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إلهداءا  

دمها برمحته الواسعة،ب اهللا ثرامها وتغّم الطاهرتني طّيإىل روحي والدّي  
ونبيل وزهري حفظهم اهللا ورعاهم  وسّدد خطاهم حنو الفالحإميان إىل   
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 كلمة شكر
 

 أتقدم ا إىل األستاذ املشرف، الدكتور ،متنان كلمة شكر وِا...كلمة البد منها
 واملراجعة والتعليق ةخملوف بوكروح الذي أخذت الكثري من وقته الثمني قضاه يف القراء

 الصارم بتوجيهاته االلتزامومع إصراري الشديد على . ا العملعلى خمتلف فصول هذ
وإرشاداته، فإنه بريء من كل اهلفوات والنقائص واألخطاء اليت قد تكتنف هذه 

الوحيدة األطروحة، نظريا ومنهجيا وأمربيقيا، وإين ألقر مبسؤولييت الشخصية املباشرة 
.على ذلك  

ميل السعيد بومعيزة على مساعدته جبزيل الشكر إىل الصديق والزأيضاً أتقدم 
.على إمتام هذه األطروحةاملشجعة احلوافز  منيل   كانتوانتقاداته اليت  

 على ، عبد العزيز بوباكري ورضوان بومجعة عبد اهللا قطافاء والزمالءصدقاأل إىل شكراً
لصديقات والزميالت واألصدقاء كل الجزيالً   شكراً. ومساعدامما وتشجيعمتعاطفه

. يد املساعدة من قريب أو من بعيدواقدمالزمالء الذين و  
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 ملخص
  

 دراسة -املنطلقات النظرية واملنهجية لدراسات التلقي:"  لدراسةهذه اتشكل 
نقدية وتقييمية  مقاربة ،)2006ـ1995 (-"نقدية حتليلية  ألحباث اجلمهور يف اجلزائر

 لوم اإلعالم واالتصال جبامعة اجلزائر،قسم ععلى مستوى لألحباث األكادميية اليت متت 
  .                                         2006 إىل 1995مجهور وسائل اإلعالم من واليت م 
  االجتماعيعملية التحولالعشرية املشار إليها يف اجلزائر، فترة أساسية يف    وتعترب

ايل، وتزامن معه تطور مهم يف ه إىل جمتمع ليربمن جمتمع موج السياسي واالقتصادي،و

نتقلت من دراسات وسائل اإلعالم بشكل عام مبا فيها أحباث التلقي و اجلمهور، واليت ا

.2005باملائة سنة  20 دودحإىل  1995 باملائة سنةواحد  نسبة أقل من  

عن مسار العوملة وخاصة مع تطور  ناجم  اجلديدربايليه الل أن هذا التوّجبدووي

 أفرز توجهاً اً أساسيوحيث يعترب عامالًت اجلديدة لإلعالم و االتصال، التكنولوجيا

غري أن االعتبارات .  انتخابيةهيئة وك استهالكيةكسوق  يف دراسات اجلمهورجديداً

 ليست العوامل الوحيدة اليت تفسر تطور دراسات التلقي يف ،السياسية والتسويق التجاري

 خاصة  تلك املوجودة  يف الفضاء ةربالييلاجلانب األكادميي، ففي اتمعات ال

 للتطور التارخيي  تبعاًاضييف القرن امل  دراسات اجلمهورتطورتاألجنلوساكسوين، 

 لوسائل اإلعالم والتطورات املعقدة أكثر من أي وقت يللتاريخ الطبيعوتبعاً  للمجتمعات

لتطورات  وخالل زهاء قرن من ا.مضى يف جمال تكنولوجيات اإلعالم و االتصال

احلاصلة يف الدراسات اإلعالمية، دخلت أحباث اجلمهور احلقل األكادميي بقوة مل يسبق 

هلا مثيل مسامهة يف تعزيز املعارف النظرية واإلجراءات املنهجية، وأصبحت الدواعي 

.العلمية، واحدة من أهم العوامل احملركة لدراسات اجلمهور  
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مة لدراسة ءن املقاربة األكثر مالمهور، أويبد من خالل التاريخ القصري ألحباث اجل

اجلماعات احمللية، ميكن أن تكون سلوكيات  اإلعالم من خالل لسلوكيات مجهور وسائ

مشتركة مع املقاربة االثنوغرافية املستخدمة منذ الثمانينيات، منذ أن بدأ دافيد موريل 

 العائلة ةرتلية، ودينامكي مشاهدي التلفزيون، والتكنولوجيات املوتركيز جهوده البحثية حن

.والتحليل االجتماعي اجلزئي  

 لاتووبلغة التقنية، فإن مسار العوملة ينتج وبشكل قوي عرب تعميم البث املباشر عرب الس  
للتلفزيون والراديو واستخدام االنترنيت، وهو ما ال يتناقض مع اجليل األول من األدبيات 

. اخلاصة بالتكنولوجيات اجلديدة  
 املقاربة االثنوغرافية لدراسة التفاعالت االجتماعية والتقنية يف هذا ةية وفعاليإن أمه

الواحد أن يفهم أحدهم الفضاء االفتراضي تنطلق من التأكيد على أنه من غري املمكن 
  .دون اآلخر

هذه طبيعة مهور و عرب التاريخ الطبيعي ألحباث اجلشاملةومن جانب دراسات التلقي ال
 بأبعاد ط مرتبطةطوخ وجود  تفترضمقاربة مقارنةاعتماد  ارتأيناجلزائر، الدراسات يف ا

، داعني إىل مقاربة إثنوغرافية جلملة من االعتبارات استعمال وسائل اإلعالم اجلديدة
 ما نتجه حنو مسألة النتائج االثنوغرافية، وما  و يف هذه الدراسة نادراً.العامة واخلصوصية

عناصر لك مندة، أو مشتركة مع جهات أخرى، ألننا ال إذا كانت متعلقة جبهة حمد
. ة قوية وكافية تسمح لنا بذلكيمعرف  

مقاربة بديلة لدراسات مشروع لصاحل هي عبارة عن دعوة الدراسة، هذه وخالصة 
اجلمهور يف اجلزائر، ويتعلق األمر باملقاربة اإلثنوغرافية اليت تتالءم واألسس العامة و احمللية 

تمع اجلزائرياخلاصة با .  
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Abstract 
 
 
       This Study, Theoretical and Methodological Bases of Reception Studies: An 
Analytic and Critical Study on the Nature of the Audience Researches in 
Algeria, is an attempt to evaluate an ensemble of academic researches conducted 
at the Department of Information and Communication Sciences, University of 
Algiers, relating to the media audiences, during the period situated between 
1995 and 2006. 
. 

        The Above named decade, conceived as a necessary time for socio-
political and economic transition from oriented to liberal society, had witnessed 
an important development in media studies in general including the audience 
researches that statically have moved from less than 1%, before 1995 to nearly 
20%, by 2005. 

 
        This new liberal orientation, generated by the globalisation process, and 
especially supported by the new information and communication technologies, 
seem to be the main factor leading to a new concentration of media studies on 
the audience as a market and an electorate mass. 
 
          Nevertheless, political and trade marketing considerations could not be the 
only factors to develop audience studies in the academic level. 
 
          In liberal societies, especially within the Anglo-Saxon sphere, audience 
studies have been developed throughout the last century following the nature 
history of the media and the ever-sophisticated developments in information and 
communication technologies.  
 
          Based on theoretical and methodological developments, the different 
approaches to study the media audiences have included the most recent 
technological and political events in an attempt to understand and explain 
behaviours of different individuals and groups toward, for instance, the use of 
the Internet as a domestic technology besides the use of TV;  and the "war on 
terror", started in late 2001, after the famous attacks on the Twin Towers of the 
TWC in New York and the Pentagon Quarters in Washington. 

 
Technically speaking, The Globalization process is, strongly, taking place 

through the generalization of TV and Radio Direct Broadcasting via Satellites 
(DBS) and the use of the Internet, that is not, contrary to the first generation of 
new technologies literature, a monolithic or placeless ‘cyberspace’; rather, it is 
numerous new technologies, used by diverse people, in diverse real-world 
locations. 
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   The suitability of the Ethnographic Approach to study the social and 
technical interactions in this “Cyberspace” comes from the premise that one 
cannot understand the one without the other. 
 

       The most suitable approach to study the media global audience 
behaviours starting from local communities, may have many things to do with 
the Ethnographical approach in use since 1980’s, when David Morley started 
focussing on TV viewing, on Domestic technologies, on family dynamism and 
on social micro-analysis. 

 
       In inviting the global audience studies literature through the natural 

history of media researches and the nature of the audience researches in Algeria, 
we advocate a comparative ethnographic approach and we suggest that there are 
lines of enquiry, linked to dimensions of new media use, that can be usefully 
pursued across a wide range of settings; and that there are issues about social 
transformations in new media contexts that generally concern social science and 
other communities. 

 
      In this study, we rarely address the question of whether the 

ethnographic findings are specific to a determinate area, or common to many 
areas. We simply do not have grounds for answering such question. 

 
   The conclusion is a clear advocacy in favor of an alternative approach in 

the study media audience in Algeria, namely the ethnographic approach that is 
suitable for the specific global and local aspects of the Algerian society. 
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Résumé 
 

La présente étude : Les Fondements Théoriques et Méthodologiques des 
Etudes de la Réception - une étude analytique et critique sur la nature des 
recherches des audiences en Algérie, est une tentative pour évaluer un ensemble 
de recherches académiques menées dans le Département des Sciences de 
l’Information et de la Communication, de l'université d’Alger, concernant les 
audiences des mass média, entre  1995 et 2006. 

 
La décennie susmentionnée, conçue comme un temps nécessaire pour la 

transition sociale, politique et économique d’une société dirigée vers une société 
libérale, attestait un développement important dans les études des mass médias 
en général y compris les recherches d’audience qui ont, statistiquement, grimper 
de moins de 1% avant 1995 jusqu’à 20% en 2005. 
 
         Cette nouvelle orientation libérale, engendrée par le processus de la 
globalisation et supportée particulièrement par les nouvelles technologies de 
l’information et de la communication, semble être le facteur principal 
conduisant vers une nouvelle concentration des études d’audience comme un 
marché et une masse électorale. 
 
         Néanmoins, les considérations politiques et de marketing commercial ne 
pouvaient être les seuls facteurs pour développer des études d’audience sur le 
plan académique. 
 
         Dans les sociétés libérales, en particulier au sein de la sphère Anglo-
Saxonne, les études d’audience se sont développées durant le siècle dernier 
suivant l’histoire naturelle des médias et les développements plus que jamais 
complexes dans les technologies de l’information et de la communication. 
 

Basé sur les développements théoriques et méthodologiques, les 
différentes approches pour étudier les audiences des médias ont inclus les plus 
récents évènements politiques et technologiques dans une tentative pour 
comprendre et expliquer les comportements des individus et groups divers 
envers, par exemple, l’usage d’Internet comme une technologie domestique à 
coté de l’usage de la télévision ; et ‘‘la guerre sur la terreur’’, entamé fin 2000, 
après les fameuses attaques sur les tours jumelles à New York et les Quartiers du 
Pentagone à Washington. 

 
L’approche la plus pertinente pour étudier les comportements de 

l’audience globale des medias à partir des communautés locales, pourrait avoir 
plusieurs traits en commun avec l’approche ethnographique en usage depuis les 
années quatre-vingt, quand David Morley avait commencé à concentré ses 
efforts de recherche sur les téléspectateurs de la télévision, sur les technologies 
domestiques, la dynamique de la famille et sur la micro analyse sociale. 
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Techniquement parlant, le processus de la globalisation se produit 

fortement à travers la généralisation de la diffusion direct par satellite de la 
télévision et de la radio et l’usage de l’Internet, et cela n’est pas en contradiction 
avec la première génération de la littérature sur les nouvelles technologies, 
monolithique et ‘cyberespace’ sans base physique ; plutôt se sont des nouvelles 
technologies nombreuses utilisées par des gents divers, dans de divers localités 
réelles. 

 
La pertinence de l’approche ethnographique pour étudier les interactions 

sociales et techniques dans ce ‘cyberespace’ émane de la prémisse qui stipule 
qu’on ne peut pas comprendre l’un sans l’autre. 

 
Quant à la littérature des études d’audience globale à travers l’histoire 

naturelle des recherches sur les médias et la nature des recherches sur les 
audiences en Algérie, nous prônons une approche ethnographique comparée et 
suggérons que des lignes d’enquête existent, liées à des dimensions de l’usage 
des nouveaux médias, qui pourraient être suivies utilement à travers  un vaste 
rayon de cadres ; et que des questions existent sur les transformations sociales 
dans les contextes des  nouveaux medias qui, généralement, concernent les 
sciences sociales et d’autres communautés. 

 
  Dans cette étude, nous nous adressons rarement à la question des 

résultats ethnographiques, i .e s’ils sont spécifiques à une région déterminée, ou 
s’ils sont communs pour d’autres régions, pour la simple raison, nous ne 
disposons pas de connaissances solides pour répondre à une telle question. 

 
              La conclusion est une recommandation en faveur d’une approche 
alternative dans les études d’audience en Algérie, à savoir l’approche 
ethnographique qui convient le plus aux aspects globaux et locaux spécifiques 
de la société algérienne 
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  مقدمة
ينبع االهتمام جبمهور وسائل اإلعالم، وبالتايل بالدراسات املتعلقة به، من 

طبيعة العالقات االجتماعية والسياسية واالقتصادية القائمة بني اجلماعة والفرد من 
اكم واحملكوم من منظور املواطنة، وبني البائع والزبون املنظور السوسيولوجي، و بني احل

فبقدر ما يعري النظام االجتماعي للفرد من مكانة ودور يف سلم . من املنظور التسويقي
القيم االجتماعية، وبقدر ما يتمتع به املواطن من سيادة  وسلطة يف اختاذ القرارات يف 

ر عليه الزبون من قدرة على فرض خمتلف أدراج سلم اهلرم السياسي، وبقدر ما يتوف
اعتباره يف السوق، بقدر ما تتوسع دائرة االهتمام جبمهور وسائل اإلعالم  يف اتمعات 
احلديثة واإللكترونية املكون أساسا من أفراد اتمع الذين هم يف الوقت نفسه، مواطنون 

  .يف الدولة وزبائن للسوق
اليت جتري فيها " اإلعالمية"يف اتمعات وبعبارة أخرى، فإن املقصود باجلمهور 

 ,Dewey(عمليات االتصال عرب وسائط متعددة، هو الشعب، كما تفطن إليه ديوي 

وبالتايل، فإن درجة االهتمام باجلمهور، .  القرن املاضيالعقد الثالث منمنذ ) 1927
سلم النظام  اليت حيظى ا الشعب يف بضائعيةتعكس القيمة االجتماعية والسياسية و ال

  .السياسي واالقتصادي-االجتماعي
يف الدراسات السياسية واإلعالمية " اجلمهور"وقد توّسع استعمال مصطلح    

، يف "الشعب"والسوسيولوجية والثقافية، كصيغة حديثة مرادفة، وأحيانا بديلة، لصيغة 
القتصادي اتمعات العصرية، يف فترة اخلمسينيات والستينيات، أي فترة االزدهار ا

والرفاه االجتماعي والسياسي املتمخض عن إعادة بناء أوروبا بفضل خمطط مارشال 
الذي أقرته الواليات املتحدة األمريكية لفائـدة أوروبا املخربـة جراء احلرب العـاملية 

  ). 1945- 1939(الثـانية 
لغزو أوروبا من ا" حترير"لقد ساهم إشراف الواليات املتحدة وقيادته لعملية   
الفاشي، مث إعادة بنائها، يف نشر أسلوب احلياة على الطريقة األمريكية على -النازي

فبدأت . نطاق واسع يف القارة العجوز املستعادة ويف مناطق نفوذها عرب بقية أرجاء العامل
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الفارغة يف أوروبا وتتوسع يف بقية املناطق " اجليوب"الثقافة الليربالية األمريكية حتتل 
للتحّضر واحلداثة، واليت ستؤسس الحقاً " وحيدة"فية على الكرة األرضية، كقيم اجلغرا

، كواقع يتأكد باستمرار يف هذه العشرية األوىل من القرن "العوملة"ملا أصبح يسمي 
  .الواحد والعشرين

وقد مشل انتشار قيم الثقافة اجلماهريية والثقافات املتفرعة عنها من املنظور   
قائمة على مفهوم البضاعة إن يف الثقافة أو االقتصاد أو السياسة أو اإلعالم، األمريكي، ال

مجيع مناحي احلياة العامة، ِابتداء من اإلنتاج اجلماهريي للسلع واخلدمات مبا فيها 
الشخصيات والربامج السياسية والرسائل اإلعالمية،  إىل استهالكها مجاهرييا أيضا، 

وفهم اآلليات " اجلماهري"ث الرامية إىل تفسري واقع هذه وصوالً إىل الدراسات واألحبا
السيكولوجية والسوسيولوجية اليت تتحكم يف استجاباا للدعوات اإلعالمية واإلعالنية 

  .والدعائية اليت تنشرها وتبثُّها وسائل اإلعالم اجلماهريية
اء تيار العوملة وقد بدأت اجلزائر، أسوة ببقية البلدان االنتقالية، تنساب كلّيةً ور  

هذا، منذ ايار املعسكر االشتراكي وسقوط جدار برلني يف اية العقد الثامن من القرن 
املاضي، باعتناقها شكالً من النظام الليبـرايل إن يف السياسة أو االقتصاد أو اإلعالم، 

  .1989وفقا لدستور 
ادئ الليربالية، ولو يف وانطالقا من هذا التحول الدستوري العام ومن اعتبارات املب  

شكلها البدائي، برز نوع من أشكال مشاركة الشعب يف سلطة اختاذ القرار السياسي 
واالقتصادي، باعتبار هذا الشعب، مصدراً للسيادة املمارسة عن طريق االنتخابات، 

  ".اقتصاد السوق"وباعتباره أيضا سوقاً استهالكية للسلع واخلدمات اليت يعد بتوفريها 
عين هذا الشكل من أشكال املشاركة الدميقراطية من الناحية النظرية، انتقال وي  

مركز السلطة السياسية واالقتصادية، ولو جزئيا إىل الشعب، وبالتايل ينبغي معرفة هذا 
" صوته وجيبه"وتعلم حسن التعامل معه لكسب رضاه يف جو التنافس على " املركز"

  . لليربايلوفقا ملبادئ النظام الدميقراطي ا
واعتباراً لكون الشعب يف اتمعات املتقدمة بالضرورة مستهلكا للمنتجات   
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ومن هنا، فإن . اإلعالمية، فهو مجهور لوسائل اإلعالم كلّها أو على األقل لواحدة منها
االهتمام بالشعب يعين االهتمام جبمهور وسائل اإلعالم، وأفضل وسيلة ملعرفة هذا 

يا يف اتمعات الرائدة، هي البحث العلمي يف جمال الدراسات اجلمهور متوفرة حال
  .اإلعالمية بصفة عامة، ودراسات اجلمهور بصفة خاصة

قد تكون هذه االعتبارات واحدة من مسببات إدخال مواد جديدة، ومنها مادة   
دراسات اجلمهور، ضمن الربامج اجلامعية لعلوم اإلعالم واالتصال النامجة عن اإلصالح 

 تدريس تقررفقد  . لبيداغوجي يف سياق اإلصالحات السياسية واالقتصادية الشاملةا
 وسمامل من ابتداء مستقلة بيداغوجية كوحدة اجلمهور دراسة مادة

 أدرج الذي  والتحقيقات االجتماعيةاآلراء سربفرع ب خاصة ،1996/1995اجلامعي
 ميتعم دمتقو .واالتصال اإلعالم علوم يف ليسانسلا لشهادة الرمسي الربنامج ضمن

 صحافة بصري،/مسعي عامة، وعالقات اتصال (األربع التخصصات على هذا املقياس
  .اجلزائر جلامعة واالتصال اإلعالم علوم قسم  يتوفر عليهااليت) اآلراء سرب مكتوبة،

 اليت  الشاملةاإلصالحات  سياقيف اجلامعي الربنامج يف املادة هذه إدخال جاء 
 ماالنظ طبيعة يف1989 دستور هأحدث يالذ التحول إثر على زائراجل فيها شرعت
، وبعد عودة بعثات طالبية برتب أساتذة كانوا قد االقتصادي-االجتماعي-السياسي

ة عدهذا التغيري يف طبيعة نظام احلكم، أقدمت  عومتاشيا م.  تكّونوا جبامعات غربية
، كلياا  معاهدها مثمستوى على واإلعالم لالتصال فروع فتح على  وطنية جامعات
علوم  لتدريس )خاصة واملراجع التأطري (البيداغوجية اإلمكانيات هلا تتوفر أن دون

 وتفسريها فهمها يتوقف اليت  مادة دراسات اجلمهورالسيمااإلعالم واالتصال و
 يف حىت ،يف بعض األحيان،رال تتوف قد العوامل من جمموعة على استعماالادالالا وو
الدراسات هذه فيها وازدهرت وتطورت نشأت اليت العريقة تمعاتا.  

 خالل معاينة وثائقية ومطالعة كتب الدراسات اإلعالمية من نتبّي وقد 
ب، حسف فراغا هناك ليس أن اجلامعية، اتواملكتب احمللية الكتاب سوق املتوفرة يف
 ويعتمد تاذاألس به يسترشد أن ميكن  جديمرجع لكل كليشبه  انعداما ولكن
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وعلى الرغم من إجناز جمموعة من الدراسات . املادة هلذه دراسته يف الطالب عليه
، تتناول تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور بصفة مباشرة أو بصفة غري ةاألكادميي

مباشرة، فإا نادرا ما تتناول اجلمهور كظاهرة سوسيولوجية مستقلة عن نظريات 
يف هذا الصدد، بالدراسات اإلعالمية اخلالصة، وليس ويتعلق األمر، . التأثري

  . االجتماعي-بالدراسات اليت يغلب عليها الطابع السوسيولوجي أو السيكولوجي
 سبب ونتيجة النتشار وسائل  نفسه،إن مجهور وسائل اإلعالم هو يف الوقت

دفع  املعاصرة، األمر الذي االجتماعيةاإلعالم وتنوعها وتغلغلها يف عمق احلياة 
بالباحثني يف اتمعات ذات التقاليد البحثية العريقة إىل العمل على جعل ظاهرة 

  .ات واألحباث األساسية والتطبيقيةاجلمهور، موضوعا حموريا للدراس
هذا الوضع الذي يعود إىل أسباب خمتلفة قد يكون من بينها غياب   أمام       

 أنه من املفيد، تاليومية والعملية، ارتأيتقاليد استغالل الدراسات العلمية يف احلياة 
حماولة دراسة وحتليل التراث البحثي الذي أجنز خالل العشرية األخرية يف جمال علوم 
اإلعالم واالتصال، واجلمهور بصفة خاصة، سعيا للمسامهة يف تأسيس تقاليد عملية 

ويتمثل . واملعرفةأكادميية على غرار اجلامعات العريقة واتمعات القائمة على العلم 
إليها  توصلت إبراز النتائج اليتوهذا التقليد يف جرد األحباث دوريا وحتليلها وتقييمها 

نفس  إليهمن خالل استعمال مناهج وأدوات حبث معينة ومقارنتها مبا توصلت 
  .حباث يف اتمعات املرجعيةاأل
سس تقليد علمي  أولية يف سبيل وضع أطوةوفق يف جعل هذا العمل خ أُأن وآمل  

كما آمل .  املنشودين حتقيق التراكم والتواصل املعرفيني،من دونه، أكادميي ال ميكن
 طرح يف ويسهم اجلامعية املكتبة يثرينظري ومنهجي  إنتاج أن يكون فاحتة

 احلياة يف الواسع  العامالنقاش على االتصال عملية صريورة يف حيوي موضوع
 أفراد مجيع مباشرة، بصفة تعين، ودراساته اجلمهور أن ذلك .الثقافية وةاألكادميي
 ،سواء بإرادم أو بغري إرادم فعلي، مجهور أنفسهم هم الذين) الشعب (اتمع
  .منها لواحدة األقل على أو، بعضها،  هاكلّ اإلعالم لوسائل
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  . مصداقيتها
 املنطلقات النظرية واملنهجية لدراسات اجلمهور تناول أأن تارتأي هنا من
 يف اإلعالم وسائل مجهور مفهوم طرحهاي اليت اإلشكالية فهم على تساعد بكيفية
استعراض وحماولة تصنيف مناذج  قبل ، مث طبيعة الدراسات املتعلقة بهذاته، حد

، مع التركيز على منظور الدراسات النقدية،  يف اتمعات املرجعيةدراسات اجلمهور
 التعرض وخاصة مقاربات التلقي اليت حتاول حتليل خمتلف أمناط التفاعالت اليت يثريها

ثقافية تقنية - التزامين، مث الالتزامين يف نظام االتصال الرقمي، يف بيئات سوسيو
وتارخيية واليت جتري يف إطار سياقات جزئية جلمهور يتخذ أكثر فأكثر طابع الكونية 

  .  تبعا للتطورات التكنولوجية املتسارعة)Universality, Globality (والشمولية
نظرية واملنهجية اليت تطورها باستمرار وعلى ضوء تلك األسس ال

دراسات اجلمهور يف اتمعات الرائدة، سأحاول حتليل عينة قصدية من أحباث 
 مشروعاجلمهور يف اجلزائر ذات الطابع األكادميي أساسا وحصرا، قبل حماولة تصور 

 اتمع اجلزائري، ترتكز كمقاربة منهجية لدراسة مجهور وسائل اإلعالم يف جمتمع
 خصوصيات البيئة الثقافية احلسبانعلى املنطلقات النظرية اإلنسانية العامة وتأخذ يف 

اإلثنية املتمايزة للجماعات احمللية، واليت ثبت أن هلا دور ما تلعبه يف متايز أمناط 
اجتماعية وثقافية صقلتها تكنولوجيات اإلعالم -التفاعالت اليت جتري يف بيئات تقنو

  . اجلديدةواالتصال املرتلية
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  الفصل األول
 اإلطار املنهجي للدراسة

اجلمهور مبدلوالته السوسيولوجية بعملية االتصال يف مجيع أشكاهلا ِارتبط مفهوم 
اليت تتطلب على األقل مرسالً، رسالةً، ومستِقبالً، أو متلقٍِِِِِِِِ، هو السبب والغاية، مهما 

دينية، سياسية، فكرية أو علمية، ومهما كانت الوسيلة : كانت طبيعة الرسالة املُستقبلة
.  صوت، صورة أو لغة، مباشرة أو غري مباشرة، فردية أو مجاعيةاملستعملة يف نقلها،

وقد ظهر ومنا الشكل اجلماعي لوسائل االتصال بظهور ومنو التجمعات البشرية اليت 
أقامت حضارات متنوعة لعب االتصال دوراً حيوياً يف نشر قّيمها ونقلها عرب األجيال 

ا بعد انتشار الصحافة يف القرن الثامن املتالحقة، إىل أن أصبح االتصال اجلمعي مجاهريي
عشر، وظهور وسائل اإلعالم اإللكترونية من إذاعة يف العشرينيات من القرن املاضي، 

والتلفزيون يف بداية النصف الثاين منه، واألقمار الصناعية واألنترنت يف العشرينيتني 
  .التاسعة والعاشرة األخريتني

 قدمي قدم التجمعات البشرية، واالهتمام به ولئن كان اجلمهور، كظاهرة اجتماعية
قدمي أيضاً قدم اإلثنولوجيا واألنثروبولوجيا والسوسيولوجيا العامة، فإن مجهور وسائل 

اإلعالم، كشكل متمايز عن أشكال التجمعات البشرية األخرى، مل حيظ بنفس 
رغم االهتمام، رغم مرور حواىل قرن من الزمن على ظهور الدراسات اإلعالمية و

وجود مبادرات عديدة لتأسيس فروع علمية تتكفل بدراسة هذا الشكل من جتمع 
الناس حول رسالة إعالمية، مثل علم االجتماع اإلعالمي وعلم النفس اإلعالمي 
  .وغريها من فروع التاريخ واالقتصاد والثقافة، املرتبطة بوسائل االتصال اجلماهريي

ر وسائل اإلعالم اجلماهريية، من قراء ن االهتمام باألحباث املتعلقة جبمهوإ
ومستمعي احملطات اإلذاعية ومشاهدي القنوات التلفزيونية  الصحافة املكتوبة

، هو اهتمام حديث العهد نسبيا، )األنترنات(ومستعملي الشبكة العنكبوتية العاملية 
 طراد مواكبا التطورات املتصلة بتكنولوجيات اإلعالم واالتصالضولكنه يتزايد با

  .املتجددة
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 لقد بدأت هذه األحباث حتتل مكانة معتربة ضمن الدراسات اإلعالمية الشاملة 
 وإعالمية ومراكز متخصصة، واليت ما فتئت تنتشر مع ةاليت تنجزها مؤسسات أكادميي

اليت ) 1(اتساع ظاهرة العوملة املتسارعة و املتزايدة التعقيد، مفضية إىل تعميم ثقافة العوملة
ع األمر، ليست سوى ثقافة القوى املهيمنة على االقتصاد والسياسة واإلعالم هي، يف واق

وخمتلف ااالت الصناعية وخباصة الصناعات اإلستراتيجية  واملعرفة والتكنولوجيا
، وحىت الدراسات املتعلقة ذه ااالت، ومنها أحباث اجلمهور التكنولوجية والعسكرية

طبيعتها ومنطلقاا النظرية وأسسها وأدواا املنهجية، اليت تطرح إشكاليات متنوعة يف 
حسب السياقات العامة واملراحل التارخيية لتطور الدراسات اإلعالمية عامة، ودراسات 
 .اجلمهور خاصة، وأيضاً حسب درجة تطور اتمعات اليت جترى فيها هذه الدراسات

جلمهور وما هي إشكاليتها فما هي مكانة هذه الدراسة ضمن اإلطار العام لدراسات ا
  وطبيعتها؟ 

  إشكالية الدراسة وطبيعتها .1

كان االهتمام بدراسة اجلمهور، كطرف أصيل يف العملية االتصالية، قد بدأ جبدية 
علمية منذ ثالثينيات القرن املاضي إثر تطور وسائل اإلعالم يف اتمعات اجلماهريية 

نشغال مصحوب باعتقاد راسخ يف قوة بشكل مل يسبق له مثيل، و ما نتج عنه من ا
البالغ الذي ميكن أن متارسه هذه الوسائل على مجهور املتلقني كأفراد ) 2(التأثري

ومجاعات، وتوجيههم الوجهة اليت ترغب فيها اجلهات املؤثرة يف السياسات اإلعالمية يف 
تقاد يف قوة التأثري ومما زاد يف ترسيخ االع. خمتلفة اتمعات عرب خمتلف املراحل التارخيية

البالغ لوسائل اإلعالم على اجلمهور، مضامني اخلالصات اليت كانت قد توصلت إليها 
بعض الدراسات السيكولوجية السلوكية بداية من العقد الثالث من القرن املاضي وتطبيق 

تاسع مناهج العلوم التجريبية يف جماالت العلوم اإلنسانية و االجتماعية منذ اية القرن ال
  . عشر

وتطورت وازدهرت يف  وعلى الرغم من أن دراسات اجلمهور كانت قد ظهرت
بيئات اجتماعية متباينة إال أنه كانت تسودها عموما املنافسة االقتصادية والسياسية 
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 هذه الدراسات بصفة خاصة بعد احلرب العاملية الثانية توتكثف. والتسابق األيديولوجي
البحث عن كيفية إعداد هو  الرئيسي من وراء ذلك ،  وكان اهلدف)1939-1945(

الرسائل اليت متكن من الوصول إىل كسب رضا أكرب عدد ممكن من املستهلكني وتأييد 
أكرب عدد ممكن من الناخبني ومناصري التيارات الفكرية املتنافسة على كسب أكرب عدد 

 من تلك الدراسات وبعبارة أخرى، كان اهلدف. ممكن من أفراد مجهور وسائل اإلعالم
هو حماولة اكتشاف والتحكم يف معرفة آليات تأثري الرسائل اإلعالمية على سلوكيات 

  . ها الوجهة اليت يريدها القائم باالتصالهاملتلقني بغرض تغيريها أو تعديلها وتوجي
 من هذا املنظور، كانت األهداف التجارية والدعائية، والزالت، هي احملرك    

اث املرتكزة أساسا على النظرة العددية لتحديد حجم اجلمهور ووصف الرئيسي لألحب
تركيبته يف حماولة ملعرفة احتياجاته املادية واملعنوية والكشف عن اهتماماته و التطلع حنو 

ها، ويف الغالب التظاهر بذلك، سواء تعلق األمر يلإالعمل على إشباعها واالستجابة 
  .باحلمالت االشهارية أو االنتخابية

 ، كانت األحباث اليت تنجزها املؤسسات اإلعالمية هنفس  ويف السياق      
نفسها وحلساا، للتعرف على مجهورها اخلاص، تصب، هي األخرى، يف اجتاه األهداف 

التجارية؛ وغالبا ما كانت الحقة ملا أجنز دف التقومي، ونادرا ما كانت قبلية لتمثل 
ى معرفة حقيقية وشاملة باجلمهور املستهدف من أرضية يف أي ختطيط حمكم قائم عل

  ).3(وراء أي عمل إعالمي ناجح
 و  ومتثل مشاريع األحباث اليت تمولُ ألهداف تسويقية، اقتصاديا وسياسيا      

إعالميا، نسبة كبرية من هذه الدراسات اليت جندها تركز على الوصف الكمي ضمن 
 إال أن االهتمام بعضوية اجلماعة واملفهوم .املنظور الفردي لعضوية أفراد اجلمهور

السوسيولوجي للجمهور بدأ يتجلى مع مستهل العقد اخلامس وبداية العقد السادس من 
القرن املاضي، و هذا بعد ما تبنت وتكفلت مؤسسات أكادميية بدراسة ظاهرة اجلمهور 

ناهج للبحث حيث ظهرت احلاجة إىل أطر وم. وحتليلها ألهداف علمية بالدرجة األوىل
تكون أكثر قدرة على تقدمي تفسري متكامل لظاهرة اجلمهور وعالقة سلوكه بالرسائل 
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وقد أصبحت . اإلعالمية واإلعالنية اليت يتلقاها من وسائل اإلعالم املتجددة باستمرار
هذه الرسائل اإلعالمية واإلشهارية شيئا فشيئا جزءا من احلياة اليومية، يتعامل معها 

 حياته املهنية والفردية واألسرية واجلماعية، إىل أن بلغت درجة التعقيد اإلنسان يف
مستويات عالية جراء االنتشار الواسع والسريع لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 

املتجددة؛ وأصبحت، بالتايل، املناهج اليت كانت قد توصلت إليها دراسات اجلمهور غري 
 . يت أدخلتها هذه التكنولوجيات على احلياة االجتماعيةقادرة على اإلملام جبميع األبعاد ال

ولعل أحد أسباب هذا العجز املبكر ملناهج أحباث اجلمهور، يرجع لكون منوذج 
ولقد كانت . هذه األحباث هو أمريكي بالدرجة األوىل مت تصديره إىل خمتلف بلدان العامل

 اجلماهريية، بعد احلرب أحباث اجلمهور األمريكية حول خصائص مجهور وسائل اإلعالم
العاملية الثانية، سلوكية أمبرييقية، حيث يشري أحد الباحثني إىل أنه مع بداية اخلمسينيات 

من القرن املاضي، بدأت حبوث اإلعالم األمريكية تشق طريقها حنو أوروبا وأصبحت 
 عن ، اليت كانت مؤشراً"الوظائف" و"التأثريات" و"اجلماهري"مصطلحات مثل 

غاالت األمريكية، قد نظمت وأطرت الكثري من األحباث على جانيب األطلنطي االنش
وكانت هذه الدراسات تنحصر يف جماالت متخصصة قليلة ). الواليات املتحدة وأوروبا(

، أي حمتويات "الثقافة الشعبية "مثل الصحافة و اإلذاعة والتلفزيون والفيلم وما يسمى
  (4)وسائل اإلعالم اجلماهريية

 وغري فعال، وأصبح مصطلح  سلبياً حاشداًن اجلمهور مت اعتباره مجهوراًوأل
 يف لغة الباحثني مبعناه األضعف، أي اجلمهور احلاشد، فكانت املشكلة  ساكناً"اجلماهري"

كيف حيدث اإلجابة على سؤال بالنسبة للباحثني األمريكيني يف االتصال، تتمثل يف 
وفيما . لبحوث األمربيقية السائدة بدون منازع وهو اهلاجس املسيطر على ا،اإلقناع

يتعلق بتقليد نقاد الثقافة اجلماهريية، وخباصة لدى رواد مدرسة فرانكفورت ومركز 
الدراسات الثقافية الربيطانية جبامعة بريمينغهام، فالسؤال األساس الذي كان يطرح على 

الناس بسلبهم قيمهم مستواهم هو مىت وكيف تفسد األفالم والتلفزيون والكتب عقول 
  .الثقافية األصيلة وتلقينهم قيم الثقافة املهيمنة
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وعليه، فإن الدراسات االتصالية األمريكية سواء اجلماهريية أو االتصال الشخصي 
كان هدفها هو حتديد الشروط النفسية واالجتماعية الدقيقة اليت يتم يف ظلها تغيري 

. يات يتم تثبيتها أو تعديلها أو إعادة توجيههااالجتاهات وتكوينها أو تعديلها، والسلوك
ال تدخل يف التحليل ف -  الفن والطقوس واألساطري، اخل- أما األشكال احملددة من الثقافة

إال بصفة غري مباشرة، هذا إذا مت إدخاهلا، وهي تدرج يف التحليل طاملا كانت تساهم يف 
   .مثل هذه الشروط االجتماعية أو تشكل قوى نفسية

تلك املرحلة كان الباحثون األوروبيون يوجهون اهتمامهم حنو املاركسية يف 
لكن هذا التقليد مل جيد . والظاهرتية والبنيوية والنقد األديب لدراسة الظواهر االتصالية

طريقه إىل حبوث اإلعالم بالواليات املتحدة، حيث مل يبدأ الباحثون األمريكيون يهتمون 
 باملقارنة مع حبوث التقليد  وقت الحق وبنسبة ضئيلة جداًربات إال يفامبثل هذه املق
  .األمربيقي

ولقد انتشرت نفس الظاهرة، أي ظاهرة التقليد األمريكي األمربيقي، يف معظم     
ومت ذلك عن طريق الوكاالت . البلدان النامية وبصفة خاصة بلدان أمريكا اجلنوبية

 أوروبا وأمريكا الشمالية؛ حيث كان الدولية واهليئات األممية أو بعثات الطلبة إىل
االنشغال مبسألة التأثري أقوى يف هذه البلدان النامية ألسباب تارخيية ومقتضيات التنمية 
وما تتطلبه من جتنيد لوسائل اإلعالم من أجل إحداث تغيريات منشودة على مستوى 

عالم مع اية فعلى سبيل املثال، كانت معظم حبوث اإل. السلوك واألفكار واالجتاهات
 ،الستينيات و خباصة مرحلة السبعينيات والثمانينيات من القرن املاضي تتم ضمن أمنوذج

 اإلعالم والتنمية، كما حددته منظمة اليونسكو والرواد األوائل من الباحثني ،أي برادغم
، بينما مل جيد التقليد األورويب يف حبوث االتصال .…(5)مثل لرنر وشرام وروجرز وباي

فهومه الشامل طريقه إىل البلدان الواقعة يف حميط التأثري األورويب مثل اجلزائر، إال بنسبة مب
فعلى سبيل املثال، كانت .  وهذا رغم القرب اجلغرايف واللغة وبعثات الطلبة،ضئيلة جدا

البحوث على مستوى أطروحات الدكتوراه اليت تنطلق من منطلقات نظرية راسخة يف 
، كانت نادرة جدا، ومل .، كالبنيوية والظاهرتية والسيميولوجيا، اخلالتقليد األورويب
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يتسن لنا االطالع سوى على أطروحة دكتوراه واحدة متت مقاربتها من منظور 
  (6)سيميولوجي

 يف  وكان مفهوم اجلمهور، كما هو سائد يف معظم البلدان االنتقالية، مغايراً
 يف البحوث األمريكية، حيث يعين يف هذه الكثري من جوانبه لطبيعة املفهوم األصلي

أما يف معظم البلدان . األخرية أن الفرد من اجلمهور سيد يف استهالكه واختياراته املختلفة
االنتقالية، ومنها اجلزائر، حيث سادت ونفذت لعقود من الزمن خطابات متجد اجلماعة 

اختياراته، وإمنا كان على حساب الفرد الذي مل يكن ينظر إليه على أنه سيد وحر يف 
ينظر إليه، يف سياق الفكر املمجد للجماعة على حساب الفرد، كقاصر وغري راشد، 

وبالتايل تتكفل بعض املؤسسات العمومية، ومنها وسائل اإلعالم بتوعيته وحتسيسه 
وتربيته وتثقيفه وحتديد احتياجاته األساسية والكمالية والعمل، أو على األقل التظاهر 

   . على تلبية بعض تلك االحتياجات األساسيةبالعمل،
  يف هذا السياق، حتاول هذه الدراسة أن تلقي الضوء على تطور دراسات 

 اتمعات الرائدة يف تلك الدراسات، يف ظل التطورات لدىاجلمهور وما توصلت إليه 
تها مبا ، ومقارن"االنفجار اإلليكتروين"والتغيريات االجتماعية السريعة املصاحبة لِـ 

جيري، يف سياق زمين واجتماعي وسياسي واقتصادي مشابه، يف اتمعات احلديثة العهد 
بوسائل اإلعالم، على أن نأخذ اجلزائر كنموذج جلملة من العوامل اليت قد ترشحها 

  . لتمثيل تلك البلدان يف هذا اال
 واقتصادية إن تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة قد أدخلت أبعادا تقنية

وثقافية واجتماعية جديدة على الفضاء االتصايل عامة وعلى  الفضاء االتصايل داخل 
العائلة، كوحدة قاعدية للتحليل السوسيولوجي اجلزئي، بصفة خاصة، حيث أصبح هذا 
الفضاء االتصايل العائلي يتميز بنمط جديد من التفاعل بني أفراد األسرة من جهة، و من 

ا بينهم وبني التكنولوجيات املرتلية اليت أضحت ديكورا أساسيا يف أغلبية جهة ثانية، فيم
املنازل، وخاصة احلواسب املرتبطة بالشبكة العنكبوتية العاملية بالنسبة لبعض العائالت 

اجلزائرية، وتلفزيونات االنترنيت اليت يتوقَّع أن حتل حمل تلفزيونات الكابل والساتل 
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 أوروبا بعد أن سجلت تقدما ملحوظا يف الواليات املتحدة التقليدية واملشفرة يف
  ). 7(األمريكية

 التلقي ميكن أن تساعد على ةرباوعليه، فإن جمموع العناصر النظرية ملسامهة مق
رسم معامل منهجية متكِّن من دراسة النسق التفاعلي للجمهور العريض يف املرتل وحصر 

جيات اتصال مرتلية، وحماولة تصور منوذج خمتلف اإلجراءات الشرطية لقبول تكنولو
اتصال بديل للنماذج التقليدية اليت أصبحت جمتمعةً غري قادرة على احتواء األبعاد 

  . اجلديدة اليت أسفرت عنها التكنولوجيات املتجددة
   من وجهة النظر هذه، فإن االجتاهات احلديثة يف مقاربة مجهور وسائل اإلعالم 

ر تفرضها البيئة العلمية والتقنية اجلديدة على احلياة يف جمتمعات ما دف إىل إبراز حماو
بعد احلداثة واليت بدأت توصف بأا إليكترونية من جهة، وتؤطرها املعارف اإلنسانية اليت 

  : توصلت إليها العلوم اإلنسانية واالجتماعية من جهة ثانية، وتتمثل هذه احملاور يف
  يف التنظري لعملية التلقي؛) Domestic Context(رتيل إدخال مفهوم السياق امل) أ

  التوجيه املنهجي هلذه األحباث القائم على مقاربات املدرسة اإلثنوغرافية؛ )  ب
 األسرية ةكوحدة للتحليل ومفهوم الديناميكي) Household  (األسرة  اختيار) ج

  ؛)Micro-Social Analysis(والتحليل االجتماعي اجلزئي 
ه منهجية البحث حنو آفاق إثنوغرافية للبحث عن التفاعالت بني أفراد توجي)  د
أمام شاشة التلفزيون أو احلاسوب، سواء لعرض الربامج مباشرة من ) العائلة(اجلمهور 

أو استرجاعها من بنوك املعلومات يف أنظمة االتصال الرقمية أو  االقنوات أو اختياره
  ).8( املضغوطةقراءا من أشرطة الفيديو أو األقراص

ربات التقليدية واحلديثة يف أحباث اجلمهور، املرجعيات ا هذه املق، إذن،   تشكل
النظرية هلذه الدراسة، حيث تبدو اتمعات االنتقالية، ومنها اتمع اجلزائري، حمكوم 

عليها باالندماج اجلربي يف عامل العوملة، وبالتايل حتمية تكييف هذه املقتربات مع 
  . ا احمللية تعويضا للعجز الفادح عن إنتاج بدائل نظرية ومنهجية خاصةخصوصيا
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   فاتمع اجلزائري، على سبيل املثال، قد شهد خالل العقود األربعة األخرية من 
وبداية هذا القرن تطورا مضطربا نتيجة مجلة من العوامل الداخلية ، القرن املاضي

 ألحداث أي قرار و توازن اجتماعيني ضرورينيواخلارجية، مل متكنه من إرساء أسس است
تغري اجتماعي يف االجتاه املوجب طبقا لألهداف املعلنة ضمن مواثيق احلركة التحررية 

فبعد زهاء نصف قرن من اإلنعتاق عن القوة االستعمارية السابقة . واالستقالل الوطنيني
ن الزمن تقريبا وممارسة شكل من أشكال االستقالل؛ يفترض أن حوايل نصف قرن م

 لتثمني التجربة الذاتية واستخالص النتائج ووضع مشروع توافقي واضح، اًكون كافيي
على الرغم من الدور الفعال الذي لعبته وسائل اإلعالم اجلماهريية على امتداد معظم 

القرن املاضي يف مساعدة البشر أفرادا ومجاعات وجمتمعات على إحراز تقدم سريع، مل 
يف مرحلة ما قبل وسائل اإلعالم، وذلك بفضل التدفق اهلائل للمعلومات يكن ممكنا 

واملعارف ومعاجلتها واستخدامها بكيفية فعالة يف إجياد احللول املناسبة للمشاكل 
  ).9(االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعلمية

عيش،  ومما زاد يف اتساع الفجوة بني النوايا العلنية وتطور اجتاهات الواقع امل
وبالتايل انتكاس الطموحات يف اللحاق بركب البلدان املتطورة، تلك السرعة اهلائلة يف 

إجياد احللول للمشاكل املختلفة بفضل تطبيقات تكنولوجيات اإلعالم املتجددة وتوغلها 
يف خمتلف مناحي احلياة اليومية من جهة، ومن جهة أخرى موقف السلطات العمومية 

على إحداث التنمية االقتصادية ) 10(تمع لقدرات العلم والفكر والثقافةالفعلية ونظرة ا
  . واالجتماعية والبشرية

ولقد دفعت هذه املواقف إىل جانب أحداث العنف املسلح اليت اندلعت يف بداية 
 واستمرت إىل بداية القرن الواحد والعشرين احلايل، عددا ،ات من القرن املاضييالتسعين

ثني يف خمتلف فروع العلم واملعرفة الذين تكونوا يف اجلامعات الغربية يف معتربا من الباح
عقدي السبعينيات و الثمانينيات، إىل اهلجرة يف اجتاه الغرب والشرق حبثا عن ظروف 
اجتماعية وأمنية ومالية ومهنية متكنهم من حتقيق ذوام اإلنسانية أوال، وكينونتهم العلمية 
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، يف حني كان من املمكن أن يسهموا ليس يف )11(عنويوضمان أمنهم اجلسدي وامل
. ي يف جمال ختصصام، ولكن يف تصور احللول للعديد من املشاكلمتطوير البحث العل  

ومل يتمكن الذين واصلوا، ألسباب خمتلفة، مهام التدريس والبحث على مستوى 
 واستغالل وتطبيق اجلامعات الوطنية بدورهم من إحداث تطور حمسوس يف التراكم املعريف

إجياد احلد األدىن الواجب بمهارام العلمية املكتسبة يف مثل تلك الظروف اليت مل تسمح 
  .      توفره ألي نشاط إنساين يف اتمعات البشرية الطاحمة للرقي والرفاهية

     غري أن حتسن الظروف األمنية ابتداء من بداية العشرية اجلارية وحماولة اجلزائر 
جراء إندماج يف مسار العوملة أوجد نوعا من االستقرار مسح لعدد من الطلبة واألساتذة اال

 ةعدد معترب نسبيا من الدراسات واألحباث اليت قد تشجع  على االنطالق حنو آفاق جديد
وقد تنعكس احلركية اجلديدة على مناهج البحث يف خمتلف . يف جمال البحث العلمي
ماعية بصفة خاصة، ويف علوم اإلعالم واالتصال بصفة أخص، العلوم اإلنسانية واالجت

  .ويف ميدان مجهور وسائل اإلعالم بصفة أدق
يف هذا السياق، شهدت السنوات األخرية دفعا هاما للدراسات املتعلقة      

جبمهور وسائل اإلعالم أثرى املكتبة اجلامعية ووفر كّما معتربا من املعطيات النظرية 
  ). 12(ة بتأثري وأثر الرسائل اإلعالمية على مجهور املتلقنيواملنهجية اخلاص

ولكن يبدو، ألول وهلة، أن هذه الدراسات تستند يف أغلبيتها إىل مناذج 
)Paradigms (أو تفاؤلية، وضعت يف ظروف تارخيية متعلقة بالتطور /تقليدية تشاؤمية و

البسات بيئات اجتماعية التارخيي العام وبتاريخ تطور وسائل اإلعالم اجلماهريية وم
وتوفرها احملتمل يف . واقتصادية وتكنولوجية، مل تعد قائمة يف اتمعات املرجعية نفسها

جمتمع الدراسة، أي البلدان االنتقالية، منوذج اجلزائر، والبحث بشكل قد يشبه تلك 
هج على  استعمال نفس املناراألشكال اليت وجدت عليها يف جمتمعاا األصلية، قد ال يرب

 الثقايف -أمل الوصول إىل نفس النتائج يف بيئات خمتلفة على الصعيدين السوسيولوجي
  .والتارخيي
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، مبدى نإن السؤال الذي تطرحه هذه الدراسة يف هذا السياق يتعلق، إذ    
االنسجام بني واقع مجهور وسائل اإلعالم والدراسات املتعلقة به يف اجلزائر، من جهة، 

نطلقات النظرية واملنهجية اليت تستند إليها واليت توصلت إليها أحباث وبينها وبني امل
وحتاول هذه الدراسة، من خالل طرح هذه اإلشكالية . اجلمهور يف اتمعات املرجعية

وحماولة اإلجابة عنها، املسامهة يف تصور مقترب حبث بديل يف دراسات اجلمهور يستند 
تلُصإليها دراسات  ظاهرة مجهور وسائل اإلعالم إىل العناصر التنظريية اليت خ 

  . ةاجلماهريي
ويأخذ املشروع املقترح املرتكز على العناصر النظرية واألمربيقية احلديثة، بعني 

ثقافية اليت تلعب الدور األساس يف -االعتبار اخلصوصيات احمللية الدميوغرافية والسوسيو
ناسبة التعرض للرسائل اإلعالمية التفاعل االجتماعي فيما بني أفراد اجلمهور مب

تقين وتكنولوجي -من جهة، وفيما بني املتلقي واملرسل يف سياق سوسيو) كمنبهات(
  . جديد، من جهة أخرى

من هذه الزاوية، تسعى هذه الدراسة إىل القيام بتحليل نقدي تقييمي لعينة من 
تمعات االنتقالية املشاة ، مثل ااألحباث اليت تناولت مجهور وسائل اإلعالم يف اجلزائر

هلا، اليت مل تتمكن من التميز و التفرد عن هذه البلدان االنتقالية، برغم توفرها على 
ة وثقافية يفترض أا متكنها من توظيف التقدم العلمي قدرات بشرية ومادية وتقني

روحة، واملسامهة والتكنولوجي يف إجياد احللول املالئمة للمشاكل االجتماعية والثقافية املط
يف بناء نظرية للدراسات اإلعالمية تسترشد مبا توصلت إليه خمتلف علوم اإلعالم 

وذلك، يف سبيل اإلسهام يف التأسيس ملنهج حبث يأخذ بعني االعتبار ليس . واالتصال
خصوصيات اتمعات االنتقالية والظروف اليت أدخلت فيها وسائل اإلعالم وكيفية 

 ، وإمنا ضرورة االنتقال من التحليل الكلي حسبف هور تبعا لذلكتشكيل ظاهرة اجلم
ذي النظرة الشمولية للمجتمع إىل التحليل اجلزئي الذي يعيد االعتبار للوحدة االجتماعية 

  ).13(ناا اجلزئية اليت ميثلها أفراد األسرةاألساسية، األسرة ومفردات مكّو
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الذي مييز ما يعرف مبقترب التلقي يف إننا نفترض أن هذا التحليل اجلزئي والكيفي 
دراسات اجلمهور أكثر مالءمة للتقرب من ظاهرة مجهور وسائل اإلعالم، وبصفة خاصة 

ا تتميز به هذه مجهور التلفزيون، يف اتمعات االنتقالية، وحتديدا يف اجلزائر نظرا مل
ل مسألة تلقي الرسائل ثقايف  وتعدد إثين وعالقات وروابط تقليدية جتعاألخرية من تنوع 

 يف جمتمعات تفتقد إىل مثل تلك اإلعالمية تتم يف سياق وبطريقة ختتلف عما هو جاٍر
  .العالقات والروابط التقليدية

ويالحظ من خالل مراجعة أدبيات دراسات اجلمهور واإلطالع األويل على 
السياسي -حمتويات عينة األحباث، موضوع هذه الدراسة، ومالحظة الواقع االجتماعي

العام، أن النظرة األولية للتأثري البالغ الذي متارسه وسائل اإلعالم على مجهور املتلقني 
والنظرة لسلبية اجلمهور، الزالت انشغاال أكادمييا وأجندة عمومية يف اجلزائر اليت ال زالت 

سة البصري أمام املناف- السلطات العمومية فيها تتردد يف فتح الفضاء اإلعالمي السمعي
واملبادرات اخلاصة على غرار الصحافة املكتوبة، بل عادت يف بداية هذا القرن إىل تشديد 

، والتأكيد على )14(2001الرقابة على  الصحافة اخلاصة من خالل تعديل قانون العقوبات 
 القوانني متسك احلكومة بالرقابة املباشرة على اإلذاعة والتلفزيون عن طريق امللكية وسّن

ينبغي " وترى السلطات العمومية، ممثلة يف وزارة اإلعالم أنه . مات املناسبة لذلكوالتنظي
أوال وقبل التفكري يف فتح جمال السمعي البصري أمام املبادرات الفردية، حتديد طبيعة 

مية ناملنتوج اإلعالمي، هل هو مادي جتاري أم ثقايف فكري؟ وهل يتكفل اخلواص بت
ميكن للدولة يف حالة اجلزائر أن تتخلى عن املدرسة واجلامعة قطاع غري مربح جتاريا؟ هل 

      (15)"واإلعالم؟
البصري - إننا نفترض أن هذا التردد والتخوف من حترير وسائل اإلعالم السمعي

املستمد من النظرة األولية التشاؤمية اليت صاحبت ظهور وانتشار وسائل اإلعالم 
وكانت االنطالقة الفعلية للبحث العلمي اإلعالمي يف البصرية يف بداياا األوىل، -السمعية

ات من القرن املاضي، قد انعكست على مستوى االهتمام األكادميي يف يالغرب يف الثالثين
وكان هذا االنفتاح قد ترجم يف احلقل . اجلزائر يف بداية االنفتاح السياسي واالقتصادي
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احتكار ملكية ورقابة وسائل الدولة واحلزب الواحد عن  اإلعالمي من خالل ختلي
) الفضائيات التلفزيونية(اإلعالم املكتوب، ومن خالل التدفق احلر اإلعالمي الفضائي 

الذي فرضته تكنولوجيات اإلعالم واالتصال بداية من ) شبكة الواب(واالفتراضي 
ويعين ذلك أن الظروف السياسية واالقتصادية ). 16(العشرية األخرية من القرن املاضي

اإلعالمية جلزائر بداية القرن الواحد والعشرين، تتشابه مع ظروف اتمعات الغربية و
حني ظهور احلاجة ملعرفة تأثري الدعاية واحلمالت االنتخابية والتجارية الذي قد متارسه 
وسائل اإلعالم على سلوكيات أفراد اجلمهور، وبالتايل على اتمع، وعلى توجهات 

هذا النظرة التقليدية املريبة لوسائل اإلعالم بوضوح أكثر من خالل وتتجلى . الرأي العام
  .   مفردات عينة البحث اليت أجنزت يف البداية األولية للعشرية اجلارية

كما نفترض أن هذا الواقع السياسي واالقتصادي اجلديد وانعكاساته على امليدان 
 ملعرفة خصائصه وحاجاته اإلعالمي واألكادميي، أدى إىل بداية االهتمام باجلمهور

واهتماماته وأمناط تفاعله مع الرسائل اإلعالمية املتنوعة اليت يتعرض هلا من خمتلف وسائل 
اإلعالم املتاحة؛ ولفهم كيفية تكوين وتوجيه الرأي العام الوجهة اليت ترضي القائم 

اهاته وآرائه، باالتصال، مبعىن أن االنشغال بتأثري وسائل اإلعالم على سلوك اجلمهور واجت
، األمر الذي قد يفسر يقد انتقل من احلقل السياسي واالقتصادي إىل اال األكادمي

، كما توضحه اجلدول االرتفاع الكمي لألحباث املتعلقة باجلمهور خالل العشرية األخرية
   .اخلاص امللحق ذه الدراسة
علها كذلك هو  من نوع الدراسات االستكشافية، وما جي، إذن،هذه الدراسة هي

، بسبب ندرة الدراسات  يف السياق الذي تنجز فيه هذه الدراسةغياب معرفة نظرية
اجلمهور وطبيعة األحباث املتعلقة به حسب علمنا، حول ظاهرة انعدامها واألحباث ورمبا 

 وبالتايل، فهي تستوجب منهجيا طرح عدد من الفرضيات اليت تسمح بتسليط يف اجلزائر،
أحباث  الظاهرة و بتراكم معريف قد يساهم يف التأسيس النظري يف ميدان الضوء على هذه

أن الدراسات االستكشافية دف " يف هذا لسياق، يشري بعض الباحثني إىل  .اجلمهور
والدراسة االستكشافية ميكن . إىل صياغة مشكلة دراسة بدقة أكثر أو لتطوير الفرضيات
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لباحثني بالظاهرة اليت ينوون دراستها الحقا يف زيادة ألفة ا: أن تكون هلا وظائف أخرى
دراسة تكون أكثر بناء، أو بالسياق الذي يعزمون القيام مبثل هذه الدراسة ضمنه؛ 

وتوضيح املفاهيم؛ وحتديد األولويات ألحباث الحقة؛ ومجع معطيات؛ وتوفري مسح 
ان ما من ميادين للمشاكل اليت ينظر إليها على أا ملحة من طرف الذين يعملون يف ميد

 )17("العالقات االجتماعية
إن مثل هذا التعريف للدراسات االستكشافية يتطابق وطبيعة هذه الدراسة واليت 

ستحاول أن جتيب، ضمن أشياء أخرى، على عناصر التعريف أعالهامن خالل فرضيا .  
، لكن، جتدر اإلشارة إىل أنه برغم غياب الدراسات واألحباث حول هذه الظاهرة

ونتائجها  دراسات اجلمهورإال أن هذه الدراسة وفرضياا تؤطرها املعرفة النظرية حول 
اجلمهور الذي أدخلت عليه تعديالت ، وحول مفهوم املتراكمة عرب عقود من الزمن

  .  تكنولوجيات االتصال احلديثة، وأساسا االنترنت والوسائط املتعددةات تطورمعتربة
 الفرضيات وحتديد مظاهرها وفق حماور أساسية، من إن حتديد خمتلف جوانب هذه

شأنه أن يزيد درجة الوضوح على مستوى مظاهر اإلشكالية املطروحة يف سياق هذه 
  :ومن هنا، ميكن حتديد فرضيات الدراسة على النحو التايل.  الدراسة

القتصادي حيث املوضوع وانطالقا من السياق السياسي وا  الفرضية األوىل، من-
اجلمهور يف اجلزائر وخاصة اليت  كادميي املشار إليه آنفا، يبدو أن أغلبية أحباث واأل

ركزت على اجلمهور، كطرف أساس يف العملية االتصالية، انصب اهتمامها على 
ناهيك عن التفاعل ) Impact(ونادرا ما اهتمت مبسألة األثر ) Effect(إشكالية التأثري 

 وقد ال تم إطالقا بواقع اجلمهور الذي مل يعد ).Interaction, Interactivity(والتفاعلية 
ذلك املتلقي السليب وإمنا هو الذي حيدد طبيعة وكيفية ومدى استجابته للرسائل اليت خيتار 

  .  التعرض هلا
 الفرضية الثانية، من حيث املنطلقات النظرية اليت تؤطر هذه األحباث، وانطالقا -

ائر يف بداية القرن احلايل مع ظروف اتمعات الغربية يف من اعتبار تشابه ظروف اجلز
البدايات األوىل  لدراسات اجلمهور، يبدو أن هذه األحباث بداية القرن املاضي، أي 
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ركزت على النماذج التشاؤمية أو التفاؤلية التقليدية، من مثل نظريات التأثري البالغ، 
هذه .  قادة الرأي واجلماعات املرجعيةونظرية الوخز اإلبري  واجلمهور السليب وتأثري

النظريات مل يعد يعتد ا يف اتمعات الرائدة إال على سبيل االستئناس مبنحىن التطور 
 .التارخيي والتراكم املعريف

 الفرضيه الثالثة، يفترض يف أية دراسة حول اجلمهور التموقع ضمن برادغم حمدد -
ى صحة فرضياا، وبالتايل املسامهة يف التراكم واالستناد إىل نظرية معينة الختبار مد

املعريف انطالقا من سياقات وجتارب خمتلفة، واعتبارا الستمرار االعتقاد بالقوى السحرية 
. لوسائل اإلعالم، فإن أحباث اجلمهور الزالت تستند إىل مناذج تقليدية مل يعد يعتد ا

  .دغم حمدد وال تستند إىل نظرية بعينهافإن معظم أحباث العينة ال تتموقع ضمن براوعليه، 
 الفرضية الرابعة، من حيث االستنتاجات، يفترض أن يكون املوضوع        -

ولكن واستنادا إىل واإلشكالية واملنهج املستخدم منسجما مع اخلالصات املتوصل إليها، 
رة اجلمهور، االعتبارات املشار إليها آنفا، فإن معظم هذه األحباث مل تركز على واقع ظاه

موضوع دراستها، ولكنها راحت تبحث عن تأثريات ميكن إسنادها لوسائل اإلعالم  
لتربير أطروحاا وحماولة إثبات أو نفي فرضياا، كما حيتمل أن تعود ألسباب أخرى هلا 

   .عالقة ضعيفة أو ال عالقة إطالقا مع وسائل اإلعالم
   نطاق الدراسة وحدودها.2

اسة الزمنية واملكانية واملعرفية تنحصر يف  جمال زمين ميتد من إن حدود هذه الدر
، وهو النطاق الزمين الذي أجنزت فيه  جمموعة من 2006 إىل الفصل األول من سنة 1995

الرسائل واألطروحات على مستوى قسم علوم اإلعالم واالتصال، جبامعة اجلزائر، ضمن 
درجة علمية، درجة ماجيستر ودرجة األعمال األكادميية الرامية إىل احلصول على 

وعلى أساس ذلك، خيرج عن نطاق هذه الدراسة األعمال اليت أجنزت قبل . دكتوراه
. منتصف التسعينيات النعدام سجالت إحصائية مضبوطة ميكن الوصول إليها بسهولة

وخيرج كذلك عن نطاقها، الدراسات اإلعالمية اليت أجنزت على مستوى كليات أخرى 
  .روع العلوم اإلنسانية واالجتماعية اليت هلا عالقة ما باالتصال واإلعالمفملختلف 
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 وخيرج أيضا عن نطاق هذه الدراسة تلك األعمال املشتركة أو الفردية اليت أجنزها 
أساتذة يف سياق النشاطات البيداغوجية ونشاطات النشر اجلامعي، وتلك األحباث اليت 

ظاهر اإلعالم يف اجلزائر للحصول على درجات قدمها باحثون جزائريون حول خمتلف م
أمريكية وبريطانية وفرنسية وبلجيكية وكندية على وجه (علمية من جامعات غربية 

كما أا تستبعد بعض احملاوالت اليت ). مصرية، عراقية، سورية حتديدا(وعربية ) التحديد
ة لكوا أجريت على مستوى وسائل إعالمية أو مؤسسات خاصة أو مؤسسات عمومي

أو السياسي واإليديولوجي أو التجاري، وذلك /يغلب عليها الطابع إما اإلداري و
  .الفتقادها للمنطلقات النظرية واملنهجية اليت نؤسس عليها هذه الدراسة

  أهداف الدراسة .3
 تستهدف هذه الدراسة اليت تندرج ضمن املنظور النقدي الضروري لكل تراكم

كل تقدم علمي يف أي جمال من جماالت املعرفة، وخباصة علوم ، وبالتايل ضروري لمعريف
اإلعالم واالتصال اليت هي يف حاجة مضاعفة ملثل هذا املنظور النقدي التحليلي التقييمي 

الدوري بالنظر إىل تبعيتها لفروع علمية خمتلفة وحاجتها إىل نوع من االستقاللية، كعلوم 
  :ومن هنا تتوخى هذه الدراسة.  على اإلطالقمستقبلية رائدة، إن مل تكن أهم العلوم

 التعرف على واقع الدراسات اإلعالمية بوضع حوصلة للتراث البحثي العلمي -أ
اإلعالمي وبالذات يف جمال اجلمهور، وحماولة تصنيف هذا التراث وفقا لألسس 
 مستويات واملقاربات النظرية واملنهجية املعتمدة، بكيفية يسهل معها استيعابه وتوظيفه يف

  .خمتلفة واستعماله عند الضرورة
 حتليل املنطلقات النظرية واملنهجية على ضوء املرجعيات املتصفة بنوع من -ب

الثبات يف اتمعات املستقرة، وأيضا على ضوء املتغريات االجتماعية واالقتصادية 
  . ديد الفضاء االتصايل اجلةوالثقافية والعلمية والتكنولوجية اليت فرضتها حركي

 حتديد منطية النتائج املتوصل إليها لتكوين أرضية تنطلق منها الدراسات -ج
  .الالحقة
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 حماولة املسامهة يف إرساء أسس ملثل هذا التقليد املعمول به يف كل اتمعات - د
 بصفة منتظمة واليت تم بالتواصل مع التراث السابق واملواصلة مع ةالعلمية األكادميي
  . لتراكم املعريف والعلمي إثراء اىلإلصة، األمر الذي يؤدي النتائج املستخ

 حماولة حتديد معامل مشروع مقترب بديل يعيد االعتبار لألبعاد األنثربولوجية - ه
الثقافية واالثنوغرافية يف حدوث أمناط التفاعالت املمكنة يف الفضاءات االتصالية املتوقعة 

 ميكن ملثل هذا املشروع أن يؤسس لنوع من .انطالقا من معطيات اجتماعية وتكنولوجية
الدراسات اجلزئية للجمهور تأخذ يف احلسبان اخلصوصيات الثقافية للمجتمعات احمللية يف 

  . اجلزائر ويف اتمعات املشاة هلا ذات التركيبة البشرية املتنوعة
   وأدواتهمنهج الدراسة. 4

 تعتمد على مجلة من موما ع   إن الدراسات والبحوث يف العلوم االجتماعية
املناهج العلمية، ويتعني على كل باحث أن يوضح املنهج الذي اعتمد عليه يف حبثه، ويف 

. فرض على الباحث نوع املنهج الذي سيوظفهت يت اليغالب األحيان طبيعة البحث ه
اب، ونعتقد أنه من غري وجتدر اإلشارة إىل أن تعريف املنهج يكاد يتعدد بتعدد الكّت

ها؛ فيكفي أن نشري  إىل أن املنهج ضروري أن نسرد خمتلف التعريفات وهي تتشابه كلَّال
جممل القواعد والعمليات العقلية " ، يشري إىل )هادي نعمان اهلييت(العلمي، كما يعرفه 

   (18) "اليت يتبعها الباحث للوصول إىل احلقيقة فيما يتعلق بالظواهر املختلفة

تاج حتتفرض اعتماد منهج تكاملي ألا هذه الدراسة،  طبيعة وعليه، فإن             
  . خمتلف جوانب اإلشكاليةعليمبا فيه الكفاية إىل أكثر من منهج لتسليط الضوء 

من ثالثة أنواع من املناهج املطبقة يف حبوث وسائل   و يتألف هذا املنهج التكاملي
  . املسحياملنهج التارخيي، واملنهج املقارن، واملنهج: اإلعالم

  : وميكن تعريف كل منهج وتربير استعماله فيما يلي
إعادة بناء " على أساس أنه عملية (Maurice Angers) املنهج التارخيي، ويعرفه -

املاضي، بتفحص أحداثه انطالقا أساسا من الوثائق واألرشيف، وهو مثل أي منهج آخر 
  )19("يقوم على خطوات حبثية خاصة



  - 36 -

أحباث انطالقا من قناعة راسخة مفادها أنه ال ميكن فهم واقع  من هذا املنظور، و
 يف الوقت احلايل بدون الرجوع إىل ظروف ظهورها وتطورها عرب اجلمهور يف اجلزائر
ولكي نقوم ذه املهمة يستوجب علينا منهجيا أن نعتمد على . مراحل تارخيية حمددة

لعوامل التارخيية اليت جعلت املنهج التارخيي الذي سيساعدنا على الكشف عن بعض ا
ألن بعض الظواهر واملمارسات . تبدو على ما هي عليه يف الوقت احلاضرهذه األحباث 

  .واألحداث احلالية حتتاج إىل العودة إىل التاريخ إلجياد تفسريات هلا
مقابلة "إىل أن استخدام هذا املنهج يهدف إىل ) اهلييت( املنهج املقارن، يشري -

راء واملوضوعات املختلفة بعضها ببعض للكشف عما بينها من وجوه شبه األحداث واآل
وينطوي على احلقيقة القائلة بأن دراسة املوضوعات مبعزل عن بعضها ...أو اختالف،

    )20("غري كاف يف حد ذاته
 على فحوى هذا التعريف، سنستعني ذا املنهج بسبب انشغال افبناًء  

 أحباث اجلمهور (لظاهرة ماميكن أن نقوم بعملية تقييم منهجي أساس، يتمثل يف أنه ال 
مرحلة ) املرجعية(بدون الرجوع إىل مرجعية حمددة، سواء كانت ) يف هذه الدراسة

تارخيية معينة يف مقابل مرحلة أخرى؛ أو بعض التجارب اليت يعتقد أا مناذج مثالية، 
عربية ذاا اليت بالرغم مما تشترك فيه بناًءا على بعض املعايري النمطية؛ أو جتارب البلدان ال

.  متباينة ومتفاوتةدراسات اجلمهورمن حضارة وتاريخ ومصري، إال أن جتارا يف 
بلد مام وحنكم على مدى جناح جتربة وهكذا، من خالل املقارنة ميكن أن نقي .  

ملنهج املسحي، هناك عدة أصناف يف املنهج املسحي، ولكن عموما يعرف ا -
الطريقة العلمية، اليت متكن الباحث من التعرف على الظاهرة : " ج املسحي على أنهاملنه

املدروسة، من حيث العوامل املكونة هلا والعالقات السائدة داخلها كما هي يف احليز 
الواقعي، وضمن ظروفها الطبيعية غري املصطنعة، من خالل مجع املعلومات والبيانات 

   )21("احملققة هلا
ملنهج، مثلما هو مفهوم ومطبق يف هذه الدراسة االستكشافية، من صنف إن هذا ا

حىت وإن ) أحباث اجلمهور(املسح الوثائقي، مبعىن مسح األدبيات املوجودة حول الظاهرة 
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الثقايف واحلضاري، ويسمح لنا، ثانيا، باستدعاء التراث املعريف اإلنساين النظري واملنهجي 
األمربيقي، ويسمح لنا، ثالثا، مبسح التراث البحثي يف جمال الدراسات اإلعالمية عامة 

 . ودراسات اجلمهور والتلقي يف اجلزائر بصفة خاصة
ضيات هذه الدراسة من خالل استعمال العينية القصدية غري سنحاول أن خنترب فر

االحتمالية، كتقنية لتفكيك مفردات الرسائل العلمية املكتوبة وحتليلها حتليال كميا ونوعيا 
وقد استبعدت حتليل املضمون، كتقنية شائعة . على ضوء منظور الدراسات النقدية

، لكون هذه التقنية، عانت كثريا من االستعمال يف دراسات حمتويات الرسائل اإلعالمية
ألن أعمال حتليل املضمون اعتربت أخريا فقط ضمن التحقيق العلمي )  26(نقص الوعي

)Scientific Inquiry( ميكن أن تستعمل يف دراسة الرسائل اليت ينتجها أي فعل اتصايل ،
 لتغري ظروف أو إيديولوجية بطبيعتها متغرية تبعا/أو سياسية و/ذات مضامني إعالمية و

فهي حتاول أن تصف ملخصات منهجيات ميكن أن تستعمل للتحري . الزمان واملكان
)Investigate (يف عدة أنواع من الرسائل الكتابية والصوتية واملصورة الثابتة واملتحركة .

ومبا أن األمر هنا يتعلق بدراسات أجريت حول مجهور وسائل اإلعالم اجلماهريية يف 
ية القرن الواحد والعشرين، فإن طبيعة الرسائل، موضوع التحليل، حمتواها اجلزائر يف بدا

املفترض علمي يتصف بالثبات واملوضوعية، مبعين طرح إشكالية دقيقة واضحة ووضع 
فرضيات واختيار منهج علمي مالئم الختيار الفرضيات والوصول إىل نتائج جتيب عن 

  أو فرضيات اإلشكالية/تساؤالت و
 عينتهبحث وجمتمع ال. 5

يتكون جمتمع البحث إذن من الدراسات األكادميية اليت أجنزت خالل أكثر    
 رسالة وأطروحة منجزة 144، وهي تتضمن )2006-1995(من عشرية من الزمن 

للحصول على درجة ماجسيتر أو دكتوراه دولة أو شهادة تأهيل يف علوم اإلعالم 
. ول خمتلف جوانب العملية االتصاليةوهي دراسات تتنا. واالتصال، جبامعة اجلزائر

ولتسهيل عملية الوصف الكمي املوضوعي هلذا التراث، سيتم تصنيفه حسب العناصر اليت 
  :اليت تتضمن ما يلي) Process)(22(وهي العملية . تتكون منها العملية االتصالية
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الذي مت  أو املرسل أو املصدر أو نظام املصادر و)Sender = Sٍٍ( القائم باالتصال- 1
  .لإلشارة إىل املصدر" م"ترميزه بِـ 

 ".ر " اليت يعترب احملتوى أحد مظاهرها، ورمزها )Message = M(الرسالة  .2
 ".و "كات ما بني األشخاص، ورمز ها، الوسيط، شب)Medium ( الوسيلة- 3
 ".ج"، ويرمز له حبرف )Reciever = R( املتلقي أو اجلمهور-4
اليت (Contexts) جتماعية والسياسات اإلعالمية  السياقات االقتصادية واال- 5

 ". س"جتري يف ظلها العملية االتصالية، ورمزها 
جتدر اإلشارة يف املستهل إىل أن طبيعة الدراسة تفرض علينا اللجوء إىل    

فهذه األخرية تفترض . اختيار عينة من النوع غري االحتمايل املتميزة عن العينة االحتمالية
 يتأكد من أن كل مفردة من جمتمع البحث حيتمل فيها أن تكون مدرجة يف الباحث أن
بينما يف العينات غري االحتمالية ال يستطيع الباحث التأكد من احتمال . يف عينة الدراسة

وبطبيعة احلال تكمن أمهية اختيار . إدراج كل مفردة من مفردات جمتمع البحث يف العينة
العينة : وتشمل العينات غري االحتمالية. مة واالقتصادالعينة غري االحتمالية يف املالء

   .(23)العرضية والعينة احلصصية والعينة القصدية
منها أنه إذا استطاع . ولقد اخترنا العينة غري االحتمالية القصدية لعدة أسباب

الباحث أن يتوصل إىل حكم صائب ورسم استراتيجية مالئمة يكون بإمكانه أن خيتار 
واالستراتيجية النمطية املطبقة يف مثل .  تدرج يف العينة وتليب متطلبات حبثهاحلاالت اليت

هذه احلاالت تتمثل يف اختيار احلاالت اليت يعتقد فيها أا تتطابق مع جمتمع البحث قيد 
   (24).الدراسة

ومن جهة أخرى، فإننا استخرجنا العينة القصدية من جمتمع الدراسة، لكون 
 وأا -2القة مباشرة مبوضوع دراستنا، أحباث اجلمهور باجلزائر،  ذات ع-1: مفرداا

قدمت للحصول على أعلى درجة علمية يف نظام التعليم العايل، دكتوراه الدولة، يفترض 
 وهي تتناول أشكاال خمتلفة من اجلمهور -3 يف التحليل، اًإذن أا أكثر صرامة وأكثر عمق

 على أن قلة الدراسات ذه املواصفات يف جمتمع تبعا للوسيلة املراد دراسة مجهورها،
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البحث جعلتنا نتناول بعض األحباث املتعلقة جبمهور املسرح رغم متايز مجهوره عن 
مجهور وسائل االتصال اجلماهريي األخرى، وأخرى متعددة اجلمهور بتعدد وسائل 

الشبكات، كما سندرج حبثا خاصا جبمهور وسيلة الوسائل، شبكة . اإلعالم املدروسة
األنترنات، الذي مل تتضح مساته النهائية بعد رغم ثبات خصائص متيزه يف أنظمة االتصال 

  . الرقمية، كما سنرى الحقا يف منت هذه الدراسة
وتضم عينة الدراسة ست أطروحات دكتوراه دولة تم أساسا باجلمهور 

إللكترونية أو جبمهور كموضوع للتأثري املفترض لواحدة من وسائل اإلعالم التقليدية وا
 فقد تناولت .2006 إىل 1998عدد من الوسائل جمتمعة أجنزت يف الفترة املمتدة من 

مفردات العينة خمتلف أصناف مجهور وسائل اإلعالم ابتداء من املتفرجني على العروض 
، إىل املبحرين (1998) بوكروح  خملوفاملسرحية، كما هو احلال بالنسبة لدراسة الباحث

تراضيني على املواقع اإلليكترونية على الشبكة العاملية العنكبوتية، كما هو شأن دراسيت االف
، مرور بقراء الصحافة (2006)بومعيزة  السعيد  و)2001(  لعقاب حممدكل من الباحثني

  .ن عند كل من الباحثني بن روان وبوعليي واملشاهدنياملكتوبة عند الباحث متار واملستمع
كتوراه سابعة تكاد تندرج ضمن هذه الفئة، هي دراسة الباحث وهناك أطروحة د

زعموم اليت تتناول برامج األطفال يف التلفزيون اجلزائري، منوذج الرسوم املتحركة، مهدي 
األمر الذي يدرجها ضمن فئة حمتوى الرسائل اإلعالمية وفقا للتقسيم املعتمد يف هذه 

لنسبة لدراسات اجلمهور يف أن الباحث  زعموم با مهديوتكمن أمهية دراسة. الدراسة
 صفحة، لدراسة مجهور الرسوم 414صفحة من حجم حبثه الكلي البالغ  235أفرد 

املتحركة من أطفال املدارس يف ثالث مناطق حضرية، وشبه حضرية وريفية، أي أنه 
ط  يف املائة للدراسة امليدانية اليت تشمل مجهور األطفال واحملي56خصص نظريا أكثر من 

وقد مت استبعاد هذا . الطبيعي واالجتماعي والثقايف والتكنولوجي الذي يعيشون فيه
البحث األمربيقي النضمامها جزئيا لفئة مضمون الرسائل اإلعالمية اخلارجة عن نطاق 

 )25.(هذه الدراسة
  مفاهيم الدراسة. 6
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 ى    سأستعني على امتداد هذه الدراسة باستعمال مفاهيم ومصطلحات ال حتظ
 واملهنية على حد سواء رغم االستعماالت املختلفة، ةباإلمجاع يف األوساط األكادميي

واملتباينة أحيانا، بعضها قدمي قدم الدراسات اإلعالمية وبعضها يتجاوز احلدود املستقبلية 
املنظورة، أي يندرج ضمن عامل ما بعد احلداثة، ولكن متليها إرهاصات العامل اإللكتروين 

 ميدان دراسات اجلمهور باالنتشار السريع ملصطلحات غري قادرة على استيعاب املتميز يف
وقد وقع . مجيع أبعاد األوضاع اليت أوجدا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة

اختيارنا على تشكيلة متنوعة من هذه املفاهيم قد تساعدنا على التعبري موضوعيا عن تطور 
 من أفراد سلبيني ال حول وال قوة هلم يبتلعون ما تنتجه هلم نالنظرة إىل اجلمهور املكّو

ن من أفراد متفاعلني وفاعلني هلم القدرة  إىل مجهور مكّو،وسائل بدون نقاش أو مقاومة
ي يف كل مكان يف نفس الزمان، أي اجلمهور غري املوجود ماديا يف حيز على التواجد الكلّ

  .جغرايف معني
  :يلي اتيح ماومن أهم هذه املفاهيم املف

رسائل اإلعالمية ل ويعين التغيري الذي ميكن أن حيدثه التعرض ل(Effect)لتأثريا - 1
 أو املعرفية أو الثقافية أو االجتماعية، أو على بعضها أو عليها ةعلى احلالة النفسية أو الذهني

ة ات القرن املاضي، خاصة يف أوساط مناصري مدرسيويسود االعتقاد منذ ثالثين. هاكلّ
 أن هذا التغيري حيدث يف اجتاه خطي، أي أن الرسالة تصدر ،التأثري السحري لوسائل اإلعالم

من القائم باالتصال وترسل عرب وسيلة مالئمة إىل ملتقى حمدد مبواصفاته الدميوغرافية 
والنفسية والثقافية والفكرية، لتغيري سلوكه يف االجتاه الذي يرغب فيه القائم باالتصال، وهو 

دة اجلهة السياسية أو املالية أو األيديولوجية اليت تتحكم يف توجيه السياسة اإلعالمية عا
ويعتقد خرباء الدراسات .  أو اخلاصة بوسيلة إعالمية معينة،العامة بالنظام اإلعالمي ككل

اإلعالمية يف العامل األجنلوسكسوين، أن هذا املفهوم يطرح العديد من الصعوبات 
والتطبيقية يف ميدان حبوث اإلعالم، منذ أن شككت دراسة الزارسفالد يف االبيستومولوجية 

ات من القرن املاضي، يف قدرة وسائل اإلعالم على تغيري مواقف الناس وسلوكيام ياألربعين
 بومعيزة هذا املفهوم واستبدله مبفهوم األثر الذي يقترب من  السعيدوقد استبعد. واجتاهام
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 سيأيت الحقا، معلال ذلك بتضمينه عالقة تفاعلية جديدة بني أفراد مفهوم التفاعلية، كما
تكييف رسائلها مع خصائص "اجلمهور ووسائل اإلعالم  اليت حتاول، من جانبها 

روا شيئا ما على املستوى املعريف أو الوجداين أو السلوكي وحاجيات اجلمهور لكي يغّي
توياا، وليس بالضرورة التأثري عليهم، الذي تتوجه إليه دف استمالتهم لكي يتعرضوا حمل

ومن جانب أفراد اجلمهور فهم يستعملون وسائل اإلعالم ويتعرضون حملتوياا ألسباب 
خمتلفة باختالف سياقام االجتماعية والنفسية واالقتصادية والثقافية، وهذا وفقا للقيمة اليت 

 درا على إشباع حاجام املختلفةحتملها هذه احملتويات وما متثله بالنسبة إليهم ومدى ق
  ) 27" (ومدى استجابتها النشغاالم

التأثري على القيم "يف حني استعمل الباحث بوعلي مفهوم األثر مبعىن التأثري، خاصة 
، مما يؤثر على أسلوب احلياة واألمناط الشرائية، املادية اليت تدعمها الروح التجارية لألفراد

وهناك شكالن للتأثري وفق هذا " نقل التذوق"حتت عنوان وميكن وضع هذه الظاهرة 
تأثري املالبس واملاديات وأسلوب : والثاين، املادي التجاري نفسه التأثري: أوهلما. النموذج

وأضاف الباحث بوعلي يف نفس . احلياة العام الذي يتضح من خالل الربامج التلفزيونية
كن أن يتجسد بصفة تدرجيية عرب الزمن وهو ما األثر مي"سياق اخللط بني األثر والتأثري أن 

 ةـدود والتأثري املعتدل ويف نظرية الفجوة املعرفيـوذج التأثري احملـمن د يفـيتأك
)Knowledge gap media)(28(. 

ويعين لغويا، التالحم بني جسمني أو أكثر، أو تأثري شخص أو شيء : (Impact)األثر - 2
وخيتلف استعماله يف . )29(الشهري) Larousse(قاموس لاعلى جمريات التاريخ، كما عرفه 
اب والباحثني، كما رأينا مبناسبة احلديث عن التأثري، الدراسات اإلعالمية باختالف الكّت

. حيث أن أغلبية الدراسات املتعلقة باجلمهور تستعمل املصطلحني يف نفس املعىن تقريبا
ومني، كما هو شائع االستعمال يف  بني املفهمييز بومعيزة حاول الت السعيدغري أن

دراسات االتصال األجنلوسكسونية، للصعوبات اليت يطرحها يف جمال قياس درجته وحتديد 
مصدره، ويقصد به تلك العالقة التفاعلية بني وسائل اإلعالم واجلمهور، أي التأثري املتبادل 

هور، كاستجابات لتلك بني الرسائل اإلعالمية، كمنبهات، والسلوك الذي يأتيه أفراد اجلم
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والواقع . الرسائل، يف شكل تباديل، وليس يف شكل خطي، كما هو الشأن بالنسبة للتأثري
ثقايف وتكنولوجي خيلف يف -أن كال املصطلحني يعربان عن تلك العالقة يف سياق تارخيي

 .    مطلقاً نسيب وليسمييزالزمن واملكان، فالت
يف هذه الدراسة للداللة على الـتأثري املتبادل يف  ويستعمل :)Interaction( التفاعل -3

، أي يف شكل رسائل كمنبهات، واستجابات من لدن املتلقي كرد فعل (30)شكله البسيط
وقد يعين التفاعل التأثري يف مفهومه . على املثريات اليت يتعرض هلا من وسائل اإلعالم

الة الذهنية أو النفسية أو املعرفية،  الرسائل اإلعالمية يف احلهاخلطي، أي التغيري الذي حتدث
وينتج عنه تصرف ما، كما هو الشأن يف حالة السلوك االنتخايب أو السلوك االستهالكي، 

أما التأثري الذي ميكن أن حيدثه . نتيجة التعرض لرسائل احلمالت االنتخابية أو اإلشهارية
ويكاد ينحصر يف إمكانيات اجلمهور يف الرسائل فهو نادر يف وسائل اإلعالم التقليدية، 

بعض أوجه رجع الصدى املتمثلة يف رسائل القراء أو يف املكاملات اهلاتفية اليت ال نشر 
تؤخذ دائما بعني االعتبار، أو املشاركة باحلضور يف األستوديو واليت تتم يف الغالب 

  . (31)وفق شروط املهنيني
شكال التفاعل التباديل، فيه ختتفي وهي أحدث وأرقى أ): Interactivity( علية التفا -4

احلدود الفاصلة بني املرسل واملتلقي، حيث تتحول استجابات املتلقي إىل منبهات جديدة 
.  املرسل األول، ويستجيب هلا يف شكل من األشكال لتصبح منبهات أخرىايتلقاه

باشرة على ويتراءى ذلك يف نوادي احلوار واملناقشة والدردشة وتبادل الرسائل الفورية امل
إن . مواقع الواب املتخصصة، ومواقع النشر االليكتروين والبث اإلذاعي والتلفزي اخلاصة

 كوسائط غري لوسائل اإلعالمحلديث عن التفاعلية يعين التخلي عن النظرة التقليدية ا"
تفاعلية وتدفق املعلومات يف اجتاه واحد، والتخلي أيضا عن فكرة اجلمهور املتلقي 

فالتفاعلية تعين حرية الفرد من اجلمهور يف أن خيتار . "دون مشاركة حقيقيةللرسائل ب
   )32"(ويستهلك ما يريد حيثما أراد ومىت شاء، واألهم أن يؤثر يف احملتوى

وهو فعل تلقي أو تسلم الرسالة اإلعالمية، ويتم يف اية كل ): Reception (التلقى -5
ة اجتماعية وثقافية، حيث تغري الرسالة من عملية اتصالية كاملة ميكن أن تؤدي وظيف
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وهي اتمعات اليت تستطيع توفري كل : (Information Society) وماتجمتمع املعل -9
املعلومات اليت حيتاجها أفرادها يف حيام اليومية العادية ويف نشاطام املهنية والدراسية، 

. أو اقتصادية/أوعلمية و/باستثناء املعلومات املرتبة استراتيجية، وهي عادة عسكرية و
مبدي تطوره يف ميدان " جمتمع معلومايت"يت جتعل من جمتمع ما ويرتبط توفر املعلومات ال

إنتاج واستعمال تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة، وخاصة بنوك املعطيات 
كما  يتوقف أيضا على قدرة أفراد . وشبكات الربط احمللية املختلفة واهلاتف واحلواسب
  وتوظيفها يف إجياد احللول املثلى اتمع على التحكم يف استغالل املعلومات املتوفرة

وبعبارة أخرى، فإن . للمشاكل النوعية املطروحة على اتمعات احلديثة وما بعد احلديثة
تدفق املعلومات وتوفرها بكثافة يف جمتمع ما واستغالهلا بنجاعة، ال ميكن تصوره خارج ما 

 ) 34"(اتمع اإلليكتروين"أصبح يسمى
 وهي اتمعات اليت يتوىل فيها اإلليكترون مهام التنظيم :(e-Society)اتمع اإللكتروين -10

السياسي ليضفى الكثري من الشفافية على احلياة العامة، ويسمح مبشاركة أكرب /االجتماعي
. عدد ممكن من الناس يف تسيري الشؤون العمومية واالستفادة من املعلومات املتوفرة

ومن مظاهر هذا اتمع، ظاهرة . حقة تمع املعلوماتفاتمع اإللكتروين هو مرحلة ال
  . احلكم اإلليكتروين، كما سيأيت الحقا

هي عبارة عن جتمعات بشرية يف مجيع أحناء العامل تتواصل عن فاتمعات اإللكترونية،  
أي أن التواصل ال يتم عرب املواجهة . طريق اإلنترنت واستخدام أدوات التقنية احلديثة

التفاعل احلسي واملعنوي  وهذا يعين غياب.، بل عرب الصوت والصورة والكتابةاحلسية
وضمور الشعور باآلخرين ووجودهم املؤثر، بل غياب صفات بشرية كثرية مثل احلب 

 . والصداقةوالصدقوالتعاون واملودة 

والواقع، أن ترتيب اتمعات يف هذا العصر، عصر االنفجار اإللكتروين، يتم على 
، مبعىن انتشار أنظمة )Digitalisation(، أي مدى الرقمنة )35(مؤشرات إليكترونيةأساس 

نقل املعلومات يف (تدفق املعلومات بسرعة فائقة ووضوح تام بفضل التكنولوجيا الرقمية 
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تتجاوز حواجز ) ، وهو ما يطلق عليه النظام البيناري1 و0شكل قيم ثنائية تتمثل يف قيميت 
السياسة ومتنح املتلقي كثريا من االستقاللية عن القائم باالتصال الطقس واجلغرافيا و

وسيكتسب الناس بفضل األنظمة . ومزيدا من احلرية يف التصرف واختاذ القرارات السيدة
الرقمية، وبالتايل، مجهور وسائل اإلعالم أبعادا جديدة مل تكن متوفرة للجمهور يف ظل 

  . اتمعات التقليدية
 أن منتجاً ، حيثالفواصل اجلغرافية اياراتمع اإللكتروين، ىن يعبصفة عامة، و

أن   على سبيل املثال، يستطيعاألوراس أو الونشريس أو جرجرة، صغرياً يف قرية نائية يف 
يف أي يف جنوب إفريقيا أو ريو دي جانريو أو يعرض منتجاته أمام مشترى يف كوريا أو 

 تعىن أداء األعمال عن بعد مع ،)Placeless(المكانية ال ، أوةيوالالحمدود . مكان يف العامل
تنافسية مرتفعة وأعلى مستوى من اجلودة لتلك  منافسة عاملية، األمر الذي يتطلب درجة

دون يتعامل فيه الناس  (Virtual Society) افتراضي ع قيام جمتم كذلك،تعىنو. املنتجات
  .أن يلتقوا وجها لوجه

 :املرتل اإلليكتروين - 11
  وإسهامه يف تأسيس اتمعات اإلليكترونية، حتدث وكنتيجة لتعميم خدمات اإلليكترون

تكنولوجيات من االنتقال ، ب بعد يوميوماً تتغري نازلامل  يف موجوداتة كبرياتتطور
من استخدام وىل الالسلكية، إالسلكية  معقدة ، من اهلواتفتكنولوجيات ىل إبسيطة 
شبكة الذي هو عبارة عن  فكرة املرتل  ممهدة لتجسيدكل جهاز،ىل الرميوت يف إاملفاتيح 

ملعلومات ا ة يف توفريعالي  قدرات، ذاتوالصوتية تفاعلية من االجهزة املرئية واحلسية
 واألقمارحمورها دفق املعلومات الالمتناهي عرب االنترنت   ولكل استخدام،أشكاهلابكل 

عمل املرتيل والتسلية وغريها، مع تبسيط  الأنشطةوتوظيفها يف  الصناعية الستخدامها
  .إليها وزيادة كفاءة الوصولالتشغيل واالستعمال 

عن الثالجة اليت مل يعد من اخليال، مثال يف اتمعات اآلسيوية الناهضة، أن يتحدث املرء 
مل يعد من اخليال يف شيء أن ، وتصل باملتجر لتموينهااملرتلية وت االحتياجات عن خترب 

تلفزة تفاعلية ، جتمع تقنيات التلفزة   آالف القنوات اليت تصلنا عرب وسائطعننتحدث 
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 إا . بالصوت واللمسأجهزته وتعمل أبوابهاملرتل اليت جتتاز  وعنبالتقنية الرقمية، 
يف متناول األغلبية  مقبولة ة لتوفريها بكلفجهد وحتدازدياد ومثة  تقنيات متوفرة ويف
  .الساحقة من الناس

وهو نظام شبكي يسمح بتوفر املعلومات : (e-Governement) حلكم اإللكتروينا - 12
تؤدي إىل ) Single Window(واخلدمات العمومية على اخلط بشكل دائم عرب بوابة واحدة

اخلدمات احلكومية املركزية واحمللية، ويسمح ملواطن الشبكة يف اتمع اإللكتروين من 
 ساعة، سبعة أيام يف 24دون انقطاع على مدار احلصول على اخلدمات يف أي وقت ب

غري أن احلكم اإللكتروين، ال يقتصر فقط على توفري املعلومات العامة اليت . األسبوع
تتكفل ا السلطات العمومية، ولكنه يشمل أيضا اخلدمات اليت يقدمها عامل األعمال 

ألدبيات األجنلوسكسونية ويشار إىل هذا النظام اإللكتروين يف ا. مبقابل أو بدون مقابل
، أي الربط بني الوكاالت احلكومية فيما G2G( ،)G2C( ،)G2B(، (B2C)(: باملفاتيح التالية

بينها لتوفري اخلدمات وتبادل املعلومات واآلراء والقرارات، وعالقة الربط بني الوكاالت 
أيضا بني احلكومية واملواطن املستهلك للخدمات املتوفرة على اخلط، وعالقة الربط 

الوكاالت احلكومية وعامل األعمال، مث العالقة القائمة بني عامل األعمال واملواطن 
وميكن أن يندرج أيضا ضمن مفهوم احلكم اإللكتروين، التعليم ).  36(املستهلك
 وغريها من اخلدمات املتوفرة (e-Health)، والصحة اإللكترونية(e-Learning)اإللكتروين
 . على اخلط

ويستعمل يف هذه الدراسة للداللة على مجيع األوضاع اليت : (Audience)مهوراجل - 13
تعين اشتراك جمموعة من الناس يف التعرض للرسائل اليت تقدمها وسائل اإلعالم مبختلف 

أشكاهلا ويف خمتلف مراحل تطورها، كما أنه يستعمل للداللة على اجلمهور كظاهرة 
نتشار استعمال وسائل اإلعالم يف اتمعات سوسيولوجية ارتبط ظهورها وتطورها با

لمفهوم، سيتم التعبري عن بعض مظاهره لغري أن هذا اإلطار العام . ة وما بعد احلديثةثاحلدي
يف بعض احلاالت مبصطلحات أكثر دقة، على غرار اجلمهور اإللكتروين ومجهور الواب، 

يقات التكنولوجية احلديثة واجلمهور الشامل وغريها من املصطلحات اليت أدخلتها التطب
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للتعبري على أوضاع مل تكن قائمة يف املراحل السابقة لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال 
  .اجلديدة، وأصبحت واقعا ال ميكن التغاضي عنه أو إمهاله يف كل عمل نقدي أو حتليلي

وهو جمموعة األشخاص الذين يتدخل : (e-Audience) اجلمهور اإللكتروين -14 
ترون بأي شكل من األشكال يف تقدمي أو تسهيل تعرضهم للرسائل اإلعالمية عرب اإللك

خمتلف الوسائط اإلعالمية، مبا فيها وسائل اإلعالم التقليدية اليت تستعمل شبكة األنترنات 
للتوزيع اإللكتروين، أو يتدخل اإللكترون أيضا يف مساعدم على القيام بسلوك جتاري أو 

-e(  واالنتخاب اإللكتروين(e-Commerce) رونيةـ التجارة اإللكتانتخايب، كما هو يف

Voting (والدميقراطية اإللكترونية )e-Democracy( )37.(  
وهو جمموع األشخاص الذين يشتركون يف : (Web Audience)  مجهور الواب - 15

م استعمال خمتلف املواقع اإللكترونية للحصول على املعلومات اليت حيتاجوا يف حيا
وقد يستعمل يف نفس املعين الذي يتضمنه اجلمهور اإللكتروين، واجلمهور على  .اليومية
، للداللة على )Offline Audience(أو اجلمهور خارج اخلط ) Online Audience(اخلط 

مستخدمي مواقع الواب بصفة مباشرة على اخلط أو بصفة غري مباشرة، عرب الربيد 
 القصرية الفورية، كما هو الشأن بالنسبة لنظام شبكة اإللكتروين أو عرب الرسائل

الذي حيتفظ بالرسائل القصرية اليت ترسل لشخص يف وقت ال ) MSN(ميكروسوفت 
يكون فيه مرتبطا بالشبكة، تسلم إليه مبجرد دخوله الشبكة، وأيضا نظام التنبيه الذي 

رسائل اإللكترونية عرب تستعمله خمتلف املواقع اإللكترونية إلعالم مشتركيها بوصول ال
  .  اهلواتف اخللوية احملمولة

 وهي صفة أكسبتها التكنولوجيات اجلديدة للمواطن :(Netizen)  مواطن الشبكة - 16
املرتبط بالشبكة العنكبوتية، والذي يقوم مبختلف نشاطاته اليومية وهو قابع مبكانه، مثل 

ويعرب املصطلح عن . ات اليوميةالعمل املرتيل والتسوق واالنتخاب وغريها من السلوكي
التحوالت اليت أدخلتها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال على العالقة القائمة بني الفرد 

فلم تعد املدينة أو الدولة حتتكر هذا االنتماء، بل أصبحت . والوطن الذي ينتمي إليه
قيم فيها أو تنافسهما الشبكة، وأصبح الفرد ينسب إليها أكثر مما ينسب للمدينة اليت ي
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وعموما، فإن هذه الصفة تعرب عن حالة الفرد يف اتمع . الدولة اليت حيمل جنسيتها
اإللكتروين الذي سيفقد احلدود السياسية واجلغرافية والثقافة اليت تفرضها حاليا خمتلف 

  ).   38(األنظمة القائمة يف عامل اليوم
وهي الصفة األكثر حداثة ): u-Audience (قدرة اجلمهور على التواجد الكلي - 17

واألكثر إثارة للفضول، حيث أا تعرب عن حالة بدأت خيالية ولكنها تتجسد كواقع 
موضوعي يوميا، خاصة يف اتمعات اآلسيوية الناهضة، اليابان وكوريا اجلنوبية 

واندونيسيا، حيث حتظى بدراسة مستفيضة كظاهرة أوجدا التطبيقات التكنولوجية 
يف كل اتمعات املتطورة إلكترونيا و اتمعات السائرة يف طرق التنمية اجلديدة 

لشيء أو ) Ubiquity(فالقدرة على التواجد يف كل مكان يف نفس الزمن . التكنولوجية
أصبحت ممكنة بفضل عامل احلواسب اليت حتيط باإلنسان تساعده على فعل ما  شخص

 إلرادته إال ديد وبالكيفية اليت يريد، ال حدويريد يف الوقت الذي يريد واملكان الذي ير
النشر والبث . احلدود اليت تفرضها اإلمكانيات التطبيقية للتكنولوجيات اجلديدة

اإللكترونيني على مواقع الواب أعطى لوسائل اإلعالم التقليدية صفة التواجد الكلي يف 
ية أن يتواجد يف كل كل مكان يف نفس الزمن، وبالتايل، ميكن جلمهور أي وسيلة إعالم

وقد ظهر تبعا لذلك اجتاه جديد يف دراسات اجلمهور، يطلق عليها . مكان يف نفس الزمن
، وهو اجتاه )"Third Generation of Reception Studies(اجليل الثالث لدراسات التلقي "

حياول أن يكيف تفسري ظاهرة اجلمهور مع هذا العامل اجلديد الذي ميكن أن يطلق عليه 
 Remote(مجهور عن بعد "، أو )"Post-Audience World(بعد اجلمهور  عامل ما"

Audience"( وهو اجلمهور الذي يتواجد يف كل مكان يف شكل سلوك استهالكي أو ،
انتخايب يترجم يف نصوص مكتوبة أو صوتية أو صور على شبكة الواب، ولكن ال وجود 

  ).39(ك السلوكياتمادي له يف تلك األمكنة اليت يقوم فيها بتل
وتعين تطابق زمن اإلرسال مع زمن استقبال الرسائل ): Synchronization (التزامنية - 18

اإلعالمية، حيث حتدد طبيعة العالقة بني املرسل واملستقبل بكوا عالقة تبعية وحتكم 
حيث أن القائم باالتصال يفرض على املتلقي الرسالة اليت يبثها جبميع خصائصها 
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اليت حتدثها أنظمة االتصال الرقمية يف أوساط خمتلف اموعات احمللية ويف 
. عالقاا باالتصال الدويل الشامل  

ات البشرية معتبرة اجلماعسلوكيات  على املالحظة وحتليل ةاإلثنوغرافياملقاربة تقوم     و
يف خصوصياا وتستهدف إعادة بناء، وبأقصى ما ميكن من األمانة، حياة كل واحدة 

 هي توضيح جتارب كائنات بشرية ،اإلثنوغرايف الرئيسيةالدارس يف اال مهمة  و.منها
وللوصول إىل .  هويتهابالشكل الذي يساهم انتماؤها إىل مجاعات اجتماعية يف حتديده

ات احمللية، خاصة الثقافية اليت تتقامسها هذه اجلماعظاهر ل بعض امليوعمل على تأيذلك، 
هما  بشكل جيعلتفسري التمثالت الثقافية وتأويلها يف اتمع الكوين، كما يعمل على 

. لدى خمتلف الشعوب واألمممهمتان متكاملتان يف فهم الظواهر الثقافية  

   الدراسات السابقة .7
األكادميية، كما جرت العادة، أن تكون الدراسات السابقة اليت تسعى التقاليد 

يطلب من الباحث تناوهلا، ذات عالقة مباشرة مبوضوع دراسته حىت ينطلق مما توصل إليه 
وملا كانت هذه . السابقون ليؤكد أو يعدل بإضافة أو إلغاء ما يتمكن من الربهنة عليه

، أعتقد أن الدراسات السابقة يف هذا الدراسة تندرج ضمن مقترب الدراسات النقدية
امليدان غري متوفرة يف اجلزائر، ليس بالنسبة ألحباث اجلمهور فقط، ولكن حىت بالنسبة 
للدراسات اإلعالمية الشاملة، كما سيتبني بوضوح يف الفصل الرابع، مبناسبة الوصف 

  .  الكمي والتحليلي لتراث الدراسات اإلعالمية خالل العشرية األخرية
 ومبا أن هذه الدراسة التحليلية النقدية ترتكز على خلفيات نظرية     

 منذ أربعينيات القرن املاضي يف ميدان الدراسات اً متبعاًومنهجية، وحتاكي تقليد
اإلعالمية، سأشري فقط إىل بعض الدراسات اليت تناولت أحباث اجلمهور من حيث 

يف . مناهجها والنتائج اليت توصلت إليهااملوضوع والتطور التارخيي وخلفياا النظرية و
ات من يات و الستينيالبداية جتدر اإلشارة إىل حماولتني أوليني أجريتا يف الغرب يف األربعين

 تؤرخان ملرحلتني متميزتني من تطور الدراسات اإلعالمية، وتتسمان نيالقرن املاضي واللت
ماعية ما كانت لتكون لوال تدخل بوضع معامل ائية ملقاربات علمية تتناول ظواهر اجت
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وسائل اإلعالم بدعم من تكنولوجيات االتصال يف خمتلف مناحي احلياة اإلنسانية 
-Lazarsfeld, 1940( ولقد مت إجناز الدراستني من قبل كل من الزارسفالد. واالجتماعية

ت  أجريا جردا شامال ألغلبية املقاربالذينلا) 41( (Klapper, 1960) وكالبر) 1944
الشائعة االستعمال يف املرحلة السابقة لكل دراسة يف أحباث اجلمهور، وقد متكن الباحثون 

من حتليل وتقييم األحباث السابقة ومقاربتها أمربيقيا مما أفضى إىل إدخال تعديالت هامة 
على بعض الفرضيات وإلغاء البعض اآلخر الناجم عن التخوف والتوجس من الوسائل 

فقد متكن .  ات القرن املاضييات وثالثينيىل اتمع منذ عشريناجلديد الوافدة إ
الزارسفالد وآخرون من إبطال مقولة القذيفة السحرية وتعديل فرضيات التأثري البالغ 

واملباشر لوسائل اإلعالم على اجلمهور، أي على الناخبني واجلنود األمريكيني، حيث مت 
من صحافة –م املستعملة يف احلملة االنتخابية التوصل إىل نتائج مفادها أن وسائل اإلعال

 من الناس مت إقناعهم  قليالًاً مل يكن هلا سوى تأثري حمدود، إذ أن عدد- مكتوبة وراديو
كما أن .  على آخرحبتغيري اختيارام االنتخابية من حزب إىل آخر وتفضيلهم متر ش

يني واعتقادام فند ائيا نظرية نتائج دراسة تأثري الفيلم على تغيري مواقف اجلنود األمريك
الوخز اإلبري اليت سادت مع االنتشار السريع املذهل للدعاية النازية والفاشية والشيوعية، 

حيث اكتسب اجلنود اخلاضعون للتجربة بعض املعارف واملهارات، ولكن اعتقادام 
 أي قياس مدى الراسخة والتزامام العسكرية مل تتغري بشكل ميكن مقاربته أمربيقيا،
  . التأثريات اليت ميكن أن حتدثها وسائل اإلعالم على مجهور املتلقني

وقد شجعت خالصات هذه الدراسات الباحثني الالحقني على املضي قدما يف 
طريق حماولة حتديد دور وسائل اإلعالم يف إحداث التأثريات على اجلمهور من بني 

سية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية جمموعة متنوعة من العوامل الوسيطية السيا
واملعرفية والنفسية املؤثرة بصفة مباشرة أو غري مباشرة يف سلوك ومواقف وانفعاالت أفراد 

تندرج يف هذا السياق دراسة جوزيف كالبر اليت أجراها ضمن التقييم   .اجلمهور
، ورسم بعض الدوري للدراسات واألحباث، حيث خلص ما توصلت إليه األحباث السابقة

ات ياآلفاق اليت قادت وال زالت تقود األحباث املتعلقة جبمهور التلفزيون يف السبعين
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.  من القرن اجلاريات ويف العشرية األوىليات ومجهور األنترنات يف التسعينيوالثمانين
وقد توصلت دراسة كالبر اليت تندرج أيضا يف نطاق استراتيجية البحث اجلديدة اليت 

: قد وضع معاملها قبل مخس سنوات بطرحه السؤال البديل )(Elihu Katz, 1955كان كاتز
ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم، بدال من ماذا تفعل وسائل اإلعالم يف "

، توصلت إىل أن وسائل اإلعالم ليست بالضرورة سببا وحيدا كافيا )43(اجلمهور؟
نفعاالت اجلمهور، فهي تعمل إلحداث تغيريات ما يف مواقف واجتاهات وسلوكيات وا

ضمن سلسلة من  العوامل جتعلها جمرد مساهم يف عملية التأثري، وهذه املسامهة تتجلى 
 سلوك ومعتقدات اجلمهور السابقة على (Reinforcement)على األرجح يف عملية تعزيز

الرغم وعلى .  وال تساهم على األرجح إال نادرا يف عملية التغيري،التعرض لوسائل اإلعالم
اب إىل طرح مسألة تأثري وسائل اإلعالم عندما تعززت من عودة بعض الكّت

بالتكنولوجيات املرتلية مثل التلفزيونات الفضائية واحلواسب الشبكية وأجهزة قراءة 
األشرطة املضغوطة واليت تبدو يف فترات زمنية حمددة، مصدرا وحيدا للمعلومات يبين 

  . حوله، خاصة يف أوقات احلروب والكوارث الطبيعيةعليها اجلمهور صورة العامل من 
على الرغم من ذلك، فإن اآلفاق البحثية اليت فتحتها تلك الدراسات النقدية األولية، و 

وضعت أسسا نظرية ومنهجية ثابتة نسبيا الزالت تتدعم باستمرار بفضل استكشاف 
عدة لوسائل اإلعالم على تعزيز الباحثني املواليني لتلك العوامل الوسيطية األساسية واملسا

السلوك املستحب لدى اجلمهور، ومت التخلي ائيا، أو قرب تلك األطروحات التشاؤمية 
غري أن تلك املقاربات . املريبة اليت صاحبت البدايات األوىل لدراسات اجلمهور

التشاؤمية، الزالت ذات شأن يف اتمعات االنتقالية، حيث سنجد هلا انعكاسات يف 
املقاربات املستعملة يف عينة أحباث اجلمهور يف اجلزائر، كما سيتجلى بوضوح يف الفصل 

  . الرابع من هذه الدراسة
و ميكن أن تكمل تلك الدراسات وتتواصل مع نتائجها من اجلانب    

اليت قدمت حوصلة مركزة حول تطور مقاربات ) 2006(النظري، دراسة السعيد بومعيزة 
 اتمعات الغربية وخباصة يف اتمعات األجنلوسكسونية، إىل جانب التأثري واإلقناع يف
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فقد أفرد . اليت مل تكتمل معاملها بعدوبعض اإلرهاصات املتعلقة مبرحلة ما بعد اجلمهور 
الباحث فصال كامال إلشكالية التأثري يف حبوث اإلعالم بصفة عامة، حيث تناول على 

قتربات الشائعة االستعمال يف أحباث اجلمهور،  صفحة، أبرز امل100امتداد أكثر من 
. التقليدية منها واحلديثة األمر الذي يضفي عليها طابع الدراسة النقدية بصفة غري مباشرة

ات وبعدها، يفبعد استعراض أهم مراحل تطور أحباث اجلمهور يف فترة ما قبل األربعين
 تقليد األحباث األمريكي، تطرق بشيء من التفاصيل إىل املقترب األمربيقي السائد يف

ومقترب االستعماالت واإلشباع واملقترب املعريف ومقترب اإلعالم اإلمنائي ونظرية 
التحديث والتغري االجتماعي واملقترب النقدي لإلعالم اإلمنائي ومقترب ما بعد احلداثة 

  ). 44(الثقايف يف ظل العوملة–ونظرية االتصال والتغري االجتماعي 
 اإلشارة يف نفس هذا السياق، إىل دراسة نقدية للدراسات  كما جتدر   

ات، باحث إعالمي مغريب، يف سياق ياإلعالمية يف الوطن العريب أجنزها يف بداية التسعين
، سنتطرق بشيء من )45(اقتصادي وسياسي وثقايف وإعالمي مشابه للسياق اجلزائري

جلمهور يف اجلزائر ومقارنتها بتلك اليت التفصيل هلا يف الفصل الرابع املتعلق بطبيعة أحباث ا
  .أجنزت يف العامل العريب واملغرب العريب

 وتكمن أمهية هذه الدراسات النقدية بالنسبة لدراستنا الراهنة يف كوا    
أجريت يف سياقات تارخيية وثقافية واجتماعية متنوعة وتستند ملنطلقات نظرية ومنهجية 

بح املقارنة ذات دالالت كبرية رغم اختالف السياق تعكس تلك السياقات، وبالتايل تص
  . التارخيي والثقايف الذي ننجز فيه هذه الدراسة

ا ذو ههذه إشارات خمتصرة ألهم الدراسات النقدية يف حبوث اإلعالم،    
نطلق بعد يف اجلزائر، على حد علمنا، لنفس األسباب املتعلقة يالدراسات مل النوع من 

علمية سواء على الصعيد االجتماعي أو على الصعيد األكادميي، بل بغياب تقاليد حبثية 
  . يبدو أن هناك جتاهال شبه كلي ملوقع العلم يف سلم القيم االجتماعية

من هذا املنطلق، ميكن التأكيد أن الدراسات النقدية يف اجلزائر، الزالت تقتصر 
" إجباري"اء منهجي على ذكر الدراسات املنجزة يف عالقتها مع موضوع البحث، كإجر
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لكل باحث وعلى سبيل االستئناس ا وحماولة تقييمها من حيث اإلشكاليات 
والفرضيات أو التساؤالت واخلطوات املنهجية املتبعة وكذلك من حيث النتائج املتوصل 

وعادة ما حياول الباحثون الالحقون االنسجام مع اخلالصات املستنتجة من قبل . إليها
 .نيالباحثني السابق

نأمل أن يعكف اجليل اجلديد من الباحثني على تدارك هذا النقص وسد هذه الثغرة 
بإجراء تقييم دوري ملا ينجز من دراسات يف مجيع ااالت لضمان نوع من التواصل 

  .والتراكم املعريف الذي يؤدي حتما إىل التقدم العلمي
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  الفصل الثاين
  خلفيات نظرية حول اجلمهور ودراساته

انت طبيعة اجلهة اليت تتبناها أو دراسات مجهور وسائل اإلعالم، مهما ك إن
 .تنجزها، تندرج يف نطاق الدراسات الشاملة لعملية االتصال اجلماهريي املعقدة

صاحب ظهور وسائل اإلعالم اجلماهريية وتطورها ارتفاع يف درجة تعقيد وقد 
نشاطات اتمع وتنظيمه وتغري اجتماعي سريع وابتكارات تكنولوجية عالية اجلودة 

ة وحتسن ملموس يف الدخل الفردي ويف شروط احلياة العامة والتخلي عن بعض والفعالي
  .أشكال الرقابة والسلطة، أي اتساع نطاق احلرية الفردية مقابل تقلص يف هيمنة اجلماعة

 وفشل اًالفردي بعد سقوط االحتاد السوفييت سابقهب ذترسخ املوقد 
 من أشكال النظام ت تنتهج شكالًاستراتيجيات التنمية يف الدول املتخلفة اليت كان

 الليربالية على الطريقة األمريكية، م أماالشمويل السلطوي، األمر الذي فسح اال واسعاً
يف مجيع مظاهرها االقتصادية والسياسية، لكي تصبح الوعاء الفلسفي الذي تنمو وتزدهر 

  (1).فيه ثقافة العوملة ذات الصبغة األمريكية
مية وسائل االتصال اجلماهريي والتغري االجتماعي قد أضحى إن الربط بني تن   
 ولو أن اجتاهات هذه العالقة وطبيعتها الزالت موضوع جدال نظرا حلداثة ،بداهة

ومن هنا يأيت الغموض الذي  .أخرى جهةاالهتمام ذا اال من جهة، وتعقيداته من 
  ولعل هذا اللبس الذي .رسةالزال يكتنف هذه العالقة إن على صعيد التنظري أو املما

هو يط بطبيعة العالقة القائمة بني وسائل االتصال اجلماهريي والتغري االجتماعي الزال حي
واحد من األسباب الكامنة وراء التباين القائم بني خمتلف مناذج دراسات تأثري وسائل 

إجياد أداة  يف  اجلديالتفكري، األمر الذي قد يتطلب )2(ياإلعالم واالتصال اجلماهري
 .تستجيب للفضول العلمي وتليب احلاجات املعرفيةتتجاوز هذا اإلشكال و قد حبث
 وسائل ا هي اليت كانت وراء إدخال سوسيولوجياالنشغاالتهذه  مثل ولعل    

االتصال كفرع خاص من فروع السوسيولوجيا العامة اليت أصبحت قواعدها ومناهجها 
غريات السريعة اليت تطرأ على اتمعات احلديثة منذ غري كافية ملالحقة التالتقليدية 
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 منذ بداية القرن احلايل يف فضاء تحدث، وخباصة التغريات اليت منتصف القرن املاضي
 .االتصال الشخصي واجلماهريي

العديد من االنعكاسات املفيدة أو املضرة اليت أسندا السوسيولوجيا العامة إىل  إن
إىل أسباب وعوامل أخرى يف اتمع، حيث أن هذه الوسائل وسائل اإلعالم، قد تعود 

 .نفسها وسرعة تطورها تبدو نتيجة هلذا التغري االجتماعي أكثر مما هي سبب فيه
 الذي أملته التحوالت الكربى اليت ، سوسيولوجيا وسائل االتصال،هذا الفرع العلمي   

 وبصفة خاصة يف ، احلياةيحيشهدها العامل منذ مخسينيات القرن املاضي يف مجيع منا
العالقة بني وسائل اإلعالم دراسة طبيعة جمال االتصال اجلماهريي، يعىن أساسا ب

لدراسات ضمن ما أصبح يسمى باملقترب السوسيولوجي لواتمع احلديث اجلماهريي 
وخباصة الدراسات املتعلقة بالقائم باالتصال، وتلك املنصبة على دراسات اإلعالمية 
 من جهة، وطبيعة التفاعل الذي يتم بينهما من خالل الرسائل اإلعالمية من جهة التلقي،
  .ثانية

لقد ازدهرت هذه الدراسات اليت كانت قبل احلرب العاملية الثانية مقتصرة على و
 جتريها عادة وسائل اإلعالم نفسها لتبيني تأثريها على ،النقد األديب والفين والدعاية

 الرأي العام ودعم اتارية واالنتخابية واستفتاءهم احلمالت اإلشاجلمهور وأذواقه وتنظي
غري أن التغريات اليت أدخلت  .أنشطة العالقات العامة وزيادة توزيع الصحف والدوريات

 الليرباليةالدميوقراطية  يف اتمعات  احلرب العاملية الثانيةعلى الدراسات اإلعالمية بعد
ة طيتصاميم من واقتصادية وثقافية، ظلت حبيسةنتيجة عوامل تكنولوجية وسياسية 

والسيكولوجية االجتماعية،   الفرديةسيكولوجيةالدراسات الوضعها بنتائج  استرشد يف
سائل ردف إىل متكني األفراد من التكيف مع القواعد االجتماعية و لتوفري وسائل و

 تاط السلوكيا، وخاصة أمنإعالمية قادرة على إحداث األمناط السلوكية املطلوبة
 . واالنتخابيةاالستهالكية

عموما هذه الدراسات اليت منت وازدهرت إذن يف بيئات اجتماعية تتسم     
 والتوسع املتنامي يف استعمال وسائل اإلعالم )3( الليرباليةباملنافسة االقتصادية والسياسية



  - 64 -

لى وصف السمات إىل جل النشاطات االتصالية يف اتمع، اقتصرت يف بداياا األوىل ع
دين وحديثا مستعملي اخلدمات املتعددة لشبكة هالعامة للقراء واملستعملني واملشا

االنترنيت وتوضيح العوامل الشخصية واجلماعية اليت حتفز األفراد على استعمال وسائل 
  .لرسائل اإلعالمية واإلعالنيةدعوات هذه ااإلعالم وآليات االستجابة ل

اجلمهور يف سياق الدراسة الشاملة لالتصال اجلماهريي لتوضيح مكانة دراسات و
ااالت  على تركز عموماالنظرية واألمربيقية  اإلعالمية ميكن اإلشارة إىل أن البحوث

  :)4(ةرئيسيال
  )Sources System(نظام اإلرسال  -1
 )Message System( نظام الرسائل  -2
 )Medium(الوسيلة، الوسيط أو شبكات االتصال بني األفراد   -3
 )Réception System( نظام االستقبال -4

اتمعات  غري أن احلاجيات املتنامية النامجة عن تعاظم وظائف االتصال اجلماهريية يف   
عصب "احلديثة ولدت احلاجة إىل دراسات شاملة ومعمقة لالتصال الذي أصبح 

إحداث  انتقلت موضوعات البحث والتحليل من كفاءة وسائل اإلعالم يف ، إذ"العصر
التغيري املطلوب إىل دراسات اآلثار الفعلية اليت حتدثها وعالقاا باحمليط العام الذي يتم فيه 
إعداد الرسائل وتبليغها عرب القنوات املختلفة إىل املتلقني الذين يتخذون مواقف منها تبعا 

ة فهمهم ملضموا واستجابتها الهتمامام ومصاحلهم املختلفإلدراكهم ومعرفتهم و
فقد أصبحت دراسات االتصال .  وتطابقها مع معتقدام وقيمهم الثقافيةواملتنوعة

اجلماهريي، تبعا الستراتيجية البحث اجلديدة هذه، تم باحمليط العام الذي يتم فيه إعداد 
تلقي عرب قنوات خمتلفة أصبحت متثل امتدادا املرسل واملوتبادل الرسائل اإلعالمية بني 

 ).5(فكريا لإلنسانووتقنيا ماديا 
حدثت جماالت جديدة للدراسات تتعلق بالسياقات االجتماعية  استقدو       

وطنية وواالقتصادية والسياسية والثقافية والتشريعية والرقابة االجتماعية يف أطر حملية، 
وأصبحت تنمو بسرعة موازاة مع التطورات املتالحقة يف تكنولوجيات  ،ودولية أمشل
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 ولو أا الزالت تستعري مناهجها ، عن فروع الدراسات األخرىالستقاللية احنواالتصال 
فيا االدميوغر ووأدواا التحليلية من فروع علمية مثل السوسيولوجيا والسيكولوجيا

والسبرينيقيا واإلليكترونيك وعلوم احلساب اآليل وأيضا من واألنثروبولوجيا واإلثنوغرافيا 
اليت يتعني اجلمع بينها لتحقيق نتائج مرضية  …االقتصادالفلسفة والتاريخ والقانون و

ل الصعوبات البالغة اليت تكتنف االتصال كمجال تتداخل فيه خمتلف فروع املعرفة يتذلو
 برزت دراسات ،ونتيجة لتطور الدراسات اإلعالمية يف هذا السياق العام .بشكل بارز

 يه األدبيات الشائعة كمستقبلمهور كمجال من جماالت االتصال اجلماهريي تشري إلاجل
  .)6(ٍقأو متل

 ودف اإلحاطة مبختلف مظاهر إشكالية مجهور وسائل اإلعالم وطبيعة 
 املدخل املقتضب إىل تناول األبعاد التارخيية االدراسات املتعلقة به، يقودنا هذ

وم  والسياسية والثقافية ملفهةوالسوسيولوجية والسيكولوجية والتكنولوجية واالقتصادي
مجهور وسائل اإلعالم وكذلك طبيعة الدراسات اليت تعاجل هذه الظاهرة من خمتلف 

 .جوانبها وأسسها ومناهجها وأهدافها وتطورها املستمر يف الزمن واملكان
I. مفهوم مجهور وسائل اإلعالم 

  الشكلية ويف مضامينهمفهوم مجهور وسائل اإلعالم يف صياغتهيرتكز       
 من االعتبارات هلا عالقة بالتطور السريع الذي تشهده اتمعات مجلةعلى الراهنة 

اجلماهريي خاصة انعكاسات االستعمال املكثف واالتصال احلديثة يف جماالت اإلعالم 
لتكنولوجيات االتصال اليت أدت إىل التفكري يف إعادة صياغة العديد من املفاهيم السائدة 

غري أن إعادة صياغة . ة الناجتة عن هذا التطور من استيعاب العناصر املستجدتتمكنحىت 
أو /بالضرورة إلغاء وواملفاهيم غالبا ما تضيف عناصر جديدة مستجدة، وال تعين دائما 

 (7).تعديل العناصر السابقة اليت تدخل يف تكوين املفهوم
  التارخييهمفهوم مجهور وسائل اإلعالم الذي يعنينا يف هذا املقام، الزال أصلإن  

  .”Audience“ يف الدالالت املختلفة واالستعماالت املتعددة ملصطلح ب دورا أساسيايلع
كانت فكرة اجلمهور تعين يف األصل جمموع املتفرجني على عرض درامي أو وقد  
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و اختذ اجلمهور أشكاال خمتلفة يف  .لعبة أو أي استعراض عام يستقطب عددا من الناس
وعلى الرغم من اختالف احلضارات اليت عرفتها  .راحل التاريخمكل احلضارات عرب كل 

مجهور الصلوات يف املساجد والكنائس ودور العبادة يف  (البشرية وبالتايل تنوع اجلمهور
 فترة ما قبل وسائل اليت وجدت يفن بعض اخلصائص اجلوهرية ال أ، إ)الديانات األخرى

وفهمنا وتفسرينا  رفنااجلماهريية، الزالت قائمة وتكون جزءا هاما من معا اإلعالم
 .ظاهرةلل

كان اجلمهور واسعا، حيث يتكون من جمموع سكان القرية أو املدينة، وكان  لقد
كان جتمع الناس لتشكيل كما . واملكان وحمددين يف الزمن وامذبأفراده معروفني 

  منظما حبكم العادة ومعنييف الغالبمجهور دور العبادة أو املسرح أو امللعب أو السوق، 
أضفت و .املواقع وفقا للمراتب واملراكز االجتماعية تشرف عليه سلطة روحية أو إدارية

  . )8(معينةات مجاعية ي تفرض سلوك"طابع مؤسسة اجلمهور"تلك السلطات على 
العديد من هذه اخلصائص الزال قائما يف املفهوم السائد يف االستعماالت الراهنة 

   .ات الشكلية يف الترتيب واألمهيةللجمهور مع بعض التعديالت والتغيري
املفهوم الراهن جلمهور وسائل اإلعالم مل يتكون طفرة واحدة، وإمنا  وعليه، فإن         

مر مبراحل تارخيية سامهت كل واحدة يف إضافة عناصر جوهرية جديدة وإدخال 
تصال تعديالت شكلية على خصائص أخرى تبعا للتطور التارخيي العام وتطور تقنيات اال

من خالل حمطات تارخيية بارزة تركت ويتضح ذلك  .اجلماهريي على وجه اخلصوص
وميكن تلخيص مسامهات هذه . بصماا واضحة على الدالالت املختلفة ملفهوم اجلمهور

 :املراحل كما يلي
 

  ملرحلة األوىلا
يف أول وأهم مرحلة يف تاريخ وسائل اإلعالم احلديثة كانت اختراع حروف الطباعة   

، حيث )Gutenberg, 1394-1468( غونتربغاألملاين عامل  الالقرن اخلامس عشر على يد
ظهر مجهور القراء بفضل التمكن من إصدار النشريات واملطبوعات مبا فيها الصحف 
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 ).9(سع مما كان عليه احلال سابقاأوالحقا وتوزيعها على نطاق 
اقتصاديا كان معروفا يف السابق بني /وقد أوجد هذا التطور النوعي تقسيما اجتماعيا    

األغنياء والفقراء واحلضر والبدو، وساعد هذا التطور على تكوين مفهوم أويل ملا يعرف 
ربط بني عدد غري حمدود من ي أو رأي يركفتيار ك، )Public( "اجلمهور العام"حاليا ب

ومستوى ناس يوجدون ضمن السكان وخيتلفون عن عامة الناس تبعا الهتمامام ال
، أي بداية الظهور إىل املأل وتطلعام الدينية أو السياسية أو الفكريةوتعليمهم تربيتهم 

لطبقة مستنرية هدفها تكوين رأي عام حول القضايا املشتركة اليت حيملوا وحيلمون 
 .بتجسيدها على أرض الواقع

 املرحلة الثانية    
 له تأثري بالغ يف تشكيل مفهوم التطور التارخيي الرئيسي الثاين الذي كان إن

لثورة الصناعية اليت أعطت دفعا قويا للطباعة مما لاجلمهور، هو اإلفرازات االجتماعية 
أفراد خاصة الصحافة الشعبية أو املوجهة إىل ها، أسهم يف تنمية الصحافة وتسويق

دن الصناعية ول املبدأت إرهاصاا األولية تتكون ح اليت اجلديدة" اجلماهرييةاتمعات "
الكربى واملكونة خاصة من شتات من املهاجرين انتقلوا من األرياف اليت تسودها 

الروابط العائلية والصالت االجتماعية، إىل املدن واتمعات اجلديدة اليت تتميز بالتباين 
 .بني أفرادها، لغياب قيم ثقافية وتقاليد وأعراف اجتماعية مشتركة

ارخيية بدأت الصحافة تتخذ شكلها اجلماهريي الذي الزال يالزم يف هذه املرحلة الت    
 وسائل اإلعالم واالتصال إىل الوقت الراهن مع بعض التعديالت الشكلية، كما سنرى

  .الحقا
 املرحلة الثالثة

العامل الثالث الذي ساهم مسامهة كبرية يف الصياغة احلالية للجمهور إن      
وسائل اإلعالم اإلليكترونية من إذاعة يف عشرينيات ورسم معاملها احلديثة هو ظهور 
 أصبح اجلمهور غري حمدد يف إذ .)10(هنفس ات القرنيالقرن املاضي وتلفزيون يف مخسين

املكان حيت باعد البث اإلذاعي والتلفزيوين بني أفراد اجلمهور من جهة، وبينهم وبني 
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اجلمهور جديدان من أشكال املرسل أو القائم باالتصال من جهة ثانية، فظهر شكالن 
الذين مل تعد األمية واحلواجز الطبيعية حتوالن دون  "املشاهدين" و" املستمعني"أي 

كما يسجل . تعرضهم للرسائل اإلعالمية، كما كان الشأن بالنسبة للصحافة املكتوبة
أدى اختراع اإلذاعة إىل حتول اإلليكترونية احلقل اإلعالمي حيث وسائل الدخول 
اع إىل اآللة على حساب االستماع املباشر لآلخر، واستقطب ظهور التلفزيون االستم

ا باإلدراك والوعي الفردي ةجل األنظار، إذ أصبح الفرد يرى بعينه أكثر من الرؤي
  )11(واجلماعي

 املرحلة الرابعة
 تبين مبادئ مفهوم اجلمهور يف أثرى ويتمثل العنصر التارخيي الرابع الذي     
أهم  ة الصحافة واحلق يف اإلعالم، تعترب وسائل اإلعالم وحرييتية السياسية الالدميوقراط
 فقد انعكس تطبيق األفكار الدميوقراطية يف أنظمة احلكم على مهام وسائل .مظاهرها

 وسائل  وعلى الرقابة السياسية واالجتماعية ومبادئ الوصول إيلهااإلعالم ووظائف
  . اواملشاركة فيهاإلعالم 

كس على وعي اتمع ككل بأمهية اإلعالم ودوره يف احلياة السياسية انع كما
 ةاإلذاعفلم يعد اجلمهور جمرد قراء للصحف و مستمعي  .واالقتصادية والثقافية
 ميتلكون سلطة ني ولكنه يف نفس الوقت يتضمن ناخب وحسب،ومشاهدي التلفزيون

 للسلع ني مستهلككما يتضمنتقرير مصري الطاحمني يف تويل مناصب القيادة السياسية، 
 حيددون بسلوكهم االستهالكي مصري املؤسسات اإلنتاجية والوكاالت واخلدمات
 أثرت أدبيات أحباث  ظهرت مصطلحات هلا عالقة وطيدة باجلمهورفقد .التجارية
 مجهور ومن ضمن تلك املصطلحات الوافدة مع التطورات  التكنولوجية ،اجلمهور
 .(Mass Market)ومجهور السوق  (Mass Electorate)الناخبني

 املرحلة اخلامسة
، يف سياق استعراض املراحل التارخيية اليت مر ا مفهوم مجهور  أخريا ينبغي

 السواتل والتوسع املتسارعوسائل اإلعالم، اإلشارة إىل تأثري البث التلفزيوين املباشر عرب 
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      ىسمتميكن أن ه املرحلة اليت هذ . "تانترنألا"يف استعمال الشبكة الدولية لإلعالم 
، مل تكتمل بعد ومل تظهر بوضوح تأثرياا على "ثورة تكنولوجيات االتصال احلديثة"

مفهوم اجلمهور، غري أن التغيريات اليت تشمل مجيع منظومات املفاهيم يف شىت ااالت 
هور وسائل تطال أيضا وبصفة خاصة الدراسات اإلعالمية الشاملة، وبالنتيجة طبيعة مج

ومجهور ) Internautes ( االنترنيت أو مستخدميمصطلحات من مثل مستعملي ،اإلعالم
 طــ أو خارج اخلطــور على اخلــومجه (Web Audience)وابــال
)Online-Offline audience( الشامل أو الدويلواجلمهور ( Global Audience) وحىت  

، واجلمهور ذو القدرة على التواجد الكلي )e-Audience(مصطلح  اجلمهور اإلليكتروين 
 هذه املصطلحات أعطت للجمهور أبعاداً)... U-Audience(يف كل مكان وزمن  

لشعوب واألمم، بدأت  والثقافية للبلدان وااحلدود السياسية واجلغرافيةجديدة تتجاوز 
. )12(هفسريتغزو بكثافة الدراسات اليت تتناول اجلمهور الذي حنن بصدد حماولة فهمه وت

أضفى على مفهوم مجهور وسائل اإلعالم يف عامل ما ) Ubiquitous(وآخر املصطلحات 
 مكان جغرايف معني ه، صفة التواجد الكلي الذي ال حيد)Post-Audience(بعد اجلمهور

يف زمن معني، فهو قد يتواجد يف كل مكان يف نفس الزمن بصورته وصوته وكلماته 
  . رسلاملقائم باالتصال أو اللرسائل اإلعالمية ويف نفس الوقت املكتوبة، وهو املتلقي ل

 هذه أهم احملطات اليت تكونت يف ظلها املظاهر املختلفة ملفهوم اجلمهور كظاهرة 
، حناول )Post-Industrial Societies(سوسيولوجية مرتبطة باتمعات ما بعد الصناعية 

  : هورفيما يلي حتديد بعض املفاهيم اإلجرائية للجم
  للجمهوراملفهوم الكمي -1 

 يف ظل ظروف ، كما سبقت اإلشارة،نشأت دراسات اجلمهور وتطورت         
 اليت تسعى إىل البحث عن أجنع السبل وأقصرها يرباليةل الاملنافسة االقتصادية والسياسية

 حىت الدراسات اليت تنجزها .أو من الناخبني/لكسب رضا أكرب عدد ممكن من الزبائن و
هيئات وفرق حبث جامعية غالبا ما متوهلا شركات جتارية أو مؤسسات سياسية مما يؤدي 

 .إىل التركيز على األهداف اليت ترمي اجلهات املمولة إىل حتقيقها
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ونتيجة لذلك، فإن االستعماالت الشائعة ملفهوم اجلمهور تعترب هذه الظاهرة        
أو  …فرجني على مسرحية أو مقابلة رياضيةاالجتماعية املعقدة جمرد حصيلة عددية للمت
، و جمموع املستمعني حملطة إذاعية، نشريةبصفة أكثر مشوال هو جمموع قراء صحيفة أو

هذا  .، وجمموع زوار موقع إليكتروين على شبكة االنترنيت)13(ومشاهدي قناة تلفزيونية
تنجزها وسائل املفهوم جنده أكثر شيوعا واستعماال يف معظم األحباث اخلاصة اليت 

اإلعالم نفسها بامسها وحلساا، ألن أمهية أية وسيلة إعالمية، بالنسبة للمعلنني والقادة 
  .السياسيني، تكمن يف حجم مجهورها

فاجلمهور، حسب املفهوم العددي، هو جمموع األشخاص الذين يفترض أن تصلهم    
، أو جمموع إليكتروينع وقملة أو صحيفأو لقناة تلفزيونية، أو لطة إذاعة، حمل وحدة إعالمية

بالتحديد جمموع األشخاص الذين تتوفر فيهم ولديهم  وهو. مجهور هذه الوسائل جمتمعة
ربات بيوت، وشباب، و، نيمثقفمن خصائص معينة م املرسل للرسالة اإلعالمية 

 اخل…نيمستهلكوأجراء، و
 وخيفي اعتبارات أخرى تطبيق هذا املفهوم ذا الشكل املبسط ال يعكس الواقع إن   

ولكن حىت بالنسبة للحمالت التسويقية ، هامة وضرورية ليس فقط لفهم هذه الظاهرة
 احث كلوسـوقد تفطن منذ اية الستينيات من القرن املاضي الب. واالنتخابية

(Clausse, 1968)  العددي االعتبارإىل بعض التعقيدات والصعوبات اليت خيفيها 
 درجات مسامهات اجلمهور اليت ينبغي أخذها بعني خمتلفالباحث ا  بني هذإذ .للجمهور

، عدة هناكيزعم أن االعتبار عند حتليل مجهور وسيلة إعالمية معينة حتليال عدديا، حيث 
 ):14(أمناط من اجلمهور

موع السكان املستعدين الستقبال  جموهو :(Supposed Audience) املفترض اجلمهور
الذين ميتلكون الوسائل املادية والتقنية اليت متكنهم من ، أي "وحدة اتصال"عرض 

ومن هنا، فإن كل الذين ميتلكون جهاز  .استقبال الرسائل اإلعالمية لوسيلة معينة
استقبال تلفزيوين أو إذاعي يشكلون اجلمهور املفترض هلما، ومجهور الصحيفة املفترض 

، (15)ما مجهور الواب املفترض، أ واملبيعات واملرجتعاتيقاس غالبا بعدد نسخ السحب
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ألنه يتطلب توفر جهاز كومبيوتر، وخط هاتفي،  حسب هذا املنظور، فهو أكثر تعقيدا، 
 خاصة يف (Provider)وآلة مودام، إىل جانب اشتراك يف االنترنيت عن طريق ممون حملي

 .البلدان اليت مل تصبح فيها خدمات األنترنات جمانية بعد
هو جمموع األشخاص الذين استقبلوا فعال و): Effective Audience(اجلمهور الفعلي

 املواظبني على برنامج تلفزيوين معني واملستمعني شاهدينالعرض اإلعالمي مثل امل
املداومني على حصة إذاعية، أو قراء صحيفة، خاصة املشتركني، أو زوار موقع إليكتروين 

 .(link)  على الرابطة(Click)حضورهم مبجرد النقر يسجل
وهو جزء من اجلمهور الفعلي الذي يتلقى ): Exposed Audience(ستهدفاجلمهور امل

 هناك من منها،الرسالة اإلعالمية بصرف النظر عن إدراكها وعن املوقف الذي سيتخذه 
ا، تبعا لتطابقها مع و من يتجاهلك للرسالة، وهناون يستجيبالذينأفراد اجلمهور 

املاديم ومصاحلهماحتياجا وقيمهم الثقافية والروحية  الفكرية واإلعالميةمة واهتماما 
 .ومعتقدام الدينية

وهو اجلزء الذي يتفاعل، أي يستجيب للرسائل : (Active Audience) ر النشطمهواجل
اإلعالمية سواء باإلجياب، وهو اجلمهور املستهدف من خالل اإلعالنات التجارية 

على  وهو اجلمهور الذي حياول املرسل كسب وده أو ،سلبوالدعوات االنتخابية، أو بال
 .حيادهاألقل ضمان 

 وتفسري        وإىل جانب هذه االعتبارات اليت خيفيها الكم العددي للجمهور، فإن فهم 
 أن أفراد اجلمهور الفعال ينبغي أن يأخذ بعني االعتبار أيضاًقدم عليه السلوك الذي ي

استجاب هلا عن وعي وإدراك وهناك اجلمهور الذي هناك اجلمهور الذي فهم الرسالة و
تفاعل معها حتت التأثري احملدود يف الزمن، كما سنرى عند دراسة العوامل السيكولوجية 

   .لسلوك االتصايل للجمهورؤثرة يف ااملالفردية واالجتماعية 
فهوم دراسات االتصال اجلماهريي يعيبون على املميدان غري أن الكتاب والباحثني يف   

العددي أنه يفتقد إىل النظرة املكتملة اليت ميكنها أن تقدم تفسريا شامال لواقع اجلمهور 
، حيث لقنيفهذا املفهوم يعترب اجلمهور جمرد هيئة للمت .ا جلزئياته وكلياتهيوحتليال واقع
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يأخذ الكمية كغاية يف ذاا، يف حني يتجاهل النوعية والتمايز بني أفراد اجلمهور، 
 توقع االستجابة املطلوبة ويتجاهل املهام االجتماعية املنوطة نايل فهو عاجز عوبالت

بوسائل االتصال اجلماهريية، كمؤسسة اجتماعية تؤدي وظيفة يف اتمع طبقا للمبادئ 
 (16).   ونظرية املسؤولية االجتماعية لوسائل اإلعالمالدميقراطية

 للجمهور والعيوب اليت الزالت يلعدديف حماوالم لتجاوز القصور يف املفهوم ا   
 إىل توظيف املعارف اليت توصلت إليها السوسيولوجيا العامة باحثونتكتنفه عمد ال

وفروعها املتخصصة يف إبراز نقاط التالقي واالختالف بني مجهور وسائل اإلعالم 
 يفحمددة وأشكال التجمعات البشرية األخرى اليت أصبحت أسسها وقواعدها معروفة و 

 واحلشد (Group)اجلماعة و )Mass(سياقاا التارخيية واالجتماعية والثقافية، مثل اجلماهري
)(Crowd  واجلمهور العام(Public)  ، باستخراج حيث مسحت مقارنة هذه األشكال

 :نوضحه فيما يأيت كما س،(Audience)مهور وسائل اإلعالم خاصة جبومميزات مسات 
 
 )Mass( ماهرياجلو   )Audience( اجلمهور 

 يف األدبيات املتداولة يف الدراسات أكثر شيوعا واستعماال" اجلماهري"مصطلح إن 
 اجلمهور العريض الذي لإلشارة إىل )منتجات وسائل اإلعالم( الشعبية اإلعالمية والثقافة

غري أن هذا املصطلح حيمل دالالت معقدة ومتناقضة تبعا  .تستهدفه غالبا وسائل اإلعالم
الثقافية، حيث الزال االعتقاد سائدا بأنه حيمل معان سلبية وأخرى /قات االجتماعيةللسيا
 1)7(إجيابية
 مجاعات شري إىل، يالعموميةفاجلانب السليب للمصطلح الناجم عن االستعماالت        

األميني واملتمردين على القواعد وقيم اجلماعات النافذة والفاعلة يف احلياة االجتماعية، 
 الثقافة السائدة وهلم يفتقدون قيمتعين جمموع األشخاص الذين  "اجلماهري" حيث أن

 . أو العاّمة، أي بعبارة بسيطة الرعاع من الناسمستويات دنيا من الذكاء والعقالنية
 إىل وقت غري أما اجلانب اإلجيايب للمصطلح، و خاصة يف التقاليد االشتراكية     
بني أفراد الطبقة الشغيلة عندما ينتظمون معا من أجل ، فإنه يعين القوة و التضامن بعيد
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  .حتقيق أهداف سياسية والوصول إىل غايات أيديولوجية
 ان أن كال االستعمالني يتضمن، االصطالحيةالدالالتويظهر من خالل هذه       

اقتصادية جتعل منهم /اإلشارة إىل عدد واسع من األفراد يشتركون يف ظروف اجتماعية
 .لظروف املهيمنةاو مواجهة ضغط وقوة رفض 
يبدو أن دراسات االتصال اجلماهريي استعارت هذا املصطلح من منبعه الشعيب و

حيث يستعمل للداللة على العدد أو احلجم الواسع، أي عامة الناس الذين يتعرضون 
 .كما يتضمن أيضا معىن الشكل اجلماعي .لواحدة أو عدة وسائل إعالمية

 "اجلماهري"ا من هذا املعىن، حيث تعرف بعض املعاجم اللغويون أيض يقترب
، وهو املعىن الذي يعطيه علماء )Larousse, 1983 (باموعة اليت ختتفي فيها مسة الفرد

  .)18( السوسيولوجيا للمصطلح عند ما يتحدثون عن مجهور وسائل اإلعالم
الختالفات إعطاء تعريف أصيل بإبراز ا (Blumer, 1939)حاول بلومرولقد     

      "اجلماعة "واألشكال األخرى لتجمعات احلياة االجتماعية، مثل  "اجلماهري"بني 
 :)19(، حيث يرى أن"اجلمهور العام"و "احلشد "و 

بعض، وهم واعون التميز بأن كل أعضائها يعرفون بعضهم ت: )Group(اجلماعة 
 بنية لعالقام مستمرة يف هلمويتقامسون نفس القيم، وبعضويتهم املشتركة يف اجلماعة، 

 .يعملون من خالهلا على حتقيق أهداف مشتركة وخمططةوالزمن، 
على الشكل االجتماعي  اب العرببعض الكّت  يطلق :)la foule, Crowd( احلشد

 واملكان،وهو يتميز بكونه أوسع من اجلماعة، حمدود يف الزمن ، "اجلمهرة" أو" الزمرة"
 ،ينه بنفس الشكل، قد يكون أعضاؤه حمددي اهلويةيعاد تكوما  مؤقت ونادراًو
 بنية وال تنظيم ، عادة، ولكن ال توجداالهتمامات،يتقامسون نفس ، ومعروفنيو

أن جتمعهم بأعضاء احلشد متساوون ومدركون و .و معنوي يربط بينهمأاجتماعي 
 ،ميكن أن حيقق احلشد هدفا ما ولكن عمله يتصفو . مؤقت أماله احلدث العارض

 .ةعفويبال بالعاطفة واالنفعال وأحيانا ،الباغ
أكرب حجما من التجمعات األخرى، أعضاؤه أكثر تبعثرا،    وهو:)Public(اجلمهور العام
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ن يف املكان وأحيانا يف الزمن، ولكنه ذو دميومة أطول، يتشكل حول قضية ومتباعدو
م حول قضية أو هدفه الرئيسي تكوين اهتمام أو رأي عا ‘مشتركة يف احلياة العامة

واجلمهور العام عنصر أساسي للمشاركة  .جمموعة من القضايا للوصول إىل تغيري سياسي
يف املؤسسات الدميوقراطية، يقوم على أساس خطاب عقالين يف األنظمة املفتوحة، 

 .من السكان) املطلع (ويتكون يف الغالب من اجلزء املستنري
 "الربجوازية" اجتماعية، وتطوره باجلمهور العام، كظاهرةظهور  ولقد ارتبط

تميز  ي و.حىت أصبح خاصية من خصائص الدميوقراطية الليربالية احلديثة "الصحافة"و
بوجود مجاعة نشطة متفاعلة ومستقلة يف وجودها عن الوسيلة اإلعالمية اليت تعمل من 

 .خالهلا
      أنهاجلمهور العام ب قد عرف (Dewey,1972)ديوييف هذا السياق كان        

جتمع سياسي لعدد من األفراد يشكلون وحدة اجتماعية من خالل االعتراف املتبادل "
حيتاج مثل هذا التجمع و، )20(بوجود مشاكل مشتركة ينبغي إجياد حلول مشتركة هلا
يرى أن  (Mills, 1956)لكن ميلز . إىل وسائل متنوعة لالتصال من أجل تنميته واستمراره

ت بكيفية ختفي تكوين اجلمهور العام وتعمل آلياا على دجمه ضمن وسائل اإلعالم تطور
 )21(مجهورها الكلي لتدعيم موقع القائم باالتصال كصانع وممثل للرأي العام

 ةوميكن التدليل بطرق خمتلفة على أن مجهور وسائل اإلعالم، يتضمن فئ    
 أن كل جمتمع  األخرى حيثالفئاتهلا خصائص مميزة عن بقية " مجهور عام"تسمى

أكثر نشاطا يف احلياة السياسية واالجتماعية والفكرية  "مجاعة مستنرية"يتوفر على 
تستقي معلوماا من مصادر خمتلفة، خاصة النخبة املثقفة وقادة الرأي ورجال الصحافة 

وهناك عدد من اتمعات تتوفر على صحافة حزبية أو صحافة هلا ارتباطات  .والقانون
ر يور وومن هنا، يرى سامي . على كسب ود وتأييد القراء لرباجمها السياسيةحزبية تعمل

(Seymour- Ure, 1974 )"  أن أعضاء احلزب أو املناصرين له يشكلون مجهورا عاما هو
 أشكاال أخرى من اجلمهور  جندهنا أيضا  ". يف نفس الوقت مجهور وسائل اإلعالم

 ختلقه األعضاء، وليست جمرد مجهور تتكون حول مصاحل أو اهتمامات مشتركة بني
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 )22(وسائل اإلعالم
وعلى العموم، فإن هذه األشكال تتضمن العديد من اخلصائص اليت ميكن أن    

. تنطبق على مجهور وسائل اإلعالم، سواء كحصيلة عددية أو كجماعة سوسيولوجية
 حول حيث أن مجيع هذه األنواع من جتمع الناس حول مضمون رسالة إعالمية  أو

مصلحة مشتركة أو انشغال مجاعي يستدعي موقفا مجاعيا وعمال تضامنيا يتوقف على 
وكل  .اإلمكانيات اإلعالمية املتوفرة يف كل جمتمع وعلى الظروف الثقافية والسياسية

شكل من هذه األشكال يبقى مفتوحا للتعديل والتغيري بسبب التغريات اليت حتدث يف 
 . يف أنظمة اإلعالم واالتصال اجلماهرييالسياق االجتماعي، وبالتايل

، ذكره سلفوقبل التطرق إىل خصائص مجهور وسائل اإلعالم، على ضوء ما    
 :ينبغي اإلشارة إىل مالحظتني هامتني يف سياق التغيري الذي طرأ على وسائل اإلعالم

وير  وتطاالتصال اجلماهرييية ووسائط واد اإلعالماملمضاعفة أن  :املالحظة األوىل
ستعمال الفردي للمواد اإلعالمية و تغيري أنظمة التوزيع أساليبها وتنويعها وتوسيع اال

ل من الصعوبة مبكان، التفرقة أو التعرف على من يرسل ومن يستقبل، ، جعوالرقابة
  .حيث أن احلدود الفاصلة بني القائم باالتصال واملتلقي أصبحت متداخلة ومتشابكة

 على القائمة  (Interactive Media) وسائل اإلعالم التفاعلية طويرت   أن:ةاملالحظة الثاني
، "األنترنات"لشبكة الربط عرب الكابالت بواسطة الكومبيوتر واالستعمال املتنوع املتنامي 

كوسيلة إعالمية يف طريق اجلمهرة يف حد ذاا وكناقل لوسائل اإلعالم اجلماهريية 
اد حرية أكثر يف اختيار املواد اليت يرغبون فيها ويف وفر لألفر التقليدية من جهة أخرى،

مكتوبة إليكترونيا على الشاشة أو  :الوقت الذي يريدونه وبالكيفية اليت تستهويهم
 .مصورة أو مسموعةبطريقة  أو  على الورقمطبوعة باألحرف التقليدية

 كانمبة وبأن تطوير وسائل اإلعالم جعل من الصعتفيد خالصة هاتني املالحظتني    
غري أن هذا التطور  ."من يستقبل من و ماذا "اجلمهور واإلجابة على السؤال " عد"

  . وإجيابيةحيويةجيعل وسائل اإلعالم أكثر ختصصا ويعطي للجمهور دورا أكثر 
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  البنية الظاهرية للجمهورخصائص - 2
 خصائص يتضمن العديد من) Mass" (اجلماهري"، إذن، أن مفهوم سبقيبدو مما         
السينما واإلذاعة واملسرح اليت تستوعبها املفاهيم اليت تناولناها، فهو ) Audience(مجهور

 .أوسع من اجلماعة واحلشد واجلمهور العام
فمصطلح اجلماهري، يف هذا السياق، عنصر أساسي يف الشكل اجلماعي جلمهور    

من اخلصائص اليت متيزه عن  يف بنيته الظاهرية، العديد يتضمن،وسائل اإلعالم، حيث أنه 
 :قد حددها على النحو التايل) McQuail, 1984(، وكان )23(تلك األشكال األخرى

حجما أوسع بكثري من  "اجلماهري"، حيث يتخذ شكل Large Sizeاحلجم الواسع -
 .األشكال األخرى

  ومع، إذ يتواجد عناصر اجلماهري يف أوضاع وأماكن متباعدة،Dispersionشتت تال -
، وخاصة األنترنات، اكتسب اجلمهور االستعمال املكثف لتكنولوجيات االتصال احلديثة

 جعله غري حمدد يف املكان، وأضفى عليه صفة التواجد الكلي يف كل (Global)بعدا كونيا
 .، كما سيأيت شرحه بالتفصيل يف فصل الحق)Ubiquitous(مكان يف نفس الزمن 

جيعلهم ، األمر الذي سنيفأفراد اجلمهور غري متجان، Heterogeneityالتجانسعدم  -  
 م، وبالتايل يف سلوكهم واهتمامامومصاحلهوإدراكهم  م يف احتياجاينمتمايز

  .االتصايل، كما سنرى الحقا عند دراسة اخلصائص الدميوغرافية والسوسيولوجية
 لدى ون وجمهولم بذوانيفعناصره غري معروف، Anonymity أو اهولية عدم التعارف -

   . من جهة أخرىولدى القائم باالتصال، من جهة،  البعضمبعضه
، حيث أن تباعد عناصره Lack of Social Organizationجتماعيالتنظيم االغياب  -

أو الدخول يف  والتضامن بعض يفقدهم القدرة على التوحدالوعدم معرفة بعضهم 
 .تنظيمات اجتماعية بصفتهم كأفراد اجلمهور

 عكس ما Unstable Social Existence وجود اجتماعي غري مستقر يف الزمن واملكان -
يريدون جذب االهتمام ألمهية الوسيلة  يرغب فيها أصحاب املؤسسات اإلعالمية الذين

 .اإلعالمية اليت تتوقف على حجم مجهورها
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مصطلح اجلماهري، إذن، هو أقرب األشكال اجلماعية إىل مجهور وسائل  إن
من مفهوم أكثر فأكثر  ويقترب العقالنيةيبتعد أكثر فأكثر عن الثقافة البدأ الم الذي اإلع

وتعميمه على الناس أمجعني التعليم انتشار ، كخطاب عقالين، بسبب "العاماجلمهور "
 اليت أصبحت أيضا تشتت اجلمهور املتنامي لوسائل اإلعالم املتخصصةنتشار االكذلك و

يت تستجيب مضامينها أكثر الهتمامات وانشغاالت فئات من حيث تفضيل الوسائل ال
تزداد صغرا بقدر زيادة التخصص يف مضامني وسائل اإلعالم، األمر الذي ميلي ضرورة 

 .تغيري إستراتيجية أحباث من التحليل الكلي إىل التحليل اجلزئي هلذه الظاهرة
 احلياة ّدد تعقيدا بتعقُومن هنا يبدو واضحا أن فكرة اجلمهور تتوسع باستمرار وتزدا   

وتزداد  .االجتماعية املعاصرة وتعاظم مكانة ودور وسائل اإلعالم يف اتمعات احلديثة
ظاهرة اجلمهور تعقيدا مع االستعمال الواسع ملبتكرات تكنولوجيات االتصال احلديثة، 

 ،تتداخل يف وسيلة واحدة، هي الشبكة الدولية "التقليدية"حيث أن وسائل اإلعالم 
 االستخدام املتنامي هلذه الوسيلة إذ أدخلاليت تتجاوز احلدود الزمنية واملكانية،  تانترنألا

كل املفاهيم واملعايري السائدة يف األدبيات املتعلقة جبمهور  عميقة علىجذرية وتغيريات 
  .تقليديةوسائل اإلعالم ال

 رالسمات الدميوغرافية للجمهو -3
يتداخل يف خصائص بنيته ) Audience (ورأن مصطلح اجلمه ا سبقمم يتضح

 كما يتجلى  .شتت، خاصة يف احلجم الواسع و الت)Mass(اجلماهريالظاهرية مع مفهوم 
 أن األغراض التجارية اليت قادت و تقود دائما أحباث اجلمهور تركز على املفهوم أيضا

 .االنتخابيةالعددي لنفس األهداف التسويقية و كذلك األهداف 
من  اتساع حجم اجلمهور بفعل تعدد و تنوع وسائل اإلعالم و توافرها لعدد و مع    

            و كذلك تنوع احتياجات هذا اجلمهور و اهتماماته ،باستمراري متنامالناس، 
حجم  على املعطيات اإلحصائية يف حتديدتعتمد هذه الدراسات أصبحت و مصاحله، 

ته إىل فئات فرعية تتشابه أو تتقارب اجلمهور ووصف تركيبته وصفا دقيقا وجتزئ
ومبعىن آخر فإن جتزئة اجلمهور إىل فئات  .واهتماماا االنتخابية احتياجاا االستهالكية
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اجتماعية على أساس اشتراك أفرادها يف جمموعة من السمات الدميوغرافية مثل السن، 
تتفاعل مع ، ية أو الدخلاحلالة االقتصادواملهنة أو الوظيفة، ومستوى التعليم، والنوع، و

السلوك  وتقرر منط تؤثرومعرفية وثقافية،   وإدراكيةسوسيولوجية وسيكولوجية عناصر
 . للجمهورأو االنتخايب/ السلوك االستهالكي وحتدداالتصايل، و بالتايل 

 هذه السمات وتعدد التسميات اليت يستخدمها اخلرباء والباحثون يف توضيحول   
 :نية، ميكن تصنيفها إىل نوعني أساسينيوصف التركيبة السكا

السمات األولية وهي اخلصائص غري القابلة للتغيري، أي الثابتة وتنسب إىل الفرد  -أ
 .تالسالالومبيالده مثل تاريخ ومكان امليالد واجلنس واالنتماء العرقي 

ومستوى ، والسنالدين، والسمات املكتسبة والقابلة للتغيري، أي املتغرية، مثل اللغة،  -ب
 .التعليم، ومكان اإلقامة والوظيفة والدخل واحلالة املدنية

  روبرت مريتون أن الحظوقد أصبح هلذه السمات دالالت اجتماعية منذ    
(Merton, 1957) ،الدخل،  النوع والتعليم وأن عناصر بعض الفئات مثل فئات السن، و

 بعضها ذهة يف إطار العالقة كلها أو ا جتاه الرسائل اإلعالمييا يف سلوكأن تتماثلميكن 
 ).24(السمات

 مجهور ةفهي تشكل اجتاها يف حبوث اإلعالم يهدف إىل حتليل تركيب       
املتلقني ملعرفة أنواعه اليت متيل إىل وسيلة إعالمية معينة يف أوقات خمتلفة ونوع احملتوى، 

 .واقتصادية /أوسياسية  ألسبابوذلك 
م هذه السمات من خالل الدراسات اليت تقوم ا املراكز قد انتشر استخدالو  

والوكاالت واملؤسسات املتخصصة يف التسويق التجاري والسياسي حىت أصبحت صناعة 
 .قائمة بذاا يف اتمعات الليربالية، وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية

هداف أحباث اجلمهور، وتستخدم الدراسات اإلعالمية هذه السمات تبعا لطبيعة وأ    
إال أن فئات النوع، والسن،  ومستوى التعليم،  والدخل جندها أكثر السمات 

الدميوغرافية استعماال نظرا لدورها يف تكوين خربات الفرد وموقعه يف سياق حياته 
عامة،   االجتماعي بصفةهلتأثريها يف شخصيته ومنوذج سلوكنظرا اخلاصة واالجتماعية و
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  ). 25(يل بصفة خاصة االتصاهوسلوك
نتطرق فيما يلي هلذه الفئات وانطالقا من استعماهلا الواسع يف أحباث اجلمهور، 

 :األربع وعالقتها بطبيعة املواقف املمكن اختاذها جتاه الرسائل اإلعالمية
 ):Genre(النوع 
 على عوامل  اعتماداً ،إناث/رإىل ذكو وفقا لسمة النوع ويقسم اجلمهور     
 اًع لثبوت تباين استجابة كل نوع للرسائل اإلعالمية تبلوجية نظراًويسف وبيولوجية

الختالف مصاحل وحاجيات كل من الذكور واإلناث اليت ميكن إشباعها من خالل 
  .التعرض لوسائل اإلعالم وكذلك اختالف درجة قابلية اإلقناع

ض يف الفئات ذكور للداللة على النوع فقط دون اخلو/وتستعمل عادة فئة إناث    
غري أن  .فتيات تتضمن اإلشارة إىل فئات عمرية/نساء أو فتيان/الفرعية، ألن رجال

البحوث األكثر دقة تتناول النوع مقترنا بالعمر أو املهنة أو مستوى التعليم والوضعية 
وهي منهجية مثلى لتجزئة اجلمهور جتزئة أكثر دقة، ألن هذه  .االجتماعية واالقتصادية

عامة غري كافية يف حد ذاا وينبغي النظر إليها يف عالقتها بالسمات األخرى  الاتالسم
اليت يستند إليها الشخص يف واإلدراكية  واملعرفية وجدانيةاليت تعكس جمتمعة املستويات ال

  .تكوين آرائه ومواقفه
 ):Age(السن 

ين يف بيان اهلرم السكاتيستخدم علماء السكان الفئات اخلماسية أو العشرية لو
إال أن هذه الفئات العمرية ال تقدم  .دراسة التركيب العمري لسهولة التصنيف والتبويب

دالالت عملية لتفسري السلوك االتصايل للجمهور عرب خمتلف مراحل العمر اليت تنتقل 
   .بالفرد من الطفولة إىل الكهولة والشيخوخة، حيث تتمايز مصاحل الفرد واهتماماته

 مجهور وسائل اإلعالم الفئات العشرية حولحوث املبكرة استخدمت الب ولقد
) Lazarsfeld(لد ــ حيث استخدم الزارسفية،ـالدراسعة وأهداف ـحسب طبي

بالسلوك االنتخايب لقراء الصحافة  الهتمامه ، ) 60 (+،(40-49)، (30-39)، (21-29)فئات 
  ) 26(ة األكثر انتشاراًكانت تشكل يف أربعينيات القرن املاضي، الوسيلة اإلعالمي اليت
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لنفس ، (30-39)، (20-29)، (10-19)، فقد استخدم فئات )Schramm (أما شرام
 ).27(األسباب املتعلقة بالقدرة على القراءة اليت متكن من التعرض إىل رسائل الصحافة

-10( ،(5-9)الربيطانية يف السبعينيات فئات  BBCمؤسسة وبدورها استخدمت

تأثري أفالم العنف التلفزيونية عالقة السن بف الدراسة الرامية إىل ألهدا، )15-19(، )14
 .هقنيااألطفال واملرسلوكيات على 

  ):Education(مستوى التعليم    
ن دراسة هذه السمة من حتديد مستوى املعارف واخلربات اليت قد يتحصل متكِّ          

 نظرا للتأثري املدرسي على الفرد عليها الفرد من خالل أسلوب التعليم املنظم يف الدولة
اليت توجه السلوك جتاه الرسائل اإلعالمية  من حيث التعليم والتربية والتنشئة االجتماعية

 .والذي يتباين بتباين املعرفة املكتسبة يف خمتلف املراحل التعليمية
ون وال يكتبون ضرورة موضوعية يف ؤويعترب إدماج فئة األميني الذين ال يقر     
  هذهه وإن كانتتمعات ترتفع فيها نسبة األمية ويرتفع متثيلها يف عينة البحث، ألنجم

 تتعرض إىل الصور وتذهب إىل السينما وتشاهد  املكتوبة، فإا ال تقرأ الصحافةالفئة
وقد ظهر نوع جديد من األمية يف جمتمعات اإلعالم  .التلفزة وتستمع إىل اإلذاعة
ئيا على األمية التقليدية، يتمثل يف فئة الذين جيهلون لغة واملعلوماتية اليت قضت ا
  .)28( واإلليكترونيةاملعلوماتيةاالتصال مع اآلالت، أي 

 :فيما يلي أهم فئات املستوى التعليمي و
 )أمي (ال يقرأ وال يكتب  •
 )فئة الذين تعلموا خارج النظام املدرسي، بفضل برامج حمو األمية مثال (قرأ ويكتب ي •
 ة االبتدائيةاملرحل •
 املرحلة املتوسطة •
 املرحلة الثانوية •
 املرحلة اجلامعية •
  ).ما بعد التدرج(املرحلة العليا   •
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 )Social Class- Incomeالدخل (احلالة االقتصادية 
 همحتدد فئة الدخل قدرة األفراد على اقتناء الوسيلة اإلعالمية املالئمة لوضع         
ع واخلدمات، ولذلك تنال اهتماما كبريا يف وصف   وعلى استهالك السل،االقتصادي

اجلمهور الرتباطها الوثيق بتخطيط احلمالت اإلشهارية باإلضافة إىل أا تعكس الوقت 
 .املتاح للقراءة أو االستماع أو املشاهدة

 -   :ن عادة إىل أحد اخليارينوويف التفرقة بني مستويات الدخل، يلجأ الباحث  
 ،ةمتوسط ،عالية:  مثلاالقتصادية،أو مخاسية تعرب عن احلالة وضع مستويات ثالثية 

 .منخفضة ،حتت املتوسطة ،متوسطة ،فوق متوسطة ،عالية :أو. منخفضة 
 ألف 20-10: (وصف املؤشرات الدالة على احلالة االقتصادية مثل معدالت الدخل -
 املعروفة أو عائدات الوظيفة  )+50-40(، ) ألف دج40-31(، ) ألف دج30-21(، )دج

و مكان أ) فيال، شقة( نوع املسكن وحجمه أو) أستاذكاتب، مدير، رئس مؤسسة، (
واخلط   ملكية أجهزة التلفزيون والراديو والكومبيوترو، أ)، حي شعيبحي راٍق(اإلقامة 

هذه املؤشرات على وختتلف . اهلاتفي واالشتراك يف الصحف واالت وشبكة االنترنيت
حلصر من جمتمع إىل آخر تبعا للظروف االجتماعية االقتصادية السائدة سبيل املثال وليس ا

  .)29(يف كل جمتمع
 هي أكثر السمات ، النوع والعمر والتعليم والدخلاألربع،السمات الدميوغرافية  هذه

 الوحيدة، فقد يلجأ تاستعماال وشيوعا يف عالقتها بأمناط السلوك االتصايل ولكنها ليس
أعزب، (خرى تتفق مع طبيعة البحث وأهدافه، مثل احلالة العائلية الباحث إىل مسات أ
  امليالدأو مكاناللغة ، أو ، )مدينة، ريف ( أو مكان اإلقامة ، )متزوج،  أب ، أم

 .وغريها من السمات اليت تم ا اإلحصائيات ومراجع علم االجتماع والسكان
اوية اليت ينظر منها إىل مجهور  أساسا بالزوخبصوص السمات االجتماعية، يتعلق األمر

هل هو جمرد حصيلة لعدد معلوم أو غري معلوم من األفراد يشتركون يف : وسائل اإلعالم
تعرضهم لرسائل إعالمية معينة تنقلها هلم وسيلة إعالمية معينة،  أم هو مجاعة اجتماعية 

 اجتماعية ختتفي فيها بعض السمات اخلاصة باألفراد وحتكم سلوكياا ضوابط ومعايري
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  أكثر منها فردية؟ 
التعرض لوسائل إعالم كالذهاب (    بعض أشكال جتمعات الناس حول هدف مشترك 

تتوفر فيها خصائص شبيهة بتلك اخلصائص اليت تتوفر يف )  على سبيل املثالاإىل السينم
 أن يكون جمرد جتمع مؤقت لعدد معني من واجلماعة االجتماعية والبعض اآلخر ال يعد

وهنا أيضا يلجأ الباحثون املهتمون باالتصال اجلماهريي إىل الدراسات . فراداأل
السوسيولوجية أساسا يف حماولتهم حتديد مفهوم مجهور وسائل اإلعالم حتديدا 

سوسيوليوجيا، حيث أن أغلب الدراسات اليت أجنزت يف هذا اال هي حماوالت 
  .وىلاجتماعية بالدرجة األ-سوسيولوجية أو سيكولوجية

 الباحث السوسيولوجي سدميوغرايف، كر-يف سياق هذا االجتاه السوسيو
 يف البحث عن مسات اجلمهور  معترباًجهداً )(Ennis 1961األمريكي إينيس

السوسيولوجية اليت تنطبق على اجلماعة ووضع عددا من السمات اليت حاول الباحثون 
ه ت نقطة البداية يف حماولة إينيس أنوكان. اإلعالميون تطبيقها على مجهور وسائل اإلعالم

، فإذا )Internal Structure(بني احلدود الظاهرية ألي جتمع وخصائص البنية الداخلية مّيز 
مجهور عام، أعضاء حزب، ( انطبقت على مجهور ما مواصفات مجاعة موجودة مسبقا 

 للجماعة، اكتسب هذا اجلمهور خصائص البنية الداخلية...) مجعية، أو جمموعة حملية
، وملا كان من املتعارف عليه أن ...مثل احلجم، درجة االلتزام، االستقرار يف الزمن

استعمال وسائل اإلعالم احمللية يؤدي دورا يف تدعيم الترابط واالنسجام بني أعضاء 
جمموعة حملية، فإن إدخال وسيلة جديدة من شأنه أن يساعد على تدعيم التضامن بني 

فما هي، . لية، ويضفي على هذا التضامن نوعا من االستقرار والدميومةأعضاء اجلماعة احمل
إذن، خصائص البنية الداخلية للجماعة اليت ميكن أن تتدخل يف تكوين الطابع االجتماعي 

  جلمهور وسائل اإلعالم؟
ات ثالثة جوانب رأى أا ي منذ بداية الستينيوضع هذا الباحث السوسيولوج

ع االجتماعي لسلوك أي مجاعة عممها كتاب وباحثون إعالميون حامسة يف حتديد الطاب
  ):  30(بعده على مجهور وسائل اإلعالم، ولو بدرجات متفاوتة، وهي على النحو التايل
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  )Social differentiation( التمايز االجتماعي -
  )Social Interaction(التفاعل االجتماعي-
  ) Normative Control Systems(املعيارية   أنساق الضبط-

  : التمايز االجتماعي
ينبغي يف هذه املرحلة، مرحلة مناقشة خصائص البنية الداخلية للجمهور، تأجيل      

التطرق إىل مسألة اإلشباع االجتماعي ملختلف فئات اجلمهور وكيفية تكوينها إىل حني 
تمييز بني وجيدر بنا، هنا، ال  .مناقشة طبيعة دراسات اجلمهور يف هذا الفصل النظري

للجمهور كشكل من أشكال " الظاهرية"معطيات تتعلق بالعوامل : نوعني من املعطيات
وآخرون  )Blumer 1939, Mills 1956(التجمعات البشرية، واليت خلصها بلومر وميلز 

)McQuail 1984 ( ،التعارف، والتباعد املكاين، موعد  يف احلجم الواسع، وعدم التجانس 
اليت "  البنية الداخليةخصائص"قابة االجتماعية، ومعطيات ختص وغياب التنظيم والر

، حيث ينبغي التمييز عند احلديث عن )Internal Structure Proprieties(مساها إينيس
) Gratification( االجتماعي فيما بني أفراد اجلماعة، بني مفهوم إشباع احلاجات التمايز

وبني االختالفات ) Katz, Lazarsfeld(كما وضعها كل من كاتز والزارسفالد 
  . االجتماعية ألفراد اجلماعة عند إينيس

   فإشباع احلاجات خيص دراسة اجلمهور للكشف عن حاجياته اليت يتعني على وسائل 
اإلعالم إشباعها، أما التمايز االجتماعي فيتعلق باختالف احلاجيات لدى خمتلف فئات 

  .جلمهوراجلمهور ولدى أفراد الفئة الواحدة من ا
من هذا املنظور، فإنه يوجد دائما عند كل مجهور اختالف يف املصاحل      

واالهتمامات ويف درجة اإلدراك ويف االستجابة للرسائل اإلعالمية، أي اختالف درجة 
التأثري، وبالتايل فإن سلوك مجهور ما تتحكم فيه العوامل اليت تتدخل يف تشكيل السلوك 

ولقد توصلت دراسات االستجابة الشخصية . ت االجتماعيةاالجتماعي العام للجماعا
واجلماعية للرسائل اإلعالمية إىل أن اجلمهور ميكن أن تكون له بنية داخلية قائمة على 

غري أن هناك اعترافا ضمنيا بأن الفروق املالحظة . استعمال وسائل اإلعالم ومضامينها
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 االجتماعية، ليست نتيجة مباشرة بني خمتلف فئات اجلمهور، وهي خاصية لبقية احلياة
الستعمال وسائل اإلعالم، رغم أن هذا االستعمال يوفر فرصة للتعبري عن تلك الفروق 

  .أو يدعمها
 فإن الدراسات واألحباث األمربيقية اليت أجريت على مجهور وسائل ،ومهما يكن من أمر

 اإلعالم املختلفة شكلية وجوهرية عند مجهور وسائل"اإلعالم، أثبتت وجود اختالفات 
  :ما يلييوميكن تلخيص هذه الفروق ف). 31(وعند مجهور الوسيلة الواحدة

 أن مصاحل لقد أصبح بديهياً): Interests, attentions( اختالف املصاحل واالهتمامات -أ
وهذا ما . أفراد اجلمهور من خالل استعمال وسائل اإلعالم ليست متجانسة وال متطابقة

ع الرسائل اإلعالمية يف الوسيلة الواحدة وتنوع وسائل اإلعالم املوجهة يفسر جزئيا تنو
للجماعة الواحدة، وحيدد الدوافع واحلوافز اليت تدفع اجلمهور إىل اقتناء وتفضيل رسالة 

وينبغي هنا التمييز بني إشباع الرغبات والتمايز . إعالمية أو وسيلة إعالمية دون أخرى
  .االجتماعي

يظهر التمايز االجتماعي أيضا من خالل ): Perception( اإلدراك اختالف درجات-ب
االختالف يف مستوى اإلدراك العقلي واحلسي الذي يتوقف على التربية والتعليم والثقافة 

وقد أدى . العامة، وهو حيدد املوقف جتاه الرسائل والوسائل اإلعالمية وفهمها وتفسريها
قادة الرأي (سائل اإلعالم إىل ظهور مفهوم هذا التمايز االجتماعي ألفراد مجهور و

Opinion Leaders( تدفق االتصال على مرحلتني "، ونظرية)Two Step Flow of 
Communication( كما سيأيت ذكره مبناسبة احلديث عن النماذج التقليدية واحلديثة ،
  . لدراسات اجلمهور

 ملضمون الرسائل لقد لوحظ أن االستجابة): Effects( اختالف مدى التأثري-ج
اإلعالمية خيتلف أيضا من فئة مجهور إىل أخرى، وخيتلف لدى أفراد الفئة الواحدة من 

اجلمهور الواحد، نتيجة جلملة من العوامل تتعلق باجلمهور ذاته وبالرسالة والوسيلة والبيئة 
  .االجتماعية والثقافية

 ليس نتيجة مباشرة وبصفة عامة، فإن التمايز االجتماعي جلمهور وسائل اإلعالم
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فمثل هذه االختالفات توجد عند أفراد كل مجاعة قبل التعرض . الستعمال تلك الوسائل
للرسائل اإلعالمية، فهي موجودة عند أفراد العائلة ومجاعة األقران وتالميذ القسم وطلبة 

كما أا موجودة عند قراء جريدة، وعند . الفوج الواحد وأعضاء حزب أو مجعية
حمطة إذاعية أو مشاهدي قناة تلفزيونية أو مستعملي شبكة األنترنات، ولو أن مستمعي 

  . استعمال وسائل اإلعالم يدعم بروزها ويسهل دراستها
  ):Social Interaction(التفاعل االجتماعي

تستدعي معاجلة التفاعل االجتماعي الذي يثريه التعرض لوسائل اإلعالم، النظر إىل 
  .خل بشكل بارز يف توضيح هذه الظاهرةمجلة من العناصر تتدا

خيتلف سلوك أفراد ): Sociability of Audience Behavor( اجتماعية سلوك اجلمهور -أ
على ) Freidson, 1953(ففريدسون ). Medium(اجلمهور تبعا لطبيعة الرسالة أو الوسيلة 

  أي بداية سبيل ملثال، كان قد استخلص منذ بداية النصف الثاين من القرن املاضي،
دخول التلفزيون فضاء االتصال، أن وسائل اإلعالم أقحمت يف جل نشاطات احلياة 

، على ااالجتماعية حىت أصبح الناس ينظرون إىل أعمال فردية، مثل الذهاب إىل السينم
وسط العائلة تعرض رسائل  فالتلفزة، على سبيل املثل، اليت تشاهد. أا سلوك اجتماعي
عها أفراد العائلة ويتفاعلون مع بعضهم البعض ملا توفره هلم من إعالمية يتفاعل م

بعض ). 32(موضوعات للحديث وتبادل اآلراء واألحاسيس، ورمبا تبين مواقف مشتركة
وسائل اإلعالم، مثل الكتاب، يستدعي استعماهلا العزلة عن احمليط االجتماعي، وهي 

إلنسان املستعمل مع آخرين من قراء غالبا ما تفضل لذلك، ولكن نادرا ما تعرقل تفاعل ا
الكتب، بل غالبا ما توفر موضوعا للنقاش املباشر أو غري املباشر خاصة بني القراء 

  .املشتركني
ولقد توصلت عدة دراسات نظرية وأحباث أمربيقية إىل نتائج تدعم األطروحة 

تماعية ويف القائلة بأن استعمال وسائل اإلعالم هو أداة فضلى لتحسني العالقات االج
نفس الوقت توفر لألفراد حرية أكثر يف اختيار العزلة الوجدانية دف 

 ملا يفتقدونه يف حيام (Substitute)أو إجياد البديل الوظيفي ) Compensation(التعويض
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  .االجتماعية
واضحا أن استعمال وسائل  أصبح): Social Uses(االستعماالت االجتماعية  -ب

.  اجلماهريية منها خاصة، هو عمل اجتماعي أكثر من أي شيء آخراإلعالم واالتصال،
 حول (James Lull , 1982 –David Morley, 1986 -1992(وقد أجنزت عدة دراسات

مشاركة أفراد العائلة يف استعمال وسائل اإلعالم مرتليا، وتوصلت إىل وضع إطار يتجلى 
منطية " وقد مسي هذا اإلطار . من خالله الطابع االجتماعي الستعمال وسائل اإلعالم

، تتضمن اجلوانب البنيوية )Social Use Typology)33االستعمال االجتماعي 
)Structural ( والعالقتية)Relational (التجنب /واالنضمام)Affiliation/Avoidance (

   ).Competence/dominance(اهليمنة /والكفاءة) Social Learning(والتعلم االجتماعي 
 توفر خلفية مشتركة لبناء ةين هذه اجلوانب عالقات أفراد األسرة، كبنيوتع

عالقات وتنظيم نشاطات وتوفري مواضيع للحديث وتكوين رأي مشترك، وأحيانا تبين 
كما أن االستعمال اجلماعي لوسائل اإلعالم يدعم هذه العالقات .  مشترٍكموقٍف

حسب قناعة الفرد واجلماعة ومدى قدرة البنيوية ويوفر الفرصة لتبين الفكرة أو جتنبها 
  . هذا االستعمال اجلماعي على إشباع احلاجات الفردية واجلماعية

وفيما يتعلق بالتعلم االجتماعي، ينصرف التفكري إىل التنشئة االجتماعية وتعلم 
قواعد السلوك االجتماعي الذي ينطلق من األسرة، إذ أن استعمال وسائل اإلعالم يف 

ري يسهم إىل حد كبري يف تدعيم االنسجام االجتماعي ككل، انطالقا من الفضاء األس
  . العالقات البنيوية األسرية

اهليمنة من هذه النمطية، يرى الباحثون أن استعمال /وخبصوص جانب الكفاءة
وسائل اإلعالم يعمل على توفري املعلومات اآلنية اليت متكن بعض األفراد حبكم متايزهم 

ت ومهارات جديدة يسمح استعماهلا من التفوق على اآلخرين من اكتساب كفاءا
  ). 34(وبالتايل اهليمنة عليهم وفقا ملبدأ اجلدارة

يتعلق األمر هنا خباصية استعمال وسائل ): Social Isolation( العزلة االجتماعية -ج
 وقد مت تفسري هذه املسألة من. اإلعالم مبعزل عن اآلخرين وخباصة االستعمال املفرط
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نتيجة ) Self Isolation(زاوية سيكولوجية على أا شكل من أشكال العزلة الذاتية 
وهي مظهر من مظاهر اهلروبية  )Alienation(الشعور باحلرمان أو االستالب 

)(Escapism أو عجزا عن مقاومة الضغوطات /خوفا و عن الواقع الضاغط  واالنصراف
اهلموم املتعبة بالنسبة للمفرط يف استعمال الوسيلة االجتماعية اليت يفرضها الواقع املثقل ب

وقد دعم دخول التلفزيون الفضاء اإلعالمي كوسيلة مرتلية . اإلعالمية بغية اهلروبية
وتتجلى . وخباصة مجاعية االستعمال، هذه الظاهرة لواحد من هذه األسباب أو لكلها

 املرضى والعجزة هذه الظاهرة بصفة خاصة لدى األوساط املهمشة اجتماعيا مثل
وقد طرحت هنا مسألتان . والعاطلني عن العمل والفقراء واملتقاعدين وربات البيوت

هل وسائل اإلعالم تعمل يف اجتاه مناقض لالنسجام االجتماعي : تبدوان متعارضتني
وحتسني العالقات االجتماعية؟ أم أن الظروف االجتماعية املتدنية هي اليت تدفع إىل 

 اإلعالم لتدعيم العزلة االجتماعية؟ يف هذا الصدد، أثبتت الدراسات استعمال وسائل
احلديثة أن االستعمال املكثف لوسائل اإلعالم يعمل يف اجتاه حتسني التواصل االجتماعي 

)Social Contact ( وتطويره وأن الظروف االجتماعية املتدنية هي اليت حترم الناس من
حدة التوترات النفسية اليت يتعرض هلا هؤالء استعمال وسائل اإلعالم للتخفيف من 

  .املعوزون
إن احلديث عن التفاعل ): Audience/Sender Relationship(املرسل / عالقة اجلمهور- د

االجتماعي عند اجلمهور حييل أوال إىل االتصاالت الشخصية بني الناس، ولكن األمر هنا 
يرى جل الباحثني الغربيني . املرسليتعلق بنوع من العالقات االجتماعية بني اجلمهور و

أنه من املمكن النظر إىل العالقة املمكن إقامتها أو احملافظة عليها بني املرسل واجلمهور من 
عندما حياول املرسل االتصال مبستقبليه عن : خالل وسائل اإلعالم، من مستويني اثنني

بلوغ نفس األهداف طريق رسالة إعالمية أو عند ما حياول كل من املرسل واجلمهور 
  .عن طريق وسائل اإلعالم

وميكن أن ينظر إىل هذه العالقة أيضا من خالل عالقات ومهية، افتراضية، عن 
بعدية، يقيمها أفراد من اجلمهور مع شخصيات أو جنوم إعالمية أو فنية مسّوقة إعالميا 
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)Médiatisées .( اعي ـمشبه التفاعل االجت" وقد مسي هذا النوع من العالقات بPara 
Social Interaction)"35 .( ،وعلى الرغم من صعوبة الدراسة العلمية ملثل هذه الظاهرة

فإا تزداد اتساعا حيث أصبحت ظاهرة مألوفة متاما من خالل األوهام اليت ختلقها لدى 
 واألفالم اخليالية وأفالم املغامرات جبميع "الصابونية"فئات من مجهور املسلسالت 

، حيث يتحدث بعض األفراد عن  و الرابجنوم املوسيقى وغناء الراي والبوبأنواعها و
نوع من العالقة مع النجوم بكيفية يصعب يف أغلب األحيان الفصل بني اخليال والواقع، 

وخاصة مع انتشار شبكة األنترنات واإلقبال على مواقع الدردشة ونوادي احلوار اليت 
حيث أن التواصل يتم فعال عن طريق الصوت ختلق نوعا من العالقة شبه واقعية، 

املتصل (Modem)املودام  والصورة والكتابة يف الوقت احلقيقي الذي يعين أن يقوم جهاز
باحلاسوب وخط اهلاتف الثابت بتحويل احلروف والصور والصوت إىل قيم رقمية تنقل 

إىل قيمها  لدى املتلقي الذي يقوم بتحويلها (Demo)بسرعة الربق إىل جهاز الدميو
، "االفتراضي التفاعل االجتماعي"وميكن أن يطلق على هذا النوع من العالقات. األولية

 e-Social(، أو)Virtual Social Interaction( "التفاعل االجتماعي اإلليكتروين"وأ

Interaction(ا النوع من العالقات يؤدي إىل ما يسمى يف علم النفس اإلجتماعي ذ و ه
،حيث يصبح املتلقي يتماهى أو يشبه نفسه ببطله املفضل يف Identification "بالتماهي"

  ...السلوك و امللبس و اهليئة إخل
  :Normative Control Systems أنظمة الرقابة املعيارية

 إن وجود أنظمة معيارية متعلقة باستعمال وسائل اإلعالم، تبدو للوهلة األوىل متعارضة 
إلعالم وجدت لنشاط إضايف مللء أوقات الفراغ، حيث مع الرأي القائل بأن وسائل ا

ترفيهية ) السمعية البصرية(طبيعة هذه الوسائل"يعتقد األستاذ عزي عبد الرمحان، أن 
تارخييا ارتبط ظهور هذه " مضيفا ." ختاطب اجلمهور وهو يف حالة استرخاء آخر النهار

 ساعات العمل بفضل التطور الوسائل جزئيا باحلاجة إىل ملء أوقات الفراغ بعد اخنفاض
  .، وهي بالتايل ليست هلا التزامات اجتماعية)36"(التكنولوجي

 ومما يزيد يف هذا االعتقاد أن استعمال وسائل اإلعالم هو نسبيا غري مراقب 
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كما أن أحباث اجلمهور ال تتناول غالبا . مقارنة بأنواع أخرى من املؤسسات االجتماعية
بطرق ) Media Behaviour" (اإلعالموسائل سلوك " تنظم وجود أنظمة قيم اجتماعية

أوال، هناك قيم حتكم احملتوى وتفرق غالبا بني حمتوى هذه الوسيلة وحمتوى وسيلة : خمتلفة
 خّصصثانيا، هناك تقييم ملختلف وسائل اإلعالم والوقت الذي ي. أخرى وفقا للسياق

ا، يتوقع اجلمهور أن ملنتجي ثالث. للتعرض هلا مقابل االستعماالت األخرى للوقت
  .  العموميةبتقدمي بعض اخلدماتعقدية اجتماعية وموزعي وسائل اإلعالم التزامات 

إن القيم املتعلقة باحملتوى مستمدة أساسا من األحكام التقليدية اليت تتضمنها 
وال وتنطبق هذه القيم أ. الثقافة السائدة وتعاضدها املؤسسات التربوية واألسرية والدينية

على بعض األنواع من احملتوى، حيث يفضل اجلمهور، خاصة اآلباء أن توفر هذه 
الوسائل اإلعالم والتعليم والتربية واألخالق على أن تقتصر على التسلية والترفيه والثقافة 
املبسطة واملبتذلة اليت حتتويها الرسائل التلفزيونية واألفالم السينمائية ومواقع الواب أكثر 

ومن هنا، فإن اآلباء مييلون إىل حتديد استعمال التلفزيون . منه الصحافة والكتبمما تتض
واألمر هنا يتعلق أكثر مبعايري تفرض على االستعمال . أكثر من قراءة الصحف والكتب

  .)Unwanted Influence( العائلي لوسائل اإلعالم، ملقاومة التأثري غري املرغوب فيه

ائل اإلعالم أن توفر له اإلعالم والتعليم والترفيه يف عموما، ينتظر اجلمهور من وس
ومن جهتها، تعترب وسائل اإلعالم . مع قواعد الذوق الرفيع) Conformity(تطابق تام 

اليت تعمل يف ظل املبادئ الليربالية، هذه املطالب نوعا من الرقابة االجتماعية على نشاطها 
، األمر )"Free Market of Ideas(ار احلرة سوق األفك"  على مبادئ وخرقا حلريتها وتعٍد

، )37(الذي أدى إىل التفكري يف وضع معايري توافقية طبقا لنظرية املسئولية االجتماعية
واليت متخض عنها إنشاء مدونات قواعد األخالق املهنية تنظم السلوك املهين وفقا لقيم 

وطين أو على صعيد  توىمشتركة مت قبوهلا إمجاال على مستوى قطاع إعالمي أو على مس
  ). 38(دويل

.  

..  
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II - خلفيات دراسات مجهور وسائل اإلعالم  
يتوقف حتديد طبيعة الدراسات االتصالية املتعلقة جبمهور وسائل اإلعالم على    

معاجلة العوامل الرئيسة احملركة هلذه الدراسات واليت تتوقف على أهداف اجلهة املمولة 
توقف على طبيعة العالقة القائمة بني اجلمهور ومقرري كما ت. واألطراف املنجزة هلا

السياسة اإلعالمية للمؤسسة أو النظام الذي يرتبط بدوره بطبيعة العالقة القائمة بني 
سياسي تعمل يف ظله وسائل اإلعالم وتنتج رسائل /احلكام واحملكومني يف نظام اجتماعي

  . إعالمية معينة جلمهور معني من أجل أهداف معينة
على الرغم من األمهية اليت يكتسيها اإلطار األيديولوجي والسياسي يف حتديد طبيعة و

دراسات اجلمهور، إال أنه خارج عن نطاق هذه الدراسة اليت تتناول الطرف النهائي ألي 
وعليه سنقتصر هنا على معاجلة أهم العوامل املؤثرة يف هذه . عملية اتصالية
قبل معاجلة مهور اليت أسفرت عنها هذه الدراسات، وأهم نظريات تكوين اجل  الدراسات

  .الطابع األمربيقي الغالب هلذه الدراسات
  عوامل تطور دراسات اجلمهور .1

وميكن حصر أهم هذه العوامل يف أربعة عناصر متداخلة يف أسباا ووسائلها 
 .(39)يةالدعاية واإلشهار والرأي العام وأخريا االحتياجات العلم: وخمتلفة يف أهدافها

  )Propaganda( الدعاية -أ
ارتبط ظهور دراسات اجلمهور وتطورها باستعمال وسائل اإلعالم، السيما 

الصحافة املكتوبة والسينما املتنقلة، كقنوات لنشر الدعاية على نطاق واسع، خاصة يف 
، لتمس )1945-1939(والثانية ) 1918-1914(الفترة ما مابني احلربني العامليتني األوىل

أكرب عدد ممكن من أفراد اتمعات اجلماهريية اليت كانت نظريات فلسفية وسيكولوجية 
ترى أا جمرد جتمعات بشرية ال حول وال قوة هلا ميكن التأثري فيها وقيادا بالكيفية اليت 

كما أن مقتضيات مواجهة الدعاية ). Powerful Leaders(يرغب فيها القادة األقوياء 
 واستمرت .(40)ة مضادة استلزم دراسة تأثري مضامني الدعاية على اجلمهوراملهامجة بدعاي

الدعاية كمحرك نشيط لدراسات اجلمهور إىل الوقت الراهن، مع اختالف األساليب 
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  .واألهداف باختالف املراحل التارخيية اليت أعقبت احلرب العاملية الثانية
لتجارب السيكولوجية  وقد استندت دراسات اجلمهور على نتائج األحباث وا

والسوسيولوجية وحىت الفيزيولوجية واإلثنية العرقية يف حماولة لفهم وتوظيف آليات قيادة 
فقد استفاد معدو ومروجو احلمالت . الشعوب، كما كان الشأن مع النازية والفاشية

 وهيجل ه نظريات فالسفة وعلماء أمثال داروين ونتشتالدعائية النازية من خالصا
 وغريهم من الذين كانوا قد وضعوا نظريات حول الطبيعة  و بوفلوفدوفرويوماركس 

واستفاد الشيوعيون . البشرية الفردية واجلماعية وتفاعالا النفسية واالجتماعية
والليرباليون من نتائج علم النفس السلوكي لتصميم محالت الدعاية والدعاية املضادة أثناء 

غاية ايار املعسكر الشيوعي يف اية الثمانينيات من احلرب الباردة اليت استمرت إىل 
  .القرن املاضي

 من العوامل املنشطة ةتزال الدعاية األيديولوجية لألحزاب والتيارات الفكرية، واحد الو 
للدراسات املنصبة على اجلمهور سواء تعلق األمر باحلمالت االنتخابية الدورية أو الظرفية 

وتستعمل هلذه األغراض تقنيات . نيده حول قضايا وأفكار معينةالستمالة الرأي العام وجت
عالية وأساليب دقيقة يف إعداد وإجناز احلمالت واستفتاءات الرأي العام ونشاطات 

. العالقات العامة الرامية إىل حتسني صورة الشخص أو املؤسسة أو النظام لدى اجلمهور
ائمة على مفهوم البضاعة الذي يشمل وينطبق هذا القول بصفة خاصة على اتمعات الق

 مبا فيها الشخصيات اليت ميكن صناعتها وتزيينها (41)األشياء املادية وغري املادية
مبا فيها األفكار واألشخاص، " األشياء"فالسوق هي العيار الذي حيدد قيمة . وتسويقها

  . بقيمة الشيء لذاتهفوهي ال تعتر
  )Advertising( اإلشهار -ب

الدعاية سببا غري ظاهر بوضوح يف تنشيط دراسات اجلمهور، لتستر لئن كانت 
املمولني غالبا وراء أهداف إنسانية أو ثقافية أو علمية، فإن اإلشهار أو اإلعالنات 

التجارية كانت وال تزال هي احملرك البارز يف إعطاء دفع قوي لدراسات اجلمهور، سواء 
املادية وغري املادية أو بالناشرين، أي موزعي تعلق األمر باملعلنني عن السلع واخلدمات 
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الرسائل اإلشهارية على اجلمهور، حىت الدراسات اليت تنجزها مراكز علمية أو أكادميية 
  .غالبا ما تكون وراءها مصاحل جتارية معلنة أو متسترة

وقد تطورت أحباث اجلمهور يف الواليات املتحدة األمريكية بعد احلرب العاملية الثانية 
إليكتروين يركز /يلتصبح تدرجييا ميدانا متخصصا يستجيب منوه الحتياجات جمتمع صناع

على اجلانب السلعي، فمن الطبيعي أن تظهر أغلب النظريات ومناذج الدراسات يف 
  .الواليات املتحدة األمريكية وتنطبع بسمات هذه البيئة الرباغماتية

 (42)النشاطات اإلعالمية" رب أمميةع"أو " كونية"ومع االنتشار التدرجيي لظاهرة  
)Transnationality, Univerality ( بفضل االستعمال املكثف لتكنولوجيات اإلعالم

) Globalisation"عوملة("إضفاء طابع الكونية على اجلمهورعلى اجلديدة واليت تعمل 
ح باإلمكان باملوازاة مع عاملية االقتصاد والثقافة االستهالكية واحلمالت التسويقية، أصب

احلديث عن دراسة هذا الشكل من اجلمهور املتعرض للرسائل اإلشهارية من القنوات 
  .الفضائية و مواقع شبكة الواب

وينبغي هنا مالحظة االرتباط الوثيق بني اإلشهار والدعاية، حيث تكاد ختتفي أمهية 
ي يف نفس التفرقة بينهما، فاإلعالنات هي بشكل أو آخر دعاية لبضاعة أو خدمة وه

الوقت حتمل مضامني أيديولوجية وثقافية سائدة يف جمتمعات معدي ومرسلي الرسائل 
  .اإلشهارية

 )Public Opinion( الرأي العام -ج
تنطلق فكرة الرأي العام، كعامل من عوامل تنشيط دراسات اجلمهور من مقولة  

لفكرة ، وبالتايل تستجيب "شرعية احلكومات تقوم على رضا احملكومني"أن 
ففي أي نظام دميوقراطي تعمل احلكومات على كسب تأييد رعاياها يف . الدميوقراطية

القرارات احلامسة لضمان تطبيقها بنجاعة من جهة واحملافظة على قبول الرعايا ومصاحلهم 
  .حتسبا لالنتخابات الالحقة

جتماعية وعلى الرغم من الغموض والتعقيد والعمومية اليت الزالت تكتنف الظواهر اال
سائل اإلعالم واحلديثة من مثل مجهور وسائل اإلعالم والرأي العام ودور كل من 
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واجلمهور يف تكوينه وصناعته وتسويقه واألهداف الكامنة وراء ذلك، فإن اهتمام 
احلكومات واألحزاب السياسية وخباصة املعارضة واملتنافسة على الوصول أو البقاء يف 

ف والعوامل املؤثرة يف سلوك مجهور وسائل اإلعالم السلطة، حتاول فهم الظرو
واحتياجاا للتظاهر بالعمل على االستجابة هلا أو إشباعها كسبا ألصوات الناخبني 

  .وتأييدهم
للحمالت اإلعالمية ة ا ختصص األحزاب واألشخاص املتنافسة على السلطة أمواال معترب

سائل اإلعالم األخرى ومراكز ومسح وقياس توجهات الرأي العام ومتويل الصحف وو
التحقيقات االجتماعية املتخصصة، بصفة مباشرة يف حالة وسائل اإلعالم املوالية ويف 

شكل إشهار يف أغلب األحوال، إلجراء حبوث واستفتاءات الرأي وحماولة التأثري وتغيري 
  .هذه التوجهات لصاحل اجلهات املمولة للدراسات

ي العام ارتبط ظهورها كالزمة لألنظمة الدميوقراطية مث وعلى الرغم من أن دراسات الرأ
تلتها دراسات اجلمهور مع انتشار وسائل اإلعالم احلديثة، كمظهر من مظاهر املمارسة 
الدميوقراطية، فإن حبوث اجلمهور تكثفت خالل النصف الثاين من القرن العشرين ضمن 

 قائمة حبد ذاا متخصصة تطور الدراسات اإلعالمية بصفة عامة، حىت أصبحت صناعة
يف قياسات الرأي العام تعمل حلساب احلكومات واألحزاب واملصاحل املالية والتجارية مبا 

  .فيها وسائل اإلعالم نفسها
غري أن تلك الوسائل العالية . وتستعمل أحدث وأسرع التقنيات التكنولوجية احلديثة

 والتأثري يف (43)عب بعقول الناس كبرية للتالاًة يف التصميم واألداء، يسرت فرصداجلو
الرأي العام ومراقبة اتمع والتحكم يف أفراده يف بعض البلدان، إن مل يكن يف مجيعها 

  .ولو بدرجات خمتلفة وطرق متسترة يف أغلب األحيان
قوق حول األجيال اجلديدة حلويف نفس السياق، ميكن احلديث عن تأثري األفكار اجلديدة 

 دراسات اجلمهور، السيما بعد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان لسنة اإلنسان، يف تطور
 من حقوق اإلنسان هو احلق يف اإلعالم واحلقوق ااورة  جديداًالذي أنشأ جيالً 1948

، من حق اجلمهور 1966، حيث أصبح هذا احلق نظريا مث قانونيا منذ سنة (44)واملشاة
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تليب حاجاته وتستجيب الهتماماته، وبالتايل يفترض أن يطلع على املعلومات واآلراء اليت 
أن جترى دراسات للكشف عن احتياجات اجلمهور اإلعالمية املتغرية بتغري ظروف 

  . أو ناخبا/املكان والزمان، بصرف النظر عن كونه مستهلكا و
 ) Scientific Needs( االحتياجات العلمية - د
عالم دراسة معمقة ألهداف  برزت احلاجة إىل دراسة مجهور وسائل اإل    

أكادميية يف النصف الثاين من القرن العشرين بعد التقدم اهلائل يف الدراسات املتعلقة /علمية
بنظام مصادر الرسائل اإلعالمية ومضامينها ووسائل اإلعالم واآلثار اليت قد حتدثها يف 

أي العام، فالكم اهلائل من الدراسات التسويقية وتوجهات الر. سلوكيات اجلمهور
وفرت مادة دمسة من املقاربات األمربيقية اليت دفعت الباحثني اإلعالميني إىل اختبارها 

  .وإعادة صياغتها يف حماولة إثراء مشروع النظرية العلمية لإلعالم واالتصال
وقد ازدادت احلاجة إىل مثل هذه الدراسات اإلعالمية، بعد تبين عدد كبري من      

، أفكار احلداثة "بلدان العامل الثالث"تقالل املسماة خالل الستينيات الدول احلديثة االس
والتنمية وقدرات وسائل اإلعالم على املسامهة يف عملية االنتقال من جمتمعات تقليدية إىل 

وقد جتسد ذلك، خاصة، يف إنشاء . (45)جمتمعات حديثة وفقا لنظرية اإلعالم اإلمنائي
المية على مستوى أغلب جامعات تلك الدول معاهد متخصصة يف الدراسات اإلع

وإشراف منظمة اليونسكو على برامج إنشاء وتنمية أنظمة إعالمية مستوحاة من مناذج 
  ).Goal-Societies(الغاية /األنظمة اإلعالمية يف اتمعات

وكانت البداية الفعلية لالهتمام العلمي جبمهور وسائل اإلعالم مع ظهور فكرة 
مية لوسائل اإلعالم حيث أجرى علماء النفس السلوكي حبوثا يسرت الوظائف التعلي

وقد . نظريات التعليم واستعمال وسائل اإلعالم يف أغراض التعليم والتدريب املهين
استفاد الباحثون اإلعالميون من الوسائل الفنية التجريبية واملخربية واألساليب اإلحصائية 

إجراء دراسات متخصصة على مستوى املعاهد املتقدمة وعمليات املسح االجتماعي يف 
والكليات يف أغلب اجلامعات العاملية أسفرت عن تكوين جيل جديد من الباحثني 

اإلعالميني ينتمون يف أغلبيتهم إىل اتمعات االنتقالية حيث تتزايد احلاجة إىل توظيف 
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ن خترجوا من وقد حاول هؤالء الباحثون الذي. املعارف العلمية واملهارات املكتسبة
جامعات الدول الرائدة يف جمال الدراسات اإلعالمية، مثل الواليات املتحدة وبريطانيا 

وفرنسا، تكييف تطبيق معارفهم على جمتمعام اليت ختتلف يف سياقاا الثقافية 
غري أن مثل هذه احملاوالت غالبا ما تصطدم . واالجتماعية واحلضارية واالقتصادية

وثقافية وحضارية يف بيئات ليست فقط غري مبالية بالتحقيقات مبعوقات سياسية 
االجتماعية، ولكنها تبدو أحيانا معادية هلا، ملا قد يترتب عنها من إخراج معطيات، تعترب 

ولذلك جند جل الباحثني يف اتمعات احلديثة . شخصية أو عائلية، إىل الفضاء العمومي
ة إما للحصول على درجة علمية أو ترقية العهد باالتصال يكتفون بدراسات تعليمي

   .مهنية

  Audience Composition Theories اجلمهورنظريات تكوين  .2
 يف استعمال السوسيوغرافيا  املنبثقة عن التوسعةالزالت الدراسات الوصفي

)Sociography( تشكل الطابع الغالب ألحباث اجلمهور وجل الدراسات املهتمة ،
 يالم وتأثرياا على اجلمهور، ولكن نتائج هذه األحباث ال تكتسباستعمال وسائل اإلع

وأهدافها الغالبة إما جتارية أو انتخابية اأمهية كربى بالنسبة للتراكم املعريف ألن منطلقا 
هذه املالحظة تنطبق على اتمعات املنتجة واملصدرة للتكنولوجيا واأليديولوجيا . ظرفية

 مثل هذه الدراسات ألسباب  فيهاتكاد تنعدمفتمعات اهلامشية، أما يف ا". اإلعالميتني"
  .حضارية أوال مث سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، ثانيا

ورغم الكم اهلائل من الدراسات التسويقية اليت جترى على تعرض اجلمهور 
يف حملتويات وسائل اإلعالم املختلفة واملعطيات اليت توفرها عن اجلمهور، فإن توظ

نتائجها الزال حمدودا القتصارها على عوامل دميوغرافية واجتماعية تستعمل لتحديد 
  .حجم وتشكيل اجلمهور وطبيعة أمناط سلوكياته

، أن السن والطبقة االجتماعية أو الدخل )McQuail, 1984(يرى مكويل 
كال منها ومستوى التعليم هلا أمهية كبرية يف حتديد حجم مجهور أي وسيلة إعالمية، ألن 
فالسن . يتدخل يف حتديد حجم الوقت وكمية املال الالزمني الستعمال وسائل اإلعالم
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حيدد مدى االستعداد واحلرية يف اختيار واستعمال وسائل اإلعالم، حيث أن األطفال 
. الصغار، مثال، خيضعون الختيار العائلة ويتعرضون للتلفزة أكثر من أي وسيلة أخرى

سب اإلنسان حرية يف تعامله مع وسائل اإلعالم خارج البيت، ومع تقدم السن، يكت
وعند ما . وتؤدي هذه احلرية إىل استعمال الراديو أو الذهاب للسينما واملسرح مثال
، صصخي: يصبح الشخص رب عائلة يعود إىل السياق املرتيل ولكن باهتمامات خمتلفة

أما الدخل . م والفكر والثقافةمثال، وقتا أكثر لقراءة الصحف واالهتمام بقضايا اإلعال
املرتفع، فيقلل من استعمال التلفزة بفضل ما يوفره من إمكانيات الوصول إىل وسائل 
إعالمية أخرى أكثر تكلفة مثل الذهاب إىل املسرح أو البقاء على اخلط بدون انقطاع 

)Non stop online .( اما يف اختيار لعبان أيضا دورا هيوالتعليم العايل واملسئولية املهنية
هذه االعتبارات وغريها مثل النوع ومكان . احملتوى اإلعالمي والفين الراقي واجلدي

اإلقامة تساعد على وصف اجلمهور وصفا مقبوال وتساعد على التقرب من حجمه 
  . ونوعيته

ولقد أسفرت الدراسات عن تأسيس جمموعة من النظريات تتكامل فيما بينها 
دف إىل تصنيف اجلمهور وفق فئات ) Typology(جمهورإلعطاء منطية وصفية لل

اجتماعية وشرائح دميوغرافية وحتديد خصائصها وأساليب اتصاهلا ليسهل يف النهاية حتليل 
  . تارخيي-واقعها املعقد يف سياق اجتماعي وثقايف

وميكن تقسيم هذه النظريات إىل ثالثة أنواع رئيسة، يهتم النوع األول بالعروض     
تقدمها وسائل اإلعالم، وخيص النوع الثاين شروط التوزيع وإمكانيات االستقبال، اليت 

ونتطرق فيما يلي ألهم النظريات املتداولة يف . بينما يتعلق النوع الثالث بطلبات اجلمهور
  :)46(بصفة خاصة، لكوا الرائدة يف هذا امليدان األدبيات اإلعالمية االجنلوسكسونية

  ):Historical Accident(ارخيي نظرية احلدث الت -أ
 قد يثري هذا العنوان بعض الغموض، فالنظرية يف حد ذاا واسعة، ولكنها تتضمن 

 يف كل بنية جلمهور معني ويتدخالن بشكل مباشر يف فهم بعض عنصرين رئيسيني
  . جوانب تكوين مجهور وسيلة إعالم معني من وجهة نظر تارخيية
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 وسيلة اإلعالم نفسها، حيث أن هذه الوسائل تطورت ويتعلق بتاريخ: العنصر األول
. تارخييا بالتدريج يف توجهها جلماعات اجتماعية معينة قبل أن تتوسع جلماعات أخرى

، )يقيمون يف املدن=حضر(فاجلريدة مثال، وجهت يف أول األمر إىل قراء ذكور مدنيني 
سي أو عامل األعمال، وال ينتمون إىل طبقة اجتماعية متوسطة، يشتغلون يف احلقل السيا

زالت الصحافة النوعية تتطور يف هذا االجتاه، بعد أن توسعت الصحافة الشعبية إىل 
كما . الطبقات اجلماهريية نتيجة لتطبيق مبدأ اإلنتاج اجلماهريي على الصناعة الصحافية

والتسلية للترفية ) Domestique(أن التلفزة، وريثة الفيلم والراديو، وجدت كوسيلة مرتلية 
وقضاء وقت الفراغ، تتوجه يف الغالب إىل شرائح اجتماعية يفترض أا متكث يف البيت، 

  .مثل النساء واألطفال دون سن التمدرس والعجزة واملرضى والعاطلني عن العمل
وخيص جناحات بعض وسائل اإلعالم يف تكوين وتطوير هوية أو : العنصر الثاين

لنوع معني من اجلمهور، مثل هيئة اإلذاعة والتلفزيون إعالمية متميزة تتجه " شخصية"
 Herald(الفرنسية وهريالد تريبيون ) Le Monde(وجريدة لوموند ) BBC(الربيطانية 
Tribune (فهذه النظرية تعىن بتفسري نوعية مجهور الوسيلة اإلعالمية من . األمريكية

زمن، حيث يلعب خالل حتليل مضمون العرض الذي تقدمه، وهو مرتبط مبجرى ال
التاريخ دورا يف تكوين حجم ونوعية مجهور الوسيلة اإلعالمية تدرجييا مع تكوين تلك 

  .اإلعالمية املتميزة" الشخصية"
  ): Market Management Theory(نظرية إدارة السوق  -ب

تم هذه النظرية أيضا بالعرض الذي تقدمه وسائل اإلعالم ألا تعتين بشكل 
سواء تعلق األمر بالوسيلة اإلعالمية كسلعة تطرح يف السوق أو كناقل مباشر بالسوق 

وهي تشري إىل تأثري . لرسائل إشهارية حول سلع مادية أو خدمات موجهة للزبائن
اإلشهار على السياسة اإلعالمية للمؤسسات ومضامني الرسائل اإلعالمية اليت تنقلها إىل 

ى املؤسسة اإلعالمية التجارية أن تكيف مجهور معني يستهدفه املعلن، حيث يتعني عل
ونوع اجلمهور . منتوجها اإلعالمي مع نوع اجلمهور الذي توجه إليه الرسائل اإلشهارية

املستهدف وحجمه يلعبان دورا أساسيا يف النجاح أو الفشل وإدارة سوق وسائل 
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ة اإلعالم تستهدف بالضبط الكشف عن اآلليات املمكنة لرفع حجم عدد مجهور وسيل
وقد مت إنشاء األنظمة اإلعالمية يف اتمعات الليربالية، . إعالمية إىل أكرب عدد ممكن

على أساس دراسات ...) بريطانيا والواليات املتحدة وأستراليا(خاصة األجنلوسكسونية 
فال ميكن إقامة مشروع . قبلية مليكانيزمات السوق جلذب أكرب قدر ممكن من اجلمهور

  .راسة دقيقة توقعية ملستهلكي الرسائل اإلعالمية واإلعالنيةإعالمي ناجح دون د
  ):Individual Differences Theory( الفردية ت نظرية الفرو قا-ج

 Giving The Public( "إعطاء اجلمهور ما يريد" هذه النظرية على مقولة زوترتك

What it Wants( وهي تندرج أيضا ضمن نظريات العروض اليت تقدمها وسائل ،
وجوهر هذه النظرية أن تكوين مجهور وسيلة إعالمية هو نتيجة أفعال . اإلعالم

واختيارات عدد واسع من األفراد، ويتوقف كل فعل أو اختيار على اختالف األذواق 
وجيب أن حيصل اجلمهور . واملصاحل واالهتمامات واختالف القدرات العقلية لألفراد

تصادية والتعددية السياسية والثقافية وفقا لقوانني على ما يريد يف ظل شروط املنافسة االق
وترى هذه النظرية الرباغماتية أن خمتلف أنواع احملتوى املقدم على . العرض والطلب

أساس الدراسة و التجريب من شأنه أن ينبئ بتوقعات معقولة حول حجم وتكوين 
  .اجلمهور

  ): Differential Leisure Resources( نظرية اختالف مصادر الترفيه - د
تركز هذه النظرية اليت تندرج ضمن نظريات الطلب، على االستعدادات والفائدة 

من استقبال الرسائل اإلعالمية أكثر من تركيزها على احملتوى أو االختيار النشيط 
فاألمر بالنسبة هلذه النظرية يتوقف على ثالثة . للمحتوى من قبل اجلماعات االجتماعية

غ املتوفر، واملستوى التعليمي، ووفرة املال، حيث ميكن النظر إىل وقت الفرا: عناصر
استعمال وسائل اإلعالم من قبل خمتلف الفئات االجتماعية، كمركب لكل واحد من 

هذه العناصر الثالثة، وبالتايل، فإن النساء واألطفال واملسنني هي فئات يتوفر لديها وقت 
قبل على استعمال وسائل إعالمية غري مكلفة فهذه الفئات ت. فراغ كبري وقلة من املال
كما أن املستوى الثقايف له دور يف تكوين اجلمهور إىل جانب . واليت تأخذ وقتا أوسع
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  .الدخل، وتوفر وسائل ترفيه وإعالم بديلة لوسائل اإلعالم اجلماهريية
  ):Functional Theory( النظرية الوظيفية - ه

ظريات الطلب أيضا، على احلوافز اليت تدفع  تتمحور هذه النظرية اليت هي من ن
وينبغي وفقا .  دف إشباع حاجاتهياجلمهور إىل استعمال وسائل اإلعالم اجلماهري

هلذه النظرية أن نتوقع أن اجلمهور يبحث يف وسائل اإلعالم دائما عما يشبع رغباته 
اصة حاجاته إىل وعما يساعده على إجياد احللول ملشاكله النفسية واالجتماعية ويشبع خ

اليت تقدمها " احلاجات"وإشباع " املشاكل"فالبحث عن حلول . اإلعالم والترفيه والتربية
غري أن هذه العناصر متغريات تابعة للظروف . وسائل اإلعالم حيدد حجم ونوع اجلمهور

ن تكوين اجلمهور يعكس الربط أ لكذ االجتماعية والفردية وشروط احلياة العامة، ومن
تبدو هذه . ض األنواع من احملتوى واالحتياجات النوعية جلماعات اجتماعية معينةبني بع

النظرية أكثر مالءمة لدراسة تكوين اجلمهور، إال أنه يؤخذ عليها أا ختلط بني احملتوى 
 ال ميكن أن اً واحداً، مع أن مضمون)One-to-Oneواحد لواحد (والوظيفة يف عالقة 

،  وال ميكنه أن حيل مشاكل نفسية واجتماعية خمتلفة،وعةيشبع احتياجات عديدة ومتن
وهناك أيضا بعض الغموض، مما قد يؤدي إىل اخللط بني ما يتحصل عليه . وأحياناً متباينة

  .فعال اجلمهور وبني ما يريده و ما حيتاجه
  ): Socio-cultural Explanation(ثقايف -  نظرية التفسري السوسيو-و

 لقانون اًقسري ميكانيزمات تكوين مجهور وسائل اإلعالم وف الواقع أن حماوالت تف
تقدم تفسريا جمزأ حسب الزاوية اليت ينظر منها إىل تكوين ) العرض والطلب(السوق 
من زاوية تارخيية، استهالكية، اختالفات فردية، وظائف وسائل اإلعالم : اجلمهور

فية واالجتماعية اليت يوجد وكل واحدة مل على انفراد السياقات الثقا...االجتماعية
فيها اجلمهور والظروف املادية والتقنية اليت تعد وتعرض فيها الرسائل اإلعالمية وطلبات 

احمللية، حيث أن األفراد، واحتماال ) Life-Space(اجلمهور املرتبطة بفضاء احلياة 
 باحمليط اجلماعات أو الفئات، مييلون إىل إعطاء االهتمام للمحتوى اإلعالمي املتعلق

 ً منهم وباألشياء املألوفة لديهم واإلجيابية بالنسبة إليهم واليت ال تشكل خطرا)47(القريب
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ومن هنا فإن مناهج األحباث . وتعادل أو ختضع للقيم االجتماعية والروحية السائدة
والدراسات املوضوعية املعتمد عليها تأخذ بعني االعتبار ظروف البيئة االجتماعية 

  .ية والثقافية، وخاصة ظروف املكان والزمان لكل مجهورواالقتصاد
  االجتاه األمربيقي يف أحباث اجلمهور.3        

رأينا أن النظريات والنماذج املتعلقة باجلمهور تتسم بنوع من التباين يف أطروحاا 
وقد يرجع ذلك إىل درجة العلمية اليت بلغتها العلوم . وأحيانا بتناقض يف نتائجها

إذ . تماعية يف حماولتها االقتراب من مستوى اليقني والثبات يف العلوم الطبيعيةاالج
ساعدت حماوالت تطبيق مناهج العلوم التجريبية على العلوم االجتماعية وتوسيعها إىل 

عليه عادة  قعلوم اإلعالم واالتصال، على ظهور نوع من الدراسات امليدانية، يطل
تعتمد على املعطيات الواقعية أكثر من ) Empirical Researches" (األحباث األمربيقية"

اعتمادها على النظريات اليت تبقى مع ذلك تقود خطوات البحث األمربيقي وتؤطر 
  . ويستخدم البحث األمربيقي منهجا معينا ذا قواعد معينة تؤدي إىل نتائج معينة. أساليبه

 إليها حبيث إذا استخدم باحثون  وميكن اختبار صحة املنهج املستخدم والنتائج املتوصل
آخرون نفس املنهج يف سياقات اجتماعية وثقافية متشاة، وجب الوصول إىل نفس 

فإذا توصل باحث على سبيل . النتائج، و إال هناك خطأ ما ينبغي البحث عنه وتصحيحه
  التلفزيونية يف اجلزائر هم من فئة(48)"آخر كلمة"من مجهور حصة " س"املثال إىل أن 

سنة، باستعمال أسلوب االستمارة، وجب أن يتوصل باحث " ص"الشباب األقل من 
  .  العددية يف البحث األول" س"آخر يف نفس الظروف إىل نتائج تقارب قيم 

فالبحث األمربيقي ميكن التحقق من نتائجه ومدى مطابقتها للواقع، وميكن للبحث 
ة أو حتليل نظري، مثل ما فعل األمربيقي ذه الصفة أن خيترب صحة أو خطأ فرضي

، الزارسفالد وآخرون بشأن نظرية التأثري البالغ والشامل لوسائل اإلعالم على املتلقني
حيث أثبتت نتائج البحث امليداين الذي أجراه هذا الفريق على دور ومكانة وسائل 

قذيفة ال" أو " الوخز اإلبري"اإلعالم يف احلملة االنتخابية الرئاسية، بطالن نظرية 
، وفقا لالفتراضات "اتمع اجلماهريي"اليت متارسها وسائل اإلعالم على أفراد " السحرية
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  .السابقة هلذه الدراسة
 وعلى الرغم من االنتقادات اليت وجهت للدراسات األمربيقية والتشكيك يف قيمتها 

  :العلمية، فإا تتميز مبا يلي
  . التقرب من الواقع موضوع الدراسة املوضوعية، أي االبتعاد عن الذاتية بقدر-
 إمكانية التحقق من النتائج، أي إمكانية إعادة الدراسة للتأكد من صحة أو خطأ -

  . النتائج املتوصل إليها
  . استخدام أسلوب أو منهجية حبث مناسبة للقضية، موضوع البحث األمربيقي-

صاصيون بضرورة مراجعة مجلة ولالستفادة علميا من نتائج األحباث األمربيقية، يوصي االخت
االستمرار مع النتائج السابقة، أي أن الباحث مطالب باإلطالع على ) 1من االعتبارات منها، 

االنسجام بني حمتوى الفرضيات ) 2نتائج األحباث السابقة اليت أجريت حول موضوع حبثه، و
ت البحث لتفادي احترام صارم لألمانة العلمية وأخالقيا) 3والنتائج املتوصل إليها، و

التالعبات السياسية اليت غالبا ما حتاول توجيه نتائج الدراسة، وخباصة يف ميدان سرب 
  .(49)اآلراء
  :وميكن حصر أهم جوانب الدراسة األمربيقية فيما يلي   
 األحباث األمربيقية اليت يشار إليها يف األدبيات األجنلوسكسونية عادة بأحباث -أ

، أي )fieldwork(، ترتكز باألساس على العمل امليداين )Audience Research(اجلمهور
مجع املعطيات والبيانات واملعلومات املتعلقة حبجم اجلمهور وبنيته الدميوغرافية واملهنية 

 .ثقافية وأمناط التفاعل مع الرسائل اإلعالمية- والسوسيو
ر دراسات اجلمهور وبتأثري من نفس العوامل السياسية واالقتصادية اليت أدت إىل ازدها

األحباث امليدانية يف اجتاه تبسيطي مضر أحيانا بالرتاهة واجلدية والصرامة  النظرية، وتطور
ولكن هذا االجتاه التبسيطي يبدو جمديا اقتصاديا وسياسيا، حيث ازدهرت . العلمية

هور، خاصة سرب اآلراء والدراسات التسويقية حىت أصبحت جماال ماقتصاديات أحباث اجل
اسعا للتنافس بني أطراف عديدة منها احلكام والسياسيني واملعلنني والتجار ومكاتب و

كما تتسابق صناعات تقنيات سرب . الدراسات ومصنعي أجهزة القياس اإلليكترونية
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) Audiomètre, People Meter(اآلراء على تطوير اآلالت األوتوماتيكية واإلليكترونية 
قتصر على متابعة حالة أجهزة االستقبال اإلذاعي حتولت من القياس الكمي الذي ي

والتلفزيوين ونسخ سحب اجلرائد واالت ومقاعد دور السينما واملسارح، إىل قفزة 
على   ويتفرجونننوعية حتصي وتفرز األشخاص الذين يشاهدون ويستمعون ويقرءو

اإلحصاء والفرز تتم عمليات  .عرض درامي أو يبحرون افتراضيا عرب املواقع اإلليكترونية
والتصنيف بسرعة فائقة بفضل املعلوماتية اليت تـطور يوميا أدوات اإلحصاء وبرجميات 

املعاجلة اإلليكترونية والتحكم عن بعد والربيد اإلليكتروين وأنظمة الرسائل القصرية 
للهاتف الرقمي والتيليماتيك وغريها من التقنيات املتطورة بسرعة مذهلة تصعب متابعتها 

  . صد انعكاسات بنفس السرعةور
 أساليب األحباث األمربيقية الشائعة هي أخذ عينة متثيلية للجمهور املراد حبثه وقياس -ب

حجمه وكيفية تشكيله وأمناط استجاباته للرسائل اإلعالمية، إىل جانب قياس فئات 
 أو مستوى الدخل، والوضع االجتماعي السن، واجلنس، واملستوى التعليمي،: العينة

تأخذ بعني االعتبار اخلصائص السيكولوجية . واملهنة، والدور االجتماعي، ومكان اإلقامة
والسوسيولوجية والسياقات االجتماعية والسياسية والثقافية اليت جيري فيها التفاعل بني 

وهناك ثالثة أساليب تستعمل على نطاق واسع يف دراسة . اجلمهور والرسائل اإلعالمية
  :إعالميةمجهور أي وسيلة 

     
، ويستعمل خاصة يف عملية الكشف )Experimental(أسلوب البحث التجرييب  - 

عن اخلصائص السيكولوجية واالجتماعية والتفاعل االجتماعي وتأثري السياقات 
  .املتنوعة يف استجابة اجلمهور للرسائل اإلعالمية

، ويقوم أساسا على االستجوابات )Survey Method(أسلوب املسح  - 
ستمارات لتحديد فئات اجلمهور على أساس اجلنس والسن ومستوى التعليم واال

 ...والوظيفة واملواقف واآلراء
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، ويستخدم املالحظة ومتابعة احلالة املدروسة )Case Study(أسلوب دراسة احلالة  - 
وهو أسلوب لبحث . لفترة زمنية معينة، واملقابلة اجلماعية أو الفردية والوثائق

 . فضاء معني، لكن نتائجها غري قابلة للتعميمظاهرة معينة يف
ظهرت أحباث اجلمهور امليدانية مع ظهور وسائل :  مؤسسات أحباث اجلمهور-ج

يف كل من ) اإلذاعة يف العشرينيات والتلفزيون يف اخلمسينيات(اإلعالم اإلليكترونية 
خال اإلشهار اململكة املتحدة والواليات املتحدة األمريكية، مث تلتها فرنسا بعد إد

ومل تعرف هذه األحباث أية انطالقة جدية يف . 1968التجاري يف التلفزيون سنة 
اجلزائر بعد أكثر من أربعة عقود من االستقالل، كما هو الشأن يف البلدان املشاة هلا 

وقد . يف الظروف الدميوغرافية والسياسية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية والعلمية
  :إىل مجلة من العوامل منها على وجه اخلصوصيرجع ذلك 

  انعدام املعطيات اإلحصائية الدقيقة أو عدم نشرها، - 
حداثة التعددية السياسية واإلعالمية، أي غياب مربرات التنافس التجاري  - 

  وكناخب،نوالسياسي على املواطن كزبو
 .غياب مؤسسات البحث العلمي وتقاليد التحقيقات والتحريات االجتماعية - 
 غياب تقاليد التعامل مع احملققني، وأحياناً اخلوف منهم والتشكيك يف نوايهم - 
 إخفاء  احلقيقة نتيجة الريب واخلوف، وأحينا اللجوء للكذب لتضليل احملققني - 

غري أن إقبال اجلزائر على االندماج يف االقتصاد املعومل وتعدد وسائل اإلعالم 
زائري، أصبح يشكل مؤشرات جديرة اإلليكترونية اليت يتعرض هلا اجلمهور اجل

ورغم ذلك فهناك . باالعتبار عند احلديث عن مستقبل أحباث اجلمهور يف اجلزائر
حماوالت ذات أمهية قام ا جيل جديد من الباحثني يف قسم علوم اإلعالم واالتصال 

 144  خاصة يف مناقشةتمتثل) 2006-1995(جبامعة اجلزائر خالل العقد األخري 

 30اجيستر ودكتوراه دولة يف خمتلف جماالت الدراسات اإلعالمية، منها أطروحة م
أو / تعاجل بصفة مباشرة أو غري مباشرة خمتلف مظاهر اجلمهور قام ا أساتذة ودراسة

طلبة يف إطار واجبات بيداغوجية دف احلصول على درجة علمية أو ترقية مهنية، 
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ياق اآلفاق اليت متيز التوجه ميكن أن تشكل منطلقات ألحباث اجلمهور يف س
وعموما، هناك ثالثة أنواع من املؤسسات اليت تقوم . (50)السياسي العام-االجتماعي

  .أو علمية/أو سياسية و/وبأحباث اجلمهور ألهداف جتارية 
تنجز املؤسسات اإلعالمية دوريا أحباثا ملعرفة مجهورها يف حماولة : وسائل اإلعالم - 

اجاته لإلعالم والتثقيف والتسلية والترفية، واليت ختتلف من لتلبية رغباته وإشباع ح
 يشكل ذي من اإلشهار الامجهور إىل آخر، وخاصة لزيادة مبيعاا ومدا خيله

وتتوفر املؤسسات . عموما النسبة األعظم يف متويل وسائل اإلعالم التجارية
ة، مهمتها اإلعالمية اجلدية الكربى والصغرى على دوائر وأحيانا مراكز متخصص

متابعة التغريات اليت تطرأ على حجم اجلمهور وحاجاته ومواقفه من نشاطات 
وتكاد ال ختلو أية مؤسسة جدية من مصلحة تم مبتابعة حالة اجلمهور . املؤسسة

متابعة دورية منتظمة ال تتجاوز أسبوعا بالنسبة موع الربامج ويوميا بالنسبة 
  .لبعض األنواع من الربامج

 دراسات، تنجز دراسات مسحية عند الطلب جلهات جتارية يف اتمعات مكاتب - 
التنافسية، حيث تشكل هذه الدراسات سوقا اقتصادية وإعالمية مزدهرة، ولكن 

 تكاد تنعدم يف اتمعات االنتقالية إال (51)الدراسات التقوميية للسياسات اإلعالمية
ات اإلعالم، معاهد وزار(يف حاالت نادرة وعلى مستوى هيئات رمسية 
ألهداف استمالة ومراقبة الرأي ) استراتيجية، مصاحل االستعالم واالستخبارات

 .العام وحماولة التحكم يف توجهاته
مؤسسات علمية، مثل معاهد العلوم االجتماعية أو معاهد متخصصة ألسباب  - 

ة أو وتقوم املؤسسات اجلامعية بأحباث عند الطلب جلهات صناعي.  علمية أكادميية
 فرق حبث خاصة ملشروع معني متوله نجتارية أو سياسية، وقد يكّون األكادمييو

 .جهة معينة ألهداف ختصها
لقد تبني من خالل هذا العرض لبعض العناصر التنظريية والتارخيية اليت سامهت يف 

بناء إطار تأملي تستند إليه خمتلف املقاربات اليت تناولت بالدراسة والبحث 
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تلف اجلوانب املتعلقة بتطور النظرة لطبيعة العالقات اليت قامت يف والتمحيص خم
املاضي والقائمة يف احلاضر واليت ميكن أن تقام يف املستقبل بني وسائل اإلعالم 
كمصدر أساسي، إن مل يكن وحيدا، لرسائل من شأا أن تعمل على إشباع 

ترفيه من جهة، وبني اجلمهور حاجات اتمع املتنامية لإلعالم والتثقيف والتسلية وال
 . كأفراد ومجاعات من جهة ثانية

سح األدبيات األساسية املتعلقة مبفهوم مجهور مبكما مسحت هذه اخللفيات النظرية 
وسائل اإلعالم وطبيعة هذه الظاهرة السوسيولوجية اليت هي مسة من مسات اتمعات 

 ما بعد احلداثة ذي الصبغة احلديثة، وقد تبقى واحدة من السمات الرئيسة تمع
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، مسح لنا هذا العرض يف جزئه املتعلق . اإلليكترونية

بصريورة دراسات اجلمهور وعوامل تطورها التارخيي وطبيعتها األمربيقية الغالبة، 
التطرق للمقاربات اليت حاولت أن توظف خالصات الدراسات السيكولوجية ب

 تفسري السلوك االتصايل جلمهور وسائل اإلعالم وحماولة فهم والسوسيولوجية يف
اآلليات اليت تتحكم يف حدوثه وتوجيهه، األمر الذي يسمح لنا باالنتقال إىل الفصل 

 إىل (52)الثالث من هذه الدراسة املتعلق بتطور دراسات اجلمهور من أحباث التأثري
ثقافية، مث سنحاول معاجلة مفهوم دراسة التلقي يف إطار االجتاه النقدي للدراسات ال

الناجم عن التأثريات العميقة اليت حتدثها " عامل مابعد اجلمهور"اجلمهور يف 
  .تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة
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  الفصل الثالث
  ورتطور مقاربات اجلمه

عرض بعض اجلوانب النظرية واملفاهيمية املتعلقة جبمهور لقد تبني من خالل 
وسائل اإلعالم والدراسات اخلاصة به، أن الباحثني املهتمني ذا امليدان ال يتعاملون مع 

أو نظرية واحدة لالتصال  منوذج واحد أومع مقاربة واحدة ألحباث اجلمهورأ
كثر بقليل من جمموعة من التطلعات البديلة  يعاجلون شيئا أماجلماهريي، ولكنه

على توفر ، (Applicability-Validity)والتعميمات اليت تتوقف قابليتها للتطبيق وقبوهلا 
  . ظروف اجتماعية وتارخيية متنوعة وعلى شروط الزمن واملكان الراهنة

  مل تتوصل بعد إىل اعتماد أدبيات موحدة حىت يف،لدراسات اإلعالمية عامةإن ا
هناك مثال مصطلحات . ، ناهيك عن اللغات املتعددة)Jargon(اللغة املتخصصة الواحدة 

الدراسات "، )Mass Communication Studies("دراسات االتصال اجلماهريي"من مثل 
 Sciences de l’Information et("علوم اإلعالم واالتصال"، )Media Studies("اإلعالمية

de la Communication(علم االتصال"  وحىت"،)Science de la communication( 
 تنوع  وقد يعود. (1)سكسونية- ا ألجنلوالغربية األوروبية وسائدة يف األدبيات 

 إىل عدم التوصل بعد إىل صياغة نظريات تعيد بلورة مبدأ مصطلحات اإلعالم واالتصال،
ة واعتماد فلسفة تداخل العلوم الذي مت التخلي عنه منذ انفصال العلوم عن الفلسف

املتبعة يف البحث العلمي اإلعالمي وواقعه ) Paradigms(التخصص، حيث أن النماذج 
كيان نظري متكامل لعلم االتصال، "حىت يف الدول املتقدمة، مل تتوصل بعد إىل صياغة 

 غري أن هذا األمر ال .(2)"باعتباره أحد العلوم املستقبلية، إن مل يكن أمهها على اإلطالق
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جد له مثيل يف البلدان االنتقالية ويف مقدمتها البلدان العربية، حيث أن األدبيات يو
 املتخصصة، ليست متنوعة وغري موحدة" اللغات"، شأا شأن مجيع ةاإلعالمية املتداول

   املتأثر بالثقافة العريبوغري دقيقة وحسب، ولكنها أحيانا متباينة، خاصة بني املشرق
  ).خاصة الفرنسية (ةاملغرب العريب املتأثر بالثقافة الالتيني و،سكسونية - األجنلو

والراجح أن هناك العديد من احملاوالت النادرة اليت قام ا باحثون عرب يف ميدان    
 شأا شأن مجيع ميادين املعرفة األخرى، مل تنشر على نطاق واسع ،الدراسات اإلعالمية

 نسبيةكانت املتعلقة بالواقع االجتماعي، ولو  ائق أن احلق، لعل يف مقدمتها،ألسباب عدة
، تبدو خميفة بالنسبة جلل األنظمة القائمة يف البلدان والتنتمي للعلوم الصحيحة

 يلغي احلرية العلمية املتمثلة يف حرية  عامة ومنها العربية خاصة، األمر الذي(3)االنتقالية
  .حرية نشرهاالفكر وحرية البحث العلمي وحرية التعبري عن النتائج و

توفر عليها هذه تدون االستفادة من الكفاءات اليت   وحيول غياب احلرية العلمية 
دون تراكم معريف يسمح بصياغة مقاربات تأخذ بعني يف النهاية حيول و، اتمعات
  .اخلصوصيات احمللية االعتبار

اقية  ومن هنا، يبقى املصدر الوحيد للدراسات النظرية واألمربيقية ذات املصد
ت اوالداللة العلمية هو اتمعات املتطورة اليت جعلت من العلم واملعرفة والتكنولوجي

الروافد األساسية واآلمنة لنهضتها واستمرارها يف النهوض والتطور الدائم يف الزمن ويف 
  .، وجعلتها أيضا وخاصة الدعائم اليت يقوم عليها بناؤها االجتماعي واحلضارياملكان

بالعلوم اإلنسانية  يتعلقاولة توظيف هذه املعارف العلمية فيما عند حمولكن 
من واالجتماعية، تطرح أمام الباحثني يف الدول االنتقالية حتديات إبستومولوجية كربى 

تواجه حماوالت تأصيل وتوطني وتوظيف مناهج حبث نشأت يف بيئات ثقافية ، نوع آخر
 مغايرة، ويف كثري من األحيان متباينة مع واجتماعية ونفسية معينة من أجل حتقيق أهداف

  .تلك األوضاع القائمة واألهداف املنشودة من وراء أي نشاط حبثي حملي
كما أن تعدد النماذج والنظريات واملقاربات واألساليب املنهجية النابعة من تطور 

ن من وتنوع وسائل اإلعالم من جهة، ومن التطور التارخيي العام من جهة أخرى، مكّ
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 يف اجتاه منحى التاريخ اإلجيايب،  تصاعدياًتراكم تراث نظري ومنهجي متطور تطوراً
مبعين مراجعة هذا التراث مراجعة دورية منتظمة وإعادة صياغته بإدخال التعديالت 

الضرورية اليت ميليها هذا التطور، إما بإلغاء عناصر منتهية صالحيتها أو بإضافة عناصر 
  . ع املستجدجديدة للتعبري عن الواق

ولكي تتسىن لنا اإلحاطة باملنطلقات النظرية واملنهجية اليت أطرت دراسات 
 عرب احلركية التارخيية ومقارنتها  وعلمياً وإعالمياًاجلمهور يف البلدان املتقدمة تكنولوجياً

مبا جرى وخاصة مبا جيري يف اجلزائر، مثلها مثل بقية البلدان االنتقالية، قد يكون من 
د استعراض أهم املقاربات اليت أسفرت عنها مسرية حبثية متتد إىل حوايل قرن من املفي

، ذلك أنه اليتسىن فهم احلاضر دون الزمن، خطت فيها أحباث اجلمهور خطوات كبرية
  .االستعانة بالتراكمات املاضية اليت تشكل هذا احلاضر وتؤسس للمستقبل

" القوى اخلارقة" للجمهور أمام " ةالسلبية املطلق" لقد انتقلت هذه األحباث من
الفعال وتأثريه ومشاركته يف إعداد الرسائل النشط لوسائل اإلعالم، إىل اجلمهور 

 وحتليله جزئيا وإثنوغرافيا يف سياق االستعمال املرتيل لوسائل ته بتجزئاإلعالمية، مروراً
كترونية أو ما بعد صناعية، وهي جمتمعات إليبعد ال مايف اتمعات الصناعية واالتصال 

يف عامل ما بعد ) Morley, 2001(ديثة، وصوال إىل جيل ثالث من دراسة التلقياحل
 اإلليكتروين واجلمهورأ ،)Post-Audience World((4)  )Hartley & Lull, 1988(اجلمهور

)e-Audience ( على التواجد يف كل مكان يف نفس الكلية وأخريا اجلمهور ذي القدرة
  ).u-Audience(الزمن 

 من هذا املنطلق، سأحاول أن أتناول يف هذا الفصل، جانبا أوال يتعلق بالتاريخ 
) Typology( ثانيا خيص تصنيفية اوجانب  ، )Natural History(الطبيعي ألحباث اجلمهور

املقاربات األكثر استعماال يف ظل النماذج املتبعة تبعا النعكاسات املستحدثات 
نتائج أحباث اجلمهور األمربيقية وكثافة األحداث املؤثرة يف التكنولوجية من جهة، و

كما سأتناول، يف جانب ثالث، . التطور التارخيي العام للمجتمعات من جهة أخرى
بعض مظاهر املفاهيم النامجة عن االنفجار اإلليكتروين واملتعلقة بالدراسات اإلعالمية 
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كتروين ــ احلداثة، العامل اإلليعامة، ودراسات اجلمهور بصفة خاصة يف عامل ما بعد
)e-World (طرقات اإلعالمية السريعة الالذي جيري بناؤه من خالل ترسانة السواتل و

اجتماعية القائمة يف -لية واإلقليمية والدولية والبيئات التقنواحمل الداخلية ووالشبكات
فالت، وحىت املنازل واملكاتب واألماكن العمومية من مطارات وحمطات القطارات واحلا

   ).Kurbalija, 2005( يف جيوب األشخاص
كترونيات الدقيقة يواإلل أساساً على العقل البشرىهذا العامل اجلديد يعتمد 

اإلصطناعى وتوليد املعلومات  واهلندسة احليوية والكمبيوتر وهندسة االتصاالت والذكاء
واستردادها االحتفاظ ا واملعلومات   هذهواختزانشئون األفراد واتمعات، املتعلقة ب

ة إىل أفراد اجلمهور يف أي مكان يتواجدون ويف متناهيالوتوصيلها بسرعة عند احلاجة 
 وعلى الرغم من التغيريات اجلدرية اليت أحدثتها التطورات .أي وقت يريدون

التكنولوجية اجلديدة على الدراسات اإلعالمية عامة، ودراسات اجلمهور خاصة، 
يدة اليت أثْرت ا املنظمومة اإلصطالحية، فإن عناصرها اجلوهرية مستمدة واملفاهيم اجلد

  : من التطور التارخيي هلذه الدراسات، كما ميكن استخالصه مما سيأيت
I- خلفية التاريخ الطبيعي ألحباث التأثري 

 جتدر اإلشارة يف مستهل هذا التذكري التارخيي إىل أن هذا التقسيم الذي يبدو 
حماولة قراءة  هو ا بقدر مكرونولوجياً لألحداث لتسلسل الزمين، ليس تصنيفاً لمسايراً

، انطالقا من وقائع عرب خمتلف املراحل التارخيية لتطور الذي شهدته أحباث اجلمهورا
  . الوضع الراهن
لت عوامل حميطية لعبت، إىل جانب التطور التارخيي العام وتاريخ تطور وقد تدّخ
 يف رسم معامل مميزة لتاريخ نظريات التأثري وهيكلة فعل التلقي  بارزاًوسائل، دوراً

وتفكيك البيئة االجتماعية، بتصور منوذج اتصايل جزئي جلمهور جمزأ، وأخريا مشروع 
حماولة ختطى الوجود املادي للجمهور وتبىن السلوك املعرب عن هذا الوجود الالمادي يف 

مهور بكونه ذو قدرة كلية على التواجد يف كل العامل اإلليكتروين الذي يتميز فيه هذا اجل
  .مكان يف نفس الزمن
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ولعل من بني أبرز عوامل احمليط املساعدة، مصاحل احلكومات واملشرعني، 
واحتياجات الصناعات ونشاطات اجلماعات الضاغطة واهتمامات مروجي الدعاية 

 واالجتماعية وموضة السياسية والتجارية وتنامي دور الرأي العام يف احلياة السياسية
، اليت تضفي على هذه احلركية )Fashions of Social Science( العلوم االجتماعية

التكنولوجية والسياسية واالقتصادية والتارخيية نوعا من الطابع العلمي خيرجها، ولو قليال، 
  .من الدائرة األيديولوجية

اذج ونظريات وقبل حماولة تصنيف تراث أحباث اجلمهور املتراكمة إىل من
وتطبيقاا امليدانية خالل زهاء قرن ) Paradigms, Approaches, Theories ((5)ومقاربات

من الزمن، قد يكون من املفيد إبراز أهم احملطات يف هذا التاريخ الطبيعي ألحباث 
  : اجلمهور

ما قبل التحريات العلمية  .1         
  العشرين إىل أواخر الثالثينيات منه، من بداية القرن هذه املرحلة، تارخييا،متتد

وميكن أن  يطلق عليها مرحلة ما قبل التحريات أو التحقيقات العلمية، حيث كانت 
احملاوالت اليت تتناول العالقة بني ما تبثه وسائل اإلعالم واجلمهور املتلقي، عبارة عن 

  .ضوعيةانطباعات وآراء ونظرات ذاتية أكثر منها استنتاجات لتحليل وقائع مو
مصدر لقوى ، أا  لوسائل اإلعالم، كانت النظرة السائدةذه املرحلة،ه يف و

 صقل الرأي واالعتقادات وتغيري عادات احلياة وقولبة السلوك  تعمل علىخفية خارقة
  نشاطاا حنووفقا إلرادة أولئك الذين ميلكون سلطة الرقابة على هذه الوسائل وتوجيه

  ).Bauer & Bauer 1960(التأثري يف مضامينهايضا قوة ميتلكون أو واضيع معينةم
 قائمة على أساس حتريات ، كما سبقت اإلشارة، ومل تكن مثل هذه األفكار

 الشعبيةظة ـرد أراء مستوحاة من مالحـ، وإمنا جم)Scientific Invistigation(علمية 
، والراديو ابتداء يمائالكبرية اليت تكتسبها الصحافة والوسائط اجلديدة، مثل الفيلم السين

  (6).من العقد الثاين
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ومما زاد يف ترسيخ االعتقاد يف التأثري املطلق لوسائل اإلعالم، تدعيم املعلنني 
واحلكومات اإلمرباطورية يف أوروبا خالل الفترة ما بني احلربني، خاصة أثناء الثورة 

  يف الثالثينياتربى واألزمة االقتصادية الك يف اية العشرية الثانية،البولشيفية
 استعمال الفيلمنطاق  يف سياق اتساع ،والتحضريات النازية والفاشية للحرب الثانية

إىل جانب املنشورات   منذ العشرينيات والراديوالسنمائي املتنقل الصامت مث الناطق،
فقد كانت هذه الوسائل تستعمل على نطاق يتوسع باستمرار، وكان الناس . املكتوبة

 كنهها وخمتلف أبعادها ومراميها لعدم تعودهم عليها وعدم وجود تفسريات اليدركون
إذ أن أّول نوع من التآلف مع هذه الوسائل، تتضمنه . حمايدة سابقة تعرفها بوضوح

اليت تشري إىل األفكار اليت يكّوا عامة ) Commun-Sense Theory" (نظرية املعىن العام"
ل اإلعالم يف هذه احلالة، واملستمدة أساساً من الناس حول موضوع معني، هو وسائ

التجربة املباشرة واستعمال الشخصي هلذه الوسائل، واالنطباعات اليت تولّدها هذه 
  . التجربة ويثريها هذا االستعمال

كان، مبقتضى هذه النظرية،كل قارئ للصحيفة أو مستمع للراديو أو مشاهد 
الشخصية حول الوسيط املعين وطبيعته وحماسن لفيلم سنمائي، حيمل جمموعة من األفكار 

استعماله وسيئاته، وكيف ميكن مالءمته مع متطلبات احلياه اليومية وكيف ينبغي قراءة 
وتفسري مضامينه، وما هي عالقته مبظاهر التجربة االجتماعية األخرى، مما دفع املهتمني 

وتقدمي تفسري مقنع ملختلف أبعاد إىل حماولة فهم طبيعة العالقة القائمة بني هذه املتغريات 
هذه الظاهرة االجتماعية اليت ستزداد تعقيداً مبرور الزمن وتبعاً لتطور وسائل اإلعالم 

وتغلغلها يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية، واتساع اعتماد الناس عليها يف االستعالم 
.واالسترشاد والتسلية والترفيه  

اإلعالم اجلديد فضول الباحثني املهتمني، وقد أثارت مؤشرات فضاء االتصال و
مبتابعة ظواهر احلياة االجتماعية ومالحظة التغيريات املتتالية، وخاصة التأثريات احلاصلة يف 

سلوك الناس واليت كانت تبدو كنتيجة للتعرض ملضامني وسائل االعالم  واستعماهلا يف 
عية يف جمال البحث اإلعالمي، فجاءت البدايات األوىل للتحريات املوضو. أوضاع خمتلفة
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حتاول توظيف خالصات التأمالت النظرية والتجارب املنهجية اليت كانت قد توصلت 
إليها خمتلف فروع املعرفة االجتماعية والنفسية، السيما السوسيولوجيا العامة 

والسيكولوجيا الفردية واالجتماعية، يف تفسري الظواهر اجلديدة والعالقات القائمة 
  . كن قيامها بنني خمتلف التغريات االجتماعية اليت أسندت لوسائل اإلعالمواملم

فقد متيزت الدراسات اإلعالمية منذ انطالقتها األوىل بالتوجه السوسيولوجي 
والسيكولوجي االجتماعي بالدرجة األوىل، هذا التوجه الذي يالزمها عرب تارخيها 

إدخال عناصر جديدة  تتعلق باالجتاه الطبيعي، وما زال يقود خطواا املنهجية رغم 
الوظيفي لوسائل اإلعالم واجتاه التقاليد النقدية الذي يهتم باألبعاد الثقافية والرمزية لتلقي 

  .الرسائل اإلعالمية
ويبدو أن األحداث الكربى اليت شهدا تلك املرحلة األوىل، عجلت بإجياد مناهج   

سائل اإلعالم، أسست لربوز اجتاه أمربيقي وتقنيات جديدة لفهم وتفسري مكانة ودور و
سيسمح بتجاوز قصور انطباعات املعرفة العامية واألفكار التأملية والنمطية النظرية على 

  .       تفسري الظاهرة االتصالية اجلديدة
مرحلة التحريات العلمية .2         

رابعة من ، مع بداية العشرية اليف نفس السياق من االعتقادات والتفكريظهر، 
 نوع جديد من التحريات أسس لدخول البحث العلمي يف جمال اجلمهور القرن املاضي،

 على خالصات علم النفس وعلم اعتماداًو إىل منهج املسح والتجربة املخربية استناداً
  .النفس االجتماعي والرياضيات واإلحصاء والسيربنيقا

، الطريق أمام سلسلة من األحباث  وقد مهدت هذه املنهجية يف التفكري واملمارسة    
يف الواليات املتحدة األمريكية منذ بداية الثالثينات واستمرت إىل أوائل الستينات 

)Blumer, 1933 ; Hauser, 1943 ; Peterson, 1954 ; Thurstone, 1958.(  
 متفرقة على تأثري أنواع من احملتوى،  أمربيقيةدراساتخالل هذه املرحلة أجريت    

كانت العينة واسعة، ولكن . األفالم وبرامج احلمالت االنتخابية واإلشهاريةخاصة 
االهتمامات تركزت حول إمكانيات استعمال الفيلم ووسائل أخرى، يف اإلقناع النشط 
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 دور الصحافة يف لحو) Lazarsfeld et al., 1944(واإلعالم مثل دراسات الزارسفالد 
 على اجلنود األمريكيني، يأثري الفيلم السينمائ، وت1940احلملة االنتخابية لرئاسيات 

(Hovland et al., 1949)داءات ـف واالعتـالم العنــرات أفـ أو لتفادي تأثي
  ). Star and Hughes, 1950( نـفال واملراهقيـس على األطـواجلن

  متواضعاً  وقد أسندت تلك الدراسات، ابتداء من دراسة الزارسفالد وكاتز، دوراً
اإلعالم يف أحداث التأثريات املتوقعة أو غري املنتظرة وغري املرغوب فيها، خلصتها لوسائل 

 يف العبارات 1962نشرت سنة ) Joseph Klapper(دراسة حول أحباث اجلمهور للباحث 
إن وسائل االتصال ال تعمل عادة كسبب ضروري وكايف للتأثري يف اجلمهور، : " التالية

  .(7)" من عوامل التبليغ الوسيطية املترابطةولكن باألحرى تعمل ضمن مجلة
مل يعد يف هذه املرحلة ينظر إىل وسائل اإلعالم، كما كان ينظر إليها سابقا، على أا 

حدث يف كل الظروف نفس التأثريات البالغة أو احملدودة، وإمنا هي تعمل ضمن بنية من ت
معني يلعب الدور األول يف ثقايف _العالقات االجتماعية موجودة مسبقا يف سياق سوسيو

ومل يكن سهال أن تتغري . تشكيل وتوجيه اختيارات واهتمامات واستجابات اجلمهور
االجتماعي، وخاصة مواقف اآلباء جتاه التأثري املتوقع _اآلراء خارج اتمع العلمي

ضا وكان من الصعب أي. لوسائل اإلعالم املرتلية، التلفزة آنذاك، على األطفال واملراهقني
قبول هذه األفكار اجلديدة بالنسبة ألولئك الذين تعودوا على تصميم احلمالت اإلشهارية 

وكذلك كان األمر بالنسبة حملتريف اإلعالم الذين . والدعائية على أساس األفكار السابقة
أيضا أن يسلم من الصعب آمنوا بأسطورة القوى السحرية لوسائل مهنتهم، كما كان 

املطلق، حيث فضل املشككون يف هذه اخلالصات إعادة "  الالتأثري"علماء االجتماع ب
دراسة املسألة انطالقا من فرضية مفادها أن وسائل اإلعالم ميكن أن يكون هلا تأثري 

وقد سلم  العديد من الباحثني ابتداء من الستينيات مبمارسة .  ما من نوعاجتماعي
 املدى البعيد، مثلها مثل املؤسسات وسائل اإلعالم لنوع من التأثري حيدث غالبا على

االجتماعية املشكلة ملا يسمى باجلماعات الثانوية اليت يكون تأثريها يف تنشئة الفرد بطيئ  
)Lang and Lang, 1959 ; key, 1961 ; Blumer, 1964 ; Halloran, 1965.(  
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ه رافق هذه الطريقة يف التفكري انتشار التلفزيون على نطاق واسع واستعمال   
 استقطبت فرضيات التحليل والدراسة اليت ،كوسيلة تكنولوجية مرتلية تقريبا وحيدة

ميزت اية القرن املاضي إىل أن بدأ احلاسوب املرتبط حبواسب أخرى عرب شبكة 
يف عملية تفاعلية متمايزة مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ " األنترنات" الشبكات العاملية 

 جديدة على عمليات تصال احلديثة، وأدخلت أبعاداًدراسات تأثري تكنولوجيات اال
وأمناط السلوك االتصايل ) Synchronized, Asynchronized( تزامينزامين والالّالتعرض الّت

  .الذي وفرا وسائل اإلعالم التقليدية على امتداد القرن العشرين
هرة تطور ظاتاريخ ولقد استمرت أفكار هذه املرحلة من التنظري والبحث يف 

اجلمهور، تقود التأطري النظري واخلطوات املنهجية اليت أدخلت آخر اعتبارات طرحها، 
إىل  (8)، حول اجليل الثالث من دراسات التلقي)Morley(يف بداية القرن احلايل موريل

 باملقاربة قتتعل ،) Daniel Miller ; Don Slater(جانب دانيال ميلر ودون ساليتر
  .ثقافية خمتلفة_ستعمال اإلنترنت يف بيئات سوسيواإلثنوغرافية لتحليل ا

هذا الوسيط االتصايل " تأثري"و" استعمال" مل يتم طرح التساؤالت التقليدية حول 
يف هذا " مرتهلا"اجلديدة، ولكن حول معرفة كيف أن ثقافة معينة حتاول أن تستمر يف 

الثقافة أن تكيف وتدمج ، وكيف ميكن هلذه )غري مستقر(احمليط االتصاىل السريع التحول 
، وكذلك معرفة (9)هذا الوسيط يف خصوصياا احمللية وتطوعه خلدمة عملية التعومل

  .اآلثار، أي التأثريات املتبادلة بني هذه العناصر املدجمة، أو أشكال التفاعلية بينها
يطبع العالقة القائمة بني " تأثري قوي"و " تأثري" لقد استمر التفكري يف وجود 

حملتوى معني " التعرض" سائل اإلعالمية واجلمهور، خاصة طبيعة العالقة بني درجة الر
، أي التحول من )Variation(ونوع من التغيري ميكن قياسه، أو لنقل نوع من التنوع 

فقد متيز . حالة إىل أخرى يف مواقف وآراء ومعلومات املتعرض حملتويات وسائل اإلعالم
ام من تغيري املواقف والتأثري إىل التغيري الطويل املدى حتول االهتم"جديد البحث يف 

واإلدراك وإدخال متغريات السياق واالستعدادات واحلوافز وأجواء الرأي وبنيات املعتقد 
  (10).واإليديولوجيا واألمور الثقافية وحىت األشكال املؤسساتية
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ما بعد التحريات العلمية .3     

حول دراسات تأثري وسائل اإلعالم يف بعد هذا العرض التارخيي املختصر 
استعراض أهم التطورات اليت أدخلت على مقاربات التأثري وتنمية وقبل اجلمهور، 

الذي سامهت نوال نيومان يف إعادة بعثه ) Direct Effect(النموذج األويل للتأثري املباشر
، (11)نم القويعودة ملفهوم وسائل اإلعال"ابتداء من سبعينات القرن املاضي حتت عنوان 

جتدر اإلشارة إىل أن وسائل اإلعالم التتوفر على يف ذاا على قوة تأثري، ولكن يتوقف 
األحداث واألفكار واالجتاهات جمرى األمر على اعتقاد الناس يف قدرا على تغيري 

  .واملواقف
 قد حاول تفسري إشكالية التأثري ودرجاته والالتأثري )Carey, 1978( كاريوكان 

من التأثري البالغ إىل  وفقا لسلم يتدرج يف قدرة وسائل اإلعالم دوده بتغيري االعتقاد وح
البسات الظروف التارخيية ملخيضع  و،)More Effect(التأثري احملدود إىل مزيد من التأثري

   .(12)اليت نشأت فيها كل فكرة
بالغ يف فترة  التأثري ال قدرة وسائل اإلعالم اجلماهريي علىاالعتقاد يففقد ساد 

 ظل ضغوطات نفسية وتيارات سياسية وفرت أجواء احلرب وخلقت حتتالثالثينات 
ولنفس املسببات، دفعت ظروف االستقرار . أرضية خصبة إلنتاج بعض أنواع التأثري

واهلدوء اليت سادت يف العقدين اخلامس والسادس إىل بزور فكرة التأثري احملدود، يف حني 
بداية السبعينات شهدت توترات دولية نتيجة احلروب العربية أن اية الستينات و

 وزيادة حدة الصراع )1985 ،1973( وأزميت البترول سنيت) 1973-1967(اإلسرائيلية 
  . اإليديولوجي بني املعسكرين الليربايل والشيوعي

سقوط خط وقياسا على ذلك، ميكن إضافة األحداث القريبة واآلنية، من مثل 
واهلجمات على مركز التجارة الدويل بنيويورك ومقر ) 1989(اتيية الثمانينبرلني يف ا
وضد العراق ) 2002 (نأمريكية ضد أفغانستا-واحلرب األجنلو) 2001سبتمرب (البنتاغون 

وغريها من األحداث واألزمات اليت عرضت البنيات ) 2004( آسيايوتسو نام) 2003(
اسية لوسائل االتصال اجلماهريي، خاصة وأن االجتماعية لالهتزازات وجعلتها أكثر حس
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و اآلراء حول الوقائع، السيما القنوات التلفزيونية " احلقائق"هذه الوسائل تكاد حتتكر 
  .  الفضائية اآلنية واملواقع اإلليكترونية املتخصصة على شبكة الواب

على  بقدرة وسائل اإلعالم قغري أن بعض الباحثني يعتقدون أن األمر ال يتعل    
التأثري، بقدر ما قد يتعلق باجتماع أسباب قد تكون مصادفة زمنية، جعلت وسائل 

من املؤكد أن الناس يطلعون غالبا و. اإلعالم تبدو بتلك القوة يف مرحلة تارخيية معينة
على األزمات من خالل وسائل اإلعالم، وقد خيلطون بني الرسالة والوسيلة يف أوقات 

 أن الناس يعتمدون أكثر فأكثر على وسائل احملتمل جداًومن . التغريات والشكوك
،  Information & Guidance((13)( لإلعالم واالسترشاد ةاإلعالم كمصدر، رمبا الوحيد

وأا تبدو أكثر فعالية يف مواضيع خارجة عن نطاق التجربة الشخصية ومكونات احلاضر 
  . ، أي يف ظل ظروف غري معتادةواملاضي
احلكومات والنخب تلك االفتراصية لوسائل اإلعالم اجلماهريي، أن مما يزيد يف و

 على استعمال وسائل ، تعمل يف ظل التوترات واالضطرابات،ومصاحل املال واألعمال
وهذا ما يعين أن وسائل . اإلعالم يف حماولة للتأثري على الناس ومراقبة وتوجيه سلوكهم

ونفسية واجتماعية واقتصادية معينة ذات  ميكن أن تكون يف ظل ظروف تارخيية ،اإلعالم
، بالنظر لالستجابات الفورية أو املتوسطة اليت قد يبديها  الناس إزاء الدعوات قوة بالغة

وهذا .اهلادفة إىل تغيري املواقف يف اجتاه خيدم مصاحل هذه األطراف يف ظل تلك الظروف
الت التضليل االعالمي ما يتجلى من خالل استعمال وسائل اإلعالم اجلماهريية يف مح

  .املخوعمليات غسل 
يف ظل هذه املراحل التارخيية ظهرت وتطورت مقاربات اجلمهور، متأبطة شكل 

وحجم ولون الظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتكنولوجية اليت 
  .حتيط ا، واملستمدة أساساً من خلفيات االطار الفلسفي العام

II - ربات اجلمهورتطور مقا  
قد يكون من املفيد، يف هذه املرحلة من التحليل النظري لألحباث اإلعالمية اليت 

 )Paradigms( عاجلت موضوع اجلمهور من خمتلف اجلوانب، أن نذكر بأهم النماذج
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تصنيفها من حيث املوضوع حىت ميكن استيعاا وتوظيفها يف حتديد معامل  وحماولة
تعددة التخصصات يف دراسات اجلمهور، واليت ميكن أن تفي النظريات واملقاربات امل

بالغرض يف التوصل إىل فهم وتفسري مقبول لظاهرة اجلمهور وخمتلف أمناط التفاعالت 
  . والسلوكيات وتنوعها وتطوراا املتسارعة تبعا لتطور املبتكرات التكنولوجية احلديثة

ربى ألحباث اجلمهور اليت  يف هذا الصدد، ميكن متييز التوجهات احلديثة الك
النوع األول، والذي ميكن أن . تبلورت منذ السبعينات ضمن نوعني من التيارات البحثية

نطلق عليه أمنوذج التأثري، أحدث قطيعة مع األمنوذج السائد منذ األربعينات، حيث ختلى 
لتأثري عن حتليل التأثري القصري املدى، حجر الزاوية يف نظرية الزارسفالد، ليهتم با

وسائل اإلعالم أنظة على املدى البعيد موع ) Cognitive Effect(اإلدراكي
وظهر النوع . ، خاصة األحباث املتعلقة بتكوين الرأي العام)كمؤسسات اجتماعية(

الثاين، الذي ميكن أن نسميه أمنوذج التلقي، يف بداية الثمانينات ليهتم بالكيفية اليت 
، أي التركيز على عملية التلقي يف حد ذاا "ل اإلعالميةيؤول ا املتلقي الرسائ"

، وباعتبارها عملية بناء اجتماعي للمعاين  وثقافياًباعتبارها ممارسة هلا أسسها اجتماعياً
  .    اليت يضفيها املتلقي على الرسائل اإلعالمية

 )Effect Paradigm(أمنوذج التأثري - 1
ما، جمموعة النظريات واملقاربات اليت ويشمل هذا الصنف من النماذج، عمو     

. تناولت التأثري البالغ واملباشر والتأثري احملدود الفوري والطويل املدى مث املزيد من التأثري
وهي تم بالتغري أو التحول الذي قد يالحظ يف سلوكيات اجلمهور ومواقفه وحاالته 

لتعرض لوسائل اإلعالم وعالقة هذا االنفعالية والذهنية واإلدراكية واملعرفية أثناء وبعد ا
التغيري، مقارنة بالوضع السابق للتعرض، بالقدرة املفترضة اليت أسندت هلذه الوسائل يف 

  .خمتلف مراحل تاريخ أحباث اجلمهور، كما سبقت اإلشارة لذلك
   وتوصف هذه النماذج، خاصة األولية منها، بكوا تشاؤمية لنظرا السلبية لقدرة 

 على مقاومة القوة اخلارقة لوسائل اإلعالم اليت حتدث تأثريا يف اجتاه خطياجلمهور 
    .(14)شقويل
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 المــالغة لوسائل اإلعـارة يف هذا الصدد، إىل منوذج القوى البـوجتدر اإلش
)Powerful Media ( ومنوذج الوخز اإلبري)Hypodermic Paradigm( أو القذيفة ،

ويف مرحلة الحقة، . األوىل من دراسات اجلمهورخيية االرالسحرية، اليت ميزت املرحلة 
ظهرت مناذج أقل تشاؤما يف نظرا للجمهور،  مثل تأثري وسائل اإلعالم غري املباشر عرب 

قادة الرأي أو التدفق اإلعالمي عرب خطوتني والتدفق عرب خطوة واحدة مث التدفق عرب 
املعمم على عدد متزايد من الناس مع ، مث العودة إىل مزيد من التأثري (15)خطوات متعددة

تزايد األزمات والتوترات وتزايد حتكم وسائل االتصال احلديثة يف النشر اآلين للمعلومات 
  . عرب وسائط أقل تكلفة وأقل جهد وسهلة الولوج إليها وأكثر قابلية لالستعمال

مجاعة فهي أسرع تكييفا مع حاجيات الناس املتمايزة وأكثر جاذبية ويف متناول 
 اهلاتف اخللوي جبميع خدمات، األنترنات جبميع تقنياا(من الناس غري حمدودة عدديا 

  ).  وغريها من التكنولوجيات الفردية واجلماعيةوتقنيات اجلمع بينها
وعلى الرغم من استمرار واتساع االعتقاد يف قدرة وسائل االتصال واإلعالم على   

فقد هذا الصنف، بطبيعة احلال، العديد من النماذج، إحداث تأثري ما يف املتلقني، فلقد 
خاصة األمنوذجني التقليديني األولني، القوى اخلفية والقذيفة السحرية، الذين سادا يف 
البدايات األوىل من حماوالت تفسري إقبال الناس على مشاهدة الفيلم اجلذاب أو قراءة 

  . القصة املشوقة أو متابعة اإلعالن املغري
ت ختتفي متاما مناذج أخرى، مثل أمنوذج اإلعالم اإلمنائي الذي زعم، يف كما كاد

وقات، أن لوسائل اإلعالم دور كبري وفعال يف حث الناس ويئتهم  األوقت من
  . اإلمنائية تمعام، وانتقاهلا من احلالة التقليدية إىل حالة احلداثة) Take-off(لالنطالقة 

 اليت مل يعد يعتد ا، إىل حد ما، أمنوذج اإلمربيالية ويندرج يف سياق مناذج التأثري
الثقافية والغزو الثقايف الذي ازدهر خالل العقدين السادس والسابع من القرن املاضي فيما 

زالت مناذج ماو). Developing countries(كان يسمى البلدان السائرة يف طريق النمو
، وتلح على البقاء لتكنولوجيةأخرى من نفس القبيل تتجدد تبعا للمستحدثات ا
  . واالستمرار، الرتباطاا الثيقة بتيارات أيديولوجية
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 ومن بني تلك النماذج اليت الزالت هلا أصداء يف دراسات اجلمهور، نذكر منوذج 
 Use and(، ومنوذج االستعمال واإلشباع )Selectiveness Paradigm(االنتقائية 

Gratification( ،اضيع االهتمام مومنوذج حتديد و)Agenda Setting Paradigm(، 
   Silent Spiral(.(16)( ومنوذج لولب الصمت

تأثري وسائل اإلعالم كانت  )Process( وجتدر اإلشارة إىل أن دراسة صريورة
مع تعاون وثيق بني علم االجتماع وعلم  )Multidisciplinary(دائما متعددة التخصصات

من ) Models( ويقدم الثاين تفسريات لنماذج النفس، األول يطرح فرضيات عامة
  . والدالالتالسلوك مثل التعلم وتغيري املواقف واملناهج التجريبية واملعاين

 )Reception Paradigms( أمنوذج التلقي -2
منوذج التلقي يف هذا املقام، النظرية العامة والنظريات الفرعية واملقاربات اليت أيقصد ب

ن حمتوى الرسالة وعالقاته بالتأثري الذي قد حيدث يف سلوك حولت حمور الدراسة م
M(اجلمهور، أي عالقة الرسالة بالتأثري E ( الناجم عن حماولة اإلجابة عن التساؤل

 ; Lasswell, 1948( يف منوذج السويل) ماذا تفعل وسائل اإلعالم يف اجلمهور؟( األويل

والفعال   قائي القوينتاإل اها اجلمهور، إىل التركيز على مصري الرسالة بعدما يتلق)1952
ماذا يفعل اجلمهور (والنشط الذي أعيد له االعتبار نتيجة تغيري استراتيجية البحث إىل

لقد أحدثت مقاربة اإلشكالية اجلديدة بأمنوذج ) Katz Elihu, 1955 ( )بوسائل اإلعالم؟
، نقلة نوعية يف مناذج االستعمال واإلشباع لكاتز، وبأمنوذج التفاعل والتأويالت ملوريل

M(أحباث اجلمهور، حيث أصبح التركيز على العالقة بني الرسالة واملتلقي R .(  
          ونظرية التلقي اليت تشكل حجر الزاوية يف هذا األمنوذج الدراسي، هي امتداد 

لنظرية التأثري والتقبل األملانية اليت ظهرت، يف جمال الدراسات األدبية، يف أواسط 
سيتينيات من القرن املاصي، موازاة مع التيارات الواقعية مثل النظرية الواركسية أةد و ال

الواقعية اجلدلية واملناهج البيوغرافية اليت تركز اهتماماا على املبدع وحياته وظروفه 
  كما جاءت . التارخيية، أي القائم باالتصال أو املرسل من منظور الدراسات اإلعالمية
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ة للتيارات النقدية التقليدية اليت كان ينصب اهتمامها على املعين واستخراجه نظرية موازي
من النص باعتباره جزءاً من املعرفة العامية واحلقيقة املطلقة، وكذلك التيارات البنيوية اليت 

غاصت يف النص املغلق وأمهلت عنصراً فعاالً يف عملية التواصل األديب أال وهو القارئ 
  .نظرية التلقي وتعيد له االعتبارالذي ستهتم به 

وترى نظرية التلقي أن أهم شيء يف عملية التواصل األديب هي تلك املشاركة 
أي أن الفهم احلقيقي لألدب . الفعالة بني النص اليت ألّفه املبدع وبني القارئ املتلقي

سل إليه ينطلق من وضع القارئ يف مكانه احلقيقي  وإعادة االعتبار له باعتباره هو املر
ويعين هذا أن العمل األديب . واملستقبل للنص ومستهلكه وهو كذلك القارئ احلقيقي له

التكتمل حياته وحركته اإلبداعية إال عن طريق القراءة وإعادة اإلنتاج من جديد، ألن 
املؤلف ماهو إال قارئ لألعمال السابقة وهذا ما جيعل التناص يلغي أبوية النصوص 

  .ومالكيها األصليني
لقد طّور بعض منظِّري وسائل اإلعالم اجلماهريي نظرية التلقي وأقاموا خطوط 
تالقي بينها وبني نظرية  االستعمال واالشباع اليت التركز، فحسب، على أثر أو تاثري 

وسائل اإلعالم على األفراد، بل أيضا على طريقة االستخدام هلذه الوسائل وعلى املتعة 
وعلى نفس املنوال، يركز املنظِّرون . يها من هذه الوسائلواملنفعة اليت حيصلون عل

اإلعالميون على الدور الذي يلعبه اجلمهور املتلقي يف فك رموز الرسائل وإضفاء معاين 
عليها ليست بالضرورة هي نفسها معاين النصوص، أي ليست نفس املعىن الذي يقصده 

  .القائم باالتصال
أبرز النظريات املعاصرة اليت اعادت وقد أصبحت نظرية التلقي واحدة من 

االعتبار لفعل التلقي كأساس للعملية التواصلية بني املرسل واملستقبل، إضافة إىل االطالع 
  .على أساليب دراسة الرأي العام يف خمتلف الوسائل اإلعالمية

 خالل فهم ناإلعالمية موالصور فهم النصوص فهي تم عموما مبحاولة تفسري آليات 
، حيث يرتكز االهتمام من خالل  قراءة هذه النصوص من طرف اجلمهوركيفية

جتربة مشاهدي السينما والتلفزيون وكيف يتم تشكل املعىن من ، على دراسات التلقي
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، من خالل أن النصوص اإلعالميةبني مزاعم هذه النظرية، من و. خالل هذه التجربة
فاملعىن يولد لدى ، داخلي مالزم له ذايت،ال يستقل مبعىن ، أو الربنامج التلفزيوينالفيلم 

ويذهب أصحاب ، )أي عندما يتعرض هذا األخري للنص( التفاعل بني املشاهد والنص
أكثر من العوامل النصية على الطريقة هلا تأثري هذه النظرية إىل القول أن العوامل السياقية 

، على مل عوامل السياقتوتش .اليت يشاهد ا املتلقي الفيلم أو الربنامج التلفزيوين
القبلية لدى جارب الت وظروف التعرض  وهوية املشاهدمنها  تشكيلة متنوعة من العناصر

عن نوع الفيلم وإنتاجه، و حىت قضايا سياسية وتارخيية وتصوراته السابقة ملشاهد ا
  .حميطيةواجتماعية 

  اتياق يف ستضع اجلمهور، كأفراد ومجاعات، نظرية التلقي وعلى العموم، فإن
بناء معىن  ولنصاكيفية قراءة  خذ بعني االعتبار كل العوامل اليت ميكن أن تؤثر يفتأ

  . املسيقانطالقا من النص
 انطالقا  طرحت،أن إشكالية تلقي الرسائل اإلعالميةالتذكري ب ،قد يكون مفيداًو

ة األملانية اليت من مثانينيات القرن املاضي، يف السياق العام للتيارات النقدية وخاصة املدرس
ات حول عالقة النص األديب بالقارئ وحتول االهتمام من يطورت نظرة نقدية يف الستين

، وقد ينسجم هذا الطرح عموما مع املنظور الذي (17)مجاليات التأثري إىل مجاليات التلقي
 Death of( "موت املؤلف"يف دراسته الشهرية ) Roland Barthes( طوره روالند بارث

the Auther ( ،أيضا مع منظور مدرسة فرانكفورت ومركز ويلتقي حول التلقي
  . بريمينغهام للدراسات الثقافية املعاصرة يف بريطانيا

بوكروح أن الفضاء األكثر مالءمة لدراسة عملية تلقي خملوف  ويعتقد الباحث 
ا قد كم. (18)"تتجلى استجابة اجلمهور بصورة مباشرة"  إذ فيه ،الرسالة، هو املسرح

ينسجم مع التوجهات اجلديدة يف دراسات اجلمهور ابتداء من العقدين اخلامس والسادس 
من القرن املاضي، حيث أسند دور فعال للجمهور، يف فك رموز مدونات الرسائل 

مل يكونوا ،االستجابة/، ولو أن النقاد املهتمون بعالقة اجلمهور)Decoding(اإلعالمية
ومل يكن هلم، .  الواليات املتحدة األمريكية أو بريطانيامنسجمني فيما بينهم سواء يف
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غري أن هذا االجتاه . (19)فرادى أو مجاعات، أي اتصال مع نقاد املدرسة النقدية األملانية
يف الدراسات اإلعالمية من خالل أمنوذج نقد الثقافية   ميكن تلمسه،النقدي العام

ومركز الدراسات ) Frankfort School(اجلماهريية اليت اشتهرت ا مدرسة فرانكفورت
 والذي حتول فيما بعد إىل مركز للدراسات الربيطانية  الثقافية املعاصرة جلامعة بريمينغهام

)Birmingham Centre For Contemporary Cultural Studies=BCCCS ( الذي انبثق
  . عنه تيار دراسة تلقي الرسائل اإلعالمية

على نقد املضامني الرأمسالية ) Cultural Studies( فيةويركز تيار الدراسات الثقا
للثقافة اجلماهريية اليت تعمل وسائل اإلعالم على فرضها على اجلماهري اليت ختلقها هذه 

  .(20)الوسائل وتبيعها للمعلنني الرأمساليني
 وعلى الرغم من أن هذا األمنوذج يضم تيارات خمتلفة، إال أا تستهدف مجيعها 

 حيلل الباحثون ثمنوذج النقدي التقليدي يف دراسات االتصال اجلماهريي، حيجتديد األ
 الثقافة اجلماهريية على أا تعبري عن العالقات بني األفراد والطبقات ،الثقافيون

وينظرون  االجتماعية يف السياق االجتماعي والسياسي اخلاص باتمعات الرأمسالية،
 Symbolic Interactions"(نظام التفاعالت الرمزية"لوسائل اإلعالم كجزء ال يتجزأ من

System (يساهم يف إنتاج فضاء رمزي، أكثر مما هي أدوات يف خدمة طبقة مهيمنة .
ول ــور االستعمال واإلشباع يف القـوهنا يلتقي منظور الدراسات الثقافية مع منظ

 (21)"الناس هم الذين يفعلون شيئا بوسائل اإلعالم وليس العكس"أن
 خاصة من خالل -وعلى الرغم من أن وسائل اإلعالم تعرب عن موقع أيديولوجي

 إال أنه ليس من املؤكد أن يقوم املتلقي بنفس التفسري، ذلك أن - طريقة ترميز النصوص
للرسائل اإلعالمية يقدم تشكيلة واسعة من القراءات ) Polysemic( طابع تعدد املعاين

جتماعي للمتلقي والذي حيدده السياق االجتماعي املمكنة اليت تتوقف على الوضع اال
  .والثقايف الذي يعيش فيه

 ,Hibson, Radway, ang(من هذا املنطلق، عكف عدد من الباحثني الثقافيني  

Morley(  على التأسيس ملقاربة تركز على املظاهر النصية للمشاهدة التلفزيونية إىل جانب
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يكمن اهلدف الرئيسي يف حماولة فهم . املشاهديناألبعاد االجتماعية للتحليل وتأويالت 
كيف أن مجاعة املشاهدين يستعملون عمليا وبكيفية نشيطة التلفزيون كعنصر مندمج يف 

لون حمتوى الرسائل التلفزيونية انطالقا من قيمهم الثقافية ثقافتهم، مبعىن كيف يؤو
جتماعي ملعاين املنتوج وخربام وجتارم االجتماعية، وكيف يشاركون يف البناء اال

  . اإلعالمي من خالل القراءة اليت يقدموا للنصوص
ولفهم تأويل مشاهد معني ملنتوج تلفزيوين ما، يلجأ الباحثون ملنظور أكثر نفعية 

)Pragmatic (االستجوابات : حيث يستعملون بكثافة املناهج اإلثنوغرافية جلمع املعطيات
  . املالحظة باملشاركة، و املباشرةالعميقة، واملالحظة

ويرجع الفضل يف تطوير املنهج األنثروبولوجي يف دراسات االتصال اجلماهريي 
عامة ودراسات اجلمهور بصفة خاصة، إىل تيار األحباث املتعلقة باألسر والتكنولوجيات 

التلفزيون، (املتولد عن االستعمال العائلي املتنامي للمبتكرات التكنولوجية اجلديدة 
، حيث سجلت منذ مثانينات القرن املاضي قطيعة )قارئ الفيديو، واحلاسوبمسجل و

مع تيار األحباث الغالب يف هذا اال والذي كان يركز على حتليل الربامج اإلعالمية 
 (22)وقد جاءت أوىل احملاوالت يف هذا الصدد يف العقد الثامن. العامة واالت السياسية

فيه العامل مقبل على عهد جديد يف جمال االتصال املباشر من القرن املاضي يف وقت كان 
بفضل ظهور الصحافة اإلليكترونية والبث التلفزيوين املباشر  )Transnational(العرب وطين 

عرب السواتل ومطالبة الدول السائرة يف طريق النمو آنذاك بنظام إعالمي دويل جديد 
األحادية يف تنظيم الشؤون   وبروز،لقطبية وبداية ايار الثنائية ا،أكثر عدال وتوازنا

  . الدولية
ولقد طرحت يف سياق تلك الظروف التارخيية، تساؤالت حول احلصص املسماة 

قبل أن تشمل ) Heterogene( االتصال السياسي املوجهة جلمهور عريض غري منسجم
 .)يسيةرياضة ومنوعات وأوبرات صابونية ومسلسالت بول(مجيع األنواع املسماة شعبية 

) أنثى/ذكر(كما طرحت على بساط البحث القضايا املتعلقة بالعينة التمثيلية مثل النوع 
وكان هدف هذا التيار اجلديد الذي يندرج يف . واالنتماء الطبقي واجلماعات اإلثنية
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، )Stuart Hall, 1973( الذي تبناه ستيوارت هول (Encoding-Decoding)نفس منظور
أويل اجلمهور للرسائل اإلعالمية انطالقا من متغريات النوع الوصول إىل مؤشرات ت

وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة درجات التعقيد وتنوع . واالنتماء الطبقي االجتماعي
أمناط فك الرموز واستحالة فهم تعدد القراءات املمكنة انطالقا من متغري االنتماء الطبقي 

  . االجتماعي وحده
ديد انتقادات، منها إمهاله إلمكانيات التقاطع بني وقد وجهت هلذا التيار اجل

إمهال التفاعل االجتماعي ذا الشكل، . مدونات املتلقني من خمتلف الطبقات االجتماعية
ةية بني األحباث املتعلقة باملعرفة العامّوأوجد ه )Public knowledge ( واملركزة على

 (Popular Culture)تعلقة بالثقافة الشعبيةاإلنتاج غري اخليايل، من جهة، وبني األحباث امل
ومن هنا، فإن . ، من جهة أخرى)Entrtainment(املركزة أكثر على التسلية والترفيه 

خمتلف التباسات مفهوم املعىن مل تكن لتيسر عملية التنظري للعالقة بني النص واجلمهور 
  . وتوضح مضامينها

حول االستعماالت األسرية لقد بدأ االهتمام يف منتصف الثمانينات ينصب 
 حيث كان  قد مت االعتراف  )Morley, D., Family Television, 1986(للتلفزيون

للمتلقي بدور فعال يف بناء معاين الرسائل اإلعالمية وبأمهية السياق الذي تتم فيه عملية 
ل  وحتو،) Viewing"(سياق املشاهدة"مبفهوم " فك الترميز"التلقي، حيث استبدل مفهوم 

نفسها وحماولة فهم هذا النشاط  يف حد ذاته أكثر " املشاهدة"مركز االهتمام إىل عملية 
وقد اهتم موريل يف هذه الدراسة . مما هو جمرد استجابة خاصة لربنامج إعالمي خاص

اليت استعمل فيها املنهج اإلثنوغرايف، بالتفاعالت بني خمتلف أفراد العائلة أمام الشاشة 
حيث . الستقبال التلفزيون الذي هو الفضاء املرتيل" الطبيعي"ياق الصغرية يف الس

استجوب والحظ باملشاركة مثانية عشر عائلة بريطانية تتكون من شخصني بالغني 
وقد اهتم باالختالفات بني العائالت من . وطفلني وتنتمي للطبقة العاملة يف أغلبيتها

مركزا على عالقة السلطة بني اجلنسني جهة، وبني أفراد العائلة الواحدة من جهة ثانية 
بنية اجلمهور من منظور االنتماء ووبني البالغني والقصر، دون أن يهمل إطار التحليل، 
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اليت حتدد السياق االجتماعي والثقايف الذي حتلل فيه ... الطبقي والتربية وااليدولوجيا
بقة االجتماعية أو الدخل ويقترح هنا اعتبار الط.  اجلمهور وواقعه وأمناط تفاعلهةتركيبي

كمؤشر أكثر مما هو عامل يؤثر مباشرة يف حتليل األبعاد االجتماعية للمشاهدة التلفزيونية 
  .وتأويل الرسائل

سجل يف بداية العشرية التاسعة من القرن املاضي، تطور آخر يف دراسات 
زيون وحده االستعماالت املرتلية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، حيث مل يعد التلف

األخرى اليت ينبغي حتليل دورها يف  (23)مركز االهتمام ضمن التكنولوجيات املرتلية
متفصل الفضاءات اخلاصة والعمومية وحماولة حتديد السياق الذي جيري فيه النقاش حول 

 بإعادة اويتعلق األمر هن. قدرة وسائل اإلعالم على خلق وصيانة اهلويات الثقافية
تقين -دراسة استهالك التلفزيون يف إطار اجتماعي) Re-contextualisation(تسييق

وثقايف أوسع وااللتزام بعمل أمربيقي إثنوغرايف من شأنه أن يساعد على فهم ظاهرة 
التكنولوجيات داخل ) Domestication( التلقي املعقدة، وإدراك ديناميكية مرتلية

سري اليومي، والكيفية اليت تعمل العائالت، أي إدماج هذه التكنولوجيات يف الفضاء األ
وينبغي أن تفهم دالالت . (24)ا كل عائلة يف إدارة فضائها االجتماعي والتكنولوجي

التلفزيون كخصوصيات صاعدة للممارسة املسّيقة للتلقي وأن هذه املمارسات تتشكل 
هذا داخل احمليط االجتماعي اجلزئي الذي تكّونه األسرة والتفاعالت اليت جتري يف 

  .احمليط
متيز التطور األويل ألمنوذج التلقي،بانتقال اهتمامات البحث من قضايا االيدولوجيا 

وحتليل الرسائل املتلفزة من خالل تساؤالت حول البنية الطبقية وعملية فك الرموز إىل 
ترتب عن هذا التحول وقد . التمايز يف ممارسة املشاهدة من منظور النوع داخل العائلة

أطري قضية التلقي داخل سياق أوسع يستدعي الربط بني التكنولوجيات اجلديدة إعادة ت
 العائلية دف فهم عملية التلقي يف أبعادها تووسائل االتصال اجلماهريي والديناميكيا

  . املتعددة
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وهكذا أثارت مسألة التلقي فضول العديد من الباحثني الذين اهتموا، كل حسب 
وحسب طبيعة أهداف البحث، مبختلف جوانب عملية التلقي األمنوذج الذي ينطلق منه 

فك (أو بالنص أو بطبيعة العالقة بينهما أو بالتأويل ) املشاهد- القارئ(سواء تعلق باملتلقي
  ).الرموز

) Morley, 1980, 1986, 1990, 1992, 2001(  كل منغري أن األعمال اليت قدمها

) Baker Martin, 2005(و) Daniel Miller ; Don Slater, 2000(و) Staiger Janet, 1992(و
وغريهم، تبقى أكثر داللة يف جانبها التنظريي واألمربيقي السريع الذي جيعلها أكثر 

ديناميكية وقدرة على مالحقة، وبالتايل تأطري التغيريات اليت تدخلها يوميا التكنولوجيات 
  .ألحباث املتعلقة باجلمهوراجلديدة على الفضاء اإلعالمي واالتصايل، وبالنتيجة على ا

  مؤشرات أمنوذج جديد .3
تستمد املفاهيم اجلديدة املتعلقة جبمهور وسائل وسلوكياته وأحباثة، كما هو 

الشأن بالنسبة ملختلف املفاهيم والدراسات اإلعالمية عامة، تستمد مقوماا أساسا من 
رن العشرين، وأيضا من األدبيات اليت أوجدا تيارات ما بعد احلداثة ابتداء من الق

األجواء اليت خلقتها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال املستجدة يف احمليط االتصايل 
ومن هناك، فإن حصر دالالت هذه املفاهيم املستجدة، يستدعي استحضار . املتحرك

  .بعض اجلوانب املناسبة يف إطارها املرجعي السيميولوجي والتقين
تكثف استعماله منذ العقد الثامن  )Post-modernitsm(إن مفهوم ما بعد احلداثة 

 على للقرن العشرين، للداللة على تشكيلة واسعة من التغيري يف أمناط التفكري، مشرياً
العموم إىل التيارات النقدية للحقائق املطلقة واهلويات إن يف الفلسفة و الفن واملوسيقى 

وهو يعين يف . تاريخ والسياسة والثقافةوالأواألدب والشعر واللغة أواهلندسة املعمارية أ
هذه ااالت بالذات مواقف أيديولوجية أكثر من كونه يعربعن حقبة زمنية يف تاريخ 

  .Post-modernity((25)(احلضارة اإلنسانية، كما يشري إليه البعد التكنولوجي
نة وال اال، الفلسفي س بعد دخوله، أمصطلح ما بعد احلداثةشاع استعمال  وقد 

شرط ما بعد " الذي نشر) Jean-François Lyotard( ليوطارا على يد جون فرا نسو1979
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، 1984نشر باإلجنليزية سنة  ، وهو العمل الذي)La Condition Post-moderne( "احلداثة
املفهوم يف أواخر العقد وتستعمل  فكتشتسكسونية بدأت - أي أن األدبيات األجنلو
        . الثامن من القرن املاضي

  وقد تتجلى أفكار ما بعد احلداثة املطروحة يف جوانب التلقي املختلفة ويف 
جاب "خالل دراسة إبيستومولوجية للباحثة  ، من(26)ميادين نشر املستحدثات

، والنقاشات اليت كانت قد جرت من قبل حول العناصر )Nicolaisen, 2005"(نيكواليزن
وال يف أحباث اجلمهور خاصة خالل العشرية اخلرية األكثر داللة يف املفاهيم األكثر تدا

على يد كوكبة من الباحثني منهم موريل، كاران، فيسك وساليتر ) 1995-2005(
 . وغريهم من الذين الزالوا يواكبون عن قرب تطورات دراسات اجلمهور

 ولئن كانت هذه االرهاصات التشكل بعد أمنوذجاً متمايزاً، فإا مؤشرات قوية
ور تيار جديد يف الدراسات اإلعالمية، والسيما دراسات اجلمهور يف عامل ذي على ظه

وحىت . حركية سريعة، ميكن أن تستقر قريبا يف أمنوذج  يتخذ وصف ما مابع احلداثة
نستعرض ميكن التعرف على إرهاصات هذه املرحلة ومؤشرات تيار الدراسات اجلديد، 

ة يف هذه املرحلة االنتقالية من جمتمعات احلداثة فيما يلي ملخصات ألهم املفاهيم املتداول
اليت شكلت ) After post-Modernism(إىل اتمعات الالحقة ملا بعد احلداثة التقنية 

  . 1997موضوع ملتقي يف جامعة شيكاغو عام 
  )Domestic Context( مفهوم السياق املرتيل

كنشاط يومي معقد جيري يف السياق  املشاهدة التلفزيونية ،تعترب االجتاهات احلديثة
. (27)املرتيل وميارس أساسا ضمن العائلة، فالتلفزة تستقبل يف سياق بالغ التعقيد والقوة

غري أن الطابع السياقي للتلقي يطرح تساؤالت مؤرقة حول الكيفية اليت تستعمل ا 
ات التلفزيونية التلفزة يف املرتل، وحول سلطة اختاذ القرارات املتعلقة باختيار القنو

  .والربامج اليت تشاهد يف هذا الوسط األسري
 إن مفهوم السياق املرتيل يسمح باإلملام أكثر مبختلف جوانب الظاهرة، فاحمليط أو 

اإلطار الذي تستقبل فيه الرسائل اإلعالمية، خاص أويف حضور أفراد العائلة الذين 
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طرح التساؤل حول الكيفية اليت  مبتطلبات هذا احمليط ذاته، ينيفترض أم مصقولو 
نفسه الذي ينظر إليه داخل ومن " الطبيعي"تتحقق ا عملية االتصال يف هذا السياق 

خالل هذه الصريورة، وكيف يتم داخل هذا السياق ذاته إدماج التكنولوجيات املرتلية 
  .ويف نفس الوقت تكييفها مع مستلزمات هذه البيئات وجتنيدها لتدعيمها

اث التلقي احلديثة، من خالل حماولة اإلجابة على مثل هذه اإلشكاليات، تسعى أحب
تطوير منوذج لالتصاالت املرتلية يأخذ بعني االعتبار نشاطات االتصال املتنوعة اليت 

تتعايش يف وضعية املشاهدة التلفزيونية من بني تشكيلة االستعماالت األخرى 
بغي أن يأخذ منوذج االتصال املرتيل بعني وين.لتكنولوجيات االتصال واإلعالم املرتلية

االعتبار، أيضا، أوجه التشابه والتمايز بني األسر وفهم مكانة هذه الفروق والتماثل يف 
فضاء الثقافة واتمع الواسع حيث حتدد قضايا االنتماء  الطبقي واإلثين وااليدولوجيا 

  .والسلطة واجلوانب املادية لعامل احلياة اليومية
 حتليل سياق املشاهدة التلفزيونية املفهوم العددي للجمهور حيث مل يعد يستبعد

جمرد حصيلة عددية ألفراد األسر الذين يتابعون الربامج واحلصص، وإمنا أصبح ينظر إىل 
). اجلماعة(املتلقي كعضو ديناميكي ممارس لنشاط اتصايل رتيب يف احلياة اليومية لألسرة 

 النظر إىل األفراد على أساس أن آراءهم وسلوكيام فال ينبغي أن يستمر البحث يف
  .(28)فردية ومنعزلة عن تلك الظروف السياقية اليت تتشكل فيها األفكار وتعتنق وتعدل

كما ينبغي أن يركز حتليل السياق املرتيل على حبث الكيفية اليت يتم ا إدماج 
)Encastre (ًيناميكية الداخلية وتنظيم  ال يتجزأ من الدالتكنولوجيات حىت تصبح جزءا

  .الفضاء املرتيل
 ) Domestic Technologies (مفهوم التكنولوجيات املرتلية

على الرغم من أن دراسات االستعماالت التكنولوجية املرتلية قد انطلقت منذ 
حوايل ربع قرن من الزمن، ورغم التطور اهلائل يف هذه التكنولوجيات، فإن فهم مكانه 

تمع املعاصر ال زالت تشكل قضية هامة ضمن إطار األحباث احلديثة، التلفزيون يف ا
، واليت حيث تنظر هذه األحباث إىل هذه التكنولوجيات كوسيلة إعالم مرتلية أساساً
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ينبغي النظر إليها يف نفس الوقت، يف السياق العائلي ويف داخل السياق العام للحقائق 
.  يعاد متفصلها بدون انقطاع يف السياق املرتيلاالجتماعية والسياسية واالقتصادية اليت

اخلاص والعمومي، عامال فاعال يف ثقافة ، فالتلفزيون يعترب، على الصعيدين املرتيل والوطين
   (29)االستهالك ويف الثقافة التقنية

غري أن التلفزيون ينبغي، على أمهيته املتميزة، أن يعترب واحدا فقط من مظاهر 
إىل جانب عدد متنامي من تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اليت تشغل الثقافة التقنية، 

حيزا مرتليا يف السياقات األسرية، مثل آلة تسجيل وقراءة أشرطة الفيديو، وجهاز 
  . واهلاتف والراديونالكومبيوتر الشخصي، و الستريو، وايب اآليل،  والو لكما

مارسات املتولدة عنها والدالالت  املوضوع يف حد ذاته وامل،وتعين التكنولوجيا هنا
فالتكنولوجيا ال تتوفر فقط على قيمة مادية ولكنها تتضمن أيضا قيمة رمزية . اليت تثريها

تأخذ شكلها من خالل استعماالا، األمر الذي يعطي كل األمهية لفهم الكيفية اليت يتم 
فية اليت تؤثر ا احلياة العائلية ا إدماجها يف احلياة العائلية اليومية ويف املقابل، فهم الكي

دالالت التلفزيون، وبالتايل كل "وذه الصيغة تصبح . اليومية يف التكنولوجيات املرتلية
التكنولوجيات املرتلية، تضم يف نفس الوقت دالالت النصوص ودالالت التكنولوجيات، 

 أن ينظر إىل وينبغي. وينبغي أن تفهم كخصائص مستحدثة ملمارسات اجلمهور املسّيقة
هذه املمارسات يف موقعها ضمن تسهيالت ومعوقات تفاعالت احمليط االجتماعي 

تصبح تكنولوجيات اإلعالم واالتصال من هذا املنظور، . (30)اجلزئي يف العائلة واملرتل
  .نظاما تقنيا وماديا واجتماعيا وثقافيا يشمل قواعد واستعماالت وعالقات

  )Family Dynamism (الديناميكية العائلية  
أدخل هذا املنظور تعديال هاما على مفهوم اجلمهور الذي مل يعد جمرد فرد 

بالتايل، هي  املشاهدة، وأصبحت األسرة) العائلة(مشاهد، ولكنه عضو يف اجلماعة 
ويستهدف هذا البعد التحليلي للديناميكية . الوحدة القاعدية بدال من املشاهدة الفردية

رة جماال نشيطا للممارسات االجتماعية اليت تتأثر يف نفس الوقت العائلية، جعل األس
باحمليط االجتماعي والثقايف الكلي وباخلصوصيات املوجودة داخل كل عائلة اليت مع 
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اريخ خاص وعادات وتقاليد وطقوس وأسرار خاصة، حتدد ا، هلم تاألفراد املكونني هل
ية وجتعلهم أكثر أو أقل حساسية درجات تفتحهم أو انغالقهم على التأثريات اخلارج

  .لدعوات املعلنني أو املربني أو املسلني أو املرشدين للشراء والتعلم والترفيه واهلداية
أن مراجعة  اإلجراءات  )Mick Underwood, 2006 (دويعتقد ميك أندر وو

املنهجية لدراسات اجلمهور، حولت فهمنا، وبالتايل نظرتنا للجمهور الذي اعتربته 
راسات واألحباث األولية جمرد أفراد متأثرين بالقوى البالغة للرسائل اإلعالمية قارئني الد

للنصوص ومؤولني للصور اليت ختلقها وتوزعها وسائل اإلعالم، واليت جعلت جيمس 
على سبيل املثال يتمكن من كتابة تاريخ دراسات التلقي ويعيب ) Curran,  1997(كارن 

وغريهم من احملللني الثقافيني )  Morley, Fiske, Certau(على موريل، وفيسك، وسارطو
  .(31)اجلديد" املراجعة"احملدثني، إفراطهم يف االعتماد على مذهب 

 يسمح بوضع ،  ومع ذلك، فإن طرح إشكالية الديناميكية العائلية ذه الكيفية
)  املقام األولالعائلية يف(إطار للتفكري قد يكون مفيدا يف دراسة العالقات االجتماعية 

اليت تتم من خالل عملية استعمال جمموع التكنولوجيات املرتلية اجلديدة وتأويل الرموز 
يتم يف إطار هذه العالقات . اليت حتملها هذه التكنولوجيات ومضامني الرسائل اليت تنقلها

يز االجتماعية من جهة، حبث خمتلف أشكال الديناميكيات الداخلية لألسرة املرتبطة بتما
سلوك أعضائها تبعا الختالف متغريي السن والنوع، ومن جهة أخرى، حبث 

ديناميكيات العالقات اخلارجة عن األسرة حيث أن تأويل دالالت الرموز اليت حتملها 
  كما . الرسائل اإلعالمية واالستجابة ملضامينها، حيدد طبيعة العالقات مع العامل اخلارجي

عة القرارات املتخذة داخل البنية العائلية والكيفية جيري يف نفس اإلطار حتليل طبي
وأيضا ) أي عضو من أفراد العائلة يتخذ أي قرار ومىت وملاذا(اليت تتخذ ا هذه القرارات 

  . الكيفية اليت تناقش ا القضايا املرتبطة باختيار احملتوى
تعمال الفردي أو االس/إذن، متكن دراسة الديناميكية العائلية من حتليل املشاهدة و
ويسمح هذا السياق . يف إطار العالقات العائلية من خالل التفاعالت اليت حتدث داخلها
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 والرقابة يف ةبتحديد العوامل احلامسة يف ممارسة املشاهدة من حيث السلطة واملسؤولي
  . مكان معني ويف أوقات معينة

   )Third Generation of Reception Studies Aspects (  من دراسات التلقي"  جيل ثالث"  

 مساه  كبرياًشهدت دراسات اجلمهور يف بداية هذا العقد األول من األلفني تطوراً
 يف سياق إعادة التفكري يف (32)اجليل الثالث من دراسات التلقي ) ,1999Morley(موريل 

يف إشارة ملّخصة ملرحلتني آيلتني للزوال مرت ما هذه  مجهور وسائل اإلعالم، 
، أواملشاهدة كفعل اجليل األول متعلق بالتأثري واجليل الثاين خاص بالتلقي(دراسات ال

  ). اجتماعي وثقايف
 إن هذا اجليل اجلديد الذي مل ترتسم معامله النهائية بعد، ولكن ميكن تلمسه يف 

إرهاصات العديدة من الظواهر واملفاهيم املرتبطة ا، هو انعكاس النشغال عام ناجم عن 
 من األحداث والعوامل واملؤشرات التكنولوجية واالقتصادية والسياسية اليت كان مجلة

لوسائل اإلعالم الدور احلاسم يف توزيع صورها وبناء الرموز االجتماعية الدالة عليها يف 
  .  بداية هذه العشريةاالذاكرة اجلماعية للجمهور، واليت عايشته

تشار الواب وتغلغله يف مجيع مناحي فعلى الصعيد التكنولوجي، تسارعت عملية ان
احلياة، واجتياح العوملة اإلعالمية خمتلف مناطق املعمورة، وتعميم أنظمة االتصال الرقمية 

  .اليت غريت جذريا عالقات التبعية بني املرسل واملتلقي
يف اية " النمور اآلسيوية"وعلى الصعيد االقتصادي، أعاد وض البلدان املسماة 

ضي والنمو االقتصادي املذهل الذي حتققه الصني منذ بداية القرن احلايل، الثقة القرن املا
يف الذاتية وحرر القدرات الكامنة لتلك الشعوب اليت أصبح بإمكاا احملافظة على 

خصوصياا الثقافية والروحية واحلضارية، ويف نفس الوقت العيش يف جمتمعات ما بعد 
تح لديها آفاق الدخول يف منافسة مع األمم احملتكرة لالقتصاد احلداثة مبنتجاا الذاتية، وف

  .والسياسة و التكنولوجيات والعلم
أما األحداث السياسية األكثر انعكاسا على عملية إعادة التفكري يف أمناط 

التفاعالت املمكنة بني التدفق اإلعالمي املعومل واملتلقني من خمتلف االنتماءات الثقافية 
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 وما تالها من حرب ضد 2001 عام نثنية، تربز أحداث نيويورك وواشنطوالعرقية واإل
واليت طرحت إشكاليات معقدة ختص أطروحات صراع احلضارات والتخلي " اإلرهاب"

 أقيم عليها النظام الدويل لعامل ما بعد احلرب العاملية الثانية، من يتعن الكثري من املبادئ ال
قراطية وحقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف اإلعالم مثل سيادة الدول والشعوب، والدميو

 .واحلق يف االختالف
لقد أصبحت بعض مظاهر هذا اجليل الثالث من دراسات التلقي الذي يرتكز على 

 واضحة، ولكنها غري دقيقة حتتاج إىل أحباث واسعة ،(33)منظور املنهج اإلثنوغرايف
منظور التلقي بفضل تطور أحباث وعميقة، ومن ضمن األبعاد اجلديدة اليت اكتسبها 

اجلمهور، من جهة، وانعكاسات تكنولوجيات االتصال واإلعالم اجلديدة، عنصر الوجود 
عامل ما بعد "الالمادي والالحمدودية يف الزمن واملكان للجمهور والذي أصبح يطلق عليه 

، حيث أضافت هذه التكنولوجيات تشكيلة )Post-Audience World (ـ"اجلمهور
وعة من العناصر الداخلة يف تكوين مفهوم اجلمهور، مل تكن متوفرة يف أنظمة االتصال متن

  . اجلماهريية السائدة قبل نظام االتصال الرقمي
 الرقمية مل متنح حرية االختيار املطلق للمتلقي وحسب، ولكنها قضت على إن

 قبل عرض نسخ العديد من القيود اليت تفرضها وسائل اإلعالم التقليدية على مجهورها
، وقبل إنشاء (World Wide Web)من خدماا عرب مواقع الشبكة العنكبوتية العاملية 

، وبصفة خاصة اجلرائد واالت )e-Media(ة ــوسائل إعالم مجاهريية إليكتروني
  .وتلفزيونات األنترنات) e-Magazine, e-Journal(    يةــاإلليكترون

 تعميمه، أي مجهرته يف عمليات االتصاالت سيوفر نظام االتصال الرقمي بعد
احمللية واإلقليمية والدولية، وخاصة تلفزيون األنترنات و توسيع شبكات اخلوادم املضيفة 

)Servers ( ذات سعة ختزين هائلة، سيوفر جلمهور املتلقني، وخاصة مجهور مشاهدي
على التجوال بني من هذه االختيارات املتاحة، القدرة . التلفزيونية، خيارات عديدة

الزوايا املختلفة واألزمنة املختلفة، لتلقي كافة التفصيالت الدقيقة عن احلدث أو العمل 
الدرامي مثل القرب والبعد والزوايا األمامية واجلانبية والتكبري والتصغري، ومصاحبة 
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الصوت أو بدون صوت، التوقف عند لقطة خمتارة يف حلظة معينة، و الرجوع إىل اخللف 
و التقدم إىل األمام، وغريها من العمليات الدالة على سيادة املتلقي يف اختاذ القرار أ

املناسب لظروفه اخلاصة، واستقالليته عن املرسل الذي يفقد باستمرار التحكم يف مصري 
فقد أضافت، مثال، هذه احلرية يف االختيار اليت يكتسبها . نص الرسالة اإلعالمية

 والالتزامنية) Interctivity( ة التفاعليةـأخرى مثل مس اتـمس ور،ـاجلمه باستمرار
)Asynchronization ( يف املشاهدة التلفزيونية، حيث تتيح للمشاهد إمكانيات املشاهدة

وإعادة املشاهدة بالتفاصيل اليت يريدها املتلقي نفسه ال كما يريدها، أو كما كان 
  . يتوقعها، القائم باالتصال

التكنولوجيات يف تنامي مفهوم مجهور املتلقني النشط الذي وهكذا، سامهت هذه 
يتخذ قراره بناء على معطيات سابقة لتلقي الرسالة واملصدر واحملتوى وأعطت للمعرفة 

اإلدراكية دورا فعاال كإحدى القوى الوسطية اليت تعمل على إحالل التفاعلية حمل التأثري 
قبل أو يرفض، يقترب أو يتجنب، يتعرض أو ي" فالفرد يف اجلمهور. بتغيري اجتاهه اخلطي

ال يتعرض إىل وسائل اإلعالم بناء على قرار اختياره وتفضيله ومستوى هذا التفضيل 
  .(34)وشدته

وإىل جانب ذلك، بدأ هذا النظام جيسد مبدأ املشاركة الفعالة يف العملية االتصالية 
رسائل اإلعالمية فوريا وبصفة من خالل نوادي احملادثة واحلوار اليت يتم فيها تبادل ال

ميكن إذن تلمس فكرة . تزامنية مستقلة عن التموقع اجلغرايف للحضور املشترك يف الزمن
من خالل خمتلف أمناط السلوكيات املشتركة اليت يقوم ا مجهور " عامل ما بعد اجلمهور"

  . غري حمدد يف فضاء جغرايف معني) Networked(مشبك 
تخصصة بعدة مصطلحات للداللة، من زوايا خمتلفة، على واقع ريت اللغة املثْوقد أُ

اجلمهور اجلديد اليت خلقته تكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة، مثل اجلمهور 
واملواطن املشبك ) Remote Audience(  واجلمهور عن بعد)e-Audience(اإلليكتروين

)Netizen (ذه املفاهيم األكثر انتشارا ولكن أحدث ه. يف جمال السلوك االنتخايب خاصة
 اجلمهور القادر على التواجد –واليت دخلت احلقل األكادميي هو ما ميكن أن نسميه 
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  يف األدبيــات اإللكترونيــةار إليه ــويش) Ubiquitous Audience ((35)الكلي
  (u-Audience)   

ل مكان هذا املصطلح، على العموم، إىل الشيء الذي يبدو متواجدا يف كدل  وي
يف اية التسعينات ) Mark Weiser(وقد استعمله ماك ويزر. وغالبا غري متموقع جغرافيا

للداللة على عامل حتيط فيه احلواسب والتجهيزات اإلعالمية بالناس وتساعدهم يف كل 
هذه البيئة قائمة اآلن يف املرتل ويف املكتب ويف اجليب، مثل اهلاتف . شيء يقومون به
، توفر للمستعملني الذين يتزايد عددهم )PDA(ة اجليب الرقمية اخللوي ومذكر

باضطراد، القدرة على االستعالم واالتصال والتسوق والشراء والبيع ودفع الفواتري 
وخمتلف التحويالت املالية واستشارة األطباء واحملامني، أي القيام بالنشاطات اليومية 

 وهذا .)Non-Stop( ن، أي بدون انقطاعالعادية يف أي مكان يتواجدون فيه ويف أي زم
غري أن . بفضل تطوير الواب وتكييف التكنولوجيات اجلديدة مع احتياجات املستعملني

 الزالت تركز، يف هذه املرحلة من ،األحباث اليت جتريها اجلامعات ومراكز الدراسات
 رةــة للبحث عن أجنع وأقصر السبل جلمهــتطور الواب على اجلوانب التقني

)Massification ( تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، أي متكني أكرب عدد من الناس، من
  . خالل ختفيض السعر وتيسري طرق االستعمال، من االستفادة من املزايا اليت توفرها

االجتماعية وخمتلف أمناط - ومع ذلك، فإن مناهج األحباث يف هذه البيئات التقنية
ملكونة هلا، بدأت يف أقل من عشرية من الزمن تعطي التفاعالت بني خمتلف العناصر ا

  . بعض النتائج اليت مل تكن متوقعة قبل حلول هذا العامل ما بعد احلديث
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  وامش هل
1- Mcquail D, Mass Communication Theory, Sage publication, 
London, 1984, p.13 
 

تقليدية يعين البلدان اليت كانت يف  مصلح البلدان أو اتمعات االنتقالية، وأيضا ال-2
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  الفصل الرابع
 الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر

 الطبيعي للدراسات املتعلقة جبمهور  طات التاريخحملقد تبني من خالل التوقف عند أهم 
د تطورت  ق والدراسة يف هذا اال،وسائل اإلعالم اجلماهريية، أن استراتيجيات البحث

 ملعطيات احمليط االتصايل املتغري باستمرار بفعل التطورات املتالحقة ًبعاوغريت اجتاهاا ت
، وتبعا للتغري االجتماعي وتتابع األحداث  ومدى يف تكنولوجيات اإلعالم واالتصال

حتكم وسائل اإلعالم يف توزيع صورها ورموزها ودالالا على مجهور متغري االجتاهات 
  . ف والسمات الدميوغرافية واملميزات االجتماعيةواملواق
في ظل االكتساح الشامل للعوملة والتدفق احلر لإلعالم عرب وسائل اتصال ف
 لظاهرة (Macro-Analysis)هذه األحباث من التحليل الكلي انتقلت استراتيجية شاملة، 

 ركز يف ايةلتإىل ا،  هلا السوسيوغرايفمن جمرد الوصفاجلمهور ويف أغلب األحيان 
وهو من أبرز االجتاهات البحثية اجلديدة  ،(Micro-Analysis)ي اجلزئها على حتليلاألمر

  .اليت منا يف هذه الدراسة النقدية التحليلية ألحباث اجلمهور يف اجلزائر
 فقد سامهت دراسات اجلمهور، وخباصة دراسات التلقي ابتداء من العقد الثامن 

عادة االعتبار لفضاء االتصال اجلزئي من خالل اختاذ األسرة، من القرن املاضي، يف إ
، كوحدة للتحليل السوسيولوجي اجلزئي واختبار ة االجتماعييةاخللية األساسية يف البن

الفضاء األسري، وعالقات هذا خمتلف أمناط وأشكال التفاعالت اليت جتري يف سياق 
  . اجتماعية والثقافية اجلديدة-التقنوة والطبيعية والسياسيهذه التفاعالت بتغريات البيئة 

ومل يكن هذا التحول ممكنا لوال استقرار األوضاع االجتماعية وقابلية تبين   
املستحدثات التكنولوجية املنتشرة بسرعة وتوفر مناخ مالئم للبحث العلمي، حيث جيري 

من تقنيات معارف وما يبتكر أفكار ونقاش دائم ومتابعة مستمرة ومنتظمة ملا ينتج من 
استقاللية علوم اإلعالم االجتاه حنو حتليل، تعمل بدون انقطاع على تعزيز حبث ووأدوات 

  . واالتصال عن فروع العلوم األخرى
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تأكد باستمرار يف الدول الرائدة يف جمال العلوم صحيحا ويهذا األمر  وإذا كان
ليدية املتميزة عموما مبظاهر ، فإن احلال خيتلف يف اتمعات االنتقالية التقتوالتكنولوجيا

 وبالتردد والتحفظ جتاه  غري املستقرة،االضطراب واالختالل يف األوضاع االجتماعية
االهتمام بالبحث العلمي، غياب املتميزة أيضا ب و)1( التكنولوجيةاملستجداتاملبتكرات و

لى تقاليد البحث النظرية واملنهجية، األمر الذي ينعكس سلبا عوبالتايل، غياب 
النشاطات العلمية، ويقلل من شأن وجدية ومصداقية اخلالصات اليت قد تتوصل إليها أية 

  . نشاطات ذات طابع حبثي علمي
فكما هو الشأن بالنسبة للهوة السحيقة اليت تفصل بني مستوى التطور االقتصادي 

، تتسع واالجتماعي والثقايف والتكنولوجي والعلمي يف كال العاملني املتقدم واالنتقايل
باستمرار الفجوة العميقة بني درجات املعرفة والتحكم يف مناهج استعماالا يف خمتلف 

املتعلقة جبمهور وسائل عامة واألحباث مناحي احلياة، مبا فيها األحباث اإلعالمية العلمية 
  .، اليت تعنينا يف هذا املقام، بصفة خاصةاإلعالم

معاجلة ة املخصص للجانب التطبيقي، قسم الثاين من الدراسسنحاول يف هذا ال
 Audience) أحباث اجلمهورعامة و بصفة) Media Studies(الدراسات اإلعالمية وحتليل 

Researches) اليت أجنزت على مستوى قسم علوم واالتصال جبامعة بصفة خاصة، و
  ).2006-1995 (اجلزائر، خالل العشرية األخرية

ات اإلعالمية وأحباث اجلمهور يف اجلزائر،  وقد يسمح التعرف على طبيعة الدراس
 يف  هلاالبلدان االنتقالية املشاة يفباالطالع، ولو جزئيا على وضع هذه الدراسات 

السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية العلمية والتكنولوجية، السيما الظروف 
  . البلدان املغاربية والعربية

نب التطبيقي من الدراسة فصلني مقابلني لفصلي وقد ارتأينا أن خنصص هلذا اجلا
اإلطار النظري دف، أوالً، خلق نوع من التوازن، وثانيا، الربط بني تطور املعارف 
النظرية واملنهجية يف اتمعات الرائدة ومقارنتها مبا جيري يف اتمعات االنتقالية من 
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ائر، ودراسات اجلمهور بصفة خالل حماولة حتديد طبيعة الدراسات اإلعالمية يف اجلز
  . خاصة

وسننطلق يف هذا اجلانب التطبيقي، من حماولة التعرف على التراث البحثي يف جمال 
اإلعالم واالتصال اجلماهريي وتصنيفه وحتديد مكانة أحباث اجلمهور فيه، يف هذا الفصل 

ول الرابع على أن خنصص الفصل اخلامس لتحليل عينة من هذه الدراسات تتمحور ح
ونأمل أن يضفي اجلانبان النظري والتطبيقي يف مرحلة ختامية، . مجهور وسائل اإلعالم

إىل طرح مشروع مقاربة بديلة لدراسة اجلمهور يف اجلزائر، قد متكِّن األجيال القادمة من 
الباحثني من املسامهة يف التأسيس ألمنوذج متمايز للدراسات اإلعالمية عامة، ودراسات 

هذا . ، يف مثل اتمع اجلزائري املتمايز قطعاً عن اتمعات األخرىاجلمهور خاصة
التمايز بني الكيانات االجتماعية، مثل التمايز االجتماعي بني األفراد، ميكن حتليله 

ودراسة مسامهته يف خمتلف أمناط التفاعالت اليت جتري يف الفضاءات االتصالية اجلديدة 
تماعي اجلزئي ضمن املقاربة اإلثنوغرافية اليت يطورها وذلك بتفعيل تقنية التحليل االج

الباحثون يف جمال الدراسات اإلعالمية منذ منتصف الثمانينيات، تبعا لتطور واتساع 
  .   أوجه االستعماالت الفردية واجلماعية لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال اجلديدة

ها الدراسة امليدانية للبحث   وأمام التكاليف، يف الوقت واملال واجلهد، اليت تتطلب
التحليل سنحاول االستفادة من  عن اخلصوصيات احمللية ودورها يف السلوك االتصايل،

األسس النظرية واملنطلقات املنهجية للدراسات اإلعالمية على ضوء الكمي والكيفي 
- واملطبقة يف اتمعات املنتجة للمعارف واملناهج والتقنيات، خاصة اتمعات األجنل

 يف ، إن على الصعيد النظري أو هذا املضمارالرائدة يف، األوروبية واألمريكية، سكسونية
  .امليدن األمربيقي

يف " النمور اآلسيوية"وميكن أيضاً االسترشاد بالتجارب الرائدة للبلدان املسماة 
 جمال االستثمار يف اقتصاد املعرفة وتوطني مناهج البحث العلمي الغربية وتكييفها مع
  . اخلصوصيات احمللية اليت تبدو على طريف نفيض مع منط احلياة يف اتمعات الغربية

  الدراسات اإلعالمية يف اجلزائرواقع  -1
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 من خالل السرد التارخيي لظهور ومتابعة تطور الدراسات اإلعالمية عامة، يبدو    
تطورها يف ودراسات اجلمهور خاصة يف اتمعات املرجعية، أن نشأة هذه الدراسات و

اتمعات االنتقالية من مثل اجلزائر،مل تكن نتيجة طبيعية لتطور اتمع وتطور وسائل 
فقد صاحبت هذه الدراسات عموما، دخول . اإلعالم نفسها يف اتمعات االنتقالية

وسائل اإلعالم إىل تلك البلدان واستعماهلا كأسلحة أيديولوجية مكّملة لعمليات اإلحتالل 
فكانت وظيفة هذه الوسائل يف كال العاملني . ة والتحكم يف الشعوب املستعمرةوالسيطر

خمتلفة، إعالمية وتثقيفية وترفيهية ذات وظائف اجتماعية يف األوىل، دعائية وتضليلية 
واستمرت على نفس املنوال حلقب طويلة يف . وقمعية ذات وظائف أيديولوجية يف الثانية

- ستقالل، على غرار اجلزائر اليت ورثت وسائل إعالم مسعيةالبلدان احلديثة العهد باال
، 1962فقد تواصل، بعد االستقالل سنة . بصرية وصحافة مكتوبة، عن احلقبة االستعمارية

اعتبار واستعمال تلك الوسائل كأدوات دعائية بالدرجة األوىل تعمل على نشر وترسيخ 
ينيات، حيث ختلت السلطات خطاب السلطة احلاكمة وحدها، إىل غاية بداية التسع

العمومية جزئيا، عن احتكار الصحافة املكتوبة لصاحل مبادرات خاصة فردية وحزبية، تبعا 
  . 1989لشكل التفتح السياسي الذي جاء به دستور 

ومل يكن باإلمكان، يف الفترة السابقة لذلك، الذهاب بعيداً يف تصور مهام إعالمية    
عالم خارج اإلطار الذي رمسته السلطات العمومية، املتمثلة وثقافية واجتماعية لوسائل اإل

، وبالتايل، مل تكن هناك أية ضرورة إلجراء دراسات حول دور وسائل "القيادة الثورية"يف 
اإلعالم ووظائفها وعوامل النجاعة والفعالية يف السياسات اإلعالمية والتخطيط اإلعالمي 

سلطات العمومية، وذلك على الرغم من وجود خارج األدوار واألهداف اليت تضبطها ال
مؤسسسات أكادمية جامعية مهمتها النظرية، تأطري املهنيني اإلعالميني وتطوير البحث 

العلمي يف جمال اإلعالم واالتصال، وعلى الرغم أيضا من البعثات الطالبية جلامعات 
  .أوروبية وأمريكية وعربية

تكار إنتاج وتوزيع وبيع الصحافة املكتوبة، نتيجة      غري أن ختلي السلطة جزئيا عن اح  
التفتح السياسي واالقتصادي، أدخل بعض التغيري على طبيعة  امللكية والتنظيم والرقابة 
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االجتماعية والسياسية والقانونية على السياسة اإلعالمية و داخل املؤسسات اإلعالمية، 
راف املرتبطة واملعنية مباشرة أو وكذلك على طبيعة العالقات القائمة بني خمتلف األط

  . بصفة غري مباشرة بالعملية اإلعالمية
وقد انعكس هذا التغيري أيضا على طبيعة الدراسات اإلعالمية اليت كانت قد 

. انطلقت يف السبعينيات يف جامعات أجنبية من قبل جزائريني وأجانب، حتديداً فرنسيني
اإلعالمية األكادميية يف جامعة اجلزائر، وبالذات ويف بداية الثمانينيات  انطلقت الدراسات 

على مستوى قسم علوم اإلعالم واالتصال، وريث معهد اإلعالم واالتصال وقبله املدرسة 
وما  فكيف نشأت وتطورت هذه الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر. الوطنية العليا للصحافة

؟ وما هو واقعها الراهن وهل ميكن هي اهتماماا الرئيسة وحماورها اهلامة وما هي طبيعتها
  استشراف مستقبلها املنظور؟ 

إىل أن جتدر اإلشارة  ، وقبل الشروع يف حماولة اإلجابة على مثل هذه التساؤالت
يف هو حاصل عما كثرياً  ال ختتلف ،اإلعالمي يف اجلزائريف احلقل وضعية البحث العلمي 

السياسية واالقتصادية مجاالت بة لل بالنسشأنما هو ال كالثقايف،وفضائها احلضاري 
  .  بلدان املغرب العريبيفواالجتماعية السائدة يف البلدان العربية و

اإلنتاج املعريف العريب يف جمال "إذ يؤكد معظم املهتمني من دارسني وباحثني أن 
رغم الوعي ) 2"(البحوث والدراسات اإلعالمية واالتصالية يكاد يكون يف درجة الصفر

د بأمهية وسائل اإلعالم واالتصال يف تطوير وحتديث اتمعات، مما يفرض على املتزاي
اتمعات االنتقالية عموماً والعربية خصوصاً، رهانات جديدة الميكن، يف ظل العوملة 

مبراجعة استراتيجيات األنظمة العربية وفلسفاا جتاه اإلعالم، "الكاسحة، كسبها إال 
اً إىل وسائل اإلعالم باعتبارها ختدم اتمع ككل وليس السلطة انطالقاً من النظر إجيابي

لوحدها، ويتحقق هذا الشرط عرب تغيري النظر للمواطن العريب واعتباره مشاركا ومسامها 
  . )3("ومرسالً وليس منفِّذاً وتابعاً ومستقِبالً

 الوطن حتليالت املهتمني بقضايا اإلعالم يفإليها مثل هذه اخلالصات اليت توصلت 
على مل يتنج العامل العريب، ، حيث أن العريب، تؤكدها معطيات إحصائية لباحثني آخرين
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 اليت أنشئ فيها أول قسم عريب 1939سبيل املثال، خالل نصف قرن تقريبا، من سنة 
 يف جمال الدراسات عنوانا 350 ، سوى1987 وإىل غاية ،لتدريس اإلعالم جبامعة القاهرة

اجلامعية واألطروحات الرسائل هذا العدد الزهيد املذكرات ويتضمن . اإلعالمية
 دراسة ة أي هذه العناوينال توجد بنيو . من اللغات األجنبية السيما اإلجنليزيةوالترمجات

  ). 4( باستثناء ترمجة التأثري يف اجلماهري ،خاصة باجلمهور
 بلد عريب، الالذي مييز اإلنتاج العلمي اإلعالمي يف أكرب وأعرق هذا الوضع إن 

الغياب الكلي للمسامهة العربية يف جهود التأسيس لنظرية االتصال واإلعالم"فقط ن يبي - 
د حقيقة ، وإمنا يؤكِّ-  خالل العقدين األخريين من القرن العشرينتاجلهود اليت تكاثف

،  وباألخص ذلك الفقر يف )5"(يائسة تتجلى يف ذلك الفقر يف املؤلفات واألحباث
 اليت ماتزال ضعيفة أمام استمرار املسببات السياسية املتعلقة باجلمهوراألحباث 

واالقتصادية والعلمية لغياا شبه الكلي، رغم بعض اجلهود احملتشمة اليت تبدو تقليداًَ أكثر 
  . مما هي استجابةً النشغال أكادميي وهلاجس البحث العلمي

 طبيعة ،س إىل حد بعيد يعك الذي هو، يف أغلب األحيان تغييب،هذا الغياب
  وسائل اإلعالملمجهور السلطة باملواطنني الذين هم، يف اتمعات االتصالية، عالقة 

يعتمدون عليها اعتماداً شبه كلي يف اتصاالم االجتماعية ويف الرقابة على أعمال 
فجمهور وسائل اإلعالم . السلطة وتقييم أدائها ومراجعة مواقفهم وآرائهم بصفة دورية

من وجهة نظر  و،)Mass Electorate(هيئة ناخبني النظام السياسي هو من وجهة نظر 
 ).Mass Market( النظام االقتصادي مستهلكني

أما يف البلدان االنتقالية، ويف مقدمتها البلدان العربية، فإن املواطنني، أىي مجهور 
افية ومميزاته االجتماعية وسائل اإلعالم من منظور الدراسات اإلعالمية مبتغرياته الدميوغر

والثقافية وأهليته القانونية والسياسية، الميتلكون سوى سلطة حمدودة، إن كانت هلم 
كما أم، . أصال سلطة، يف تقرير مصري احلكام يف أنظمة سياسية عموما مشولية

، الميتلكون قدرة )اإلعالنات واحلمالت االشهارية(كمستهلكني من منظور تسويـقي 



  - 151 -

ال سلطة واسعة يف اختيار واقتناء السلع واخلدمات املعروضة يف أسواق عموما كبرية و
  .احتكارية، التعري اهتماماً كبرياً لإلحتياجات الفعلية والرغبات احلقيقية للمستهلكني

 إن هذه االعتبارات السياسية واالقتصادية املتغرية جلمهور وسائل اإلعالم، جتعل 
ور الكيفية اليت ميكن ا فهم وتفسري آليات دراسات من الصعوبة مبكان، حماولة تص

كما . اجلمهور وفقا ملختلف النظريات اليت مرت بنا يف اجلزء النظري من هذه الدراسة
أن طبيعة األبعاد السياسية واالقتصادية يف هذه األنظمة االنتقالية، من شأا أن حتُيد 

  .لعاديبالتاريخ الطبيعي للدراسات اإلعالمية عن مساره ا
هذا التفاوت يف األوضاع العامة، وبالتايل يف الدراسات اإلعالمية، بني العاملني 

، سيزيد من تبعية البلدان االنتقالية للبلدان الغربية املتطورة املتطور املستقر واملتخلف املتغري
، خاصة بعد فشل استراتيجيات التنمية املوجهة، وتكريس تبعية مطلقة يف مجيع ااالت

لليربالية على الطريقة األمريكية، كنظام عاملي وحيد، ليس فقط يف ااالت السياسية ا
تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، واالقتصادية، ولكن أيضا يف ميادين العلم واملعرفة و

وبالنتيجة يف ميدان الدراسات املتعلقة بتلك ااالت احليوية، ومنها أحباث اجلمهور 
  )6( واألمربيقية على حد سواءاألمربيقية النظرية

والعوامل اليت الواقعية وعلى سبيل املقارنة دائما، نشري إىل أن تشابه املعطيات 
 وتقارب املعطيات والعوامل السائدة،  عموماتتحكم يف اإلنتاج العلمي يف الوطن العريب

 منطلقات وأسس من االختالفات يفنوع العريب، الينفي وجود يف بلدان املغرب 
توجهات العامة للدراسات اإلعالمية يف بلدان املشرق العريب، وبالتحديد دراسات ال

وقد يعود ذلك إىل اعتبارات إمنائية وارتباطات باملدارس الفكرية الكربى، . اجلمهور
 يف املشرق العريب سكسونية،-  واألجنلو، يف املغرب العريب، املدرستني الالتينيةوحتديداً
  .غري املتطورتنياجلامدتني ولو يف حالتيهما والتماثل ما  عموما،

، والفرنسية لتبعية والتقليد املرتبط باملدرسة الالتينيةمن ايف هذا السياق العام 
 يف املغرب العريب عموما، واجلزائر خصوصا، شهد عقد الثمانينيات انطالقة يف حتديدا

 كل من تونس الدراسات اإلعالمية على مستوى املؤسسات اجلامعية املتخصصة يف
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واجلزائر واملغرب باللغتني العربية والفرنسية على مستوى التدرج، وكذلك على مستوى 
، حيث أجنزت، )7(جلزائراما بعد التدرج يف جامعات أجنبية وفرنسية فيما خيص حالة 

  IIحسب املعطيات املتوفرة لدينا، أطروحيت دكتوراه من الدرجة الثالثة يف جامعة باريس
 يف حني أجنزت أول رساليت ماجيستر يف الدراسات اإلعالمية املعربة يف سنة ،1975 سنة

 وانطلقت الدراسات العليا حمليا يف بداية ،)245، ص3 ملحق رقم( جبامعة القاهرة 1978
الثمانينيات، على أن دراسات إعالمية حول مواضيع إعالمية هلا عالقة باجلزائر، كانت 

 من قبل جزائريني ،ية، منذ سبعينيات القرن املاضيقد جرت على مستوى جامعات فرنس
   .)8(فرنسينيو

 املعطيات اتربزهه االنطالقة يف الدراسات اإلعالمية يف بلدان املغرب العريب، هذ
لدراسة أجنزها باحث مغريب يف بداية التسعينيات من القرن املاضي والتحليلية اإلحصائية 

، كما تتضمن بعضها مصنفات  )9(غرب العريبحول الدراسات والبحوث اإلعالمية يف امل
   ).2005(وكلية العلوم السياسية واإلعالم ) 1991(جامعة اجلزائر

، فإن القاسم املشترك يف عموم  الطبيعية ولئن كانت هناك بعض االختالفات
 يف البلدان الثالث، كما هو الشأن يف بلدان اإلنتاج العلمي يف ميدان اإلعالم واالتصال،

 هو غياب دراسات اجلمهور،  العريب، ممثالً بنشاطات النشر والبحث بالقاهرة،املشرق
يف الفترة لدراسة املشار إليهاخرج من املعطيات العددية لنه اجلدول التايل املستكما يبي 

   .الزمنية املبينة أدناه املمتدة من منتصف العشرية الثامنة إىل ايتها
  : 1جدول رقم  

  85/1990 يف بلدان املغرب العريبضمن الدراسات اإلعالمية مهور مكانة دراسات اجل
  النسبة املئوية  األحباث املتعلقة باجلمهور  عدد األحباث املنجزة  

  0.92  20  216      تونس 

  0.90  25  225  املغرب

  0.84  22  261  اجلزائر

  
  .1993املغربية للطباعة والنشر، الرباط،  ة، الشرك-قضايا ومقاربات-  االتصال يف الوطن العريب،حممد طالل: املصدر  
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ويالحظ من خالل  التحليل االحصائي للجدول، أن اجلزائر، ولئن كانت حتتل 
 مذكرات التخرج ، يف أغلبيتها،املرتبة األوىل يف عدد الدراسات اإلعالمية واليت تتضمن

تعلقة  باجلمهور ء املرتبة األخرية يف األحباث امل، فإا كانت تتبّو)10(يف مستوى التدرج
 املاضي، أي  يف املرحلة السابقة للفترة الزمنية اليت متتد ات من القرنياملنجزة قبل التسعين

. عليها هذه الدراسة، املرتكزة أساسا على أحباث اجلمهور، كما سيأيت يف الفصل املوايل
ظمة وقد تعود هذه الوضعية بالدرجة األوىل، ولو جزئيا، إىل اختالف طبيعة األن  

السياسية واالقتصادية اليت كانت سائدة آنذاك يف بلدان املغرب العريب، وبالتايل اختالف 
طبيعة العالقة القائمة بني هذه األنظمة واملواطنني، أي مجهور وسائل اإلعالم باملعىن 

  . املتعارف عليه يف اتمعات التطورة
ايل املتخلف منذ بداية أما وقد اندجمت اجلزائر يف نفس الشكل من النظام الليرب

العشرية األخرية من القرن املاضي، فإا شهدت قفزة عددية معتربة يف الدراسات 
اإلعالمية ويف تغيري استراتيجية األحباث حنو التوجه العام الذي تسلكه دراسات التلقي 

منذ عقد الثمانينيات، واملتمثل يف التركيز على اجلمهور كطرف جوهري أصيل يف 
 وأهداف العملية االتصالية واالعالمية، فاجلمهور هو السبب و هو يف نفس مسببات

  . الوقت، الغاية والنتيجة اليت حتدد مدي فعالية أو عدم فعالية العملية االتصالية
جتدر اإلشارة إىل أن صعوبة حصر دراسات اإلعالم واالتصال يف هذه البلدان و

 اليت تتبوؤها بنوك املعلومات على الشبكة االنتقالية املشاة للجزائر، رغم املكانة
ضاف إىل الضعف الكمي والنوعي يف هذه األحباث يالعنكبوتية، هي مؤشر آخر 

 إن على التجربةلة  وق،والتخلف عن التطور العلمي والتقين احلاصل يف العامل من حولنا
بقدرة  خلق تقاليد حبث علمي ونشر الوعي لى وعجزها عصعيد النظرية أو املمارسة،

 مشاكل التخلف املطروحة يف هذه جللالعلم والتكنولوجيات على إجياد احللول املالئمة 
  . بدون أي استثناء جدير بالذكرالبلدان، ويف مجيع امليادين

 يف اجلزائر، بعد ري يشهد بعض التغي، كما سبقت اإلشارة،غري أن هذا الوضع بدأ
وفتح الفضاء اإلعالمي )  االقتصادي- سيتغيري النظام السيا(إقرار التعددية احلزبية 
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، األمر الذي انعكس على توجهات )11(املكتوب على املنافسة واملبادرة اخلاصة
 اهتمامات الباحثني اجلامعيني  جتذبدراسات اجلمهوربدأت الدراسات اإلعالمية، حيث 

 ، ويف مستوى أكادميي أدق وأعلى من مستوى الفترة السابقة، حيث أنبصفة ملحوظة
جمتمع البحث يف هذه الدراسة يشتمل فقط على رسائل املاجيستري وأطروحات 

الدكتوراه، يف حني متثل العينة أعلى الدرجات العلمية يف نظام التعليم العايل يف اجلزائر، 
  .درجة دكتوراه دولة

 سنة األخرية من أقل من واحد يف 15قد انتقل معدل هذا االهتمام يف ظرف ل
قراءة  الرسم البياين وحتليل  من خالل  يف املائة، كما سيأيت الحقا20  منأكثراملائة إىل 

جداول الدراسات املشكلة تمع البحث وعينته املشار إليهما يف اإلطار املنهجي هلذه 
بأحباث اجلمهور يف الفصل الالحق    وسنعود بالتفصيل إىل الدراسات املتعلقة. الدراسة

اجلمهور، بعد حماولة حتليل حماور اهتمامات الدراسات املتعلق بتحليل عينة أحباث 
  .اإلعالمية يف اجلزائر

  حماور الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر -2
       بعد التعرض إىل بعض املؤشرات الدالة على نشأة وتطور الدراسات اإلعالمية يف 

ائر، وقبل االنتقال الوطن العريب وبلدان املغرب العريب املتشاة  يف ظروفها العامة مع اجلز
إىل معاجلة طبيعة أحباث اجلمهور فيها، ينبغي التعرف على حجم وحماور الدراسات 

اإلعالمية عامة املنجزة يف فترة الدراسة املمتدة على املسافة الزمنية للعشرية األخرية، واليت 
  .يعتقد أا البداية الفعلية للفترة االنتقالية

عالم االتصال، وريث املدرسة الوطنية العليا للصحافة قد أنتج قسم علوم اإلف        
 رسالة جامعية 144، أكثر من )2006-1995(، خالل العشرية األخرية 1964املنشأة سنة 

، تغطي  دولة أطروحة دكتوراه22 رسالة ماجستري و122من درجة ما بعد التدرج، منها 
ويعادل هذا الكم . ة واإلعالميةجوانب العملية االتصاليختلف خمتلف املواضيع املتعلقة مب

 يف املائة من الدراسات اإلعالمية ذات الطابع اجلزائري اليت أجنزت خالل 342أكثر من 
العقود الثالث السابقة يف اجلامعة اجلزائرية وجامعات عربية وأوروبية وأمريكية، حيث 
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عالميني تفيد اإلحصائيات املتوفرة اليت أمكن احلصول عليها، أن األكادميني اإل
 أطروحة باللغتني الفرنسية واألجنليزية يف 25 رسالة باللغة العربية و 17اجلزائريني، أجنزوا 

 دراسة إعالمية أكادميية، كما يظهر من خالل 42، أي 1995الفترة السابقة لسنة 
  ). ...ص(اجلدول امللحق ذه الدراسة 

لب التعرف على حجمها إن تقييم هذا الكم اهلائل من الدراسات اإلعالمية، يتط
وتصنيفها حسب حماور االهتمام الىت تدور حوهلا، ليسهل يف النهاية حتليل عينة منها 

 حماور رئيسية ينطلق من القائم باالتصال 5حسب أبسط منوذج اتصال يشتمل على 
وينتهي عند املتلقي مروراً بالرسالة والوسيلة والسياقات االجتماعية والثقافية والسياسية 

القتصادية والتشريعية اليت يتم فيها إعداد وتوزيع الرسائل اإلعالمية والتعرض وا
  .ملضامينها، والتفاعل معها

مرتبة ترتيباً )  12(وفيما يلي  جرد شامل بالدراسات  املشكلة تمع البحث   
تارخييا، وحسب الدرجة األكادميية وموزعة على حماور اهتمام الدراسات اإلعالمية 

ية، كما هو متعارف عليها يف األدبيات العامة، وفقا ألبسط منوذج اتصال، اجلماهري
يتضمن أطراف العملية الثالث الرئيسية، املرسل والرسالة واملستقِبل،  إىل جانب الوسيلة 
أو الوسيط اإلعالمي، والسياقات االجتماعية والثقافية واالقتصادية والسياسية والقانونية 

  .والتنظيمية واإلدارية
  
  
  
  
  
  
  
  



  - 156 -

:2جدول رقم   

 قائمة الدراسات اإلعالمية املشكلة تمع الدراسة
 

ت/رقم  
 عنوان البحث

 سنة املناقشة الدرجة

مناذج من الصحافة املكتوبة (اإلعالم اإلسالمي املعاصر يف اجلزائر   1
)،املنقذ ،العقيدة ، النهظة 

 1995 ماجستري

 1995 ماجستريل حنو العملة بتغيري اجتاهات العماتاالتصال و عالق 2

اخلرب الصحفي يف اجلزائر ،اليومية اجلزائرية الصادرة باللغة العربية  3
1965/1991

 1995 دكتوراه

 1996 ماجسترياالتصال االجتماعي الصحي يف اجلزائر دراسة ميدانية و نظرية 4

 التكامل اإلعالمي العريب بني اإلمكانيات و التصور يف دراسة و صفية 5
1995/1986حتليلية للخطاب عن التكامل اإلعالمي العريب خالل 

 1996 ماجستري

 1996 ماجستريالقيم اإلخبارية يف الصحافة العمومية املكتوبة باللغة العربية 6

 1996 ماجستريدور الصورة يف التوظيف الداليل للمراسلة اإلعالمية 7

 1997 ماجستريتمع احمللياإلذاعة احمللية و العادات االستماعية للمج 8

 و "العقيدة"قضايا الصراع احلضاري املعاصر يف تطور الصحافة منوذج  9
"النبأ"

 1997 ماجستري

 1997 ماجسترياملرأة الصحراوية  و الظاهرة التلفزيونية  10

االجتاه اللغوي جلمهور و سائل اإلعالم يف اجلزائر يف ظل االزدواجية  11
اللغوية 

 1997 ماجستري

 1997 ماجسترياالتصال السياسي يف اجلزائر يف ظل التعددية السياسية و اإلعالمية 12

 1998 ماجسترياالتصال غري اللفظي ، عالقة اإلنسان اجلزائري بالزمان و املكان 13

 1998 ماجسترياألرض و الفالح ،دراسة حتليلية 14

 1998 ماجستريتنظيم األسرة يف اجلزائر 15

سلطة السياسية و الصحافة يف اليمن بعد الوحدة اليمنية ال 16
1997/1990

 1998 ماجستري

 1998 ماجستريفعالية اإلعالم لوقاية الشباب من املخدرات 17

 1998 ماجستريالدعاية و حرب اخلليج 18

 1998 ماجسترياثر أفالم الدراما االجتماعية على القيم األسرة اجلزائرية 19

 1998 ماجستريإلعالمي يف فلسفة ابو حامد الغزايل و فكر مالك بن نيبالفضاء ا 20
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 1998 ماجستريالرسوم املتحركة يف التلفزيون اجلزائري دراسة يف القيم و التأثريات 21

 1998 ماجستري"الوطن" و "الشعب" ديتْياألحداث الوطنية يف افتتاحيات جر 22

 1998 ماجسترييف االتصال الثقايف 23

 1998 ماجستريصورة اجلزائر يف الصحافة الفرنسية املكتوبة 24

دراسة ميدانية للجمهور العاصمي املتلقي : اإلذاعة اجلزائرية و املستمع  25
للقناة األوىل

 1998 ماجستري

 1999 ماجستريمكانة الكتاب يف السياسة الثقافية 26

 1999 ماجستريئرل التطوير يف اجلزابتوزيع الصحافة املكتوبة و س 27

 1999 ماجستريسياسة تعريب الصحافة املكتوبة يف اجلزائر 28

 2000 ماجستري دراسة و صفية-الدعاية و احلرب  النفسية و القرار السياسي  29

 دراسة و صفية -مجهور اإلعالنات التلفزيونية  األجنبية يف اجلزائر  30
اعات املرأةبالت و إشمالالستع

 2000 ماجستري

31 
مع  )اجتاهات اجلمهور اجلزائري حنو قراءة الصحف اليومية  املستقلة 

LIBERTEدراسة حالة جريدة اخلرب و ليربيت     ) 

 2000 ماجستري

 2000 ماجسترياالتصال االقناعي من خالل اخلطابة  32

 2000 ماجسترياالتصال الدويل و التجانس الثقايف  33

 2000 ماجستري دراسة سيمولوجية للرسالة اإلشارية-جلزائرياإلشهار يف التلفزيون ا 34

صحافة القطاع العام و مفهوم  اخلدمة العمومية يف عهد التعددية يف  35
اجلزائر

 2000 ماجستري

 نشرة -متابعة النشرات اإلخبارية التلفزيونية اجلزائرية و الفرنسية  36
 و سطيفالثانية مساء دراسة ميدانية يف مدينيت اجلزائر

 2000 ماجستري

دراسة يف التشريع و  2000/1960السياسة اإلعالمية يف مورطا نيا  37
املمارسة

 2000 ماجستري

التوجهات الرئسيية للسيد عبد العزيز بوتفليقة من خالل خطابه  38
ناء احلملة االنتخابية الرئاسيةثالسياسي أ

 2001 ماجستري

 2001 ماجستريصحفي التلفزيوناألزمة األمنية و تأثريها على  39

 2001 ماجسترياالتصال يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية قبل التعددية و بعدها  40

 2001 ماجستريحرية التعبري يف اإلسالم 41

 1991  ماي19التطور الفين لصحيفة الشروق العريب األسبوعية من  42
2000إىل ديسمرب 

 2001 ماجستري
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 دراسة مقارنة بني - صال يف املؤسسات االقتصادية اجلزائرية القائم باالت 43
سونلغاز سوناطراك و القرض الشعيب  اجلزائري

 2001 ماجستري

دراسة مسحية : استخدام الوسائل السمعية البصرية يف التعليم العايل  44
لعينة من أساتذة و طلبة كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  باجلزائر

 2001 ماجستري

 2001 ماجسترياالحتاد املغريب  من خالل جريدة  الشعب  45

سوسيولوجيا قراءة املكتبة اجلامعية دراسة ميدانية لتوجهات األطروحة  46
و القارئ 

 2001 ماجستري

47 les conditions socioproffessionnelles des journalistes 

de l agence . Algerie  presse service  A P S DURANT 

LA DECENIE  90

 2001 ماجستري

 2001 ماجستري دراسة القيم االجتماعيية-املرسل يف الصحافة اجلزائرية  48

 2001 ماجستري دراسة حتليلية يف تشكيل الصورة-صورة ااهد يف السينما اجلزائرية  49

 2002 ماجستريالتلفزيون  و االسرة و عالقة باالتصال االسري 50

 2002 ماجستريتخصص يف اجلزائر ،جتربة الدوريات الصحفيةعالم املاال 51

 2002 ماجسترياستهالك اليوميات و القيم الشخصية  52

كتابة سيناريو و الفيلم الروائي يف السينما اجلزائرية مناذج لثالثة افالم   53
1964- 1991 

 2002 ماجستري

 2002 ماجستريسيةمتابعة و سائل االعالم و املشاركة السيا 54

 2002 ماجسترياالخبار االجتماعية يف الصحافة املكتوبة 55

 2002 ماجسترياالتصال اجلزائري كأداة حديثة للتنمية  56

 2002 ماجستريالتسويق واستخداماته يف االتصال االجتماعي  57

 2002 ماجستريالطفل اجلزائري و الكتاب 58

تصال اجلماهريي دراسة سيميولوجية على فن اإللقاء اإلخباري و اال 59
عنية من اإللغاء الصويت  لألخبار يف اإلذاعة و التلفزة اجلزائريتني

 2002 ماجستري

 2002 ماجستريإستراتيجية االتصال يف التسيري اإلداري 60

 2002 ماجستريمجهور و سائل اإلعالم يف عصر العوملة 61

 2002 ماجستريدراسة يف عادات و أمناط  االستعمال . ئر االنترنيت واستعماهلا يف اجلزا 62

 2002 ماجسترياالتصال العمومي يف اجلزائر و كتاب الطفل 63

 2002 ماجستريإشكالية ممارسة تقنية سرب اآلراء 64

 2002 ماجسترياإلشاعة و استخداماا يف الدعاية النفسية 65

 2002 ماجسترياإلعالمية الداللة اللغوية و األيقونة للرسالة  66
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 2002 ماجستريصورة املرأة يف السينما اجلزائرية حتليل سوسيولوجي  67

 2002 ماجستريالتحليل السيميولوجي ملسرحية الشهداء يعدون  هذا األسبوع 68

االتصال الداخلي يف مؤسسة سونلغاز دراسة استطالعية لفئة اإلطارات  69
2001 - 1990من 

 2002 ماجستري

 2003 ماجسترياحملتوى االجتماعي جلريدة اخلرب 70

 2003 ماجستري)1996-1998( املدرسة األساسية يف جريدة الوطن دراسة وصفية من  71

 2003 ماجسترياالتصال الداخلي و تسيري املؤسسة  72

 2003 ماجسترياالتصال السياسي من خالل نظام الرسائل املفتوحة 73

تقلة بني السلطة و اإلرهاب دراسة مسحية منالصحافة املس 74
1990-2001  

 2003 ماجستري

 2003 ماجستراالبعاد الرمزية الكاركاتورية يف الصحافة 75

 2003 ماجسترالعوملة ومفهومها ضمن الركن الثقايف جلريدة اخلرب اليومية 76

 2003 ماجسترشاهدة اجلمهور للمسلسالت التلفزيونية االمريكيةممناط أ 77

دراسة -استخدام التقنيات اجلديدة لالعالم و االتصال جبامعة اجلزائر  78
وصفية استطالعية

 2003 ماجستر

 2003 ماجسترمسرح الطفل يف اجلزائر كدراسة يف  القيم و التفاعل 79

 2003 ماجستردراسة منوذ جية للخطابة على الرسول صلى اهللا عليه و سلم 80

 2004 ماجستر االعالم االذاعيمكانة الثقافة يف 81

 2004 ماجستردور االعالم يف التوجيه و الوقاية من حوادث املرور 82

 2004 ماجسترو اجتاهات املسامهني حنو االسهم:االتصال املايل  83

 2004 ماجسترالعوملة يف صحفتني الشعب و الشروق 84

 2004 ماجستراالعالم االسالمي االليكروين 85

نعكاسات اخلطاب الرئاسي لعبد العزيز بوتفليقة على  املمارسة ا 86
االعالمية يف اجلزائر

 2004 ماجستر

 2004 ماجسترمتابعة برامج االذاعات االجنبية من طرف الطلبة اجلامعني يف اجلزائر 87

 2004 ماجستراجلمهور التلفزيوين و نظريات ااالستعماالت  و االشاعات   88

 حالة الس -ملؤسسايت و عالقته بتفعيل عملية التشريع االتصال ا 89
الشعيب الوطين 

 2004 ماجستر

 2004 ماجسترجتربة االعالم احمللي يف اجلزائر االذاعات احمللية منوذ جا  90

 2004 ماجسترالبليدة : منودج والية البليدة و بلدياا : يف االدارة احمللية  االتصال 91
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الشريعة و مفتاح
 2004 ماجستراملثقفون اجلزائريون ودورهم يف التاريخ املعاصر  92

 2004 ماجسترالصفحة الدولية يف جريدة اخلرب 93

املعاجلة االعالمية لظاهرة االرهاب يف اجلزائر من خالل التلفزيون  94
اجلزائر  

 2004 ماجستر

 2004 ماجستر2001  سبتمرب11صورة اإلسالم يف الصحافة العربية يف املهجر بعد  95

 2004 ماجستراالتصال اجلواري و إشكالية  عالقة اإلدارة  باملواطن 96

 2004 ماجستراملعلومات و ادارة احلرب النفسية  97

 2004 ماجسترخطاب السالم  عند الرئيس ياسر عرفات  98

 2004 ماجستراالنترنت و مسألة امللكية الفكرية 99

 2005 ماجستردي و التلفزيون اجلزائرياالعالم االقتصا 100

 2005 ماجستريالربجمة التلفزيونية يف حميط متغري 101

 2005 ماجستريإدارة أزمة القبائل من خالل جريدة اخلرب: االعالم و إدارة االزمات  102

 2005 ماجستريالفعالية االعالمية  للتلفزيون اجلزائري 103

 2005 ماجستريريي يف الصحافة اجلزائريةالرتاع االثيويب  األيرت 104

د و احللم االمريكي، االيديولوجيا االمريكية و حتليلتها يف وهوليو 105
دوهوليو

 2005 ماجستري

دور التلفزيون اجلزائري يف التنمية االقتصادية دراسة و صفية حتليلية  106
حلصة املؤشر

 2005 ماجستري

 2005 ماجستريعة اجلزائر االعالم يف اجلامعة منوذج جام 107

 2005 ماجستريتكنولوجيا ت االتصال احلديثة يف ادارة االزمات ازمات القبائل  108

صحافة املكتوبة  اجلزائرية ، لواقع مهنة املراسل الصحفي  احمللي با 109
دراسة مسحية استطالعية

 2005 ماجستري

 2005 ماجستريرسة وصفيةمحاية اخلصوصية املعلوماتية يف العصر الرقمي د 110

دراسة : احتالل العراق من خالل بريد قراء يومييت العصر اإللكتروين  111
حتليلية

 2005 ماجستري

 2005 ماجستريتسيري مؤسسة إعالمية ، جريدة اليوم  112

 2005 ماجستريالعالقات العامة يف املؤسسة السيا حية دراسة حالة وزراة السياحة 113

 2005 ماجسترية الكاريكاتورية يف الصحافة اجلزائرية الصور 114

 2005 ماجستريدراسة مسحية حتليلية لعنية من األساتذة - األستاذ اجلامعي و القراءة  115
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جامعة اجلزائر
 2006 ماجستريبنية األخبار يف الفضائية العربية قناة اجلزيرة منوذجا 116

 2006 ماجسترية سيمولوجية ملنمنمات حممد رسمداللة الصورة الفنية دراسة حتليلي 117

االتصال يف أوساط الشباب يف ظل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و  118
االتصال

 2006 ماجستري

اإلعالم الفلسطيين  و األداء املهين لإلعالميني لفلسطيين انتفاضة  119
األقصى

 2006 ماجستري

 2006 ماجسترياإلعالم عرب اإلنترنت 120

األساليب اإلعالمية و االتصالية عند الرسول صلى اهللا عيه و سلم يف  121
الدعوة و التبليغ

 2006 ماجستري

 2006 ماجستريالعوملة يف اخلطاب السياسي لرئيس اجلمهورية عبد العزيز بوتفليقة 122

اخلرب الصحفي يف اجلزائر ،اليومية اجلزائرية الصادرة باللغة العربية  123
1991/1965

اهدكتور  1995 

يف االتصال الديين احلرية الفكرية و أساليب التعبري عنها ، مقاربة  124
لدراسة إشكالية املنطلقات و املرجعيان حلرية االتصال

اهدكتور  1998 

اهدكتوراحلدث املسرحي و اجلمهور 125  1998 

لعربية اخلطاب اإليديولوجي  عرب الصحافة اجلزائرية الصادرة باللغة ا 126
1962- 1988

اهدكتور  1999 

اهدكتورعالقة السميولوجيا بالظاهرة االتصالية 127  2001 

- 1954قيام الثورة اجلزائرية و التعبئة اجلماهريية يف الفترة ما بني   128

1956

اهدكتور  2001 

البنية االجتماعية وتكنولوجية االتصال و عالقتها بالقيم و االجتاهات  129
داى العامل اجلزائري حالة االتصال يف املؤسسةاملهنية ل

اهدكتور  2001 

اهدكتورجمتمع اإلعالم و املعلومات دراسة استكشافية االنترنيت اجلزائريني 130  2001 

اهدكتوراثر البت التلفزيوين املباشر على الشاب اجلزائري 131  2003 

اهدكتورالعوملة و الدعاية 132  2003 

ارية املقدمة يف التلفيزيون اجلزائري ، دراسة حتليلية و النشرة االخب 133
ميدانية

اهدكتور  2004 

134 
 

وج اجلزائر حنو لتكنولوجيات احلديثة لالعالم و االتصال و التنمية ، و
جمتمع املعلومات

اهدكتور  2004 

135 2003-1983 دراسة ميدانية يف :  االعالمية و عالقتها بالقيماملنظومة
نة من اجلامعيني اجلزائينيالقيم على عي

اهدكتور  2004 
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اهدكتوراملطبوع و املكتوب يف اجلزائر  136  2004 

هادكتور1957- 1954 الثورة اجلزائرية يف الصحافة السورية من 137  2004 

اهدكتورالصحافة يف ظل احلصار االقتصادي دراسة حتليلية مقارنة 138  2005 

139 Agenda Setting  على ضوء احلقائق االجتماعية و دراسة نقدية
الثقافية و االعالمية يف اتمع اجلزائري

اهدكتور  2005 

اهدكتورالصحافة املكتوبة و ظاهرة العنف يف اجلزائر 140  2005 

( االتصال الداخلي يف اإلدارة العمومية اجلزائرية و فق املنظور الدراسي  141
إدارة اجلمارك و وزارة الشؤون اخلارجية

اهكتورد  2005 

-1999برامج األطفال يف التلفزيون اجلزائري ، منوذج الرسم املتحرك  142

2001

اهدكتور  2005 

اهدكتورنصوصية اإلشهار التلفزيوين اجلزائري يف ظل االنفتاح االقتصادي 143  2006 

وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب دراسة أثر  144
لبليدةاستطالعية مبنطقة ا

اهدكتور  2006 

  1995/2006 سائل وألطروحات لدى مصلحة دراسات مابعد التدرج لقسم علوم اإلعالم واالتصالرسجل ال: صدرامل
  

يبدو، كما هو واضح من قراء هذا اجلدول، أن الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر، 
داياا األولية يف واكبت خالل هذه الفترة، التوجهات العامة يف الدراسات اإلعالمية يف ب

اتمعات الغربية يف الثالثينيات واألربعينيات من القرن املاضي، حيث اجتهت حنو فعالية 
وسائل اإلعالم يف إحداث األثر املرغوب فيه من قبل القائم باالتصال يف مجاهري 

املتعرضني اليت تظهر ككتل سلبية من البشر، الحول وال قوة هلا، تقوم بالسلوك الذي 
رغب فيه القادة األقوياء الذين ميتكلون السلطة املادية واملالية واأليديولوجية على وسائل ي

  . اإلعالم
غري أن تلك الدراسات يف اتمعات الغربية، مالبثت أن أعادت اإلعتبار للجمهور 

الذي أصبح، بداية من األربعينيات، ال يتلقى الرسائل مباشرة من وسائل اإلعالم، 
يتأثر بصفة مباشر باملضامني اإلعالمية، وإمنا عن طريق قادة الرأي ومصادر وبالتايل ال

أخرى موثوقة، كما تبينه نتائج الدراسة األمربيقية اليت قادها الزارسفالد وزمالئه حول 
عالقة السلوك االنتخايب بالتعرض ملضامني وسائل اإلعالم، كما ورد يف الفصل الثالث 

حتول اجلمهور من مستهلك سليب للمنتوج اإلعالمي إىل وبعد ذلك . من هذه الدراسة
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طرف فعال انتقائي للوسائل واملضامني اإلعالمية اليت يتعرض هلا، وكذلك انتقاء منط 
  . السلوك الذي يناسب احتياجاته اإلعالمية والنفسية واالجتماعية والثقافية
ه تبدو عادية ولئن كانت هذه املقارنة غري طبيعية من حيث الزمن املطلق، فإن

بالنظر إىل السياقات السياسية واالقتصادية والثقافية اليت منت فيها وازدهرت دراسات 
اجلمهور يف اتمعات الغربية يف الثالثينيات وبداية األربعينيات، ويف اجلزائر يف منتصف 

 فاجلزائر. التسعينيات من القرن املاضي وبداية هذه العشرية األوىل من القرن احلايل
وغريها من البلدان االنتقالية املشاة هلا يف الظروف العامة، كانت متر يف فترة الدراسة يف 

اية القرن العشرين بظروف مشاة لتلك اليت مرت ا اتمعات الغربية الليربالية يف 
بداية نفس القرن يف جمال التعامل مع وسائل اإلعالم واستعماالا وفقا لفلسفة التنظيم 

  . سياسي واالقتصادي للمجتمعال
وعلى العموم، فإن الدراسات اليت حنن بصدد حتليلها هي دراسات ذات طابع  
أكادميي جامعي، يفترض أا تعكس الواقع املعيش، وحتاول تفسري العالقات القائمة 
. قعواملمكن قيامها بني خمتلف املتغريات السياسية واالقتصادية والثقافية املؤثرة يف هذا الوا

ومهنيني  )13( املؤلفات الفردية واجلماعية ألساتذةفاليشتمل جمتمع الدراسة، إذن، على
. باللغتني العربية والفرنسية وترمجة عدد من الكتب عن اللغتني الفرنسية واإلجنليزية

 دراسات ذات طابع سياسي وجتاري ، اليتضمن جمتمع البحث،إىل ذلكباإلضافة 
مية ألهداف ختص طبيعة نشاطها، أغلبها غري منشورة أنتجتها مؤسسات خاصة وعمو

على نطاق واسع، إىل جانب ورشات وخمابر للبحث العلمي اجلامعي أنشئت يف نطاق 
  ). 14(سياسة البحث العلمي اليت ينتهجها قطاع التعليم العايل منذ بداية العقد اجلاري

ت املتعلقة بنفس بالدراساأيضاً، وجتدر اإلشارة إىل أن هذه الدراسة ال تم 
واليت أجنزت على مستوى كليات أخرى مثل علم النفس وعلم االجتماع ، املوضوع

اإلعالمية والسيما  يعضاواملوالشريعة، ألا دراسات أحادية التخصص، أي أا تتناول 
 رغم أمهية هذه  وفقا ملقترب التأثري، من وجهة نظر التخصص املعين،،اجلمهور
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، ورغم استعارة علوم اإلعالم واالتصال املعارف النظرية تخصصالدراسات وعمقها امل
  . واآلليات املنهجية للسيوسيولوجيا والسيكولوجيا االجتماعية

  كذلك ال يتضمن)1ملحق رقم ( اإلعالمية هذا الكم املعترب نسبيا من الدراسات
رة خترج  مذك750معدل (ئات من مذكرات التخرج اليت ينجزها سنويا طلبة الليسانس امل

، واليت كانت قد تناولتها الدراسة اليت أجنزها الباحث املغريب )2000سنويا منذ سنة 
  . طالل يف تسعينيات القرن املاضي، حول الدراسات اإلعالمية يف املغرب العريب

وقد جرت هذه األحباث يف فترات صعبة وحرجة من تاريخ اجلزائر، اليت شهدت 
، تسببت إىل جانب عوامل مهنية ومادية، يف لك الفترة يف ت أمنيةتتوترات واضطرا با

 وأساتذة تعليم مصاف حماضرين(هجرة العديد من األساتذة والباحثني من مستوى عايل
اخلليج وبعض الدول (والشرق ) أوروبا وأمريكا الشمالية وحىت اليابان(حنو الغرب ) عايل

  ).اآلسيوية اإلسالمية
 دراسات، يبقى ضئيال أمام اإلنتاج الغزير ألي باحث  من العدد اهلامغري أن هذا ال   

الذي ينجز كل سنة منذ مثانينيات القرن ) دافيد موريل( من أمثال ،يف الغربمتخصص 
، ما ال يقل عن حبث واحد أصيل سنويا حول عملية التلقي ينشر 2001املاضي وإىل غاية 

  .  يف كتب وجمالت ومواقع إليكترونية متخصصة
غم من أن الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر تنجز باسم وحلساب علوم اإلعالم    وعلى الر

 باجلانب اإلعالمي، ونادرا ما تتناول االتصال ، يف الغالب،واالتصال عامة، فإا تم
 بعض األطروحات املتعلقة ءعامة، واالتصال الشخصي واملؤسسايت بصفة خاصة، باستثنا

  ).15(تماعي واالتصال غري اللفظيباالتصال السياسي واالتصال االج
 تشرف ة وقد ترجع هذه الوضعية إىل غياب جهة أو هيئة أو سلطة علمية أكادميي

على إعداد وتبويب وتصنيف لوائح املواضيع املبحوثة، وتنسق بني الباحثني يف نفس 
االختصاص من جهة وبينهم وبني نظرائهم من ختصصات خمتلفة، رغم أن الدراسات 

كما قد يرجع ذلك لغياب .  هي بالدرجة األوىل ذات طابع متعدد التخصصاتاإلعالمية
تقاليد الدراسات النقدية حول ما ينجز، أو بعبارة أخرى، غياب تقاليد النقاش والنقد 



  - 165 -

 ال ميكن حدوث أي تقييم وتقومي، ويصعب تصور حدوث ا اللذين، بدو ماألكادمييني
شوائب اليت تلحق كل عمل بشري، خاصة أي تراكم معريف كامل وسليم، خال من ال

  .األعمال الفردية
زوجتدر اإلشارة أيضا، إىل أن دراسات ما بعد التدرج بدأت تجيف جمال اإلعالم  ن

 به من الدراسات اإلعالمية ن ال يستهاات، كما أن عدداًيالثمانينبداية واالتصال منذ 
اإلعالم شرة أو غري مباشرة ب مواضيع إعالمية هلا عالقة مباأجنزها جزائريون حول

اجلزائري يف جامعات غربية وعربية، خاصة فرنسية وبلجيكية وأمريكية وبريطانية 
   )3 ملحق رقم( منذ العقد السابع من القرن املاضي، ومصرية

  مكانة اجلمهور يف الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر -3

جنزت خالل العشرية  أُإن األحباث املندرجة يف جمال هذه الدراسة، أي تلك اليت
، كما يوضحه الرسم البياين التايل )16(األخرية، تدور يف جمملها حول مخسة حماور رئيسة

الذي وضع انطالقاً من املعطيات املدونة يف سجل املناقشات املتعلقة برسائل ومذكرات 
 املاجيستر وأطروحات الدكتوراه، احملفوظ لدى أمانة مصلحة ما بعد التدرج والبحث

  . العلمي بقسم علوم اإلعالم واالتصال
ويتعلق األمر بأبسط منوذج اتصال استرشد به األولون يف حتديد احملاور الرئيسية 

للعملية اإلعالمية واالتصالية، ويستعمله املهنيون يف حتديد معامل القصة اخلربية احملاكة 
ا كافية لرسم صورة حول األحداث والوقائع اليت جتذب اهتمامهم واليت يعتقدون أ

  .موضوعية حول الواقع موضوع التغطية اإلعالمية
نعتقد أن هذا التصنيف النمطي التايل من شأنه أن يساعدنا على اإلحاطة مبضامني 

هذه الدراسات وفهم التوجهات الكربى لإلنشغاالت األكادمية يف الفترة الزمنية، حمل 
  .الدراسة



  - 166 -

  :3جلدول رقم ا
  ةع البحث حول حماور االهتمام والدرجة األكادمييتوزيع مفردات جمتم  

  ق االتصال سيا،السياسة اإلعالمية= س ، اجلمهور= ج ، رسالة= ر ، الوسيلة= و ، املصدر= م 
  

 أي القائم باالتصال ويرمز له يف ، املصادر أو نظام إعداد الرسائل األول خيصواحمل -1
 املقام، الدراسات اليت تم مبصادر األخبار ويعين يف هذا" م" حبرف الرسم البياين أعاله،

سكسونية مفهوم -أو املرسل للرسائل اإلعالمية، ويقابلها يف األدبيات األجنلو
)Sender=S ( الذي اليعين القائم باالتصال يف صيغة املفرد، ولكنه يعين جممل األنظمة

يم تيارات تدفق واآلليات يتم وفقا هلا مجع ومعاجلة وتوزيع املواد اإلعالمية وتنظ
  .أو إليكترونية/املعلومات يف أشكاهلا املختلفة، مكتوبة ومنطوقة ومصورة و

 باملائة من 5.56 ومتثل نسبة ،رسائل كلها من درجة ماجيستريضم هذا احملور و
جمتمع الدراسة، أي أن أطروحات الدكتوراه مل تم بنظام املصادر يف تلك الفترة جمموع 
الرسائل الثمانية على مواضيع املصادر، كما هو مبني يف اجلدول وتركز هذه . الزمنية

  . الثاين أعاله

              2006 
    ماجيستر   40    
   37 -------

- 
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تعلق بوسائل اإلعالم، ويعين وسائل اإلعالم اجلماهريية من صحافة ي  الثاين احملور-2
. "و"مكتوبة وإذاعة وتلفزيون وأنترنات ومسرح وسينما، ويشري إليه يف اجلداول حرف

 أطروحات من درجة دكتوراه، 5 درجة ماجيستر و من24 دراسة، منها 29وعددها 
يف ، 2003 و 1995 يف املائة أجنزت يف الفترة ما بني 20.14متثل هذه الدراسات جمتمعة و

من جمموع  يف املائة 27.72 اليت تناولت وسائل اإلعالم حني متثل أطروحات الدكتوراه 
   . بحث دراسة يتضمنها جمتمع ال22أطروحات الدكتوراه البالغ عدد 

:4 جلدول رقما  
 أطروحات الدكتوراه املتعلقة بوسائل اإلعالم يف جمتمع البحث

  س .، م...رسائل واألطروحات  السجل: املصدر 

حمور السياق العام الذي جتري فيه العملية االتصالية، والسياسات اإلعالمية وخمتلف  -3
اجلوانب االقتصادية والسياسية واالجتماعية والتشريعية اليت هلا عالقة مباشرة أو غري 

ة اإلعالم، أي االهتمام بالبيئة، العامة املنعكسة يف بيئ. مباشرة باالتصال اجلماهريي
، وهو يشتمل على جمموعة من الدراسات تقدر "س"ويشري إىل هذا احملور حرف 

 أطروحات دكتوراه، أي ما 4 رسالة ماجيستر و33 دراسة، منها 37عدديا ب
  . عنيةحباث امل األ يف املائة من25.69يعادل

 يف املائة وتدور حول 18.18 أطروحات دكتوراه، مبعدل 4وتتضمن هذه الفئة    
  :املواضع املبّينة يف اجلدول التايل

 

ت/رقم البحث/م سنة املناقشة الدرجة عنوان البحث   
اخلرب الصحفي يف اجلزائر ،اليومية اجلزائرية الصادرة 1

1965/1991باللغة العربية   

اهدكتور  و 1995 

2
،ل و التنميةتكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصا

 اجلزائر حنو جمتمع املعلوماتلوجو

اهدكتور  و 2004 

اهدكتور املطبوع و املكتوب يف اجلزائر 3  و 2004 
اهدكتور الصحافة يف ظل احلصار االقتصادي دراسة حتليلية مقارنة4  و 2005 
اهدكتور الصحافة املكتوبة و ظاهرة العنف يف اجلزائر5  و 2005 
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  5 اجلدول رقم
 

 أطروحات الدكتوراه املتعلقة بالسياقات يف جمتمع البحث

س.، م...سجل الرسائل واألطروحات: املصدر  

 احملور اخلاص بدراسات الرسائل اإلعالمية واإلعالنية، ويقصد به مضامني وحمتويات -4
ويقابله يف األدبيات الغربية  "ر"وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي، وداللته حرف 

)Message=M( .أحباث 7 حبثا منها 40تضمن تشكيلة من األحباث حتتوي على ي ووه 
 يف 27.78 حبثا خاصة بدرجة ماجيستر، ومتثل نسبة 33خاصة بدرجة دكتوراه الدولة و

  2006 إىل غاية 1995املائة من جمموع الدراسات املنجزة يف تلك الفترة الزمنية 

  :6دول رقماجل

 أطروحات الدكتوراه املتعلقة مبضامني الرسائل اإلعالمية يف جمتمع البحث
ت/رقم

 عنوان البحث
البحث/م سنة املناقشةالدرجة  

1
اخلطاب اإليديولوجي  عرب الصحافة اجلزائرية الصادرة باللغة العربية

 ر 1999اهدكتور

 ر 2001اهدكتور  1956- 1954 الفترة ما بني  قيام الثورة اجلزائرية و التعبئة اجلماهريية يف2
 ر 2003اهدكتور العوملة و الدعاية3
 ر 2004اهدكتور النشرة األخبارية املقدمة يف التلفزيون اجلزائري ، دراسة حتليلية و ميدانية4
1957-1954الثورة اجلزائرية يف الصحافة السورية من 5  ر 2004اهدكتور 
 ر 2005اهدكتور  التلفزيون اجلزائري ، منوذج الرسم املتحرك برامج األطفال يف6

 ر 2006اهدكتور نصوصية اإلشهار التلفزيوين اجلزائري يف ظل االنفتاح االقتصادي7

ت/رقم  
 عنوان البحث

سنة  الدرجة
 املناقشة

البحث/م  

 إشكالية التعبري عنها ، مقاربة لدراسة أساليبيف االتصال الديين احلرية الفكرية و  1
ية االتصالاملنطلقات و املرجعيات حلر  

اهدكتور  س 1998 

يولوجيا بالظاهرة االتصاليةوسعالقة الس 2 اهدكتور   س 2001 
 االجتماعية و التكنولوجية االتصال و عالقتها بالقيم و االجتاهات املهنية لدى األبنية 3

 العامل اجلزائري حالة االتصال يف املؤسسة
اهدكتور  س 2001 

إدارة اجلمارك ( ومية اجلزائرية و فق املنظور الدراسي  العماإلدارةاالتصال الداخلي يف  4
  اخلارجيةنالشؤوو وزارة 

اهدكتور  س 2005 
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  س.سجل املناقشات، م: املصدر

 حمور اجلمهور أو التلقي، ويعين املواضيع اليت تتناول اجلمهور كطرف أصيل اً، وأخري-5
 دراسة 30، وتتضمن كميا )Reciever=R" (ج"ة اتصالية، ويرمز له حبرف يف كل عملي

يف  20.83 خاصة بشهادة دكتوراه دولة، ومتثل 6 خاصة بشهادة ماجيستر و24منها 
  : كما يوضحه اجلدول التايلاملائة،

: 7اجلدور رقم   
 مفردات جمتمع البحث املتعلقة باجلمهور

ت/رقم
 عنوان البحث

شةنة املناقس الدرجة البحث/م   

 ج 1995 ماجستري االتصال و عالقة بتغيري اجتاهات العمال حنو العمل1

 ج 1996 ماجستري االتصال االجتماعي الصحي يف اجلزائر دراسة ميدانية و نظرية 2

عة احمللية و العادات االستماعية للمجتمع احملليااالذ 3  ج 1997 ماجستري 

عالم يف اجلزائر يف ظل االزدواجية االجتاه اللغوي جلمهور و سائل اال 4
 اللغوية 

 ج 1997 ماجستري

 ج 1998 ماجستري فعالية االعالم لوقاية الشباب من املخدرات 5

 ج 1998 ماجستري اثر أفالم الدراما االجتماعية على القيم االسرة اجلزائرية 6

 ج 1998 ماجستري الرسوم املتحركة يف التلفزيون اجلزائري دراسة يف القيم و الثأثري 7

دراسة ميدانية للجمهور العاصمي : اإلذاعة اجلزائرية و املستمع  8
 املتلقي للقناة األوىل

 ج 1998 ماجستري

 دراسة و صفية –مجهور اإلعالنات التلفزيونية  األجنبية يف اجلزائر  9
اعات املرأةبت و إشاللالستعما  

 ج 2000 ماجستري

حنو قراءة الصحف اليومية  املستقلة مع اجتاهات اجلمهور اجلزائري  10
Liberté       دراسة حالة جريدة اخلرب و ليربيت 

 ج 2000 ماجستري

 ج 2000 ماجستري االتصال االقناعي من خالل اخلطابة  11

 نشرة –متابعة النشرات اإلخبارية التلفزيونية اجلزائرية و الفرنسية  12
يت اجلزائر و سطيفالثانية مساء دراسة ميدانية يف مدين  

 ج 2000 ماجستري

دراسة : وسائل السمعية البصرية يف التعليم العايل ت الاستخداما 13
 مسحية لعينة من أساتذة و طلبة كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية  

 ج 2001 ماجستري
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 ج 2001 ماجستري سوسولوجيا قراءة املكتبة اجلامعية دراسة ميدانية  14

ون  و االسرة و عالقة باالتصال األسريالتلفزي 15  ج 2002 ماجستري 

 ج 2002 ماجستري متابعة و سائل االعالم و املشاركة السياسية 16

 ج 2002 ماجستري الطفل اجلزائري و الكتاب 17

 ج 2002 ماجستري مجهور و سائل اإلعالم يف عصر العوملة 18

عات ا عادات و أمناط وسدراسة يف.االنترنيت واستعماهلا يف اجلزائر  19
  االستعمال يف اجلزائر العاصمة

 ج 2002 ماجستري

 أمناط شاهدة اجلمهور للمسلسالت التلفزيونية األمريكية 20
ماجستري

 ج 2003

 ج 2004 ماجستري  يف اجلزائرنيمتابعة برامج اإلذاعات األجنبية من طرف الطلبة اجلامعي 21

الستعماالت  و اإلشاعات  اجلمهور التلفزيوين و نظريات ا 22  ج 2004 ماجستري 

ية من األساتذة يندراسة مسحية حتليلية لع–األستاذ اجلامعي و القراءة  23
 جامعة اجلزائر

 ج 2005 ماجستري

االتصال يف اوساط الشباب يف ظل التكنولوجيات احلديثة لإلعالم و  24
 االتصال

 ج 2006 ماجستري

اهدكتور 1998 ج 25  و اجلمهوراحلدث املسرحي 

26 جمتمع االعالم و املعلومات دراسة استكشافية االنترنيت اجلزائريني دكتوراه 2001 ج

ثر البت التلفزيوين املباشر على الشاب اجلزائريأ دكتوراه 2003 ج  27

1983-2003 دكتوراه 2004 ج دراسة ميدانية : املنظومة االعالمية و عالقتها بالقيم
من اجلامعيني اجلزائينييف القيم على عينة   

28

دراسة نقدية على ضوء احلقائق االجتماعية و  Agenda Setting دكتوراه 2005 ج
 الثقافية و االعالمية يف اتمع اجلزائري

29

وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب دراسة أثر  دكتوراه 2006 ج
 استطالعية مبنطقة البليدة

30

س.الرسائل واألطروحات اجلامعية، مسجل : املصدر    
 ضمن الدراسات اإلعالمية املكونة  املرتبة الثالثة أحباث اجلمهور،إذن،حتتل       

 وتلك املتعلقة  الرسائل اإلعالمية بعد كل من األحباث املتعلقة مبضمونتمع البحث،
.بالسياقات العامة اليت جتري فيها عملية االتصال واإلعالم  

 بناء على أبسط منوذج  هذه الدراسات، كما سبقت اإلشارة،تصنيفوقد مت 
 ةاتصال جييب عن تساؤالت أساسية تّعود املهنيون طرحها على أنفسهم لدى إعداد أي
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احمليط والبيئة (أين؟) بأي وسيلة( ، كيف؟ )الرسالة(ماذا؟ ) املرسل(من؟: رسالة إعالمية
وقد حذفنا ). املتلقي أو اجلمهور(ملن؟) ةاالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافي

 ،باعتبار أن كل أحباث اجلمهور، حىت يف الدول الغربية) بأي أثر(التساؤل السادس
الزالت تركز على ما قد حيدث بعد تعرض اجلمهور للرسائل اإلعالمية، مع االعتراف 

الدميوغرافية بأن ما حيدث بعد التعرض، يتوقف على مجلة من العوامل املرتبطة بالسمات 
واخلصائص النفسية واالجتماعية والثقافية والعقائدية وحىت اإلثنية واألنثربولوجية هلذا 
اجلمهور الذي تعمد جل الدراسات إىل إمهاله كمصدر للسلوك الناجم عن التلقي، 

، األمر الذي استدعى حماولة التعرف على مكانة  وتنظر إليه فقط كموضوع للتأثري
ضمن هذا الكم من الدراسات اإلعالمية املعنية بالدراسة والتحليل، قبل أحباث اجلمهور 

االنتقال إىل حتليل عينة أحباث اجلمهور يف اجلزائر يف حماولة ملعرفة طبيعتها من خالل 
  .اإلشكاليات واألسس النظرية واملنهجية املعتمد عليها

الفصل، متثل أحسن واجلداول واإلحصائيات اليت يتصمنها هذا ين لبيا الرسم اولعل
متثيل توزيع مفردات الدراسة على خمتلف احملاور اإلعالمية املعاجلة، وتربز املكانة اليت 
أصبحت حتتلها دراسات اجلمهور يف منتصف العشرية اجلارية بعد ماكانت  أقل من 

  .واحد باملائة يف بداية العشرية املاضية
 أن اهتمامات الباحثني اجتهت يف تلك ضح تو،ذه املعطيات االحصائيةلقراءة البسيطة هلفا

الفترة الزمنية إىل حمور اجلمهور بشكل الفت لالنتباه، وهو ما يؤشر لبداية االهتمام 
يبدو هذا االهتمام املفاجئ جبمهور . جبمهور وسائل اإلعالم، كمستهلكني وكناخبني

زامنت  ت حيثوسائل اإلعالم، قد فرضته مبادئ التنظيم االقتصادي والسياسي اجلديد،
 وقد. االنتخابات واعتماد االقتصاد التنافسيارسة  مع إقرار التعددية احلزبية وممهذه البداية

احتلت األحباث املتعلقة باجلمهور نسبة كبرية مقارنة مبا أجنز يف نفس اال قبل التعددية 
مسني سنة ومقارنة مبا أجنز على مستوى العامل العريب وبلدان املغرب العريب خالل اخل

وكما يتضح أكثر من خالل حتليل عينة الدراسة يف . األوىل من بداية الدراسات اإلعالمية
، حيث تنجز 2000، جند أن أحباث اجلمهور تكثفت بشكل مثري منذ سنة الفصل الالحق
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 على األقل تتناول بشكل أو بآخر مجهور وسائل اإلعالم يف دكتوراه أطروحة سنويا
هذا التوجه اجلديد يف الدراسات اإلعالمية األكادميية،وعيا اقتصاديا وقد يعكس . اجلزائر

وسياسيا بضرورة توظيف البحث العلمي يف إجياد احللول العملية للعديد من املشاكل 
 حيث يبدو أن هذه الدراسات األكادميية تشكل أرضية جدية. االجتماعية املطروحة
يساهم يف التأسيس املعريف سا ، مم)Recherche Fondamentale( للبحث األساسي

 مع  )Recherches Appliquées(وقد تتبعها انطالقة مماثلة لألحباث التطبيقية . والنظري
اشتداد املنافسة بني املؤسسات اخلاصة الفاعلة يف الصناعة والتجارة وتكنولوجيات 

  . االتصال واخلدمات
يثري املعارف نه أن من شأغري أن تطور هذه األحباث قي االجتاه املوجب الذي 

 ويعمل على إجياد احللول املالئمة للمشاكل العديدة املعقدة املطروحة يف الواقع العلمية،
دف حتسني ظروف احلياة، يتوقف على مجلة من الشروط األولية الواجب املعيش 

هدف إنتاج معرفة علمية متميزة عن املعرفة الشعبية وعن ستتوافرها يف كل نشاط علمي ي
ويأيت يف مقدمة هذه الشروط، الروح . عرفة املهنية أو احلرفية وكذلك عن املعرفة الدينيةامل

اليت تستند إىل جمموعة من االستعدادات الذهنية تتعلق باملالحظة الضرورية لذلك والعلمية 
التفتح الذهين واملوضوعية، و وصياغة مشكلة البحث) Rationalité( والتساؤل والعقالنية

 كما تتوقف .)17(األفكار املسبقة والتخلص من الذاتيةااليدولوجيا واد عن أي االبتع
القيمة العلمية لنتائج أي حبث أساسي على الدقة والوضوح يف تعريف اإلشكالية املطروحة 

واالرتكاز على منطلقات نظرية مالئمة واختيار األدوات املنهجية املناسبة لطبيعة مشكلة 
  .  والتحكم فيهاالبحث

، وما هي األحباث، موضوع هذه الدراسةهذه  هي إذن طبيعة إشكاليات فما
أهم النتائج املتوصل إليها وأمهيتها العلمية سسها املنهجية وما أمنطلقاا النظرية و

  والعملية؟ 
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  وامش اهل
 تتميز اتمعات التقليدية ببطء كبري يف االنتقال من حالة إىل أخرى، حيث يتم -1

ثات  عن اآلباء واألجداد مهما كانت طبيعتها، خاصة يف اتمعات اليت التشبث باملورو
تعتز بتراثها احلضاري واليت تتوجس خيفة من املستجدات اليت تبدو هلا متناقضة مع 

  . تراثها
آفاق وحتديات، دار هومةللطباعة، النشر :  أمحد محدي، اخلطاب اإلعالمي العريب-2

  115. ، ص2007والتوزيع، اجلزائر 

الرهانات والتحديات، مكتبة الفرح للنشر والتوزيع، : حممد قرياط، اإلعالم واتمع -3
  315.  ص،2001، الكويت

، ترمجة رمزي يس وعزت فهيم، التأثري يف اجلماهري عن طريق اخلطابة، ي كار بنج-4
  1964القاهرة، 

غربية للطباعة  املة، الشرك- قضايا ومقاربات-االتصال يف الوطن العريب حممد طالل، -5
   90.، ص1993والنشر، الرباط، 

ية تطورا مذهال منذ ما كمربيقية يف الواليات املتحدة األمريحباث األلقد تطورت األ -6
بعد احلرب العاملية الثانية، يف حني تتطور الدراسات اإلعالمية ودراسات اجلمهور النظرية 

  يف أوروبا، وخاصة يف اململكة املتحدة
  جزائرية وأجنبيةاترسائل منجزة من قبل جزائريني يف جامعاخلاص بحق ل انظر امل-7

  .خارج احلدود الزمانية تمع البحث
8- Repertoire : Theses universitaires algeriennes en sciences politiques, 

administratives et de l’information, 1899-2005,  FSPI, Alger, 2005 

وسائل اإلعالم ، يف قع الدراسات والبحوث اإلعالمية يف الوطن العريبواحممد طالل،  -9
  1992، منظمة األليسكو، تونس وأثرها يف اتمع العريب املعاصر

يشتمل عدد الدراسات املشار إليها يف دراسته الباحث املغريب، مذكرات التخرج  -10
ربية والفرنسية وأطروحات باللغتني الع) 42(لنيل شهادات الليسانس ورسائل املاجيستري 

ومنها أطروحة الباحث بوجالل  الدكتوراه املنجزة يف جامعة اجلزائر وجامعات أجنية،
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، جامعة القاهرة، "اإلعالم والوعي االجتماعي لدى الشباب اجلزائري: " عبد الل املعنونة
1989     

 دستور ليربايل حدث تغري جدري يف النظام السياسي واالقتصادي يف اجلزائر على إثر -11
 فتح اال للمهنيني إلنشاء 1990ترتب عنه قانون إعالمي سنة ، 1989 وضع سنة

  مؤسسات إعالمية خاصة
 سجل الرسائل واألطروحات اجلامعية لقسم علوم اإلعالم واالتصال للفترة مابني -12

  .2006 و 1995
  : فيما يلي بعض من هذه املسامهات-13
  1995، دار هومة، اجلزائر، اإلعالمي املعاصرالفكر  عزي عبد الرمحان، -
  1994، ، اجلزائر االتصالملعا عزي وآخرون، -

- Zahir Ihaddaden, La Presse Ecrite, Ihaddaden AT-Tourath, Alger 2002 

 ، اجلزائر  جزء11، يةيط يف الدراسات اجلامعالوسبن خرف اهللا وآخرون،  -
2003/2006  

    2007 ال واملقايل، دار هومة، اجلزائر، املق عبد العايل رزاقي،-
   2007  وسائل اإلعالم واالتصال الرقمية، اجلزائر، جانفي حممد لعقاب،-
لقنوات الفضائية وتأثريها على القيم االجتماعية والثقافية  بوجالل وآخرون، ا-14

  .، دار اهلدى، عني مليلة، اجلزائر، بدون تاريخوالسلوكية لدى الشباب
  حول االتصال املؤسسايت )2005دكتوراه، (، كربوش )2003دكتوراه ( مزيان حممد -15

    . يف االتصال غري اللفظي)1998ماجيستر، (و بومجعة رضوان 
طالل الباحث املغريب حممد قد يلجأ باحثون آخرون إىل تصنيف آخر، مثل ما فعل  -16

، مثل الصحافة عند تصنيف الدراسات اإلعالمية يف الوطن العريب، حسب الوسيلة
املكتوبة واإلذاعة والتلفزيون اليت مجعناها يف صنف واحد هو الوسيلة، واحملتويات مثل 

.واليت وضعناها ضمن فيئة الرسالة... اإلعالن والدعاية  
17- Maurice Angers,  Initiation Pratique a la Méthodologie des Sciences 
Humaines, Casbah Université, Alger, 1997, p.45 
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 الفصل اخلامس
  أحباث اجلمهور يف اجلزائرطبيعة

لتطبيقي السابق، استعراض مفردات الدراسة اليت تكون جمتمع لقد مت يف الفصل ا
البحث املتعلق بالدراسات اإلعالمية يف اجلزائر، وحماولة التعّرف على خمتلف جوانبها 

. وخاصة حماور اهتماماا وحجم انشغاالا يف كل حمور  
تفاصيل،  وحناول يف هذا الفصل التطبيقي الثاين من الدراسة، التعّرف بقليل من ال

على طبيعة أحباث اجلمهور يف اجلزائر من خالل حتليل مفردات العينة املقدمة يف اإلطار 
املنهجي هلذه الدراسة، ومن خالل املنطلقات النظرية اليت ترتكز عليها واألسس 

وسنحاول أيضاً أن نقارا مبا مر بنا من مناذج ومقاربات . واخلطوات املنهجية اليت تتبعها
ة ومنهجية جيري ا العمل البحثي األكادميي يف العامل من حولنا، واليت تعكس نظري

Up-Dating( معطيات الواقع احلقيقية، وحتاول باستمرار حتيني تلك املنطلقات النظرية ) 
. واألسس املنهجية املستمدة من التاريخ الطبيعي ألحباث اجلمهور  

اليت طُرحت يف أكثر من موضع    اإلجابة عن التساؤالت ارتأينا، يف سبيل وقد 
: فئات رئيسة ختصثالث يف مسار هذه املعاجلة، أن حنلل أحباث العينة من خالل   

  طبيعة اإلشكاليات املطروحة يف أحباث العينة،-  
املتبعة، املنهجيةواألدوات األسس و املنطلقات النظرية -  
أو التساؤالت ومدى /رضيات والنتائج اليت مت التوصل إليها ومدى انسجامها مع الف -  

إجابتها عنها، وأيضا مدى تطابق هذه اخلالصات مع ما توصلت إليه دراسات اجلمهور 
يف اتمعات الرائدة ويف مقدمتها الواليات املتحدة  األمريكية اليت ،كما ورد يف املقدمة، 

الثقافة الليربالية تعمل منذ انتهاء احلرب العاملية الثانية، على توسيع نطاق انتشار قوالب 
.على الطريقة األمريكية، النواة الصلبة احملركة للعوملة، كنسق وصريورة  

وقبل معاجلة فئات التحليل السالفة الذكر، نشري إىل أن الدراسات اإلعالمية  
ودراسات اجلمهور بالنتيجة، تأخذ يف سياق العوملة، طابعاً مشولياً أكثر فأكثر، جيعل من 

 دراسة أية ظاهرة، مهما كانت خصوصياا احمللية، دراسة علمية مبعزل الصعوبة مبكان،
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ومن هنا، فإن أخذ . عن اخلالصات اليت كانت الدراسات السابقة قد توصلت إليها
عنصر املقارنة بعني االعتبار، ال غىن عنه يف هذه الدراسة التحليلية النقدية حول أحباث 

. اجلمهور يف اجلزائر  
ذلك أيضا، ضبط الفواصل املتعلقة مبكانة أحباث اجلمهور يف كما ينبغي قبل  

الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر، من خالل استعراض مفردات عينة البحث والتعريف 
:مبختلف جوانبها الشكلية ودرجتها العلمية وتاريخ إجرائها، كما يوضحه اجلدول التايل  

   ملحق رقم 8
 أطروحات الدكتوراه املتعلقة مباشرة باجلمهور يف جمتمع وعينة البحث

س.سجل الرسائل واألطروحات، م:املصدر  

إن العينة املختارة تتضمن، إذن ست أطروحات كلها من درجة دكتوراه دولة، أعلى 
، 2006 و 1998  بني درجة استحقاق علمي يف اجلزائر، أجنزت يف الفترة املمتدة ما

وتتناول خمتلف أصناف مجهور وسائل اإلعالم اجلماهريية ابتداء من املتفرجني على 
العروض املسرحية، كما هو احلال بالنسبة لدراسة الباحث بوكروح، وصوالً إىل 

ت/رقم   
اقشةسنة املن الدرجة عنوان البحث البحث/م   

اهدكتور احلدث املسرحي و اجلمهور 1  ج 1998 

 نيالنترنيت"ل و املعلومات دراسة استكشافية اإلعالمجمتمع  2
"اجلزائريني  

اهدكتور  
 ج 2001

ثر البت التلفزيوين املباشر على الشاب اجلزائريأ 3 راهدكتو   ج 2003 

4 2003-1983 :  و عالقتها بالقيماإلعالميةاملنظومة 
اسة ميدانية يف القيم على عينة من اجلامعيني اجلزائينيدر  

اهدكتور  ج 2004 

5 Agenda Setting  دراسة نقدية على ضوء احلقائق
  يف اتمع اجلزائرياإلعالميةاالجتماعية و الثقافية و 

اهدكتور  ج 2005 

وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى الشباب أثر  6
طقة البليدةدراسة استطالعية مبن  

اهدكتور  ج 2006 
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املبحرين االفتراضيني على املواقع اإللكترونية للشبكة العنكبوتية العاملية، كما هو شأن 
كل من الباحثني لعقاب و بومعيزة، مروراً بقراء الصحافة املكتوبة عند الباحث دراسيت 

.متاّر واملستمعني واملشاهدين عند كل من الباحثني بن روان وبوعلي  
تكاد تندرج ضمن هذه الفئة، هي دراسة ) 1(وهناك أطروحة دكتوراه دولة سابعة

ن اجلزائري، منوذج الرسوم الباحث زعموم اليت تتناول برامج األطفال يف التلفزيو
املتحركة، األمر الذي يدرجها ضمن فئة حمتوى الرسائل اإلعالمية وفقاً للتقسيم املعتمد 

وتكمن دراسة زعموم، من زاوية هذه الدراسة، يف أن الباحث أفرد . يف هذه الدراسة
 صفحة، لدراسة مجهور الرسوم املتحركة 414 صفحة من حجم حبثه الكلي البالغ 235
ن أطفال املدارس يف ثالث مناطق حضرية وشبه حضرية وريفية، أي أنه خصص، م

 يف املائة للدراسة امليدانية اليت تشمل مجهور األطفال، ولكن تشمل 56نظرياً، أكثر من 
وقد مت . أيضاً احمليط الطبيعي واالجتماعي والثقايف والتكنولوجي الذي يعيشون فيه

 عينة الدراسة هلذا السبب ، أي انضمامه جزئيا لفئة استبعاد هذا البحث األمربيقي من
.السياقات اخلارجة عن نطاق عينة الدراسة  

ويبدو، شكالً، أن قراءة عناوين أربع أطروحات حتيل مباشرة إىل اجلمهور،  
كموضوع للبحث، فيما تشري دراسة الباحث بن روان للجمهور بصفة غري مباشرة، 

دى عينة من اجلمهور، يف حني أن دراسة الباحث متار ال باعتبار أا تركز على القيم ل
تشري ألية عالقة بني عنواا وبني اجلمهور، مع أا حتاول مقاربة آثار الصحافة املكتوبة 

.على السلوك االنتخايب جلمهور القراء  
أما من حيث أصناف اجلمهور، فتناولت دراستان من الست، مجيع أنواع  

اآلن لدى وسائل اإلعالم التقليدية من صحافة وإذاعة وتلفزيون، اجلمهور املعروفة حلد 
ومها دراستا الباحثني بومعيزة وبن روان، إىل جانب مجهور الواب بالنسبة للدراسة 

األوىل، يف حني عاجلت الدراسات األربع األخرى صنفاً واحداً من اجلمهور، كما هو 
:مبني يف اجلدول التايل  
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     جدول رقم9:
 أصناف اجلمهور، موضوع الدراسة

صنف غري معين= 0، صنف معين بالدراسة = 1  

  يف عينة الدراسة طبيعة اإلشكاليات املطروحة.1
 هي حتديد املشكل الذي يطرح  بعد اختيار املوضوع، مرحلة يف كل حبثهمإن أ

تساؤالت أو يبدو يف حاجة إىل دراسة، األمر الذي يستوجب حتديد طبيعة املشكل الذي 
للتأكد من صحتها اختبار الفرضيات راد مقاربته، أي حماولة اإلجابة عن التساؤالت، أوي 

ويتوجب جعل املشكلة عملية . أو خطئها دف تثبيتها أو تعديلها أو إلغائها
)Operationnalisation((2)  صيغ ومفاهيم دقيقة تسمح بالتحري يف مبعين حتديدها ،

أو / وموضوعية التساؤالتواقعية و من الرتول إىل امليدان للتأكد أياألمربيقي، 
ى، فإن جعل املشكلة عملية، يعين حماولة ترمجة وجتسيد املفاهيم  وبعبارة أخر.الفرضيات

.ومطابقتها على الواقع املالحظ أو القابل للمالحظة والتمحيص  
هذه الدراسة من إشكاليات متت صياغة فردات عينة  انطلقت كل األحباث، موقد

ات  أو وضع فرضي،بعضها بكيفية تتضمن تساؤال جوهريا تتفرع عنه تساؤالت مكملة
تعرب عن الشك اإلجيايب واليقني يف بعض األفكار واملعتقدات اليت تدفع الباحث إىل 

 اكتفى بطرح تساؤالت بسيطة غري دقيقة وغري التساؤل، يف حني أن بعضها اآلخر
حيث جاءت يف صياغات عمومية تتداخل فيها احلدود الفاصلة بني االنطباع مؤرقة، 

 ال تسمح بين على خلفيات معرفية نظرية ومنهجيةالعام والتساؤل العلمي الصارم امل
.باإلجابة املقنعة عليه  

 املتفرجون  الوابومستخدم املشاهدوناملستمعونءالقرا

 0 1 111دراسة بومعيزة

 0 0 100دراسة متار 

   111دراسة بن روان

 0 0 100دراسة بوعلي

 0 1 000دراسة لعقاب

 1 0 000دراسة بوكروح



  - 180 -

ولكي تتضح أكثر طبيعة اإلشكاليات املطروحة يف هذه األحباث ومواطن القوى 
والضعف يف كل واحدة منها، نتطرق فيما يلي إىل مضامينها، انطالقا من آخر هذه 

رتيب الزمين العكسي إىل آخر ، والرتول حسب الت)2006(الدراسات، دراسة بومعيزة 
وقد تسمح هذه املعاجلة املنطلقة من حيث ). 1998(هذه الدراسات، دراسة بوكروح 

انتهت أحباث العينة وتنتهي حيث انطلقت، من مالحظة التطور الذي حدث خالل 
النصف األول من العقد اجلاري يف األحباث املنجزة على مستوى قسم علوم اإلعالم 

. واالتصال  
بل ذلك، نلخص يف اجلدول التايل مدى االهتمام الذي يوليه كل باحث وق
، مع لجمهور، موضوع دراسته، تعكسه النسب املئوية مقارنة باحلجم الكلي للبحثل  

 يف أغلب للجمهور يف حد ذاته حصراً  ليس خمصصجماحل امالحظة أن هذ
 التلقي، كسلوك فعل إىل جانب خصائص ومسات اجلمهورأيضاً شمل ي ولكنه ،األحباث
.  اجتماعي  

 جدول رقم 10:
 مدى االهتمام باجلمهور

جمموع األحباث، مفردات العينة: املصدر   

 
 
 

احلجم الكلي موضوع الدراسة

عدد - ا -لصفحات

احلجم املخصص 
             

  للجمهور 

النسبة املئوية 
0/0  

األنترنات+مجهور وسائل اإلعالم التقليدية  35199 28.20 

 8.35 33528 مجهور الصحافة اجلزائرية

جلزائرمجهور القنوات الفرنسية يف ا  29459 20.06 

 7.75 58045 مجهور وسائل اإلعالم من جامعيني ومهنيني

 15 41664 مجهور األنترنات يف اجلزائر

 40 423169 مجهور املسرح اجلزائري
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(الشبابى إشكالية أثر وسائل اإلعالم على القيم لد 3 ( 
جاءت دراسة بومعيزة املنتمية أصال لفئة األحباث املتعلقة جبمهور وسائل اإلعالم 

 صفحة خمصصة للجانب النظري 154 صفحة لإلطار املنهجي و31 صفحة منها 351يف 
جلمهور خمتلف وسائل اإلعالم من " متثيلية" صفحة لدراسة عينة 99يف حني خصصت 

املدروس ومساته  أي أن واقع اجلمهور. ناتتلفزيون وإذاعة وجرائد وجمالت وأنتر
احتل شكال، قد  جتاه خمتلف وسائل اإلعالم اليت يتعرض هلا، هالدميوغرافية وسلوكيات

.    يف املائة من احلجم الكلي للدراسة 28.20  
ينطلق الباحث من فرضيات بسيطة ولكنها جوهرية متس لب العديد من 

عالم اجلماهريية، خاصة التلفزيون، واليت سادت يف االعتقادات املتعلقة بتأثري وسائل اإل
 واليت يبدو أا ،يف اتمعات الرائدةزمنية معينة نتيجة لظروف تارخيية معينة فترات 

زالت سائدة يف األوساط الشعبية والسياسية وحىت األكادميية يف اتمعات االنتقالية، ما
ة على أمهية األحباث املنجزة يف تأكيد فقد وضع، عالمات استفهام كبري. ومنها اجلزائر

درجة اليقني املتعلقة مبدى تأثري وسائل اإلعالم اجلماهريية يف اجلوانب اإلدراكية 
وأرجع ذلك إىل صعوبات منهجية . والوجدانية والسلوكية عند بعض الفئات الشبابية

"(أننا الزلنا يف مرحلة طرح األسئلة ومجع البيانات "ونظرية، معتقداً 4  واليت تعترب يف حد )
. ذاا بداية جوهرية ملا قد تؤدي له من تراكم معريف  

يف هذا السياق طرح الباحث بومعيزة تساؤله اجلوهري حول أثر وسائل اإلعالم 
على نشر القيم وتعزيزها وتغيري السلوكيات، أي حياول الباحث أن يعرف مدى ارتباط 

وجتاوزه ) منها األصلية(ببعض القيم ) ليدةوالية الب(الشباب يف منطقة جغرافية معينة 
لبعض السلوكيات بفضل استعمال وسائل اإلعالم والتعرض حملتوياا، كما حياول إبراز 
مدى تأثر هذه الفئة من اجلمهور باألفكار االستحداثية الوافدة مع التدفقات اإلعالمية 

ا ودور بعض األفكار بصفة رئيسة، ومدى حمافظتها على قيمها األصلية أو ختليها عنه
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االستحداثية والسلوكيات املتبناة يف إبعادها عن القيم أو حتقيقها لغايات نفعية هلا وفقا 
.آلليات االستجابة وأمناط التفاعالت  

وإىل جانب هذا التساؤل اجلوهري الذي تتمحور حوله إشكالية الدراسة، تطرق 
ية يكتسي إعدادها أمهية قصوى الباحث أيضا إىل إشكالية تنشئة الشباب كفئة اجتماع

بالنسبة ملختلف مؤسسات التربية والتعليم والتكوين وعالقة نوعية هذه التنشئة بالقيم 
كما عاجل إشكالية القيم وعالقاا الترابطية مبؤسسات .  الشبابىوالسلوكيات لد

 تناول وأخريا. التنشئة االجتماعية املختلفة اليت من ضمنها وسائل اإلعالم اجلماهريية
واألدوات إشكاليات التأثري اليت سنعود إليها بنوع من التفصيل لدى دراسة األطر النظرية 

.ألحباث اجلمهور يف اجلزائراملنهجية   
ولتدقيق إشكالية الدراسة أكثر، عمد الباحث إىل صياغة سبع فرضيات وزعها 

م اجلماهريية، يتعلق احملور األول بعادات استعمال وسائل اإلعال. على أربعة حماور
اختالف استعمال الشباب لوسائل اإلعالم باختالف ) 1(ويتضمن أربع فرضيات ختص

استعمال الشباب للتلفزيون أكثر من وسائل اإلعالم ) 2(املتغريات الدميوغرافية، و
استعمال الشباب للفضائيات األجنبية أكثر من استعمال ) 3(األخرى احمللية واألجنبية، 

. تعرض الشباب ملضامني اخليال أكثر من تعرضهم حملتويات الواقع) 4(لي، التلفزيون احمل
وخيص احملور الثاين أثر وسائل اإلعالم على القيم، وحيتوي فرضية واحدة تزعم أن وسائل 

اإلعالم ال تساعد على ارتباط الشباب بالقيم لكون هذه الوسائل متيل أكثر إىل الترفيه 
باستثناء بعض احملتويات اإلعالمية من مثل الوثائقيات واالستهالك واخلطاب السياسي 

ويدور احملور الثالث حول أثر وسائل اإلعالم على . والربامج الدينية والتعليمية
السلوكيات، ويضم أيضا فرضية واحدة تتوقع أن وسائل اإلعالم تساعد الشباب على 

بارتباط الشباب بالقيم أو وأخريا، يتعلق احملور الرابع . جتاوز بعض السلوكيات السلبية
االبتعاد عنها ومدى جتاوزهم لبعض السلوكيات، وحيتوي على فرضية واحدة مؤداها أن 

-اقتراب الشباب أو ابتعاده عن القيم يتوقفان على اخلصائص الدميوغرافية والسوسيو
. ثقافية واالقتصادية  
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إلعالم التقليدية بعد استعراض إشكالية دراسة بومعيزة اليت تعىن جبمهور وسائل ا
واإلليكترونية، نتطرق فيما يلي إىل الدراسة السابقة تارخييا هلا مباشرة واملتعلقة جبمهور 

الصحافة املكتوبة يف اجلزائر ومدى مالءمة مقاربة األجندة لدراسة السلوك االنتخايب 
. جلمهور القراء  

(املكتوبة يف اجلزائر إشكالية األجندة لدى مجهور الصحافة 5( 
 واملتعلقة بالسلوك االنتخايب يف 2005متار اليت نوقشت سنة الباحث تكون دراسة ت

 صفحة 335من ،2004عالقته مبضامني الصحافة املكتوبة أثناء احلملة االنتخابية لرئاسيات 
 صفحة لإلطار النظري والسرد التارخيي 116 صفحة خمصصة للجانب املنهجي و48منها 
 109ور ومساته العامة والفردية يف حني خصصت  صفحة خاصة بتعريف اجلمه28و

أي أن مجهور الصحافة املكتوبة يف اجلزائر احتل . صفحات لتحليل بيانات االستمارة
 يف املائة من احلجم اإلمجايل هلذه الدراسة اليت تندرج ضمن أحباث 8.35  مساحةشكال،

(اجلمهور 6( 
النتخايب لرئاسيات السلوك احول  حاول الباحث أن يصيغ إشكالية دراسته 

 يف اجلزائر يف عالقاته باخلطابات اإلعالمية للصحافة املكتوبة، ومدى قابلية فرضية 2004
إىل أي مدى "فركز تساؤل الدراسة اجلوهري على . األجندة للتطبيق على احلالة اجلزائرية

املكتوبة ميكن أن تساعدنا فرضية األجندة يف دراسة واقع العالقة بني الصحافة اجلزائرية 
، وما هي السياقات النظرية اليت تطرحها 2004ومجهورها أثناء احلملة االنتخابية الرئاسية 

"هذه الفرضية وكيف ميكن االستعانة ا لتفسري هذه العالقة؟ .) 7( 
ولإلجابة على هذه التساؤالت صاغ الباحث فرضيتني رأى أما كافيتان الختبار 

سة تفاعل اجلمهور مع مضامني الصحافة املكتوبة يف مدى مالءمة فرضية األجندة لدرا
ر فقد افترض، أوال، أن ما تطرحه الصحافة من قضايا أثناء احلملة االنتخابية يعّب. اجلزائر

عن القضايا اليت تشغل بال الفرد املواطن يف نفس املرحلة، وثانيا، أن الصحافة املكتوبة 
. ل تكرارها هلذه املواضيعترفع من أمهية املواضيع لدى اجلمهور من خال  
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وقبل هذه الدراسة، كان الباحث بن روان قد ناقش أطروحة مماثلة تناولت 
املنظومة اإلعالمية وعالقتها بالقيم لدى اجلامعيني واإلعالميني، جاءت يف شكلها 

: وإشكاليتها كما يلي  
 )8 (إشكالية التأثري يف القيم لدي اجلامعيني واإلعالميني

، يف حجم كبري نسبيا، 2004روان اليت نوقشت سنة  بنالباحث جاء ت دراسة 
، وهو عبارة عن مقدمة  صفحة لإلطار املنهجي30 صفحة منها 580حيث تتكون من 

 45 للجانب التطبيقي والنتائج، خصصت منها 380 صفحة للجانب النظري و168 وعامة
عية البصرية اليت صفحة فقط جلمهور الصحافة املكتوبة ومجهور وسائل اإلعالم السم

مساها املنظومة اإلعالمية واليت متت دراسة أثرها على ترسيخ القيم لدى أفرد العينة من 
ويبدو واضحا أن واقع اجلمهور الذي يفترض أنه مركز الدراسة، مل . جامعيني ومهنيني

. يف املائة من احلجم الكلي7.75حيتل سوى   
الباحث يف التساؤل اجلوهري، ولقد ركزت هذه الدراسة على إشكالية صاغها 

األخرى  مدى تساهم املنظومة اإلعالمية مع بقية املؤسسات اتمعية  أيإىل: "كما يلي
يف ترسيخ وبناء قيم األفراد على املدى ) اجتماعية وثقافية و دينية وسياسية ومهنية(

وىل أن  وضع الباحث فرضيتني أساسيتني، مفاد األ، ولتوضيح هذه اإلشكالية."الطويل؟
خطاا وحتديد حمتواه وترسيخه على املدى الطويل، " املنظومة اإلعالمية تعتمد يف بناء 

   ، ومفاد الثانية أن"على ترسانة ضخمة من العناصر الثقافية اليت توفرها املنظومة القيمية
قيم األفراد واجتاهام ومواقفهم وسلوكيام تساهم يف ترسيخها وبنائها وحتديدها "

"(ئل اإلعالم من خالل صريورة تارخييةوسا 9.( 
 ينطلق من اعتبار وسائل اإلعالم، شأا شأن مؤسسات ،ويالحظ أن الباحث

 على املدى البعيد، وهو نفس املرتكز التنشئة االجتماعية األخرى، ميكن أن تترك أثراً
يه، ، والذي كانت الدراسات اإلعالمية قد فصلت فالذي استند إليه الباحث بومعيزة

. كما سيأيت الحقا  
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 إىل طبيعة يف أطروحات احتمال األثر البعيدة املدى،قد يعود هذا التقاطع و
موضوع األثر املبحوث وهو موضوع القيم اليت تتغري ببطء على عكس املواقف 

واالجتاهات اليت دأبت أحباث اجلمهور األمربيقية على التركيز عليها نظرا لطبيعتها املتغرية 
.  الظرفية السريعة ألهداف احلمالت االشهارية واالنتخابيةومالءمتها  

هذا التوجه مع ما يذهب إليه الرأي الغالب يف الدراسات اإلعالمية يف يتوافق و
 على املدى البعيد، وهو االعتقاد لوسائل اإلعالم إمكانية حدوث أثر ما الغرب، أي اجتاه

ن املاضي أن وسائل االتصال السائد منذ أن أكد كالبر يف اخلمسينيات من القر
اجلماهريي ليست بالضرورة وبالكفاية سببا يف تأثر اجلمهور، ولكنها تعمل يف ترابط 

ضمن عوامل وسيطية، كما مت شرحه يف الفصل الثالث من هذه الدراسة، مبناسبة تناول 
.التطور التارخيي ملقاربات مجهور وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريية  

 دراسة الباحث بوعلي  هي،ة أخرى ثالثة تتعلق بنفس موضوع القيم وهناك دراس
(الذي عاجل ظاهرة التدفق اإلعالمي العابر لألمم  Transnational Flow of Information (

.بفعل تكنولوجيات االتصال احلديثة ومدى تأثريه يف قيم فئة من اجلمهور  
 )10 (بابإشكالية تأثري البث التلفزيوين املباشر على قيم الش

تتكون دراسة  بوعلي اليت تدخل أيضا ضمن فئة أحباث مجهور وسائل اإلعالم 
جلانب املنهجي  اصفحة موزعة على  294  من، جبامعة اجلزائر2003واليت نوقشت سنة 

، أي مجهور القنوات  الذي احتل فيه جمتمع البحث،جلانب التطبيقياجلانب النظري ووا
 يف املائة من احلجم اإلمجايل 20 أكثر من  صفحة، أي59زائر، الفرنسية يف اجلالتلفزيونية 
.  للدراسة  

 ميكن أن حيدثها التأثريات اليت"ولقد انطلق الباحث يف هذه الدراسة من إشكالية 
وتفرعت عن هذه اإلشكالية ". الفضائي املباشر على الشباب اجلزائريالبث التلفزيوين 

:مجلة من التساؤالت، من بينها  
أو السلبية اليت تفرزها عينة من األفالم املقدمة يف /ي أنواع القيم اإلجيابية و ما ه-

 الفضائيات الفرنسية؟
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 ما هي نوعية الربامج أو احملتويات اليت تشد إليها املشاهد والعوامل املؤدية إىل -
 ذلك؟

 ما هي جماالت التأثري اليت تنعكس على األنساق القيمية وهوية املتلقي -
(؟الثقافية 11 ( 

 قنوات تلفزيونية فرنسية ملتقطة 3وقد اختار الباحث ثالث عينات، األوىل ختص 
 شخص 500 فيلما دراميا والثالثة تتعلق بعينة من اجلمهور تضم 36يف اجلزائر، والثانية 

قسنطينة، وهي العينة اليت تصب يف صميم و موزعني بالتساوي بني والييت أم البواقي 
ج فئة القنوات ضمن نظام املصادر والوسائل، كما م فئة األفالم دراستنا، بينما تندر

، وبذلك تلتقي هذه الدراسة، من حيث املختارة حمتوى الربامج، أي الرسائل اإلعالمية
تعدد احملاور، مع دراسة زعموم، ولكن ختتلف معها يف أا تتنـاول فئة من اجلمهـور 

قاداا وقناعاا وسلوكياا من خالل يفترض أنه باإلمكان استكشاف اعت) الشباب(
تقنية استمارة االستبيان، يف حني أن تقنية املالحظة باملشاركة تبدو أكثر األدوات مالءمة 

.ملقاربة سلوك مجهور دراسة زعموم، وهو األمر الذي مل حيدث  
ولئن كانت هذه الدراسات الثالث تركز على موضوع قيم مجهور وسائل 

 يف عالقتها بالرسائل اإلعالمية، أكثر من ، فئاته احلساسة خاصةاإلعالم عامة وبعض
يل احلجم الضئيل املخصص لدراسة أفراد العينات، وتناوهلا لتركيزها على اجلمهور بد

 تتعلقان جبمهور وسيلة إعالمية ني الباقيتنيمجهور وسائل اإلعالم عامة، فإن الدراست
لة اتصال مجاهريي، األنترنات، وتتناول واحدة  حيث  تتناول األوىل مجهور أحدث وسي

فكيف تناول الباحثان إشكالية مجهور هاتني . الثانية مجهور أعرق وسيلة إعالمية، املسرح
 الوسيلتني؟

 )12 (إشكالية مجهور األنترنات يف اجلزائر
 ملقاربة إرهاصات ،لعقاب اليت تعترب أول حماولة يف اجلزائرالباحث جاءت دراسة 

تماعية ثقافية متولدة عن التطورات التكنولوجية املتسارعة، وخاصة آثار اج-بيئة تقنو
 صفحة موزعة على اجلانب 400االستعمال املتزايد لشبكة األنترنات يف اجلزائر، يف 
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 52وقد خصصت . الوصفي التارخيي لتطور وسائل اإلعالم وعالقتها بالتغيري االجتماعي

" األنترنيتيني" جم الكلي، حملاولة استكشاف  يف املائة من احل13صفحة، أي ما يعادل 
.، أي مجهور هذه الوسيلة االتصالية  الوافدة على الفضاء اإلعالمياجلزائريني  

طبيعة التحوالت اليت حتدثها التكنولوجيا "   وقد تركزت إشكالية الدراسة حول 
 التساؤالت وطرح الباحث مجلة من". احلديثة لإلعالم واملعلومات على اتمع البشري

اإلشكالية، وتتعلق بالتطور التارخيي هذه جتيب على أن رأى أن من شأن معاجلتها 
لوسائل اإلعالم، وخصائص ومميزات جمتمع اإلعالم واملعلوماتية، ووسائل اإلعالم 

واالتصال يف هذا اتمع، والتفاعل بني التكنولوجيات واتمعات، والتحديات اليت 
.  واإلسالميتواجه العامل العريب  

وخبصوص اجلانب التطبيقي، طرح الباحث تساؤالت أخرى تتعلق بوضعية 
األنترنات يف اجلزائر والصعوبات اليت تعترض مستخدميها وأخريا مدى تفاعل 

(اجلزائريني مع األنترنات" األنترنيني" 13.( 
ويالحظ أن صياغة اإلشكالية ذا الشكل تكاد ختلو من أرق اهلاجس النظري 

، وقد يعود ذلك. ي غالبا ما يدفع إىل التساؤل وتأمل التراث املعريف املتعلق باملوضوعالذ
 التكنولوجيا  حداثة وليس يف اجلزائر، إىل حداثة األداة التكنولوجيةكما قال الباحث،
 والدراسات املتعلقة خارج اجلزائر، حيث أن األدبيات اإلعالمية والسيما احلديثة لإلعالم

فقد بّينت .  سنوات7نية، دخلت مرحلة ثانية مع دخول القرن احلايل قبل سكسو- األجنلو
 أن ،1999، سنة "عنوان اجليل الثالث من دراسات اللتلقي"دراسة للخبري الربيطاين حتث 

األدبيات املتعلقة بالتكنولوجيات املرتلية، قد دشنت مرحلة ثالثة مع اجليل الثاين من 
أخرى حول إثنوغرافيا األنترنات للباحثني دانيال ميلر األنترنات، وهو ما أحلت دراسة 

.2003، وأكدته صونيا ليفينغستون، سنة 2000ودون ساليتر سنة   

التفاعلية بني هذه األداة  حاول الباحث مقاربة العالقاتمع ذلك، و
من منظور التطور التارخيي لوسائل اإلعالم اجلماهريية وليس من منظور ومستخدميها، 

وحىت  ة املراجع املعربة ندرأمام ، نولوجيات اجلديدة لإلعالم واالتصالتطور التك
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 آنذاك، على عكس األدبيات األجنلوسكسونية اليت تزخر بكم هائل من األدبيات املفرنسة
.  الدراسات املتعلقة مبختلف زوايا هذه الوسيلة التكنولوجية احلديثة  

 إشكالية أقدم عينة بالتطرق إىل خنتتم هذا العرض املقتضب إلشكاليات دراسات ال
وآخر حبث يتعلق باجلمهور أجنز يف اية القرن املاضي حول العالقة بني احلدث املسرحي 

.واجلمهور  
(إشكالية مجهور املسرح يف اجلزائر 14( 

تعترب دراسة بوكروح أقدم دراسة يف العينة املختارة واليت متت مناقشتها سنة 
 صفحة للجانب النظري حول ظاهرة 200 منها  صفحة خصص423وجاءت يف . 1998

 يف 40أي حوايل .  صفحة كاملة جلمهور املسرح169املسرح والسرد التارخيي لتطوره، و
حجم الدراسة خصص ملعاجلة التلقي واملشاهدة والسمات االجتماعية للجمهور  املائة من

شاهدة املسرح وأمناط التفاعل مع العروض املسرحية وعادات اجلمهور اجلزائري يف م
وتعترب دراسة بوكروح من الناحية الشكلية . حسب السنوات والشهور واأليام واملواقيت

الدراسة الوحيدة من ضمن مفردات العينة اليت أولت اهتماما كبريا للجمهور وفعل 
.  وما ينجر عنه من تفاعل، كفعل اجتماعي وثقايف، قيلالت  

 ومشكلة العالقة بني االهتمام الرمسي يتناول الباحث ظاهرة املسرح يف اجلزائر
وقد أدى . باملؤسسة املسرحية والنشاط الذي تقوم به وقدرا على االتصال باجلمهور

طرح هذه اإلشكالية إىل بروز عدد من التساؤالت اليت رأى الباحث أا حتث على 
ور حول وجود أو التفكري يف تأثري العوامل اليت تثريها يف احلركة املسرحية اجلزائرية، وتد

رمجت على مستوى التنظيم والغايات، ت، عدم وجود رؤية رمسية للمؤسسة املسرحية
واملصادر اليت استقى املسرح اجلزائري منها أعماله، وقدرة املسرح اجلزائري على خلق 

جتربة متميزة ختتلف عن جتارب املسرح العريب والدويل، وحجم اجلمهور الذي كان يقبل 
املسرحية وخصائصه، وأخريا مدى قدرة املؤسسة املسرحية اجلزائرية على على العروض 

(خلق عادات املشاهدة للمتفرج اجلزائري 15.( 
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هذه باختصار طبيعة اإلشكاليات اليت حاول الباحثون اإلجابة عن التساؤالت 
والفرضيات اليت تطرحها، من خالل االرتكاز على مجلة من النظريات واالستناد إىل 

ليها ستند إوسنعاجل فيما يلي، أوال، املنطلقات النظرية اليت ت. ت منهجية مالئمةإجراءا
مجهور وسائل اإلعالم يف اجلزائر وعالقات سلوكه ظاهرة هذه األحباث يف حتليلها ل

 بالرسائل اإلعالمية اليت يتلقاها من خمتلف الوسائل املتاحة يف البيئة اإلعالمية اجلزائرية
  .ألسس واألدوات املنهجية املتبعة يف هذه الدراساتوكذلك املقاربات وا

  لعينة الدراسة واألسس املنهجية املنطلقات النظرية-2
يرى علماء املنهجية أن مراجعة التراث النظري واألدبيات املتعلقة مبوضوع 

( أي حبث أو رسالة أو أطروحة (Take-off)البحث، تعترب نقطة إقالع 16  حيث أن ،)
نشاط معريف علمي، مبا فيه األحباث األمربيقية، ال ينطلق من الصفر بل كل باحث يقوم ب

(النظريات واملقاربات والنماذج على عرف تي Paradigms  املتعلقة واخلالصات السابقة) 
. أو إثرائها أو إلغائهاا أو تعديلهالتدقيقهلالسترشاد واالستئناس أو  مبوضوع حبثه  

يات النظرية والعلمية اخلاصة مبيدان معريف اإلملام مبجموعة من املرجعكما أن  
مشترك يف فترة معينة، يسمح للباحثني يف فرع معريف معني بأن تكون هلم نظرة مشتركة 

.  ع وباألحداث اليت تتناوهلا نشاطامـخاصة بالواق  
النظرية األصيلة نادرة، فهي أعمال عباقرة مشاهري من أمثال والواقع أن املراجع 

، وعباقرة ن وآينشتايد وفرو ي وكونت وبن خلدون ودركا ميتن وداروينغاليليو ونيو
أقل شهرة أو بدون شهرة ميكن االستئناس م وخاصة يف ميادين العلوم اإلنسانية 
.  ةواالجتماعية، حيث درجة اليقني ضعيفة نسبيا مقارنة بالعلوم الطبيعية والفيزيائي  

 ها أحباث العينة موضوع هذه الدراسة غري أن املرتكزات النظرية اليت انطلقت من
ختتلف من دراسة إىل أخرى، رغم حمورها املشترك واألسس املنهجية اليت تستند إليها، 

ودرجتها األكادميية العالية، وفضائها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف والتقين 
).أقل من ست سنوات(الواحد، وفترة إجنازها القصرية   
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على املوضوع يف )  يف املائة66أكثر من (ربعة من ستة أحباث  فقد ركزت أ
خمتلف اجلوانب النظرية )  يف املائة17من أقل (عالقاته باجلمهور، وتناول حبث واحد 

 17من أقل (املتعلقة باملوضوع وباجلمهور كموضوع للتأثري، بينما حلل حبث واحد فقط 
اجلمهور كظاهرة فاعلة يف املوضوع  واسةاألبعاد النظرية لكل من موضوع الدر) يف املائة

، وميكن التعبري عن طبيعة أو األثر/ومتفاعلة مع مضامينه، وليست فقط موضوع للتأثري و
.عالقة املنطلقات النظرية مبوقع التركيز واجتاهه اخلطي بالنسبة للجمهور  

:11جدول رقم   
 طبيعة عالقة املنطلقات النظرية باجلمهور

حباث املعنيةاألاجتاه العالقة   النسبة 
4/6 بسيط ،اجلمهور  املوضوع  66 

املوضوع  1/6 مركب،اجلمهور  17 

املوضوع 1/6 تباديل،اجلمهور  17 

جمموع مفردات العينة: املصدر                      

.  وقد يرجع ذلك إىل اختالف مواضيع البحث واختالف زوايا النظر للجمهور
 اجلمهور يف عالقاا بوسائل اإلعالم، بينما ى موضوع القيم لدهناك ثالثة أحباث تناولت
 األخرى بني حماولة واحدة الختبار إحدى فرضيات التأثري على ةتوزعت األحباث الثالث

مجهور وسائل اإلعالم يف اجلزائر، وحماولة أخرى لتشخيص مجهور وسيلة اتصال وإعالم 
. ع واجلمهور يف نفس الوقتجديدة يف حني متحور البحث الثالث حول املوضو  

:وميكن التعبري عن حمتويات اجلدول السابق بالتفاصيل العددية التالية  
:12جدول رقم   

 تفاصيل ارتكاز األبعاد النظرية

 النسبة املئويةأصناف اجلمهوراألحباث املعنيةاملوضوع املركزي
 %50الشباب، اجلامعيني واملهنيني3/6وسائل اإلعالم /القيم

 %16.6كتوبةقراء الصحافة امل1/6رضية التأثري ف

 %16.6مستعملو األنترنات1/6هور األنترناتوصف مج

 %16.6املتفرجون1/6لتفاعل بينهما وااملسرح واملشاهدة

جمموع مفردات العينة: املصدر  
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وانطالقا من هذا التصنيف، يالحظ أن هناك حبث واحد فقط، جعل شكال من 
اهتمامه، يف حني جاءت املنطلقات النظرية يف شكل سرد تارخيي لتطور اجلمهور حمور 

. الوسيلة اإلعالمية املدروس مجهورها والعالقة بني وسائل اإلعالم والتغري االجتماعي  
 نتطرق باختصار ، هلذه األحباث واألسس املنهجيةولكي تتضح املنطلقات النظرية

نفس الترتيب السابق املتعلق بطبيعة اإلشكاليات ليها، متبعني إ ستنداملأهم املرتكزات إىل 
. املطروحة  

 نظريات التأثري والقيم والشباب

خصص الباحث بومعيزة اإلطار النظري لدراسته إىل إشكالية التأثري يف حبوث 
وسائل اإلعالم،  وإشكالية دراسة القيم والسلوكيات والشباب، حيث تناول يف احملور 

 منها التقليد األمربيقي والتقليد النقدي ومقترب التلقي األول تقاليد حبوث التأثري
كما تناول مقترب االستعماالت . ومقترب االقتصاد السياسي وتأثري وسائل اإلعالم

واإلشباع واملقترب املعريف يف حبوث وسائل اإلعالم مثل التناغم والتنافر ومتثيل املعلومات 
أخريا حبوث دور وسائل اإلعالم يف ومقترب حتديد األجندة ونظرية لولب الصمت، و

الثقايف يف البلدان النامية واملقترب النقدي -التنمية ونظرية التحديث والتغري االجتماعي
الثقايف يف -وعوملة االتصال ومفهوم ما بعد احلداثة ونظرية االتصال والتغري االجتماعي

17(.ظل العوملة م وداللة مفهومها وتطرق يف احملور الثاين إىل صعوبة دراسة القي) 
وغموضه قبل أن يضع حتديدا إجرائيا ملفهوم القيم، واملقتربات النظرية للسلوكيات مثل 
املقترب السلوكي واملقترب السوسيولوجي وعالقة السلوكيات بالقيم، وأخريا مفهوم 
(.الشباب وخصائصه ومؤسسات التنشئة االجتماعية والشباب وقضايا القيم والثقافة 18 (

د بالشباب هنا هم فئة مجهور وسائل اإلعالم املختلفة اليت أراد الباحث أن واملقصو
ويالحظ أن الباحث الذي أجرى جردا . يقارب أثرها يف القيم اليت حتملها هذه الفئة

شامال ملختلف املقاربات املتعلقة ببحوث وسائل اإلعالم خالل حوايل قرن من الزمن، مل 
ئل اإلعالم أي مقترب مبعزل عن نظريات التأثري يفرد للشباب، كفئة من مجهور وسا

والتغري االجتماعي، رغم إقراره بتغيري استراتيجية حبوث التأثري منذ مثانينيات القرن 
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(.املاضي، بالتركيز على اجلمهور 19  قائم بذاته وكظاهرة  حموري كموضوع دراسة) 
سيولوجي اليت ألفها اجتماعية مرتبطة بوسائل اإلعالم ختتلف عن وحدات التحليل السو

  .سيوغرافياو السوالسوسيولوجيا العامة 
وقد اعتمد الباحث يف دراسته، من الناحية املنهجية، على منهج املسح الوصفي 

والتحليلي، على غرار الدراسات األخرى، وذلك  ملسح األدبيات اخلاصة  مبفاهيم 
 والتغري والقيم واإلدراكرض  والتعواإلشباعالدراسة من مثل التأثري واألثر واالستعمال 

والسلوك وخمتلف املتغريات، وكذلك حتليل وتفسري العالقة القائمة واملمكنة بني متغري 
وسائل اإلعالم املستقل ومتغريات القيم والسلوكيات والسمات الدميوغرافية واالجتماعية 

.التابعة  
روفها الطبيعية وعلى الرغم من إجيابيات البحوث املسحية يف دراسة املشكلة يف ظ

ويف سهولة توفري كم معترب من املعطيات يسمح باختبار عدد كبري من املتغريات، إال أن 
الباحث أقر باالنعكاس السليب للمنهج املسحي على مثل هذه الدراسة، حيث أنه مل 

يستطع أن يفصل فيما إذا كانت وسائل اإلعالم هي العامل احلاسم يف ارتباط أفراد العينة 
. م أو ابتعادهم عنهابالقي  

 موثوق متثيلية بسبب غياب بنوك معطيات عينة احتماليةكما أن صعوبة تكوين 
فيها، تؤدي حتما إىل تقدمي صورة جمزأة عن الظاهرة موضوع الدراسة، وتدفع إىل  

االعتماد على العينة العشوائية مما يتوجب اختاذ إجراءات صارمة قلما تتوفر للباحثني يف 
 االنتقالية، وبالتايل ينبغي التزام احلذر عند حماولة تعميم نتائج  أي دراسة اتمعات
 العشوائي، حماوال  من النوع غريوقد استخدم الباحث يف دراسته امليدانية عينة. ميدانية

جعلها متثيلية تمع البحث حرصا على توزيع جغرايف مناسب لكل منطقة ومتثيل اجلنس 
 على أسئلة اإلجابةكما عمد إىل االستعانة بتقنية املقابلة املقننة يف واملستويات التعليمية، 

.استمارة االستبيان  
(نظرية األجندة ومجهور الصحافة املكتوبة 20( 
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 استند الباحث متار يف حماولته اإلجابة عن فرضيات اإلشكالية اليت طرحتها
ة الذي يسود يف ، باألساس إىل منطلقات نظرية عموما ومقترب حتديد األجنددراسته

وتكمن . اتمعات احلديثة والسائرة يف طريق ما بعد احلداثة، منذ حوايل قرن من الزمن
عدد الدراسات اليت أجنزت " هذا املقترب الذي أراد الباحث اختبار افتراضاته، يف ةأمهي

(على أسسها ويف عدد البلدان اليت حاولت اختبار فرضياا 21  صفحة 116لقد أفرد ). 
 يف 34أكثر من ( باألساس، إىل اإلطار النظري ةدراسته اليت يقول عنها أا أمبرييقيمن 

 تناول مقاربات دراسات وسائل اإلعالم من املقاربة حيث. )املائة من احلجم اإلمجايل
الوظيفية والنقدية إىل املقاربة البنيوية مرورا بنظريات التأثري، من التأثري املطلق واحملدود إىل 

قات املعرفية واالستعمال واإلشباع ولولب الصمت، قبل أن يتناول بشيء من الفرو
على بناء تصور تطبيقي لتفاعل وسائل "ة ساعداملالتفاصيل نظرية حتديد األجندة، دف 

(."اإلعالم يف اجلزائر باجلمهور 23   .، وليس تفاعل اجلمهور مع وسائل اإلعالم)
ل إليه األولون من رواد هذه النظرية، ويبدو أن الباحث اكتفى مبا كان قد توص

أو احملدود لوسائل، ومنها الصحافة /رمبا متاشيا مع االعتقاد السائد بقوة التأثري البالغ و
 خبصائص ليست بالضرورة متوفرة يف مجهور وسائل اإلعالم هااملكتوبة اليت يتميز مجهور

.اجلماهريية األخرى  
ها ضمن الدراسات األمربيقية ملا هلا من وقد اعتمد الباحث يف دراسته اليت يدرج

 املتبادل بني اجلمهور ووسائل اإلعالم، على املنهج املسحي، التأثريتوجه جترييب يف تناول 
ويرى أن هذا املنهج لديه إجراءات تسمح جبرد آراء .  على غرار مجيع دراسات العينة

كما .  الصحافة املكتوبةاجلمهور من قراء الصحف وكذا أهم املواضيع املتناولة من طرف
استعان بأسلوب املقارنة ملقابلة اهتمامات اجلمهور وانشغاالته جبدول القضايا اليت 

ولتحقيق هذه األغراض، استعمل . تطرحها الصحافة املكتوبة مبناسبة احلملة االنتخابية
 الستخالص جدول القضايا اليت تشغل اجلمهور عن طريق اآلراءالباحث تقنية سرب 

، كما استعمل أداة حتليل املضمون لتحديد جدول االهتمامات ةاستبيانيع استمارة توزي
. اليت تركز عليها الصحافة  
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 وعينة اجلرائد ومدى متثيلها للصحافة اإلجرائيةوبصرف النظر عن اخلطوات 
اجلزائرية املكتوبة ونتائج حتليل املضمون، فإن اختيار عينة اجلمهور وخصائصها 

سكان ( متثيلها تمع البحثمدى  حول الحظاتطرح مجلة من املالدميوغرافية ي
درجة حول ، ومن جهة، واتمع اجلزائري الذي يرمي لدراسته، من جهة ثانية) العاصمة
.  النتائج املتوصل إليها ومدى قابليتها للتعميم على حاالت أخرى مشاةصدق  
 ا يشبهه،ستهل مباقد الباحث نفسه ، كان طرح هناك سؤال جوهري يبداية 

 بلديات يف العاصمة 4 فردا مذكرا من 235كيف ميكنك أن تستجوب : "تقدمي العينة
 مليون جزائري وجزائرية يبلغ سنهم أكثر 16 أنك تعرف ما يفكر فيه أكثر من عتقدوت

(." سنة بصرف النظر عن مستواهم التعليمي أو مستوى دخلهم؟18من  24  إن كما) 
ل قراء الصحافة املكتوبة واملعنيني باحلملة االنتخابية، أي الذين العينة يفترض أا متث

 من جهة، ويستطيعون القراءة يتمتعون باألهلية االنتخابية، أو أعضاء هيئة الناخبني،
. من جهة أخرى املستوى االبتدائي،معني مبا فيهمستوى دراسي هلم  أي والكتابة،  

تتضمن  سنة 31من  بدءا من فئة أقل عمريةات فئكما أن جتزئة عينة اجلمهور إىل 
البلديات اليت اختذت العينة احلصصية فئة الذين ليست هلم األهلية االنتخابية من سكان 

  على أسئلةاإلجابة النساء بسبب رفض متغري اجلنس وأخريا، قام الباحث بإلغاء. منهم
. حبجة عدم اهتمامهن بالسياسة أو سجلن تناقضات يف أجوبتهناالستمارة  

السلوك االنتخايب يف (ومع ذلك، فإن دراسة الباحث متار تذكّر، من حيث موضوعها 
اية العشرية األوىل (، ومن حيث موقعها يف تاريخ أحباث اجلمهور يف اجلزائر)الرئاسيات

، بدراسة الزارسفالد حول عالقة السلوك االنتخايب يف )من انطالق هذه الدراسات
ري البالغ الذي كان يعتقد أن وسائل اإلعالم متارسه على الرئاسيات األمريكية بالتأث

تلك الدراسة األمربيقية  اليت توصلت إىل تعديل وإلغاء العديد من املعتقدات . مجهورها
املتعلقة بالقوة اخلارقة لوسائل اإلعالم اجلماهريية، فهل ميكن لدراسة متار امليدانية أن 

 وعدم قابليتها ل أو تلغي فرضيات األجندةتؤكد أو تعد لدراسات الحقة  تشكل أرضية
  ؟للتطبيق على احلالة اجلزائرية
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(نظريات التأثري البعيد املدى لوسائل اإلعالم 25 ( 
خصص الباحث بن روان ثالثة فصول كاملة ملعاجلة اإلطار النظري ألطروحته، 

اإلعالم قبل أن م مفهوم املنظومة اإلعالمية عامة ونظريات التأثري البعيد املدى لوسائل 
يتطرق إىل مفهومه للمنظومة اإلعالمية اجلزائرية والتطور التارخيي للصحافة املكتوبة 

من الناحية الشكلية، احتل ما اصطلح عليه باجلانب النظري . البصري/وقطاع السمعي
والواقع أن املنطلقات النظرية . جم الكلي للبحثاحل يف املائة من 30 صفحة، أي 168

 روان جاءت عبارة عن جرد شامل مل النظريات املتعلقة، أوال، بالعملية لدراسة بن
االتصالية وباإلعالم واتمع ودور اإلعالم يف بناء املعاين الرمزية واكتساا من خالل 
(التعلم االجتماعي Social Learning  والتأثريات االنتقائية مرورا بالتفاعل واالنتماء )

.إلطار املؤسسايت ونظرية التأثري بعيد املدى لوسائل اإلعالماالجتماعي ووصوال إىل ا  
 وإىل جانب استعراض وحتليل ونقد مضامني خمتلف النظريات السلوكية 

 وغريها من التوجهات النظرية يف االجتماعيةوالسوسيولوجية والسيكولوجية والتنشئة 
 يف نفس السياق ،الباحثنظرا للعالقة بينها وبني االتصال واإلعالم اجلماهريي، تطرق 

يف اجلزائر ابتداء من الوضعية بعد االستقالل اإلعالم  إىل التطور التارخيي لوسائل ،النظري
 أهم البصري، مربزاً/إىل إجراءات التحكم والتنظيم يف الصحافة املكتوبة وقطاع السمعي

.  ا مسار قطاع اإلعالم الوطين اجلزائرياملراحل اليت مّر  
 روان، على خالف الباحثني اآلخرين، مساحة خاصة باجلانب ومل يفرد بن

 30ة العامة اليت وردت يف ماملنهجي لدراسته، حيث تناول اخلطوط العريضة ضمن املقد
خصوصية املوضوع املعاجل تفرض خصوصية أسلوب املعاجلة وطريقة "صفحة، ويقول أن

26 (.من الناحية املنهجية البحتة" التناول ه إلشكالية املوضوع وأمهيتها ففي سياق عرض) 
وعينة البحث امليداين وأهدافه، يرى بن روان أن أسلوب القياسات االجتماعية الذي 

ن من الوقوف على مايسود عينة البحث من آراء ومواقف وقيم ومصاحل استخدمه، ميكّ
كم كما أن أداة االستمارة االستبيانية واملالحظة ومعرفته اخلاصة باتمع حب. وأهداف

معرفة طبيعة العالقات االجتماعية وما حيدث فيها من اتفاق " نته من املعايشة، مكّ



  - 196 -

واختالف وتعاون وتنافس وحب وكراهية واستيعاب حقيقة قيم األفراد ومواقفهم جتاه 
األشياء واحلوادث والقضايا اليت تقع هلم ومدى تقبلهم للظروف اجلديدة اليت مير ا 
(."اتمع 27 أساتذة ( فردا من جامعيني749من ر الباحث عينية قصدية تتكون وقد اختا) 

 يف احملتواة ةاألسئلوصحافيني مهنيني وإطارات إدارية عمومية العتقاده أن طبيعة ) وطلبة
اختبارات القيم، تتطلب فهما وإدراكا ونضجا ومستوى تعليميا مرتفعا ليس يف متناول 

ر الباحث أن اختيار أفراد العينة مت بناء على ويق. عامة الناس من مجاهري وسائل اإلعالم
.  ثالثة متغريات هي متغري املستوى التعليمي ومتغري اجلنس ومتغري مكان العمل  

ولئن كان مربر هذا االختيار يبدو مقبوال على اعتبار العينة متثيلية لفئة اجلامعيني 
جلزائر، فإن اقتصار اختبار واملهنيني فقط وال متثل خمتلف فئات مجهور وسائل اإلعالم يف ا

املتغريات الثالث وحدها يف عالقتها بالقيم، غري كافية من منظور دراسات تأثري املتغريات 
الدميوغرافية واالقتصادية يف مواقف اجلمهور واجتاهاته وآرائه، حيث يلعب متغري الدخل، 

ية ولو ضمن فئة أو االنتماء الطبقي، ومتغري السن، أي تراكم اخلربات والتجارب الفرد
التعرض وار الوسيلة اإلعالمية ياجلامعيني، وكذلك مكان اإلقامة، دورا حامسا يف اخت

حتض عليه تدعو إليه وت ويف اختاذ املواقف والقيام بالسلوك الذي التفضيالوكثافته و
كما أن متغري مكان العمل ليس بتلك األمهية إذا كان مبعزل عن . املضامني اإلعالمية

.         لوظيفة ومكان اإلقامة، كما يتراءى ألول وهلة من خالل قراءة العناوينمتغري ا
                                                                                            
                                                                                            
                                                                                            

                           
  ئيالبث التلفزيوين الفضا

 على الشباب اجلزائري البث التلفزيوين استند الباحث بوعلي يف دراسته حول تأثري            
النظرية ختص خمتلف اجلوانب اليت تناولتها الدراسة من وسائل إىل مجلة من املرجعيات 

اإلعالم وحمتوياا وتكنولوجيات االتصال احلديثة وعالقتها مبضمون الرسائل اإلعالم 
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واكتفى الباحث، يف جمال اجلمهور، كما هو شأن . وخباصة القيم املختلفة اليت حتملها
ليت تنتمي إىل ما أصبح يسمى بالنماذج الباحثني اآلخرين، بنظريات التأثري األوىل ا

التقليدية واليت أصبحت تشكل إرثا أدبيا يستأنس به يف رسم مسار التطور التارخيي 
لقد تضمن اجلانب النظري الذي حتاشى الباحث تصنيفه يف هذه . لدراسات اجلمهور

ية يف اخلانة، مخسة فصول تنطلق من الدراسات السابقة  التحليلية وامليدانية واملسح
كما . اجلزائر واليت جرت العادة يف األحباث األخرى أن تدرج ضمن اإلطار املنهجي

 بفضل انتشار أقمار املباشرتضمن أيضا هذا اإلطار، نشأة وتطور البث التلفزيوين 
(.االتصاالت يف املنطقة العربية ويف احلالة اجلزائرية بالذات 28  وبعد تعريفه وتصنيفه )

لقيم السلبية اليت تفرزها وتعكسها حمتويات األفالم املمثلة لعينة الدراسة، للقيم االجيابية وا
تناول يف الفصلني اخلامس والسادس عادات املشاهدة وأمناطها وكثافة املشاهدة، األمر 

الذي ميكن اعتباره اجلزء املخصص للجمهور مع بعض التحفظات، ألن األمر خيص 
) الفرنسية(فئة من مجهور القنوات األجنبية أساسا السلوك االتصايل أكثر مما خيص 

ويالحظ أن الباحث بوعلي الذي مل خيصص، يف احلقيقة، دراسته فقط . باجلزائر
القنوات األجنبية امللتقطة يف اجلزائر واألفالم (للجمهور، ولكن أيضا للوسائل اإلعالمية 

، انتهج يف خطته الدراسية وحملتويات هذه األفالم وخاصة القيم اليت حتملها) املبثوثة عربها
غري . ةحدأسلوب الدراسة التحليلية وامليدانية والنتائج املتمخضة عنها يف كل شق على 

أن ما يهمنا هنا بالدرجة األوىل هو اجلانب املتعلق بسلوك اجلمهور والكيفية اليت تناوله 
. ا  

وصفي وأداة االستمارة جلمع فمن الناحية املنهجية، استعان الباحث بطريقة املسح  ال         
البيانات وأداة حتليل املضمون ملعرفة حمتوى الرسائل اإلعالمية للقنوات التلفزيونية 

الفرنسية امللتقطة يف اجلزائر، وكذلك وصف عادات املشاهدة وأمناطها وكثافتها لدى 
. عينة من الشباب  

وقد مشلت الدراسة عينة عشوائية بسيطة تتكون من   500 راوح أعمارهم بني شاب تت 
24 و15 ويرجع ). أم البواقي(وشبه حضرية ) قسنطينة( سنة، من منطقتني حضرية 
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فهذه الفترة متثل . " وثقافية ونفسيةاجتماعيةختيار هذا السن لعوامل االباحث مربرات 
لدى فئة الشباب، بعد املراهقة، مرحلة نضج وفيها يكرب الطموح حنو التطلع والتعرف 

فوق  هو جديد، عكس مرحلة ما  والشغف بكل ماواالنبهارخلارجي على العامل ا 25 
 عن دينامكية وحركية الشباب بفعل -  تدرجييا- يبتعد   بدأقد يكون الفرد حيث سنة

(." بدأت تتحكم فيهاجتماعية واقتصاديةعوامل أخرى،  29  وقد مشل وصف جمتمع )
 السن ومكان اإلقامة، األمر البحث متغري النوع واملهنة واملستوى التعليمي إىل ثبات

يضفي، من الناحية الشكلية، طابعا تكامليا من حيث تناول املتغريات الدميوغرافية الذي 
وعلى عكس الباحث متار، فإن . املتعارف على دورها يف حتديد السلوك االتصايل

فعته الصعوبة اليت واجهت بوعلي يف مجع البيانات املتعلقة باإلناث يف مرحلة أوىل، قد د
.إىل إعادة جمموعة من االستبيانات بدال من إلغائها  

 خلفيات تارخيية

أطروحته خبلفية من  الباحث لعقاب يف اجلزء الذي مساه باجلانب النظري ىاكتف
تارخيية ملراحل االتصال وتعريف جمتمع اإلعالم وواقع وسائل اإلعالم واالتصال يف 

 بالتطرق "النظري"وختم اإلطار .  واتمعاتمع اجلديد والتفاعل بني التكنولوجيات
أو العامل ملوقع العرب واملسلمني يف هذا العامل اجلديد، ويقصد به العامل اإلليكتروين 

هذا  ويشتمل .الذي كان جيري التأسيس له يف اتمعات املتقدمة تكنولوجيااالفتراضي 
يل املراحل الكربى القسم النظري من دراسة لعقاب على مخسة فصول ختص على التوا

لتكنولوجيات االتصال من اخلطابة والكتابة والطباعة والكتاب إىل وسائل اإلعالم 
وتعريف جمتمع اإلعالم واملعلومات، ووسائل اإلعالم واالتصال يف جمتمع  احلديثة،

اإلعالم واملعلومات من الوسائل الرقمية إىل الوسائل االلكترونية احلديثة، ووسائل اإلعالم 
التصال احلديثة واتمع من خالل التفاعالت احلاصلة بني هذه الوسائل واتمع على وا

األصعدة اإلعالمية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، وأخريا التحديات 
ات ـاألنترنات وحتديات العوملة والعرب وحتدي، و احلضارية تمع اإلعالم واملعلومات

. تاألنترنو ام الــ واإلستالألنترن  
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 والنظريات  جاء خاليا من أية إشارة للجمهور"النظري"ويالحظ أن هذا القسم 
اليت تعاجل خمتلف جوانب هذه الظاهرة اليت  تشكل حمور الدراسات اإلعالمية منذ زهاء 

قرن من الزمن، واليت تطورت مقارباا النظرية واملنهجية تبعا للتطور التارخيي العام 
تبعا لتطور التاريخ الطبيعي لوسائل اإلعالم وتكنولوجيات اإلعالم واالتصال، للمجتمع و

).130-105.ص(كما يعكسه الفصل الثالث من هذه الدراسة   
  لقد أجرى يف بداية القرن احلايل، كل من الباحثني الربيطانيني، دانيال ميلر 

(ودون سالتر Daniel Miller and Don Slater, 2000 (  يف سياق تقنونية ميداةدراس -
ثقايف واجتماعي مشابه لسياق دراسة الباحث لعقاب حول استعمال األنترنات من قبل 

Trinidad -الترينداديني" يف جزر األنتيل، عاجل فيها جل املقاربات السابقة وتطبيقاا " 
يف الفضاءات االتصالية املالئمة لكل مرحلة من مراحل التطور التكنولوجي، إىل أن 

ا على مالءمة املقترب اإلثنوغرايف لدراسة خمتلف أمناط التفاعالت بني هذه التقنية استقر
وتوصال إىل أنه على العكس من اجليل األول ألدبيات . اجلديدة واتمع الترينيدادي

(األنترنات  Internet literature ، فإن هذه التقنية ليست فضاء سيبرييا وحيد الكتلة وبال )
(مكان  placeless -monolithic ، أي عامل افتراضي بني الواقع واخليال وحسب، ولكنها )
أكثر من تكنولوجيات رقمية جديدة تستعملها شعوب خمتلفة يف مناطق خمتلفة من العامل 

(الواقعي real-world ومل يطرحا التساؤل التقليدي حول أثر هذه الوسيلة اجلديدة ). 
افة حملية معينة إىل إجياد مكان هلا يتناسب ولكن جتاوزاه إىل التساؤل عن كيفية سعي ثق

مع خصوصياا يف حميط اتصايل متحول باستمرار، وعن سعي هذه الثقافة يف نفس 
.الوقت لقولبة هذا احمليط وإدماجه يف خصوصيتها احمللية  

 ولئن كانت هذه األدبيات األجنلوسكسونية مل تبلغ آنذاك الدراسات النظرية 
صل الرابع ىت املفرنسة، فإن دراسة الباحث لعقاب، حاولت، يف الفواملنهجية املعربة وح

 للعالقة القائمة بني وسائل اإلعالم واالتصال واتمع ككل، من خالل تناول ،التنظري
التفاعالت والتأثريات احلاصلة واملمكنة املتبادلة بني هذه الوسائل وخمتلف مكونات 

.اتمع  
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 جل الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر، اليت مازالت  وهذا خالفا ملا جرت العادة يف
(Effect) تلح على دراسات التأثري (، ويف أحسن األحوال دراسة األثر  Impact د فق). 

ركز الباحث، من الناحية الشكلية، على مفاهيم التفاعل والتفاعلية يف البيئات االتصالية 
وجاء هذا التناول متوافقا مع . ونيةاجلديدة اليت أوجدا التكنولوجيات الرقمية وااللكتر

.التطور الذي عرفته مقاربات اجلمهور  
له على القسم احأ اتمع بدال من اجلمهور الذي باحث يتحدث عن أن الغري

 يف 15صفحة، أي أكثر من  64التطبيقي، وخصص له فصال كامال ميتد على مساحة 
.املائة من احلجم الكلي لألطروحة  

 من دراسته جلمهور األنترنات يف  نسبياً مهماًقاب  جزءاًقد خصص الباحث لعف
اجلزائر، مقارنة مبفردات عينة البحث، وتناول فيه خمتلف املتغريات الدميوغرافية من متغري 

النوع ومتغري السن ومتغري املهنة أو الوظيفة ومتغري املستوى التعليمي أو الثقايف، مع إمهال 
اعية، بصفة مباشرة، رغم إبرازه التكاليف املالية متغري الدخل، أو الطبقة االجتم

. لألنترنات كصعوبة من بني الصعوبات اجلمة اليت تواجه مستخدمي األنترنات يف اجلزائر
 فردا من 176فقد سعى إىل استكشاف مجهور األنترنات من خالل عينة  تتكون من 

(. سنة45 و16اإلناث والذكور تتراوح أعمارهم مابني  30 متاشيا مع االعتقاد رمبا ، )
 45السائد بأن األمية االلكترونية تقف حاليا دون استفادة الفئات العمرية ألكثر من 

 يف اتمعات املتقدمة حىتسنة، من مزايا تكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة 
حيث تطرح إشكالية إقصاء هذه الفئات  تكنولوجيا، فما بالك باتمعات املتخلفة،

.، مثل غريها، من اتمعات االلكترونية اجلاري التأسيس هلا على قدم وساقالعمرية  
 أخرى، اعترب الباحث أن هذه الدراسة وصفية واستكشافية يف نفس  جهة ومن

الوقت حيث جاء يف تعريفه بنوع الدراسة، أا ليست فقط جلمع البيانات واحلقائق 
انات وحتليلها وتفسريها الستخالص تلك احلقائق والبي"حول الظاهرة، ولكن لتصنيف 

دالالا وحتديد الصورة اليت هي عليها كميا وكيفيا دف الوصول إىل نتائج ائية ميكن 
(."تعميمها 31 ، كما أن الطريقة االستكشافية فرضتها حداثة موضوع الدراسة، إذ على )
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راءات البحث الباحث أن يصمم عمله بقدر كبري من املرونة وعدم التحديد الدقيق إلج
دف زيادة إدراكه مبكونات املشكلة وتداعياا واملتغريات املؤثرة فيها والعالقة بني تلك 

. املتغريات  
وقد استعان لعقاب، من الناحية املنهجية، باملنهج التارخيي وكذا الوصفي انطالقا 
رة ربط من طبيعة املوضوع وإشكالية الدراسة والتساؤالت اليت طرحها، واليت يرى ضرو
األحداث والوقائع املاضية مبثيالا احلاضرة وتفسريها بطريقة متكن من اكتشاف 

ويساعد املنهج .  وقد متكن من التنبؤ باملستقبل،تعميمات قد تساعد على فهم احلاضر
الوصفي على مجع البيانات الالزمة عن الظاهرة وحتليلها من أجل الوصول إىل املبادئ 

فيها، واستعمل الباحث أدوات االستمارة  واملقابلة واملالحظة والقواعد اليت تتحكم 
. بدون مشاركة  

 نظريات التلقي واملشاهدة 
بإسهاب صراحة وعن بقية مفردات العينة بتناوهلا تنفرد بوكروح الباحث  دراسة تكاد

نظريات التلقي واملشاهدة يف املسرح اليت كانت املنطلق األساس لدراسات اجلمهور يف 
تمعات اإلليكترونية، واليت تؤسس لالجتاه البديل يثةما بعد احلداحلديثة ومعات تاأو ا ،

Morley شرعما ات القرن املاضي عندي، وخاصة منذ مثانينيف أحباث اجلمهور David  

وآخرون يف حماولة دراسة املشاهدة التلفزيونية، كفعل اجتماعي مرتيل باألساس، يتم يف 
" ذاتية"ية قوامها مجاعات صغرية متمايزة تضفي معاين ودالالت بيئة سوسيولوجية جزئ

على الرسائل اإلعالمية اليت تتلقاها من خالل املضامني وأيضا من خالل الوسيلة 
.والصورة املادية والذهنية اليت حتملها  

قد خصص بوكروح فصلني كاملني، اخلامس والسادس جلمهور املسرح وعادات ل
تعرضا نظريات التلقي واملشاهدة والسمات االجتماعية للجمهور املشاهدة املسرحية، مس

وأمناط التفاعل مع العرض املسرحي إىل جانب عادات اجلمهور اجلزائري يف مشاهدة 
 صفحة، أي حوايل 169وميتد هذا اجلزء املخصص جلمهور املسرح على مساحة . املسرح

كالية النص والعرض املسرحيني  يف املائة من احلجم الكلي للدراسة، يف حني عاجل إش40
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على ضوء خلفيات نظرية وتطور املسرح واملسار التارخيي للمسرح اجلزائري ومكانته 
فمنذ البداية، .  صفحة200وتوجهاته ضمن املؤسسات الثقافية واالجتماعية على مساحة 

 تكشف دراسة بوكروح عن توجهاا الكربى  وأهدافها الرامية لبحث األثر الذي حيدثه
 وعادات هوميوالتالعمل املسرحي والتعرف على حجم اجلمهور املسرحي اجلزائري 

اء يف تعريف إشكالية الدراسة وطرح ـروض املسرحية، كما جـ على العاإلقبال
(تساؤالا 32 (.  

وعلى الرغم من أن دراسة الباحث بوكروح  خمصصة أساساً جلمهور املسرح 
 من اكتفى، يف اجلانب النظريوان حبثه، حيث  التزم حبدود عن هيالحظ أناجلزائري، 

دراسته، باالستناد إىل املبادئ النظرية املتعلقة بنظرية التلقي والعالقة بني النص والقارئ 
يف النصوص األدبية وبني العرض املسرحي واملشاهد مع التركيز على إسناد دور فعال إىل 

 هذه املقوالت النظرية على عملية ومل حياول، آنذاك، أن يسقط. املتلقي كقارئ ومتفرج
 والربامج التلفزيونية نصاً وصورةً، كما فعل ويفعل باحثون ةتلقي األفالم السينمائي

. مهتمون، مثله، بفعل تلقي رسائل وسائل اإلعالم التقليدية واإللكترونية  
فقد استفاد نقاد الدراسات الثقافية اجلماهريية، أمثال موريل وكاران وفيسك، من 

الصات اهتمامام الشخصية ودراسام املهنية من إسقاط نظريات التلقي يف األدب خ
والدراما على قراءة الصحف واالت واملشاهدة التلفزيونية وأخرياً التجوال عرب املواقع 

اإللكترونية، مثل ما فعل ميلر وسالتر، كما يوضحه الفصل الثالث من هذه الدراسة 
).128-98. ص(  

، استخدم  املسرحهورمجدراسة لبلوغ األهداف املتعلقة برى، ومن جهة أخ
 املنهج املسحي جلمع البيانات وحتليلها دف الوصف والقياس الدقيق  بوكروحالباحث

ويرى الباحث أن املسوح . للمتغريات والعالقات القائمة بينها وصياغة النتائج املرتبطة ا
هور، إذ متكن من وصف مساته العامة والفردية الوصفية والتحليلية مفيدة يف دراسة اجلم

وتصنيف أمناط سلوكياته وتفاعالته واجتاهاته وآرائه والكشف عن العالقة بني املتغريات 
.وتفسريها واالستدالل على طبيعتها  
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وقد استعان الباحث بأدوات منهجية وأساليب حتليلية ابتداء من تصميم العينة وصياغة 
، قبل االستعانة بتقنية حتليل احملتوى اإلحصائيةوتبويب املعطيات االستمارة االستبيانية 

إىل بيانات قابلة ، مضمون املسرحيات يف هذه احلالة بالذات، لتحويل املضمون
.  للمالحظة والعد والقياس  

 
ةدراسعينة النتائج  -3  

طبيعة إىل من الدراسة، التطبيقي انب  من هذا اجلةالسابقور فئة التحليل تطرقنا يف حم
 اجلمهور بصفة خاصة، وتوصلنا إىل أن هذا أحباثالدراسات اإلعالمية يف اجلزائر عامة و

الفرع من دراسات االتصال قد بدأ يشكل حمور االهتمام على الساحتني العمومية 
 على جذرية خالل العشرية األخرية اليت شهدت الشروع يف إدخال تغيريات ةواألكادميي

. االقتصادية والسياسية-جتماعيةالتوجهات التنظيمية اال  
كما رأينا من خالل استعراض الظروف التارخيية واملالبسات اليت ظهرت 

األجنلو وتطورت فيها دراسات اجلمهور يف اتمعات املتطورة وخاصة اتمعات 
حيث تتوىل السلطات العلمية واألكادميية مالحظة ، ، أن هذا التوجه أمر طبيعيةسكسوني
طور اتمعات ومتابعة التداعيات اليت قد تنجم عن تلك التطورات للتحكم يف وحتليل ت

.ها الوجهة اليت ختدم أهداف التنظيم االجتماعيهنتائجها وتوجي  
وجتدر اإلشارة إىل أن طبيعة نتائج أية دراسة  نظرية أو ميدانية أو تطبيقية، 

املتوخاة والتحكم يف  على الطرح الواضح لإلشكالية ودقة األهداف ، أوال،تتوقف
األدوات املنهجية املستعملة والقدرة على التحليل الكيفي والربط بني خمتلف املتغريات 

فما هي طبيعة . مباشرة بالظاهرة موضوع الدراسة والتحليلغري اليت هلا عالقة مباشرة أو 
  مفردات البحث؟ة،النتائج اليت توصلت إليها أحباث اجلمهور يف عينة الدراس

حماولة اإلجابة على هذا السؤال وانسجاما مع النهج املتبع يف هذه الدراسة إن 
والتزاما بطريقة العرض والتحليل املعتمدة، نتطرق فيما يلي إىل  أبرز اخلالصات اليت 
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توقفت عندها الدراسات، مفردات العينة، متبعني نفس الترتيب الزمين التنازيل وفقا 
. لتاريخ مناقشة األطروحات  

لفزة وسيلة مرتلية الت  

لقد أسفرت دراسة السعيد بومعيزة عن جمموعة من النتائج تتعلق باستعمال 
خمتلف وسائل اإلعالم اجلماهريية من قبل الشباب يف منطقة البليدة ابتداء من التلفزة إىل 

 لدى الباحث أن التلفزة هي الوسيلة األكثر تأكدت). 341-327.ص(األنترنات 
، األمر يتطابق مع نتائج  الدراسات ) يف املائة94.90( فراد العينةاستعماال من لدن أ
ات القرن املاضي، أي منذ دخول التلفزة كتكنولوجيا جديدة حقل ياإلعالمية منذ مخسين

.د الفرضية اليت صاغها الباحثكؤتاالتصال اجلماهريي، كما   
رتلية تشاهد ومن جهة أخرى أثبتت الدراسة أن التلفزة الزالت وسيلة إعالمية م

عائليا أكثر منها وسيلة فردية لدى عينة البحث وخاصة عندما يتعلق األمر مبشاهدة 
الربامج الوطنية والعربية، يف حني يتسم استعماهلا مبعزل عن اجلماعة عند ما يتعلق األمر 
مبشاهدة القنوات األجنبية نظرا ألنساق الضبط االجتماعي واألخالقي املعيارية السائدة 

هو متعارف عليه وما ما ويتناىف اعتبار التلفزة وسيلة فردية مع . اتمع اجلزائرييف 
تذهب إليه الدراسات احلديثة منذ مثانينات القرن املاضي، حيث كانت التلفزة والزالت 

وميكن، كما يرى الباحث، أن . أهم تكنولوجيا مرتلية ذات استعمال مجاعي باألساس
جراء دراسات مكثفة حول عمليات التلقي واملشاهدة حتل مثل هذه اإلشكالية، بإ

 للكشف عن آليات إثنوغرافيةالتلفزيونية تستعني مبقاربات نفسية وأنثروبولوجية و 
 وعوامل الضبط املعياري املستعمل يف اتمع اجلزائري يف مثل هذه ةاالجتماعيالرقابة 
سة بوكروح  ودراستنا هذه وهنا تتقاطع جزئيا دراسة بومعيزة مع كل من درا. احلاالت

حول ضرورة إعادة االعتبار للمنهج اإلثنوغرايف وأدوات املالحظة باملشاركة وتفعيل 
األحباث امليدانية باإلكثار منها يف دراسات خمتلف الظواهر االجتماعية ومنها فعل التلقي 

 يف أي احمللية، واملشاهدة التلفزيونية ضمن العائلة اجلزائرية يف خمتلف املناطق واتمعات
إثنوغرافية متنوعة نامجة عن تفاعالت األصول الثقافية املتنوعة واملستحدثات - بيئات تقنو
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وقد يندرج يف نفس املعطى ما توصل إليه . التكنولوجية واستعماالا إلغراض متنوعة
من أن اإلناث يشاهدن التلفزة أكثر من الذكور وأن االستماع لإلذاعات الباحث 
 األخرى، وأن الذكور الشبابية الفئاتتية واحمللية أكثر لدى فئة اجلامعيني من املوضوعا
وأن الطلبة والذكور منهم خاصة يف جمتمع .  الصحافة املكتوبة أكثر من اإلناثيقرءون

، من اإلناث ومن الفئات االفتراضيةالبحث، أكثر استعماال لتقنية األنترنات ويف املقاهي 
الباحث  مع دراسة كل من الباحث بومعيزةا أيضا تتقاطع دراسة وهن.  الشبابية األخرى

متار فيما يتعلق بالفئات الدميوغرافية جلمهور قراء الصحافة املكتوبة يف اجلزائر، ومع 
لعقاب خبصوص مجهور األنترنات وأماكن استعماهلا واحلاجات النفسية الباحث دراسة 

ات العمرية واجلنسية املستعملة ــ الفئاالجتماعية والثقافية اليت تشبعها لدى خمتلف
. ولوجيا احلديثةـهلذه التكن  

 عدم جدوى فرضية األجندة

لقد توصل الباحث متار إىل نتيجة عدم جدوى استعمال فرضية األجندة، 
جدول األعمال، يف دراسة العالقة بني ما تتناوله الصحافة املكتوبة واألمهية اليت يوليها 

 اجلزائر، على خالف ما توصلت إليه الدراسات اإلعالمية يف الناس لنفس املوضوع يف
ويعتقد متار أن املفارقات اليت وجدها بني ما تعرضه الصحافة املكتوبة . جمتمعات أخرى

، يعود إىل اختالف السياقات االجتماعية والثقافية )300.ص(وما يفكر فيه الناس 
اليت تطبق فيها، مبعىن اختالف والسياسية اليت أسست فيها هذه الفرضية والسياقات 

السياق اجلزائري عن تلك السياقات اليت نشأت وتطورت فيها نظرية حتديد حماور 
ولئن كانت هذه احلجة مربرا قويا ومقبوال لدى الفئة الغالبة من الباحثني، فإن . االهتمام

ومنطلق الواقع أن هذه اخلالصة قد تعود إىل العينة وجمتمع البحث وأدوات املالحظة  
 إلجابات عينة اجلمهور تهالتحليل وغريها من التقنيات اليت جلأ إليه الباحث يف قراء

 انطالقا من هذه القراءة وذاك هاستنتاجاتاملعتمدة بعد استعادة استمارة االستبيان وبناء 
ويضيف الباحث يف تربيره للتباين الذي الحظه بني مضمون عينة الصحافة . التحليل

 وحمتوى إجابات عينة اجلمهور 2004كتوبة أثناء احلملة االنتخابية لرئاسيات اجلزائرية امل
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 يف  املسلمات السائدةأن نظرية جدول األعمال تنطلق من مسلمات ليست هي نفس
الثقافة يف اجلزائر، ومنها وجود مجهور وسائل إعالم حمدد املعامل وقار وحمدد يف اتمع  و

الزلنا يف إطار "الكلي يف اتمعات القارة بينما يف اجلزائرالوظائف يف السياق االجتماعي 
وقد تفيد هذه املقارنة أن مجهور وسائل ". البحث عن هذا اجلمهور وإشكالية حتديده

اإلعالم، ومجهور الصحافة املكتوبة بصفة خاصة، غري موجود يف اجلزائر يف الظرف 
ن اجلمهور هو االمتداد أنظرية  يتناقض مع قدوهذا . الذي أجرى فيها دراسته

 أيالسوسيولوجي لوسائل اإلعالم، حيث ال ميكن تصور وسائل إعالم بدون مجهور يف 
جود وفاجلمهور هو العلة والغاية يف ذات الوقت من ال. جمتمع من اتمعات البشرية

غري أن الباحث يطرح إشكالية معقدة . السوسيولوجي لوسائل اإلعالم اجلماهريية
قة بني الصحافة املكتوبة، ووسائل اإلعالم عامة، وبني مجهورها، أي أن خبصوص العال

الصحافة اجلزائرية ال تكتب للجمهور، مبعين ال تعرف مجهورها، أو ال تريد أن تعرفه، 
ألنه ال ميتلك بعد سلطة القرار االستهالكي أو االنتخايب، وهذا ما أشار إليه الباحث يف 

 للفرد اجلزائري الذي مل يتحرر بعد من السياسيلوك الس" أن ذلك يعود لعدة عوامل 
 االحتكار السلطوي الذي مينع التعبري عن اآلراء خارج احلدود اليت يرمسها احلزب، جتربة

"(ما جعل الفرد اجلزائري ال يتمتع حبرية تسمح له بإبداء رأيه حول خمتلف القضايا 33   ( 
 عالقة اعتماد متبادل وتفاعل نفعي 

دراسة الباحث بن روان تكاد تكون موضوعاتية، أي تبحث يف الواقع أن 
مضمون املنظومة اإلعالمية يف عالقتها مبنظومة القيم أكثر مما تبحث يف عالقة هذا 

ومن هنا جاءت اخلالصات متفاوتة حسب مصادر القيم . املضمون باجلمهور املتلقي
سب العينات املختارة بني ، وح)313-200.ص(  الباحث منذ البدايةهاواحملاور اليت حدد

 الختبار تأثري كل من منظومة القيم واملنظومة  واإلدارينياجلامعيني واملهنيني اإلعالميني
. اإلعالمية على املبحوثني  
 بن روان أن  الباحث الذهنية للجزائر واجلزائريني، وجدففيما يتعلق بالصور

كم األفراد السليب على املرأة، العادات والتقاليد والفهم اخلاطئ للدين الزالت مصدر ح
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وأن اجلزائري يتسم مبزاج عصيب ومتوتر بسبب األزمة اليت عرفتها اجلزائر، ولنفس 
السبب، أبدى أفراد العينة نظرة تشاؤمية خبصوص املستقبل، وأن املاضي يبقى لديهم 
وثني مصدر االفتخار والكربياء ألن احلاضر ال يبعث على مثل هذا الشعور، ويعترب املبح

 لألسرة اليت الزالت تقاوم تلك  حقيقياًم السوق االستهالكية تشكل ديداًأن قّي
.العوامل  
العالقة بالسلطة، يرى الباحث أن متغري السن هو العامل احملدد صوص وخب

ة أويل األمر مرهونة مبدى عللمكانة االجتماعية للكبار، وأن الطاعة هللا أوال وأخريا وطا
.واإلنسانيةقيم الدينية واألخالقية التزام احلكام بال  

و يف جانب السلطة، وجد الباحث استنادا ألجوبة املبحوثني، أن هناك قطيعة 
شكل هي  الدميقراطيةأن و ،بني احلكام واحملكومني، وأن املقدس ينسب للدين والوطن

.من أشكال حتايل السلطة وال تعكس املمارسة الفعلية  
جمال البعد الديين، إىل أن املبحوثني يعتربون أن ويف األخري، توصل الباحث يف 

اإلسالم هو القاسم املشترك بني كل اجلزائريني، وبالتايل ضرورة انعكاس القيم الدينية يف 
.السلوكيات  

وقام الباحث بعد ذلك بقياس قيمة الوالء يف عالقتها باألنا واألسرة والعائلة 
 مثل التقوى والعدل ةوالوسائلي الغائيةم ، والقي)الدين( والعقيدة واإلنسانيةوالوطن 

.واألمن والتدين واألمانة والتعاون، والقيم االقتصادية واالجتماعية واجلمالية والسياسية  
 وقد توصل الباحث إىل أن املنظومة اإلعالمية تستند غالبا إىل منظومة القيم يف 

تأثري املطلوب، وبدورها إعداد رسائلها وإيصاهلا إىل اجلمهور ويف حماولتها إلحداث ال
تستغل منظومة القيم املكانة االجتماعية اليت حتظى ا املنظومة اإلعالمية يف اتمع 

ومبعىن آخر، فإن هناك عالقة .  االجتماعيةاألنساقلتترسخ أكثر وتنتشر بني الفاعلني يف 
ويرى . تمعاعتماد متبادل وتفاعل نفعي بني املنظومة اإلعالمية ومنظومة القيم يف ا

الباحث أن هذا التفاعل حيدث أثرا يف اجتاهني وميهد لعمليات تغيري بطيء ولكنه أكيد 
 خاصة، كمؤسسات تابعة للمنظومة اإلعالمية، على التلفزةتعمل وسائل اإلعالم عامة و
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التعجيل ذه التغيريات وإعطائها مناحي ومقاصد جديدة، حيث أا تعمل على إعادة 
م وإعادة إنتاجها وتنظيمها وتوظيفها  بكيفية ختدم مالك هذه الوسائل بناء تلك القي

(.اإلعالمية 34  ومن هنا، فإن دراسة بن روان تركز على التفاعل بني املنظومة اإلعالمية )
ومنظومة القيم، أكثر من تناوهلا للتفاعل بني مضمون وسائل اإلعالم والقيم اليت حيملها 

لذي يرى أنه حيدث يف شكل تأثري طويل املدى، وهو ما أفراد العينة، هذا التفاعل ا
يذهب إليه االجتاه السائد يف الدراسات احلديثة للجمهور، حيث يعتقد أن وسائل 

االتصال اجلماهريي قد يكون هلا تأثري آين ما يف املواقف واالجتاهات ولكن من الصعب 
  .   طبيعتهاتصور تغيري غري بعيد املدى يف جمال القيم املتغرية ببطء ب

 التأثري السليب لإلعالم األجنيب 

 على ةكشفت دراسة بوعلي نصري أن عروض القنوات األجنبية تترك آثارا سلبي
الشباب، حسب تقسيم القيم إىل قيم إجيابية وأخرى سلبية تبعا ملدى مطابقتها أو عدم 

ة وشجاعة وتسامح تطابقها مع ثقافة اتمع واملعاين الكامنة وراء هذه القيم، من أمان
(.)سلبية(وغش وجنب وتعصب ) إجيابية( 35 ، وحسب حتليله ألجوبة عينة اجلمهور من )

شباب مدينيت قسنطينة، املركز احلضري العريب اإلسالمي يف الشرق اجلزائري ، وأم 
ريفية اليت حتولت من جمرد قرية إىل عاصمة والية يف الالبواقي، املدينة الصغرية شبه 

(.ات من القرن املاضينينيمنتصف الثما 36 فقد بلغت نسبة القيم السلبية اليت عرضتها ) 
 يف املائة من إمجايل كل القيم اليت مشلتها عينة 68.8القنوات األجنبية يف فترة الدراسة 

 بني مدة التعرض واآلثار االجتماعية اً طردياًكما توصل إىل أن هناك تناسب. الدراسة
ه كلما ارتفع عدد الساعات اليت يقضيها الشباب أمام شاشة والسلوكية السلبية، حيث أن

.القنوات كلما زادت نسبة اآلثار السلبية  
ويرى الباحث أن أغلبية أفراد العينة مييلون نسبيا إىل الثقافة الغربية يف أغلب 

مع ثقافتهم األصلية، العربية اإلسالمية،  املتغريات الثقافية، كما أن هلم ميال واضحا حنو
أن جمتمع البحث ميثل منطقة حضارية متشبعة بالقيم الثقافية العربية اإلسالمية حظة مال
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مشهورة ) برانس(ومنطقة أخرى شبه ريفية تنتمي يف أصوهلا إىل ساللة بربرية شاوية 
". الذي عرا"بتعصبها النتمائها األمازيغي وانتساا لإلسالم   
 يف دراسته يف دراسته ألمناط هذه اخلالصة اليت توصل إليها الباحث بوعلي

مضامني قد ذات التفاعالت املمكنة يف جمتمع حملي مبناسبة استعمال تكنولوجيا مرتلية 
تدعو دراستناختلف مع القيم الثقافية السائدة، قد متثل دعما ملا   

 يف التحليل للجوانب األنثربولوجية و اإلثنوغرافية عادة االعتبار إل هذه 
اليت اعية ي للمجتمع اجلزائري، وخباصة يف حتليل التفاعالت االجتمالسوسيولوجي اجلزئ

لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة والتمايز املكثف حيدثها االستعمال املرتيل 
بني االجتماعي بني خمتلف األفراد من جهة حبكم التمايز اجلنسي والعمري والتعليمي و

مايز اإلثنوغرايف  جانب التىلمل إاجلماعات احمللية  حبكم نفس العواخمتلف 
وسنعود إىل هذا املوضوع بشيء من التفاصيل يف اخلالصة هذه . واألنثروبولوجي

  . الدراسة الداعية ملشروع مقاربة بديلة لدراسة مجهور وسائل اإلعالم يف اجلزائر
 تزايد سريع يف استعمال األنترنات 

 رجيدا الباحث لعقاب، قبل استعراض ومناقشة اخلالصات اليت توصل إليه
 املخصص للجمهور، تناول عينة عرضية تتكون بحث أن اجلانب امليداين من ال،التذكري

 فردا يترددون على مخسة مقاهي افتراضية موصلة بشبكة األنترنات تقع كلها 176من 
بقلب العاصمة من شارع عبان رمضان إىل ساحة أول ماي مرورا بشارع ديدوش مراد 

قد مت اختيار هذه املواقع لكثرة املترددين عليها، حسب ما الحظه الباحث و. وساحة آغا
يساهم يف "يف عني املكان واحتمال انتمائهم إىل مناطق خمتلفة من الوطن، األمر الذي 

حتديد معامل جمتمع البحث املتمثل يف مستخدمي األنترنات يف اجلزائر، مما ميكن مستقبال 
(."من القيام بدراسة أكثر عمقا 37  ( 

إىل حتديد السمات الدميوغرافية وقد سعى الباحث من خالل قراءة اجلداول 
 النوع والعمر واملهنة واملستوى الثقايف  والتوفر على أدوات تلعينة البحث من فئا

اإلحبار االفتراضي عرب الشبكة الكونية للمعلومات، حماوال استكشاف عالقة هذه 
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ه الشبكة وطبيعة احلاجيات اليت يتم إشباعها من اخلصائص بالسلوك االتصايل عرب هذ
خالل االستخدامات اليت توفرها هذه الوسيلة اإلعالمية الوافدة على الفضاء االتصايل  
اجلزائري بكل مستحدثاا التكنولوجية، كما حاول الربط بني هذه املتغريات وكثافة 

  .ماعي العام ملفردات العينة اليت يتركها هذا التعرض على السلوك االجتواآلثارالتعرض 
ولعل أهم نتيجة سجلها الباحث أن استعمال اجلزائريني لألنترنات كان آنذاك 

 عليها كلما أدرك اإلقبال يف املائة، ويتضاعف 100يتزايد بنسبة مرتفعة كل سنة تتجاوز 
يه الناس أمهية هذه الوسيلة اإلعالمية واالتصالية يف االستعمال كأداة حبث علمي وترف

ولئن كان صحيحا أن األنترنات تستعمل بكثافة كوسيلة . وتسلية ووسيلة مال وأعمال
، ووسيلة ترفيه وملء أوقات الفراغ لدى )أساتذة وطلبة(حبث، خاصة من قبل اجلامعيني 

فئات عريضة من الشباب اجلزائري، يبدو أن التعميم املتعلق باستخدام األنترنات كوسيلة 
لكترونية وعمل مرتيل عن بعد، ووسيلة تعليم إلكتروين، مستمد مال وأعمال، جتارة إ

أساسا من استعماالت هذه الوسيلة يف اتمعات املتطورة تكنولوجيا، مثل الواليات 
.املتحدة األمريكية، أكثر مما هو خالصة ملعاينة وحتليل سلوكيات مفردات عينة البحث  

 أن املقاهي االفتراضية كما خرج الباحث بنتيجة ذات طابع مؤقت تتمثل يف
، رمبا الوحيدة املتوفرة، الستعمال األنترنات، يف "املفضلة"ومقرات العمل هي األماكن 

(ذلك الوقت، حيث أن نظام الربط السريع  ADSL  مل يكن متوفرا  ومنتشرا حىت يف )
عة ، وكانت تكاليف االشتراك مرتف)Digitalization(اتمعات الرائدة يف جمال الرقمنة 

غري أن قدرات الربط التقنية ).  دج شهريا1.000أقل من (مقارنة بالتكاليف الراهنة 
 وامتالك كومبيوترات شخصية مزودة بآالت املودام، الثابتاملتمثلة يف خطوط اهلاتف 

اليت مل يربز الباحث وضعيتها يومئذ يف اجلزائر رغم اعتمادها كمؤشرات أساسية يف كل 
تمعات ما بعد احلديثة، الزالت غري واضحة املعامل لغياب املعطيات تنمية إلكترونية للمج

األولية رغم األصداء اإلعالمية اليت أحدثها اعتماد السلطات العمومية لشعارات مثرية 
بناء على التزام رئيس اجلمهورية أمام " افتح العامل ألسرتك"و"  البيت اإللكتروين" مثل 
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، القاضي بتعميم 2005ملعلومات املنعقد بتونس يف أواخر سنة املؤمتر العاملي الثاين تمع ا
. 2009رقمنة اتمع اجلزائري بنسبة كبرية مع حلول سنة   

كما توصل الباحث لعقاب إىل أن غياب املراجع التقليدية يف البحث العلمي 
هي السبب الرئيسي يف إقبال اجلامعيني على استعمال األنترنات، تليها قراءة الصحف 

االستماع للموسيقى والربيد اإللكتروين، وأن الذكور هم أكثر استعماال للمواقع و
  . والعربية من اإلناثاإلسالمية

و يبدو واضحا، هنا، أن الباحث يتناول بالدراسة والتمحيص مواضيع 
خصصت هلا دراسات اجلمهور يف الغرب  أمنوذج قائم بذاته هو أمنوذج االستعمال 

(واإلشباع  Use and Gratification الذي يبحث يف دواعي استعمال اجلمهور لوسائل ) 
أن كثافة التعرض . اإلعالم ويف االحتياجات اليت تشبعها هذه الوسائل لدى هذا اجلمهور

هلذه الوسيلة التكنولوجية احلديثة من قبل فئة الشباب خاصة، قد متت مقاربته نظريا 
ت اإلعالمية، حيث توجد عدة حماوالت نظرية وأمربيقيا يف اتمعات الرائدة يف الدراسا

(حول نشر املستحدث  Diffusion of Innovation (.) 38 واندفاع الشباب، بطبعه  )
ات من القرن املاضي قد يات والسبعينيوكان عقدا الستين. الستكشاف املستحدثات

ل اقتسريع عمليات انت حركة نشيطة يف جمال التنظري الستعمال وسائل اإلعالم يف اشهد
.  اتمعات احلديثة االستقالل من الوضع التقليدي إىل حالة احلداثة  

 غري أن هذه اجلوانب اليت كان من املمكن أن تؤطر نتائج دراسة لعقاب مل يتم 
التطرق إهلا بإسهاب يف اجلانب النظري للدراسة، كما هو واضح يف املبحث اخلاص 

.ائرباملنطلقات النظرية ألحباث اجلمهور يف اجلز  
 عدم إشراك اجلمهور اجلزائري

كروح حول مجهور ولعل اختتام هذا الفصل التطبيقي بنتائج دراسة الباحث ب
 بني طبيعة أحباث اجلمهور يف اجلزائر وطموح هذهً  رابطًااملسرح يف اجلزائر، ميثل جسرا

الدراسة يف التأسيس لنموذج دراسة بديل ملقاربة ظاهرة تلقي الرسائل اإلعالمية 
مل تعد ،ويرجع ذلك إىل أن دراسة اجلمهور. التفاعالت املمكنة يف بيئة اتصالية جديدةو
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 إىل تناول هذه ،تستهدف فقط التعرف على حجمه وبناء تركيبته، وإمنا ترمي أيضا
 االجتماعي الشامل لتقدمي وصف دقيق هلذا اجلمهور وتفسري اإلطارالظاهرة يف 

ة يف بناء إطار نظري خيدم أغراض الدراسات سلوكياته واجتاهاته من أجل املسامه
(.العلمية 39  ولئن كان هذا الربط جمرد صدفة نامجة عن الترتيب الزمين ملفردات العينة، )
فإنه يستجيب يف نفس الوقت للتوجهات اجلديدة يف دراسات مجهور وسائل اإلعالم، 

ملشاهدة والتفاعالت وخباصة االليكترونية منها، التوجهات اليت تم بظاهرة التلقي وا
. األساسيةطلقاانمالنامجة عنها، واليت متثل دراسة مجهور املسرح إحدى   

 قائمة على إلستراتيجيةلقد توصل بوكروح إىل أن املسرح اجلزائري يفتقر 
 ،إشراك اجلمهور ومسامهته يف سياسة االنتقاء، حيث مل يتم االتصال ذا اجلمهور أصال

ويرى .  والعرض والتقييم املسرحياإلنتاج مرحلة من مراحل أي ومل يطلب إبداء رأيه يف
د املؤسسة املسرحية خسارة أن عدم التعرف على مسات مجهور املسرح ورغباته كّب

كما أن املسرح .  عروض مسرحية ال حتظى بإقبال اجلمهورالنفقات علىكبرية يف 
نه مل يتمكن من معرفة اجلزائري مل يتمكن من إيصال عمله إىل اجلمهور بشكل قوي أل

اجلمهور الذي يتوجه إليه، ذلك أن االتصال باجلمهور مل يشكل هدفا استراتيجيا 
 املسرحي اإلنتاجللمؤسسة املسرحية يف اجلزائر، مثل بقية املؤسسات األخرى، ألن 
ويعتقد الباحث . والتلقي ال يعتربان يف عرف هذه املؤسسة حدثا اجتماعيا وثقافيا

 تتطلب إعادة النظر يف تدريس فن ، إشكالية مجهور املسرح يف اجلزائربوكروح أن حل
املسرح والسعي إىل دراسة خمتلف جوانب الظاهرة املسرحية يف السياق اجلزائري، أسوة 

وتقترح دراسة دور اجلمهور وتلقي ) 393.ص(بالدراسات اليت بدأت تتحرر من النص 
قي ال تقل أمهية عن دراسة شخصية العروض املسرحية، حيث أن دراسة شخصية امللت

 وهذا بالضبط ما تدعو إليه دراسات اجلمهور احلديثة، حيث .املبدع والعمل اإلبداعي
 يتم يف سياق اجتماعي وثقايفً  اجتماعيًاتعترب املشاهدة التلفزيونية على سبيل املثال فعال

  .وتقين تتوقف عليه التفاعالت املمكنة
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انب النظري واملنهجي، أن دراسة الباحث ويالحظ كما هو الشأن يف اجل
بوكروح يف جمملها، مل حتاول إسقاط أو ربط  ال املنطلقات النظرية وال األسس املنهجية 

وال نتائج الدراسة التطبيقية جلمهور املسرح على مجهور وسائل اإلعالم عامة، وبصفة 
اء مثايل لدراسة فعل خاصة على مجهور التكنولوجيات املرتلية، مع إقراره باملسرح كفض

التلقي وخمتلف أمناط التفاعالت االجتماعية اليت تتم يف هذا الفضاء املشابه، من حيث 
التواجد املكاين للجمهور وإمكانية مشاركة الباحث، للمشاهدة التلفزيونية  يف الفضاء 

ح  وهذه بالذات مقومات املنهج اإلثنوغرايف الذي يشكل مشروع مقاربة تقتر .املرتيل
الدراسة إمكانية استخدامه يف أحباث مجهور وسائل اإلعالم يف اجلزائر جلملة من 

االعتبارات منها، تفشي األمية الكالسيكية واإلليكترونية  على حد سواء، يف أوساط 
واسعة من اجلمهور املفترض لوسائل اإلعالم اجلماهريية، وفقدان املصداقية واخلوف من 

  .احملققني
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  استنتاجات
إن معاجلة طبيعة أحباث مجهور وسائل اإلعالم عرب خمتلف مراحل هذه الدراسة،  

ِابتداء من اإلطار املنهجي هلذه الدراسة وإىل غاية طبيعة أحباث اجلمهور يف 
 باخللفيات النظرية املتعلقة باجلمهور وبدراساته، وتطور مقاربات  مروراً،اجلزائر

اجلمهور، قد تسمح لنا يف هذه املرحلة اخلتامية بتلخيص أهم االستنتاجات 
  :التوصل إليها، يف النقاط التالية العامة اليت مت

I -استنتاجات عامة   
امي، هو لعلّ أول و أهم ِاستنتاج ميكن تسجيله يف مستهل هذا اجلزء اخلت .1
ما  أحباث اجلمهور، موضوع هذه الدراسة، رغم املتمثلة يفهذه املسامهات أن 

ميكن أن يكتنفها من غموض ولبس وعموميات يف صياغة اإلشكاليات ومن 
 وهفوات حتليلية، شأا يف ذلك شأن أي عمل بشري، نقائص نظرية ومنهجية

االتصال اجلماهريي يف ميدان اإلعالم و يفوتوثيقية   أكادميية قيمة ذاتتبقى
، إذ نعتقد أا  تشكل ِانطالقة يف طريق البحث العلمي اإلعالمي ومرجعاً اجلزائر

وقد تسمح بترتيب اجلزائر . ال يستغىن عنه يف أي نشاط حبثي مهما كانت درجته
يف مكانة متميزة ضمن البلدان االنتقالية يف جمال االهتمام بالدراسات اإلعالمية 

  . اجلمهور خاصةعامة ودراسات
ا لبنات أولية يف سياق بناء منوذج حبث ذه الدراسات،ه  اعتبار، ثانيا،وميكن .2

 التكنولوجيات احلديثة لإلعالم واالتصال  تثريهاوحتليل اجتماعي للتفاعالت اليت
  . عن السياق الشامل،ثنوغرافياًو إ يف السياق احمللي املتمايز ثقافياً

مشكلة البحث العلمي يف جمال اجلمهور، تكمن  نأبصفة عامة،  ميكن القول، .3
، أكثر الكائنات تعقيداً، من يف صعوبة تفسري مواقف تشتمل على عمل بشري

 ألنه جمال تتداخل فيه متغريات معلومة ،والتنبؤ بسلوكه وضبطه والتحكم فيه
لصعب، ومتغريات غري معلومة ذات تأثري يف البيئة االتصالية اجلزئية مما جيعل من ا

 تعميم النتائج أو احلصول على نتائج مطابقة لألصل، إن مل يكن من املغامرة،
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حيث أن الضوابط الصارمة اليت ميكن حتديدها بصورة قاطعة ومؤكدة يف معمل 
يف الدراسات اإلنسانية واالجتماعية، السيما  احليوية هي شبه مستحيلة ءالكيميا

  .املتعلقة باجلمهورواالتصال يف حبوث اإلعالم 
 ر، فإن نشأة دراسات اجلمهور يف اجلزائخامتة هذه الدراسةوكما سيأيت يف  .4

من العوامل   يف املستقبل املنظور، سيساهم يف إعادة االعتبار للعديدرهاوتطو
 بالدرجة االجتماعية والثقافية واإلثنية اليت مت إمهاهلا عمدا ألسباب أيديولوجية

، على سبيل األنثروبولوجيا وياــــــ، حيث مت اعتبار اإلثنولوجاألوىل
استعمارياً ينبغي التخلص منه، رمبا لقدرته على تفسري وقائع وكشف  إرثاًاملثال، 

  .حقائق تناقض اخلطـــاب األيديولوجي السائد يف فترة تارخيية معينة
وقابلية تبين املستحدثات  يف البلدان املتقدمة، استقرار األوضاع االجتماعية إن .5

وجية املنتشرة بسرعة وتوفر مناخ مالئم للبحث العلمي، حيث جيري نقاش التكنول
دائم ومتابعة مستمرة ومنتظمة ملا ينتج من معارف وما يبتكر من تقنيات وأدوات 

روع فحتليل، تعمل بدون انقطاع على تعزيز استقاللية علوم اإلعالم واالتصال 
  .العلوم األخرى

عموما مبظاهر االضطراب واالختالل يف  تميزتة  اتمعات االنتقالية التقليديإن .6
األوضاع االجتماعية وبالتردد والتحفظ جتاه املستجدات وغياب تقاليد البحث 

ل  على النشاطات العلمية، وبالتايل يقلِّسلباً نعكساألمر الذي يالنظرية واملنهجية، 
ات من شأن وجدية ومصداقية اخلالصات اليت قد تتوصل إليها أية نشاطات ذ

  .طابع حبثي علمي
 ال ختتلف كثريا عما جيري يف ،ن وضعية البحث العلمي اإلعالمي يف اجلزائرإ. 7

فضائها احلضاري الثقايف، كما هو احلال بالنسبة لألوضاع السياسية واالقتصادية 
  .واالجتماعية السائدة يف البلدان العربية و بلدان املغرب العريب
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يف اجلزائر، كما هو الشأن يف البلدان الشاه هلا إن البحث العلمي اإلعالمي  .8
واليت تعترب ) 4"(ل يف مرحلة طرح األسئلة ومجع البياناتاازم"يف الظروف العامة، 

  .يف حد ذاا بداية جوهرية ملا قد تؤدي له من تراكم معريف
انسياقاً مع ما هو جاري به العمل يف اتمعات املستقرة، عمدت كل أحباث . 9
نة إىل حماولة االستناد إىل الفرضية القائله أنه باإلمكان استكشاف اعتقاداا العي

وقناعاا وسلوكياا اجلمهور من خالل تقنية استمارة االستبيان، ولكن هذه 
فعالية هذه التقنية ممكنة يف اتمعات العريقة، يف حني أن تقنية املالحظة باملشاركة 

اربة سلوك مجهور تغلب عليه األمية التقليدية تبدو أكثر األدوات مالءمة ملق
  .واإلليكترونية

الفقر يف األحباث املتعلقة باجلمهور يعكس إىل حد بعيد طبيعة العالقة بني  إن .10
من جهة والنظام ) كناخبني(، والنظام السياسي )مجهور وسائل اإلعالم(املواطنني 

تبعية البلدان االنتقالية يزيد من مما من جهة أخرى، ) كمستهلكني(االقتصادي 
للبلدان الغربية املتطورة تبعية مطلقة يف مجيع ااالت، خاصة بعد فشل 

استراتيجيات التنمية املوجهة، وتكريس الليربالية على الطريقة األمريكية، كنظام 
عاملي وحيد، ليس فقط يف ااالت السياسية واالقتصادية، ولكن أيضا يف ميادين 

  .ة والتكنولوجياتالعلم واملعرف
تشابه املعطيات والعوامل اليت تتحكم يف اإلنتاج العلمي يف الوطن العريب، . 11

 عن منطلقات ، نوعا ما، يف حني ختتلف؛ ما يف بلدان املغربإىل حدتتشابه حيث 
وأسس التوجهات العامة للدراسات اإلعالمية يف بلدان املشرق العريب، وبالتحديد 

 يعود ذلك إىل اعتبارات إمنائية وارتباطات باملدارس وقد. دراسات اجلمهور
سكسونية، ولو يف حالتيهما - ألجنلواالفكرية الكربى، وحتديدا املدرستني الالتينية و

  .غري املتطورتني
الضعف الكمي والنوعي يف هذه األحباث والتخلف عن التطور يالحظ  .12

 وعجزها عن خلق العلمي والتقين احلاصل يف العامل من حولنا ونقص التجربة
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تقاليد حبث علمي ونشر الوعي بقدرة العلم والتكنولوجيات على إجياد احللول 
  .املالئمة

)  االقتصادي-تغيري النظام السياسي(يف اجلزائر بعد إقرار التعددية احلزبية  .13
 انعكس فكل ذلكوفتح الفضاء اإلعالمي املكتوب على املنافسة واملبادرة اخلاصة، 

  جتذبدراسات اجلمهوربدأت اسات اإلعالمية، حيث على توجهات الدر
  .اهتمامات الباحثني اجلامعيني بصفة ملحوظة

أن الكم املعترب من الدراسات، يبقى ضئيال أمام اإلنتاج الغزير ألي  .14
باحث يف الغرب متخصص ومتفرغ للبحث، الذي ينجز كل سنة ما ال يقل عن 

ر يف كتب وجمالت ومواقع ينشو ،حبث واحد أصيل سنويا حول عملية التلقي
  .إليكترونية متخصصة

على الرغم من أن الدراسات اإلعالمية يف اجلزائر تنجز باسم وحلساب  .15
ال ، و اجلماهرييعلوم اإلعالم واالتصال عامة، فإا تم غالبا باجلانب اإلعالمي

 واالتصال الشخصي واملؤسسايت بصفة خاصة،  إال ما ندر،االتصال عامة،تتناول 
 بعض األطروحات املتعلقة باالتصال السياسي واالتصال االجتماعي ءتثناباس

  .واالتصال غري اللفظي
 تشرف على إعداد وتبويب ةغياب جهة أو هيئة أو سلطة علمية أكادميي .16

وتصنيف لوائح املواضيع املبحوثة، وتنسق بني الباحثني يف نفس االختصاص من 
فة، رغم أن الدراسات اإلعالمية جهة وبينهم وبني نظرائهم من ختصصات خمتل

 .هي بالدرجة األوىل ذات طابع متعدد التخصصات
، حيث تنجز 2000تكثفت بشكل مثري منذ سنة  أحباث اجلمهورإن  .17

ة جدية للبحث قنطالوهذا يدل على اسنويا أطروحة دكتوراه على األقل، 
. والنظري، مما يساهم يف التأسيس املعريف )Recherche Fondamentale (األساسي

 مع اشتداد )Recherches Appliquées(وقد تتبعها انطالقة مماثلة لألحباث التطبيقية 
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املنافسة بني املؤسسات اخلاصة الفاعلة يف الصناعة والتجارة وتكنولوجيات 
  .االتصال واخلدمات

انطلقت كل األحباث، موضوع هذه الدراسة من إشكاليات متت صياغة  .18
 تتفرع عنه تساؤالت مكملة أو وضع  جوهرياًالًبعضها بكيفية تتضمن تساؤ

فرضيات تعرب عن الشك اإلجيايب واليقني يف بعض األفكار واملعتقدات اليت تدفع 
الباحث إىل التساؤل، يف حني أن بعضها اآلخر مل يكن كذلك، حيث جاءت يف 

صياغات عمومية تتداخل فيها احلدود الفاصلة بني االنطباع العام والتساؤل 
  .مي الصارم املبين على خلفيات معرفية نظرية ومنهجيةالعل
أن املرتكزات النظرية اليت انطلقت منها أحباث العينة موضوع هذه  .19

الدراسة ختتلف من دراسة إىل أخرى ومن باحث إىل آخر، رغم حمورها املشترك 
ها السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقايف ءودرجتها األكادميية العالية، وفضا

  .التقين الواحد، وفترة إجنازهاو
يف شكل اخلاصة بالبعض من مفردات العينة جاءت املنطلقات النظرية  .20

سرد تارخيي لتطور الوسيلة اإلعالمية املدروس مجهورها والعالقة بني وسائل 
  .اإلعالم والتغري االجتماعي

 عبارة عن جرد شامل مل هي اتدراسبعض الن املنطلقات النظرية لإ .21
 يف اتمع ات املتعلقة بالعملية االتصالية وباإلعالم واتمع ودور اإلعالمالنظري
  .عموما

إن البعض اآلخر من الدراسات اكتفى مبرحلة نظرية أوىل وحسب ومل  .22
يواكب التطورات النظرية الالحقة، مما جيعل النتائج املتوصل إليها قليلة األمهية، 

 .وغري آنية
لة من املرجعيات النظرية ختص خمتلف مجاعتمدت بعض الدراسات على  .23

اجلوانب اليت تناولتها الدراسة من وسائل اإلعالم وحمتوياا وتكنولوجيات 
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 وخباصة القيم املختلفة اليت يةاالتصال احلديثة وعالقتها مبضمون الرسائل اإلعالم
 .حتملها

خلفية تارخيية ملراحل سرد بت بعض الدراسات يف جانبها النظري اكتف .24
ال وتعريف جمتمع اإلعالم وواقع وسائل اإلعالم واالتصال يف اتمع اجلديد االتص

، وال شيء يذكر حول عملية التفاعل بني والتفاعل بني التكنولوجيات واتمع
  .الوسيلة اإلعالمية واجلمهور

لجمهور وعادات بعض الباحثني جزًء معترباً من البحث لخصص  .25
ي واملشاهدة والسمات االجتماعية للجمهور  نظريات التلقنياملشاهدة ، مستعرض

  .شاهدةاملوأمناط التفاعل إىل جانب عادات اجلمهور اجلزائري يف 
أن التلفزة هي الوسيلة األكثر استعماال من بينت نتائج بعض األحباث  .26

 الزالت وسيلة إعالمية مرتلية تشاهد عائليا أكثر منها اأ، ولدن أفراد العينة
ات ييتطابق مع نتائج  الدراسات اإلعالمية منذ مخسينالذي   األمر،وسيلة فردية

القرن املاضي، أي منذ دخول التلفزة كتكنولوجيا جديدة حقل االتصال 
إجراء دراسات مكثفة حول عمليات التلقي لكن ميكن أن نالحظ أن . اجلماهريي

ميكن أن  ،إثنوغرافيةواملشاهدة التلفزيونية تستعني مبقاربات نفسية وأنثروبولوجية 
 وعوامل الضبط املعياري املستعمل يف اتمع ةاالجتماعيآليات الرقابة يكشف عن 

  .اجلزائري يف مثل هذه احلاالت
عدم جدوى استعمال فرضية من بني نتائج بعض األحباث، يذكر  .27

األجندة، يف دراسة العالقة بني ما تتناوله الصحافة املكتوبة واألمهية اليت يوليها 
 املوضوع يف اجلزائر، على خالف ما توصلت إليه الدراسات الناس لنفس

 هذه اخلالصة قد تعود إىل العينة وجمتمع لكن .اإلعالمية يف جمتمعات أخرى
 االبحث وأدوات املالحظة ومنطلق التحليل وغريها من التقنيات اليت جلأ إليه

ارة االستبيان  إلجابات عينة اجلمهور املعتمدة بعد استعادة استمتهالباحث يف قراء
  . انطالقا من هذه القراءة وذاك التحليلهاستنتاجاتوبناء 
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  فيما خيض بعض األحباث، مثل دراسة بوعلي، أغلبية أفراد العينةإن .28
  إىل الثقافة الغربية يف أغلب املتغريات الثقافية، كما أن هلم ميالًمييلون نسبياً

 رغم أن جمتمع البحث ميثل هذا. ثقافتهم األصلية، العربية اإلسالمية  حنوواضحاً
منطقة حضارية متشبعة بالقيم الثقافية العربية اإلسالمية ومنطقة أخرى شبه ريفية 

 اعتزازهامشهورة ب) برانس(تنتمي يف أصوهلا إىل ساللة عرقية بربرية شاوية 
 ". الذي عرا"انتمائها األمازيغي وانتساا لإلسالم ب

يل يف عالقاته باالختالفات الثقافية، إن دراسة اختالف السلوك االتصا .29
 تدعو يت الاألنثربولوجية  ويةاإلثنوغرافاالنشغال األساسي للمقاربة  بالذات هي 

 يف التحليل السوسيولوجي اجلزئي للمجتمع ادراستنا هذه إلعادة االعتبار هل
يل اليت حيدثها االستعمال املرتاعية اجلزائري، وخباصة يف حتليل التفاعالت االجتم

 .لتكنولوجيات اإلعالم واالتصال احلديثة
التمايز االجتماعي بني خمتلف األفراد من جهة حبكم التمايز كما أن  .30

يندرج أيضا   خمتلفة إثنياً،ماعات حمليةاالنتماء جلاجلنسي والعمري والتعليمي و
  . يف دراسات اجلمهوراإلثنوغرايف واألنثروبولوجيضمن انشغال االجتاه 

وقت إجراء دراسات الباحث جلزائريني لألنترنات كان ن استعمال اإ .31
 يف املائة، 100 يتزايد بنسبة مرتفعة كل سنة تتجاوز لعقاب يف بداية األلفية الثالثة،

 عليها كلما أدرك الناس أمهية هذه الوسيلة اإلعالمية واالتصالية اإلقبالويتضاعف 
ولئن كان . ال وأعماليف االستعمال كأداة حبث علمي وترفيه وتسلية ووسيلة م

صحيحا أن األنترنات تستعمل بكثافة كوسيلة حبث، خاصة من قبل اجلامعيني 
، ووسيلة ترفيه وملء أوقات الفراغ لدى فئات عريضة من )أساتذة وطلبة(

الشباب اجلزائري، يبدو أن التعميم املتعلق باستخدام األنترنات كوسيلة مال 
 عن بعد، ووسيلة تعليم إلكتروين، مستمد وأعمال، جتارة إلكترونية وعمل مرتيل

أساسا من استعماالت هذه الوسيلة يف اتمعات املتطورة تكنولوجيا، مثل 
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معاينة وحتليل  وةدراسة أمبرييقيالواليات املتحدة األمريكية، أكثر مما هو خالصة 
  . يف اجلزائرسلوكيات مفردات عينة البحث

 التعرف على حجمه وبناء ن دراسة اجلمهور مل تعد تستهدف فقطإ .32
 االجتماعي الشامل اإلطارتركيبته، وإمنا ترمي أيضا إىل تناول هذه الظاهرة يف 

لتقدمي وصف دقيق هلذا اجلمهور وتفسري سلوكياته واجتاهاته من أجل املسامهة يف 
يستجيب يف للتوجهات وهذا ما . بناء إطار نظري خيدم أغراض الدراسات العلمية

سات مجهور وسائل اإلعالم، وخباصة االليكترونية منها، التوجهات اجلديدة يف درا
  .اليت تم بظاهرة التلقي واملشاهدة والتفاعالت النامجة عنها

 يف سياق هذه التوجهات اجلديدة وتدعو إىل دراستنا هذه تندرج  .33
ضرورة إعادة االعتبار للمنهج اإلثنوغرايف وأدوات املالحظة باملشاركة وتفعيل 

ث امليدانية باإلكثار منها يف دراسات خمتلف الظواهر االجتماعية ومنها فعل األحبا
التلقي واملشاهدة التلفزيونية ضمن العائلة اجلزائرية يف خمتلف املناطق واتمعات 

إثنوغرافية متنوعة نامجة عن تفاعالت األصول الثقافية - يف بيئات تقنوأياحمللية، 
  .جية واستعماالا إلغراض متنوعةاملتنوعة واملستحدثات التكنولو

II -استنتاجات خاصة  
هذا من جهة االستنتاجات العامة املتعلقة بأحباث العينة، أما من جهة فرضيات  

  :هذه الدراسة التحليلية النقدية، ميكن تسجيل االستنتاجات اخلاصة التالية
ق حيث املوضوع وانطالقا من السيا من قد حتققت الفرضية األوىل،أن  .1

اجلمهور يف اجلزائر   أن أغلبية أحباثحيث ،القتصادي واألكادمييالسياسي وا
 وخاصة اليت ركزت على اجلمهور، كطرف أساس يف العملية االتصالية، انصب

) Impact(ونادرا ما اهتمت مبسألة األثر ) Effect(اهتمامها على إشكالية التأثري 
 تم إطالقا بواقع مل و).Interaction, Interactivity(ناهيك عن التفاعل والتفاعلية 

اجلمهور الذي مل يعد ذلك املتلقي السليب وإمنا هو الذي حيدد طبيعة وكيفية 
 . ومدى استجابته للرسائل اليت خيتار التعرض هلا
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املنطلقات النظرية اليت تؤطر هذه األحباث، اخلاصة بالفرضية الثانية، إن .  2   
ه ظروف اجلزائر يف بداية القرن احلايل مع ظروف اعتبار تشاب وانطالقا من

  لدراسات اجلمهور، البدايات األوىلالقرن، أي نفس اتمعات الغربية يف بداية 
على النماذج التشاؤمية أو التفاؤلية التقليدية، من مثل  أحباث العينة ركزت 

 قادة الرأي نظريات التأثري البالغ، ونظرية الوخز اإلبري واجلمهور السليب وتأثري
 يف اتمعات  كثرياًمل يعد يعتد ا هذه النظرياتمثل . واجلماعات املرجعية

 .الرائدة إال على سبيل االستئناس مبنحىن التطور التارخيي والتراكم املعريف
 أمنوذج موقع ضمن ت أية دراسة حول اجلمهور تأن الفرضية الثالثة اليت تزعم أن. 3

واإلجابة على ية معينة الختبار مدى صحة فرضياا، حمدد واالستناد إىل نظر
ملسامهة يف التراكم املعريف انطالقا من سياقات وجتارب تساؤالت الدراسة دف ا

 على املستوى خمتلفة، واعتبارا الستمرار االعتقاد بالقوى السحرية لوسائل اإلعالم
  .ج تقليدية إىل مناذتستندااجلمهور  أحباثأغلبية ، فإن الشعيب والسياسي

  موضوع، حتققت جزئيا، حيث أناالستنتاجات املتعلقة بالفرضية الرابعةإن  .4
 مع اخلالصات ةمنسجممل تكن دائما واإلشكالية واملنهج املستخدم الدراسة 

، فإن يف الفصل اخلامس إىل االعتبارات املشار إليها ولكن واستناداً .املتوصل إليها
ى واقع ظاهرة اجلمهور، موضوع دراستها، مل تركز عل،معظم هذه األحباث

ولكنها راحت تبحث عن تأثريات ميكن إسنادها لوسائل اإلعالم لتربير أطروحاا 
وحماولة إثبات أو نفي فرضياا، كما حيتمل أن تعود ألسباب أخرى هلا عالقة 

   .إطالقا مع وسائل اإلعالمهلا عالقة  ضعيفة أو ال
  
  
  
  
 



  - 227 -

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالصـــة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  - 228 -

  خالصـــة
   قد تكون خري خامتة ألي حبث عملي هي أن تكون فاحتة حبث جديد السيما 
يف جمال أحباث اجلمهور عامة ويف اجلزائر بصفة خاصة، حيث أنه ما يزال جماال خصباً 
تزداد خصوبته تبعا لوترية التطور االجتماعي العام والتأثريات اليت حتدثها تكنولوجيات 

  . التصال اجلديدةاإلعالم وا
حول أحباث اجلمهور ومكانتها يف ومن هنا، أرى من الالزم، بعد هذه احملاولة 

يف ظل العامل اإللكتروين املعومل الذي " اجلماهريي"التصال إلعالم واالدراسات الشاملة ل
 ه اخلالصة هذصأخصأن ،  مبا فيه اجلزائريرخي بظالله يف كل مكان من هذا الكون

ه منهجي جديد بدأ حيتل الصدارة يف أحباث توّج ودواعي وأهداف لبحث عوامل
  . ات القرن وتكثف استعماله منذ مطلع القرن احلايليمنذ مثانين اجلمهور

اإلثنوغرايف يف دراسة السلوك االتصايل للجمهور ويتمثل التوجه اجلديد يف املنهج 
 يف  خمتلف الوسائط املتوفرةوالتفاعالت املمكنة مع الرسائل اإلعالمية اليت يتلقاها من

  .اإلطالقالفضاء االتصايل اجلديد الذي تشكل األنترنات أهم وسائطه على 
استعماهلا يف الفضاء العمومي يف الشروع يف  األنترنات اليت منذ لقد أصبحت
، كأداة تكنولوجية مرتلية ات من القرن املاضي، تنافس التلفزيونيالغرب يف التسعين

 إىل التأثريات احملتملة هلذه الوسيلة الغازية ، انشغال اآلباء واملربنيبالتايل،، ل وحتّو.جديدة
  هذا االنشغال نابع،بسرعة فائقة يف خمتلف مناحي حياة الناسواملتوغلة بقوة خارقة 

  :تهاميف مقد لعل  من عدة اعتبارات،أساسا
ن األطفال أن املقبلني على استخدام هذه الوسيلة هم يف أغلبيتهم الساحقة م -

يف )2003(ا الباحثة صونيا ليفيغتونواملراهقني، حيث توصلت دراسة أجر 
 16 و7يف املائة من مستعملي األنترنات تتراوح أعمارهم  بني  75بريطانيا أن 

كلما ارتفع معدل السن )  يف املائة الباقية25(سنة، بينما يتناقص إقبال الراشدين 
سنة، حيث  50ة أوجها لدي فئة العمر األكربمنإىل أن تبلغ األمية االليكتروني

 احلديثة يف أوروبا أكثر تعن استعمال هذه التكنولوجيا تتجاوز نسبة املمتنعني
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 وكراهية اإللكترونية  إىل األميةتها  يف املائة ألسباب تعود يف أغلبي60من 
 ). Technophobia(التكنولوجيا 

ية املراقبة واستعمال هذه التقنية من ذه التقنية يصعب من عملن جهل اآلباء  إ-
  قبل األطفال واملراهقني

املواضيع واألطراف من  أن األنترنات أعاد تشكيل وصياغة العالقة بني عدد -
املتفاعلة مثل املرتل واملدرسة والنادي والتعليم واألولياء واملربني واملرشدين 

 تتم اإلجابة عنها النفسيني واالجتماعيني، حيث طرحت مجلة من التساؤالت مل
  .بعد
ألنترنات مل تتأكد بعد، وقلة التجربة ا جتعلها مصدر ل أن القيمة التعليمية -

 يف كل اتمعات عامة، واتمعات االنتقالية خاصة، يذكر ريب وخشية
بالتخوفات اليت صاحبت انتشار اإلذاعة والتلفزيون يف بداية تاريخ وسائل اإلعالم 

  .اإلليكترونية
أن األنترنات أعاد االعتبار للمرتل كفضاء إلنتاج احملتوى ومكان لتلقي العلم  -

  .حواملتعة والترفيه واملزا
 أن الدردشة هي شكل من أشكال املشاركة املدنية يف احلياة االجتماعية، كما -

  .ن اتمع احملليعينظر إليها على أا شكل من أشكال االنسالخ 
مثلة يف الالمساواة يف القدرة واإلمكانيات املتوفرة أن الفجوة الرقمية املت_ 

الستعمال التكنولوجيات احلديثة، ال تظهر فقط فيما بني الفئات االجتماعية ذات 
اخللفيات املختلفة، ولكن تتجلى خاصة يف القدرة على استعمال األنترنات يف 

  . املطروحة املتنوعةللمشاكل املناسبة إشباع احلاجات املختلفة وإجياد احللول 
استدعت خصوصيات هذا الفضاء االتصايل اجلديد الذي هو، يف احلقيقة، لقد 

امتداد للفضاء الناجم عن االستعمال املكثف للتكنولوجيات املرتلية، تعميم 
 تندرج، وهي. االختيارات املنهجية اإلثنوغرافية للتوجه اجلديد يف أحباث اجلمهور

يف ) Ethnomethodology( اإلثنوغرافية عموما، فيما أصبح يعرف باملنهجية
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دراسات التلقي، واليت تستلزم حتديد إثنوغرافيا اجلمهور وإجراء حتريات علمية 
تستند خطوات البحث إىل و. حول أنظمة التأويل والعمليات اليت يقوم ا املتلقون

 Social( باعتباره موضوع اجتماعي وذات فردية الفرد: خمتلف وحدات التحليل

Subject & Individual Subjectivity( واجلماعة والعالقات ما بني الذات ،
 .يف جتربة احلياة اليومية للجماعة) Intersubjective( املشتركة

منهجي يف دراسات  -االجتاه اإلثنوتكثف استعمال  إىل جانب األنترنات،و
البث التلفزيوين  ضوء عوملة الرسائل اإلعالمية املتسارعة واملتوسعة بفضل على اجلمهور

 Screen(املباشر عرب السواتل واألنظمة الرقمية والقنوات املشفرة وتلفزيون األنترنات

Digest (الذي يتوقع أن حيل حمل القنوات املشفرة خالل العشرية القادمة.   
، أن هناك صنفني من )Ramaswami Harindranath, 2005( ويرى رامسوامي

بدأت منتصف العشرية األوىل ) Global Audience( ةدراسات اجلمهور الشامل احلديث
الذي أعاد بعث أطروحات صنف ال: من القرن احلايل تركز على دور اموعات اإلثنية

، وحياول إعادة صياغتها )Media/cultural Imperialism(ة واإلعالمية ياإلمربيالية الثقاف
 البحث من جديد إىل دور يوجهالذي  صنفيف إطار التيارات املناهضة للعوملة، وال
املشتتة خارج بيئاا ) Diasporic Identities( األقليات وسائل اإلعالم يف تكوين هويات

   .إلثنية يف بيئام اجلديدةا، خاصة دورها يف تكوين تصورهم هلويام  األوىلالطبيعية
لني ها واملستمدة أساسا من خال صات مثاحطررامسوامي  إن اإلشكالية اليت يعيد 
اي ــوجيل صب) Liebes & Katz, 1993(  وكاتززكان قد توصل إليها كل من ليا ب

)Gillespie, 1995 ( أحباث اجلمهور العابرة للثقافات باملتعلقة)Cross-Cultural (أقليات و
املنسلخة من جذورها اإلقليمية، ختص بالدرجة األوىل إبراز االنتماءات اإلثنية الشتات 

فقد الحظ جيل روي .  ولنمط التفاعل اإلعالمي لوك االتصايلكعوامل حمددة للس
)Gilroy, 2004(ات الثقافية املتعددة رياتال ، أن)Multiculturalism ( املثرية دائما للنقاش

 تبعا لطبيعة قراءة وتفسري  جديدةًاً، على سبيل املثال، أخذت أبعاد الثقافيةإلثنية احول
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، خاصة يف )War On Terror( "حلرب ضد اإلرهاببا" االعتبارات األخرية املتعلقة
  . أمريكا الشمالية وأوروبا واستراليا

ويبدو من خالل معاجلات قضايا متايز اهلويات اإلثنية املعقدة وعالقاا مبسائل 
على الصعيدين ) Transnational Culture(االنتماء العرقي وبالثقافة العابرة لألمم 

 أمهية معتربة هلذه املواضيع عطاء بضرورة إاً متزايداًك وعيالتنظريي والتطبيقي، أن هنا
احلساسة، وإعادة اختبار مدى قابلية بعض اخلالصات للتعميم على خمتلف احلساسيات 

  .احمللية يف بقاع شىت من العامل
، )Ang, 2001(، تعتقد أنغ  واملمارسات البحثيةيف سياق هذا النمط من التفكري

يف عالقاا بثقافة العوملة، تصبح مسألة أكثر مالئمة يف " لوطنيةا"أن معاجلة اخلطابات 
ات يف ارتفاع موازي يحالة شرق آسيا حيث ساهم النمو االقتصادي منذ أوائل التسعين

الوطنية واإلقليمية يف مقابل تبسيط الشعور ) Self-confidence( يف الشعور بالثقة الذاتية
 ،)Decentred( ةكفئة حتليلية وجغرافية غري متمركزاملناهض للغرب الذي أصبح ينظر إليه 

يف التمايز الثقايف ) Incorporate( األمر الذي يسمح للثقافة العابرة لألمم أن تتوغل
يف ) Homogenization(  االنسجام تأسيسمن خالل إعادة تصور أطروحة واإلثين

 "أحملة"ريب بضرورة  والحظت أنغ يف نفس املضمار، أن هذا الوعي الغ.الثقافة الشاملة
)Localization( دفع مبقرري برامج التلفزيونات ،العوملة، أي إضفاء الطابع احمللي على 

 املتعلقة باجلمهور ت إىل التكيف مع نتائج تلك الدراسا، على سبيل املثال،الفضائية
بتنويع ) Murdoch (خ اململوك ملردو)TV Star( الشامل، مشرية إىل قرار تلفزيون

 مبختلف اللغات احمللية، كاعتراف ضمين فرقةات اإلعالمية والتثقيفية والترفيهية املتاخلدم
وصريح بالتنوع الثقايف يف منطقة جغرافية معينة تبعا للتنوع اللغوي والديين والتقسيمات 

االجتماعية األخرى، وبالتايل، االعتراف باختالف مصاحل واهتمامات اجلمهور اليت حتدد 
  . احملليةجها يف بيئتهادميسهل عليه إ يف مضامني االتصال اليت أشكال مشاركته

، وحسن النية املفترض يف دراسة "اإلثنية" و"العرقية"وعلى الرغم من اخللط بني
حول )  Liebes & Katz, 1993( زعينة من اجلمهور الشامل اليت أجنزها كاتز ولياب



  - 232 -

   مغاربة، وكيبيتزميروس، يهود عرب، يهود(استجابة جمموعات إثنية خمتلفة 
)Kibbutzim (ا أثبت خطأ االعتقاد املفترض القائل ) وأمريكينيأن "ملسلسل دالس، فإ

ويتقبلها بدون  بث نصوص مثل الربامج التلفزيونية األمريكية يقبلها اجلمهور الدويل
 ."نقاش

ج ميكن، عموما التأكيد على ضوء ما توصلت إليه أحباث اجلهور احلديثة، أن املنه
يأخذ بعني االعتبار فقط املصادر املتوفرة (اإلثنوغرايف، رغم أنه براغمايت بدرجة أوىل

، يبقى أنسب مقاربة تسمح بالدخول إىل عوامل )واملعطيات املستهدفة من البحث
فعل فردي واجتماعي ووصف  تلقى الرسائل اإلعالمية كالعائالت وسياقاا يف إطار

 اجلديدة لإلعالم  يف عالقتها مع استعمال التكنولوجيات وإشاراا هذه العائالتأفعال
عرب اجتماعي يركز على فهم السلوك يف سياق ، فاملقترب اإلثنوغرايف .واالتصال

  .ة ضمن الفريق موضوع الدراسةفاعل املدروسة مشاركة مشاركة الباحث يف الوضعية
ة من األدوات كما يوفر املقترب اإلثنوغرايف تقريراً وصفياً، مستعمالً جمموع

  املنهجية يف مقدمتها، املقابالت الودية غري الرمسية، واملالحظة باملشاركة
ويستعني الباحثون يف دراسات اجلمهور ذا املقترب يف حاالت يكون فيها 

 السياق العام له تأثري نموضوع الدراسة غري مألوف لدى فريق التحقيق وحيث يعتقد أ
لتركيز عليه لفهم حميط الدراسة وتكوين نظرة شاملة على مهم يف جمريات الدراسة، يتم ا

معرفة بالضرورة   من الباحثخمتلف املسائل املرتبطة مبوضوع البحث الذي ال يتطلب
  .قبلية به

وحيتاج تطبيق املقترب اإلثنوغرايف مشاركة كلية للباحث، وانفتاح ذهين ومهارات 
تلف التحقيقات االجتماعية، كما وتدريبات على تقنيات املالحظة واستعماهلا يف خم

.  حيتاج أحياناً استثماراً يف الوقت واجلهد لتعود الدارس على جمال البحث واالندماج فيها
 قد يلجأ  اليومي، ك املباشرة واملستمرة للسلوةملالحظوإىل جانب املشاركة الكلية وا

من أخرى عة احلوار وجممو ومستويات خمتلفة ة على قابلالباحث إىل تقنيات امل
 بني خمتلف األفراد واجلماعات املدروسة من االرتباطات العالئقية فكشلاإلجراءات 
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 من  شأا أن تساهم يف تفسري مظاهر التمايز حمليةطقوس معتقدات وومصاهرة وبنوة 
   . والتقاطعات يف ممارسات احلياة اليوميةتوالتماثل، واملتنافرا

ي يواجه الباحثني يف جمال اجلمهور والتلقي، وجتدر اإلشارة، إىل أن التحدي الذ
 إىل نظرة ، بالضرورة، ثقافياحييل تعريفهمناسب للجمهور الذي " متثيل" يكمن يف حتديد 

املقاربة اليت ترتع عن اجلمهور كل كما أن . معينة للعالقة بني وسائل اإلعالم واتمع
نطالقا من مالحظة املمارسات، متنوعة حمددة ا )Publics(صفة فردية وحتيل إىل مجاهري 

  . اإللكتروين معاواتمعاحلديثة  يف صيغة اجلمع للتكنولوجيا  جديداتقترح مفهوما
 رـلية و األثـأمنوذج التفاع "مقاربة اجلمهوركن أن نطلق على هذا التوجه اجلديد يف  مي
)Interactivity, Impact Paradigm(كنولوجيات عالقات التفاعلية مع ت، ألنه يهتم بال

استعمال وباإلعالم واالتصال املتجددة يف السياق االجتماعي اجلزئي والسياق الفردي، 
 ى لد طبيعيالتكنولوجيات احلديثة مبعزل عن اآلخرين، وهي األدوات اليت تدعم ميل

  ). Sujet Social et Subjectivité Individuelle( ةالفرد كموضوع اجتماعي وذات فردي

األثر يف التفاعلية و ، إذن، تقارب ألحباث اجلمهورألنثربولوجيةثنوغرافية ااإل فاقهذه اآل 
 ذي قدرة كلية على التواجد يف كل مكان يف نفس تقين وثقايف جلمهور- سياق اجتماعي

 هيسجل حضورا دائما مستقل عن متوقع، حيث  (Ubiquitous Audience)الزمان
-Post(مبا بعد اجلمهور اعنه  يعربة اليتي احلال، وه(Geographical Location)اجلغرايف

Audience(عن بعد  ومجهور )Remote Audience( وهو عموما مجهور ال وجود مادي ،
له يف موقع جغرايف معني، ولكن ميكن التدليل عن هذا الوجود الالمادي له بطرق 

 حرفية اآلراء واألفكار املتبادلة افتراضيا يف شكل رسائلانتقال ، منها خاصة، متنوعة
ة ـ ومنها تقنيبصرية أو صوتية بفضل التقنيات اليت تطورها يوميا الصناعات اإلليكترونية

 أي البث عن طريق كامريات الواب اليت ")Webcasting( الوابالبث عن طريق "
  ). Tele-conferencing(التحاضر عن بعد  طورت نظام 

تمعات املتطورة تكنولوجيا، أعتقد أن هذه اآلفاق اليت بدأت تتجسد ميدانيا يف ا
فقد بينت نتائج . ميكن أن تشكل مشروع مقاربة بديلة لدراسات اجلمهور يف اجلزائر
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، وخاصة اخلامسيف الفصل  لذلك أحباث اجلمهور يف اجلزائر، كما سبقت اإلشارة
 ، ألسباب خمتلفة،، أن استخدام اجلزائريني لألنترناتبومعيزةلعقاب و الباحثني دراسيت 

 ، وهو  يف بداية العشرية احلاليةتتجاوز املائة يف املائة سنوياكانت زايد بوترية مذهلة يت
 على استعمال اهلاتف اخللوي، كوسيلة اتصال واسعاإلقبال الاألمر الذي ميكن تدعيمها ب

، " Massificationاجلمهرة"إىل مرحلة بعد ولكنها تأخذ طابعا مجاعيا مل يصل ، فردية
 .شتركني يف الشبكات الثالث للهاتف النقال يف اجلزائررغم ماليني امل

 افتح العامل "شعارالذي حيمل ربنامج ، ال"البيت اإلليكتروين"مشروع كما أن تنشيط 
 العاملي الثاين تمع املعلوماتية  املؤمتر السلطات العمومية منذهتالذي تبنو" ألسرتك

ملنتجات التكنولوجية، واالشتراك ف اتكاليواالخنفاض املتواصل ل، )2005تونس، نوفمرب(
 لالستثمارات اخلاصة، وغريها من الثابتيف شبكة األنترنات، وفتح جمال اهلاتف 

 األسر اجلزائرية على امتالك ا أن تشجعمن شأاملؤشرات التقنية واملالية والسياسية، 
  .حاسوب شخصي مرتبط حبواسب أخرى عرب شبكة الشبكات الدولية

يوفر ظروفا فريدة وفرصا مثينة للباحثني الستغالل أيضا، أن ك من شأن ذلو    
املعارف اليت توصلت إليها العلوم والتكنولوجيات وابتكار وتطوير مقاربة تأخذ بعني 

والكيفية اليت تستعمل احمللية االعتبار أثر التكنولوجيات يف البيئات االجتماعية والثقافية 
  . ذه التكنولوجياتفيها اخلصوصيات الثقافية احمللية ه

 باختبار العديد من الفرضيات اليت طرحها ، من جهة أخرى،يسمح ذلكو
باحثون يف جمتمعات أخرى مشاة يف ظروفها التنموية العامة ولكنها خمتلفة عن اجلزائر 

 البحث عن خصوصيات ،وبعبارة أخرى، أعتقد أنه من الضروري. يف أبعاد هويتها احمللية
األمازيغي مبختلف تفرعاته للهوية اجلزائرية، والكف البعد  وعد اإلسالميالب والبعد العريب

 للشعب ، أو املتطابق،لسلوك املتماثلالشاملة واالعتقاد الراسخ يف اعن النظرة األحادية 
  . اجلزائري العتبارات  أيديولوجية بالدرجة األوىل

ر تنطلق من هذا إذن، مشروع دعوة للبحث عن مقاربة بديلة يف أحباث اجلمهو
دور األعراف والتقاليد :  القائم على اعتبارات متنوعة منهااالجتماعياالعتراف بالتمايز 
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يف اختبار عالقة )  وغريها من التفرعات األمازيغيةالترقية، الشاوية امليزابية،(اإلثنية احمللية 
) حد سواءالقصر والبالغني على (السلطة القائمة بني الرجل واملرأة واآلباء واألبناء

اتمع اإللكتروين وتطورها من خالل التعامل مع التكنولوجيات املرتلية والولوج إىل 
 يف عامل مشويل ومتنوع اخلصوصيات يف كليالالتواجد ذو القدرة على اجلمهور حيث 

، حيث تنهار الفواصل اجلغرافية والزمنية أمام فضاء ذات الوقت وغري حمدود جغرافيا
   .المتناٍه

يته من التطور مشروع ،ستمد هذا املشروع الداعي ملقاربة حبث بديلةيكما 
إىل جانب مشاريع احلكم السريع ملؤشرات اتمع اإللكتروين اليت سبقت اإلشارة إليها، 

واجلامعة االفتراضية أو التعليم أو احلكومة الرقمية ) e-Government(اإلليكتروين 
واإلدارة اإللكترونية ) e-Commerce(لكترونية ، والتجارة اإل)e-Learning(اإللكتروين 

)e-Administration( والصحة اإللكترونية )e-Health (ع الرقمنة ـ وغريها من مشاري  
(Digitalization)  اجلزائر اإلليكترونيةالرامية إىل تأسيس )e-Algeria( كتمهيد ضروري ،

  ). u-Algeria( كليالالتواجد القادرة على لجزائر ل
 املنهج تستمد هذه الدعوة مشروعيتها من مرونة املقاربة اإلنثولوجية ذاا، حيث أنكما 

يستدعي الذهاب إىل امليدان وحماولة وصف، أي ، اإلثنوغرايف يف أحباث اجلمهور
املباشرة الحظة املبالضرورة، تأويل املمارسات يف سياقها الثقايف اخلصوصي، انطالقا من 

املقاربة يف هذه تكمن أمهية و. ، مشاركة نشطةاملشاركة فيها ونشاطات احلياة اليوميةل
بني خمتلف ) Connections(إمكانيات فهم السياق اليت توفرها، خاصة إمكانيات الربط 

   .مظاهر الظاهرة املدروسة
كما يستمد هذا املشروع أمهيته من قدرة  املقاربة اإلثنوغرافية على جتاوز سلبيات 

رة يف مجع البيانات وصعوبات اختيار العينة التمثيلية، اليت واجهت استعمال تقنية االستما
معظم الباحثني يف أحباث عينة الدراسة، السيما متار وبوعلي، كما سبقت اإلشارة له يف 

  .الفصل اخلامس
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 مفهوم اجلمهور يف خمتلف السياقات الثقافية حيمل إشكاليات ذات غري أن 
 هو وغرايف اإلثن، خاصة وأن البعدعابرة للثقافاتدالالت معتربة يف دراسة التلقي ال

 يف هذه املرحلة االنتقالية ي والسياسيـقطعا إشكايل على الصعيدين اإلبيستومولوج
من عامل متعدد األجناس واألعراق والثقافات واألنظمة السياسية، إىل عامل  وحيد 

 بسرعة حنو األحادية والدالالت واملعاين املستهدفة، عامل يتجه) Monolithic(الكتلة 
املطلقة، إن يف السياسة، واالقتصاد والثقافة واإلعالم، أو يف التكنولوجيا والعلم 

 .واملعرفة
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 2006- 1995كاملة بالدراسات املنجزة على مستوى قسم علوم اإلعالم واالتصال  قائمة 

 
 
 
 
 

 سنة املناقشة الدرجة عنوان البحث اسم الباحثت/رقم
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اسة االتصال االجتماعي الصحي يف اجلزائر در بوخبزة نبيلة 4
 ميدانية و نظرية

 1996 ماجستري

التكامل اإلعالمي العريب بني اإلمكانيات و التصور  متار يوسف 5
يف دراسة و صفية حتليلية للخطاب عن التكامل 

1995/1986اإلعالمي العريب خالل   
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 فريدة
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 منوذج العقيدة و النبأ
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بوكريسة  10
 عائشة

 1997 ماجستري املرأة الصحراوية  و الظاهرة التلفزيونية
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 ماجستري
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 دراسة سيمولوجية للرسالة -االشهار يف التلفزيون اجلزائري مريبعي امسهان 34

 االشهارية
 ماجستري

صحافة القطاع العام و مفهوم  اخلدمة العمومية يف عهد  العيفة مجال 35
 التعددية يف اجلزائر

 ماجستري

رنسية  متابعة النشرات االخبارية التلفزيونية اجلزائرية و الف رحال حسينة 36
دراسة ميدانية يف مد ينيت اجلزائر و  -نشرة الثانية مساء 

-سطيف  

 ماجستر
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بن عمرة 37
 نصرية

التوجهات الرئسيية للسيد عبد العزيز بوتفليقة من 
ناء احلملة االنتخابية الرئاسيةأثخالل خطابه السياسي 

 2001 ماجستر
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االتصال يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية قبل  تركريت مجال 39
التعددية و بعدها

 2001 ماجستر

 2001 ماجسترحرية التعبري يف االسالم دمحاين وسيلة 40

سامل احلاج  41
 عطية
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الشعيب  اجلزائري

 2001 ماجستر

سائل السمعية البصرية يف التعليم ت الواستخداما بروان ظريفة 42
دراسة مسحية لعينة من اساتذة و طلبة كلية : العايل 

 العلوم االنسانية و االجتماعية  باجلزائر

 2001 ماجستر

 2001 ماجستر  خالل جريدة  الشعباالحتاد املغاريب  من زرفاوي ثريا 43

سوسو لوجيا قراءة املكتبة اجلامعية دراسة ميدانية  بلقامسي  مسية 44
 لتوجهات االطروحة و القارىء

 2001 ماجستر

يولوجيا بالظاهرة االتصاليةوسعالقة الس ابراقن حممود 45 اهدكتور   2001 

اهريية يف الفترة ما قيام الثورة اجلزائرية و التعبئة اجلم بومايل إحسن 46
1956- 1954بني    

اهدكتور  2001 

االبنية االجتماعية و التكنولوجية االتصال و عالقتها  مزيان حممد 47
 بالقيم و االجتاهات املهنية لدى العامل اجلزائري 

اهدكتور  2001 

درسة / التنظيم املصدري  للصحفيني اجلزائريني  بن زيدون مجيلة 48
ن الصحفيني املشاركني يف مؤمتر ميدانية لعنية م

 2001 ماجستر
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 النقابة الوطنية للصحفيني
سعيدات احلاج  49

 عيسى
العالقة بني السلطة السياسية و االعالميني يف اجلزائر 
 دراسة حتليلية حسب مناذج الوالء الصرع احلياد –

1999/1995مع الطبيق على فترة   

 2001 ماجستر

ساحل عبد  50
 احلميد

كرة اإلصالحية من خالل الصحافة أصول الف
1925-1903  اجلزائرية   

 2001 ماجستر

ريغي عبد  51
 الرمحان

les conditions socioproffessionnelles 
des journalistes de l agence . Algerie  
presse service  A P S DURANT LA 
DECENIE  90 

 2001 ماجستر

 دراسة القيم -زائرية املرسل يف الصحافة اجل سحنون نصرية 52
 االجتماعيية

 2001 ماجستر

 دراسة حتليلية -صورة ااهد يف السينما اجلزائرية  ساكر صباح 53
 يف تشكيل الصورة

 2001 ماجستر

جمتمع اإلعالم و املعلومات دراسة استكشافية  لعقاب حممد 54
 االنترنيت اجلزائريني

اهدكتور  2001 

تخصص يف اجلزائر ،جتربة الدوريات اإلعالم امل بوشامة جازية 55
 الصحفية

 2002 ماجستر

بكارنيت طاع  56
 اهللا

 2002 ماجستر استهالك اليوميات و القيم الشخصية

 2002 ماجستر التلفزيون  و األسرة و عالقة باالتصال األسري عزوز سعيدة 57

 بن نصيب منرية 58
يةاجلزائركتابة سيناريو و الفيلم الروائي يف السينما 

 2002 ماجستر
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59 
 

 2002 ماجستر متابعة و سائل اإلعالم و املشاركة السياسية ساويل فيصل

بل نسيمةقم 60  2002 ماجستر األخبار االجتماعية يف الصحافة املكتوبة 

 2002 ماجستر االتصال اجلزائري كأداة حديثة للتنمية شبوط فريد 61

بنت حممد  62
 فطومة

 2002 ماجستر  يف االتصال االجتماعيالتسويق واستخداماته

 2002 ماجستر الطفل اجلزائري و الكتاب قاصد مراد 63

فن اإللقاء اإلخباري و االتصال اجلماهريي دراسة  رملي بوزيد 64
اء الصويت  لألخبار ق من اإللةسيمولوجية على عني

 يف اإلذاعة و التلفزة اجلزائريتني

 2002 ماجستر

أمحد الطيب  65
 حممد

 2002 ماجستر إستراتيجية االتصال يف التسيري اإلداري

 2002 ماجستر مجهور و سائل اإلعالم يف عصر العوملة تيطاوي احلاج 66

دراسة يف . االنترنيت واستعماهلا يف اجلزائر  قيدوم حسيبة 67
عادات و أمناط و اتسعات  االستعمال يف اجلزائر 
 العاصمة

 2002 ماجستر

التصال العمومي يف اجلزائر و كتاب الطفلا عمريات امال 68  2002 ماجستر 

 2002 ماجستر إشكالية ممارسة تقنية سرب اآلراء بن رابح جازية 69

ينون فاطمة  70
 الزهراء

 2002 ماجستر اإلشاعة و استخداماا يف الدعاية النفسية

 2002 ماجستر الداللة اللغوية و االيقونة للرسالة اإلعالمية  واكد نعيمة 71

صورة املرأة يف السينما اجلزائرية حتليل  زراري عواطف 72
جبل شنوه)  النساء ديكالقلعة و ( ولوجي يسوس

 2002 ماجستر

دون والتحليل السيميولوجي ملسرحية الشهداء يع عكاك فوزية 73
  هذا األسبوع

 2002 ماجستر
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 االتصال الداخلي يف مؤسسة سونلغاز دراسة بوطبة كرمية 74
2001 - 1990استطالعية لفئة اإلطارات من   

 2002 ماجستر

 2003 ماجستر احملتوى االجتماعي جلريدة اخلرب صبيات نصرية 75

املدرسة األساسية يف جريدة الوطن دراسة وصفية  شريفي دليلة 76
)1996-1998( من   

 2003 ماجستر

رماجست االتصال الداخلي و تسيري املؤسسة بن لعالم امسهان 77  2003 

االتصال السياسي من خالل نظام الرسائل  بودهان ياسني 78
 املفتوحة

 2003 ماجستر

الصحافة املستقلة بني السلطة و اإلرهاب دراسة  قادم مجيلة 79
1991/2001مسحية من  

 2003 ماجستر

نشادي عبد  80
 الرمحان

 2003 ماجستر األبعاد الرمزية الكاريكاتورية يف الصحافة

راضيةفويال  81 العوملة ومفهومها ضمن الركن الثقايف جلريدة اخلرب  
يةموالي  

 2003 ماجستر

شاهدة اجلمهور للمسلسالت التلفزيونية ممناط أ دامي اهللا وردة 82
 األمريكية

 2003 ماجستر

استخدام التقنيات اجلديدة لإلعالم و االتصال  زوقاري جياليل 83
دراسة وصفية استطالعية-جامعة اجلزائر   

 2003 ماجستر

مسرح الطفل يف اجلزائر دراسة يف  القيم و  كرمي بلقامسي 84
 التفاعل

 2003 ماجستر

دراسة منوذجية للخطابة على الرسول صلى اهللا  شعبان كرمية 85
 عليه و سلم

 2003 ماجستر

اهدكتوراثر البت التلفزيوين املباشر على الشاب اجلزائري بوعلي نصري 86  2003 

سليمان محد بن  87
 مبارك

اهدكتور العوملة و الدعاية  2003 

 2004 ماجستر مكانة الثقافة يف اإلعالم اإلذاعي جنيب خبوش 88

 2004 ماجستردور اإلعالم يف التوجيه و الوقاية من حوادث املرور بن عباس فتيحة 89

النشرة األخبارية املقدمة يف التلفزيون اجلزائري ،  شطاح حممد 90
ية و ميدانيةدراسة حتليل  

اهدكتور  2004 

تأثري التكنولوجيات االتصالية احلديثة على العمل  بوصبع سالف 91
 الصحفي

 2004 ماجستر

و اجتاهات املسامهني حنو األسهم:االتصال املايل  مراح عيسى 92  2004 ماجستر 

 2004 ماجستر العوملة يف صحفتني الشعب و الشروق بوشى رمي 93

الم اإلسالمي  اإلليكترويناإلع حممدالطيب 94  2004 ماجستر 

تكنولوجيات احلديثة لإلعالم و االتصال و التنمية ،  بوعجيمي مجال 95
 وتوج اجلزائر حنو جمتمع  املعلومات 

اهدكتور  2004 

 2004 ماجستر السلوك االنتخايب و االتصال رإس العني أمينة 96

العزيز بوتفليقة انعكاسات اخلطاب الرئاسي لعبد  محودي وهيبة 97
 على  املمارسة اإلعالمية يف اجلزائر

 2004 ماجستر

قندوز عبد  98
 القادر

متابعة برامج اإلذاعات األجنبية من طرف الطلبة 
 اجلامعني يف اجلزائر

 2004 ماجستر

اجلمهور التلفزيوين و نظريات االستعماالت  و  عقيب نصرية 99
 اإلشاعات

 2004 ماجستر

ةبلجاجي وهيب 100 االتصال املؤسسايت و عالقته بتفعيل عملية التشريع  
  حالة الس الشعيب الوطين–

 2004 ماجستر

 
101 

جتربة اإلعالم احمللي يف اجلزائر ا اإلذاعات احمللية  جودي مسعودة
 منوذجا

 2004 ماجستر
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اهدكتور املطبوع و املكتوب يف اجلزائر توايت نورالدين 108  2004 

مدطوالبية حم 109 صورة اإلسالم يف الصحافة العربية يف املهجر بعد  
2001 سبتمرب 11  

 2004 ماجستر

االتصال اجلواري و إشكالية  عالقة اإلدارة   محام حممد زهري 110
 باملواطن

 2004 ماجستر

تكاركان  عبد  111
 املالك

 2004 ماجستر املعلومات و إدارة احلرب النفسية

 2004 ماجستر  مسألة امللكية الفكريةاإلنترنت و عطوي  مليكة 112

 2005 ماجستر اإلعالم االقتصادي و التلفزيون اجلزائري مام بلقاسم 113

 2005 ماجستر الربجمة التلفزيونية يف حميط متغري بوقزولة نورة 114

الصحافة العراقية يف ظل احلصار االقتصادي  قليح هادي 115
 دراسة حتليلية مقارنة

اهدكتور  2005 

إدارة أزمة القبائل من : اإلعالم و إدارة األزمات  بوعزيز بوبكر 116
 خالل جريدة اخلرب

 2005 ماجستر

 2005 ماجستر الفعالية اإلعالمية  للتلفزيون اجلزائري لوناس ليلى 117

 2005 ماجستر الرتاع اإلثيويب  األيرتريي يف الصحافة اجلزائرية خمتار علي 118

صال الداخلي يف اإلدارة العمومية اجلزائرية و االت كربوش مراد 119
إدارة اجلمارك و وزارة ( فق املنظور الدراسي 

 الشؤون اخلارجية

اهدكتور  2005 

إستراتيجية االتصال يف العالقات الدبلوماسية  حسيين  خدجية 120
 لدول  اإلسالم  األوىل

 2005 ماجستر

ن اجلزائريإ نتاج برامج األطفال التلفزيو عامر دليلة 121  2005 ماجستر 

دور التلفزيون اجلزائري يف التنمية االقتصادية  عباد كرمية 122
 دراسة و صفية حتلية 

 2005 ماجستر

 2005 ماجستر اإلعالم يف اجلامعة منوذج جامعة اجلزائربن جاوحدو  123
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 راضية
 2005 ماجسترتكنولوجيا ت االتصال احلديثة يف إدارة األزمات  هدير حممد 124

دراسة نقدية على ضوء  Agenda Setting متار يوسف 125
احلقائق االجتماعية و الثقافية و اإلعالمية يف 
 اتمع اجلزائري

 2005 دكتوراه

 2005 ماجسترانتشر اإللكتروين و امللكية الفكرية عرب اإلنترنت بوعنان امساء 126

حث العلمي يف استعمال األقراص املضغوطة يف الب يوسفي اعمر 127
 اجلزائر

 2005 ماجستر

كعواش عبد  128
 الرمحان

 2005 ماجستري اقتصاد املعرفة و اتمع ما بعد احلداثة

حق الطفل اجلزائري يف اإلعالم من خالل برامج  جباري نادية 129
 التلفزيون اجلزائري

 2005 ماجستري

منوذج برامج األطفال يف التلفزيون اجلزائري ،  زعموم  مهدي 130
2001-1999الرسم املتحرك   

اهدكتور  2005 

واقع مهنة املراسل الصحفي  احمللي بالصحافة  بوشاقور مجال 131
 املكتوبة  اجلزائرية ، دراسة مسحية استطالعية

 2005 ماجستري

محاية اخلصوصية املعلوماتية يف العصر الرقمي  بوحجة كرمية 132
 دراسة وصفية

 2005 ماجستري

ين حممداللمدا 133  2005 ماجستري تسيري مؤسسة إعالمية ، جريدة اليوم 

صفوان عصام  134
 حسيين

اهدكتور الصحافة املكتوبة و ظاهرة العنف يف اجلزائر  2005 

العالقات العامة يف املؤسسة السياحية دراسة حالة  كرمية ابراهيم 135
 وزارة السياحة

 2005 ماجستري

اتورية يف الصحافة اجلزائريةالصورة الكاريك سالم كهينة 136  2005 ماجستري 

دراسة مسحية حتليلية -االستاذ اجلامعي و القراءة  حواس منية 137
 لعنية من األساتذة جامعة اجلزائر

 2005 ماجستري
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:2ملحق رقم   
 
 بعض الدراسات املنجزة قبل فترة الدراسة

داللة الصورة الفنية دراسة حتليلية سيمولوجية  عفان اميان 138
 ملنمنمات حممد رسم

 2006 ماجستري

 هارون مليكة 139
االتصال يف اوساط الشباب يف ظل التكنولوجيات 

  و االتصاللإلعالماحلديثة 

 2006 ماجستري

 قندوشي ربيعة 140
االنترنيت عرب اإلعالم  2006 ماجستري 

 عايدي المية 141
 و االتصالية عند الرسول اإلعالمية األساليب

 صلى اهللا عيه و سلم يف الدعوة و التبليغ

 2006 ماجستري

لن يوسفبوفلج 142 ة يف اخلطاب السياسي لرئيس اجلمهورية عبد ملالعو 
 العزيز بوتفليقة

 2006 ماجستري

 خيلف فايزة  143
نصوصية اإلشهار التلفزيوين اجلزائري يف ظل 
 االنفتاح االقتصادي

اهدكتور  2006 

وسائل اإلعالم على القيم و السلوكيات لدى أثر  بومعيزة السعيد 144
عيةمبنطقة البليدةالشباب دراسة استطال  

اهدكتور  2006 
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 سنة املناقشة الدرجة عنوان البحث اسم الباحث

التطور الفين لة ااهد األسبوعية      أمحد بن مرسلي
   1962/1979  

 1982 ماجستري

 يف جريدة – املركزية -الوطنية  اجلهوية  صاحل بن بوزة
  1975النصر

 1983 ماجستري

نصر الدين 
 العياضي

دراسة حتليلية الثورة "
1971/1980"والعمل  

 1986 ماجستري

 دراسة يف -صحافة األطفال يف اجلزائر أمحد شوتري
62/1982حتليل املضمون   

 1986 ماجستري

مبادئ اإلعالم والدعاية لدى جبهة  أمحد محدي
ير الوطين وتطبيقاا يف صحيفة التحر

54/1956ااهد   

 1986 ماجستري

مظاهر من تنظيم جبهة التحرير الوطين  أحسن بومايل
54/1956يف بداية الثورة   

 1986 ماجستري

التربية االجتماعية يف الة اجلزائرية  شافية الصديق
1970/1985  

 1988 ماجستري

 1990 ماجستري اجلزائريلوطينملسرح ايف ا االجتماعي خملوف بوكروح

موضوع الغزو الثقايف من خالل  كرمية الغازي
 الصحف الوطنية

 1990 ماجستري

توجهات الفكر التربوي يف جمالت  مهدي زعموم
1976/1982األطفال اجلزائرية   

 1990 ماجستري

عبد العايل 
 رزاقي

سياسة اجلزائر يف ميدان الكتاب 
1962/1980  

 1992 ماجستري

 1992 ماجستري وكالة املغرب العريب لألنباء  جراقمرمي

السياسة اإلعالمية اجلزائرية  صاحل بن بوزة
1962/1988  

 1992 دكتوراه دولة

أمحد بن 
 مورسلي

املضمون االجتماعي يف خطب الرئيس 
 هواري بومدين

 1995 دكتوراه دولة
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 ملحق رقم 3:
 بعض الدراسات املنجزة يف جامعات أجنبية

 سنة املناقشة الدرجة اجلامعة عنوان البحث اسم الباحث

دور وسائل االتصال اجلماهريي يف التغيري  عبد اهللا بوجالل
 الثقايف

 1978 ماجستري جامعة القاهرة

دور االتصال يف التنمية االقتصادية بالريف  أمحد بن جلول
 اجلزائري 

 1978 ماجستري جامعة القاهرة

اإلعالم والوعي االجتماعي لدى الشباب  عبد اله بوجالل
 اجلزائري

 1989 دكتراه  جامعة القاهرة

Badia Yacine A Biometric Study of the 
Literature of Technological 
Management 

University 
of London 

Master 1984 

Badaoui Omar Media and Development in 
the 3rd World  

University 
of 
Leicester 

Master 1982 

Belkhanchir 
Khadouja 

A Study of Relationship 
between Verbal and Non-
Verbal Information in 
Technical Repport

University 
of 
Birmingha
m 

Master 1986 
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Boumaiza SaidMedia imperialism : The Role 
of Local Factors 

University 
of 
Leicester 

Master 1982 

Bouras Khalifa The Global Communication 
Debate History, Issues and 
perspectives of a North-South 
Controversy 

City 
University, 
London 

MPh 1984 

Kattab Ali Remote Sensing technology University 
of 
Lancaster 

Master 1983 

Kirat Mohamed The Flow of International 
News in the Associated 
Press.

Indiana 
University 
?USA

Master 1984 

Ali Kessaissia The Transnational Flow of 
Information 

Wales, Cardiff, 
UK 

Maste
r 

1988 

Azzi 
Abderrahmane 

Stracturalim and its 
Contribution to Sociological 
Theory 

USA PhD 1985 

Kirrat Mohamed The Algerian News people: A 
Stady of Their Backgroung, 
Professionnal Orientations and 
Working Conditions 

Indiana 
University,Usa

Phd 1987 

Alkama 
Mohamed 

Contribution à l’étude du 
cinema: un reflet de la société 

Universite 
Paris  I 

3éme 
cycle 

1975 

Brahim Brahim Le Droit à l’information et 
l’idéologie Politique en Algerie 

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

1976 

Bisserki Fayçal Interaction du développement 
économique et du 
développement des mass 
media en Algerie  

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

1976 

Bougedhir Ferid Cinema africain et 
Décolonisation 

Université 
Paris III 

3éme 
cycle 

1975 

Madani 
Belkacem 

Algerie Presse Service. Une 
agence de Presse d’un pays 
en voie de développement  

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

1976 

Sayah Lahouari L’information en Algerie (1962-
1974) 

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

1976 

Zangar née 
Khaddar slaiwer 

L’image du monde arabo-
musulman et la politique 

Université 
Bordeaux II 

3éme 
cycle 

1976 
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française à travers la presse 
quotidienne en 1920 

Ahcene- 
Djabbalah 
Belkacem 

L’information étrangére en 
Algerie (1962-1976) 

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

1977 

Bensalah 
Mohamed 

L’émigration africaine en 
France vue à travers le cinéma 

Université 
Montpelier 3  

3éme 
cycle 

1977 

Louanchi née 
chaplan 

Un essai de théâtre populaire 
(L’homme aux scandales de 
caoutchouc) de Kateb Yacine  

Université 
Marseille I 

3éme 
cycle 

1977 

Nekkouri 
Khedidja 

Le discours mythique dans (Le 
cercle de représailles) et dans 
l’œuvre théâtrale de Kateb 
Yacine   

Université Aix-
Marseille  

3éme 
cycle 

1977 

Ihaddaden Zahir L’histoire de la presse 
(indigéne) en Algerie de 
originaux jusqu’en 1930 

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

1978 

Chaouche- 
Ramdane Zoubir

L’Algerie à travers la presse 
française et algérienne de 
gauche de 1945 à1955 

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

9 

Mostefoui 
Belkacem 

La presse algerienne face au 
débat de mai 1976, sur l’avant 
Projet de la charte nationale  

Université 
Paris II 

3éme 
cycle 

9 

Boumerkhoufa 
Rabah  

La contribution des étudiants 
volontaires aux cotés des 
paysans pour l’application de 
la revolution agraire de 1972 à 
1980 en Algerie 

Université de 
Paris III 

3éme 
cycle 

6 

Merghoub 
Ahmed 

Champ de production et 
conditions de production dans 
le cinéma algerien 

Université 
Toulouse II 

3éme 
cycle 

0 
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