيم الجمالية المادية في هذا االختيار حتى أن االسالم .القيم الجمالية المادية فيما بعد
فإذا نظر إليها " الوجه الحسن ورغَب في اختيار ذات .أكد على النظر الى وجه المرأة قبل االتفاق مع وليها

  ". سرته
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وإذا رجعنا الى النظريات التي وردت في الدراسة نجد أن القيم الجمالية تدخل تحت بند نظرية التجانس    
في دراسته والتي أكد فيها على وجود عامل ارتباط كبير بين الشريكين في  بواسالفيزيقي وهذا ما ذهب اليه 

بمعنى أن الرجال ال يبحثون في كل االحوال على المرأة الجميلة .التحديد الخصائص الفزيقية على وجه
وإنماعلى المرأة القريبة الشبه منهم،فإذا كان وسيما مال الى امرأة جميلة،وإذا كان بشعا يقبل بامرأة .بالضرورة

ت أن الجمال ليس لكن الواقع يثب.ال تتمتع بميزات جمالية ملفتة وإن كان يحبذ ذلك واألمر عند االناث وارد
معيارا للقبول عند أي من الجنسين،وإنما هناك معايير أخرى أكثر داللة كالسن المتجانس أو العائلة المناسبة أو 

  ..المستوى التعليمي المتكافئ أو التوافق الفكري أو الخلو من العاهات واألمراض واإلعاقات و ما إلى ذلك
مقومات نظرية الصورة الوالدية ذات المنشأ النفسي،بارزة في  والقيم الجمالية المعنوية،وهي من أبرز  

تصورات الشباب لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية كونها ال تبتعد كثيرا عن القيم األخالقية أو 
من الجماليات مفضلة في الزواج ألنها من ... ما يسمى بجمال الروح،فالطيبة والهدوء والمرح والبشاشة

كل منهما يفتقده الذي الجو الدافئ  ويوفر) Couple( أسيس بيت زوجي مستقر يرتاح فيها الزوج دواعي ت
فالصفات الجميلة التي في المرأة "،مقبل على الزواجوهذا مطلب كل .الطرف اآلخريبحث عنه بالسجية في و

صفات حقق تو.)140، 1979عمر رضا كحالة،(" لها عند الرجل قيمة كبيرة يحتاجها لتخفف عنه ويالت الحياة 
  . باألمان من نوائب الدهر والشعور بالثقة في النفس والمستقبلللمرأة اإلحساس الرجل 

المشاكل من ناحية أخرى على أن القيم الجمالية المعنوية ضمان للتخفيف من حدة هذا التصور يؤكد و   
، الرقيقة الجانب، صاحبة النكتة والتي داخل البيت الزوجي،فالمرأة المتسامحة،الطيبة ،الراضيةالقائمة عادة 

يجعالن من الحياة ... والرجل الهادئ،الحنون،البشوش،قوي الشخصية،المتحدث الماهر...لديها روح الدعابة
تطبع " الالمباالة " الذي تمارسه الكثير من النساء ومعالجة " النكد " سلسة،والعيش يسير ويتمكنان من تجاوز 

  .حياة بعض  الرجال
) االناث والذكور(القيم الجمالية المعنوية هي التي برزت أكثر في تصورات الشباب الجزائري  وألن

  .االجتماعية في اختيارهم للزواج  عن طريق اإلعالنات الصحفية فإن هذه الفرضية لم تتحقق
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  الثانيةالفرضية الجزئية تحليل النتائج في ضوء   
م وفقا لقيم اجتماعية ثقافية تحددها الجماعة وتتفق حولها وتتمسك بها في مواجهة  الزواج نشاط اجتماعي يت   

وكلما كانت هذه القيم راسخة وصلبة كلما ظلت متماسكة وسائدة حتى وإن ظهرت .القيم الدخيلة أو غريبة
يم غير تيارات مستحدثة،بل ربما عملت على تكييف هذه التيارات واستنبطت منها ما يوافقها و لفظت الق

  .المرغوبة أو المخالفة لها والتي ال تتماشى واعرافها وعاداتها
تبرز في تصورات الشباب الجزائري ذوي " :ومن هنا جاءت الفردية الجزئية الثانية و التب مفادها   

في .المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية القيم االجتماعية
  ". حين تبرز في تصورات ذوي المستوى الثانوي والجامعي القيم الثقافية

أن قيم االختيار للزواج على أساس القيم االجتماعية الثقافية  وحدة الكلمةفأظهرت النتائج المتوصل إليها في    
 ٪16.19بنسبة و 741مرة من أصل  160مرة و 120عند ذوي المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط تكررت 

   . ٪33.74و ٪28.48مرة بنسبـة  250ومرة  211وتكررت ذات القيم عند ذوي المستوى الثانوي والجامعي.٪21.59و

 146مرة و 100ذوي المستوى التعليمي االبتدائي والمتوسط بالتكرار تكررت القيم عند  وحدة السياقوفي    
 216ومرة  170المستوى الثانوي والجامعي  وتكررت عند ذوي .٪ 23.10و ٪ 15.82بنسبة  632مرة من أصل 

  . ٪34.18 و. ٪26.90مرة،بنسبة 
عند ذوي المستوى التعليمي االبتدائي كانت أن القيم االجتماعية  وحدة الكلمةوإذا عدنا للتفاصيل نجد في    

قيم عند ذوي وجاءت ذات ال.٪31.88و.٪68.12المتوسط كانت  المستوىعند ذوي و.٪31.67 والقيم الثقافية 68.33٪
   .٪34.40و. ٪65.60عند المستوى الجامعي بنسبة .٪30.33و ٪69.67بنسبة  المستوى الثانوي

 والقيم الثقافية ،٪46.00عند ذوي المستوى التعليمي االبتدائي بنسبة  وحدة السياقونجد نسب هذه القيم في   

القيم عند ذوي المستوى الثانوي بنسبة  وجاءت ذات.٪56.85و.٪43.15المتوسط بنسبة  وعند ذوي المستوى.54.00٪
   .٪58.33و ٪41.67عند المستوى الجامعي بنسبة .٪57.06و 42.94٪

ومن هذه األرقام نالحظ أن هناك تقاربا كبيرا سواء في وحدة الكلمة أو وحدة السياق في تصورات الشباب    
إلعالنات الصحفية رغم تباين المستويات الجزائري للقيم االجتماعية والثقافية في االختيار للزواج عن طرق ا

وهذا يؤكد ما جاءت به نظريات علم االجتماع التي ترى أن الثقافة مندمجة في النسق االجتماعي العام .التعليمية
بمعنى أن كل من الثقافة واالجتماع متكمالن ومتحدان،فالوظيفية البنائية تعتبر .وليست منفصلة أو مستقلة بذاتها

تكيف بفضلها يتمكن عدد من االفراد أن يعيشوا حياة اجتماعية منضبطة أو منظمة في محيط " ة الثقافة وسيل
   .            )وما بعدها 50،د س، ] آخ[عبد اهللا بوجالل و ( معين 
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ويفترض أن يكون التعليم الحد الفارق بين القيم الثقافية والقيم االجتماعية، فاألولى تتضمن معايير أرقى وتأخذ 
بعاد أعمق مما تأخذها القيم الثانية،فالمتعلم يكون نظرة مطلعة ولديه رؤية استشرافية للقضايا االجتماعية عامة أ

لكن ما توصلنا إليه يخالف هذا الطرح،مما دفعنا الى الحكم أن التعليم لم يؤثر تأثيـرا.ال تتوفر عند االقل تعلما  
اكتساب آليات التمييز بين ما هو عام وما هو نوعي،وهذا ما تأثيرا واضحا في االفراد إذ لم يمكنهم من    

يجعلنا نشكك في قدرة البرامج التعليمية المسطرة لالنتقال بالمتعلم من نقطة إلى نقطة أخرى أكثر تطورا 
  .وأن المدرسة الجزائرية تكرس ثقافة الكم على حساب ثقافة الكيف.وتقدما

متغيرات االخرى لمعرفة إن كان لها دور في التأثير على هذه وحتى نؤكد هذه النتائج عدنا الى ال    
جاءت عند الذكور الى أن القيم االجتماعية عند الجنسين  وحدة الكلمةففي متغير الجنس توصلنا في .النتائج

 ٪41.07عند الذكور  ،جاءت النسبوحدة السياقوفي .٪34.28و.٪28.98الثقافية بنسبة وجاءت النسب .٪65.72و 71.02٪

  .٪55.11و. ٪58.93االناث وعند .٪44.98و

ونالحظ أن القيم االجتماعية كانت أكثر ظهورا في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق     
وإن كل .لعامل الجنس االعالنات الصحفية من القيم الثقافية، مما يدل على أن االختيار ال يخضغ بالضرورة 

يمنح الجنسين  نفس مؤثرات التنشئة االجتماعية والتي تمارس بنفس االسلوب ممامن الشاب والشابة يخضعان ل
 لالختيار للزواج منعادة  هملتطلع همتصوراتكما أن  هذه القيمة واضحة في .أدوات الممارسة االجتماعية نفس

مفاضالت وهذا يساعد عـلى اكتساب نـوع من ال.راقيةاجتماعية ،أو مكانة مشهوراسم عائلي يتمتع ب شريك
.                                                                                           ونفسية االجتماعية  

قد تتدخل عوامل أخرى تساهم بشكل ما في إحداث التغيرات على تفكير الفرد منها عامل السن،وفي دراستنا    
 الثقافية القيمنسب و.٪61.96و ٪67.95 ،٪67.40عند الفئات الثالث  الكلمة وحدةالقيم االجتماعية في  بلغت نسب

،جاءت نسب القيموحدة السياقلكن في .إليها سبق التوصلوهذا يدعم النتائج التي .٪ 38.04و 32.05٪،32.60٪  
ة على الثقافيالقيم  تفوقت  وبهذا٪45.79و ٪60.00، ٪55.70القيم الثقافية و.٪54.21و  ٪40.00 ٪44.30االجتماعية   

ونعزي االختالف البسيط للنتيجة هنا الى عوامل .سنة 35-30السن  االجتماعية إال عند الفئة داخل الشوكةالقيم   
.أخرى أثرت عليها   

كما نعلم له هو اآلخر دوره في عملية االختيار للزواج على أساس القيم  وعامل البيئة الجغرافية    
 نسب القيم االجتماعية عند أبناء الحضر وابناء الريف بلغتحيث نطقة،االجتماعية الثقافية السائدة في كل م

في و.٪40.73و ٪41.07،بلغت وحدة السياقوفي .٪36.12 و ٪28.38بنسب والثقافية  ٪63.88 و ٪71.62 وحدة الكلمةفي 
م الثقافية عند أبناء وقد تفوقت القيم االجتماعية عند أبناء الحضر والقي.على التوالي ٪59.27و ٪58.93القيم الثقافية 

تشبث أبناء الريف بهذه القيم السارية داخل المجتمع والخوف من محاولة  اىل هذا یعود وقد.الريف
معارضتها ألنها قيم موروثة يصعب تغييرها أكثر مما يصعب تغيير هذه الموروثات داخل التجمعات 

كما أن .د كبير، ترفض أي اختراقمجتمعات منغلقة ذات ثقافة محلية الى حلريف فمجتمعات ا.الحضرية
وسائل اختراقها وإن اتسعت من ناحية االقتناء واالستعمال إال أنها مازالت تلقى مقاومة في مثل هذه 

  .التجمعات المحافظة
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يمكن للشخص االحتفاظ بها .لكن القيم الثقافية والتي نعتقد أنها تنتشر بين أبناء الريف ممن تلقوا تعليما عاليا 
  ممارستها ممارسة ضيقة وشخصية كعدم الرضا عن االختيار الوالدي للزواج أو الرغبة في إقامة  لنفسه أو

  
قد تختلف هذه الفئة من أبناء الريف حول هذه القيم مع  .عالقات التودد والمواعدة مع عروس المستقبل

الثقافية التي ال تتعارض  أترابهم من جنسهم وممن هم أقل منهم تعليما مثال أو على من هم أقل ممارسة للقيم
  . بطريقة واضحة والقيم السائدة

عامل التعليم ليس العامل المحدد للقيم االجتماعية الثقافيـة في االختيار للزواج  ومما سبق نالحظ أن   
خاصة عند الشباب الثانوي والجامعي لم  ةالثقافي فالقيم.وإنـما تتدخل عوامل أخرى تخضع لظروف معينة

االبتدائي  ىكما لم تبرز القيم االجتماعية عند الشباب من ذوي المستو.عالية مثلما كان متوقعا ةـكقيمتبر 
اهتمامات أخرى أهم  لديهمعلى انصراف الشباب عن االهتمام بهذه القيم وأصبحت  يدل ذاـوه والمتوسط

.تقارب الثقافي والمركز االجتماعيكعامل من عوامل نجاح الحياة الزوجية من ال  
أثبتت النتائج أن هناك نسبة عالية من الزواج الطبقي الداخلي وهي طبقات اجتماعية  هنتففي دراسة    

متقاربة وحتى متالصقة بحيث ال توجد فواصل شاسعة بين المكانات االجتماعية عند الشريكين،لكنه ربطها 
ممن ينتمون إلى  -ادرة إال في حاالت ن -بالعامل االقتصادي وليس العامل الثقافي،فاالشخاص يتزوجون 

من ناحيته على تأثير العوامل االجتماعية على  جودويؤكد .نفس مراكزهم االقتصادية أو مراكز متقاربة
   .معدل  الزيجات

ومن الناحية النظرية،التعليم يغير من الشخص فكريا وعقليا،ويكسبه المزيد من النضج جراء االطالع     
ه بزخم من األفكار والقدرة على بناء مواقف شخصية قد تتعارض والثقافة كما يزود.على آراء وثقافة الغير

.                               المحلية والتراث االجتماعي  واالعراف التي ال تتماشى واعتقاداته الخاصة   
عد لكن يبدو أن التصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق االعالنات الصحفية والتي ت  

التنشئة االجتماعية أحد مكوناتها االصيلة لم تتأثر تأثرا كبيرا بهذا العامل الذي يؤكد ما سبقت االشارة إليه 
الثقافية التي يأخذها  بمعنى أننا ال يمكن مناقشة العوامل االجتماعية بمعزل عن العوامل.ففي تحليلنا  السابقة

وليس المقصود به المستوى .لتراث الحضاري لألمةهؤالء الشباب على أنها مكسب اجتماعي يدخل ضمن ا
.                                                                                التعليمي لالئـقين  للزواج  

  وخالصة القول أن القيم االجتماعية كانت االكثر بروزا عند المستويات التعليمة االربعة مما يمكننا معه 
 القول أن هذه الفرضية لم تتحقق
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  الثالثةالفرضية الجزئية تحليل النتائج في ضوء 
   فلتعاليمها وقواعدها تأثيرا كبيرا على االختيار.للحياة الزوجيةبة تعد القيم الدينية االخالقية من القيم المطي 

  .للزواج،ألنها تمثل قوة الضوابط الداخلية للجماعة االجتماعية
مكانة خاصة  واج أهمية قصوى في حياة الناس،فقد أفردت له الرساالت السموية والديانات الوضعيةوألن للز  

الطهارة وأساسها العفة وحماية المجتمع من االنحالل والتفسخ األخالقي واألمراض  إقامة مجتمعات قوامها بغية
يجة اإلشباع الجنسي غير الشـرعي  الزواج نت التي تنتشر أين تشيع الفاحشة واإلباحية التى تؤدي للعزوف عن

  )وما بعدها 19، 2008صفاء اسماعيل مرسي،(  .أو مسئولية دون تكاليف
  وألن الكثير من الدراسات التي تناولت موضوع االختيار للزواج أشارت نتائجها الى الداللة الواضحة للقيم    

 أساس  سبة الزيجات التي تم فيها االختيار علىالدينية والقيم األخالقية،ومنها دراسة هولينجزهيد التي بلغت ن
  ".٪91الدين 

تبرز القيم الدينية األخالقية في تصـورات :" وعلى هذا األساس،جاءت فرضيتنا الجزئية الثالثة كما يلي   
الجزائري من أبناء الريف وأبناء المدن لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية على حد  الشباب
  ".  سواء
عند أبناء الحضر وأبناء  الدينيةنسب القيم وحتى نتحقق من هذه النتيجة رجعنا إلى األرقام التي تقول أن     

 ،جاءت النسبوحدة السياقوفي .٪52.49 و ٪58.71واألخالقية هي  ٪47.51 و ٪41.29هي  وحدة الكلمةفي  الريف
  .٪54.12 و ٪68.33في القيم األخالقية و.٪45.88و ٪31.67في القيم الدينية  

ونشير في دراستنا بروز القيم األخالقية في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق   
والقيمة األخالقية في .اإلعالنات الصحفية على حساب القيم الدينية سواء عند أبناء الحضر أو أبناء الريف

فضه الجماعة وتثني على المتخلق، في حين فصاحب األخالق السيئة تر.المجتمع الجزائري ذات أهمية كبرى
  .نجدها ال ترفض تارك الصالة على سبيل المثال ما لم يتعدى حدود معينة

ال يميز تميزا  -بحكم الثقافة  اللفظية السائدة  -ويمكننا أن نورد هنا مالحظة مفادها أن الفرد الجزائري   
فالقيم الدينية تكرس مجموعة من األخالقيات وتحث .قيةدقيقا بين مفاهيم القيم الدينية ومفاهيم القيم األخال

  .وأن القيم األخالقية ما هي إال وجه آخر من أوجه التدين.عليها بل وتعاقب من يخرج عنها
كما أن هذه النتيجة تثبت من جانب آخر أن المجتمع الجزائري سواء في المدن أو األرياف مجتمع تقليدي،    

نسيجا متجانسا الى حد كبير بحيث ال نلمس فروق واضحة أو ) الحضرية والريفية(ن وأن النسيج العام للبيئتي
  .وإن الحظنا فروق فهي فروق طفيفة ال تتعدى بعض المظاهر.تباينا صارخا

وللتدليل على هذا الطرح هناك نتائج استقيناها مما توصلنا إليه من عامل الجنس كمتغير من المتغيرات    
وبلغت  .على التوالي٪42.89و ٪46.01واإلناث  عند الذكور وحدة الكلمةالقيم الدينية في  الدراسة إذ بلغت نسب
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هذه و .٪64.46و ٪58.70وبلغت القيم األخالقية ٪35.54و ٪41.30وحدة السياقفي و.٪57.11و٪53.99القيم األخالقية 
  بارزة على حساب ما سبق،وتؤكد أن عامل الجنس غير مؤثر،حيث أن القيم األخالقية  مالنتيجة تدع

  
  .الدينية من منظور هذا المتغير كذلك القيم

لكن القيم االخالقية التي يحرص عليها الشاب ليست بالضرورة تلك التي تحرص عليها الفتاة،فالشاب   
يدقق في ماضي الفتاة وعالقاتها السابقة عندما يختار للزواج،وكثيرا ما يسقط  حياتها الماضية على حياتها 

في حين نجد الفتاة ال تبالي بعالقات الرجل .لية خصوصا إذا كانت متعددة العالقات واالرتباطاتالمستقب
كما أنها قد تتغاضى .العاطفية ومغامراته النسائية الماضية وكل ما يهمها هو حاضر ومستقبل حياتهما معا

  .عن أمور معينة إذا بلغت سنا متقدما ولم تحظ بزوج
ئة االجتماعية ال تفرق في التربية بين الفتى والفتاة في تلقينهما االخالق الحميدة وهذا يدل على أن التنش   

فما هو مقبول .أما من حيث الممارسة والتطبيق فاالختالفات بين الجنسين واضحة.وخالل الطيبة نظريا
ا مستهجنا اجتماعيا وال يجلب اللوم والتقريب للفتى بل قد يشجع عليه، قد يكون غير مرحب به البتة وربم

   .للفتاة ويشينها مدى الحياة
وفي الشوكات وحدة الكلمة ففي .ويمكننا إدراج لمزيد من التأكيدات النتائج المتوصل إليها من متغير السن   

 ٪،60.18بنسب أما نسب القيم االخالقية  .٪46.56و ٪47.73 ٪، 39.82 العمرية الثالث جاءت نسب القيم الدينية

في القيم النسب و.٪37.86و ٪38.79 ٪39.36في القيم الدينية  ،جاءت النسبقاوحدة السيي وف.٪ 53.44و.52.27٪
  .٪62.14و ٪61.21، ٪60.64األخالقية 

فكلما .المؤثرة في قيم االختيار من العوامليعد  ل السن ـامإذ ع.يدعم النتائج التي توصلنا إليها سلفاوهذا    
لما مال الى الهدوء واالستقرار االسري الذي لن يتأتى إال كبر الشخص في العمر كلما ازداد نضجا وك

واالعتقاد الراسخ في مجتمع كمجتمعنا أن .باالختيار الموفق للشريك الذي ترضى عنه وتباركه الجماعة
.                                    االختيار السليم هو االختيار الذي يتم على أساس القيم األخالقية الدينية  

وقد أثبتت النتائج التي توصل إليها بورمان في دراسته من أن عامل السن ذو أهمية قصوى في في مجال    
التجانس الزواج  وهو تجانس يضم مجموعة من المحكات منها المحك األخالقي،الديني،المركز المالي     

                                      .                                                  والمكانة االجتماعية
والذي لم نشأ اهماله كونه من  المستوى التعليميمن المحكات األخرى التي اهتمت بها مختلف الدراسات، و    

 ٪40.34 ،٪46.94في القيم الدينية  وحدة الكلمةالنسب في أن  وفيه الحظنا.العوامل الفارقة في االختيار للزواج
وحدة السياقي على التوالي وف.٪ 62.34و.٪45.91،.٪59.66 ٪،53.06نسب القيم االخالقية و ٪ 37.66.٪54.09و  

٪ 67.78 ٪55.13،٪46.84وفي القيم االخالقية  ٪28.16و ٪47.54،٪44.87 ٪53.16 في القيم الدينية النسبجاءت   

.٪71.84 و  
ه، فبالرغم من أنه يفترض أن يكون ونؤكد ما سبقت االشارة إلي.التي سبق وتوصلنا إليهاوهي نفس النتائج      

 لعامـل التعليم دور كبير في إكساب الفرد القدرة على تحديد المفاهيم والمسميات، خصوصا عند ذوي التعليم 
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لكن وبما أن الثقافة الشفهية هي الثقافة السائدة داخل المجتمع الجزائري،وهي ثقافـة .وحتى الثانوي الجامعي  
 
 

فقيم أخالق معينـة .بين المفاهيم األخالقية والدينية،بالرغم من الفارق الحاصل بينهماتكرس التداخل الكبير 
في حين تمارس كل .يمكن أن تكون مشتركة بين الكثير من االجناس وسائدة داخل مجتمعات انسانية متباينة
لف شكال ومضمونا جماعة دينية طقوسها وفقا لقيم تختارها لنفسها تتماشى والمعتقد الذي تؤمن به، وقد تخت

.عن طقوس جماعات دينية أخرى  
وخالصة ما توصلنا إليـه،أن القيم االخالقية كانت أكثر بروزا في تصورات الشباب الجزائري لالختيـار    
وأن االعتقاد الراسخ أن االخالق هي التي تضـمن  .للزواج عن طريق االعالنات الصحفية من القيم الدينية 

الناتجة عن سوء خلق أحد الشريكين أو كليهما كإتيان  ستقرة بعيدا عن االهتزازاتحيـاة زوجية سعيدة وم
في حين أن عدم ممارسة أي طرف من .أو الخيانة الزوجية المنكرات أو تعاطي المسكرات والمخدرات

  .الطرفين للطقوس الدينية لم تكن سببا من أسباب تصدع هذه الحياة إال نادرا
   وعليه فأن هذه الفرضية أيضا لم تتحقق
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   الرابعةالفرضية الجزئية تحليل النتائج في ضوء   
   ينتزعهاامرأة  فيها رجل علىيستحوذ شكل من أشكال الملكية الخاصة،:" أنهالى الزواج على ر ماركس يشي  

  ثروة التي يمتلكها الفرد هذا شأنها شأن ال وهي في.ملك يمينه دون غيره من الرجال تصيرالنساء، ومن مجتمع 
  ".ملكية خاصة 

  استغالل،فاالنثى تمنح زوجها المتعة هبون الى أن الزواج عالقة ويذ.المسألةن بصحة هذه ويسلم الماركسيو    
  )133، 2003حسين عبد الحميد رشوان،.(لجنسية في مقابل األمن االقتصاديا

أة الماكثة بالبيت وغير المستقلة ماليا والتى ال دخل فحتى المر.بيد أن هذا الطرح مرفوضا أخالقيا وواقعيا
وإن كان الواقع ال .مادي لها،ال تتزوج إلمتاع الرجل مقابل تأمين لقمة العيش وإنما ألهداف أسمى من هذا

  . الجنسية كهدف من أهداف الزواج،لكن ال يعدها غاية من غاياته ينكر المتعة
بل وقد .واج هي عالقة استغالل،فاالستغالل هنا استغالال متبادالوإن سلمنا من جانب آخر أن عالقة الز   

وقد تستغل المرأة .الماركسي،وإنما كمورد مالي كذلك يستغل الرجل المرأة ليس فقط كأنثى كما يشير الفكر
  .الرجل ماديا حتى خارج نطاق الزواج

قتصادي خاصة إذا كانت الزوجة ذات والواقع اليوم يثبت أن الكثير من الزيجات تقوم على أساس التعاون اال  
تبرز في تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج :"وحتى نتأكد من هذا القول وضعنا فرضية مفادها.دخل

 25/30سنة والفئة  20/25عن طريق اإلعالنات الصحفية على القيم االقتصادية عند الفئة داخل الشوكة العمرية 
".سنة   
 ٪27.14 ،٪ 38.31 :االقتصادية عند الفئات العمرية الثالث هي القيم  نسب وحدة الكلمة وتوصلنا الى أنه في   

.٪34.25و ٪25.34 ٪40.41 ،جاءت النسبوحدة السياق في و..٪34.55و  
سنة هي الفئة التي تبرز عندها تصورات  20-25      ومن هذه النتائج يتضح لنا أن الفئة داخل الشوكة العمرية       

 بالنظر الى سن هذه  الفئة مشحونة بتطلعات يغذيهامنطقية،وهذه النتيجة .قتصادية أكثر من غيرهاالقيم اال
باعتبار هذه الفئة تطمح الى العيش حياة رغيدة دون مشاكل مادية .في التمتع بالحياة طموح الشباب الجارف

سكن الراقي والسيارة الفارهة كما تطمح الى تحقيق الكثير من االحالم المادية مثل اقتناء ال. تعكر صفوها
  . والملبس الغالي والمأكل  الفاخر والمرقد الناعم

والشباب الجزائري اليوم لم يعد يستصيغ ضنك العيش و يرفض أن يحيا حياة أقل شأنا وراحة ممن    
في  كذلك على التمتع بالحياة وال يمكن أن يتأتى له ذلك ونيبحث مكما أنه .يعيشها ممن هم في مثل سنهم

  . إال من خالل الوضعية االقتصادية المريحة همتصور
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طغيان في االختيار للزواج عند الشباب نظرا لغالء المعيشة،وويرجع ارتفاع هذه القيمة كتصور أساسي    
شريك مرتاح ماديا يضمن حياة طيبة أو على األقل بساهم في الرفع من تطلعهم إليجاد الجانب المادي و
  .المستوى المعيشي

   لوحدةولتدعيم هذه النتائج،قارناها بالنتائج المتوصل إليها من منظور متغير الجنس،حيث أنه وبالنسبة   
  

،جاءت اقيوحدة السوفي .٪50.39و  ٪ 49.61 :عند الذكور واالناث على النحو التالي جاءت النسب الكلمة
.٪58.90و ٪41.10النسب  

وهذا راجع .ثر اهتماما بالنواحي االقتصادية المادية من الشبانومن خالل هذه النتائج نالحظ أن الفتيات أك   
ليس بالضرورة الى حب المرأة التقليدي للمال وما يمثله من حلي وجواهر وحب التبضع واالسراف من أجل 
التباهي والمفاخرة،وإنما قد يعود الى خوفها المعروف من نوائب الدهر وتقلب االحوال وهو خوفا مبررا ومن 

بتها الكبيرة في التوفير ميلها لالدخار ولضمان مستقبلها ومستقبل أبنائها ولمواجهة الطوارئ المختلفة ثمة رغ
كأن يتعرض الزوج إلى اإلفالس أو البطالة أو التسريح من العمل أو حتى من مفارقته الحياة وتركها 

                                      .                                                   وأطفالها دون عائل
لكن هذا ال ينفي دور االسرة خاصة االم في ترسيخ في نفس ابنتها بالذات تصورا للزواج على أنه صفقة    

وحتى إهدار   استنزاف على اتحثهف.)  82، 1980سمير عبده، (تقوم على أساس تقديرات الكسب والخسارة المادية
ت الزوج المالية وارهاقه بالطلبات الضرورية وغير الضرورية حتى ال تسمح له ممكن من مكتسبا أكبر قدر

. إمكانياته بالتفكير في االرتباط بغيرها  
وله عدنا للمستوى التعليمي حتى نتحقق من دور هذا المتغير في اثبات أو نفي هذه الفرضية نجد أن النسب      
.٪17.79و  ٪26.36 ، ٪ 33.25 ،٪ 22.60 :يمية األربعة وهيعند المستويات التعل جاءت النسب الكلمة وحدةفي   

.٪12.67و  ٪ 29.11،  ٪ 37.67 ، ٪20.55 :،جاءت النسب كما يليوحدة السياقوفي   
وسواء في وحدة الكلمة أو وحدة السياق،نالحظ أن الفئة التي برزت تصوراتها للقيم االقتصادية أكثر مـن    

. توسط تليها الفئة ذات المستوى الثانوي،ثم الفئة ذات المستوى االبتدائيغيرها هي الفئة ذات المستوى الم
.وأن الفئة ذات المستوى الجامعي هي األقل اهتماما بالجانب االقتصادي المادي  

وهذه النتيجة مقبولة جدا،فكل من الفئة ذات المستوى المتوسط  والفئة ذات المستوى الثانوي تتبوء مكانـة    
يجعلها  تطمح الى اختيار شريك للزواج ذو دخل مالي حتى وإن كان بسيطا ) شبه مهرة( دنيا وظيفة ومهنية 

.ليساهم في تحمل تكاليف البيت واألطفال أو لالدخار جزء من هذا الدخل استعدادا للطوارئ والمناسبات  
العمل غير القار والعمل لكن بالنسبة للفئة ذات المستوى االبتدائي،وهي من فئة العمال غير المهرة أو ذوي    

وهي ذات دخل ضعيف،وتعاني من ضيق ذات اليد وتعيش ...الموسمي أو من البطالين أو المسرحين من العمل
على التقشف مما يجعلها دون طموحات مادية تذكر،ومن ثم فهي ال تفكر في اختيار الشـريك المرتاح ماديا ، 

.شريك يرضي بمستواها االقتصادي ويقبل بظروفهاالعتقادها أنها لن توفق في ذلك بقدر ما تختار   
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أما أصحاب المستوى الجامعـي،وهم من الطبقة البرجوازية المتوسطة،فإن دخلهم المالي يوفر لهم الحيـاة    
ألن هذه الفئـة .وإن كانت هناك مساهمات فهي تتم تلقائيا أو اتفاقا.الكريمة دون الحاجة الى مساهمات الشريك

ا التعليمي تطمح للعيش في بحبوحة كميكانيزم تعويض لسنوات االجتهاد خاصة إذا كان الزوجونظرا لمستواه  
.يتمتع  بنفس المستوى التعليمي و يتبوأ وظيفة ذات دخل معتبر)  Le couple    )  

. كما أن زيادة نسبة الوعي عند الشباب الجامعي يدفعه إلى تأمين مستلزمات الزواج ومتطلبات الحياة الزوجية
حتى يتخطى الكثير من المشاكل التي يمكن أن تعكر عليه صفو )2000،81محمد مصطفى االسعد،( قبل اإلقدام عليه

وتسعى الزوجة العاملة الى االقتناء من مالها الخاص عادة،االجهزة التي تساعدها على القيام بشئون بيتها .حياته
.وهي بهذا تساعد في تأثيثه  

عند أبناء الحضر وأبناء الريف  جاءت النسب الكلمة وحدة في  جغرافية نالحظ أنهوبالنسبة لعامل البيئة ال   
.على التوالي ٪34.25و ٪65.75 ،وحدة السياقوفي .٪43.38و  ٪ 56.62 :على النحو التالي  

وهذه النتيجة .أبناء الريف تطلعات  وتؤكد هذه النسب أن أبناء المدن أكثر تطلعا الى مساهمة الشريك من   
فالمرأة الريفية متطلباتها بسيطة،وال تنتظر إال ما يسد احتياجاتها الضرورية،خاصة وأنها  تحقق  .قية جدامنط

كما أن نسبة الريفيات ... لنفسها االكتفاء الذاتي من خالل قيامها بتربية الدواجن والحياكة والنسيج والبستنة 
الخروج من المنزل كمصاريف النقل واالكل  العامالت نسبة قليلة أمر يقلل من المصاريف التي يتطلبها

  . واللبس
وال يتطلع الى ما .ونجد الرجل الريفي بدوره ال يعتمد على دخل زوجته،ذات النشاط خارج البيت أو داخله   

في يدها من إرث أو ما يجود به عليها أهلها إال لماما أو عند الظروف القاهرة،ألن هذا فى ثقافة وعرف أهل 
   .  من رجولة الرجل وينقص من شهامته ويسيء الى سمعتهالريف يقلل 

لكن االمر يختلف عند أبناء المدن نظرا لصعوبة العيش وارتفاع تكاليف الحياة واالعتماد المباشر على    
فالمرأة الحضرية لم تعد في كثير من األحيان تعتمد على نفسها في تجهيز بعض .الخارجياالستهالك 

يزيد من من تكلفتها عند صنعها داخل البيت، أمر  ت تجلب من السوق بتكلفة أكبرالمقتضيات التي أصبح
  .ميزانية العائلةفي دعم  ذات دخل يساهم حتى وإن كانت الزوجة  ويثقل كاهلهاأعباء العائلة 

والنتيجة التي توصلنا إليها هو أن تصورات القيم االقتصادية لالختيار للزواج عند الشباب الجزائري    
سنة  أكثر من الفئات األخرى مما يدعونا الى القول أن  25- 20رزت عند الفئة الواقعة داخل الشوكة العمرية ب

  .الفرضية المطروحة هنا لم تتحقق
  وتأسيسا على ما سبق فإن   
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 خاتمة
ومنها من . ادفمنها من يسمح باالختيار بمحض إرادة األفر.لكل مجتمع طرقه الخاصة في اختيار الشريك    

يوكل هذه المهمة لآلباء وقد يشاركهم األقرباء واألصدقاء في عملية االنتقاء هذه،مع ترك البعض لألبناء حق 
.                                                                                         القبول أو الرفض  

الختيار  لعدة أسباب منها انسحاب األهل ولو إلى حد ما  من القيام وفي المجتمعات الحديثة طرأ أسلوب آخر ل
أو البحث عن  أو الفشل في العثور على الشريك المناسب،.هذا الدور الذي أصبح تشريفا أكثر منه تكفال حقيقيا

. ومع ذلك فكل أنواع هذه االعتبارات تتم العتبارات معينة.شريك خارج عن المحيط القريب  
للزواج عملية يتبلور فيها الفعل االجتماعي تقوم على جملة من القيم حددتها تراكمات ثقافية انبثقت  واالختيار  

كينونات تكاد تكون ملموسة ،تدور  عن موسكوفيتشي والتي هي عبارة مثلما يفسرها .عنها تصورات اجتماعية
لدرجة ها إطار لتفسير الظواهر تتجذر في أعماق اإلنسان وتتشكل بفضل وظائفوتتقاطع وتتبلور دون انقطاع 

     .كونة لشبكة العالقات االجتماعيةمالعوامل من الأنها قد تصبح 
ومن هذا المنطلق قمنا  بهذه الدراسة وهي دراسة تحليلية لمجموعة من الصحف الجزائرية الشبابية التي      

عن طريق اإلعالنات الصحفية التي  تلقى إقباال معتبرا  من هذه الشريحة، لرصد تصوراتها لالختيار للزواج
وإلقاء الضوء على .التي ال تكاد ال تخلو منها أي صحيفة حتى الصحف المحافظة منها من اإلعالنات أصبحت  

.                                                                      القيم البارزة في هذا النوع من االختيار  
من وضع فرضية عامة وأخرى جزئيـة  -قيق األهداف المرجوة من وراء هذه الدراسة لتح –وال مناصا    

تضمنت كل منها مؤشرات لإلجابة عن التساؤالت المطروحة في محاولة الختبار هذه الفرضيات ومقابلة 
           .                               النتائج المتحصل عليها بالمقاربات و النظريات والدراسات الواردة

وحتى نحقق المزاوجة المطلوبة،عرضنا التراث النظري الذي تضمن مجموعة من الفصول دارت حول   
العناصر األساسية للدراسة وهي التصورات االجتماعية، االختيار للزواج،اإلعالنات وإعالنات الزواج كل 

فية البنائية للعالقة الوطيدة بينها وبين هذا انطالقا من الخلفية االبستيميولوجية للدراسة وهي النظرية الوظي
والجانب الميـداني .الدراسات اإلعالمية حيث يعتمد عليها في شرح وتفسير وتحليل الدراسات من هذا النوع  

فخرجنا بمجموعة مـن .البحث.وقد تضمن تقنيات اختبار الفرضيات كمنهج الدراسة،األدوات المستعملة،العينة
.                    ات لم تتحققالنتائج أهمها أن الفرضي  
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لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفيـة ) في وحدة الكلمة ووحدة السياق(ونتائج تصورات الشباب  
  %27.53وبنسبة  5210مرة من أصل  1434على أساس القيم الجمالية المعنوية والمادية عند الجنسين تكررت 

وعلى القيم الدينية األخالقية  التي  )%26.35/ 1373(جتماعية الثقافية التي تكررت وقد تفوقت هذه القيم على القيم اال
)%20.38/ 1062( تكررت اليت االقتصادیة القیم وعلى )%25.74/ 1341(تكررت  

مما يدل داللة .نالحظ أن هذه الفئة قد اهتمت بالقيم الجمالية التي احتلت المرتبة األولى في جميع جرائد العينة   
كإشباع حاجيات معينة أو التخلص من عقدة نقص  واضحة على حب الشباب للجمال ،ألسباب نفسية أو اجتماعية  

.أو التباهي أمام اآلخرين  
في وحدتي الكلمة و السياق برزت أكثر في تصورات الشباب لالختيار للزواج  )%57.22( والقيم الجمالية المعنوية   

وهذا .ألن هؤالء الشباب يبحثون عن شريك يوفر لهم الجو الدافئ و الراحة النفسية ذلك )%48.78( من القيم المادية 
،مهارة الحديث،كالرقة،الهدوء،الحنان،البشاشةما ال يتوفر إال في زوج ذو خصال روحية معنوية   

...روح الدعابة،قوة الشخصية  
اب التيس ال يستهان بها في اختيـار وإلى جانب هذا فهم يميلون لذوي الجمال الفيزيقي الذي يعد من األسب   

وهو نوع من ...الشريك ،فالجاذبية،الرومانسية ،األناقة،الشكل المقبول،لون العينين،لون البشرة والشعر،الطول
. الجمال يشجع على االرتباط كونه يثير الغرائز الجنسية ويحقق المتعة وهي هدف من أهداف الزواج  

)%56.40( ية الثقافية المركز الثاني،لكن التفوق ظهر في القيم االجتماعية في حين احتلت القيم االجتماع      
 الى عدم االهتمام بهذه القيم لكن لتداخل –في اعتقادنا  –وهذا ال يرجع )%43.60( على حساب القيم الثقافية 

قاموسه اللغوي ،وقد يعود هذا لعدم االطالع والعزوف عن القراءة ما يجعل المفاهيم في ذهن الفرد الجزائري
.ضحال  

 من بروزا أكثر كانت )%43.10( واحتلت القيم الدينية األخالقية المركز الثالث لكن القيم األخالقية  
وأن التخلق مظهر .أنه في الثقافة السائدة القيم األخالقية هي ذاتها القيم الدينية )%56.90( الدینیة القیم

ارس الطقوس الدينية وقد يكفر في حين أن البعض ال يم.ن لهوأن من ال خالق له ال دي .من مظاهر التدين
ومنهم من يمارس هذه الطقوس ويحرص عليها أشد الحرص لكنه سيء .،ومع ذلك يتمتع بأخالق راقيةبها

  . األخالق وفاسد الطباع
تصورات وإن احتلت القيم االقتصادية من جهتها المرتبة الرابعة ،فليس معنى ها أنها أقل القيم أهمية في  

الشباب لالختيار للزواج بطرق أخرى،كاالختيار الشخصي المحض أو االختيار الوالدي المحض أو االختيار 
المشترك بينه وبينهم،فهي تتحكم فيها جملة من العوامل و المتغيرات كعامل الجنس،المستوى التعليمي،السن 

  ...والبيئة الجغرافية
الصحفية استدخال لثقافة جديدة لكنها ثقافة لم تستطع زحزحة ثقافة واالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات   

أو .الكافي حتى تتغلغل داخل القيم الجزائرية بعد تاالختيار السائدة،وقد يعود هذا لحداثتها وأنها لم تأخذ لوق
ديدة أنها طريقة غير موثوق فيها نظرا لما يحوم من شكوك حول جديتها بالرغم من قدرتها على فتح أفاق ج
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عن إيجاد الحلول الجذرية  –على مزاياها الجمة  –االجتماعية القريبة  ةللزواج خصوصا مع عجز البيئ
  .لمشكلة سوء االختيار للزواج وما ينتج عنه من تداعيات وخيمة

جاءت بفارق بسيط في النسب مما يدل على أنها تحتل تقريبا نفس لكن الشيء المالحظ أن هذه القيم   
بالفعل عن المركز الذي تحتله ) الترتيب(تيبها ليس له داللة إحصائية كبيرة أو واضحة،و ال يعبر المركز وتر

  . هذه القيم عند هذه الفئة أو تلك
  :وعلى هذا خرجنا بمجموعة من االقتراحات تمثلت في 

طة مباشرة دراسة قضايا الزواج دراسة علمية تطبيقية وليس مجرد دراسة تراثية ألنها من القضايا المرتب -
باألسرة والتي تعد الخلية االجتماعية األولى في أي مجتمع من المجتمعات ،إذا صلحت صلح المجتمع 

  .كله،وإذا فسدت فسد
،فسوء )أجيال مختلفة(وأفقية ) نفس الجيل(االهتمام بدراسة موضوع االختيار للزواج دراسة عمودية  -

 .زوجية وتقويضهااالختيار يعد من األسباب الرئيسة لتصدع الحياة ال
استنباط ثقافة االختيار للزواج بين الشباب من خالل النتائج التي خرجت بها الدراسات واألبحاث العلمية   -

 .وما توصلت إليه النظريات المختلفة
القيام بأبحاث حول موضوع االختيار للزواج وتصورات وهذا االختيار من زوايا أخرى كدراسة  -

 .الجمهور
  .نات الزواج دراسة تحليلية في وسائل اإلعالم واالتصال المختلفةدراسة ظاهرة إعال -
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22 13 09 13 08 05 05 02 03 04 03 01 30 .35  
49 28 21 28 16 12 12 07 05 09 05 04 � 
16 10 06 03 02 01 09 05 04 04 03 01 20 .25  

 متوسط

17 10 07 04 02 02 07 04 03 06 04 02 25 .30  
20 12 08 05 03 02 08 04 04 07 05 02 30 .35  
53 32 21 12 07 05 24 13 11 17 12 05 � 
20 10 10 05 03 02 09 04 05 06 03 03 20 .25  

 ثانوي

34 20 14 10 06 04 13 07 06 11 07 04 30.25 
37 22 15 10 05 05 18 10 08 09 07 02 35.30 
91 52 39 25 14 11 40 21 19 26 17 09 � 
46 23 23 21 11 10 15 06 09 10 06 04 20 .25  

 جامعي

83 44 39 34 18 16 24 10 14 25 16 09 25 .30  
57 28 29 19 08 11 22 09 13 16 11 05 30 -35  
186 95 91 74 37 37 61 25 36 51 33 18 � 

مالمجموع العا 135 237 372 217 229 446 224 251 475 576 717 1293  



 ملخص
الحظ األوفر من القدسية واالهتمام وذلك ألنها  تعد مؤسسة الزواج من المؤسسات االجتماعية التي نالت     

.                                           تتعلق باستمرارية وديمومة العنصر البشري على وجه األرض   
ت على تباين أعراقها وأصولها وإن في تباينت ومؤسسة الزواج من المؤسسات التي عرفتها مختلف المجتمعا  

وأنواعها ومجال االختيار لها فهي في مضمونها تهدف للحفاظ على النوع و حفظ الحياة االجتماعية  افي أشكاله
.                                                                       من االنهيار و األمراض  

ين جنسين مختلفين ،لكل منهما شخصيته المستقلة و نفسيته الخاصة ،وجد كل واحد ضرورة وألن الزواج يتم ب   
البحث في اآلخر عما يثير اهتمامه و ما يوافق مزاجه وميوله أو على العكس يبحث من خالله عما يكمله ويتمم 

اختيار داخلي  للزواج وهو اختيار خارجي إيجزوجامي أو رما به من نقص،وعلى هذا األساس يتم االختيا
.           وأساليب هذا االختيار تتباين بين االختيار الوالدي أو االختيار الشخصي. اندوجامي  

لكن في المجتمعات الحديثة ،وإن أبقت على هذين األسلوبين في االختيار،وإن طغى أسلوبا على آخر بحكم    
يار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية التي فتحت العادات و التقاليد،فإن جلها استدخل نوعا آخرا  وهو االخت

.                                                        المجال واسعا للتعارف و التالقي بين الشباب  
وإعالنات الزواج تعرض في وسائل اإلعالم المختلفة والتي منها اإلعالم المكتوب بما يتضمن من مزايا   

اإلعالنية أكبر وقت ممكن و الرجوع إليها في أي وقت،والذي يلعب في هذا اإلطار دور  كالحفاظ بالمادة
من نوع خاص ألنه يقوم بربط عالقات بين الشباب تسمح ببناء تصوراتهم لقيم االختيار للزواج "  الخاطبة"

.                   وهي قيم عادة ال تخرج عن القيم المتوارثة عن اآلباء و األجداد  داخل مجتمع ما.خاللها  
تصورات الشباب الجزائري لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات وفي هذا الصدد قمنا بدراستنا الموسومة    

ما هي تصورات االجتماعية التي يتبناها الشباب :" من خالل إشكالية تمثل سؤالها الرئيس في الصحفية
وألننا توقعنا تصورات ما ،حاولنا التأكد من . ؟" الصحفيةالجزائري في االختيار للزواج عن طريق اإلعالنات 

:                                                      توقعنا هذا من خالل الفرضية العامة التالية  
ترتكز تصورات الشباب الجزائري االجتماعية لالختيار للزواج عن طريق اإلعالنات الصحفية عند الشابات "   

في حين ترتكز تصورات الشبان على القيـم .يم الجمالية المادية و المعنوية وعل القيم االجتماعية الثقافيةعلى الق
".الدينية األخالقية و االقتصادية  

 الكلمات المفتاحية
.التصورات االجتماعية،اإلعالن، الشباب الجزائري،االختيار للزواج،إعالنات الزواج  

 
 

 
 



Résume 
 

   Le mariage demeure l institution sociale qui suscite beaucoup d intérêt et de considération , en effet elle revêt un caractère sacré vu son 
importance quant a la préservation de l espèce humain . 
    Cette institution à été  observée dans les différentes sociétés humaines mais sous formes diverses : Types de mariage , sa forme , les 
modes de choix du conjoint…etc. 
    Cependant,en dépit des différences raciales,ethniques et culturelles,le mariages dans toues ces sociétés est perçu comme étant une 
digue contre  l effondrement de l organisation sociale et a pour but de préserver la race et de se prémunir contre les maladies et contre 
toute forme d handicaps.       
 Etant donnée que le mariage est une alliance entre deux individus de sexe différents et que se distingue par leur propre personnalité et 
par un psychisme spécifique ;chacun d eux estime alors nécessaire de chercher chez l autre tout ce qui est susceptible de constituer un 
dénominateur commun concernant ses centres d intérêt et ses tendances personnelles ou bien le contraire chercher en lui tout ce qui 
puisse combler ses déficits et ses manques .Sur ce principes S effectue donc le choix du partenaire qu il soit exogamie ou endogamie , 
choix personnel ou parental. 
   Toutes fois la majorités des sociétés modernes ont intègre un nouveau mode de choix par une annonce dans la presse ;méthode a 
multiplie davantage les occasions des rencontres .Ce genre d annonces se diffuse à travers les différentes moyens de communication entre 
autre la presse  écrite qui se charge de facilite et d établir des relations entre les jeunes ,ces derniers construisent des représentations sur 
les valeurs du choix du conjoint. 
    Ces valeurs ne renient en aucun cas les anciennes valeurs et traditions .Sur ça nous avons tente d étudier ce thème intitulé:   " Les 
représentations sociales des jeunes algériens sur choix au mariage à travers les annonces matrimoniales "   en nous s interrogeant 
sur :Quelles sont  les représentations sociales que le jeune algérien constitue sur le choix du conjoint é travers une annonce dans la 
presse؟. 
Nous avons émis une hypothèse générale en vue de répondre à cette interrogation. 
 "Les représentations sociale sur le choix du conjoint à travers une annonce dans la presse  chez les jeunes algériennes  sont fondées 
sur les valeurs esthétiques  et socio culturelles par contres celles des jeunes algériens sont fondées sur  les valeurs religieuses, morales 
et économiques   " 
Les mots clés 
Les représentations sociales, les annonces matrimoniales,les jeunes algériens, 

 Le choix au mariage , les annonces. 
 


