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  : ممخص الدراسة

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الصناعات التمفزيكنية كاالغتراب 
كالتي أجريت في أكساط طبلبية مف جميع المستكيات الدراسية كالتخصصات  االجتماعي،

ستعانة بخمفيات نظرية مختمفة  تمثمت في أفكار النظرية العممية بجامعة مستغانـ، باال
 النقدية ، مدخؿ االستخدامات كاالشباعات ككذا نظريات تأثير كسائؿ اإلعبلـ .

اإلمبريقي لبلغتراب االجتماعي كربطو  القياستكمف أىمية دراستنا ىذه في 
 بالتمفزيكف باعتباره أحد أىـ كسائؿ اإلعبلـ بالجزائر.

ة عمى تساؤالت عديدة أىميا: ما تأثير الصناعات التمفزيكنية عمى قامت الدراس
المشاىد؟ كما عبلقتيا باالغتراب، تبعا الختبلؼ المتغيرات التالية: معدؿ استخداـ 

 التمفزيكف، الجنس، السف، بيئة السكف كالمستكل الدراسي؟ 

-صناعة ثقافيةباعتباره –الفرضية األساسية في  أف كثرة استخداـ التمفزيكف تمثمت  
ليا ارتباط مكجب بظاىرة االغتراب االجتماعي لدل الشباب الجامعي، كقد تـ  -ترفييية

استخداـ كؿ مف المنيج الكمي كالكيفي باالستعانة بأداتي االستمارة كالمقابمة نصؼ 
  المكجية  كفؽ أسمكب مجمكعات الدردشة.

ستخدامات التمفزيكف تضمنت االستمارة مجمكعة مف األسئمة، منيا ما يتعمؽ با
  كالدكافع المؤدية إلى ذلؾ، تأثيرات البرامج المشاىدة، ككذا مقياسا لبلغتراب.

بعد إجراءات الصدؽ كالثبات كتكزيع االستمارات كاسترجاعيا، تمت عممية تحميؿ 
  ،زمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعيةاستمارة صالحة لمتحميؿ باستخداـ الر  384ػالبيانات ل
SPSS  ، االنحرافات باإلضافة إلى كالنسب المئكية  بة تخراج المتكسطات الحسابباس
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المعيارية كارتباط برسكف كغيرىا مف االختبارات األخرل بغية التحقؽ مف صحة الفرضيات 
 ، التي تـ تأكيد بعضيا، كتفنيد البعض اآلخر.

ػ"العجز" كأىـ مف بيف ما تكصمت إليو الدراسة أف كثافة استخداـ التمفزيكف مرتبطة ب
 مظير لبلغتراب.

: االغتراب، التمفزيكف، الصناعات الثقافية، الترفيو، النظرية  الكممات المفتاحية
 النقدية، الشباب.
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Résumé : 

Cette étude vise à identifier la relation entre les industries et 
l'aliénation sociale. Elle a été effectuée auprès des étudiants de l'université 
de Mostaganem à tous les niveaux de disciplines académiques, en utilisant  
différents approches théoriques comme la théorie critique,  l’approche des 
usages et gratifications, et  les  théories des effets des médias.   

L'importance de cette étude réside dans la mesure empirique de 
l'aliénation et sa relation avec la télévision comme l'un des médias les plus 
importants en Algérie  

L'étude a été fondée sur plusieurs questions, notamment: Quel est 
l'effet   des industries télévisuelles sur les téléspectateurs ? Quelle est sa 
relation avec l'aliénation en fonction des variables suivantes : le taux 
d'utilisation de la télévision, le sexe, l'âge, l'environnement du logement,  
niveau universitaire ? 

L'hypothèse principale a été basée sur l'idée qu'il y’a une corrélation 
positive entre la fréquence de regarder les industries télévisuelles culturelles 
et l'aliénation sociale chez  les étudiants universitaires. On a  utilisé les deux 
méthodes : quantitative et qualitative, basées sur un questionnaire et des 
entretiens semi directif selon le style  des groupes de discussion. 

 Le questionnaire comporte une série de questions, y compris celles 
liées   aux usages de la télévision et les motifs ayant conduits à cela, de 
visualiser les effets des programmes télévisuels, ainsi la mesure de 
l'aliénation. 
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L'analyse des données des 384 questionnaires valables a été 
effectuée après avoir mis en œuvre les procédures de la validité et la 
fiabilité et  de la distribution des questionnaires. 

 Les données statistiques  ont été traitées avec un  logiciel de state 
pour les sciences sociales  (SPSS)  à travers  l'extraction des moyennes et 
pourcentages, écarts-types, corrélation et d'autres tests afin de vérifier la 
validité des hypothèses, dont certaines ont été confirmées, et d'autre ont été  
refusées.   

Parmi les conclusions  tirées de cette étude la fréquente de l'utilisation 
de la télévision liée à «l’incapacité» comme l'aspect le plus important de  
l'aliénation.  

Mots clés: Aliénation, la télévision, les industries culturelles, 
divertissement, la théorie critique, la jeunesse. 
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Abstract  

This study aims to identify the relationship between the television’s 
industry and social alienation, which was conducted among students at the 
University of Mostaganem, Algeria, in all levels of academic disciplines, 
using different theoretical backgrounds like the critical theory, uses and 
gratifications approach and media effects studies.  

The importance of this study lies in the empirical measure of alienation 
and its relationship with television as one of the most important media's tool 
in Algeria. 

Our study was based on several questions, including: What is the 
effect of television industries on viewers? And what is their relationship with 
the alienation according to the following variables: the rate of television’s 
use, gender, age, type of housing and university level.  

The main hypothesis was:  there is a positive correlation between the 
frequent use of TV as cultural entertainment industry and social alienation 
among university’s student, we have used both of quantitative and 
qualitative method through a survey and interviews according to the 
discussion groups style. 

The questionnaire includes a series of questions related to the 
television uses and their gratifications, visualizing the effects of TV programs 
and a measure of alienation.  

 After the procedures of the validity, the reliability and the distribution 
of the questionnaires, we have analyzed the data of 384 unit which are valid 
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for analysis by using the Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 
through the extraction of some application like:  the averages, the 
percentages, standard deviations, correlation and other test in order to verify 
the validity of the hypotheses which have been confirmed some of it and 
refuse others.    

We found that the intensity of using television has correlation to 
"powerlessness" as the most important aspect of alienation. 

Keywords: Alienation, Television, Cultural industries, Entertainment, 
Critical Theory, youth. 
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يعتبر اإلعبلـ نسقا اجتماعيا لو دكره ككظائفو  داخؿ المجتمع، فالعممية اإلعبلمية 
تتميز بأبعادىا السكسيكلكجية، تؤثر كتتأثر بسائر النظـ داخؿ البناء االجتماعي ككؿ، كقد 
تزايدت أىمية كسائؿ اإلعبلـ  كخاصة مع التطكرات التكنكلكجية الحاصمة في الميداف 

صبحت مف العناصر التي ال غنى عنيا في المجتمع، فيي تعمؿ عمى نشر األخبار كأ
كالمعمكمات، اآلراء كالقيـ، كما أصبحت تساىـ في عمميات التنشئة االجتماعية بجانب 
األسرة  كالمدرسة، مف خبلؿ ما تبثو مف برامج كمضاميف، كما أف محتكياتيا أصبحت 

ييدؼ  Harold Lasswell التعميـ، ككفؽ ىاركلد الزكيؿ كسيمة لمترفيو كالتسمية كالتثقيؼ ك 
ىذه   C.R. Millsاإلعبلـ إلى نقؿ المكركث االجتماعي ، كقد فسر تشارلز رايت ميمز 

 الكظيفة بنقؿ الثقافة.

أصبحت كسائؿ اإلعبلـ تتمتع  بسمطة كىيمنة عمى المتمقي في تبني  مختمؼ اآلراء 
ت حكؿ مختمؼ القضايا المحمية كالعالمية، فيذه كاألفكار كالمكاقؼ كتككيف االتجاىا

الكسائؿ أحدثت تغييرات كتحكالت في البناء االجتماعي كالثقافي كأنماط التفكير، فيي 
تعمؿ عمى تكامؿ المجتمع بزيادة االتفاؽ كالكحدة داخؿ المجتمع مف جية، كما يمكف أف 

مف محتكيات   كمضاميف، في تككف مف بيف العكامؿ المسببة في الخمؿ الكظيفي بما تبثو 
ظؿ االنتشار الكبير ليذه الكسائؿ، فبل يكاد منزال ال نجد فيو راديك أك تمفاز، كأصبح البث 

السمة المميزة لممجتمعات اليـك -الذم تجاكز حدكد  الزماف كالمكاف -التمفزيكني الفضائي 
، فالتعرض لشاشة مع تزايد عدد القنكات التمفزيكنية كتزايد تعرض الجميكر ليذا البث

التمفزيكف يستمر طكاؿ حياة الفرد تقريبا كما أف اإلحصائيات تشير إلى أف معدؿ الحجـ 
ساعات مع  06ك 05الزمني الذم يقضيو الفرد في مشاىدة التمفزيكف يكميا ىك ما بيف 

 التبايف الطفيؼ مف فترة إلى أخرل كمف مجتمع إلى آخر.
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اء مبنية اجتماعيا، تمؾ البرامج كالحصص التي التمفزيكف مؤسسة اجتماعية تنتج أشي
تممئ ساعات البث،  يعتمد كجكديا أيضا عمى الكسائؿ كاألجيزة التقنية كعمى األشخاص 
الذيف يستخدمكف ىذه األجيزة  كالكسائؿ، إف طابع التمفزيكف كشخصيتو كنظاـ مف 

أفبلـ كمسمسبلت الجماليات االجتماعية التي تظير مف خبلؿ البرامج التي يقدميا مف 
كحصص كغيرىا، كمف خبلؿ كسائؿ تقنية تنتج صكرا كأصكات، تجعمو يتحكـ ببناء أشياء 

 اجتماعية.

قد  المؤثرة التي تحتاج دائما إلى الدراسة كالفيـ.يعتبر التمفزيكف مف الكسائؿ اليامة ك 
د عمى جذب الكثير مف  االىتماـ خبلؿ العقديف األخيريف مف القرف العشريف باالعتما

يضاح طبيعة عممو، كآليات ت مختمفة بيدؼ مقاربتو منظكرا كتحديد الجكانب المتعددة لو كا 
في الكقت الذم  ال يستطيع أم بحث في اشتغالو، كيفية استخدامو كآثاره عمى الجميكر، 

: القراء، كالمشاىدكف كمستيمكك مضمكف رسائؿ االتصاؿ الجماىيرم أف يتجاىؿ الجميكر
تاريخ بحكث االتصاؿ الجماىيرم أنو كاف دائما يغذم كيككف بفعؿ تأثير  اإلعبلـ، يؤكد

عمى أخبلقو، كعمى حياتو السياسية كاالقتصادية، كقد كاف ىذا –االتصاؿ عمى الجميكر 
 .1التاريخ مستقيما

، كما يجب أف يككف يبقى الجميكر مشكمة بالنسبة لمبحث في مجاؿ كسائؿ اإلعبلـ 
مشكمة مرة أخرل بؤرة االىتماـ الرئيس لمعظـ الدراسات بالفعؿ، كأصبحت ىذه ال

اإلعبلمية، كالمحكر القكم كالياـ لفيـ مجمؿ مجاؿ العمميات االجتماعية كالثقافية التي 
تتصؿ بالمسائؿ المركزية لبلتصاؿ الجماىيرم كتؤثر عمييا في الكقت الذم يصبح فيو 

سبة لمجماىير، في الكقت الذم تنمك فيو قكة بالن الكسائطي عالمنا عالما يزداد فيو الطابع

                                                           
تر.  ،01، ط.في:  جميكر التمفزيكف (،نظرية التمفزيكف ) أنثركبكلكجيا،: التمفزيكف كالحياة اليكميةركجريمفر ستكف:1

 .87، ص. 2000 أديب خضكر،
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قكة المستيمكيف عمى أف يختاركا بفعالية كأف  –أيضا قكة كؿ مف المنتجيف كالمستيمكيف 
 . -يتفاعمكا مع مضمكف كسائؿ إعبلميـ

إف فيـ العمؿ الديناميكي لمجماىير، كىـ يتدبركف التناقضات القائمة ما بيف 
ثقافة الجماىيرية المتزايدة التجانس، يصبح خصكصيات حياتيـ الخاصة كعمكميات ال

في اآلكنة األخيرة أصبحت المضاميف التي تبثيا القنكات التمفزيكنية .  1مسألة أساسية 
تطرح العديد مف التساؤالت كال سّيما  في البمداف العربية التي تسعى جاىدة لمحفاظ عمى 

نكات األجنبية كحتى المحطات مكركثاتيا كىكيتيا الثقافية في ظؿ االنتشار السريع لمق
العربية التي أصبحت تميؿ إلى بث البرامج الغربية بعد ترجمتيا أك إعادة إنتاجيا بما 

كسائؿ  ف لـ نقؿ كميا تركجإتحتكيو مف قيـ كأفكار، فالمبلحظ  أف كؿ األقطار العربية 
% 80% كأحيانا تصؿ إلى 50اتصاليا محتكيات كمضاميف غير كطنية بنسبة تفكؽ 

 عممية ىذه الكضعية سيمتاألفبلـ كأشرطة الفيديك كاإلذاعات الخارجية،  باإلضافة إلى
نقؿ كتركيج  محتكيات مناقضة  لمثقافة  الكطنية كتشكؿ خطرا كبيرا عمى تربية النشء بما 

 تتركو مف أثار نفسية كاجتماعية متباينة لدل المشاىد.

لممجتمع أمرا كاقعا  اؿ الثقافيعمى الرأسمأصبح التخكؼ مف تأثير ىذه المضاميف 
 خاصة مع ظيكر ما يسمى بالعكلمة اإلعبلمية كعكلمة الثقافة  كالصناعات الثقافية

اإلعبلمية التي تيدؼ إلى التنميط كجعؿ العالـ قرية ككنية صغيرة تزاح فييا 
 الخصكصيات الثقافية.

                                                           
 .88ص. المرجع نفسو، (،نظرية التمفزيكف ) أنثركبكلكجيا،: التمفزيكف كالحياة اليكميةركجريمفر ستكف :1
 :الشركة الجزائرية  ، ار الجزائر،  د01ط. ،معجـ بيير بكرديكستيفاف شكفاليو ، كريستياف شكفيرم:  : لبلطبلع أكثر

 . 2013دمشؽ، -السكرية لمنشر كالتكزيع، الجزائر


 .73: انظز ص. 



 مقدمة عامة 
 

 
 

60 
 

بارزة لمتمفزيكف، تشير الكثير مف الدراسات إلى أف برامج الترفيو أصبحت السمة ال
 بالرغـ مف اختبلفيا في الشكؿ، إال أف محتكياتيا متشابية كأىدافيا كاحدة.

إال أنو أصبح منفتحا  -نسبيا -بالرغـ مف أف المجتمع الجزائرم مجتمعا محافظا
العالـ بكاسطة البث الفضائي التمفزيكني، ىذا البث الذم يحذر منو  عمى مختمؼ ثقافات

الباحثكف مف خطر تأثيراتو المحتممة. فمنذ ثمانينات القرف الماضي، لقي البث الفضائي 
الكافد إلى الجزائر إقباال جماىيريا كبيرا بالرغـ مف غبلء األجيزة التماثمية في ذلؾ الكقت. 

ىرة الجديدة بالدراسة كالتحميؿ معتمديف عمى ما أنتجتو كقد صحب الباحثكف ىذه الظا
سقاطيا  االتجاىات كالمدارس الغربية مف عدة كأدكات نظرية كمنيجية، محاكليف تكييفيا كا 

 1عمى المجتمع الجزائرم لفيـ ما أسفرتو مختمؼ الظكاىر الجديدة.

ة ىك إف دراسة التمفزيكف دراسة مفتكحة عمى عدة احتماالت، فنشاط المشاىد
استيبلؾ في األساس، إذا سممنا بأف المنتجات  التمفزيكنية السمعية البصرية  سمعة 
كغيرىا مف السمع المادية األخرل، معدة أساسا إلى االستيبلؾ، ك إف كانت تقدـ منتجات 

 .رمزية، فمنطؽ السكؽ يعتبر العامؿ المشترؾ بينيما

كالتبني، أيف يكتسب الفرد   االستيبلؾ إلى التأثر عممياتأف يؤدم  المحتمؿمف 
كما زعـ أصحاب ركاد نظرية  - كقد تؤدم إلى االغتراب، قيما كسمككيات جديدة

أف عممية االستيبلؾ ال تؤدم   غفؿ عف أمر بالغ األىمية ىك،  دكف أف ن-فرانكفكرت
 بالضركرة إلى نتيجة كاحدة، قد يككف لممشاىد ردة فعؿ عكسية لمتبني.

 

                                                           
راسة ميدانية(، دار اليدل لمطباعة ائر)د: التمفزيكف الفضائي ك أثره عمى الشباب في الجز: أنظر: نصير بكعمي1

 .2005كالنشر، الجزائر


 .77: انظز ص. 
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 راسة في سؤاؿ جكىرم ىك: كتتمثؿ إشكالية الد 

 ما تأثير الصناعات التمفزيكنية عمى المشاىد ؟ كما عبلقتيا باالغتراب ؟ -
 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ عدة أسئمة أىميا: 

 فيما تتمثؿ البرامج ك المحتكيات األكثر مشاىدة مف قبؿ عينة الدراسة؟  -
  ما ىي مظاىر االغتراب لدل عينة الدراسة؟ -
 غتراب تبعا الختبلؼ خصائص عينة الدراسة ؟ىؿ تختمؼ مظاىر اال -
 ىؿ تكجد عبلقة بيف معدؿ استخداـ التمفزيكف ك بيف مظاىر االغتراب ؟ -

تفرض طبيعة المكضكع طرح فرضيات، فالدراسة تيدؼ إلى اختبار العبلقة بيف 
متغيرات مع بعضيا البعض. فصياغة الفركض العممية تعتبر مطمبا منيجيا، حيث يتـ 

كر أك التعميـ المبدئي لطبيعة ىذه العبلقة كاتجاىيا، كقدرىا، كالذم يخضع صياغة التص
    ، فالباحث دائما بحاجة إلى شيء ما لبلنطبلؽ في مسيرة بحثو 1لبلختبار كالتحقيؽ...

 كىذه الدراسة قائمة عمى فرضية رئيسية كمجمكعة مف الفرضيات الفرعية.

اط مكجب بيف كثافة التعرض لمتمفزيكف تقكـ عمى أنو يكجد ارتبفالفرضية الرئيسية 
أبعاد أك مظاىر  مشاىدة التمفزيكف كمما زادت شدة فكمما زادت نسبة ،كمظاىر االغتراب

  االغتراب.

 

 

 

                                                           
 .130، ص.1993، عالـ الكتب، القاىرة، دراسة الجميكر في بحكث اإلعالـ: محمد عبد الحميد: 1
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 الفرضيات الفرعية فيي كاآلتي:أما 

تشتد مظاىر االغتراب لدل اإلناث مقارنة بالذككر كلدل  :1الفرضية الفرعية  -
ي المدف، كلدل الطمبة األصغر سنا مقارنة بمف يكبرىـ في سكاف الريؼ مقارنة بساكن

 السف.

شاىدة تبعا لمتغيرات: كجد فركؽ بيف نكعية البرامج المت: 2الفرضية الفرعية  -
 الجنس، السف، المستكل الجامعي.

مف خبلؿ ىذه الفركض كالتساؤالت، ييدؼ ىذا البحث إلى تحقيؽ مجمكعة مف 
 األىداؼ المتمثمة في:

 التعرؼ عمى استخدامات الشباب الحالية لمتمفزيكف كالدكافع المؤدية إلى ذلؾ. -
 بياف أثر الصناعات التمفزيكنية عمى المشاىد. -
عرؼ كتحديد العبلقة بيف التمفزيكف كأحد أىـ كسيمة سمعية بصرية بظاىرة الت -

 .االجتماعي االغتراب
العناصر التالية: المضاميف التي تبث عبر القنكات التمفزيكنية، الجنس، السف، ربط  -

 االجتماعي. نمط العيش كاالغتراب
ت التمفزيكنية أما عف أىمية الدراسة، فإنيا  تكمف في أنيا تناقش مكضكع الصناعا

الثقافية أحد أىـ المكاضيع البارزة في حقؿ اإلعبلـ، كعبلقتيا باالغتراب في ظؿ تزايد 
اإلمبريقي  القنكات الفضائية كزيادة نسبة المشاىدة، كما تكمف أىميتيا في القياس

لمستكيات االغتراب لدل عينة مف جميكر التمفزيكف، ىذا باإلضافة إلى أف دراسة السمات 

                                                           


 .قكاعد معينة كفؽ األشياءيعرؼ القياس عمى أنو عممية استخداـ األرقاـ في تحديد :  
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تماعية كالفردية لمجميكر بيدؼ الكشؼ عف خصائصو كتصنيفو يساعد في فيـ االج
 عمميات التعرض لمكسائط اإلعبلمية بشكؿ عاـ.

تعمؿ أطركحة الدكتكراه دائما عمى اكتشاؼ شيء جديد ربما لـ يتمكف اآلخركف مف  
حث الحديث عنو قبؿ ذلؾ، ىذه ىي القيمة األسمى ألم عمؿ مقدـ في الدكتكراه، كأم با

في ىذه المرحمة يشغؿ فكره "بالجديد" الذم يقدمو،  كفي ىذا الخصكص يؤكد  أمبرتك 
  comment faire une  thèseفي كتابو " كيفية إعداد أطركحة دكتكراه"   Umberto Ecoإيكك 
: عندما نتحدث عف اكتشاؼ كخاصة في الدراسات اإلنسانية، فاألمر ال يعني  1قائبل

كتشاؼ انشطار الذرة أك اكتشاؼ نظرية النسبية أك عبلج لداء ابتكارا ثكريا مثؿ ا
السرطاف، إذ يمكف أف تككف ىناؾ اكتشافات متكاضعة لدرجة يمكف اعتبار بعضيا 
عادة ترتيب  عممية، مثؿ التكصؿ إلى طريقة جديدة لقراءة كفيـ النص الكبلسيكي، كا 

كار التي تطكؼ ىائمة بيذه كقراءة الدراسات السابقة التي تساعد عمى صقؿ كترتيب األف
النصكص أك تمؾ. كىذه الدراسة ال تخرج عف مفيـك "الجدة" الذم حدده أمبرتك إيكك في 

فيي تيدؼ إلى إعادة قراءة أحد أبرز النظريات التي يقؿ الحديث عنيا في كتابو ىذا، 
 . الدراسات العربية

كغمبة االتجاىات ففي العالـ الثالث عمى الرغـ مف عدـ كفاية البحكث النقدية 
التطبيقية في البحكث اإلعبلمية، إال أف األفكار  كاالتجاىات النقدية تظير في كتابات 
الخبراء كالباحثيف في مجاؿ االتصاؿ كاالجتماع في إطار تعميمات تعتمد عمى التأمؿ 
أكثر مف اعتمادىا عمى نتائج البحكث باستثناء بعض الدراسات التي درست محتكل 

صاؿ لمكشؼ عما إذا كانت ىناؾ بالفعؿ أساليب رامية إلى تزييؼ كعي كسائؿ االت
                                                           

تقنيات ك طرائؽ البحث كالدراسة كالكتابة، تر.عمى منكفي، المجمس األعمى  ،: كيؼ تعد رسالة دكتكراه: أمبرتك إيكك1
 .14.ص.2002لمثقافة، القاىرة، 
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فالحاجة تدعك لممضي قدما في النظريات حكؿ االتصاؿ بالجماىير باعتبارىا . 1الجماىير
مجمكعة منظمة مف الفركض التي تبيف  بشكؿ ما يرتبط بيا، كذلؾ عمى شكؿ متغيرات 

اـ  ببعض إجراءات  التعريؼ الصعبة، بحيث مستقمة كتابعة، كلمقياـ بذلؾ ال بد مف القي
يمكف تحديد الظاىرات التي تشير إلييا مفاىيـ النظرية بشكؿ دقيؽ كما يجب تحديد 
العبلقات بيف فركض معينة كذلؾ باستخداـ نكع مف اإلحصاءات المنطقية بحيث يمكف 

كعند ذاؾ  كضع تسمسؿ لمتابعية بيف الفرض كمتى تـ ذلؾ فيمكف اختبار النظريات عمميا
 .2فقط يمكف تقييـ صبلحياتيا بالشكؿ المناسب

مازالت ميمشة كميممة، لذلؾ تعمؿ ىذه الدراسة عمى  بيذا الشكؿفدراسات الجميكر 
محاكلة مقاربة الزكايا التي يمكف قياسيا كميا مف قدر المستطاع، التدارؾ ىذه الكضعية ب

 .مسألة االغتراب كالصناعات التمفزيكنية

 "الصناعات الثقافية التمفزيكنية  كعبلقتيا باالغتراب ة المعنكنة بػ:ىذه الدراس
مستغانـ"، كألكؿ قراءة قد يبدك جامعة دراسة ميدانية في أكساط طبلبية ب– االجتماعي

العنكاف براقا، مبيرجا، سمبيا كخادعا، خاصة باستخداـ مصطمح "الصناعات الثقافية"، 
عمى محتكيات الدراسة كأىدافيا، فالباحث ال يقصد غير أنو بقميؿ مف التمعف نجده داال 

بالصناعات الثقافية في التمفزيكف كيفية إنتاج البرامج التمفزيكنية، ألنو إذا تمت مكاصمة 
" ىذا الجزء مف العنكاف قد يشكؿ االجتماعي قراءة العنكاف نجد " كعبلقتيا باالغتراب

ة، كالربط المباشر بيف ما اصطمح إشكاال لدل البعض، إذ يركف فيو الكثير مف السمبي

                                                           
 .214ص. ، مرجع سابؽ،االتصاؿنظريات : مي عبد اهلل: 1
، 2010، تر. محمد ناجي الجكىر، دار األمؿ، األردف، 01،ط.: نظريات اإلعالـ: ـ.دم فمكر، ك.س. باؿ رككاخ2

 .178ص.
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    ،عميو بالصناعات الثقافية كاالغتراب ربطا سمبيا مباشرا، غير أف المسألة مغايرة تماما
 فالعبلقة بالقدر الذم يمكف أف تكصؼ بالسمب، يمكف كصفيا باإليجاب.

كما ىك معركؼ دائما أف نظاـ التسمية ليس حياديا، فالعنكاف يحيؿ مباشرة  إلى 
فية النظرية التي اعتمدتيا الدراسة، فيرد إلى أذىاف القارئ المتخصص بعض األسماء الخم

كتيكدكر أدكرنك، ىكركايمر، بكرديك، ستيكارت ىكؿ كغيرىـ الكثير. كال بأس بقميؿ مف 
 الغمكض كاإلبيار  كعممية تشكيقية لمبحث.

زيكف؟ لماذا ىذه كقد يتبادر إلى أذىاف الكثيريف عدة أسئمة في مقدمتيا لماذا التمف
الكسيمة بالرغـ مف أننا في عصر الكسائط الجديدة؟ مف يدرس التمفزيكف في زمف الشبكات 

 ! االجتماعية كالصحافة اإللكتركنية ؟ سؤاؿ كجيو بالفعؿ
يككف الجكاب ببساطة ألف التمفزيكف ما زاؿ يحظى باالىتماـ مف قبؿ أفراد المجتمع 

، كأكثر جاذبية في جديدة أكثر سرعة كسيكلةالجزائرم، بالرغـ مف ظيكر كسائط 
االستخداـ، متجاكزة كمحتضنة جميع الكسائط األخرل التي أصبحت تعرؼ بالتقميدية، 
غير أف لممجتمع الجزائرم خصكصيتو، ففي ظؿ األمية الرقمية كفي ظؿ عدـ تكفر 

الستخداـ األنترنت في جميع البيكت، عدا ذلؾ التدفؽ البطيء لئلنترنت الذم ال يتيح ا
التاـ، كالتكاليؼ الباىظة لمتكصيؿ، في ظؿ ىذه الظركؼ يبقى التمفزيكف يييمف عمى 

 الساحة اإلعبلمية، فبل نكاد نجد بيتا ليس فيو جياز تمفزيكف كمقعر ىكائي. 
مف السكاف في  %98، أف 2012 الديكاف الكطني لسنة  كما بينت إحصائيات
% 96ك )في الريؼ96.9في البيئة الحضرية ك 98.5 ( الجزائر يمتمككف التمفزيكف

بالنسبة لؤلرياؼ(، ىذه   93.8%بالنسبة لمحضر ك97.3منيـ يمتمككف مقعر ىكائي )
النسب تبدك عالية جدا مقارنة بامتبلؾ تكنكلكجيات االتصاؿ المنزلية األخرل كالياتؼ 

 31.3 (كالحاسكب )في الريؼ 10.1في البيئة الحضرية، % 31.6% (الثابت مثبل
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 03، كتشير اإلحصائيات إلى أف  1بالنسبة لسكاف الريؼ(% 10.6%في الحضر ك
 .20112مميكف جزائرم فقط يستخدمكف االنترنت حسب إحصائيات 

كفؽ دراسة أنجزىا الديكاف الكطني لئلحصاء، فإف أكثر مف ثمانية أشخاص مف 
ساعة التي  24أصؿ عشرة صرحكا بقياميـ بنشاطات ترفييية كمشاىدة التمفزيكف في 

. يبدك أف مشاىد التمفزيكف النشاط األكثر بركزا في المجتمع، بالنسبة 3ستجكابسبقت اال
لمذككر كاإلناث عمى حد سكاء، فالذككر يكرسكف ليذا النشاط ساعتيف كنصؼ في حيف 
تقضي اإلناث ساعتيف كثمانية أعشار الساعة مقارنة باليكايات األخرل المرتبطة 

المرتبطة باإلعبلـ اآللي عمى غرار استخداـ بتكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ، كخاصة 
% فقط مف 5.5اإلنترنت غير المكجو لؤلغراض المينية أك الدراسية، التي يمارسيا  

 . 4لمذككر  أعمى نسبةسنة فأكثر مع  15األشخاص الذيف يبمغكف 
يبقى لمتمفزيكف بريقو الجذاب كمكانتو الخاصة لدل األسرة الجزائرية، ففي فترة مرض 

، 2014الجميكرية، تمؾ الفترة الحرجة التي ميزت ما قبؿ االنتخابات الرئاسية لسنة  رئيس
كاف المطمب الكحيد لمشعب الجزائرم آنذاؾ ىك ظيكره عمى شاشة التمفزيكف، كىك ما 

لقاءه لجكف كندم، كغيره مف الدبمكماسييف الذيف زاركا الجزائر تمؾ  أثناءحدث بالفعؿ 
 الفترة.

ات اإلعبلمية، فبالرغـ مف االنتقادات التي تعرض ليا التمفزيكف عمى صعيد الدراس
مف قبؿ المعارضيف لو كالتي تركزت حكؿ قضية " التمفزيكف كسيمة قذرة" ك" شيء سيء" 

                                                           
1  : Office Nationale des Statistique:enquête sur l’emploi du temps ENET ALGERIE , 
Décembre 2013, p.09 

 .11، ص.2013،  دار ىكمة، الجزائر، 02، ط.المكاطف الرقمي: محمد لعقاب: 2
3: Office Nationale des Statistique: enquête sur l’emploi du temps ENET ALGERIE. 
Op. cit, p.25. 
4:Ibid, p.25. 
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la télévision comme mauvais objet, un médium sale  كشكككا في أف يككف ،
 . 1مكضكعا لمدراسات الجادة 

يظير كسمة ميمبلت كخاصة في جيمو الثالث كمع ذلؾ  بالرغـ مف أف التمفزيكف
،  فقد حاز التمفزيكف عمى اىتماـ الباحثيف منذ ظيكره إلى حد  2يثير تساؤالت رئيسية

الساعة، بدليؿ األبحاث التي كاف مكضكعيا التمفزيكف، كال أحد يستطيع التنكر ألىمية 
 التمفزيكف ككسيمة إعبلمية في الحياة المعاصرة.

: أما النيج األكؿ فيتعمؽ  باستعمالو كزيادة 3يجاف لمتفكير بشأف التمفزيكف ىناؾ ن
استعمالو حيث ينظر إلييما كعرضيف لعمؿ حديثة أخرل: االغتراب، نزع الطابع اإلنساني، 
فتكر المشاعر، الخكاء األخبلقي.  أما النيج الثاني يعتبر التمفزيكف مكلدا لممرض، أم 

 ؿ.مصدر أعراض مف ىذا القبي
يكشؼ طابع العجز الذم يحيط بمسألة التمفزيكف عف سيطرة النيج األكؿ في 
التفكير، إنو لمف السخؼ إنكار ذلؾ، فالتمفزيكف جزء مف حياتنا كال يمكننا عمؿ شيء 

 بصدده، عمى حد تعبير مارم كيف.  المسألة ذاتيا ركز عمييا التيار النقدم . 
 لة إحيائو كبعثو مف جديد؟كلما العكدة إلى التقميد النقدم كمحاك 

                                                           
1: François Jost :comprendre la télévision et ses programmes, 2eédit, Armand Colin , 
Paris, 2009, p.11. 
2 :Marion Duvauchel: « Jean-Louis MISSIKA, La fin de la télévision », Questions de 
communication,n11,2007, disponible sur  : 
http://questionsdecommunication.revues.org/7410,  consulté le 04/01/2012, 22.00 h. 

المجمس الكطني لمثقافة  -، تر.عبد الفتاح الصبحي، سمسمة عالـ المعرفةاألطفاؿ ك اإلدماف التمفزيكني: مارم كيف: 3
 .291، ص.1999ب، الككيت، كاآلدا

http://questionsdecommunication.revues.org/7410
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إحدل أبرز التيارات الفكرية التي ما زالت تشكؿ بناءا قاعديا  تعتبر النظرية النقدية
ف تـ تجاكز المنظكر النقدم كالتكجو نحك السيميائية كتحميؿ الخطاب أك دراسات  صمبا، كا 

 : 1مقدمتيا االستخدامات كالتمثبلت، كبالرغـ مف االنتقادات التي تعترض ىذا الطرح كفي
إف فبلسفة التيار النقدم يقممكف مف القدرة عمى اإلبداع كالخياؿ لؤلفراد الذيف  -

 يعيشكف في المجتمع.
  النمط، نو ال يمكف استيعاب فرضية إنتاج المكاد الثقافية كاستيبلكيا بذاتأ -

دية فتكحيد اإلنتاج ال يعني تجانس االستيبلؾ، كتؤكد كافة الدراسات أف الممارسات الفر  
 لممستيمؾ ىي أكثر تنكعا مما نعتقد. 

أنيا ال تقكـ عمى المسكحات الميدانية كالمبلحظات التفصيمية لمسمكؾ الحقيقي  -
 لؤلفراد، كالممارسة الفعمية الستقباؿ كتمقي كسائؿ اإلعبلـ.

حيث أف  مثؿ ىذه الدراسات أك النظريات ترل أف السياؽ االجتماعي أك دراسات   
مجاؿ الذم يكضح صيغة العبلقات بيف كسائؿ اإلعبلـ كالقكل المسيطرة "الماكرك" ىي ال

في المجتمع، لذلؾ فإنيا ترفض الدراسات الجزئية التي تدرس جميكر كسائؿ االتصاؿ 
 أك تحميؿ محتكل اإلعبلـ.  يكاتجاىاتو كسمككو االتصال

بطرح مدرسة فرانكفكرت ىربرت شيممر  ؾمف بيف الذيف يكاصمكف التمس
H.SCHILLER  م صرح في إحدل مقاالتو أنو ال فائدة مف محاكلة قياس تأثير ىذه ذال

                                                           
يرجع أصؿ كممة نقد إلى اإلغريقية يعني الحكـ، ك  : النقدxpiviev، كفي المغة االنجميزيةcriticism  كالنقد بمعناه

الشائع االستيجاف كالكشؼ عف الخطأ، كما يعني الفحص، كيطمؽ عمى النقد المستند إلى أسس منيجية دقيقة 
critique  نى شيء ما، كلمضمكنو كقيمتو. كيقصد بالنظرية النقدية مجمكعة القضايا التي غير متحيزة لمعك تككف

تشكؿ إطارا نظريا لنقد النظاـ االجتماعي القائـ، أك الكشؼ عف تناقضاتو، بحثا عف نظاـ اجتماع تنتفي فيو ىذه 
 أكثر: طبلعلبلالتناقضات. 

 .2004يبيا، ، تر. سعد ىجرس، أكيا، ل2، ط.: مدرسة فرانكفكرتتـك بكتمكر -
 . 2004، تر. عمى ليمة، المكتبة المصرية، اإلسكندرية، مصر،: النظرية االجتماعية كنقد المجتمعزكلتاف تار -

1 :Remy Rieffel:sociologie des médias, 2eedit , Ellipse, Paris, 2005, p.p.83-84. 
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الكسيمة أك تمؾ أك ىذه الرسالة، كؿ يساىـ، أم الكسيمة ك الرسالة بطريقتو في عممية 
 .1عامة، تتمثؿ في تدعيـ ارتباط الجميكر بالنظاـ القائـ

بالجزئية كتفتقر إلى لذلؾ فإنيـ يرفضكف البحكث األمريكية التطبيقية التي تتسـ 
 كفؽ زعـ ركاد االتجاه النقدم. 2اإلطار النظرم الكاعي 

فنظرية مدرسة فرانكفكرت رائدة التيار النقدم األكربي ال تظير في كثير مف األحياف 
عمى شكؿ جدؿ مطكؿ كمنظـ، بقدر ما تككف قطعا صغيرة تركز عمى المفارقات كعمى ما 

ظرية النقدية تبقى راسخة في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، إال أف الن،  3ىك متناقض كمتيافت
تديف بالكثير مف الكشؼ عف مجريات األمكر، نظرا إلى اثنيف مف الصفات األساسية ىي 

4:  
أكال: أنيا تستدعي البعد الجدلي لمتحميبلت، كالجمع بيف التفسيرات المتعارضة  

 لمستقبؿ ىذه الصناعات كالثقافة كاإلعبلـ بصفة عامة.
 ثانيا: أف تكجييا النقدم متنكع.    

ىذه الصفات ليست بالتأكيد الميزات الكحيدة المحددة ليذه النظرية، لكف يبدك أنيا 
كافية لتبرير أىميتيا،  كأىمية األبحاث التي تتخذىا كمنطمؽ. فبل يمكف تجاىؿ أىمية ىذه 

ليو ىذه الدراسة. الخمفية كخاصة بإعادة قراءة مفاىيميا كقياسيا، األمر الذم تصبك إ
                                                           

، مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت ،برامج التمفزيكف الفضائي ك تأثيرىا في الجميكر : مصطفى مجاىدم:1
 .63ص. ، 2011

 .211، ص.2010، دار النيضة العربية، بيركت، 02، ط. نظريات االتصاؿ: مي العبد اهلل :2
، سمسة عالـ المعرفةمف بارسكنز إلى ىابرماس االجتماعية: النظرية : إياف كريب3 المجمس  -، تر. محمد حسيف فمـك

 .284، ص.1999، الككيت، الكطني لمثقافة ك اآلداب
4:Pierre Mœglin: Une théorie pour penser les industries culturelles et 
informationnelles ? , Revue française des sciences de l'information et de la 
communication ,n01, 2012, disponible sur : http://rfsic.revues.org/130 , consulté le 05 
/09/2014 , 15.33 h. 

http://rfsic.revues.org/130
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ف كانت مكغمة في التاريخ، كالعمؿ عمى إضافة  القياس  فإعادة فحص فركض نظرية كا 
 .اإلمبريقي الذم تجاىمتو النظرية  ال يقؿ شأنا عمميا...بؿ يعتبر في غاية األىمية

فالدراسات النقدية أثمرت حشدا مف األفكار الثرية كعددا مف الفركض القابمة لمقياس 
بؿ، كلـ تثمر بالقدر نفسو نتائج عممية مؤكدة بسبب اعتمادىا عمى النماذج في المستق

 Paulكعمى الرغـ مف ذلؾ يؤكد الباحث الزار سفيمد   الفكرية االفتراضية أك النظرية.

F.Lazarsfeld   عمى أف النقد الحضارم ال يمكف أف يخرج رابحا مف ىذه الميمة كلكننا
 .1دكنو نظؿ طريقنا في البحث

االىتماـ بالمستكل األكبر في الدراسة "الماكرك" ال يعني إغفاؿ المظاىر إف 
لغاؤىا، األمر الذم تعمؿ عمى تحقيقو دراستنا ىذه. كما أكضح ركجرز  األصغر كا 

Rogers   منذ الثمانينات أف الظركؼ أصبحت مييأة لممزاكجة بيف البحث النقدم كما
 يسمييا بالبحكث اإلمبريقية .

تدؿ عمى حالة عقمية جديدة  مزاكجة  بيف البحكث اإلمبريقية كالنقديةالفالرغبة في 
un nouvel état d’esprit   كما كضحاه ماتيبلر في كتابيما، الرغبة ذاتيا كانت لدل    

فالبحث اإلمبريقي يمكف التحقؽ  .2بتبلقي البحكث التجريبية كالبحث النقدم Katzإ. كاتز 
ع، كيمكف لمبحث اإلمبريقي بيذه الصفة أف يختبر صحة مف نتائجو كمدل مطابقتيا لمكاق
 .3أك خطأ فرضية أك تحميؿ نظرم

                                                           

102، ص.2003، منشكرات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر،: الثقافة الجماىيرية: جماؿ العيفة 1 
2: Armand Mattelart , Michèle Mattelart: Histoire des théories de la communication, 
Casbah édition, Alger, p.93. 

، الكرسـ 01)مف المتفرجيف إلى المبحريف االفتراضييف(، ط.جميكر كسائط االتصاؿ كمستخدمكىا: عمى قسايسية : 3
 .60، ص.2011لمنشر كالتكزيع، الجزائر
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في ذات السياؽ، يشير تايمر إلى أف االختبارات كالمقاييس أدكات إنسانية، أعدت 
مف أجؿ أغراض إنسانية، كىي بمفردىا ال تحسـ حكارا نظريا، كال تعالج مريضا كال تعمـ 

تماعية، كلكنيا في أيدم االختصاصييف الماىريف الذيف أطفاال، كال تحؿ مشكمة اج
 .1يفيمكنيا تستطيع أف تساىـ في جميع ىذه المياـ

عمييا الخمفية النظرية ليست الكحيدة التي تعتمد  تجدر اإلشارة ىنا إلى أف ىذه  
 .الدراسة كما ىك مبيف الحقا

السمطة متعددة أما بخصكص سمطة كسائؿ اإلعبلـ فتبيف مختمؼ الدراسات أف ىذه 
كمركبة كغامضة، كال تكجد إجابات مكحدة كحاسمة لمسألة ماىي سمطة كسائؿ اإلعبلـ 
؟ ذلؾ أف تقكيـ أثر كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ يخضع لقراءات متغيرة، كبالتالي فإف  اليـك

ف كاف تـ تجاكز ىذا المنظكر خاصة 2األجكبة المتكفرة لحد اآلف تظؿ جزئية كمؤقتة . كا 
. غير أف ىناؾ كتاب اقترحكا العكدة إلى  مفيكـ سمطة Lazarsfeld الزارسفيمد مع بحكث

 .retour au concept des medias  puissant 3 كسائؿ اإلعبلـ 

يعتبر ىذا المصطمح اآلف مف أكثر المصطمحات تداكال في ، االغترابأما عف 
فات في المغات الكتابات التي تعالج مشكبلت المجتمع الحديث، كقد ظيرت عدة مؤل

األجنبية تتناكؿ مفيـك االغتراب كتطكر أساليب معالجتو في مجاالت الفمسفة كالعمـك 
االجتماعية كاإلنسانية، كلـ يظير في المغة العربية حتى سكل عدد قميؿ جدا مف الكتب 

                                                           
1

، جاهؼت إفزَمُا الؼالوُت، 76دراساث تزبىَت، ع. هجلت ،إعداد هقياس االغتراب الزواجيإبزاهُن الخضز الحسن: : 

 .661،  ص.3766خزطىم، نىفوبزال
 .10، ص.2011، مقامات لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 01،  ط.التمقي في الثقافة كاإلعالـ: مخمكؼ بككركح: 2

3 :Jérôme Bourdon: introduction aux médias, 2eédit, Montchrestien, Paris, 2000 , p.61. 
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كالمقاالت عمى الرغـ مف أف االغتراب يعتبر في نظر الكثير مف المفكريف كالكتاب مف 
 .1مات المميزة لمعصرأىـ الس

قد تـ اختيار فئة الشباب عمى اعتبار أنيا الفئة األكثر حساسية بتركيبتيا النفسية 
يظير بشكؿ أكثر  إف تأثير الزمف اإلعبلمي .كالعقمية، أيف تبنى شخصية الفرد كىكيتو

مف كضكح في الفئات األكثر حركية كالشباب، كيمكف مبلحظتو ميدانيا : كثرة االرتباط بالز 
اإلعبلمي كقمة التفاعؿ مع الزمف االجتماعي كالدخكؿ في عبلقات رمزية مع اآلخريف 
كظيكر سمككيات تتأثر بالزمف اإلعبلمي  في الشراء كاألكؿ كالممبس كالمشي كاستخداـ 

 2التكنكلكجيا...

، صحيح "أف الطالب يدرس الطالب"، كأف الباحث الجزائرم فئة  الطمبة بخصكص
، إال أف 3كما الحظ عزم عبد الرحمف ر محيطو األكاديمي  إال باستثناءات،ال يكاد يغاد

% مف الشباب الذيف تتراكح 72.3فئة الطمبة ىـ أكثر فئات الشباب الجزائرم  بنسبة 

                                                           
 .2003، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، االغتراب دراسات في سيككلكجية : عبد المطيؼ محمد خميفة :1

 .22ص.
  ،يعني الزمف اإلعبلمي الزمف المرتبط بكتيرة كمضمكف محتكيات كسائؿ اإلعبلـ، ك ىك زمف رمزم ك ليس حقيقي :

 يعيشو االنساف بصفة رمزية كمشاىدة التمفزيكف مثبل. 
 لبلطبلع أكثر: 

، 2011تكنس، ، الدار المتكسطية لمنشر،ى فيـ المصطمحات الحديثة في اإلعالـ كاالتصاؿدعكة إلعبد الرحمف عزم :
 .64-63ص.ص.

) قراءة في الركاسب الثقافية(، الدار اإلعالـ ك تفكؾ البنيات القيمية في المنطقة العربية عبد الرحمف عزم: : 2
، اإلمارات   .29، ص.2009العربية المتحدة، المتكسطية لمنشر، تكنس، مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـك


المطمع عمى الدراسات التي تناكلت  قياس االغتراب بغض النظر عف التخصص العممي الذم تنتمي إليو، أك :    

النظريات المعتمد عمييا، يبلحظ بشكؿ الفت جدا أنيا استيدفت أغمبيا فئة الطمبة، يبدك أنيا الفئة المناسبة لدراسة 
 االغتراب امبريقيا.

، 2013 تكنس، ، الدار المتكسطية لمنشر،01، ط.منيجية الحتمية القيمية في اإلعالـ : عبد الرحمف عزم:3
 .68،ص.
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الطمبة الجامعييف  يشكمكف القكة المحركة ألم  ، عدا ذلؾ 1سنة 39-20أعمارىـ ما بيف 
عمى اعتبار أف الباحث  -ة خصائص ىذه الفئةسيكلة التعامؿ كمعرف أفمجتمع، كما 

 .يدفع إلى استيداؼ ىذه الفئة بالتحديد -فردا منيا

تـ اختيار األكساط الطبلبية بجامعة مستغانـ لتخميد اسـ مستغانـ في األبحاث 
العممية كخاصة أنيا الدفعة األكلى في الدكتكراه في اإلعبلـ كاالتصاؿ، التي تككنيا 

كؿ مرة في تاريخيا، قد يككف في ىذه المسألة شؾ يتعمؽ بذاتية جامعة مستغانـ أل
الباحث، غير أف ىذا ال يؤثر بتاتا عمى مكضكعية كجدية الدراسة، كما أف لكؿ باحث 

 أسبابو الذاتية في أم بحث، فيك ينتقؿ مف عينو الذاتية إلى عيكف مجردة مكضكعية.

دراسة، ىذا المصطمح الذم تعتبر الصناعات الثقافية المفيكـ الرئيس ليذه ال
 Max كزميمو ماكس ىكركيايمر    Theodor Adornoاستحدثو كؿ مف ثيكدكر أدكرنك

Horkheimer  في كتابيما جدلية العقؿ   1947عاـdialectique de la raison بصيغة  ،
: "في كتابات لدينا كاف ىناؾ حديث عف الثقافة الجماىيرية، كقد تخمينا  2المفرد  قائميف

ف ىذا التعبير األخير مف أجؿ استبدالو بػالصناعة الثقافية.  كقد  عرؼ "فرانسيس باؿ" ع
Francis Balle "  الصناعات الثقافية في قامكسوDictionnaire des médias  عمى أنيا  مجمكع

األنشطة التي تنتج السمع أك الخدمات المرتبطة بالثقافة كتشمؿ الكتاب، الصحافة، 
األقراص بجميع أنكاعيا، بعض المنتجات المتعمقة باإلعبلـ  يكف، السينما،الراديك، التمفز 

 .3اآللي كيضاؼ إلييا  أيضا إعادة اإلنتاج )استنساخ األعماؿ الفنية ك التصكيرية....(

                                                           
1: Voir :Office Nationale des Statistique:enquête sur l’emploi du temps ENET 
ALGERIE,2012 .P.14. 
2:Jérôme Bourdon:introduction aux médias, op.cit., p.44. 
3:Francis Balle: dictionnaire des médias ,la rousse, Paris,1998, p.123. 
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،  كفؽ ىذه الدراسة تتمثؿ في  كؿ ما يبث الصناعات الثقافية التمفزيكنيةأما عف 
سمعية بصرية مسجمة كانت أـ مباشرة،  عمى جياز التمفزيكف مف برامج كحصص

تتضمف: األخبار، البرامج الكثائقية، المسمسبلت، األفبلـ، برامج الكرتكف، الرسـك ثبلثية 
األبعاد، حصص الرياضة كمباريات كرة القدـ، المكسيقى كالبرامج الغنائية، البرامج الدينية 

 كالفتاكل... كغيرىا مف البرامج التمفزيكنية .
فيك في مفيـك ىذه الدراسة  -الذم أحيانا يعرؼ باالستبلب – الغتراباأما عف 

، كالذم يعني  شعكر الفرد  باالبتعاد عف مجتمعو بما يحممو االجتماعييرتبط باالغتراب 
مف أفكار كقيـ، كتظير مظاىره في : العجز، البلمعنى، البلمعيارية، العزلة االجتماعية، 

مثابة مؤشرات يقاس عمى أساسيا االغتراب، كيرجع الفضؿ التمرد، ىذه العناصر البنائية ب
في تحديد دالالتيا، باإلضافة إلى اجتيادات باحثيف  SEEMONاألكبر لمباحث  سيمكف 

 آخريف مثؿ عبد المطيؼ محمد خميفة، كيمكف تحديدىا كاآلتي:

: الحالة التي يصبح فييا األفراد في ظؿ سياؽ مجتمعي محدد، يتكقعكف العجز -
ما أنيـ ال يستطيعكف أك ال يممككف  تقرير أك تحقيؽ ما يتطمعكف إليو مف نتائج أك مقد

مخرجات مف خبلؿ سمككياتيـ أك فعاليتيـ الخاصة، أم بمعنى أنيـ يستشعركف افتقاد 
 القدرة عمى التحكـ في مخرجات ىذا السياؽ أك تكجيييا. 

اتو كمستقبمو، كعجزه عف : كيعنى فقداف الفرد القدرة عمى التخطيط لحي الالىدؼ -
تحقيؽ ما يريده مف أىداؼ الحياة، أك فيـ ما يدكر حكلو مف أحداث، كيترتب عمى ذلؾ 

 شعكره بالضآلة كاإلحباط كنقص فاعميتو الشخصية.
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فقداف اإلحساس بقيمة الحياة كقيمة األىداؼ، كعجز اإلنساف عف فيـ  :الالمعنى -
مف نتائج كينتج عنو شعكر الفرد بالممؿ  ما يدكر حكلو مف أحداث كما يترتب عمييا

 كالتعاسة كالبلمباالة.

: كتعني رفض الفرد القيـ كالمعايير السائدة في مجتمعو، المنظمة الالمعيارية -
 لمسمكؾ.

: شعكر الفرد بالبعد عف الكاقع كخركجو عف المألكؼ كعدـ االنضباط بما التمرد -
 معايير االجتماعية.ىك مألكؼ في مجتمعو، ككراىية كؿ القيـ كال

: تعني شعكر الفرد بالكحدة كاالنعزاؿ االجتماعي كالفراغ العزلة االجتماعية -
ف كجد  النفسي كعدـ القدرة عمى بناء عبلقات اجتماعية، كالبعد عف اآلخريف حتى كا 

 بينيـ.

 ااالغتراب ك كيفية قياسي أبعاديكضح ( التالي   1كالجدكؿ )

 كيفية قياسو مفيكمو البعد

ىك الحالة التي يصبح فييا األفراد في ظؿ سياؽ  العجز
مجتمعي محدد، يتكقعكف مقدما أنيـ ال يستطيعكف أك 
ال يممككف  تقرير أك تحقيؽ ما يتطمعكف إليو مف نتائج 

أك مخرجات مف خالؿ سمككياتيـ      أك فعاليتيـ 
الخاصة، أم بمعنى أنيـ يستشعركف افتقاد القدرة عمى 

 جات ىذا السياؽ أك تكجيييا.التحكـ في مخر 
 
 
 

 ال يمكنني التخطيط لمستقبمي

ميما بذلت مف جيد، لف أحقؽ كؿ 
 أىدافي

 أرل أف قدراتي أقؿ مف اآلخريف

                                                           


البؼذ هى همُاص فزػٍ همنن َتضونه الومُاص الكلٍ، َحتىٌ ػلً ػذد هن الوفزداث أو الؼباراث والبنىد، َزتبظ :  

 ارتباطا جىهزَا هغ بمُت االبؼاد األخزي.
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يعنى فقداف الفرد القدرة عمى التخطيط لحياتو  الالىدؼ
كمستقبمو، كعجزه عف تحقيؽ ما يريده مف أىداؼ 

داث، كيترتب عمى الحياة، أك فيـ ما يدكر حكلو مف أح
ذلؾ شعكره بالضآلة كاإلحباط كنقص فاعميتو 

 الشخصية.
 
 
 

 ليس لدم أىداؼ كاضحة أحققيا
 أعيش لحظتي الراىنة فقط

 أشعر أف أمالي ك طمكحاتي محدكدة
 المستقبؿ غير مشرؽ

ال أتكقع حياة أفضؿ في ظؿ األكضاع 
 الراىنة

كقيمة األىداؼ، كعجز  فقداف اإلحساس بقيمة الحياة الالمعنى
اإلنساف عف فيـ ما يدكر حكلو مف أحداث كما يترتب 
عمييا مف نتائج كينتج عنو شعكر الفرد بالممؿ 

 .كالتعاسة كالالمباالة
 

 ليس لدم معنى كاضح لحياتي
 الدراسة بالجامعة  ليست ممتعة

ال داعي لمصراع طالما سكؼ نمكت في 
 النياية

ض الفرد القيـ كالمعايير السائدة في مجتمعو، كتعني رف الالمعيارية
 المنظمة لمسمكؾ

 

يتمسؾ الناس في مجتمعنا بعادات ك 
 تقاليد قديمة ال قيمة ليا اآلف

ال تكجد معايير كاضحة لمحكـ عمى ما 
 ىك صكاب كما ىك خطأ

ىك شعكر الفرد بالبعد عـ الكاقع كخركجو عف المألكؼ  التمرد
ألكؼ في مجتمعو، ككراىية كعدـ االنضباط بما ىك م

 كؿ القيـ كالمعايير االجتماعية.
 

أشعر أف العادات ك التقاليد تحد مف 
 حريتي ك تقيد حياتي

نجاحي أحيانا يرجع إلى الخركج عف 
 القكاعد ك التقاليد الصارمة

 أميؿ أحيانا لمخركج عف المألكؼ

االجتماعي كالفراغ  تعني شعكر الفرد بالكحدة كاالنعزاؿ العزلة االجتماعية
النفسي  كعدـ القدرة عمى بناء عالقات اجتماعية، 

ف كجد بينيـ.  كالبعد عف اآلخريف حتى كا 
 

 أفضؿ أف أعيش بمفردم
أشعر بالكحدة حتى أثناء كجكدم مع 

 آخريف
 أرفض االشتراؾ في األعماؿ الجماعية

العزلة تجعمني اشعر باالستقرار ك 
 السكينة

 في إقامة عبلقة صداقة أجد صعكبة

 2005دار غريب، القاىرة، ، لبلطبلع أكثر: عبد المطيؼ محمد خميفة، مقياس االغتراب



 مقدمة عامة 
 

 
 

71 
 

تخصيص جزء منو  -كما يقكؿ مكريس أنجرس–اقتضت ضركرة البحث العممي 
لتعريؼ ك تكضيح المنيج المستعمؿ، حيث أف النتائج في حد ذاتيا ال تعني شيئا بؿ إف 

 المتيف لبحث ما يكمف في منيجو.  األساس
" طائفة مف القكاعد العامة لمكصكؿ إلى الحقيقة في  méthodeالمنيج أك  يعتبر

العمـك أك الطريؽ المؤدم إلى الكشؼ عف الحقيقة في العمـك بكاسطة طائفة مف القكاعد 
 كىك أداة اختبار الفركض كيقع عميو عبئ  ،العامة ... لمكصكؿ إلى نتيجة معمكمة

. كالمنيج بصفة عامة ىك كيفية تصكر الباحث كتنظيـ دراستو 1تطكيرىا كتحقيقيا
كتخطيط عممو، أيا  كاف المكضكع المبحكث، فإف قيمة النتائج تكمف في قيمة المنيج 
المتبع ، مع العمـ أنو ال تكجد منيجية مثالية أك كاممة نيائية لمبحث، فأىداؼ كؿ باحث 

 لمستخدـ لئلجابة عف أسئمتو كالتحقؽ مف فرضياتو.ىي التي تحدد نكع المنيج ا
عمى يد فرنسيس  17كفي العصر الحديث عرفت كممة "منيج" ابتداء مف القرف  

برنارد كغيرىـ مف المحدثيف  بيككف كبكركياؿ كجكف ستيكارت ميؿ كديكارت ككمكد
 .2دكركايـ، كبرتراف رسؿ كجكف ديكم

مقركنة بصفة تحدد نكع المنيج المتبع، إف كممة منيج في غالب األحياف ما تككف 
فاألكؿ يتمثؿ  .مف المنيج الكمي كالكيفي معاكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ المجكء إلى كؿ 

في تمؾ اإلجراءات لقياس الظكاىر مكضكع الدراسة. مع شكؿ البحث الكمي، يرسـ 
مجتمعي، ثـ الباحث عف طريؽ التقنيات اإلحصائية صكرة ذىنية ألبعاد كعكامؿ الكاقع ال

، ككصؼ corrélationsيختبر الصكرة الذىنية التي رسميا، عف طريؽ قياس  االرتباط 

                                                           
 .15، ص.2004،  القاىرةعالـ الكتب، ، 02، ط.اسات اإلعالمية: البحث العممي في الدر : محمد عبد الحميد1
، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، 02، ط.: منيجية البحث في العمـك السياسية كاإلعالـ: عامر مصباح2

 .12، ص.2010

 : االرتباط أو هؼاهل االرتباط، تؼبُز رَاضٍ دلُك َؼبز ػن الؼاللت بُن هجوىػتُن هن األرلام. 
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العبلقات بيف العكامؿ كالمتغيرات كصفا دقيقا، كأخيرا يكشؼ الباحث عف االستدالالت 
 . 1التفسيرية بيف عكامؿ كمتغيرات تابعة مفسرة كمستقمة مفّسرة

ات لتحديد الظكاىر كفيميا، كعميو ينصب أما الثاني فيك مجمكعة مف اإلجراء
االىتماـ ىنا أكثر عمى حصر معنى األقكاؿ التي نريد جمعيا أك السمككيات التي تمت 

 مبلحظتيا.
كلكؿ بحث انتمائو الخاص، كىذه الدراسة تنتمي إلى  البحكث المسحية الكصفية 

 عمى اعتبار أف:

كالمعتقدات كاالتجاىات  الدراسات الكصفية تيدؼ إلى كصؼ األحداث كاألشخاص
كالقيـ كاألىداؼ كالتفضيؿ كاالىتماـ ككذلؾ أنماط السمكؾ المختمفة،  كتـ اختيار ىذا النكع 
مف الدراسة ألنيا تساعد الباحث عمى اإلجابة عف تساؤالتو ألنيا تبحث في العبلقة بيف 

 يكرجم أشياء مختمفة في طبيعتيا، كما أنيا تقدما كصفا مكضكعيا دقيقا لعينة مف
 التمفزيكف  كأنماط سمككو. 

إف األبحاث الكصفية ضركرية، مف حيث ككنيا أبحاث يتـ فييا دراسة الكضع 
الراىف لمظاىرة، أك الظكاىر المبحكثة... كال بد مف اإلشارة إلى أف الدراسات الكصفية، 
ليست مجرد جمع لمبيانات عف الكاقع المدركس فقط بؿ ىي أيضا عممية تصنيؼ ىذه 

بيانات إلى عناصرىا الرئيسية كالفرعية، كتفسيرىا تفسيرا شامبل، مف أجؿ استخبلص ال
 2النتائج في شكؿ دالالت تساعد عمى الكصكؿ إلى تعميمات حكؿ المكاقؼ المدركسة...

                                                           
، دار النيضة 01مف األطر المعرفية إلى اإلشكاليات البحثية(، ط.)البحث في عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ: مي العبداهلل: 1

 .166. ص.2011العربية، بيركت، 
، ديكاف المطبكعات الجامعية، 04، ط.مناىج البحث العممي في عمـك اإلعالـ ك االتصاؿ: أحمد بف مرسمي: 2

 .51، ص.2010الجزائر، 
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يي مف أنسب الطرؽ العممية مبلئمة لمدراسات الكصفية فالدراسات المسحية أما 
دراسات الجميكر في بحكث ك بحث الميداني )بصفة عامة، كما أف المسح يناسب  ال

اإلعبلـ( ألنو يستخدـ عندما يككف عدد أفراد مجتمع  البحث كبير كيصعب االتصاؿ بيـ 
جميعا، كما أنيا تسمح بدراسة المشكبلت أك الظاىرات في كضعيا الحقيقي كمشاىدة 

غيرات في كقت التمفزيكف أك قراءة الصحؼ، كتسمح المسكحات باختبار عدد كبير مف المت
كاحد كما تتيح إمكانية إعداد قاعدة بيانات عف الجميكر كالسمات العامة كاالجتماعية 
كالفردية ككذا أنماط السمكؾ المختمفة، التي يتـ استخداميا في كصؼ تركيب كبناء 

 الجميكر كاختبار صحة الفرضيات المتعمقة بيذه المتغيرات.

طار كاقعيا الطبيعي باستخداـ العديد مف إف المسح يساعد عمى جرد الظاىرة في إ
أدكات البحث مثؿ االستبياف، المقابمة، المبلحظة، في الحاالت التي يككف فييا الكاقع 

 المبحكث عبارة عف جميكر معيف، تماما كالجميكر الذم يستيدفو ىذا البحث.

ا عمى العمكـ، الدراسات المسحية ىي األنسب لدراسات الجميكر التي تعتمد أساس
فالمسح الكصفي يستيدؼ تصكير كتكثيؽ الكقائع كالحقائؽ الجارية كييتـ  عمى الكصؼ.

في مجاؿ دراسة الجميكر المتمقيف بكصؼ حجـ كتركيب ىذا الجميكر كتصنيؼ الدكافع 
كالحاجيات كالمعايير الثقافية كاالجتماعية ككذلؾ األنماط السمككية كدرجتيا أك شدتيا 

 .  1ضيؿكمستكيات االىتماـ كالتف

لممناىج العممية أدكات تستخدـ  لمقياس كجمع البيانات بما يناسب المنيج المستخدـ،  
ذا كاف المنيج ىك جكىر البحث، فإف األدكات أك اإلجراءات المستخدمة لتنفيذه ىي  كا 
التي تحدد نتائج ىذا البحث، كنظرا لتعدد الظكاىر اإلعبلمية كتشابكيا ظيرت الحاجة إلى 

                                                           
 .121، مرجع سابؽ، ص.: دراسة الجميكر في بحكث اإلعالـمحمد عبد الحميد :1
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ىج ككذا تعدد األساليب كاألدكات في دراسة الظاىرة الكاحدة لمكصكؿ إلى فيـ تعدد المنا
 أكثر لممكضكع المدركس.

 كقد تـ االعتماد عمى األدكات التالية:

تـ تصميـ استمارة استبياف لمكصكؿ إلى أىداؼ الدراسة المنشكدة  :االستبياف - أ
ة لمتقصي العممي تستعمؿ تقنية مباشر  كاالستمارة كما عرفيا مكريس أنجرس أنيا:خاصة، 

إزاء األفراد ك تسمح باستجكابيـ بطريقة مكجبة، كالقياـ بسحب كمي بيدؼ إيجاد عبلقات 
 . 1رياضية كالقياـ بمقارنات رقمية

كعمى ىذا األساس تـ االعتماد عمى االستبياف ألنو يعتبر أكثر مبلئمة لدراسة 
يجاد العبلقات  السببية كىك أفضؿ طريقة منيجية جميكر التمفزيكف كيساعد في الكصؼ كا 

لمحصكؿ عمى معمكمات حديثة ال تكفرىا مصادر أخرل كخاصة لمعرفة معتقدات 
 .كاتجاىات المستجكبيف كميكال تيـ

يعطي الحرية لممستجكب لئلدالء بآرائو الخاصة في شتى المكاضيع دكف  االستبياف 
مف الصدؽ الداخمي، ىذا تدخؿ الباحث أك التأثير عميو، كبالتالي تكفر درجة أكبر 

باإلضافة إلى أف االستبياف يكفر الكقت كالتكاليؼ كيتميز بالسيكلة  كالسرعة في الحصكؿ 
 عمى المعمكمات عف أكبر عدد ممكف مف األفراد.

 
 

                                                           
تر. بكزيد صحراكم ك آخركف، دار  )تدريبات عممية(،منيجية البحث العممي في العمكـ اإلنسانية: مكريس أنجرس: 1

 .204، ص. 2006، الجزائر القصبة لمنشر،
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قبؿ البدء في عممية تصميـ االستمارة كتحرير أسئمتيا، لجأ الباحث إلى الدراسات 
اب، ك إف كانت بعيدة عف الحقؿ اإلعبلمي، لمتعرؼ التي عالجت مكضكع االغتر  السابقة

عمى أىـ مظاىره،  أما  طريقة قياسو، فقد اعتمدت الدراسة عمى مقياس االغتراب لمدكتكر 
بتصرؼ، حيث تـ انتقاء بنكد المقياس كتكييفيا بما يتناسب  1عبد المطيؼ محمد خميفة 

 كمكضكعيا اإلعبلمي.كأىداؼ ىذه الدراسة، كما تـ إضافة بنكد أخرل  تتكافؽ 
مفردة مف مجتمع البحث، كبعد  100صممت االستمارة كتـ تكزيعيا عمى  

استرجاعيا كعمى ضكء تحميؿ النتائج األكلية تـ استبعاد بعض أسئمة التي لـ يتجاكب 
كما تـ إضافة أسئمة أخرل . معيا الطمبة أك تمؾ التي لـ تعط أم دالالت إحصائية

  .ميؿ األكليتداركيا الباحث بعد التح
، حيث ألغي  2مف ثـ عرضت االستمارة المعدلة عمى مجمكعة مف المحكميف

ثبلثة محكيمف، عدا تمؾ المبلحظات الخاصة بطريقة ترتيب  عمييماسؤاليف فقط اعترض 

                                                           
 :أىميا :  
، دار 01ط. ،سي االجتماعي ك عالقتو بالتكافؽ النفسي االجتماعياالغتراب النفصبلح الديف الجماعي أحمد:  -

 .2010ظيراف لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، 
) مظاىرة كمحدداتو بيف النظرية كالتطبيؽ(، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، االغتراب النفسيعفاؼ عبد المنعـ:  -

2008. 
 .2003، دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع، القاىرة، االغترابدراسات في سيككلكجية  عبد المطيؼ محمد خميفة: -
 . 2005 دار غريب، القاىرة، مقياس االغتراب،: أنظر: عبد المطيؼ محمد خميفة: 1
2 :قاـ بتحكيـ االستمارة كؿ مف : 
 أمينة خالدم ، أستاذ محاضر في الفمسفة جامعة مستغانـ. -د
 االجتماع، جامعة مستغانـ.  فايزة زرىكني، أستاذ محاضر في عمـ -د
 ليمى الفيبللي، أستاذ محاضر في اإلعبلـ، جامعة قسنطينة. -د
 بدر الديف زكاقة، أستاذ محاضر في الدعكة كاإلعبلـ جامعة باتنة.  -د
 األردف-عزاـ أبك الحماـ، أستاذ محاضر في اإلعبلـ ،جامعة الشرؽ األكسط، عماف  - د
 في اإلعبلـ، جامعة قالمة.محاضر  عبد الرزاؽ حمدكش، أستاذ -د
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كصياغتيا  كالتي تـ أخذىا بعيف االعتبار، كبذلؾ تمت عممية اختبار صدؽ  األسئمة
 االستمارة.
% 10كزعت االستمارة المعدلة كفؽ آراء المحكميف عمى أكثر مف  أما ثباتيا  فقد 

مفردة ( مف عينة الدراسة، كأعيد التكزيع عمى ذات المفردات بعد مركر أكثر مف  40)
 ، درجة مرضية إلى حد كبير.  0.83عشرة أياـ، ككانت نتائج ألفا كركنباخ

أشير مف جانفي إلى  مدة خمسة أشير تكزيع االستبيانات كاسترجاعيا عممية امتد
كالمستكيات الدراسية، ذلؾ ما يشكؿ  ، بجامعة مستغانـ بمختمؼ كمياتيا2015مام 

 المجاؿ الزماني كالمكاني لمدراسة.

دخاليا إلكتركنيا في الحاسكب، كجرت عممية المعالجة  تـ ترميز البيانات كا 
 اختصارا لػ: SPSS اإلحصائية باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية

Statistical Package for the Social Sciences 

 

 

                                                           


  :cronbach’s Alpha أشير مقاييس ثبات االستبياف، تككف قيمتو بيف الصفر كالكاحد، ككمما اقترب مف الكاحد كاف ،
 االستبياف أكثر ثباتا.


        لنتائج االستبياف، تبيف أف التخصصات العممية ليست لدييا أم دالالت إحصائية تذكر،  التحميؿ األكليبعد  : 

 لذلؾ تـ إلغائيما مف االستمارة.

 : يعتبر برنامج SPSS  تحت اسـ شركة 1968مف أقدـ البرامج اإلحصائية، صدر االصدار االكؿ منو في عاـ ، 
SPSS Inc ت عميو شركة ذ، استحكIBM  مميار دكالر، كاسمو اآلف رسميا  1.2، بصفقة بمغت 2009في العاـIBM 

SPSS. 
 لبلطبلع أكثر:

، مركز سبر IBM SPSS Statisticsلتحميؿ االحصائي لالستبيانات باستخداـ برنامج يث البحر، معف التنجي: اغ 
 .2014لمدراسات االحصائية كالسياسات العامة، تركيا، 
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ارات المسترجعة الصالحة استمارة مف االستم 384تـ التحميؿ اإلحصائي لػ 
 ، باستخداـ كؿ مف االحصاء الكصفي كاالستداللي .لمتحميؿ

 ككانت خصائص عينة الدراسة كاآلتي :

 خصائص عينة الدراسة مف حيث الجنس: -1

( التالي خصائص أفراد عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف مف  02يبيف الجدكؿ ) 
 حيث الجنس.

 (خصائص أفراد العينة مف حيث الجنس02الجدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار الجنس
 29.9 115 ذكر  
 70.1 269 أنثى  
 100.0 384 المجمكع 

 

ينة الدراسة مف الشباب الجامعي بمغ ( أعبله أف عدد الذككر في ع02يبيف الجدكؿ )
%( لئلناث. كىذا 70.1%( مف العينة، كىي نسبة أقؿ مف الثمث بقميؿ مقابؿ )29.9)

يف يككف عدد الطالبات أكثر مف الطمبة، كذلؾ نظرا أاألمر ممحكظ بالجامعات الجزائرية، 

                                                           


تعتبر  بمختمؼ الكميات كالمستكيات الدراسة، –مفردة مف طمبة جامعة مستغانـ  384تشكمت عينة الدراسة مف :   
-http://www.researchتمثيؿ العينات لمجتمع البحث )بالعكدة  إلى جدكؿ دة جيدة جدا لبناء التحميؿ، مفر  384

advisors.com/tools/SampleSize.htm،)  250.000مفردة ىي العينة الممثمة لمجتمع يتككف مف  384إف 
كفؽ  2014مستغانـ سنة  كقد بمغ عدد الطمبة المسجميف بجامعة .%95مفردة، بنسبة ثقة  300.000.000إلى 

 طالبا عدا طمبة ما بعد التدرج. 24826اإلحصائيات المقدمة مف قبؿ رئاسة الجامعة 
 



 مقدمة عامة 
 

 
 

27 
 

المينية أك  ككر أكثر إلى العمؿ كعدـ إكماؿ الدراسة، أك تفضيؿ تعمـ الحرؼذلتكجو ال
المجكء إلى التجنيد العسكرم كمدراس الشرطة كالحماية المدنية كغيرىا، كمف جية أخرل 
كانت الطالبات أكثر تفاعبل كترحيبا باإلجابة عف أسئمة االستبياف عمى عكس الذككر 
الذيف كانكا يمتنعكف عف ذلؾ، مثؿ الطالب الذم عبر قائبل" أنا ال تيمني دراستؾ... ما 

 "؟؟ التي أجنييا مف اإلجابة عف ىذه األسئمة الفائدة

 :خصائص عينة الدراسة مف حيث العمر -2

( التالي خصائص أفراد عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف مف 03يبيف الجدكؿ )
 حيث العمر:

 ( خصائص أفراد العينة مف حيث العمر03الجدكؿ رقـ )

  النسبة المئكية التكرار فئة العمر
 62.2 239 سنة 20 أقؿ مف

 32.3 124 سنة 21-25
 3.1 12 سنة 30 -26

 2.3 9 سنةفمافكؽ 30
 100.0 384 المجمكع

 

سنة( حازت عمى النسبة  20( أعبله أف الفئة العمرية )أقؿ مف 03يبيف الجدكؿ ) 
%(، مما يدعك لبلفتراض أف 62.2األعمى مف بيف الفئات العمرية األربع، كقد بمغت )

نة الجامعية األكلى كالثانية في مرحمة الميسانس، بالمقابؿ حازت الفئة ىؤالء ىـ طمبة الس
%(، بينما 32.3سنة( عمى النسبة التالية التي تعادؿ الثمث تقريبا ) 25-21العمرية )
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سنة( في الترتيب الثالث كلكف بنسبة ضئيمة نسبيان بكاقع  30-26جاءت الفئة العمرية )
أنيا في مرحمة الماستر أك الدكتكراه، كجاءت الرتبة  %( كىي الفئة التي يفترض فييا3.1)

%( كىي الفئة 2.3سنة فما فكؽ( بنسبة ) 30الرابعة كاألخيرة لمفئة العمرية األكبر سنان )
 التي يفترض أنيا في مرحمة الماجستير كالدكتكراه.

 خصائص عينة الدراسة مف حيث المستكل الدراسي: -3

أفراد عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف مف ( التالي خصائص 04يبيف الجدكؿ )
 حيث المستكل الدراسي:

 ( خصائص أفراد العينة مف حيث المستكل الدراسي04الجدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار المستكل الدراسي
 81.0 311 ليسانس
 16.1 62 ماستر

 2.9 11 دراسات عميا
 100.0 384 المجمكع

 

أف مستكل الميسانس ىك األعمى مف بيف المستكيات ( أعبله 04يبيف الجدكؿ )
%( مف أفراد عينة الدراسة، بينما جاء مستكل الماستر 81الدراسية الثبلثة بنسبة بمغت )

%(، في حيف حاز مستكل الدراسات العميا 16.1في الترتيب الثاني بنسبة مئكية بمغت )
 %(.2.9)ماجستير ك دكتكراه( عمى نسبة )
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تي اطمعنا عمييا كالمقدمة مف قبؿ عمادة الجامعة، طمبة كفؽ االحصاءات ال
الميسانس ىـ األكثر عددا دائما في كؿ التخصصات، تمييا طمبة الماستر، نظرا لعدـ 
    إكماؿ جميع الطمبة الحائزيف عمى شيادة الميسانس مشكارىـ الدراسي كتكجييـ لمعمؿ 

 الدكتكراه كالماجستير.أك لحياتيـ الشخصية، كتمييا  فئة األقمية مف طمبة 

 خصائص عينة الدراسة مف حيث مكاف اإلقامة: -4

( التالي خصائص أفراد عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف مف 05يبيف الجدكؿ )
 حيث مكاف اإلقامة:

 ( خصائص أفراد العينة مف حيث مكاف اإلقامة05جدكؿ رقـ )

 النسبة المئكية التكرار مكاف اإلقامة
 69.3 266 مدينة   
 30.7 118 ريؼ   
 100.0 384 المجمكع  

قاطني المدينة مف الشباب الجامعي ىـ النسبة األعمى  ( أعبله أف05يبيف الجدكؿ )
%( مف بيف أفراد عينة الدراسة بالمقارنة مع قاطني الريؼ الذيف بمغت نسبتيـ 69.3)
(30.7.)% 

ر حظا في التعميـ كالتعميـ عمى ما يبدك أف الفكرة القائمة بأف ساكني المدف أكث
العالي مازالت قائمة، حيث يكمؿ أبناء ساكني المدينة تعميميـ  الذيف غالبا ما يككف 
آبائيـ يعممكف في اإلدارة أك قطاع الصحة  كالتعميـ كغيرىا ...، عمى عكس أبناء ساكني 
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مف تربية  الريؼ الذيف يتجيكف إلى مساعدة آبائيـ في أعماليـ الزراعية كما يرتبط بيا
 المكاشي كغيرىا.

تـ تحميؿ بقية البيانات األخرل باالعتماد عمى المعامبلت كاالختبارات اإلحصائية 
إلى االنعكاسات  Michel Souchonينبو ميشاؿ سكشكففي ىذا اإلطار المتقدمة، 

السمبية التي يتمخض عنيا االستخداـ المبسط لئلحصاء، كيبيف أف مستخدمي اإلحصاء 
األمر عمى المتكسط كييممكف التشتت، ال سيما إذا كاف حجمو كبيرا،  الغالب يركزكف في

يؤدم إلى فقداف ىذا المتكسط مدلكلو كمف ىنا يدعك الباحث إلى االستخداـ الماىر  الذم
كقد اعتمد التحميؿ عمى استخراج: التكرارات كالنسب المئكية لبعض ألدكات اإلحصاء. 

ابي كاالنحراؼ المعيارم لبيانات أخرل، كتـ تقدير الرتبة البيانات، كاستخراج الكسط الحس
كالدرجة اعتمادان عمى الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كما تـ االعتماد عمى ارتباط 

 بيرسكف، كغيرىا مف االختبارات األخرل.

 :المقابمة - ب

 تبرز المقابمة كأىـ تقنية تكفر مادة غنية مف حيث المعاني ك الدالالت في     
العمـك اإلنسانية منيا عمـك اإلعبلـ كخاصة في البحكث الكيفية، تسمح بأخذ معمكمات 
كيفية بيدؼ التعرؼ عمى األشخاص المبحكثيف، كتـ اختيار ىذه التقنية ألنيا  أفضؿ 
التقنيات لكؿ مف يريد استكشاؼ الحكافز العميقة لؤلفراد كاكتشاؼ األسباب المشتركة 

 كؿ حالة . لسمككيـ مف خبلؿ خصكصية 

المقابمة في المقاـ األكؿ ىي كسيمة اقتصادية ك سيمة التطبيؽ، كؿ ما تتطمبو ىك 
إحضار مسجؿ صغير كقميؿ مف الجرأة لمدؽ عمى األبكاب، كبناء محادثة حكؿ مجمكعة 
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، تمت 1مف األسئمة كمف ثـ يتـ التعرؼ عمى المكاد المجمعة كتكضيح األفكار كتطكيرىا
المفردات التي  لبعض groupes de discussionجمكعات دردشة المقابمة مف خبلؿ م

عرؼ مقابمة المجمكعات عمى أنيا طريقة لمحصكؿ عمى تأجابت عف االستبياف. 
المعمكمات باستخداـ تقنيات المقابمة غير المكجية المركزة حكؿ مجمكعة مف األشخاص 

 . 2مجتمعيف لممشاركة في حكار جماعي حكؿ مكضكع محدد 

لحكار مجمكعة مف مكثكقية ىذه الطريقة، تتطمب  ىيكمة المجمكعة كقيادة ا كلزيادة
عرض نظاـ  المقابمة، التكليؼ ، المشاركيف : ضركرة التجانس بيف3منيا القكاعد المحددة

 .ردكد فعؿ المشاركيف كغيرىا مف الشركط التي تـ التقيد بيا  بيف الممكف

مح باستكشاؼ أعمؽ كأشمؿ لمكاقؼ تـ اختيار ىذا النكع مف المقاببلت ألنو يس
كسمككيات المستخدميف، كىذا النمكذج مف المقاببلت يقمؿ مف التأثيرات المتبادلة عمى 

 .4تشكيؿ الرأم العاـ الحقيقي

كاف اليدؼ مف ىذه المقاببلت النكعية التعرؼ أكثر عف تفضيبلت كتصكرات 
لنماذج الثقافية التي تقدميا، كعمى مختمؼ القنكات الكطنية كالدكلية، كالالشباب الجزائرييف 

كجو الخصكص تمؾ القضايا المتعمقة باألشكاؿ التمفزيكنية، كالتأثيرات الثقافية كاإلنتاجات 
 اإلعبلمية  األجنبية كالمحمية، ككذا مصادر األخبار.

                                                           
1: Jean Claude Kaufman: l’entretien compréhensif, 2e édit, Armand Colin, Paris, 2008, 
p.09. 
2:Alex MUCCHIELLI :Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines, 
2e édit, Armand Colin, Paris, 2004.p. 128. 
3:Ibid. p .p. 128-129. 
4:Francis Balle :Médias et sociétés, 15eédit , Montchrestien, Paris, 2011, p.702. 



 مقدمة عامة 
 

 
 

21 
 

طالبا ك طالبة في  41طالبا )  10إلى  6نظمت المقاببلت في مجمكعات مف 
العمـك التقنية، المغة العربية، عمـ النفس،  :تخصصات العمميةالمجمكع(، مف مختمؼ ال

 . المغة الفرنسية كاإلنجميزية، عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ

تنتمي ىذه الدراسة إلى دارسات الجميكر مف حيث تصنيفات البحكث اإلعبلمية، 
كىي تبحث في جميكر التمفزيكف بشكؿ خاص، ىذا األخير الذم أعطي لو بعض 

غير أف يميز عمـك النظرية التي حددت مكقعو ضمف الحياة االجتماعية، المقاربات 
اإلعبلـ كاالتصاؿ منذ نشأتيا إلى يكمنا ىذا ىك تعدد الرؤل النظرية كتبايف أسبابيا 
كتداعياتيا لدل الدارسيف كالباحثيف كالممارسيف اإلعبلمييف كالجميكر المتمقيف، في ىذا 

ىذا ال ينؼ كجكد إرث نظرم يحاكؿ تفسير الظكاىر اإلعبلمية الميداف المتشعب، 
 كاالتصالية .

تضع النظرية الظكاىر في سياؽ التجريد المنطقي اإليضاحي، محاكلة فيميا عمى  
يا مستكل أعمى مف الكضكح التفصيمي، أم مستكل ارتباطيا بغيرىا مف الظكاىر، كأىميت

المعممة داخؿ األنظمة المشرعة بمكجب القكانيف المدركة كاألعراؼ كالكثائؽ السابقة، كىي 
مسائؿ يمكف قياسيا. تختمؼ النظريات كتتنكع في نطاقيا كدرجة تعقيدىا الداخمي، كتتراكح 
مف فكرة تأممية مفردة إلى مجمكعة مترابطة مف الفرضيات كاألنظمة المفاىيمية التي 

 ف الدقة التنبؤية. تدعي درجة م

يبدك أف كممة" نظرية" نفسيا تثير في بعض األحياف اليمع في نفكس الناس، كىك 
أمر لو ما يبرره، فالكثير مف النظريات االجتماعية الحديثة عصية عمى الفيـ أك مبتذلة أك 

. إف النظرية في العمـك اإلنسانية ال تعزز 1ال معنى ...بيد أف النظرية مكجكدة دائما 
     غالبا مباشرة بالتحقيؽ كبيذا المعنى، إنيا لحظة انفتاح أكثر مما ىي لحظة انغبلؽ،

                                                           
 20، مرجع سابؽ، ص.لى ىابرماسإمف بارسنكنز  االجتماعيةالنظرية : إياف كريب: 1
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 1كمحاكلة تأممية مصممة لتقكد إلى نقاش عمى مستكل نظرم أكثر مما ىي تحقيؽ 
 يتطمب تقميديا التحرؾ إلى األسفؿ إلى مستكل الدليؿ لتحمي نفسيا كمعرفة.

اسة جميكر التمفزيكف األكثر مبلئمة لمقاربة كاختار الباحث المداخؿ األساسية لدر 
، بغض النظر عف احتراـ تاريخ 2اإلشكالية مف بيف خمسة تقاليد أساسية لدراسة الجميكر

ظيكرىا، كىي: االستخدامات كاإلشباعات، مدخؿ التأثيرات، كالنظرية النقدية كما ىك 
 مكضحا أعبله.

مف أف تنطمؽ مف االستخدامات  ففي اعتقادنا إف أية محاكلة لفيـ الجميكر ال بد
كاإلشباعات، فبل يمكف دراسة اآلثار الممكنة كالمحتممة لتأثير التمفزيكف عمى الجميكر 
دكف التعرؼ عمى استخدامات الجميكر لمتمفزيكف، عادات كأنماط االستخداـ، دكافعو 
 كغيرىا مف األمكر المفتاحية، فقد أصبحت مسممات ال بد منيا في كؿ دراسة تسعى

جاىدة لفيـ سمكؾ الجميكر. فمف غير المعقكؿ أف ندرس الركابط بيف التمفزيكف          
كاالغتراب معتمديف عمى النظرية النقدية دكف أف نتناكؿ االستخدامات الحالية لمتمفزيكف 

 كدكافعيا كاآلثار المترتبة عف ىذه االستخدامات.
ستيبلؾ في العائبلت كالمنازؿ إننا بحاجة إلى أف نتعرؼ عمى النماذج المختمفة لبل

في مختمؼ المناطؽ، كال نستطيع بأية حاؿ تقديـ أية نتائج أك حمكؿ أك حتى التكمـ بصفة 
عامة عف الجميكر ككيفية انشغاليـ بتمفزيكنيـ  ما لـ نمتمؾ بعض األجكبة عف  ماذا؟ 

جريمفر رك  عمى حد تعبير –نعرؼ مف ىك متكرط إننا نحتاج أيضا إلى أف  ؟،كيؼ، كمف

كأف نحدد جنسو كسنو كبيئتو، كأنماط انشغالو بالتمفزيكف، ىذه األسئمة ىامة بالطبع  -ستكف

                                                           
 .09.، ص2000، 01نظرية التمفزيكف، ط. تر. أديب خضكر، ،نظرية التمفزيكف: جكف ككرنر: 11

2:voir:Klaus Bruhn Jesen,Karl Erik Rosengren:cinq traditions à la recherche du public, 
trad. Eric Macé ; Daniel Dayan,  Hermès, n11-12, revue Paris, 1993. 
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كليا داللة، غير أف ىناؾ  مجمكعة أخرل مف األسئمة أكثر أىمية كالتي  يجب طرحيا، 
تمؾ المتعمقة  باآلثار المترتبة كالنتائج، بالنسبة لؤلفراد داخؿ البيت أك العائمة كعمى نحك 

 خاص بالنسبة لمشباب. كؿ ىذه ّأسئمة مفيدة  بالتأكيد  في محاكلة  فيـ الجميكر.
إف إشكالية تأثير كسائؿ اإلعبلـ عمى أفعالنا كسمككنا كأفكارنا تظؿ مطركحة، كال 

 يمكف إغفاؿ أك إنكار كتجاىؿ سمطة كسائؿ اإلعبلـ. 

اإلعبلمية في شمكليتيا ينبغي التككيد عمى أنو ال تكجد نظرية كاحدة لتفسير الظاىرة 
 .1كأبعادىا المختمفة، كأف تعدد المنظكرات مسألة ضركرية لفيـ الظكاىر اإلعبلمية

إف الباحثيف الميتميف بجميكر كسائؿ اإلعبلـ ال يتعاممكف مع أنمكذج كاحد أك مع  
مقاربة كاحدة ألبحاث الجميكر أك نظرية كاحدة لبلتصاؿ الجماىيرم، كلكنيـ يعالجكف 

أكثر بقميؿ مف مجمكعة مف التطمعات البديمة كالتعميمات التي تتكقؼ قابميتيا شيئا 
فالتطكرات الحاصمة في البحث حكؿ اآلثار مف  ،Applicability- validity 2لمتطبيؽ 

جية كاالستخدامات كاإلشباعات مف جية أخرل  أدت إلى التمازج بيف ىذيف التقميديف 
لذم حدث منذ فترة مف قبؿ الباحثيف الذيف يتحدثكف األخيريف، كقد لكحظ ىذا التبلقي ا
، أيف يحاكؿ الباحثكف les usages et les effets"3عف أبحاث "االستخدامات كاآلثار" 

، في 4الجمع بيف عدة تقنيات كاالستبيانات كاألحاديث كالمقاببلت المعمقة أك المفتكحة
 محاكلة  إلى فيـ أكثر لمجميكر.

                                                           
) رؤية سكسيكلكجية مع تطبيقات عمى المنطقة العربية              : اإلعالـ ك المجتمععبد الرحمف عزم، السعيد بكمعيزة: 1

 .325ابؽ.ص.كاإلسبلمية(، مرجع س
.71، مرجع سابؽ، ص.جميكر كسائط االتصاؿ كمستخدمكىا: عمي قسايسية:  2 

3:Klaus Bruhn Jensen, Karl Erik Rosengren :CINQ TRADITIONS À LA  ECHERCHE DU 
PUBLIC, op.cit,p.284. 
4: Ibid.p.292. 



 مقدمة عامة 
 

 
 

76 
 

طريقة لتعمـ كيفية تفسير المشكبلت العممية  كفؽ بكنغ  مما ال شؾ فيو أف أفضؿ
Bung  أك حتى إعادة قراءة 1ليس بقراءة كتاب في المنيجية، يكتبو أم فيمسكؼ ،

النظريات، كلكف بدراسة نماذج لمبحكث الناجحة، غير أنو ال يبيف كيفية التمييز بيف ىذه 
الدراسات األكاديمية التي  البحكث الناجحة كغيرىا، كعمى أيو حاؿ ىناؾ الكثير مف

كمف بيف الدراسات التي تقارب  تناكلت الجميكر كبخاصة  تأثير التمفزيكف عمى المشاىد.
 ىذا المكضكع:

دراسة نصير بكعمي: أثر البث التمفزيكني "الفضائي" المباشر عمى الشباب  -1
راه منشكرة دكتك  رسالة، 2003-2002الجزائرم، دراسة تحميمية ميدانية،  السنة الجامعية 

  (2005)دار اليدل لمطباعة كالنشر، الجزائر، 
 كمف بيف أىدافيا: -2

معرفة أنكاع القيـ اإليجابية كالسمبية التي تفرزىا عينة األفبلـ المقدمة في الفضائيات  -
 الفرنسية.

 -معرفة عادات المشاىدة مف حيث األياـ المفضمة لممشاىدة، متكسط حجـ المشاىدة -
 كالقنكات الفضائية المفضمة. -جماعية، فردية -ىدةظركؼ المشا -الكثافة

 معرفة نكعية البرامج كالمحتكيات التي تشد إلييا المشاىد كالعكامؿ المؤدية إلى ذلؾ. -
معرفة االنعكاسات التي تحدثيا ىذه الفضائيات عمى درجة التعرض لمكسائؿ اإلعبلمية  -

 مية.األخرل: الكصكؿ إلى معرفة مصادر الثقافة اإلعبلـ كالتس
معرفة مجاالت التأثير المختمفة التي تحدثيا ىذه الفضائيات عمى األنساؽ القيمية  -

 كاليكية الثقافية لممتمقي.

                                                           
األساتذة، مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ،  عناصر منيجية(، تر. مجمكعة مف)البحث في االتصاؿ: أ.الرامي، ب.فالي: 1

 .14، ص.2009جامعة منتكرم قسنطينة، الجزائر، 
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معرفة العبلقة االرتباطية بيف آثار مشاىدة الفضائيات عمى القيـ لدل الشباب  -
 -النكع، اإلقامة، المستكل التعميمي -كالمتغيرات الذاتية كاالجتماعية

 ه األىداؼ إلى تساؤالت ىي:كقد ترجـ ىذ

ما ىي أنكاع القيـ اإليجابية كالسمبية التي تفرزىا عينة مف األفبلـ المقدمة في  -
 الفرنسية؟ تالفضائيا
ما ىي عادات مشاىدة الشباب الجزائرم لمفضائيات مف حيث الكثافة، متكسط  -

 حجـ المشاىدة، ظركؼ المشاىدة، القنكات الفضائية المفضمة لدية؟
 جاالت التأثير التي تنعكس عمى األنساؽ القيمية كىكية المتمقي؟ما ىي م -

لئلجابة عمى ىذه التساؤالت استخدـ الباحث ما أسماه بالمنيج "المسحي الكصفي" 
 باإلضافة إلى تحميؿ المضمكف الذم اعتبره منيجا كأداة في الكقت ذاتو.

م بيف قسنطينة، أـ مفردة بالتساك  500أجريت الدراسة الميدانية عمى عينة قكاميا 
البكاقي، إيمانا منو بأف العكامؿ الثقافية البيئية المحيطة السائدة تؤثر في نمط التفكير، 
مستعينا باالستبانة، كقد قسمت الدراسة إلى ثمانية فصكؿ ،كما  قسـ الباحث نتائج 
ف الدراسة إلى محاكر ىي : عادات المشاىدة كأنماطيا، كثافة المشاىدة أماـ التمفزيك 

الكطني، عبلقة الفضائيات بالتعرض لمكسائؿ اإلعبلمية األخرل، عبلقة الفضائيات 
 باألنساؽ القيمية كىكية المتمقي، كمف بيف أىـ ما تكصمت إليو الدراسة:

أف الكضع التقميدم ىك السائد في تجربة المشاىدة لمفضائيات، إذ أف نسبة قميمة  -
% مف أفراد العينة تشاىد ىذه 55مقابؿ %( تشاىد برامج الفضائيات بشكؿ منفرد 14)

 الفضائيات مع أفراد األسرة.
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% يفضمكف 46.6% يفضمكف القنكات الفضائية العربية مقابؿ 53.3اتضح أف  -
 القنكات الفضائية األجنبية، ك السبب يرجع إلى عائؽ المغة.

 .إف الغالبية العظمى مف أفراد العينة ليس حريصة عمى مشاىدة التمفزيكف الكطني -
إف الذيف يشاىدكف يكميا برامج الفضائيات ىـ أكثر عرضة لآلثار االجتماعية  -

كالسمككية السمبية كما أف الذيف يشاىدكف الفضائيات حسب الظركؼ ىـ أكثر تأثرا مف 
 الناحية المعرفية مف الذيف ىـ مدمكف عمى المشاىدة يكميا أك عبر أياـ األسبكع.

ية األجنبية عمى رسـ تأثير إيجابي نحك بينت الدراسة قدرة القنكات الفضائ -
ثقافاتيا، إال أف التأثير في سمككيات األفراد يبدك أقؿ بشكؿ كاضح كيرتبط بنكعية البرامج 

 ال بعدد الساعات التي تصرؼ في المشاىدة.
ما يبلحظ في ىذه األطركحة أف الباحث زاكج بيف دراسات الجميكر كدراسة 

      يكر يحيؿ عمى أنيا تندرج ضمف دراسات الجم  المضمكف، غير أف عنكاف الدراسة
ف كانت نتائج تحميؿ المضمكف ساعدت الباحث عمى تحديد ك كبالتحديد دراسات التأثير،  ا 

       القيـ اإليجابية كالسمبية، عدا ذلؾ يبلحظ كثرة الفصكؿ التي يمكف االستغناء عنيا 
           تطكر التمفزيكف المباشر كخاصة المتعمقة بالفضائيات كاالسترساؿ في  نشأة ك 

 كالفضائيات.
 
الخطاب اإلعبلمي كالمجتمع الجزائرم بيف األصالة  دراسة بكلكفة بمحضرم: -2

 .2012-2011لسانية، كىراف، اغير منشكرة، جامعة  دكتكراه كاالنفصالية، رسالة

اىيرية عالجت الرسالة سؤاال رئيسيا تمثؿ في: ما طبيعة تأثير كسائؿ االتصاؿ الجم
عمى المجتمع الجزائرم؟  كافترضت الدراسة أف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية دفعت 
المجتمع الجزائرم نحك التحضر كاالنفتاح، عمى ثقافات مختمؼ المجتمعات بما ينـ عف 
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البعد الحضارم لئلنساف، كما تعمؿ عمى بمكرة الكعي الزائؼ بيف فئات الشباب كخمؽ 
 مجتمع الجزائرم تحت غطاء االنفتاح.االغتراب االجتماعي في ال

مف بيف األىداؼ التي سعى الباحث إلى تحقيقيا: محاكلة الكصكؿ إلى معرفة مدل 
قدرة الكسيمة اإلعبلمية عمى ىندسة تراكيب المجتمع الجزائرم، بما تحممو مف أحزمة 

ئؼ بيف فئات كأخرل ثقافية تعمؿ عمى بمكرة الكعي الزا ثقافية تزيده تعمما كانفتاحا ككعيا،
 الشباب، لسمخو عف ىكيتو كمكركثو.

اعتمدت الدراسة عمى "األسمكب الكيفي" مف خبلؿ الكصؼ كالتحميؿ لما يتيحو مف 
إمكانية المقارنة بيف ما يبلحظ بشكؿ يكمي كمتكرر عمى سمكؾ األفراد، السيما جيؿ 

، كيكلكجية لممجتمعالشباب، كمقارنتو بسمكؾ جيؿ الثكرة كما بعد االستقبلؿ ضمف قراءة أر 
اعتمد الباحث عمى أداة دراسة الحالة، فمكضكع البحث يظير الجماعة ككحدة لدراسة كما 

الحالة، كما زاكج بيف تقنية المبلحظة المباشرة تارة كغير المباشرة تارة أخرل، مف خبلؿ 
مشاىدة الصكر كاألشرطة المرتبطة ببعض المظاىر االجتماعية المتعمقة بمكضكع 

سة. كاعتمد أيضا عمى أداة االستمارة إلضفاء مشركعية عممية كصبغة إمبريقية، الدرا
قسمت الدراسة إلى أربعة فصكؿ، كمف بيف النتائج  مفردة. 400كزعت االستمارة عمى 

التي أسفرت عنيا الدراسة: أف الشباب يتصكركف أف تقميد الغرب كمحاكاة نمط حياتو ىك 
يث ظير مفيكميا في سمككيـ كأنماط معيشتيـ، ليس السبيؿ الذم يفضي إلى التطكر، ح

 في مرحمة الشباب فحسب، بؿ في المراحؿ السابقة ليا.

إف المجتمع الجزائرم كالشباب خصكصا ينجز كبصكرة شكمية التحضر، بما في  -
ذلؾ التنكيع في أساليب المباس كاقتناء السيارات الفخمة كابتداع األلفاظ التي تحيؿ حسب 
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إلى نمط معيشي راؽ كخاص، لتتقكقع عمى نفسيا في األخير، متجاىمة  زعميـ كفيميـ
 معاني التحضر كالقيـ األخبلقية كالثقافية.

يتمكقع المجتمع الجزائرم ضمف مرحمة الطفكلة كىذا ال يرجع إلى ككنو مجتمعا  -
نما يرجع ذلؾ إلى أف الفئة الغالبة جعمت منو مجتم عا فتيا بحكـ فئة الشباب الغالبة بو، كا 

طفكليا، حيث يعيش عدد جـ مف الشباب الجزائرم كقتنا الراىف مرحمة عالـ األشياء التي 
ىي إحدل عكالـ الطفؿ، مما يكحي انو لـ يبمغ بعد مرحمة عالـ األشخاص لينتقؿ بعد ذلؾ 

 إلى مرحمة عالـ األفكار.
سة كما قاـ بتقديـ بعض التكجييات المتعمقة بمسؤكلية المؤسسة األسرية، المؤس -

 اإلعبلمية، المسئكلية السياسية، مسؤكلية منظكمة مؤسسة التربية كالتعميـ.

 دراسة محمد ىادم محمد: استخدامات المكاد الترفييية التمفزيكنية الفضائية -3
شك  دراسة عمى عينة مف الشباب اليمني، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، جامعة  -اعتيابا 

 .2001 ،كة العربية السعكديةاإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية، الممم

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى استخدامات المكاد الترفييية التمفزيكنية الفضائية 
شباعاتيا لدل عينة عشكائية مف الشباب اليمني قكاميا  مبحكثا تتركاح أعمارىـ ما  500كا 

كؿ، تكصمت سنة باستخداـ المقابمة الياتفية . قسمت الدراسة إلى أربعة فص 30-15بيف 
   98.1الدراسة إلى أف الغالبية العظمى مف الشباب اليمني يشاىدكف التمفزيكف بنسبة 

كتصدرت القنكات الفضائية العربية المشاىدة، كما تكصمت إلى أىمية الترفيو التمفزيكني 
دكافع %، كتمثمت أبرز ال70لمشباب اليمني مقارنة بالمكاد التمفزيكنية األخرل بنسبة 

المؤدية إلى المكاد الترفييية في القنكات الفضائية اليركب مف ىمـك الحياة كالترفيو عف 
 النفس.
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 فاندم سميماف : دراسة : -4
Fandi Soliman: la télévision par satellite dans le monde Arabe: 

réception, audience, usages et approbation. Cas d’étude: les 
téléspectateurs syrien, Thèse de doctorat non publiée, université Lumière 
Lyon, France.  2008  . 

التمقي،  حكؿ التمفزيكف عبر الساتؿ في الكطف العربي، قدمت ىذه الدراسة 
بعض األرقاـ دراسة حالة المتفرجكف السكريكف،  الجميكر، االستخدامات كالقبكؿ،

في سكريا، عدد ساعات المشاىدة، كالبرامج األكثر كاإلحصائيات عف مشاىدة التمفزيكف 
شعبية كغيرىا مف اإلحصائيات عف أنماط، ككأنيا دراسة استطبلعية، بحجة اف مثؿ ىذه 

 الدراسات قميمة في /عف سكريا، كما صرح صاحب الدراسة.
دراسة مصطفى مجاىدم: برامج التمفزيكف الفضائي كتأثيرىا في الجميكر،  -5

نشرت الدراسة ضمف   –2009نمكذجا، رسالة دكتكراه جامعة كىراف شباب مدينة كىراف 
 . 2011، 01مركز دراسات الكحدة العربية، بيركت، ط. -سمسمة أطركحات الدكتكراه

افترض الباحث أف دخكؿ مشاىدة التمفزيكف الفضائي كانت لو آثارا عمى الصعيد 
فية بالمجكء إلى أسمكب االستمارة االجتماعي كالثقافي، كاعتمد عمى المقاربتيف الكمية كالكي

 صالحة لمتحميؿ.استمارة  439كالمقابمة، كشممت عينة الدراسة 
مف بيف االستنتاجات التي قدمتيا الدراسة: أف التغيرات التي تحدث في الممارسات 
الثقافية كاإلعبلمية منيا غياب الشباب عف النشاطات الثقافية المنظمة مع ميميـ نحك 

منيا استعارة األشرطة السمعية البصرية كاألقراص المضغكطة كبشكؿ ممارسات أخرل 
 أقؿ استعماؿ األنترنت.

كما بينت الدراسة أف برامج التمفزيكف تضع األسرة أماـ تحديات جديدة، فقد غيرت 
 مف اتجاىات الشباب نحك العائمة كقيمة.
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ديثة الح عبلقة كسائؿ االتصاؿ  بعنكاف: محمد محمد عبده بكير :.دراسة  -6
 1ميدانية" دراسة – باالغتراب االجتماعي لمشباب المصرم

طالبا مصريا، باستخداـ "العينة متعددة  400دراسة ميدانية طبقت عمى عينة قكاميا       
المراحؿ" باالستعانة بالمنيج المسحي بشقيو الكصفي كالتحميمي، تيدؼ إلى معرفة العبلقة 

االجتماعي، كقد قامت الدراسة عمى تساؤالت  بيف كسائؿ االتصاؿ الحديثة كاالغتراب
 أىميا:
ما مدل حرص الشباب المصرم عمى التعرض لكسائؿ االتصاؿ الحديثة ؟ كما   -

 كثافة استخداميـ ليا ؟ .
ما متكسط الكقت الذم يمضيو الشباب المصرم في التعرض لكؿ كسيمة مف   -

باب مف التعرض ليذه كسائؿ االتصاؿ الحديثة ؟ كما أىداؼ كدكافع استخداـ الش
 الكسائؿ ؟ .

 كما قامت الدراسة عمى مجمكعة مف الفركض أىميا:
تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف كثافة استخداـ الشباب المصرم لكسائؿ   -

 اإلعبلـ الحديثة كبيف االغتراب االجتماعي لدييـ .
سائؿ تكجد عبلقة ذات داللة إحصائية بيف دكافع استخداـ الشباب المصرم لك  -

 اإلعبلـ الحديثة كبيف االغتراب االجتماعي لدييـ .
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في درجة االغتراب االجتماعي بيف الشباب  -

 المصرم المستخدـ لكسائؿ االتصاؿ الحديثة كفقا لخصائصيـ الديمكجرافية.
سائؿ عبلقة بيف دكافع استخداـ الشباب المصرم لك يكجد كقد أشارت النتائج إلى أف 

تكجد عبلقة بيف أىداؼ التعرض  ، كمااالتصاؿ الحديثة كبيف االغتراب االجتماعي لدييـ
                                                           

1
. متاح عمى: 2006مارس  -، يناير26ع.،  المجمة المصرية لبحكث اإلعبلـنشرت الدراسة في: :   

topic-http://socio.montadarabi.com/t2919سا. 23.21/،12/11 /2014،  اطمع عميو بتاريخ 

http://socio.montadarabi.com/t2919-topic
http://socio.montadarabi.com/t2919-topic
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لكسائؿ االتصاؿ الحديثة كبيف االغتراب االجتماعي لدييـ , في مقابؿ عدـ كجكد عبلقة 
بيف أىداؼ التسمية لمشباب مف التعرض لكسائؿ االتصاؿ الحديثة كبيف االغتراب 

 االجتماعي لدييـ .
الدراسة متشعبة، ألنيا تناكلت مكضكع " كسائؿ االتصاؿ الحديثة" كعبلقتيا  ىذه

   بظاىرة االغتراب االجتماعي، غير أف الدراسات اإلعبلمية الحديثة تميؿ أكثر إلى الدقة
كدراسة كسيمة كاحدة فقط، لمتقرب أكثر مف الظاىرة االعبلمية كعبلقتيا بمختمؼ الظكاىر 

 ة منيا.األخرل بخاصة االجتماعي
ىذه الدراسات بصفة عامة أنيا استيدفت إما دراسة العبلقة بيف  عمىما يبلحظ 

السمات كالتفضيبلت كاالىتمامات في إطار خمفية االستخدامات كاإلشباعات، أك أنيا 
، كما أنيا استعانت مات الجميكر كأثر كسائؿ اإلعبلـلجأت إلى البحث في العبلقة بيف س

 تماد عمى النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية.باإلحصاء الكصفي باالع
المزاكجة  بيف النيجيف،  فيي ال تقؼ عند أحدىما، إذ  ىقكـ عمت  كدراستنا ىذه

الرسالة  تعمؿ عمى تحديد فئات الجميكر كطبيعة كؿ فئة كتستمر إلى التعرؼ عمى أثر
 اليدؼ بشكؿ أكبرليتحقؽ كمف ثـ عبلقة كثافة مشاىدة التمفزيكف باالغتراب االجتماعي 

 الكصفي كاالستداللي.باالستعانة بكؿ مف االحصاء 
بالرغـ مساىمة الدراسات السابقة  في فيـ ديناميات العممية االجتماعية الستقباؿ 

كمازاؿ يتطمب إعادة القراءة  1التمفزيكف ، فإف ىذا الفيـ مازاؿ محدكدا عمى نحك مدىش
 عمييا ىذه الدارسات. كالتدقيؽ في الخمفيات النظرية التي قامت

                                                           
 92.1، ص.) أنثركبكلكجيا ،جميكر التمفزيكف(، مرجع سابؽالتمفزيكف كالحياة اليكميةركجريمفر ستكف: : 1
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ما يجب التأكيد عميو عند مقاربة الجميكر ىك ضركرة التخمي عف األحكاـ المسبقة  
النمطية كالجاىزة كالتعامؿ بحذر شديد مع العناصر التي يقترحيا الجميكر عف مكقفو 

 .1كردكد أفعالو كتفسيراتو مف أجؿ الفيـ المنيجي الدقيؽ
 الفرنسية ض القائـ بيف مقاربات الجميكر تحاكؿ ىذه الدراسة تجاكز التعار 

كاألنجمكساكسكنية، فيي تتكسطيا جميعا، ال تغالي في التركيز عمى العكامؿ االجتماعية 
 كما  كما تفعؿ المدرسة النقدية، كال تحتفي بنشاط المتمقي كما يفعؿ االتجاه األمبريقي،

متمفزيكف كحياة المتمقيف أنيا ال تجيد في البحث عف االستخدامات المفصمة كالمممة ل
 اليكمية *.

أف ك لكي ندفع بالبحث العممي قدما فإنو مف الضركرم أف ندخؿ في المكضكع 
نتحصف ببعض المعارؼ، كنحدد ما نجيمو، كنختار ما نكد البحث فيو... فالمنيج العممي 
ثرائيا، أل ف ال يعكض ىذه المعارؼ، كىذه القرارات... كلكنو يسمح بتنظيميا كضبطيا كا 

كالفصكؿ القادمة تقدـ بعض القكاعد  .2المنيج يككف كال يعطي معمكمات، يككف كال يعمـ
خر نتائج كاآل النظرية لدراسة التمفزيكف كتفسير سمكؾ الجميكر، كما تقدـ بيف الحيف

 الدراسة اإلمبريقية  التي أجريت.
 

                                                           

.141، مرجع سابؽ، ص.: التمقي في الثقافة ك اإلعالـ: مخمكؼ بككركح 1 
 *: مثؿ دراسة نصير بكعمي. 

 .14)عناصر منيجية(، مرجع سابؽ، ص.لبحث في االتصاؿا: أ.الرامي، ب.فالي: 2
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 :البث التمفزيكني  -1-1-1

نقؿ الصكت كالصكرة في كقت كاحد، بطريؽ الدفع   يعرؼ التمفزيكف عمى أنو كسيمة
يعتبر كمعناىا الرؤية عف بعد.   télé-visionالكيربائي. كالمصطمح مككف مف مقطعيف

ث أىـ الكسائؿ السمعية البصرية لبلتصاؿ بالجماىير، يتـ مف خبلليا نقؿ كب التمفزيكف
، يتكجو البرامج كاألخبار كالمسمسبلت كاألفبلـ، تديره مؤسسة قد تككف حككمية أك خاصة

، يتميز بقدرتو عمى جذب 1إلى جميكر محدد جغرافيا أك إلى جماىير مختمفة في العالـ
 انتباه الناس كتركيز اىتماماتيـ عمى أشياء معينة .

بشكؿ مباشر، بؿ كاف تدريجيا  لـ يكف ظيكر التمفزيكف عمى ما ىك عميو اآلف ىكذا،
حيث تضافرت جيكد كبيرة  كعكامؿ كثيرة كفرت لو جميع متطمباتو كقد حظي التمفزيكف 

 بتطكرات تكنكلكجية كافرة مقارنة بكسائؿ اإلعبلـ األخرل  كالراديك كالصحؼ.

ترجع أكلى التجارب إلرساؿ الصكر عف بعد انطبلقا مف الصكر الثابتة في  
" في بريطانيا، John Logie Bairdكاف المخترعكف " جكف لكجي برد ك  منتصؼ القرف.

                                                           
:  تثار إشكالية المصطمحات ك دالالتيا دائما في الكتابات العربية، ألننا نتعامؿ مع مصطمحات كافدة فتكثر عمميات

ا فيؿ نقكؿ قناة عمكمية أـ عامة ؟ قناة خاصة أـ متخصصة ؟ القناة العمكمية ىي تمؾ التي تعكد ممكيتي -الترجمة
، كليس . spécialiséبالمغة الفرنسية فيي عكس المتخصصة    généraleأما العامة أك  service publicلمدكلة 

عكس القناة  –، كتعني األكلى المتخصصة أنيا خاصة بمكضكع ما، تستيدؼ فئة محددة مف الجميكر  privéالخاصة 
الجامعة أك الشمكلية، أما الثانية الخاصة، فيي عكس  العامة التي تشمؿ جميع المكاضيع، لذلؾ أحيانا تعرؼ بالقناة

 العمكمية التي تعني أف ممكيتيا لمخكاص.
، اتحاد إذاعات الدكؿ القنكات التمفزيكنية العربية المتخصصةلبلطبلع أكثر: العيارم المنصؼ، عبد الكافي محمد، 

 . 2006العربية، تكنس، 
، دار النيضة العربية، 01، ط.المفاىيـ الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿالمعجـ في : مي عبد اهلل، عبد الكريـ شيف: 1

 118. ص.2014بيركت، 
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الكاليات المتحدة، كفيميك   مياجر ركسي إلى Vladimir K.Zwrykinكفبلديمير ؾ. زكريكيف 
 .1مف بيف آخريف قد ادعكا جميعا أنيـ اخترعكا أكؿ تمفزيكف Philio Farnsworthفارنزكرث 

 :2تاريخ التمفزيكف التكاريخ التالية تكضح أبرز مراحؿ 

 1927 ظيكر التمفزيكف في المخابر كتاريخ أكؿ إرساؿ لبرنامج تمفزيكني عمى :
 اليكاء مباشرة بيف كاليتي نيكيكرؾ ككاشنطف .

  1935 أكؿ خدمة تمفزيكنية في العالـ بألمانيا، استخدمت خبلؿ دكرة األلعاب :
 .1936األكلمبية التي أقيمت في برليف عاـ 

  1950البث التمفزيكني المنتظـ بأمريكا، ألمانيا، فرنسا، االتحاد  : بداية
 .1952السكفييتي، ثـ إيطاليا عاـ 

ظيرت الشاشة الممكنة بأمريكا،  كتعددت القنكات التمفزيكنية بينما لـ تتعد في مف ثـ 
بمداف أكركبا قناتيف حتى بداية الستينات كتضاعؼ عدد امتبلؾ أجيزة التمفزيكف في ىذه 

دكلة كلعؿ ما زاد في جاذبيتو ىك استخدامو  34مميكف جياز داخؿ  10ليصؿ إلى  الفترة
 لؤللكاف.

أما تعميـ اقتنائو منزليا عمى مستكل العالـ فقد كاف يكاجو صعكبات عديدة مف 
المياديف خاصة دكؿ العالـ الثالث التي تعتبر متأخرة في اقتنائيا ليذا الجياز مقارنة 

 بالدكؿ المتقدمة.

                                                           
تر. حساـ الديف زكريا، سمسمة  )الكسائط المعمكماتية ك كيؼ تغير عالمنا ك حياتؾ(، ثكرة اإلنفكميديا: فرانؾ كيمش: 1

 .125. ص.2000عالـ المعرفة، المجمس الكطني لمتربية ك التعميـ ك الثقافة، الككيت، 
 2: لبلطبلع أكثر: 
، جسكر لمنشر كالتكزيع، الجزائر، 01) المفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات(،ط.مدخؿ إؿ اإلعالـ الجديدرضكاف بمخيرم: 

 .115-114، ص.ص.2014
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إلرساؿ التمفزيكني في بداياتو األكلى أرضيا فقط  يتـ مف خبلؿ قناة إرساؿ كاف ا
متكاجدة  بمحطة التمفزيكف إلى جياز التمفزيكف المنزلي مباشرة، داخؿ نطاؽ البمد الكاحد 
فقط، كمف الممكف أف يككف ىناؾ محطات تقكية أرضية خاصة بالمناطؽ ذات التضاريس 

ؿ ىذا اإلرساؿ عف طريؽ الجياز المركب فكؽ أسطح العالية، كما تتـ عممية استقبا
 البيكت الذم يغذم التمفزيكف باإلشارة التي يتـ استقباليا.

غير أف التقدـ التكنكلكجي أتاح  إمكانية البث التمفزيكني العابر لمقارات مف خبلؿ 
 األقمار الصناعية، كىك ما يعرؼ بالبث الفضائي المباشر. 

أنو محطة مصغرة ترسؿ بكاسطة صاركخ إلى ارتفاع يعرؼ القمر الصناعي عمى 
كمـ فكؽ خط االستكاء كيتحرؾ في مدار ثابت حكؿ األرض بنفس  36.000يبمغ حكالي 

سرعة دكراف األرض كتستمد طاقة تشغيميا مف الشمس في معظـ األكقات كعند غياب 
ؤلغراض .  تستخدـ ل 1الشمس تستمد طاقة تشغيميا مف بطاريات تشحف مف أشعة الشمس

العسكرية كالتجسس كاالتصاالت التنبؤ باألحكاؿ الجكية كغيرىا، يحتكل القمر الصناعي 
 عمى نظاـ استقباؿ كآخر لئلرساؿ. 

ترجع البدايات األكلى  لمتفكير في استخداـ األقمار الصناعية  في مجاؿ االتصاؿ 
ف خبلؿ مقالة نشرىا ، م1945إلى البريطاني  "أرثر كبلرؾ" غداة الحرب العالمية الثانية 

، أيف كضع الخطكط العريضة لكيفية االتصاؿ عبر الفضاء، Witeless Worldبمجمة 
أكتكبر  04في  sputnik1ككاف االتحاد السكفييتي سابقا أكؿ مف أطمؽ القمر الصناعي 

رساؿ البث التمفزيكني ساعة  16كاف يدكر  ،1957 ، كاستمر حينيا نقؿ كا  مرة باليـك

                                                           
 .124ص. )المفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات( ، مرجع سابؽ،مدخؿ إؿ اإلعالـ الجديد: : رضكاف  بمخيرم 1
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                                                                                  .1كاحدة
، كتكالت 19582ثـ أطمقت الكاليات المتحدة األمريكية قمرىا الصناعي الكاشؼ عاـ 

عممية إطبلؽ األقمار الصناعية متعددة االستخدامات )التطبيقات العسكرية، التنبؤ 
 ا(. الحيكم، البث التمفزيكني كغيرى

 1976تكالت الدكؿ بإطبلؽ أقمارىا الصناعية أما بالنسبة لمدكؿ النامية ففي عاـ 
أطمقت أندكنيسيا القمر الصناعي "باالبا" كبذلؾ أصبحت أكؿ الدكؿ النامية التي تمتمؾ 

كما اشتركت بعض  ، 3قمرا صناعيا يستخدـ في مجاؿ االتصاالت عمى المستكل المحمي
، كما 1980( 1قمر صناعي لمتعاكف اإلعبلمي )عربسات  ارساؿ الدكؿ العربية في

ليشارؾ العديد مف الدكؿ األخرل التي اىتمت  1998أطمقت مصر قمرا صناعيا سنة  
 .4باستخداـ األقمار الصناعية في مختمؼ المجاالت

قمرا صناعيا خاصا بالبث التمفزيكني  25حسب تقديرات الخبراء، ىناؾ ما يزيد عف 
، فاألقمار الصناعية تسمح لمحطات التمفزيكف بالبث 5ي الفضاء المفتكحالمباشر تسبح ف

الفضائي المباشر لبرامجيا، التي يستقبميا األفراد في منازليـ مف خبلؿ أطباؽ االستقباؿ 
 اليكائية كجياز االستقباؿ باإلضافة إلى جياز التمفزيكف.  

                                                           
، الدار المبنانية المصرية، القاىرة، 01ط. ،تكنكلكجيا االتصاؿ الحديثة في عصر المعمكماتمكاكم: : حسف عماد 1

 .100-99ص.ص.
 .124)المفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات(، مرجع سابؽ، ص.مدخؿ إؿ اإلعالـ الجديد: رضكاف  بمخيرم  :2

.125: المرجع نفسو، ص. 3 
) االستخداـ كالتأثير(، تكنكلكجيا االتصاؿ كاإلعالـ الحديثيف قرناني: محمد الفاتح حمدم، مسعكد بكسعدية، ياس :4

 .19. ص.2001، كنكز الحكمة، الجزائر، 01ط.
، 2007، دار الفجر، الجزائر، 01ط. )دراسات في اإلعبلـ كالقيـ(،اإلعالـ كالبعد الحضارم : نصير بكعمي: 5

 .118ص.
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ألرضية المكجكدة في حيث يتـ اإلرساؿ التمفزيكني الفضائي مف محطة اإلرساؿ ا
محطة البث الفضائي الخاص بالبمد كذلؾ عف طريؽ استخداـ ىكائي طبقي ذك قطر 
كبير، كمنو إلى محطة االستقباؿ المكجكدة في القمر الصناعي، ثـ يعاد بث اإلشارة مف 
القمر الصناعي إلى محطات االستقباؿ المكجكدة في أماكف مختمفة ضمف نطاؽ تغطية 

، مف خبلؿ ترددات تقاس بالجيجا ىرتز كىي أعمى مف التردد المستخدـ بالقمر الصناعي
في البث األرضي، فيك يعمؿ بطريقة ال سمكية لتصؿ البرامج التمفزيكنية لممستقبؿ، كيتـ 

 البث سكاء لئلرساؿ األرضي أك الفضائي عف طريؽ مكجات كمكجات الراديك.

: مركز 1مف خمسة عناصر عمكما، يتككف نظاـ البث الفضائي المباشر لممنازؿ
 "الدش" كجياز االستقباؿ. البرامج، مركز اإلرساؿ، قمر البث، طبؽ االستقباؿ

يتمثؿ مركز البرامج في االستكديكىات أيف تصكر البرامج كتصنع كتعد لمبث، أما 
مركز اإلرساؿ فيك محكر النظاـ، كيستقبؿ البرامج في صكرة مكجات رقمية ثـ يرسميا إلى 

اعي في مداره حكؿ األرض، كيستقبؿ القمر االصطناعي مكجات البث مف القمر الصن
 محطة اإلرساؿ األرضية ثـ يعيد بثيا مرة أخرل.

أما طبؽ اإلرساؿ الدش يستقبؿ المكجات مف قمر البث أك مف عدة أقمار بث ثـ  
يكجييا إلى جياز االستقباؿ "الريسيفر" الذم يعالج المكجات ثـ يعرضيا عمى جياز 

فزيكف. طبؽ االستقباؿ الدش عبارة عف نكع خاص مف اليكائيات تـ تصميمو ليستقبؿ التم
 نكعا معينا مف البث كىذا الطبؽ يمكنو فقط استقباؿ اإلرساؿ كال يمكنو البث.

أما جياز االستقباؿ الريسيفر فمو أربع كظائؼ أساسية :إعادة تككيف البث المشفر،  
رقمية إلى مكجات عادية ليتمكف التمفزيكف العادم فؾ شفرة اإلرساؿ، تحكيؿ المكجات ال

                                                           

.128-127مفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات(،مرجع سابؽ،  ص.ص.) المدخؿ إؿ اإلعالـ الجديد: : رضكاف  بمخيرم  1 
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مف عرضيا، فصؿ القنكات المتصمة مع بعضيا البعض في نفس حزمة البث كترسؿ إلى 
 جياز التمفزيكف فقط مكجات القناة التي يستقبميا.

تضاعؼ عدد ساعات البث أربع مرات كخبلؿ بضعة عقكد مف  1995منذ عاـ 
نا مف تمفزيكف الندرة إلى تمفزيكف الكفرة كمف تمفزيكف خبلؿ تطكير منطؽ السكؽ، انتقم

 . 1العرض إلى تمفزيكف الطمب

يمكف تبرير تكاثر عدد القنكات المتخصصة في العالـ بالرغبة في التميز كالتفرد  
 .2كشد انتباه شريحة معينة مف الجميكر تككف كفية كدائمة الكفاء لبرامجيا

ي ظيكر القنكات المتخصصة كىك تراكـ ال يمكف أف نغفؿ عامبل آخرا ساىـ ف
ف كاف ىذا العامؿ غير حاسـ في ظيكر القنكات  المخزكف السمعي البصرم، كا 
المتخصصة، فإنو سندا لبقية العكامؿ األخرل المتمثمة في تطكر اإلعبلـ، تطكر المجتمع، 

 .3 كالثكرة التكنكلكجية

 

 

 

                                                           
، تر.  01)ثقافة كسائؿ اإلعبلـ ك سينما في عصر الحداثة  الفائقة(،ط.شاشة العمـ :جيؿ ليبكفينسكس، جاف سيرك: 1

 .222، ص.2012راكية صادؽ، المركز الكطني لمترجمة، القاىرة، 
 .07، ص.مرجع سابؽ، ت التمفزيكنية العربية المتخصصةالقنكاالمنصؼ العيارم، محمد عبد الكافي: :2
 .14: المرجع نفسو، ص.3
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 :القنكات الفضائية العربية -1-1-2

كات الفضائية عمى النحك التالي:  في الككيت، اإلمارات، يمكف ترتيب إنشاء القن
مصر، ثـ لبناف كالسكداف كالمغرب كسكريا كتكنس، ليبيا، مكريتانيا، األردف أما العراؽ فقد 
تأخر إطبلؽ فضائية بسبب منع الدكلة الستخداـ الصحكف البلقطة ألسباب تتعمؽ 

 . 1بسياستيا كرغبتيا في السيطرة التامة عمى اإلعبلـ

يحؽ اليـك ألم مشاىد عربي أف يتنقؿ  ،كمف ثـ ظيرت في مختمؼ البمداف األخرل
بكؿ حرية مف برنامج بو ضيؼ عربي معارض كآخر يمعف أمريكا كاألنظمة العربية عمى 

 MBC2 قناة الجزيرة أك المستقمة، ثـ يمر إلى متابعة فيمـ أمريكي عنيؼ كخميع عمى قناة 

 .2رتو بدرس قرآني مف قناة اقرأ  أك المجدأك قناة المستقبؿ لينيي سي

في المنطقة العربية عامة حاضر بشكؿ بارز في  يمكف القكؿ أف الرأسماؿ الرمزم
 :3الحقؿ اإلعبلمي عمى أكثر مف مستكل

  الفضائيات الترفييية  -

 الفضائيات اإلخبارية شبو المستقمة    -
                                                           

  رقـ : احتمت القنكات العربية المركز االكؿ ضمف قائمة نكعية القنكات المشاىدة مف قبؿ عينة  الدراسة، انظر الجدكؿ
 .90(، ص.15)
 .129ص.مرجع سابؽ،  طبيقات(،) المفاىيـ كالكسائؿ كالتمدخؿ إؿ اإلعالـ الجديد: رضكاف بمخيرم: 1
، 2011، صفحات لمدراسات كالنشر، دمشؽ، 01ط. الكعاء ك كعي اليكية(، تدكيؿ اإلعالـ العربي):جماؿ الزرف: 2

 . 211ص.
  يستخدـ عزم عبد الرحمف ىذا المصطمح تأثرا ببيير بكرديك، كالذم يعني بو بشكؿ عاـ كسائؿ االتصاؿ :

ماؿ مادم، بمعنى رؤكس األمكاؿ تبعا لمبنية  االقتصادية لئلعبلـ، كرأسماؿ رمزم عمى الجماىيرية، التي تتضمف رأس
 اعتبار أنيا بنية فكقية تقترب أك تبتعد عف الكاقع المعاش ثقافيا، اجتماعيا كتاريخيا .

ة(، مرجع سابؽ، ) قراءة في الركاسب الثقافياإلعالـ ك تفكؾ البنيات القيمية في المنطقة العربيةعزم عبد الرحمف: : 3
 .156-155ص. ص. 
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 .المحطات التمفزيكنية األرضية الحككمية -

مشيد تنكعا في الظاىر، إال أنو يعكس خطابا تتكزع فيو األدكار حسب يبدك ىذا ال
ف تعدد أسماء القنكات،  اليدؼ  كالفئة المستيدفة، فالفضائيات الترفييية مف نكع كاحد كا 
زالة صفة الممنكعات  كخطابيا يؤدم أدكارا اجتماعية غير كظيفية كمنيا تحييد القيمة كا 

ال يظؿ منكرا إلى ميمة اإللياء، يضاؼ إلى ذلؾ أف الثقافية كعدـ إنكار المنكر حتى 
إضفاء الطابع الدرامي عمى القضايا الجدلية قد يضعؼ ىيبتيا كيحكليا إلى كضعية 

 1ترفييية عمى النحك المبلحظ في عدد مف البرامج المسماة بالساخنة.

 فالمبلحظ أف أغمبية القنكات العربية تعمد إلى استيراد منتجات إعبلمية غربية
كبخاصة األمريكية منيا، مف مسمسبلت كأفبلـ كبرامج الكاقع كغيرىا مف البرامج كترجمتيا 
إلى المغة العربية المكتكبة أسفؿ الشاشة، كما غزت اليـك الشاشات العربية الدراما التركية 

 كاليندية كالككرية كحتى الصينية. 

برامج أجنبية، إما اقتباسا أما ما تنتجو التمفزيكنات العربية فيي مجرد اقتباسات مف 
 كميا، أك جزئيا مع إضفاء بعضا مف الطابع الشرقي.

عمكما يمكف القكؿ أف الكصؼ المرفكلكجي لحالة البث الفضائي العربي يتمخص في 
 :2النقاط التالية 

سيطرة القطاع الخاص كالييئات غير الحككمية عمى الفضاء السمعي بصرم  -
 العربي.

                                                           

.156: المرجع نفسو، ص. 1 
أشغاؿ  )مقاربة نقدية(، فضاءات الشباب في الفضائيات العربية في عصر الكسائط الجديدة لالتصاؿ: محمد شطاح: 2

 مؤسسة مكنراد أديناكر -، معيد الصحافة كعمـك اإلخبار2010أفريؿ  16-15-14 ممتقى الشباب كاالتصاؿ كالميديا،
 .111تكنس، ص
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 و عمى كظيفة البث الفضائي العربي.سيطرة التسمية كالترفي -
 تنامي ظاىرة االحتكارات كالمجمكعات اإلعبلمية العربية. -
التكسع في البنية التحتية لمبث مف خبلؿ األقمار الصناعية كتكنكلكجيات البث  -
 الحديثة.
 نقص التشريعات القانكنية المنظمة لمظاىرة. -
 ي.كسياسة مكحدة في مجاؿ البث الفضائ استراتيجيةغياب  -

أما بخصكص تعداد القنكات العربية، يكاجو دارس القنكات التمفزيكنية العربية صعكبة 
في حصر عددىا، فالمصادر العربية، عمى شحيا، تقدـ أرقاما متباينة كمتضاربة، 
ككمما اقتنعنا بتقديرات ىذا المصدر أك ذاؾ لدقتو كمصداقيتو، يفاجئنا الكاقع بميبلد 

ية العربية الجديدة التي دخمت حيز البث أك مازالت قيد عشرات القنكات التمفزيكن
 . 1التجربة، أك تكقفت عف البث بشكؿ نيائي أك مؤقت

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
مجمة البحكث )دراسة تحميمية لؤلسس كالدالالت(،  البرمجة التمفزيكنية في القنكات العربية: نصر الديف العياضي:  1

 .364، ص.2010، جامعة سكيكدة، الجزائر، 05كالدراسات اإلنسانية، ع.
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 التمفزيكف كالقنكات الفضائية بالجزائر  -1-1-3

عندما  1968كعرؼ انتشارا ابتداء مف سنة  19561عرفت الجزائر التمفزيكف سنة 
كبعد ذلؾ انتشرت في عدة محطات كشماؿ الببلد أنشأت دار اإلذاعة كالتمفزيكف بقسنطينة 

، 1974أنشأت محطتة بسكؽ أىراس كأخرل بمغنية سنة  1972كفي سنة  1970سنة 
 95حكالي   1976بمدينة مشرية، حيث أصبح سنة  1975أنشأت محطة ثالثة سنة 

مقناة ، مف خبلؿ االستقباؿ األرضي فقط ل 2بالمائة مف التراب الجزائرم يشاىدكف التمفزيكف
الجزائرية األكلى، عدا بعض القنكات اإلسبانية ذات الترددات العالية التي كاف باإلمكاف 

 استقباليا خصكصا لدل السكاف القريبيف مف البحر.

دخمت الجزائر ميداف البث التمفزيكني "الفضائي" المباشر منذ منتصؼ الثمانينات، 
، كامتدت مساحة  3 1985أكتكبرفي  TDF1جراء إطبلؽ فرنسا لقمرىا الصناعي األكؿ 

بث ىذا القمر مف إسبانيا كالبرتغاؿ غربا إلى مجتمعات أكركبا الشرقية كمف الدكؿ 
اإلسكندنافية شماال إلى مجتمعات المغرب العربي جنكبا، كقد كاف رياض الفتح بالجزائر 

ير مكنو العاصمة السباؽ ليذا النكع مف االتصاؿ التمفزيكني،  حيث جيز بيكائي مقعر كب
 Music اإليطالية، ميكزيؾ بككسRAIمف التقاط أربعة قنكات تمفزيكنية أجنبية كىي: رام 

Box األلمانية، كtv5 الفرنسية ك قناة أركبا EUROPA4 

                                                           
 120ص. ،سابؽ، مرجع ؿالمعجـ في المفاىيـ الحديثة لإلعالـ كاالتصا: مي عبد اهلل، عبد الكريـ شيف:1

.108، ص.2002، ديكاف المطبكعات الجامعية، الجزائر، مدخؿ إلى عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ: زىير إحدادف:  2  
، 2005)دراسة ميدانية( دار اليدل، الجزائر، التمفزيكف الفضائي ك أثره عمى الشباب في الجزائر: نصير بكعمي: 3

  .81ص.
عف: ،) دراسات في اإلعبلـ كالقيـ(الحضارم: اإلعالـ كالبعد : نصير بكعمي 4 

Lotfi Meherzi: les images spéciales un défi pour le Maghreb, revue algérienne de 
communication, INSIC, université d’Alger.02, Mars, 1988, p.39. 
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ىكائي مقعر، انتشرت فقط في أكساط الطبقات  33000000قامت الجزائر باستيراد 
. 1ار أصحاب المناصب العالية االجتماعية مف طرؼ ذكم الدخؿ العالي كالتجار الكب

حيث كانت لكاـز استقباؿ الفضائيات غالية جدا حتى في فرنسا، حيث بمغ ثمف اليكائي 
مميكف سنتيـ  12فرنؾ فرنسي، ما يعادؿ  15000حكالي  1985المقعر في فرنسا سنة 

 .2باإلضافة إلى تكاليؼ الجمركة كالنقؿ -آنذاؾ -جزائرم

راد اليكائيات المقعرة كخرجت بقرار تنظيـ عممية تشكمت لجنة بشأف دراسة استي
صدر قرار بمنع استيراد اليكائيات المقعرة،  1987االستيراد كضبطيا ثـ حمت.  في سنة 

ألغى القرار األكؿ كبالتالي ال يكجد أم قانكف يمنع دخكليا  1988ليصدر قرارا آخرا سنة 
ىكائي  600حيث تـ إدخاؿ حكالي  إلى الجزائر، كمنذ ذلؾ الكقت اتسعت شبكة االستيراد،

إلى الببلد، كازداد ىذا العدد إلى أف بمغ حجـ امتبلؾ اليكائيات  1990-1989بيف سنتي 
ما يبلحظ في الفترة األخيرة إقباال   .3مميكف  13إلى نصؼ سكاف الجزائر أم ما يعادؿ 

زائر في مقدمة كاسعا عمى اليكائيات المقعرة، في ظؿ تنافس الشركات المصنعة، تأتي الج
، 4بمداف العالـ الثالث مف حيث اقتناء اليكائيات كتعتبر سكقا حقيقية لتركيج ىذه المعدات

 كأصبح استقباؿ القنكات الفضائية ال يتكقؼ عمى المستكل االقتصادم لؤلسرة .

أما عف القنكات التمفزيكنية الفضائية الجزائرية، فترجع فكرة إنشائيا إلى الثامف 
، أيف عقدت ندكة كطنية برياض الفتح، كخرجت بعدة 1997ديسمبر لسنة  كالتاسع مف

تكصيات أىميا ضركرة  إنشاء قنكات تمفزيكنية جديدة عمى غرار الدكؿ العربية األخرل، 

                                                           

.129مرجع سابؽ، ص. )المفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات(، مدخؿ إؿ اإلعالـ الجديد: رضكاف بمخيرم:  1 
 .82)دراسة ميدانية(، مرجع سابؽ، ص.التمفزيكف الفضائي كأثره عمى الشباب في الجزائرنصير بكعمي :  :2

.130مرجع سابؽ، ص. ) المفاىيـ كالكسائؿ كالتطبيقات(،مدخؿ إلى اإلعالـ الجديد: رضكاف بمخيرم:  3 
.127عبلـ كالقيـ(، مرجع سابؽ، ص.) دراسات في اإل: اإلعالـ كالبعد الحضارم: نصير بكعمي 4 
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بيدؼ مكاكبة العصر مف جية، كتنكيع البرامج كتكثيفيا بما يخدـ المشاىد الجزائرم، 
 ضية كاحدة.األمر الذم تعجز عنو قناة تمفزيكنية أر 

مكجية بصفة  1998سنة  Canal Algérieكنتيجة لذلؾ، أنشأت قناة تمفزيكنية ثانية 
كالمكجية إلى  A3خاصة لمجزائرييف المغتربيف بأكركبا، كتمتيا بعد ثبلث سنكات قناة ثالثة 

المبلحظ عمى ىاتيف القناتيف أنيما مكممتيف لمقناة  الجزائرييف كالكطف العربي ككؿ.
ألـ كليس متنافستيف معيا، مف منطمؽ أف التنافس أك التكازم بيف مؤسستيف األرضية ا

عمكميتيف أمر غير منطقي مف حيث الطبيعة كالفمسفة التي تحكـ الخدمة العمكمية، كثانيا 
ألف التنافس أك التكازم قد يؤدم إلى مزايدات تنعكس سمبا عمى البرامج  كبالتالي عمى 

 –عمى ما يبدك  -يار التكامؿ بيف القنكات الثبلث سيسمح المشاىد نفسو، كعميو فإف اخت
كما تـ إطبلؽ قناة رابعة  .1بنكع مف التخصص الذم يمبي رغبة الجميكر في مجمكعو

ناطقة بالمغة األمازيغية، كقناة خامسة متخصصة تعرؼ بقناة القرآف الكريـ. أصبحت اآلف 
 .عمكمية تابعة لمدكلةكؿ ىذه القنكات تبث فضائيا عبر الساتؿ*، كىي كميا 

                                                           

.131: المرجع نفسو، ص. 1 
-األرضية، األرضية–*: برزت عدة مصطمحات لمتدليؿ عمى نكعية البث، حيث يتـ التمييز بيف القنكات األرضية 

الفضائية. -الفضائية كالفضائية  
  :،العضكممتمثبل في قانكف اإلعبلـ   فبالرغـ مف القرار السياسي الرئاسي بفتح القطاع السمعي البصرم لمخكاص 

كالذم ينص في مادتو الثانية عمى إمكانية فتح مؤسسات إعبلمية سمعية بصرية مف قبؿ الخكاص، كبالرغـ  12-05
كالذم يبيف كيفية إنشاء قنكات إعبلمية، مازالت  الدكلة تحتكر ىذا القطاع،  04-14مف صدكر قانكف السمعي بصرم 

سمطة ضبط السمعي البصرم، تمؾ الييئة اإلدارية المستقمة التي تعمؿ عمى منح التراخيص بحجة عدـ تعييف أعضاء 
أما ما يكجد مف قنكات أصبحت تكصؼ بالجزائرية، فقانكنيا ىي "أجنبية"، ألف  لمخكاص بإنشاء مؤسساتيـ اإلعبلمية.

ف كاف مضمكنيا كر  أسماليا جزائريا، كحتى القائمكف عمى بثيا مف الخارج، كتحتكـ لقكانيف البمداف التي تبث منيا، كا 
 تسييرىا،  كقد منحت لبعضيا تراخيص بفتح مكاتب بالجزائر.
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 :  إلكتركنيةالتمفزيكف كسيمة اتصاؿ بصرية  -1-2-1

ينتج التمفزيكف صكرا كأصكاتا إلكتركنيا، سكاء كانت حية، أك مسجمة بعد زمف يجرم 
بثيا، إف منيج تصكير ككصؼ الصكرة اإللكتركنية التمفزيكنية مثؿ الصكرة الفكتكغرافية 

المصكر كتشكؿ أشعة الشمس  -الطبيعي الفيزيائي –دم تقـك عمى تجسيد  الكاقع الما
المنعكسة مف األشياء كاألشخاص التي تكجو إلييا عيف الكاميرا األساس الذم تقكـ عميو، 

التي تربطيا  Indexicality يسمى ىذا الجانب مف الصكرة التمفزيكنية الخاصية "اإلشارية"
أساليب التصكير كالرسـ مثبل، أيف ال  بالصكرة الفكتكغرافية كتميزىا في الكقت ذاتو عف

 يكجد ذلؾ االرتباط بيف المصكر كالمصّكر.

إف مقدرة التمفزيكف عمى إنتاج صكرة متحركة حية مباشرة أـ مسجمة ىي أىـ سمة 
إف أحد أىـ  .في مرحمة مبكرة سمي التمفزيكف اإلذاعة المصكرة –تعريفية لو ككسيمة 

قة، ىي مقدرة التمفزيكف عمى إعطاء المشاىديف إحساسا النتائج التي تترتب عمى ىذه الحقي
بالمراقب المستقؿ الشاىد " انظر بنفسؾ" كىما نمكذج مف االرتباط االتصالي، كنقطة 
رئيسة نسبيا بيف التمفزيكف كجماىيره، كنظرا لمقدرة التمفزيكف عمى أف يقدـ الحدث الحقيقي 

حقيقي عبر سمسمة  دقيقة كمحكمة مف الكاقعي كعمى أف يقدـ أيضا الحدث اإلنساني  ال
المقطات الفنية المتتابعة التي تصكر األجساد كالكجكه كاألحداث  الجارية  فإف الشخصية 
الدرامية العامة لمتمفزيكف قد تطكرت فيما يتعمؽ بكؿ مف التصكير القصصي كبالمدل 

 1المتزايد اتساعا لمتصكير غير القصصي..
ىك القناة المباشرة لتقديـ األشياء كما ىي بالفعؿ في زاد االعتقاد بأف التمفزيكف 

الكاقع، يتضمف ىذا االعتقاد الخاص فكرة أف كممة "تمفزيكف" يجب أف تفيـ حرفيا، أم أف 
كما ىك  -الكضع اإلدراكي الحسي -تشير إلى حقيقة أف التمفزيكف امتدادا  كتكسعا لرؤيتنا

                                                           

.08ص. الخصائص، التأثير، النكعية، اإلعبلنات(،مرجع سابؽ، )التمفزيكف ك المجتمع: جكف ككرنر:  1 
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ا ال تستطيع أف تكذب"، مقكلة شائعة  تزكد  مشيكر  عف التصكير  الفكتكغرافي : "فالكامير 
 برىاني قكم، بالرغـ مف الريبة التي تكتنفيا حاليا. الصكرة التمفزيكنية بطابع إثباتي 

منيجا خاصا في تصنيؼ   Marshall McLuhanاستخدـ الكندم مارشاؿ ماكمكىاف 
باردة. فالكسيمة  كسائؿ اإلعبلـ عمى اعتبار أنيا باردة كساخنة، التمفزيكف يصنؼ ككسيمة

البادرة كفؽ ماكمكىاف تككف عالية الكضكح، مميئة بالبيانات األمر الذم يؤدم إلى 
انخفاض نسبة مشاركة الجميكر، عمى العكس مف الكسائؿ الساخنة، منخفضة الكضكح، 

كما لو قكلو المأثكر  .1لدييا القميؿ مف البيانات، تتمتع بمشاركة كبيرة مف قبؿ جميكرىا
بمعنى أف الكسيمة ىي الرسالة،   the medium is the messageىي الرسالة  الكسيمة

 فالكسيمة أكثر أىمية مف الرسالة.
إف نظرية ماكمكىاف بأف الكسيمة أساسية في عممية االتصاؿ نظرية غير مقبكلة 

. فنحف 2عمكما، بيد أف نظرياتو حكؿ كسائؿ اإلعبلـ الساخنة كالباردة جديرة بالنظر إلييا
في حد ذاتو،  -عمى حد تعبير ماكمكىاف –le grand timideنشاىد ىذا العمبلؽ الخجكؿ  ال

 فالتمفزيكف يحمؿ نكعا مف النصكص التي ينجذب إلييا المشاىديف، لدكافع محددة.
 
 
 
 
 
 

                                                           
1:voir :Marchal McLuhan :Pour comprendre les médias, trad. Jean Paré, Mama/Seuil, 
France.1967. 

) كجية نظر نقدية(، تر. صالح خميؿ أبك إصبع، ، المجمس الكطني كسائؿ اإلعالـ كالمجتمع:آرثر آسا بيرغر: 2
 .39، ص.2012لمثقافة كالفنكف كاآلداب، الككيت،
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 التمفزيكف كسيمة اتصاؿ جماىيرية منزلية : -1-2-2
 مفيـك الجميكر:  - أ

 MASSES  شابية، ككحشكدكتجمعات ذات سمات مت Audiencesتشكمت الجماىير

ككجماعات عامة جماىيرية كاجتماعية، ككأسكاؽ كقد بذلت جيكد ضخمة ألسباب 
أكاديمية كتجارية إلنتاج نماذج لمجميكر، كما بذلت جيكد ضخمة في أعماؿ أكلئؾ الذيف 

النفسية -اتبعكا نظرية االستخدامات كاإلشباعات، لتخضع لؤلبعاد االجتماعية كاالجتماعية
 داـ كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم.الستخ

إف مفيـك جميكر كسائؿ اإلعبلـ الذم يعنينا في ىذا المقاـ ال زاؿ أصمو التاريخي 
 .audience  1يمعب دكرا أساسيا في الدالالت المختمفة كاالستعماالت المتعددة لمصطمح  

رنسة يختمؼ داللتو في المغة الف audienceيجدر اإلشارة ىنا إلى أف مصطمح جميكر 
عاـ، كتشمؿ  فاألنجمكساكسكف يقصدكف بيذا المصطمح الجميكر بشكؿ كاإلنجميزية،

جميع الدراسات التي تسعى لمعرفة   audience researchبحكث الجميكر عندىـ 
أفضؿ لمجميكر، سكاء اىتمت بمصدر اإلرساؿ أك المستقبؿ، استخدمت منيج المسكحات 

لجانب اإلحصائي أك بجكانب أخرل مف كسبر اآلراء أك لـ تستخدميا، اىتمت با
مرادؼ   audience السمككيات كأنماط الحياة كالممارسات الثقافية. أما في فرنسا فالجميكر

لممشاىديف أك المستمعيف، عدد األشخاص الذيف يككنكف اتصاؿ بكسيمة إعبلمية ما، 
يد عدد يتعرضكف لكسيط معيف، كدراسة جميكر التمفزيكف  عمى سبيؿ المثاؿ ىك تحد

األشخاص الذيف يشاىدكف برنامجا ما، عمى قناة ما، في زمف ما أك ساعة ما،  الجميكر 
ىك بالتالي كحدة اإلحصاء بنيت مف قبؿ متخصصيف مف أجؿ قياس التجاكب مع 

                                                           
 .19، مرجع سابؽ، ص.جميكر كسائط االتصاؿ كمستخدمكىا: عمي قسايسية: 1
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، لذلؾ فالشائع في األدبيات الفرنسية استخداـ 1العرض كحساب حصتو في السكؽ
 .publicمصطمح 

كف كسيمة اتصاؿ جماىيرية طريقة لتصنيؼ إنتاجو كلتكزيع يتضمف اعتبار التمفزي
 :2ىذا اإلنتاج كالستقبالو، لكف ثمة اعتراضاف يمكف أف يبرزا في ىذا الصدد 

االعتراض األكؿ ىك أف ىذا مف شأنو أف يتضمف كيشتمؿ عمى تصنيؼ غير 
، كىك اصطبلح فيو قدر كبير مف Massككتمة ككحشد  Audienceمقبكؿ لمجميكر 

تنازؿ كانخفاض المستكل ثقافيا باإلضافة إلى أنو مريب كممتبس اجتماعيا، كقد أشار ال
بؿ  Massesإلى أنو ليس ثمة في الحقيقة جماىير   Raymond Williamsرايمكند كليامز 

ىناؾ فقط طرؽ لرؤية الناس كجماىير، كعارض استخداـ ىذا المصطمح كاعتبره عائقا 
لشخصي الفردم المميز لمعمميات االتصالية العامة، في كجو أم فيـ كاضح لممستكل ا

كما اعتقد أف ىذا  استخداـ ىذا المصطمح مف شأنو أف يخمد كيديـ النظرة إلى الجماىير 
لى جماىير القراء كػ "قطعاف" متجانسة تعيش في عالـ ثقافي كاجتماعي مختمؼ  الشعبية كا 

 .د كأدنى مف ذلؾ العالـ الذم يعيش فيو الباحث أك الناق
أما االعتراض الثاني عمى استخداـ مصطمح جماىير فيمكف كضعو عمى النحك 
التالي: برزت في منتصؼ التسعينات ظاىرة التركيز عمى المجاالت الصغيرة كالمتكسطة 
كالمحمية كاستخداـ األساليب األكثر  تقطيعا كتجزيئا إليصاؿ البث التمفزيكني إلى 

مفيكـ الجماىير يبدك متخمفا كبشرت بالعكدة إلى تمؾ المشاىديف، كقد جعمت ىذه الظاىرة 
األياـ التي سيطرت فييا أنظمة التمفزيكف الكطني ذم االختيار المحدكد، كال شؾ أف تطكر 
كسائؿ اإلرساؿ المكجية إلى مجاالت محددة سكؼ يغير مف طبيعة التمفزيكف كمؤسسة 

                                                           
1: Remy Rieffel  : sociologie des médias, Op.cit. p.151. 

تر. أديب خضكر، المكتبة اإلعبلمية،  ،)الخصائص، التأثير، النكعية، اإلعبلنات( التمفزيكف كالمجتمع:جكف ككرنر: 2
 .11-10، ص. ص. 1999دمشؽ،
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يقة استمرار ىيمنة نتاج الشركات اجتماعية، في مقابؿ ذلؾ ال بد مف اإلشارة أيضا إلى حق
الضخمة كشبكات التكزيع العمبلقة التي تؤكد حدكث تبدؿ جذرم باتجاه مستكل جديد مف 
العمميات التي تقـك عمى أساس أنظمة األقمار الصناعية غير أف مقياس اإلنتاج كالتكزيع 

ما زالت تبرر كاالستقباؿ لمعظـ النتاج التمفزيكني ككذا شكؿ تنظيمو االقتصادم، أمكر 
استخداـ مصطمح "جميكر" كأف ىذا االستخداـ يستطيع  أف يحصف ضد االنزالؽ نحك 

 األفكار الخاطئة  كالمشكىة المتعمقة بػ " الجماىير " . 
كلك أخذنا بعيف االعتبار أف الجميكر يحتؿ مكانة اجتماعية ميمة بشكؿ كاضح، 

التحديد مف العمماء اضطركا إلى  فإنو مف المدىش تماما أف عددا غير معركؼ عمى كجو
 : 1أف يعرفكا الجميكر كاآلتي

أصبح الجميكر حقيقة جكىرية في المشيد االجتماعي كمع ذلؾ فإف أقصى  -
 درجات الفيـ تجعمنا نقكؿ ما ىك الجميكر بالضبط؟ .

الجميكر ىك مكاف ال يمكنؾ السير فيو، كىك مجمكعة  ىائمة مف الناس لـ   -
دا، إف المكاف كالناس صكرة مألكفة، لكف عمى الرغـ مف أنؾ يقابؿ بعضيـ بعضا أب

 تعرفيـ فإنؾ لـ ترىـ كلف تراىـ، رغـ أنؾ كاحد منيـ.
كصؼ الجميكر ذك السيادة بأنو طيؼ لمخياؿ االجتماعي)ليبماف(، ىك فكرة أك  -

فرضية )شميجؿ(، ىك البلشيء اليائؿ )كير كيجارد(، كىك صكرة شبحية دائما ما تبث 
 . 2مف خبلؿ ككبلء مختمفيف حضكرىا 

كجزئي  Ephemeralبالرغـ مف أف جميكر التمفزيكف يكمي، مؤقت، سريع الزكاؿ 
، 3في آف، بفضؿ كؿ مف تعاطفو كاىتمامو ككذلؾ بسبب تشظيو كتشتتو Partialمجزأ 

                                                           
 .17، ص.1991تر. ىاشـ صالح، دار الساقي، بيركت،  ،01، ط.سيككلكجية الجماىير:غكستاؼ لك بكف: 1

. 18سو، ص.: المرجع نف 2 
.91، ص. مرجع سابؽ ،) أنثركبكلكجيا جميكر التمفزيكف(: التمفزيكف كالحياة اليكمية:ركجريمفر ستكف 3 
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تظير ضركرة النظر إلى جميكر التمفزيكف كمكضكع اجتماعي كثقافي داخؿ الكاقع المعقد 
كمية، إف مف شأف إعطاء ىذا الطابع المفاىيمي أف يشجع النظرة إلى الجميكر لمحياة الي

السياسية كفي العالـ الصغير لمكجكد -كػ" محاصر" في كؿ مف البيئة الكبرل االقتصادية
المنزلي اليكمي، كالنظرة إلى الجميكر كػجسـ "متغاير الخكاص أك العناصر" غريب المنشأ 

Heterogeneous  ك كػ" منتشر "Diffuse الجماىير ،Audiences كامنة  -ىي محتممة
فعمية في آف، الجماىير ىي جماىير فقط لكقت محدد، الجماىير ىي سمبية  -ككاقعية –

يجابية في آف، متميزة كمميزة في آف، تتكسط عبلقات الجماىير بالتمفزة ما أسماه   Peterكا 

Dahlgren  بالتبيؤ اإلجتماعيSocial Ecology1 . 

مفيـك جميكر التمفزيكف في الحقيقة أكثر اتساعا يصعب حصره ك كصفو لكف  
عدـ كجكد جميكر التمفزيكف،  John Hartleyكاإلمساؾ بو بسيكلة، كيقترج جكف ىارتمي 

 بؿ ىك جماعة بشرية تنتمي إلى الخياؿ ابتكره منتجك البرامج التمفزيكنية أك الباحثكف.

تـ تخيمو، كذلؾ قبؿ أف يكجو الخطاب الجميكر يجب أف يخترع، أك عمى األقؿ ي
إليو أك البحث،  كىكذا تظؿ عممية فيـ حقيقة الجميكر أمرا مستعصيا حتى عمى 

 الباحثيف، كمف ىنا كؿ فرضية بحثية تبتكر جميكرىا الخاص.

 مكانة التمفزيكف لدل جميكر  الطمبة : -ب

 درجة  استخداـ الكسائط اإلعالمية: -1

عبلـ المتاحة لمجميكر، غير أف التمفزيكف لديو مكانة ىناؾ العديد مف كسائؿ اإل
خاصة في المجتمع الجزائرم، كالجدكؿ التالي يبيف درجة استخداـ الشباب الجامعي 
 الجزائرم لمكسائط اإلعبلمية، أيف تظير مكانة التمفزيكف ضمف البيئة اإلعبلمية المتكفرة.

                                                           
 .90: المرجع نفسو ، ص.1
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مف بيف الكسائط اإلعبلمية لقد حاز التمفزيكف عمى الرتبة األكلى كىي األعمى  
(، كحاز استخداـ اإلنترنت 3.00( مف أصؿ )2.68األخرل بكسط حسابي مرتفع بمغ )

( 2.47كمكاقع التكاصؿ االجتماعي عمى الرتبة الثانية بكسط حسابي مرتفع أيضان بمغ )
كىي قريبة نكعا ما مف استخداـ التمفزيكف، بينما حصمت الجرائد كاإلذاعة عمى أكساط 

( لئلذاعة في 1.73( لمجرائد في الرتبة الثالثة، كبمغت )1.80بية متكسطة بمغت )حسا
الرتبة الرابعة، بينما لـ يحز استخداـ المجبلت إال عمى الرتبة األخيرة كبكسط حسابي 

 (.1.35منخفض بمغ )

 ( درجة  استخداـ الكسائط اإلعبلمية06الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة *المتكسط الحسابي الكسائط
 مرتفعة 1 2.68 التمفزيكف

 مرتفعة 2 2.47 اإلنترنت كمكاقع التكاصؿ االجتماعي
 متكسطة 3 1.80 الجرائد
 متكسطة 4 1.73 اإلذاعة
 منخفضة 5 1.35 المجبلت

 متكسط  1.99 المتكسط الحسابي العاـ

 حصكؿ عميو بجمع جميع الدرجات عمى االختبار كقسمة الناتج عمى عدد الحاالت.المتكسط الحسابي ىك ما يتـ ال*:                 

عف كيفية استخداـ الكقت  2012ىذه النتائج قريبة جدا مف المسح اإلحصائي لسنة 
–،  فالتمفزيكف يبقى مييمنا عمى البيئة التكنكلكجية -التي سبؽ ذكرىا -مف قبؿ الجزائرييف

باب، حيث يتزايد اإلقباؿ عمى التمفزيكف ماداـ مستكل الدخؿ اإلعبلمية  بالجزائر لعدة أس
كارتياد أماكف  ال يسمح بالحصكؿ عمى أشكاؿ أخرل مف التسمية أكثر تكمفة كالسفر

 الترفيو، لذلؾ يبقى التمفزيكف الكسيمة الترفييية األكلى المفضمة لدل الجزائرييف.
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مف األشياء التي فقدت  التمفزيكف بخصائصو غير كظائؼ األشياء، ىناؾ العديد
       السنيماكظيفتيا منذ مجيء التمفزيكف، ىذه الكسيمة التي مست بشكؿ كبير ليس فقط 

 1ا المجبلت العريقةضكأي

يتميز التمفزيكف بسيكلة اقتنائو في المنزؿ كتكفيره لمجيد كالكقت كالماؿ، إف كجكده 
يرل اإلنساف في التمفزيكف جيازا بالمنزؿ يحقؽ درجة عالية مف اإلشباع لدل المشاىد كما 

 يكفر عميو الماؿ الذم يصرفو في كؿ مرة يكد فييا مشاىدة أحد األفبلـ ....
 
 درجة مشاىدة التمفزيكف:-2

 فيي مبينة في الجدكؿ التالي: ،درجة مشاىدة أفراد عينة الدراسة لمتمفزيكفأما عف 

 ( درجة  مشاىدة التمفزيكف07الجدكؿ رقـ  )

 الدرجة المتكسط الحسابي ة المئكيةالنسب التكرار 
  5.7 22 نادران 

 
2.16 

 
 

 متكسطة
 72.1 277 أحيانان 
 22.1 85 دائمان 

 100.0 384 المجمكع

حصمت ( أعبله أف درجات مشاىدة التمفزيكف مف حيث االعتياد07يبيف الجدكؿ )
الكتيرة  ( درجات، أما مف حيث3.00( مف أصؿ )2.16عمى كسط حسابي متكسط بمغ )

%(، كىي تعني أف المشاىدة 72.1فقد جاءت الرتبة األكلى لكتيرة "أحيانان" بنسبة بمغت )
لمتمفزيكف لـ تكف منتظمة أك أنيا جاءت انتقائية كربما جاءت بدافع الصدفة، أك أنيـ 

                                                           
1  :Marchal McLuhan :Pour comprendre les médias, op.cit. p.355. 

األسبكع. : طمب مف المبحكثيف اإلجابة كفؽ عاداتيـ اليكمية األكثر تكرارا في 
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يقطنكف بالحي الجامعي أثناء المكسـ الدراسي، لذلؾ فيـ يشاىدكف التمفزيكف أياـ العطؿ 
عية كغيرىا مف العطؿ حيف يرجعكف إلى بيكتيـ،  كىذه النسبة ىي التي أدت إلى األسبك 

رفع الكسط الحسابي إلى درجة متكسط ألف الفئات األخرل جاءت ضعيفة كما يبيف 
الجدكؿ، بينما تبيف أف الذيف يحرصكف عمى مشاىدة التمفزيكف "دائما" بمغت نسبتيـ 

كلدييـ الرغبة الكاعية كالحرص عمى مشاىدة %(، كيفترض أف ىؤالء لدييـ الكقت 22.1)
التمفزيكف ألسباب مختمفة سيتـ تناكليا في جداكؿ أخرل، كيمكف أف يككنكا أيضا مف فئة 
الطمبة الذيف يعكدكف إلى منازليـ بعد الدكاـ الجامعي، أما الذيف يشاىدكف التمفزيكف "نادران" 

أف ىؤالء ال يحرصكف عمى مشاىدة %( مف أفراد العينة، كيفترض 5.7فقد بمغت نسبتيـ )
دكافعيـ التمفزيكف إال في أكقات معينة يغمب عمييا الصدفة أك المكسمية، كلدييـ أيضا 

 .الخاصة

إف المختصكف في التمفزيكف يرفضكف فكرة كجكد جميكر خاص، ليس ىناؾ إال 
كلكؿ   1نكعيف مف الجميكر، الذيف يشاىدكف التمفزيكف كثيرا ك الذيف يشاىدكنو قميبل

 .دكافعو الخاصة في المشاىدة أك العزكؼ عنيا
 عدد أجيزة التمفزيكف التي تكجد بالمنزؿ -3

لقد أخذ  التمفزيكف مكقعو كغير بالضركرة البيئة التكنكلكجية لممنزؿ، كما أشار   
Lynn Spigel   فإف احتبلؿ التمفزيكف ليذا المكاف لـ يكف مباشرا كصريحا، كما أنو لـ يكف

 –لمنقاش، التمفزيكف نسبيا تكنكلكجيا صريحة يخمؽ تمفصمو المزدكج مساحة ىائمة قاببل 

                                                           
1 :Brigitte Le Grignou: Du côté du public)usages et réceptions de la télévision(, op.cit. 
p.15. 

.134ص، 24: أنظر الجدكؿ   



 الفصؿ األكؿ: في تكصيؼ التمفزيكف
 خصائص التمفزيكف

13 
 

لكف بالطريقة ذاتيا بالنسبة  –إذا ما قكرف عمى سبيؿ المثاؿ بالغسالة أك المككاة 
 .1لمتنكع في استخدامو  -لمتكنكلكجيات الكسيطية كاإلعبلمية

رية تمتمؾ أكثر مف جياز ( مف األسر الجزائ%96.7) الميدانية أفبينت الدراسة 
%( مف تمؾ األسر تمتمؾ ثبلثة أجيزة أك أكثر مما يدلؿ أىمية جياز 55تمفزيكف، كأف )

 التمفزيكف في الحياة االجتماعية لؤلسر الجزائرية. 

 عدد أجيزة التمفزيكف التي تكجد بالمنزؿ( 08الجدكؿ )

 النسبة المئكية التكرار الفقرة
 7.3 28 تمفزيكف كاحد

 37.8 145 افاثن
 30.5 117 ثبلثة

 24.5 94 أكثر مف ثبلثة
 100.0 384 المجمكع

 

فالنسبة األكبر مف أسر أفراد عينة الدراسة مف الشباب الجامعي تمتمؾ اثنيف مف 
%(، يمييا في ذلؾ الفئة التي تممؾ ثبلثة أجيزة 37.8أجيزة التمفزيكف بنسبة بمغت )

ألسر التي تمتمؾ أكثر مف ثبلثة أجيزة بنسبة بمغت %(، ثـ فئة ا30.5تمفزيكنية بنسبة )
%(، بينما يتبيف أف الفئة التي تممؾ جياز تمفزيكني كاحد فقط جاءت في الترتيب 24.5)

 %(.7.3األخير بنسبة بمغت )

                                                           
 98، ص.) أنثركبكلكجيا ،جميكر التمفزيكف(، مرجع سابؽ : التمفزيكف كالحياة اليكميةركجريمفر ستكف: 1



 الفصؿ األكؿ: في تكصيؼ التمفزيكف
 خصائص التمفزيكف

17 
 

إف امتبلؾ أكثر مف جياز استقباؿ في المنزؿ الكاحد قد يرجع ألسباب اقتصادية 
لجزائرية مف جية، كما يرجع إلى أف الجزائر كتحسف دخؿ األسر ارتفاع مرتبطة با

كخاصة غرب الببلد، تتمتع بمصنع تركيب أجيزة التمفزيكف بسيدم بمعباس، األمر الذم 
يساىـ في خفض سعر جياز التمفزيكف. فتغير األمر مف جياز لكؿ بيت إلى جياز لكؿ 

 غرفة.

ر أف تعدد أجيزة مجمكعة مف اآلراء حكؿ اعتبا 1تناكؿ الدكتكر نصر الديف لعياضي
التمفزيكف في البيت ىك عامؿ زيادة المشاىدة كتنكعيا، فقد اعتبر أف ىذه الفكرة صحيحة 
جزئيا فقط، فامتبلؾ عدة أجيزة في نفس البيت تسمح لمختمؼ أفراد األسرة بالمشاىدة 
. فمد ة اآلنية لعدة برامج سكاء في نياية النيار أك أثناء بعض األكقات المحدكدة في اليـك

مشاىدة الشاشة الصغيرة في البيكت المجيزة بعدة تمفزيكنات ليست مرتفعة كثيرا عف 
ف كانت ممكية العديد مف أجيزة  البيكت التي ال تممؾ سكل جيازا تمفزيكنيا كاحدا، كا 
التمفزيكف في البيت تتنافى كالطريقة القديمة المتبعة في مشاىدة الشاشة الصغيرة فإنيا ال 

 عمي.تيدد كجكدىا الف

كما اعتبر الذيف يتكقعكف تطكر ظاىرة تشتت المشاىدة لدل األسر المالكة لعدة 
أجيزة تمفزيكنية فيمكف القكؿ بأنيا ظاىرة محدكدة، ألف التمفزيكف يتكجو إلى المجمكعة، 

الكثير إلى األسرة كليس إلى الفرد. غير أف المشاىدة بدأت تتشتت بالفعؿ، حيث صرح 
 .مشاىدة التمفزيكف لكحدىـ ف إلىيميمك المبحكثيف أنيـ 

في حالة ما إذا كانت األسرة تمتمؾ أكثر مف جياز،  فكيؼ تكزع ىذه األجيزة داخؿ 
 البيت، كىؿ يمكف لؤلبناء أف يمتمككا جيازا خاصا بيـ؟.

                                                           

.212ص.) المفاىيـ، الكسائؿ كالتطبيقات( مرجع سابؽ، الجديد: اإلعالـ أنظر:  رضكاف بمخيرم : 1 
.88ص، 13 رقـ : أنظر الجدكؿ   
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 تكزيع أجيزة التمفزيكف بالمنزؿ:-4

متمككف %( ي61.5( أف األغمبية مف أفراد عينة الدراسة بنسبة )09يبيف الجدكؿ )
%( ال يمتمككف مثؿ تمؾ 38.5أجيزة تمفاز في غرفيـ الخاصة، كأف النسبة الباقية )

األجيزة في غرفيـ الخاصة، مما يفترض معو أف تككف األجيزة اإلضافية في غرؼ أك 
لعائمة كربما غرؼ األخكة صاالت أخرل في المنزؿ كغرفة الضيكؼ كغرفة جمكس ا

 أك الكالديف. اآلخريف

 ( مدل ممكية أجيزة التمفزيكف في الغرؼ  الخاصة بالطمبة09الجدكؿ )

 النسبة المئكية% التكرار الفقرة
 61.5 236 نعـ
 38.5 148 ال

 100.0 384 المجمكع

 

أف نسبة الطمبة الذيف يمتمككف  (10كفؽ الجدكؿ ) كما بينت نتائج البحث الميداني
%( مقابؿ)  85.6يكائي بمغت) أجيزة تمفزيكف بغرفيـ الخاصة كالمكصكلة بالمقعر ال

%( فقط ممف ال يتصمكف باألقمار الصناعية، مما يعني أنيـ يعتمدكف عمى 14.4
 مشاىدة القنكات األرضية المحمية.

قد يرجع ذلؾ إلى متكسط الدخؿ العائمي الذم ال يسمح بشراء مقعر ىكائي كجياز 
مشاىدة القنكات الفضائية آخريف، أك يرجع إلى خكؼ العائبلت عمى أبنائيـ مف  استقباؿ

 األجنبية لكحدىـ.
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 (ارتباط تمفزيكف الطمبة الخاص بالمقعر اليكائي )الطبؽ البلقط(10الجدكؿ )

 النسبة المئكية% التكرار الفقرة
 85.6 202 نعـ
 14.4 34 ال

 100.0 236 المجمكع

 
 أفضؿ أكقات مشاىدة التمفزيكف: -5

عينة الدراسة مف الشباب الجامعي ىي نبلحظ أف أفضؿ أكقات المشاىدة ألفراد 
%( مف أفراد عينة الدراسة، كىي نسبة عالية تعادؿ نصؼ 49.2الفترة المسائية بنسبة )

أما الفترة الثانية لممشاىدة  ىذا ما أكدتو مختمؼ دراسات جميكر التمفزيكف، العينة تقريبان،
%( مف العينة كىي 33.3فيي الفترة غير المنتظمة )حسب الكقت المتاح( بنسبة بمغت )

تعادؿ ثمث العينة الكمية تمامان، في حيف أف المشاىدة في فترة الظييرة حصمت عمى نسبة 
 %(.3.6%(، بينما جاءت الفترة الصباحية عمى أقؿ نسبة مشاىدة بنسبة )13.8)

 ( أفضؿ أكقات مشاىدة التمفزيكف11الجدكؿ )

 النسبة المئكية% التكرارات الفترة
 3.6 14 الصباحية
 13.8 53 الظييرة
 49.2 189 المسائية

 33.3 128 حسب الكقت المتاح
 100.0 384 المجمكع
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كىذا األمر منطقي في ضكء أف أفراد عينة الدراسة ىـ مف الشباب الجامعييف الذم 
ينطمؽ أغمبيـ إلى جامعاتيـ كمعاىدىـ في الصباح الباكر، بينما يتكفر لتمؾ النسبة 

لدراسة مشاىدة التمفزيكف صباحان ألسباب مختمفة مثؿ العطؿ األسبكعية الضئيمة مف عينة ا
أك طمبة الدراسات العميا في مراحؿ معينة مف السنة الدراسة، أك لتغيب الطمبة عف 

 .كاكتفائيـ بحصص األعماؿ المكجية حصص المحاضرات الصباحية
 عدد ساعات مشاىدة التمفزيكف:  -6

مشاىدة التمفزيكف زمنا إعبلميا، كىك زمف رمزم  يعتبر الكقت الذم يمضيو الفرد في
كليس حقيقي، يعيشو اإلنساف بصفة رمزية. يبدك لمكىمة األكلى أف تككف العبلقة بيف 
الزمف االجتماعي كاإلعبلمي جدلية، أم أف االجتماعي ينعكس جزئيا في اإلعبلمي، كىذا 

عبلمي يحكـ نفكذه كامتداده األخير بدكره يؤثر في االجتماعي، أما الحاصؿ فإف الزمف اإل
 إلى جؿ شرائح المجتمع، بؿ أصبح الزمف اإلعبلمي مكجيا لمزمف االجتماعي.

فدخكؿ الزمف اإلعبلمي كاف إقحاما، فقد طغى الزمف اإلعبلمي بنيكيا في المضمكف 
      عمى مظاىر الحياة العامة كبقي الزمف االجتماعي يتحرؾ بإرباؾ الختبلؼ كتيرتو 

 .1كمضمكنوكطبيعتو 

جاءت أعمى نسبة مشاىدة لمتمفزيكف مف قبؿ أفراد عينة الدراسة لصالح فئة )مف 
%( كىي الرتبة األكلى مف بيف أربع رتب، كالرتبة 47.9ساعة إلى ساعتيف( بنسبة بمغت )

%(، في حيف 28.4الثانية لصالح فئة المشاىدة )مف ثبلث إلى خمس ساعات(، بنسبة )
%(، أما الرتبة الرابعة 13.3فئة المشاىدة )أقؿ مف ساعة( بنسبة )جاءت الرتبة الثالثة ل

                                                           
) قراءة في الركاسب الثقافية(، مرجع سابؽ، اإلعالـ ك تفكؾ البنيات القيمية في المنطقة العربية:عزم عبد الرحمف: 1

  .27ص.



 الفصؿ األكؿ: في تكصيؼ التمفزيكف
 خصائص التمفزيكف

16 
 

كاألخيرة فقد جاءت مف نصيب فئة المشاىدة )مف خمس ساعات فأكثر( بنسبة 
(10.4.)% 

 (عدد ساعات مشاىدة التمفزيكف12الجدكؿ )

 النسبة المئكية% التكرارات عدد الساعات
 13.3 51 أقؿ مف ساعة 
 47.9 184 مف ساعة إلى ساعتيف 
 28.4 109 مف ثبلث إلى خمس   ساعات 
 10.4 40 مف خمس ساعات فأكثر 
 100.0 384 المجمكع 

 
 عادات المشاركة في مشاىدة التمفزيكف-7

تبقى سياقات مشاىدة التمفزيكف تطرح عدة  تساؤالت ميمة كصعبة  حكؿ الكيفية 
ة  التمفزيكنية كالبرامج المشاىد التي تستعمؿ بيا التمفزة في المنزؿ كحكؿ سمطة اختيار القنا

 الكسط العائمي.

إف تحميؿ مكانة التمفزيكف في الفضاء المنزلي يشكؿ محكرا ىاما في الدراسات 
الحديثة حكؿ الجميكر لذلؾ يجدر بنا التساؤؿ عف طبيعة المشاىدة ىؿ ىي فردية أـ 

دل انزعاج الشباب جماعية كطبيعة السمطة بيف أفراد العائمة عند مشاىدة التمفزيكف ك م
 مف مشاىدة التمفزيكف مع أىالييـ.

لقد بدأ االىتماـ  في منتصؼ الثمانينات ينصب  حكؿ االستعماالت األسرية 
التمفزيكنية تعتبر نشاط يكمي معقد  المشاىدة  D.Morly لمتمفزيكف، ككفؽ  دافيد مكرلي

 يجرم في السياؽ المنزلي كيمارس أساسا ضمف العائمة.
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لتمفزيكف أدت إلى ظيكر طقكس منزلية سمحت بإعادة الييكمة الجزئية فمشاىدة ا 
لكقت الفراغ، كأدت إلى نسج عبلقات جديدة بيف أفراد العائمة، حيث يجعؿ التمفزيكف 

 .العائمة أكثر التصاقا بالمنزؿ

عمى عكس ما  تغيرت قميبل، نبلحظ أف العادات االجتماعية في مشاىدة التمفزيكف 
تشاىد التمفزيكف  دراستومف عينة سة نصير بكعمي بأف أغمبية الشباب تكصمت إليو درا

( 3.0( مف أصؿ )2.33حصؿ النمط "كحدم" عمى أعمى كسط حسابي بمغ )عائميا، 
فما فكؽ تعد درجة مرتفعة(،  2.34درجات كىك مف درجة المتكسط في الحد األعمى، )

( كىك 2.32كسط حسابي بمغ )كحصؿ نمط المشاىدة "مع العائمة" عمى الرتبة الثانية ب
قريب مف كسط الرتبة األكلى كذلؾ مما يعني تقارب النمطيف مف حيث التكرار كالنسب، 

 (.1.40أما نمط المشاىدة "مع األصدقاء" فقد حصؿ عمى كسط حسابي منخفض بمغ )

 :(عادات المشاركة في مشاىدة التمفزيكف13الجدكؿ )

 الرتبة  *االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي  

 1 0.66 2.33 كحدم
 2 0.60 2.32 مع العائمة

 3 0.59 1.40 مع األصدقاء
 االنحراف المعٌاري هو دلٌل أفضل على التشتت فً أي مجموعة، وال ٌتأثر بالدرجات المتطرفة، ٌستخدم لوصف توزٌع الدرجات، ٌستخدم  *:          

 .  ساوٌةفً الغالب للمفاضلة بٌن المتوسطات الحسابٌة المت
 

طغى النمط االنفرادم عمى مشاىدة التمفزيكف، يرجع ذلؾ إلى أف البرامج  دلق
المفضمة لدل الشباب ال تتكافؽ كالنسؽ القيمي األسرم، األمر الذم أدل إلى تشتت كحدة 
المشاىدة ككحدة األسرة، خاصة في ظؿ تزايد القنكات التمفزيكنية، كفي ظؿ تزايد عدد 

 لمنزؿ الكاحد. أجيزة التمفزيكف با
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 :عائميامدل االنزعاج مف مشاىدة التمفزيكف -8

الخاص بمدل انزعاج أفراد الدراسة مف الشباب الجامعي  أدناه( 14كالجدكؿ )
أنماط رئيسية، جاء في الرتبة  الجزائرم بمشاركة األسرة لمشاىدة التمفزيكف تكزع عمى ثبلثة

%(، كجاءت الرتبة الثانية 64.8مغت )األكلى منيا النمط "حسب طبيعة البرنامج" بنسبة ب
كاألخيرة فقد جاءت لمنمط  %(، أما الرتبة الثالثة25.5مف نصيب النمط "أبدا" بنسبة )

 %(.9.4"دائما" بنسبة )

( التالي مدل انزعاج أفراد عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف مف 14الجدكؿ )
 مشاىد التمفزيكف مع العائمة

 النسبة المئكية التكرارات مدل االنزعاج
 3 1 غير مستجيب  
 9.4 36 دائمان   
 64.8 249 حسب طبيعة البرنامج  
 25.5 98 أبدان   
 100.0 384 المجمكع  

أعرب الطمبة عف انزعاجيـ مف المشاىدة العائمية لمتمفزيكف، خاصة حسب طبيعة 
 .البرنامج بعض 

 
 
 
 

                                                           


 .126ص.  ،22انظر الجدكؿ :  
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 كصناعة الثقافة :التمفزيكف  -1-2-3
 

 القنكات التمفزيكنية المشاىدة:نكعية  - أ

تحكؿ العالـ بعد ظيكر التمفزيكف إلى قرية صغيرة، حيث أصبح بإمكاف أم فرد، في 
أية منطقة جغرافية مف الكرة األرضية أف يشاىد القناة التمفزيكنية التي يريد، كما يمكف 

اث البث الحي كاإلرساؿ مف خبلؿ الساتؿ التعرؼ عمى ما يحدث في العالـ مف أحد
كتطكرات، ىنا تظير أىمية التمفزيكف في نقؿ الخبرات كمختمؼ الثقافات  لؤلفراد كالشعكب 

 في جميع أنحاء العالـ.

بخصكص كتيرة مشاىدة القنكات التمفزيكنية المختمفة مف قبؿ الطمبة المبحكثيف، بمغ 
في ( درجات، كجاءت القنكات العربية 3.00( مف أصؿ )2.23المتكسط الحسابي العاـ )

( ، بينما جاءت الرتبة 2.35الرتبة األكلى مف بيف أربع رتب بكسط حسابي مرتفع بمغ )
(، كجاءت 2.31الثانية مف نصيب القنكات الجزائرية الخاصة بكسط حسابي متكسط بمغ )

(، أما 2.17الرتبة الثالثة مف نصيب القنكات األجنبية بكسط حسابي متكسط أيضان بمغ )
بكسط حسابي بمغ  الجزائرية العمكميةيرة فقد جاءت مف نصيب القنكات الرتبة الرابعة كاألخ

 ( ، كبالطبع  ىذه االختيارات ليا أسبابيا ك تبريراتيا.2.09)

 نكع القنكات التمفزيكنية  المشاىدة (15الجدكؿ )

 الدرجة  الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي الكسائط
 رتفعةم 1 0.70 2.35 القنكات العربية.

 متكسطة 2 0.73 2.31 القنكات الجزائرية الخاصة.
 متكسطة 3 0.84 2.17 القنكات األجنبية

 متكسطة 4 0.74 2.09 القنكات الجزائرية العمكمية.
 متكسطة  0.40 2.23 المتكسط الحسابي العاـ
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ىذه النتائج تتكفؽ كنتائج دراسة نصير بكعمي، فالغالبية العظمى ليست حريصة 
 اىدة القنكات العمكمية، كيفضمكف القنكات العربية.عمى مش

ف كانت عربية -تزايد نشاط القنكات التمفزيكنية األجنبية فضاء اإلعبلمي في ال -كا 
كقد ترتب عف ىذا انييار مصداقية التمفزيكف الكطني كانكماش دكره إلى  الكطني الجزائرم،

 .1نكع مف القناة المحمية ذات التأثير المحدكد

دة أسباب أدت إلى تحكؿ المشاىديف لمقنكات األجنبية، ربما نتيجة لسياسة ىناؾ ع
أك لئلتقاف الفني كالمستكل التقني العالي لمبرمجة العقبلنية التي تحتـر عقؿ  تسكيقية جيدة،

المشاىد كميكلو كرغباتو أك لكجكد برامج مكيفة مع خصائص الفئات األكثر مداكمة عمى 
.المشاىدة

كعات الدردشة كؿ مرة يثيركف قضية اإلنتاج اإلعبلمي المحمي، كاف طمبة مجم. 
كفي كؿ المياديف، فكفؽ طالب المغة العربية كالميديا إف " لمجزائر ثقافتيا الخاصة، لكف ما 
يبلحظ ىك عدـ كجكد كسائؿ إعبلـ كطنية قكية... "يضرب لنا مثاال قائبل: "يمكف مشاىدة 

دينية لساعات كساعات دكف الشعكر بالممؿ أك التعب، القنكات المغربية كخاصة البرامج ال
العكس تماما مع القنكات الجزائرية" كيقصد ىنا قناة القرآف الكريـ الجزائرية،  كالقناة الدينية 

 المغربية الخامسة.
كما أف ىناؾ اعتبارا سياسيا آخرا يدخؿ ضمف التحميؿ بطريقة أك بأخرل، يرجع إلى 

النقد. فتمكيؿ الدكلة لمتمفزيكف ال يكؼ لضماف كفاء الجميكر غياب المعارضة السياسية ك 
لخطاب المديح الذاتي المتكاصؿ الذم ينقصو صكت المعارضة المشاكس المحفز عمى 

، بالرغـ 2المشاىدة كالمحرض عمى الصراع في الحياة اليكمية كالمكمؿ لو في نفس الكقت

                                                           
جامعة الدكؿ العربية، -، اتحاد إذاعات الدكؿ العربيةئؿ اإلعالف المرئية ك المسمكعةاقتصاديات كسا: عاشكر فني: 1

 .26، ص.2012تكنس، 
27: المرجع نفسو، ص. 2 
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فزيكف الجزائرم في تعامميا مع الرأم مف أننا نستطيع أف نبلحظ بداية التغير لسياسة التم
 اآلخر كالنقد خاصة مع بركز القنكات "الجزائرية" الخاصة.

  -العمكمية كالخاصة  -أكد الطمبة ضمف المقاببلت الجماعية أف القنكات الكطنية
تيتـ فقط بالسياسة، فما يبلحظ ىك عدـ كجكد برامج مسمية، خاصة  بالنسبة لمجماىير 

مشاىدتيا فقط لمحصكؿ عمى األخبار المحمية كما سبؽ ذكره، " جميع  الشباب، لذلؾ يتـ
القنكات الجزائرية تتعامؿ فقط مع السياسة، كأنا أقكؿ أف الشباب ليسكا ميتميف بالسياسة، 
إنيـ يريدكف فقط أف يضحككا كيتمتعكا" ىكذا صرح أحد طمبة المغة الفرنسية ، كما قدـ 

تختصر المكضكع عمى حد قكلو:" في أحد األياـ قاـ زميؿ لو في العمـك التقنية نكتة 
رضية مدة شير". ىكذا أصبح ينظر القناة األ بمشاىدةشخص بالسرقة، فعاقبو القاضي 

 مشاىدة برامجياكما تكصؼ "باليتيمة" عمى أف  األكلى أكإلى القناة التمفزيكنية العمكمية 
  ! عقاب

فبلـ التي ترفع عدد مشاىدييا، كالقناة إف القنكات التمفزيكنية الجامعة بحاجة إلى األ
ح إشكالية االنتاج ىنا تطر   .1التمفزيكنية العمكمية بحاجة إلى األفبلـ، خاصة الكطنية

 المحمي.

 القنكات األكثر  مشاىدة: - ب
في سؤالنا عف أكثر القنكات التمفزيكنية مشاىدة مف قبؿ الطمبة المستجكبيف، ذكر 

 zeeقناة  إلى  باإلضافةالقائمة،  MBCر مجمكعة أكثر مف مائة قناة مختمفة، كتصد
aflem  ك ،zee alwen  ، بعض القنكات "الجزائرية" الخاصة ك . 

                                                           
مرجع سابؽ، )دراسة تحميمية لؤلسس كالدالالت(،  البرمجة التمفزيكنية في القنكات العربية: نصر الديف العياضي:  1

 .373ص.
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أكؿ قناة فضائية عربية  1992عاـ  التي بدأت البث مف لندف MBCتعتبر قناة 
كلة اإلمارات العربية المتحدة، كمف ثـ تطكرت إلى مجمكعة مف القنكات دخاصة، لتستقر ب

دراما  MBC 3،MBC ، قناة لؤلطفاؿ MBC ACTIONتخصصة في أفبلـ األكشفالم
مخصصة لمفتيات تخمط بيف   MBC4تبث المسمسبلت العربية، كأحيانا اليندية، قناة  

الخاصة باألفبلـ  MBC2المسمسبلت العربية، التركية، األمريكية، البريطانية، كقناة  
 MBCإلى المغة العربية. كقد أطمقت مجمكعة األجنبية بخاصة األمريكية منيا المترجمة 

 .2013سنة   MBC Bolywoodقناة متخصصة بصناعة بكليككد تحت مسمى 

مف بيف أكلى القنكات المختصة في بث  ، تعدZEE AFLEMقناة زم أفبلـ أما
باإلمارات العربية المتحدة،   2008الصناعات اليندية بالمغة العربية، أطمقت سنة 

 دل الشباب الجزائرم.كتحظي بشعبية ل

في الكاقع إف الكضعية الحالية تتميز بفائض في القنكات العربية كبعرض قميؿ 
التنكع، المشيد التمفزيكني العربي يتميز بعرض تمفزيكني كفير كردئ ال يكجد فيو مجاؿ 

 talkمف حصص ببلتكىات  كاسع لمخمؽ كالتجديد، الشبكات البرمجية مشكمة أساسا
shows عادة تعكس  البث الحفبلت الغنائية كاألفبلـ الخيالية، األخبار المراقبة جدا، ، كا 

 1سكل كجية النظر الرسمية.

كمف بيف القنكات "الجزائرية" الخاصة، تمحكرت إجابات المستجكبيف حكؿ ثبلثة 
، ىي قنكات تابعة إلى عناكيف KBCالخبر أك باإلضافة إلى  النيار، الشركؽمحطات: 

تطبع كتكزع بالجزائر. باإلضافة إلى القنكات التي تستيدؼ فئات تحرير صحؼ كطنية 
التي تمّكليا سيدة األعماؿ سميرة بكزاكية، كالخاصة  Samiraخاصة، كقناة سميرة 

                                                           
) األنظمة ك المجتمعات العربية في مكاجية التحدم(، تر. أحمد عظيمي، تصاؿ الشمكليصدمة اال :  فؤاد بف حالة: 1

 .120-119الككالة الكطنية لمنشر كاإلشيار، الجزائر، ص.ص.
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الممكلة مف رجؿ األعماؿ " عمي   Dzair tvبالطيي كأشغاؿ الخياطة كالتطريز، كقناة 
 . TV5ك 24رانس حداد"، باإلضافة إلى بعض القنكات الفرنسية مثؿ ف

إف كثرة القنكات التمفزيكنية كفر خيارات كثيرة لممشاىد،  مثمما عبر طالب المغة 
العربية كالميديا قائبل:  "اآلف كؿ لديو قناتو الخاصة... كؿ كاحد منا يعيش في حقيقة 
خيالو الخاص"، المبلحظ ىك ىركب المشاىد إلى القنكات المتخصصة، كذلؾ العتبار أف 

أك خاصة تتميز بارتفاع نسبة البرامج  امة بصفة عامة سكاء كانت عمكميةالعالقنكات 
 .الثقافية كاإلخبارية

     قائمة :  عف ىذه التحكالت في كيفية المشاىدة، تصرح إحدل طالبات عمـ النفس
" في السابؽ كانت ىناؾ قناة كاحدة ىي القناة األرضية، تجتمع العائمة لمشاىدتيا كخاصة 

شاء، أما اآلف فتغيرت ىذه العادات..." عندما كانت ىناؾ قناة كاحدة متاحة ككنا أثناء الع
نشاىد جميعا نفس البرنامج كاف مف الممكف أف يقاؿ أف التمفزيكف مكحدا، أما كقد أصبح 
لدينا خمس قنكات، خمسكف قناة...مائة كخمسكف قناة فإلى أم مدل إذف يمكف أف يمعب 

شاىدنا دائما ما راؽ لنا كفعمنا ذلؾ مف خبلؿ قنكات متخصصة  التمفزيكف دكرا مكحدا؟ إذا
 1كقناة الرياضة، قناة األفبلـ، أك قناة المكسيقى؟

استطاع التمفزيكف في اآلكنة األخيرة أف يندمج مع التكنكلكجيات الحديثة لبلتصاؿ، 
 كنقصد األنترنت، حيث عمدت مختمؼ المحطات التمفزيكنية إلى النشر اإللكتركني مف
خبلؿ الكاب، عبر مكاقع خاصة بيا، كما تكجد مكاقع أخرل تعمؿ عمى بث اإلنتاج 

 التمفزيكني كالمسمسبلت كبعض البرامج الفكاىية  كالغنائية .

                                                           
،  تر. أحمد إصبلح عبلء، مجمكعة النيؿ العربية، 01، ط. التمفزيكف ك العكلمة كاليكيات الثقافية: : كريس باركر1

 .24، ص.2006القاىرة، 
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فالخيار األكؿ كاألخير يرجع إلى المشاىد، فيك الذم يصنع شبكتو البرامجية 
التي احتضنت الخاصة بو، كخاصة في ظؿ تطكر تكنكلكجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ 

المنتكجات السمعية البصرية التمفزيكنية، بداية مف  آالت تسجيؿ الفيديك المنزلي، كصكال 
، كأتاحت االنترنت خيارات غير catchup television  replyإلى التمفزيكف االستدراكي

 محدكدة مف البرامج التمفزيكنية  لممشاىد.

الزماف كالمكاف، فيك يشاىد فتحرر الجميكر مف ضغكط المشاىدة كمف إكراىية 
، خاصة مع تطكر أجيزة اليكاتؼ الذكية كالمكحات "ماذا يريد، أينما يريد ككيفما يريد"

 اإللكتركنية.

إف ىذه الممارسة لـ تجعؿ المشاىد صانع شبكة البرامج التي يرغب بمشاىدتيا في 
ي يفضميا بمعنى إنو األكقات التي يريدىا فحسب، بؿ دفعتو ليشكؿ القناة التمفزيكنية الت

يسجؿ مقابمة رياضية في ىذه القناة التمفزيكنية، كيعكد إلى األرشيؼ لمشاىدة الحمقة 
الماضية مف المسمسؿ الذم دأب عمى متابعتو في قناة تمفزيكنية أخرل، كمتابعة البرنامج 

 .1الساخر الذم تبثو قناة تمفزيكنية ثالثة

أصبحت القنكات التمفزيكنية تبث برامجيا عبر ، حيث  باألنترنتتأثر التمفزيكف كثيرا 
مكاقع خاصة بيا، أك مف خبلؿ اليكتيكب، أك مكاقع أخرل متخصصة في بث برامج 

 .التمفزيكف

                                                           

MBC د بث البرامج.، أيف يعا  ،  الخاصالخاص بمجمكعة   shahed.net شعار مكقع:  
 . 37، ص.2015عتبات التأكيؿ(، دائرة الثقافة كاإلعبلـ، الشارقة، االتصاؿ كاإلعالـ كالثقافة): نصر الديف لعياضي: 1


 ،  كغيرىا الكثير. plannet.com ،dailymotion.comمثؿ مكقع :  
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مدل مشاىدة أفراد عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف الجدكؿ التالي يبيف  
 الجزائرييف لبرامج التمفزيكف مف خبلؿ اإلنترنت:

 شاىدة التمفزيكف مف خبلؿ اإلنترنت( مدل م16جدكؿ )

 النسبة المئكية التكرارات مشاىدة التمفزيكف مف خالؿ االنترنت
 7. 3 غير مستجيب    
 14.6 56 كثيران     
 33.9 130 أحيانان     
 25.0 96 نادران     
 25.8 99 ال أىتـ   
 100.0 384 المجمكع  

 
دة التمفزيكف مف خبلؿ اإلنترنت، حيث ( أعبله الخاص مدل مشاى16يبيف الجدكؿ )

%( بأنيـ يشاىدكف التمفزيكف مف خبلؿ 33.9( فردان مف عينة الدراسة بنسبة )130أقر )
%( أنيـ ال ييتمكف بذلؾ، في حيف أف 25.8( فردان منيـ بنسبة )99اإلنترنت، كصرح )

بنسبة  ( فردان 56%( بأنيـ "نادران" ما يفعمكف ذلؾ، مقابؿ )25( بنسبة )96أقر )
 %( أقركا بأنيـ يفعمكف ذلؾ بدرجة "كثيران".14.6)

مف خبلؿ المقاببلت تبيف أف الذيف ال ييتمكف بمشاىدة البرامج التمفزيكنية عبر 
األنترنت أك يمتنعكف عف ذلؾ لسبب رئيس ىك عدـ تكفر األنترنت ببيكتيـ، أما الذيف 

ت كما صرح أحد طمبة عمـ النفس كاليركب مف اإلعبلنا ا" فمربح الكقتيقكمكف بذلؾ "كثير 
حمقة، عبر  األنترنت، لربح  الكقت،  150أكثر مف  –بأنو شاىد مسمسبل تركيا كامبل 

"قصة المسمسؿ  مشكقة، كلـ أستطع  االنتظار حتى تأتي الحمقة األخيرة، كما أني ال 
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ف أني لـ أستطيع دائما التكاجد بالمنزؿ، لذلؾ بحثت عف المسمسؿ في األنترنت، كبالرغـ م
 أجد بعض الحمقات مترجمة إال أني كاصمت مشاىدة المسمسؿ"  ىكذا صرح الطالب.

في كتابو نياية التمفزيكف  Jean Luis MISSIKAكقد عالج جكف لكيس ميسيكا 
la fin de la télévision ننا ال نستطيع أف نفعؿ شيئا ضد ركح إ :ىذه المسألة قائبل

التمفزيكف سيختفي في الكاقع عمى الرغـ مف أف العممية  المقدسة، إفالعصر كضد الحداثة 
، لماذا ككيؼ سيختفي التمفزيكف، إنو 1مسألة كقت فقط سكل جارية بالفعؿ، إنيا ليست

السؤاؿ المثير لمقمؽ الذم طرحو ميسيكا ، فالتنبؤات تشير إلى أف األنترنت ستصبح 
 الكسيمة المييمنة.

 :مفيـك التصنيع الثقافي - ج
مفيـك المركزم في اإلنسانيات، في العديد مف العقكد األخيرة، ىك مفيـك ربما كاف ال

أحد المسؤكليف عف مركزية  -Raymond Williams كليمز  الثقافة. كقد ذكر رايمكند
ذات مرة في حكار  أجرم معو أنو كاف يتمنى لك أنو لـ يسمع بيذه الكممة  -المصطمح

كخاصة   -مح الثقافة عند الباحثيف كالدراسيف ف النظر إلى مصطيتزايد اآل .2الممعكنة قط
 في األنثركبكلكجيا كالسكسيكلكجيا  باعتباره حجر األساس لمعمـك االجتماعية كاإلنسانية . 

كقد تـ تجاكز تحميؿ  الركابط  بيف الثقافة ك المجتمع، إلى البحث عف  العبلقة بيف 
ي مف جية، كتطكر تكنكلكجيات السياس االقتصاد، ال سيما مع تطكر 3كاالتصاؿالثقافة 
 مف جية أخرل، ىذه األخيرة التي تمثؿ أشكاال  لمتنظيـ الثقافي . كاالتصاؿ اإلعبلـ 

                                                           
1 : Duvauchel Marion: « Jean-Louis MISSIKA, La fin de la télévision », Questions de 
communication, op.cit. 

كاآلداب،   تر. أسامة الغزكلي، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف ،الثقافة في عصر العكالـ الثالث: مايكؿ دينينغ: 2
                           .103، ص.2013الككيت، 

3:Dominique Wolton  : Sauver la communication, Flammarion, Paris, 2005, p.132. 
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 الصحؼ كالمجبلت، الراديك، السينما، تتميز  المنتجات الثقافية )الكتب، المسرح،
كرة كسير  –التمفزيكف... ( بأنيا معدة أصبل لبلستيبلؾ، ألف سيركرة اإلبداع الثقافي 

ال تكتمؿ إال إذا تمقاىا الجميكر المستيدؼ، فاالستيبلؾ الثقافي  -العممية اإلعبلمية
مرتبط ارتباطا عضكيا باإلنتاج الثقافي مف جية، كمف جية أخرل تتميز المنتجات  

عمى عكس المنتجات المادية التي تفقد قيمتيا  -الثقافية بزيادة قيمتيا مف خبلؿ االستيبلؾ
تضاعؼ  تأثيرىا بتضاعؼ عدد المستيمكيف، كمف ثـ كاف ال بد مف كب -باستيبلكيا

 كالمتاحة لنشر المنتجات الثقافية. لكسائؿ الممكنةاستغبلؿ  جميع ا

االتصالية التي تنقؿ اإلنتاج إلى المستيمؾ،  –ىنا تبرز أىمية الكسائط الثقافية  
الثقافي، عمى أف التمفزيكف تشكؿ البنية األساسية لمنشاط  -كالتمفزيكف  -فكسائؿ االتصاؿ 

ليست فقط كسيمة لنشر الثقافة كالمنتجات  -كغيره مف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم –
 الثقافية  كاإلبداعية،  إنما تتجاكز ذلؾ لتصبح  كسيمة مف كسائؿ إنتاجيا.

يقصد بالتصنيع الثقافي عممية تحكيؿ األنشطة الثقافية كمستمزماتيا أيا كانت إلى 
يصاليا إلى المتمقي كفؽ معادلة اقتصادية كفنية.منتجات سمع  ية كخدمية كا 

منطؽ إنتاج السيارات كمختمؼ  بمعنى تحكيؿ اإلنتاج الثقافي إلى سمع بنفس 
المشاريع الحضرية، فالمنتجات الثقافية كاألفبلـ كالبرامج اإلذاعية كالمجبلت تحيؿ عمى 

 .1خطيط اإلدارمنفس العقبلنية التقنية كنفس الصيغ التنظيمية كالت

، حيف اصطنع 1839مسألة التصنيع الثقافي مسألة قديمة جدا، ترجع إلى سنة 
مفيـك "األدب الصناعي"، حيث رأل أف مزيج المنطقيات  Sainte Beuveسانت بكؼ 

كانت  .التجارية كالمضمكف التعميقي االفتتاحي لمصحؼ كاف يفسد الرسالة التحريريةّ 
                                                           

 .50ص.، 2003عنابة، -، منشكرات جامعة باجي مختارالثقافة الجماىيرية: جماؿ العيفة: 1
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تناىية، عبثا جرت المحاكالت في الجريدة لمفصؿ بيف ما يظؿ عكاقب اإلعبلف سريعة كال م
 1كاعيا كحرا كبيف ما كاف يغدك عرضة لمشراء أك ارتشاء

استحدثو كؿ مف تيكدكر  cultural industry مصطمح " صناعة الثقافة "  فغير أ
في مقالة ليما تحت عنكاف صناعة  Horkheimerكىكركايمر   Theodor  Adorno أدكرنك 

، حيث يتحدث 1975سنة   cultureindustry Reconsideredقافة، إعادة النظر الث
أدكرنك قائبل أنو ىك كماركس ىكركايمر استخدما مصطمح صناعة الثقافة ألكؿ مرة في 

، الذم نشر أكؿ مرة في أمسترداـ Dialectic of Enlightenmentكتابيما جدلية التنكير 
       ف : صناعة الثقافة التنكير كما الخداع   . كبشكؿ محدد في مقالة بعنكا2 1947

the culture industry : Elightement as mass deception ينكه أدكرنك أنو في المسكدات ،
األكلى لممقاؿ استخدمكا مصطمح " الثقافة الجماىيرية" لكف في نياية المطاؼ تـ استبدالو 

فة الجماىيرية مفيد، كيمكف تسمية الثقافة ، بالرغـ مف أف مفيـك الثقا3بػ "صناعة الثقافة"
 –الجماىيرية عمى مجمكعة األشياء المرتبطة بالثقافة التي تنتجيا الصناعات الثقافية 

المكجية إلى عدد كبير مف الجميكر غير  -بغض النظر عف الكسيط اإلعبلمي
 .4 -الجماعات، األفراد، السياقات الثقافية، المراجع الثقافية -المتجانس

                                                           
دار  -،تر. خميؿ أحمد خميؿ، مؤسسة محمد بف راشد آؿ مكتـك 01، ط.التنكع الثقافي كالعكلمة: أرماف ماتيبلر: 1
 .28، ص.2008لفارابي، بيركت، ا

2: Thedor Adorno, Max Horkheimer:Culture industry reconsidered, In Adorno the 
culture industry, selected esssays on mass culture, Routledge ,London, 1991.p. 98. 
3: Jorge Reina SCHEMENT  and others: Encyclopidia of communication and 
information, vol.01, Macmillan Reference, USA, 2002,p.209. 
4 :Éric Macé: Sociologie de la culture de masse : avatars du social et vertigo de la 
méthode, Cahiers internationaux de sociologie, n° 112, 2002, p.47. 



 الفصؿ األكؿ: في تكصيؼ التمفزيكف
 خصائص التمفزيكف

677 
 

ف سبب استبعاد مصطمح الثقافة الجماىيرية، يقكؿ أدكرنك أنو مف أجؿ  استبعاد ع
منذ البداية التفاسير المقبكلة ألنصار الثقافة الجماىيرية، كأف يقاؿ ثقافة تنشئيا الجماىير 

. فالثقافة الجماىيرية ليست شكبل متدىكرا لمثقافة بسبب طابعيا الجماىيرم حيث 1نفسيا
األشياء الفنية مف خبلؿ منطؽ اإلنتاج كالتكزيع الجماىيرم ككائنات يصبح التعامؿ مع 

، كما يؤكد ذلؾ بعض المدافعيف عنيا، 2كظيفتيا األساسية تمبية االحتياجات الترفييية
 عمى اعتبار أنيا نتاجا طبيعيا لتطكر المجتمعات كحركيتيا المعاصرة.

ي "ثقافة" ك"جماىير"، فعدـ دقة المصطمح الداللية كالجمع المفارؽ بيف مصطمح
باإلضافة إلى الخمط الحاصؿ بيف الثقافة لمجماىير كثقافة الجماىير، ربما جعبلىما 

، حيث تحـك حكؿ ىذا المصطمح العديد مف 3يتخمياف عف تعبير الثقافة الجماىيرية
 اإلشكاليات. 

بارة أكؿ عنصر لمنقاش المرتبط بعناصر التحميؿ: ىؿ الثقافة الجماىيرية مكجكدة؟ بع
 أخرل ىؿ ىذه الثقافة مرتبطة ببعض الممارسات؟ 

ىذا ما يبدك في البداية، غير أنو إذا تـ إثبات كجكد "الجماىير" "كجماعات، أفراد"  
، بدال مف ذلؾ ىكركايمر ك أدكرنك 4يمكف اإلشارة لمثقافة الجماىيرية كفرضية ال أكثر

كسمعية الثقافة.   صناعة لكصؼ  -بصيغة المفرد –استخدما مصطمح صناعة الثقافة 
 ليتأسس بذلؾ أكبر مشركع نقدم .

                                                           
1: Thedor Adorno, Max Horkheimer : Culture industry reconsidered, Op. Cit.  p.  98. 
2:Jean Caune: culture et communication (convergences théoriques et lieux de 
médiation), 2e édit, Presse universitaires de Grenoble, 2006, p.62. 

ي، المنظمة العربية لمترجمة، ، تر. منير سعيدان01ط. ،مفيـك الثقافة في العمـك االجتماعية: دنيس ككش: 3
 .130، ص.2007بيركت،

4 :Éric Macé:Sociologie de la culture de masse, Op. Cit, p.46. 
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البرىنة عمى أف ثقافة  حاكؿ المفكراف في كتاب " اإلنتاج الصناعي لمسمع الثقافية"
 كؿ الجماىير تصبح متطابقة في ظؿ االحتكار كمتفسخة كنتيجة الندماج الثقافة كالتسمية.

في بعض مبادئيا التي كضعت  تشترؾ ىذه الرؤية  مع نظرية المجتمع الجماىيرم
، محاكليف فيـ طبيعة 19ألكؿ مرة مف قبؿ عمماء االجتماع في أركبا منتصؼ القرف 

التصنيع بما في ذلؾ الثقافة، فمع مكجات تسكيؽ السمع االستيبلكية  كتضخـ اإلنتاج، 
أدل إلى تجانس المنتكجات بشكؿ متزايد ، كأصبح التمييز بشكؿ مصطنع مف خبلؿ 

 ، كتكفير الكىـ في االختيار.اإلشيار

حدث الشيء نفسو مع تصنيع الثقافة غير أف تداعيات التجانس كمخمفاتو يبدك  
 أكثر أىمية لما ليا مف دكر أساسي في المساعدة عمى تشكيؿ طريقة النظر إلى الكاقع.

يمكف أف نجد ىذا المفيـك الجديد بعد الحداثي عف الثقافة  في مقاالت األربعينات 
مسينات مف القرف الماضي، باإلضافة إلى مقالة أدكرنك ك ىكركايمر "صناعة كالخ

"نظرية الثقافة الشعبية" كما نشره بعد ذلؾ عف الثقافة  الثقافة"، مقالة دكايت ماكدكنالد
لركنالد  Mythodologie، ...كالخرافات Midcult" كالثقافة الزائفة  Masscultالجماىيرية"

 لريتشارد ىكغارت The uses of Literacyستخدامات القراءةكا Roland Bartheبارتس 
Richard Hoggart   ككتاب رايت ميمز Mills  حكؿ جياز الثقافةThe cultural 

Apparatus 1كغيرىا الكثير. 

                                                           
، تر. أسامة الغزكلي، المجمس الكطني لمثقافة كالفنكف                        في عصر العكالـ الثالث الثقافة:مايكؿ دينينغ: 1

 .110، ص.2013كاآلداب، الككيت، 
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غير أف أبرز مف كتب عف المكضكع ثبلثة ىـ: أدكرنك، ماركيكز، ىكركايمر. لقد 
إنيـ  . 1تيـ مما بمقدكر الكثير منا أف يحمـ بقرائتوكتب ىؤالء المفكركف الثبلثة أثناء حيا

 أبرز ركاد مدرسة فرانكفكرت

حيث تبنى الكزراء  1978حدث تغيير في الفضاء الحككمي األكربي سنة 
األكركبيكف عف الشؤكف الثقافية مفيـك الصناعات الثقافية في اجتماعيـ المنعقد في أثينا. 

 إلدارية التي يتداكليا  المجمس األكركبي.كأصبح ىذا المفيـك ضمف المصطمحات ا
 les industriesتـ اعتماد مصطمح الصناعات الثقافية ) في صيغة الجمع(  

culturelles  تدريجيا في األكساط األكربية االقتصادية كالفكرية، لدراسة مختمؼ مظاىر
: الشريط les diverses manifestations de la production culturelleاإلنتاج الثقافي

، باإلضافة إلى  األسبلؾ، األقمار الصناعية كالتمفزيكف... CD-ROMالتسجيمي، الفيديك، 
( ، التي ىي musicalكالمكسيقي visuel، المرئيdiscursifالخ( كالمحتكل )االستطرادم 

الدائمة (  les supports ou hardwareمكضكع اإلنتاج الصناعي: الحكامؿ  أك األجيزة) 

                                                           
 .277، مرجع سابؽ، ص.النظرية االجتماعية مف بارسكنز إلى ىابرماس: إياف كريب: 1
  إف أبرز اتجاىات التيار النقدرم ما عرؼ باسـ مدرسة فرانكفكرت، ىذه المدرسة التي قيؿ عنيا الكثير، ككتب عنيا :

عبة الفيـ، كما يزيد مف صعكبة ىذه بػ"الػظاىرة المركبة"،  فيي ص  T.Bottomoreالكثير، حيث يصفيا تـك بكتمكر 
، كفكرة  Euro marxismالميمة تمؾ التسميات العديدة التي أطمقت عمى ىذه المدرسة، مف مثؿ: الماركسية األركبية 

االسـ الذم خمعكه عمييا بعد عكدتيا مف  Frankfurt School ، كمدرسة فرانكفكرت  Migration thoughtاليجرة   
، نظرا لتعدد األطر النظرية G. Lukacsلى فندؽ الياكية الكبير، كما أطمؽ عمييا جكرج لككاتش الميجر، باإلضافة إ

 Criticalكالمنيجية لدل مفكرييا، باإلضافة إلى تكالي أكثر مف جيؿ بالمعنى الكركنكلكجي لممثمييا، كالنظرية النقدية
theoryتخذكا مف الفمسفة النقدية رؤية ليـ، العبارة مأخكذة ، إشارة إلى مجمكعة أعضائيا مف المثقفيف األلماف الذيف ا

بعنكاف النظرية التقميدية كالنظرية النقدية، لتدؿ عمى ذلؾ الركاـ 1937أصبل مف عنكاف لكتاب ىكركايمر الذم نشره سنة 
 النظرم الذم خمفو أعبلـ المدرسة.

بعد عكدتيا، حيث ىناؾ في الميجر فقد  كقد  تحكلت مف نادم ماركس قبؿ ىجرتيا مف فرانكفكرت، إلى نادم ماكس 
 . M. Jayىكذا عبر عنيا مارتف جام  ،  Revolutionالذم تبدأ بو الثكرة  Rحرؼ 

 .2014دار أكيا، ليبيا، سعد ىجرس،  تر. 02أكثر: تـك بكتمكر: مدرسة فرانكفكرت، ط. لبلطبلع



 الفصؿ األكؿ: في تكصيؼ التمفزيكف
 خصائص التمفزيكف

677 
 

إذا  ى الرغـ مف تقنيات اإلرساؿ الجديدة التي يتـ إنشاؤىا، الصناعات الثقافية ىينسبيا عم
 des images.1، كالصكر  des discoursكتسكؽ الخطب األنشطة الصناعية التي تنتج

الصناعات الثقافية، فضبل عف صناعات المعمكمات اليـك تشيد تغيرات عميقة ذات 
 :2الصمة بثبلثة عكامؿ رئيسية 

 التكنكلكجيا الرقمية كتطكر اإلنترنت. نضكج  -
 رفع القيكد المفركضة كتحرير مختمؼ قطاعات االتصاالت.  -
زيادة تمكيؿ مجاالت الثقافة كالمعمكمات: كبالتالي األعماؿ الثقافية )الياتؼ  -

 ..( .نترنتالمحمكؿ، كالتمفزيكف، كاأل
قافية يغطي شريحة كفي ىذا السياؽ ترل المفكضية األكربية أف مفيـك الصناعات الث

كاسعة مف المنشآت عمى امتداد الحد الفاصؿ بيف القطاع الثقافي كالقطاعات االقتصادية 
 : 3األخرل، كتتكقؼ المفكضية في تعامميا مع الصناعات الثقافية أماـ اعتبارات ىي

إف الثقافة تضـ التراث كاألدب كالصحافة كالمكسيقى كالفنكف األدبية ككسائؿ  -
 عية كالبصرية    كاألنشطة االجتماعية كالثقافية.اإلعبلـ السم

مف الصعب الفصؿ بيف األنشطة الثقافة كأنشطة التسمية مثؿ: صناعة األجيزة  -
 اإللكتركنية كاألدكات المكسيقية.

مع تعريؼ  المفكضية األكربيةلمصناعات الثقافية تعاممت  امع صعكبة تحديد مفيكم
 مى كافة األنشطة المشار إلييا أعبله.مكسع لمصناعات الثقافية بحيث تشمؿ ع

                                                           
1:Remy Rieffel : sociologie des médias ,op.cit. p.84. 
2: Voir : Claire Moriset, Bernard Miège: Les industries du contenu sur la scène 
médiatique, Réseaux, no 131, La Découverte,  2005,disponible sur:  www.cairn.info/revue-

reseaux-2005-3-page-145.htm  
.50، مرجع سابؽ، ص.ة الجماىيرية فلثقا: جماؿ العيفة: ا 3 

https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC
https://www.cairn.info/editeur.php?ID_EDITEUR=DEC
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2005-3-page-145.htm
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2005-3-page-145.htm
http://www.cairn.info/revue-reseaux-2005-3-page-145.htm
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: الكرؽ 1فالصناعات الثقافية تتجمى بصفة خاصة في إنتاج طائفة مف المكاد أىميا
بأنكاع، الحبر كمكاد الطباعة، األفبلـ الخاـ كمكاد معالجتيا، األقبلـ بأنكاعيا كاألدكات 

ذ كمنيا الحاسبات اآللية، اليندسية التعميمية، القرطاسية أك المكاد التي يستعمميا التبلمي
مخابر التعميـ كالتدريب، اآلالت المكسيقية، مكاد الفنكف المسرحية كالتشكيمية، المعب 
الثقافية، األجيزة السمعية البصرية، أجيزة التصكير، األجيزة االلكتركنية، كقد تككف 

 البلئحة طكيمة كطمكحة . 
رغـ مف أنيا صناعات، كلكف الصناعات الثقافية ليست كغيرىا مف الصناعات، بال

مكضكعيا ىك المعمكمات، االتصاؿ، الثقافة، األمر الذم يعطييا كضعية خاصة تجاكزت 
 2المنطؽ االقتصادم

قدـ كؿ مف ىكركايمر ك أدكرنك  كاحدة مف أقدـ األطر لتحميؿ كيؼ أف ىذه صناعة 
ر، كحددا عددا مف الثقافة أثرت عمى اإلنتاج كالتكزيع كاستيبلؾ كسائؿ الترفيو كاألخبا

 :3االستراتيجيات المستخدمة في صناعة الثقافة لبيع نفسيا كمنتجاتيا

أكال: عمى الرغـ مف ضعفيا مقارنة بالقطاعات الصناعية الكبرل كالبتركؿ، كالمكاد 
 الكيميائية كالكيرباء، إال أنو حاف الكقت لرؤية صناعة الثقافة كمنتج لمسمع األساسية.

ا أصحاب صناعة الثقافة كالركاتب العالية التي تدفع لممديريف فالثركة التي جمعي
التنفيذييف في صناعة الثقافة بدأ يحقؽ مساىمة  في صناعة االقتصاد كالمجتمع. 

                                                           
) نظرة مستقبمية(، الثقافة ككسائؿ نشرىا في الكطف الصناعات الثقافية كاالتصالية في الكطف العربي: أديب المجمي: 1

، تكنس،  العربي، المنظمة العربية   .52-51، ص.ص.1994لمتربية كالثقافة ك العمـك
2:Dominique WOLTON: L’autre mondialisation, Flammarion, France, 2003, p.34 
3:Jorge Reina SCHEMENT  and others: Encyclopidia of communication and 
information, Op. Cit. p. 210. 
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باإلضافة إلى ذلؾ فإف منتجاتيا ضخمة، األمر الذم دعى ىكركايمر ك أدكرنك إلى 
 الكاضح ال الجكدة. تسميتيا اإلنتاج الضخـ، ىذا اإلنتاج الذم أظير التفاني

ا بطبيعة الحاؿ ك فأم نفقات ستدخر في خدمة احتياجات الجميكر كرغباتيـ، كما أقر 
ف ميزانيات متفاكتة في صناعة الثقافة ال تتحمؿ أدنى عبلقة بالقيـ الكاقعية لمعنى إ

 المنتجات نفسيا.

نية  الثا االستراتيجيةىذا اإلنتاج يسعى لجذب أكبر جميكر ممكف، كمع ذلؾ فإف 
الجماىير عمى أساس التركيبة السكانية كخمؽ  ىذهلصناعة الثقافة تيدؼ إلى نحت 

  المحتكل الثقافي التي تستيدؼ تحديدا احتياجاتيـ  كمصالحيـ، كقد استخدـ ىكركايمر 
 .genreلكصؼ ما أصبح أكثر شيكعا باسـ النكع  Styleمصطمح نمط  1972ك أدكرنك 

صطناعي مف المنتجات الثقافية عمى طكؿ خطكط إنو أسمكب تمثيؿ التمايز اال
ماط نسكقيف. إنيا تساكم بيف أملمسبقة الصنع التي تـ تصميميا لجذب جميكر مف قبؿ ا

 مختمفة، " فكؿ عمى حد سكاء في النياية".

الثالثة مف صناعة الثقافة: التقميد كالتكرار،  االستراتيجيةاألسمكب كاألنكاع تدعكا إلى 
بصيغ مييكمة، سكاء فيمـ ركمانسي، ككميدم، أغنية بكب ثبلثة  فمكك كؿ منتج ثقافي 

 دقائؽ، أك سيرة ذاتية لنجـ ما.

الصناعات الثقافية تكصؿ إلى أم مكاف بضائعيا المتماثمة، بغية تمبية  حاجات 
كثيرة كمتنكعة، باالعتماد عمى معايير إنتاجية مكحدة في عممية إشباع ىذه الطمبات، كمف 

في اإلنتاج، نحصؿ عمى ثقافة جماىيرية مككنة مف سمسمة مف  خبلؿ نمط صناعي
األشياء التي تحمؿ بصمة الصناعة الثقافية: إنتاج غزير، تماثؿ معيارم،  تقسيـ 
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كذلؾ نظرا إلى أىمية التكنكلكجيا في االقتصاد الحالي، أك ما يعرؼ بالعقبلنية  1العمؿ.

 التقنية.

ؿ عبلمة التصنيع، التسمسؿ، التنميط) إنيا ثقافة مصنكعة مف سمسمة أغراض تحم
، تعتمد عمى إستراتيجية في اإلنتاج 2القكلبة(، تقسيـ العمؿ، ىنا تظير فكرة تمييع الثقافة

تقـك عمى اإلثارة : اإلثارة عف طريؽ العنؼ كاإلثارة عف طريؽ الجنس، كاإلشيار الذم 
ات، القائمة أساسا عمى غدا مطمبا ضركريا كأساسيا في التركيبة البنيكية ليذه الصناع

 مبادئ اقتصادية .

تقدـ ىذه الصناعات ثقافة الربح السريع، السيؿ مف خبلؿ ذلؾ الثراء الفاحش الذم 
يعرض عمى الشاشة الصغيرة مف مسمسبلت، أفبلـ كحتى برامج المسابقات، الجكائز 

رضيف كيرتبط ىذا النكع مف الثقافة بصناعة النجـك اإلعبلمية مف مقدمي برامج كعا
كفنانيف، ميندسك ديككر، كحتى رجاؿ السياسة كالديف  كالرياضة  كاألخصائييف  لـ 

 يستثنكا مف القائمة.

أصبحت نظرية الصناعات الثقافية  كاإلعبلمية تدريجيا مقاربة  بارزة في عمـك 
اإلعبلـ  كاالتصاؿ، في فرنسا، في أكركبا كأكثر مف ذلؾ عمى نطاؽ كاسع )مع أسماء 

، كمف بيف أبرز ىذه األسماء أك المصطمحات المتنكعة: 3ة كشركط معينة(مختمف

                                                           
1: Armand Mattelart, Michèle Mattelart: Histoire des théories de la communication, Op. 
Cit, p.43. 

 . 81ص. مرجع سابؽ، ، التنكع الثقافي ك العكلمة: أرماف ماتيبلر: 2
3: Bernard Miège:La théorie des industries culturelles (et informationnelles), 
composante des SIC, Revue française des sciences de l'information et de la 
communication, n1 , 2012 disponible sur: http://rfsic.revues.org/80. consulté le 
25/09/2014, 14.21 h. 

http://rfsic.revues.org/80
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 ICM industries culturelles et اإلعبلمية -الصناعات الثقافية كالميدياتيكية

médiatiques/informationnelles  الصناعات الرمزية ، industrie des biens  

symboliques   صناعات  المحتكل/البرامج ،les industries du contenu  . 

فضمكا استخداـ مفيـك آخر لتفسير عممية  1966غير أف األمريكييف كمنذ سنة 
اقتحاـ الرأسماؿ المادم لممنتجات الثقافية،  يبدكا أكثر شمكلية كبراغماتية، أطمقكا عميو 

الذم صقمو العالـ االقتصادم ماكمكب  Knowledge industryاسـ "صناعة المعرفة" 
F.Maclup.1 

كما يمكف االصطبلح عمييا بصناعات االتصاؿ بشكؿ عاـ. ال يمكننا الحديث عف 
صناعات إعبلمية خالصة منفصمة عف الصناعات االتصالية بشكؿ عاـ، ألف الصناعات 
اإلعبلمية تتداخؿ كتتكامؿ مع الصناعات االتصالية، فالياتؼ كالكابؿ كالشبكات 

البث كاالستقباؿ كبنكؾ المعمكمات كالعقكؿ  الميكرككية كالتكابع االصطناعية كمحطات
االلكتركنية كغيرىا مف الصناعات تقدـ خدماتيا لكسائؿ اإلعبلـ كلكسائؿ االتصاؿ  
كلجيات أخرل عديدة، في الكقت نفسو تداخمت الصناعات اإلعبلمية كاالتصالية مع 

 .2الصناعات األخرل كتكاممت، كتطكرت مع تطكرىا 

 مفزيكنية :الصناعات الثقافية الت - د
تتمظير الصناعات الثقافية في التمفزيكف مف خبلؿ كافة البرامج التي تبث عبر 
الشاشة، سكاء كنت قناة عامة أك متخصصة، عمكمية أك خاصة، فضائية أك أرضية، 

                                                           

.24، مرجع سابؽ، ص.الثقافة الجماىيرية: جماؿ العيفة:  1 
الصناعات اإلعبلمية    :، فيكىيمنة الشركات الكبرل عمييا صناعات اإلعالمية في العمـ كاقع كتطكر ال: فؤاد ببلط : 2

، تكنس،   .84،  ص.1993كاالتصالية في الكطف العربي، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك
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التي تبث ضمف الشبكة البرامجية لمقناة، في مقدمتيا المسمسبلت كاألفبلـ، نشرات األخبار 
 البرامج الغنائية كالمنكعات، كغيرىا. كالبرامج الحكارية، 

إف مسألة تصنيؼ البرامج التمفزيكنية طرحت كال تزاؿ تطرح عديد القضايا المعقدة 
سكاء بالنسبة لمباحثيف أك بالنسبة لممينييف، صعكبة التعقيد تكمف في غمكض الرؤية 

تماـ... كما النظرية لبلتصاؿ التمفزيكني، أىدافا ككظائفا، مجاالت معرفية كمحاكر اى
تكمف في تداخؿ المعايير التي يمكف اعتمادىا في عممية تسيير المضمكف، الشكؿ، 

 .1مصدر اإلنتاج، الكظيفة، المستقبؿ، التقنيات المعتمدة، المغة

ىناؾ نكع مف الغمكض يكتنؼ مفيكـ برامج القنكات التمفزيكنية، ىذا الغمكض ال 
إنما  -حسب تعبير نصر الديف لعياضي  -يرجع إلى قصكر لغكم أك لكىف في الرؤية

يرجع إلى تطكر المنتجات التمفزيكنية التي أصبحت تتداخؿ معيا أك تنافسيا في الكجكد 
في الشبكة البرامجية، كمف أبرز ىذه البرامج: الفيديك كميب، برامج األلعاب، برامج تمفزيكف 

مسبلت كاألفبلـ، األخبار، الكاقع، التي جعمت المكسيقى كالغناء كالرقص مركز ثقميا، المس
 كغيرىا مف البرامج .

يممؾ قيمة اتصالية كاجتماعية كبرل، ألف الصنؼ  ةإف تصنيؼ المكاد التمفزيكني
يتضمف تعاقدا ضمنيا بيف منتج المادة كمستيمكيا، فالجميكر يتعاطى مع األخبار 

عدا خياليا أك التمفزيكنية عمى أنيا كاقعية، كمع المكاد الدرامية عمى أنيا تتضمف  ب
 تصكريا، كيتعامؿ مع برامج الترفيو عمى أساس أنيا تسمكية.

                                                           
مثاال(، مرجع سابؽ،  )التمفزيكف العربيالبرامج الثقافية كالتربكية كمسألة اليكية: عبد القادر بف شيخ كآخركف: 1

 .22ص.
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تصنؼ األنكاع التمفزيكنية بغرض بيع مدتيا الزمنية لممعمنيف، فاقتصاديك اإلعبلـ  
 :1ىمايصنفكف اإلنتاج التمفزيكني إلى خانتيف 

: تمؾ البرامج التي تفقد قيمتيا بمجرد Programme de fluxبرامج التدفؽ  -
بثيا لممرة األكلى، تستنفذ في أكؿ بث مثؿ األخبار التمفزيكنية كنشرة األحكاؿ الجكية، 

 بعض المباريات الرياضية كبرامج الببلطك، كيمكف تكقيفيا لبث لقطات إعبلنية .
: عمى عكس النكع األكؿ قيمتيا ال programme de stokبرامج التخزيف  -

النسبة لممشاىديف، يمكف إعادة بثيا كفؽ تستيمؾ مف أكؿ بث، فيي برامج ذات قيمة ب
الحاجة، تمتمؾ قيمة اقتصادية، كتجد مكانتيا في سكؽ المكاد السمعية البصرية، كمف بيف 
ىذه البرامج: األفبلـ الكثائقية، األفبلـ التمفزيكنية، المسمسبلت، برامج المنكعات، كىنا 

 تظير خاصية أخرل لمتمفزيكف، القدرة عمى التكرار.

ك/أك   7/7ك 24/24ظر إلى  اإلرساؿ في التمفزيكف البلمنقطع، كالمستمر فبالن
الحاجة إلى تقديـ مكاد معينة في مناسبات مختمفة ، كخاصية اإلنتاج التمفزيكني المسجؿ 
عمى أشرطة كأفبلـ كقابمية عرضيا أكثر مف مرة  دفعت بالقائميف عمى المحطات 

ؿء ساعات اإلرساؿ الطكيمة، األمر الذم جعؿ التمفزيكنية  إلى تكرار بعض البرامج  لم
التكرار صفة مبلزمة لمتمفزيكف. فالتكرار يمثؿ جدكل اقتصادية لممؤسسة التمفزيكنية، بحيث 

 رشيؼ كأىـ قسـ في المؤسسة.األيقمؿ مف التكاليؼ، ىنا يظير 

 ىذا التكرار المقبكؿ لدل المشاىد نتيجة إلمكانية اإلخراج الجيد لدل التمفزيكف 
مكنت لمرسائؿ التمفزيكنية في نفسية المشاىد أكثر مف أم كسيمة أخرل كىذا أمر طبيعي 

                                                           

.83، مرجع سابؽ، ص.االتصاؿ  كاإلعالـ  كالثقافةلعياضي: ا: نصر الديف  1 
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مما يتيح فرصة  1ما داـ التمفزيكف قادرا عمى تكرار المكضكع بشكؿ مرغكب كؿ مرة.
 التأثير بشكؿ أكبر عمى المشاىد.

مف جية أخرل، يعد التمفزيكف مف أقدر كسائؿ االتصاؿ عمكما عمى التكرار، 
إلعادة كتقديـ المكضكع كالفكرة الكاحدة بأشكاؿ كقكالب متعددة بحيث يظير في كؿ مرة  كا

ككأنو مكضكع جديد، بؿ إف المشاىد العادم غير المتخصص في فنكف التمفزيكف ال يدرؾ 
 . 2ذلؾ التكرار أك ال ينتبو لو، كىذه الخاصية في التمفزيكف ىي مف أبرز عناصر التأثير

ر يمكف أف نمّيز جيميف لمتمفزيكف: الجيؿ السابؽ مف التمفزيكف ففي خضـ ىذا التطك 
paléo-tv  كالجيؿ الحاليNéo-tv ف كاف األكؿ قد قاـ عمى أساس الفصؿ بيف ، كا 

اإلعبلـ كالمشيد فإف الثاني قد خمط بينيما، فبعد أف كاف التمفزيكف بمثابة مرآة لؤلحداث، 
ح يبيف نفسو، كأصبحنا نرل الكاميرات كطمب غدا منتجا لمحقيقة المتمفزة المستقمة، كأصب

التصفيؽ مباشرة، كعكضا عف تبياف التمفزيكف العالـ الخارجي، غدا يبيف الناس ألنفسيـ، 
 . 3ككاد التمفزيكف الحديث يجعؿ البلكاقع بمتناكؿ الجميع

بة كاف لمتمفزيكف " زمنا جميبل" كفؽ آراء النقاد كالكتاب، فالجيؿ السابؽ لمتمفزيكف بمثا
الجيؿ الذىبي، أيف تقدـ برامج مؤسساتية عالية المعنى، محدكدة البث، بدالالت مقننة، 

                                                           
 ، 2008، مكتبة ىبلؿ، بيركت، دار الشركؽ، جدة، التمفزيكف كالتغير االجتماعيسعيد آؿ زعير مبارؾ: : 1

 .166ص.
164، ص.المرجع نفسو:  2 

)الكقكؼ عمى تخـك التفكير(، مركز دراسات الكحدة العربية، ضائيات العربيةفل: قراءة في ثقافة اعيسى القادرم نيكد :3
 . 53بيركت، ص.
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نسانية، بدأ تأثير ىذا الجيؿ ينخفض بداية الخمسينات إلى أكاخر  تقكـ عمى أسس تربكية كا 
 ، ليظير  الجيؿ الحالي لمتمفزيكف.1السبعينات

ة. فمـ يعد التمفزيكف يسجؿ نفسو يظير كثرثرة الحياة اليكمي يؿ الحالي لمتمفزيكفالج
كامتداد لممدرسة أك األسرة، كلكف فضاء ضمف الفضاء اليكمي، إنيا طريقة جديدة لييكمة 
التدفؽ تمثؿ تغييرا جذريا في منطؽ البرمجة، برامج مرتبطة ببعضيا البعض أيف تتكاثر 

مكعة فرعية القصير أك المدل الطكيؿ، يكجو ىذا التدفؽ إلى مج لاإلعبلنات عمى المد
 2معينة مف الجميكر، مع تمازج األجناس عمى نطاؽ كاسع...

. Emperto Ecoليظير اتجاه فاصؿ بينيما، كأبرز مف يمثؿ ىذا االتجاه: أمبرتك إيكك
فقد تساءؿ إيكك عمف يتكمـ التمفزيكف؟ عف العالـ أـ عف نفسو أـ عف الجميكر؟ ليجيب 

 ف نفسو أكثر مما يتكمـ عف العالـ الخارجي.أف التمفزيكف الراىف يعرض نفسو كيتكمـ ع

جديدا يعتقد أنو ، مصطمحا post-télévisionما بعد التمفزيكف مصطمح  ظيركما 
، ايف امتزج ىذا االخير مع االنترنت كما نتج  أفضؿ لمتدليؿ عمى الفترة الحالية لمتمفزيكف

 مف تداعيات.

 

 

                                                           
1: Patrick Tudoret  :  La paléo-télévision une nouvelle fenêtre sur le monde, In 
Quaderni, n.65, L’ambivalence du mythe de l’ORTF, Hiver 2007-2008, p.93. 
2: voir: Francesco Casetti, Roger Odin:De la paléo à la néo-télévision, in 
ccommunication, vol.51 ,1990, p.p. 09-06 , disponible sur: 
http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1990_num_51_1_1767, consulté le 
25/27/2014, 22.12h. 

http://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1990_num_51_1_1767
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  الصناعات التمفزيكنية ك جميكر الطمبة -ك

 امج التمفزيكنية األكثر متابعة:البر  -1

لكؿ نكع جميكره الخاص كلكؿ نكع خصائصو كمزاياه،  جميكر المسمسبلت، 
جميكر األفبلـ، جميكر الحصص كالبرامج الحكارية ... لكف ىذا ال يمنع مف أف يككف 

 جميكر األفبلـ ىك نفسو جميكر األشرطة مثبل.

ينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف ( التالي درجة مشاىدة أفراد ع17يبيف الجدكؿ )
 لمبرامج التمفزيكنية المختمفة:

 ( درجة  المشاىدة لمبرامج التمفزيكنية  مرتبة تنازليان 17الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي البرنامج

 متكسطة 1 0.80 2.33 المسمسبلت كاألفبلـ األجنبية المدبمجة
 متكسطة 2 0.82 2.27 كالمكسيقية البرامج الغنائية

 متكسطة 3 0.71 2.21 برامج الثقافة العامة كالبرامج التعميمية
 متكسطة 4 0.60 2.11 البرامج الدينية

 متكسطة 5 0.70 2.10 البرامج االجتماعية
 متكسطة 6 0.88 2.02 البرامج الرياضية

 متكسطة 7 0.82 1.98 المسمسبلت كاألفبلـ العربية
 متكسطة 8 0.64 1.71 سبلت كاألفبلـ الجزائريةالمسم

 متكسطة 9 0.74 1.67 األخبار كالبرامج السياسية
 منخفضة 10 0.68 1.47 شيارية كالدعائيةالبرامج اال

 

( أعبله الخاص بدرجات مشاىدة البرامج التمفزيكنية المختمفة أف 17يبيف الجدكؿ ) 
ثمت الرتبة األكلى بكسط حسابي متكسط بمغ "المسمسبلت كاألفبلـ األجنبية المدبمجة" م

(، بينما جاءت الرتبة الثانية مف نصيب البرامج "الغنائية كالمكسيقية" بكسط 2.33)
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(، كجاءت الرتبة الثالثة مف نصب برامج "الثقافة العامة 2.27حسابي متكسط أيضان بمغ )
ج الدينية" فقد حصمت (، أما البرام2.21كالبرامج التعميمية" كبكسط حسابي متكسط بمغ )

(، بينما حصمت البرامج "االجتماعية" عمى 2.11عمى الرابعة بكسط حسابي متكسط بمغ )
(، كحصمت البرامج "الرياضية" 2.10الرتبة الخامسة بكسط حسابي متكسط أيضان بمغ )
(، كجاءت الرتبة السابعة مف 2.02عمى الرتبة السادسة بكسط حسابي متكسط بمغ )

(، في حيف حصمت 1.71بلت كاألفبلـ الجزائرية" بكسط حسابي )نصيب "المسمس
(، أما 1.71"المسمسبلت كاألفبلـ الجزائرية" عمى الرتبة الثامنة بكسط حسابي بمغ )

"األخبار كالبرامج السياسية" فقد حصمت عمى الرتبة التاسعة بكسط حسابي متكسط بمغ 
البرامج اإلشيارية كالدعائية" بكسط (، ككانت الرتبة العاشرة كاألخيرة مف نصيب "1.67)

 (.1.47حسابي متكسط منخفض بمغ )

أما البرامج األخرل المذككرة مف قبؿ المستجكبيف ىي البرامج الساخرة كبرامج الكاقع، 
 كقد جاءت النسب ضعيفة كاليعكؿ عمييا في التحميؿ.

 كسكؼ يتـ تناكؿ أبرز البرامج المشاىدة مف قبؿ الجميكر المدركس :

: مصطمح "مسمسؿ" يستخدـ بمعناه العادم لئلشارة إلى أم سمسؿ التمفزيكنيالم
، كالمسمسؿ مجمكعة حمقات تمثيمية 1أشكاؿ الخياؿ البث التمفزيكني في شكؿ تسمسمي

متتابعة، يستغرؽ عرضيا خمس أك سبع أك ثماف أك ثبلث عشرة أك ست عشرة حمقة أك 

                                                           
1:Éric MAIGRET ,Guillaume SOÛLEZ ,dirs, « Les raisons d’aimer... Les séries  
télé ,» MédiaMorphoses. Bry-sur-Marne, Institut national de l’audiovisuel, Hors-Série, 
janv. 2007, disponible sur: http://questionsdecommunication.revues.org/2484, consulté le 
29/ 06/2015. 22.03h.  
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إلى األخرل التالية في تسمسؿ كمنطقية  أقؿ أك أكثر، ككؿ حمقة مف ىذه الحمقات تؤدم
 ، كتتميز بالتشريؽ لتعميؽ المشاىد كي يحرص عمى المتابعة.1

المسمسؿ التمفزيكني مادة ترفييية مسمية، ىدفيا األساسي جذب أكسع جميكر 
القناة.  كاستراتيجيةممكف، سكاء لمتأثير عميو أك لتسميمو إلى المعمف، حسب طبيعة النظاـ 

 مسبلت إحدل الحمقتيف المركزيتيف لمكجة الترفيو التمفزيكني.كتعتبر المس

بمكرة، تعني أكال بمكرة  -مف اإلنجميزية كتعني غشاء film، فكممة فمـ الفيمـأما 
التصكير الضكئي ثـ الشريط المثقب المغطى بطبقة حساسة لمضكء، تسمح بتسجيؿ 

كمجمكع األعماؿ  ئيالسنيماالصكرة كحفظيا كمف باب التكسع أصبحت تعني العمؿ 
المنظكر إلييا حسب مجاالتيا، كالفمـ الخيالي كفمـ المحفكظات...، كبالمقابؿ فيي عمى 

 2العمـك ال تستعمؿ الحديث عف األفبلـ القصار

: فيمـ ثقافي كآخر تجارم، كلكمييما ىدؼ، 3عمى العمـك ىناؾ نكعيف مف األفبلـ
ي ييدؼ إلى نشر ثقافة أك ايديكلكجية معينة كىنا تكمف نقطة االختبلؼ، فأما الفيمـ الثقاف

بيدؼ تجنيد الجميكر تحت فكرة كاحدة كالتأثير عميو، كباإلمكاف أف يككف لو مكضكع 
سياسي أك اجتماعي أك كثائقي، أما الفيمـ التجارم فيدفو الربح المادم كلك عمى حساب 

الثكرية،  األفبلـ باالضافة إلى  الجانب الركحي كالثقافي كاألخبلؽ، العنؼ، الجنس،
 االجتماعية، أفبلـ المغامرات كأفبلـ الخياؿ العممي

                                                           
دراسة تحميمية كصفية مقارنة لعينة مف المسمسبلت  (القيـ في المسمسالت التمفازية مساعد بف عبد اهلل المحيا: : 1

 .113، ص.1414، دار العاصمة، الرياض، 01، ط.)التمفازية العربية
 ، متاح في :45، تر. فائز بشكر،ص.ةالسنيمائيتيريز جكرنر: معجـ المصطمحات -مارم : 2

/default/files/books/%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%http://www.alcornish.com/sites
AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%

A9_0.pdf  سا.22.22، 25/02/2015،  اطمع عميو بتاريخ 
 .198، ص.1984تكزيع، القاىرة، ، دار الفجر لمنشر كال04، المجمد المكسكعة اإلعالمية: محمكد حجاب:  3

http://www.alcornish.com/sites/default/files/books/%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_0.pdf
http://www.alcornish.com/sites/default/files/books/%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_0.pdf
http://www.alcornish.com/sites/default/files/books/%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_0.pdf
http://www.alcornish.com/sites/default/files/books/%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9_0.pdf
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يشتمؿ عمى قيـ معينة ال مفر مف أف الفيمـ السنيمائي كسائر أشكاؿ الثقافة الشعبية، 
يتضمنيا صانعكه إياىا نتيجة لمئات الخيارات الضركرية إلنتاج الفيمـ، كمف النادر أف 

سائؿ كاضحة، بؿ ىي في العادة نتيجة ال شعكرية لما تتخذ ىذه القيـ شكؿ مكاضيع أك ر 
الفيمـ ليس مجرد  .1يحاكؿ جميع السينمائييف أف يفعمكه، االستحكاذ عمى اىتماـ الجميكر

 إلى األفبلـ باعتبارىا صناعة.لمترفيو، إف إحدل الطرؽ لمنظر 

ع الغنائي، ، فيي تمؾ البرامج التي يغمب عمييا الطابالبرامج الغنائية المكسيقيةأما 
أفضؿ األصكات، أك حصة ترتيب األغاني، أك الفيديك كميب، أك برنامج  كمسابقات

 حكارم مع مغني يستعرض آخر أغانيو كغيرىا مف البرامج  ذات الطابع الغنائي.

خبلؿ العشركف سنة الماضية اكتسحت المسمسبلت كاألفبلـ المصرية شاشات 
دراما السكرية كالمبنانية، أما اليـك فأصبحت تزاحميا التمفزيكنات العربية، كبشيء قميؿ مف ال

بؿ تطغى عمييا نكع جديد مف اإلنتاج المستكرد ىذه المرة مف اليند كتركيا، باإلضافة 
 طبعا إلى الكاليات المتحدة.

فبالرجكع إلى مجمكعات الدردشة، ساد الحديث عف المسمسبلت األجنبية في مقدمتيا 
" حريـ السمطاف" ك "   Adini Feriha Koydum" "ميتيا فريحةأسالتركية، ككاف مسمسمي " 

 "Muhteşem Yüzyıl "  األكثر شعبية ، خاصة بيف الفتيات، نكعاف مختمفاف مف
الدراما، األكؿ يتحدث عف فتاة تحاكؿ التغمب عمى الطبقية في المجتمع التركي المعاصر، 

مسمسؿ تاريخي  The Magnifient centry"القرف العظيـ "  لئلنجميزيةكالثاني أك كما ترجـ 

                                                           
، المجمة اإللكتركنية يك أس إيو، أكثر مف مجرد أفالـ ذات ميزانية ضخمة كأرباح كبيرة: ركبيف ؿ.ياغر كآخركف:  1

. متاح 03، ص.2007يكنيك  -كزارة الخارجية األمريكية، حزيراف -، مكتب برامج االعمـ الخارجي12، ع.12المجمد
اطمع ،  persian/ijsa0607.pdf-http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publicationsعمى:
 سا.22.32، 12/12/2014 بتاريخعميو 

http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-persian/ijsa0607.pdf
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يسرد كقائع العصر الذىبي لئلمبراطكرية العثمانية،  المسمسؿ في مكسمو الرابع كىك يشبو 
 .إلى حد كبير األكبرات الصابكنية البلتينية

العديد مف االستراتيجيات التي تعتمدىا الصناعات التركية لمتسكيؽ، ففي  ىناؾ
المناظر الطبيعية باإلضافة إلى العكاطؼ، أما الثانية بعض األعماؿ تستحضر الحداثة ك 

فباالعتماد عمى السرد كاالحتجاج بالماضي لتبرز كدكر مؤثر في الكقت الحاضر، 
كبخاصة في الشرؽ األكسط كالمنطقة العربية . فمف خبلؿ الدراما التركية يمكف لتركيا أف 

تماعية بيف الشعبيف التركي          تعكد إلى العالـ إلعادة بناء العبلقات الثقافية كاالج
ما زاد مف انتشار ىذه الصناعات ىك عممية "الدكببلج"، فمعظميا مترجـ إلى  .1كالعربي

الميجة السكرية أك المبنانية، مما يجعؿ مف قصصيا أكثر تصديقا كأقرب إلى الحياة. 
 . The paradigm of cultural proximity  بالقرب الثقافياألمر الذم يطمؽ عميو 

ىذه الصناعات مكضع تقدير مف قبؿ الطبلب، بسبب أسمكب التصنيع كاإلنتاج " 
كاألفبلـ  التمثيؿ، السيناريك، التفاصيؿ"، فعف أسباب مشاىدة ىذا النكع مف المسمسبلت

                                                           
1: Zayed Mohamed, Turkish Drama in the Arab World) Social Impacts, Religious 
Reaction and Dramatic Void in the Arab World (, Vol. II, Issue 7, Centre for Policy and 
Research on Turkey (Research Turkey), London, 2013, available on: 

http://researchturkey.org/author/mohamedzayed/, consulted at 15/06/2014, 20.30h 


يجدر اإلشارة ىنا إلى أف القنكات التمفزيكنية  العربية تعمؿ عمى تقميص الحجـ الزمني لمحمقة، فالمسمسبلت األصمية  :  
لؾ الحجـ الكبير في عدد ال تككف بذ لممسمسبلت تككف حمقتيا أطكؿ بكثير مقارنة بالحمقة المدبمجة، فالنسخ األصمية

الحمقات مقارنة بالنسخ المدبمجة، تعتبر  ىذه المسألة ذات قيمة اقتصادية في عممية البرمجة بالنسبة لممحطات العربية، 
، بغية عرضو خر كالعمؿ عمى دبمجتوآحيث  تقـك بعرض المسمسؿ ألكبر قدر ممكف مف الزمف، بدال مف شراء منتكج 

كخاصة لممسمسبلت التركية  –فالنسخة األصمية لمحمقة الكاحدةفسد السيناريك كحبكة المسمسؿ، غير أف المسألة ذاتيا ت
تقـك عمى حبكة كعقدة تنفؾ بنياية الحمقة التي تدـك ساعة كاحدة أك أكثر بقميؿ بالنسبة لمدراما الككرية، كمف  -كالككرية

، كتنتيي حمقة المسمسؿ بإشكاؿ  -حسب العقدة  - ةساعة كنصؼ إلى ساعتيف أك أكثر بقميؿ بالنسبة لمدراما التركي
ىذا باإلضافة   قص بعض مما يفسد استمتاع المشاىد كتحقيؽ االشباع المرغكب،  جديد يعالج ضمف الحمقة الجديدة.

  المشاىد، ك فترات اإلشيار.

http://researchturkey.org/author/mohamedzayed/
http://researchturkey.org/author/mohamedzayed/
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يقكؿ أحد الطمبة: "إني أفضؿ القنكات العربية التي تبث البرامج األجنبية ذات القصص 
 ىات الجيدة ".العظيمة كالسيناريك 

 أك " يجدر التذكير أف النجاح المثير كالباىر لمدراما التركية بدأ مع مسمسؿ "نكر" 
Gümüş  كقد زاد الطمب عمى الدراما التركية 2008" في النسخة األصمية التركية عاـ ،

كانت أشكاؿ المسمسبلت كاألفبلـ األجنبية الشعبية األخرل، المذككرة مف ، ك 2011بعد 
كما تظير الدراما الككرية مف خبلؿ ، باختبلؼ مسمياتيا بلب األفبلـ الينديةقبؿ الط

، قصة المسمسؿ مستكحاة مف قصة كاقعية 도시의 사냥꾼مسمسؿ "قناص المدينة"
أثناء الحرب بيف الككريتيف، يدكر مكضكعيا حكؿ حالة حب بيف عميميف، باإلضافة إلى 

، نسخة مستكحاة مف nlarıUmutsuz Ev Kadıالمسمسؿ التركي " نساء حائرات" 
 .Desperate Housewivesالمسمسؿ األمريكي 

تعتمد الصناعات اليندية التمفزيكنية عمى قصص الحب كالدراما، كالمشاعر 
مف ناحية  Holywoodال يمكف مقارنتيا مع ىكليككد  Bolywoodكاألحاسيس. فبكليككد

، ىكذا 1س نظيرتيا في العكاطؼالحركة كاإلثارة، غير أف ىذه األخيرة ال يمكنيا أف تناف
مدير إحدل المنشآت الصناعية الخاصة باألفبلـ كالمعمكمات   Kmal Nahtoصرح  

باليند .إف مفتاح نجاح األفبلـ اليندية مع الجميكر عمى ما يبدك أف األفبلـ اليندية 
تتحدث إلى الجميكر بطرؽ كأساليب ىكليكد، باإلضافة إلى "العكاطؼ الجياشة"، كعمى 

لرغـ مف االختبلفات الكبيرة بيف الثقافة اليندية كالعربية كالقيـ األسرية "اإلسبلمية" غير ا
 أف الصناعات  اليندية التمفزيكنية  تناسب الجميكر الجزائرم حتى مف قبؿ الذككر.

                                                           
1:Thomas Fuller: It's Bollywood!/'They Can't Compete with Us in Emotions               
 (Indian Movies Speak to a Global Audience  ( , available on: 
http://www.nytimes.com/2000/10/20/news/20iht-bolly.2.t.html , consulted at 15/06/2014, 23.30h. 

http://www.nytimes.com/2000/10/20/news/20iht-bolly.2.t.html
http://www.nytimes.com/2000/10/20/news/20iht-bolly.2.t.html
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دائما نعكد إلى الحديث عف الصناعات التمفزيكنية المحمية أثناء المقاببلت 
فيف،  مكقؼ سمبي تاـ يقاطع البرامج التمفزيكنية المحمية، الجماعية، كقد سجمنا مكق

 كمكقؼ ثاني سمبي نسبي، يكمف في مشاىدتيا مناسباتيا  مع التذمر كعدـ الرضى. 

فالمسمسبلت الجزائرية، أك كما كصفتيا إحدل الطالبات " بالتفاىات" أك " تمؾ التي 
بية " ال تمبي رغبات ليس بيا أم ركح خبلقة" كما كصفيا أحد طمبة المغة العر 

المشاىديف". "مشاىدتيا تككف فقط خبلؿ شير رمضاف في المساء لمحصكؿ عمى بعض 
"  كتفسر طالبة أخرل ىذه االختيارات قائمة:، ع األسرة " ىكذا عبر أغمب الطمبةالمتعة م

أعتقد أننا ال نشاىد البرامج العربية كالجزائرية ألنيا متشابية فيي ال تختمؼ كثيرا عف 
الطريقة التي نعيش بيا، لدينا دائما األحبلـ كاألكىاـ، كنكد العيش ىناؾ مف خبلؿ 

 األفبلـ... عندما نشاىد التمفاز، نكد فتح بكابات لؤلحبلـ لكي تتحقؽ " .

يعكد سبب انتشار المسمسبلت كاألفبلـ اليندية كالتركية كاألمريكية كغيرىا كخاصة 
بالقيـ كتشكيو بيئتو الفيزيقية كالفراغ، كغياب في أكساط الشباب إلى: ضعؼ االرتباط 

.  كما يرجع إلى سبب أساليب التعبير التمفزيكني، فعمى عكس 1كسائؿ الترفيو اليادفة 
أساليب التعبير التمفزيكني في العالـ التي تطكرت إلى درجة أف الجرائد اإلخبارية أصبحت 

الدرامي العربي يرزح تحت تخضع لمعايير رؤل اإلنتاج الدرامي، ظؿ بعض اإلنتاج 
معايير رؤل اإلنتاج اإلخبارم التمفزيكني، ىذا يزيد في حذر المشاىد منو، كيشؾ في 

                                                           
) قراءة في الركاسب الثقافية(،مرجع سابؽ، اإلعالـ ك تفكؾ البنيات القيمية في المنطقة العربيةعزم عبد الرحمف:  :1

 .67ص.
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نكاياه، كيمكف القكؿ أف ىذا األمر تكارثو المينيكف كالقائمكف عمى القنكات التمفزيكنية منذ 
 . 1عيد سيادة الحزب الكاحد كتنظيـ سياسي أك الفكر الكاحد كذىنية

اإلنتاج السمعي بصرم الجزائرم قميؿ كقميؿ جدا، فالمبلحظ أف معظـ  كما أف
األفبلـ في الثمانينات كانت أفبلـ حربية خاصة بثكرة التحرير الجزائرية، ثـ أخذت طابعا 
اجتماعيا بالخصكص في السبعينات كمشاكؿ األسرة الجزائرية، غير أنو عمى ما يبدك ال 

 ـ. تمبي رغبات المشاىد الجزائرم اليك 
أف المسمسبلت العربية تركز عمى عرض المكضكعات  2أكدت إحدل الدراسات 

السمبية أك ذات األثر السمبي أكثر مف المكضكعات اإليجابية أك ذات األثر اإليجابي... 
تمؾ المسمسبلت تسعى إلى تغميب جكانب الشر كالفساد كالباطؿ في جميع المكضكعات 

ليدل، كحتى تمؾ السمبية التي يتـ عرضيا بغرض التي تتناكليا عمى جكانب الخير كا
نقدىا كتقكيميا كالتي ال تكفييا حقيا في غالب األحكاؿ. لذلؾ يمجأ المشاىد العربي 

 كالجزائرم بالتحديد إلى المسمسبلت كاألفبلـ األجنبية .
البرامج المكسيقية الغنائية، فيغمب عمييا طابع الفيديك كميب،  أما انتشار مشاىدة

ترة التي تفصؿ مسمسبل عف مسمسبل أخر أك فيمما، أك ىركبا مف فمشاىدتيا في ال كتككف
اإلعبلنات، كما يتـ مشاىدة ىذا النكع مف البرامج التمفزيكنية نياية األسبكع، عمى اعتبار 

 أف بعض القنكات التمفزيكنية ليا شبكة برامجية خاصة نياية األسبكع أك أثناء العطؿ .
 

                                                           
) عشر أطركحات لتطبيؽ المسممات(، التكاصؿ في العمـك اليكية الكطنية ك التمفزيكفلعياضي:  ا: نصر الديف 1

 .68، ص.2012عنابة، ديسمبر  -، جامعة باجي مختار32اإلنسانية كاالجتماعية،ع.
) دراسة تحميمية كصفية مقارنة لعينة مف  القيـ في المسمسالت التمفازيةمساعد بف عبد اهلل المحيا: : أنظر: 2

 .293. ص.1414، 01المسمسبلت التمفازية العربية( ، دار العاصمة، الرياض، ط.
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كاألفالـ األجنبية كالبرامج المكسيقية كالغنائية تبعا  مشاىدة المسمسالت -2
 لخصائص عينة الدراسة : 

 تبعا لمجنس: -1

عامؿ ميـ آخر أبرزتو الكثير مف الدراسات في السياقات العربية بصفة عامة ىك 
الفرؽ بيف الجنسيف في عممية استيبلؾ المضاميف التمفزيكنية، حيث ساد االعتقاد أف 

ف المحتمؿ أف يتابعف أنكع الترفيو في حيف يفضؿ الذككر نكعا آخر المستيمكات اإلناث م
، كالجدكؿ التالي يبيف الفركقات بيف مشاىدة األفبلـ كالمسمسبلت األجنبية 1ىك األخبار 

 ككذا البرامج الغنائية تبعا لمجنس.

 درجة مشاىدة األفبلـ كالمسمسبلت األجنبية المدبمجة، كالبرامج الغنائية (17)الجدكؿ 
 كالمكسيقية تبعان لمجنس

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العينة الجنس المصدر
المسمسبلت األجنبية 

 المدبمجة
 0.82 2.07 115 ذكر

 0.76 *2.43 269 أنثى
البرامج الغنائية 

 كالمكسيقية
 0.86 1.89 115 ذكر

 0.74 *2.43 269 أنثى

اؿ سائدا، فقد أثبتت الدراسة الميدانية  ماز  االعتقاد( أف ذلؾ 17يتضح مف الجدكؿ )
كجكد فركقات في مستكل مشاىدة المسمسبلت األجنبية المدبمجة يعزل لمتغير الجنس، 
حيث كانت الفركقات لصالح اإلناث كذلؾ بارتفاع المتكسط الحسابي ليف عف المتكسط 

                                                           
1:voir :Miller C : Langues et Médias dans le monde arabophone) Entre idéologie et 
marché, convergences dans la globalisation ( in A. Lachkar ed. Langues et Médias en 
Méditerranée, L’harmattan, Paris, 2012. Disponible sur: http://halshs.archives-
ouvertes.fr/docs/00/57/88/51/PDF/InviteConf.pdf, consulté le 25/05/2014, 10.30h. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/88/51/PDF/InviteConf.pdf
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/57/88/51/PDF/InviteConf.pdf
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لبرامج الحسابي لمذككر، كيتضح كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في مستكل مشاىدة ا
الغنائية كالمكسيقية يعزل لمتغير الجنس، حيث كانت الفركقات لصالح اإلناث أيضان، 

 كذلؾ بارتفاع المتكسط الحسابي ليف عف المستكل  الحسابي لمذككر.

كالدراما يعكد إلى ككنيا  االجتماعيةيرل نصير بكعمي أف انزياح المرأة نحك األفبلـ 
التي تعالج األسرة، أما الرجؿ فيميؿ أكثر إلى األفبلـ  ميالة بطبعيا النفسي إلى المكاضيع

إف تفسير األمر عمى ىذه الشاكمة يطرح مسألة التمييز بيف  البكليسية كالمكاضيع الجادة.
ذا  أخذنا باالعتبار تقسيـ األدكار كالكظائؼ عمى األساس  مصطمحي الجنس كالنكع، كا 

حجاـ ا انجذابفإننا سنبلحظ أف  التمييز بيف الجنسيف لشابة نحك البرامج العاطفية كا 
الشباب مف جنس الذككر عف التصريح بإقداميـ عمى مشاىدة ىذا النكع مف البرامج 

ساس لتقسيـ األدكار بيف الجنسيف، الذم يبدأ في مراحؿ العاطفية ىك استمرارية في األ
مف خبلؿ  التنشئة األكلى، فيراد لممرأة أف تككف عاطفية، كلمرجؿ أف يظير أكثر صبلبة

 Davidدافيد مكرلي . كىذا ما ذىب إليو 1بالعاطفة التي تتصؿ عنده بالضعؼ اىتمامونفي 
Morly  فيذه الفركقات ال يرجعيا إلى السمات البيكلكجية الخاصة بالذككر كاإلناث، بقدر ما

 .2يرجعيا إلى األدكار االجتماعية التي يتقمدانيا داخؿ المجتمع

الدراما، أما الذككر فيمكنيـ مشاىدة برامج أخرل كمباريات  فالفتيات يممف أكثر إلى 
غير أف  كرة القدـ، كما إف اإلناث يقضيف كقتا أكبر بالمنزؿ عمى العكس مف الذككر.

 المدقؽ في نتائج الدراسة يرل أف  الفرؽ طفيؼ جدا، خاصة في مشاىدة المسمسبلت
كثير مف الذككر لمتابعتيـ لؤلفبلـ صرح الكاألفبلـ األجنبية المدبمجة، كخبلؿ المقاببلت 

                                                           

..148، مرجع سابؽ، ص.برامج التمفزيكف الفضائي كتأثيرىا في الجميكر: مصطفى مجاىدم:  1  
2:David Morly: Family television, cultural power and domestic leisure, The Taylor and 
Francis group,2005,p.p.139-140. 
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، كاألغرب مف ذلؾ ىك تأثرىـ بيـ الممثميفاليندية، كالمسمسبلت التركية كمعرفتيـ بجميع 
 عمى حد قكؿ أحد طمبة اإلعبلـ " .. مرة رأيت صديقي يبكي  مف مشاىدتو لفيمـ ىندم" .

 تبعا العمر -2
مى متابعة المسمسبلت عارية لمتعرؼ (  : المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعي18الجدكؿ )

 األجنبية المدبمجة، كالبرامج الغنائية كالمكسيقية تعزل لمتغير العمر

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي  العدد 
 0.75 2.45 239 سنة 20 أقممف مدبمجة مسمسبلت_كأفبلـ

 0.84 2.15 124 سنة 21-25
 0.87 1.75 12 سنة 30 -26

 0.67 2.22 9 فكؽسنة فما  30
Total 384 2.33 0.80 

 0.77 2.36 239 سنة 20أقؿ مف  برامج مكسيقية _غنائية
 0.86 2.15 124 سنة 21-25
 0.90 1.50 12 سنة 30 -26

 0.73 2.56 9 سنة فما فكؽ 30
Total 384 2.27 0.82 

 

شاىدة ( أعبله كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل م18أظيرت النتائج في الجدكؿ )
المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة، كالبرامج الغنائية كالمكسيقية يعزل لمتغير العمر، كلمتعرؼ 

  One Wayإلى داللة الفركؽ ما بيف فئات األعمار، تـ استخداـ اختبار التبايف األحادم

ANOVA ( يكضح ذلؾ. 19، كالجدكؿ ) 

                                                           


 ، َؼتوذ إحصائُا ػلً المُوت الفائُت.َستخذم هذا االختبار للتؼزف ػلً الفزوق بُن هتىسطاث أكثز هن هجوىػتُن:  
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كؽ في مشاىدة المسمسبلت كاألفبلـ لمتعرؼ عمى الفر ( : اختبار التبايف األحادم 19الجدكؿ )
 المدبمجة كالبرامج الغنائية المكسيقية تبعا لمعمر

 الداللة االحصائية (F)قيمة  متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات  

كأفبلـ_مسمسبلت
 مدبمجة_

 0.000 6.154 3.773 3 11.319 بيف المجمكعات

   0.613 380 232.99 داخؿ المجمكعات

    383 244.31 مجمكعال
ك _غنائية_برامج

 مكسيقية
 0.001 5.944 3.823 3 11.468 بيف المجمكعات
   0.643 380 244.365 داخؿ المجمكعات

    383 255.833 المجمكع

( أعبله، كجكد 19أظيرت نتائج اختبار التبايف األحادم المبينة في الجدكؿ )
ة المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة، كالبرامج فركقات ذات داللة إحصائية في مستكل مشاىد

    ( 6.154) (F)الغنائية كالمكسيقية تعزل لمتغير العمر، حيث بمغت قيمة اإلحصائي 
( ، كلمتعرؼ 0.05ي قيـ دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )عمى التكالي، كى(5.944ك )

كمشاىدة البرامج  إلى مصدر الفركؽ في مستكل مشاىدة المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة،
، 1لممقارنات البعدية  Scheffeالغنائية كالمكسيقية باختبلؼ األعمار، تـ اختبار شيفيو

كقد أظيرت نتائج اختبار شيفيو لممقارنات البعدية أف الفركؽ في مستكل مشاىدة 
سنة فأقؿ(، ككانت الفركؽ  20المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة كاف مصدرىا الفئة العمرية )

سنة،  20مستكل مشاىدة البرامج الغنائية كالمكسيقية مصدرىا الفئة العمرية )أقؿ مف في 
 سنة فما فكؽ(. 30كمف ثـ 

ربما يرجع األمر إلى كقت الفراغ الذم يقضيو الطالب فترة الميسانس، في ظؿ عدـ 
  .إلى الترفيو كمؿء كقت الفراغ مف خبلؿ الدراما فيمجؤكفخرل لمترفيو، أكجكد كسائؿ 

                                                           


 


هن الطزق األكثز سهىلت إلجزاء الومارناث الشوجُت والومارناث الوجوؼت، َهتن بالكشف ػن الفزوق أو االختالفاث :   

 لوجوىػاث فٍ هتغُز واحذ.بُن ػذد هن ا

.249، ص.02: أنظر الممحؽ رقـ  1 
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اإلضافة إلى رغبتيـ في معرفة كاكتساب خبرات في مختمؼ العبلقات االجتماعية ب
أما طمبة الفئات العمرية كطرؽ التصرؼ، التي تتيحيا األفبلـ كالمسمسبلت األجنبية. 

يشعركف بالمسؤكلية كيبحثكف عف عمؿ أك يذىبكف إلى التجنيد  -األكبر سنا -األخرل
ينشغمف بحياتيف العائمية كأسرتيف خاصة بعد سف  بالنسبة لمذككر، أما اإلناث فربما

الذيف يفكؽ سنيـ  الطمبةلذلؾ فنسبة مشاىدتيـ لمتمفزيكف تقؿ نكعا ما. كيمجأ  العشريف،
سنة إلى المكسيقى كنكع مف االسترخاء كالتنفيس، في ظؿ احتمالية المزاكجة بيف 30

األفبلـ مشاىدة  االستماع إلى المكسيقى كالقياـ بأعماؿ أخرل، عمى العكس مف
 .  كالمسمسبلت

 :تبعا لممؤىؿ العممي -3 

(متابعة المسمسبلت األجنبية المدبمجة، كالبرامج الغنائية كالمكسيقية تبعا لمتغير 20الجدكؿ )
 المؤىؿ العممي

 االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي التكرار نكع البرامج
 0.77 2.38 311 ليسانس مدبمجة_كأفبلـ_مسمسبلت

 0.88 2.05 62 ماستر
 0.90 2.27 11 دراسات عميا
 0.80 2.33 384 المجمكع

 0.80 2.29 311 ليسانس كمكسيقية_غنائية_برامج
 0.90 2.18 62 ماستر

 0.98 2.18 11 دراسات عميا
 0.82 2.27 384 المجمكع

( أعبله كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في 20أظيرت النتائج في الجدكؿ )
كل مشاىدة المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة، كالبرامج الغنائية كالمكسيقية يعزل لمتغير مست
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المؤىؿ العممي، كلمتعرؼ إلى داللة الفركؽ ما بيف فئات المؤىؿ العممي، تـ استخداـ 
 .( يكضح ذلؾ 21، كالجدكؿ ) One Way ANOVAاختبار التبايف األحادم 

تعرؼ عمى الفركقات في مستكل مشاىدة لم (اختبار التبايف األحادم 21الجدكؿ )
 التمفزيكف تبعا لممؤىؿ العممي

 الداللة االحصائية (F)قيمة  متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات  نكع البرامج

 0.01 4.638 2.904 2 5.807 بيف المجمكعات مدبمجة_كأفبلـ_مسمسبلت

     0.626 381 238.503 داخؿ المجمكعات

       383 244.31 كعالمجم
 0.561 0.579 0.388 2 0.776 بيف المجمكعات كمكسيقية_غنائية_برامج

     0.669 381 255.058 داخؿ المجمكعات
       383 255.833 المجمكع

 

( أعبله، كجكد فركؽ 21أظيرت نتائج اختبار التبايف األحادم المبينة في الجدكؿ )
اىدة المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة، تعزل لمتغير ذات داللة إحصائية في مستكل مش

( ، كىي قيمة دالة إحصائيا 4.638) (F)المؤىؿ العممي، حيث بمغت قيمة اإلحصائي 
( فأقؿ، كعدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا في مستكل مشاىدة 0.05عند مستكل الداللة )

 (F)غت قيمة اإلحصائيالبرامج الغنائية كالمكسيقية تعزل لمتغير المؤىؿ العممي، حيث بم
 ( فأقؿ.0.05( كىي قيمة غير دالة إحصائيا عند مستكل الداللة )0.579)

كلمتعرؼ إلى مصدر الفركؽ في مستكل مشاىدة المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة،  
، كقد 1لممقارنات البعدية Scheffeباختبلؼ المؤىؿ العممي(، تـ استخداـ اختبار شيفيو 

فيو لممقارنات البعدية أف الفركؽ في مستكل مشاىدة المسمسبلت أظيرت نتائج اختبار شي
                                                           

.250، ص.03ـ انظر الممحؽ رق : 1 
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، كاألمر يرجع لذات ا فئة المؤىؿ العممي )الميسانس(كاألفبلـ المدبمجة كاف مصدرى
 األسباب السابقة الذكر.

 أنماط المشاركة االجتماعية في مشاىدة برامج التمفزيكف المختمفة:-3
 

ركة االجتماعية في مشاىدة البرامج المئكية ألنماط لمشا (النسب22)الجدكؿ 
 المختمفة

 غير مستجيب الفقرات
% 

 منفردا
% 

 مع العائمة
% 

 ال ييـ
% 

 36.5 56.2 4.9 2.3 األخبار كالبرامج السياسية
 23.4 67.4 6.2 2.9 المسمسبلت كاألفبلـ الجزائرية
 29.2 39.3 28.9 2.6 المسمسبلت كاألفبلـ العربية

 19.5 12.2 65.1 3.1 مترجمة / المدبمجةالمسمسبلت كاألفبلـ ال
 43.0 30.7 24.0 2.3 البرامج الرياضية
 17.7 71.4 8.3 2.6 البرامج الدينية

 20.1 16.1 59.9 3.9 البرامج الغنائية كالمكسيقية.
 60.7 20.1 14.8 4.4 البرامج اإلشيارية كالدعائية.

 18.0 71.1 9.1 1.8 البرامج االجتماعية.
 25.3 47.4 25.8 1.3 قافة العامة كالتعميميةبرامج الث

( أعبله الخاص بأنماط المشاركة االجتماعية لممشاركة في 22يبيف الجدكؿ )
 مشاىدة أنماط البرامج التمفزيكنية المختمفة ما يمي:

%( مف أفراد العينة 56.2: أف النسبة األعمى بكاقع )األخبار كالبرامج السياسية  -
 ط مف البرامج مع العائمة.تفضؿ مشاىدة ىذا النم

%( مف أفراد العينة 67: أف النسبة األعمى بكاقع )المسمسالت كاألفالـ الجزائرية -
 تفضؿ مشاىدة ىذا النمط مف البرامج مع العائمة أيضان.
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%( مف أفراد العينة مف 39.3: أف النسبة األعمى بكاقع )المسمسالت كاألفالـ العربية -
 ؿ مشاىدة ىذا النمط مف البرامج مع العائمة أيضان.الشباب الجامعي الجزائرم تفض

%( مف 65.1: أف النسبة األعمى بكاقع )المسمسالت كاألفالـ المترجمة / المدبمجة -
أفراد العينة تفضؿ مشاىدة ىذا النمط مف البرامج منفردان. بينما ال يفضؿ مشاىدة ىذا 

 %( مف عينة الدراسة.12.2النمط مع العائمة سكل )
%( مف أفراد العينة ال ييميا كيؼ 43: أف النسبة األعمى بكاقع )الرياضيةالبرامج  -

تككف مشاركة المشاىدة ليذا النمط مف البرامج الرياضية بينما فضمت نسبة عالية 
 %( مشاىدتيا مع العائمة.30.7)
%( مف أفراد العينة تفضؿ مشاىدة 71.4: أف النسبة األعمى بكاقع )البرامج الدينية -

 مف البرامج مع العائمة. ىذا النمط
%( مف أفراد العينة 59.9: أف النسبة األعمى بكاقع )البرامج الغنائية كالمكسيقية -

 تفضؿ مشاىدة ىذا النمط مف البرامج مع العائمة.
%( مف أفراد العينة ال 60.7: أف النسبة األعمى بكاقع )البرامج اإلشيارية كالدعائية -

 النمط مف البرامج. تيتـ لنمط المشاركة في مشاىدة ىذا
%( مف أفراد العينة تفضؿ 71.1: أف النسبة األعمى بكاقع )البرامج االجتماعية -

 مشاىدة ىذا النمط مف البرامج مع العائمة.
%( مف أفراد العينة 47.4: أف النسبة األعمى بكاقع )برامج الثقافة العامة كالتعميمية -

 تفضؿ مشاىدة ىذا النمط مف البرامج مع العائمة.

يبدك مف خبلؿ حصيمة تمؾ القراءة أف النسبة األعمى لمشاىدة مختمؼ أنماط البرامج 
( نمطان مف البرامج 11( تكرارات مف أصؿ )7التمفزيكنية تفضؿ مشاركة العائمة بكاقع )

 ( عمى نمط "منفردان" كنمط "ال ييـ". 3التمفزيكنية، بينما تكزعت التكرارات المتبقية )
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افؽ مع العقمية الجزائرية" ىكذا عبرت طالبة مف كمية العمكـ "أشاىد كؿ ما يتك 
التجارية، ك تضيؼ أخرل" كؿ ما ىك في دائرة أشياء محترمة ك نظيفة لممشاىدة" ىذا 
المفيـك تقريبا ساد في كؿ المقاببلت الجماعية، ك عمى سبيؿ المثاؿ، الحكار الذم دار 

 بيف طالبتيف في المغة اإلنجميزية:

 ركمانسي ال أستطيع مشاىدتو مع كالدم ك إخكتي. كؿ ما ىك -

 نعـ ...فقط  أفبلـ الحركة. -

 كالككميديا كاألخبار بالطبع. -

ي تسعينات القرف الماضي مصطفاكم فبيذا المعنى يبدك أف ما كتبو في كقت سابؽ 
في المغرب العربي مازاؿ صحيحا كرائجا بكثرة. حيث كانت  الفرنسي  عف التمفزيكف

التأقمـ سارية مف قبؿ جميكر شماؿ افريقيا في الحياة األسرية، لمحد مف الطابع عممية  
المقمؽ  لبعض الصكر كتقسيـ األسرة بيف الذككر كاإلناث، أك األطفاؿ كاآلباء كاألميات، 

 .1كتفضؿ بعض أكقات البث عمى أخرل

زيكف، كما فميس الجميع عمى استعداد لمقبكؿ بشركط كسياقات المشاىدة العائمية لمتمف
صرح أحد الطمبة " أنا ال أشاىد التمفزيكف مع عائمتي"، كما أف الكثير  مف الطمبة أعربكا 

. يمجأ الشباب إلى ىذه عف انزعاجيـ مف مشاىدة التمفزيكف مع العائمة كما سبؽ ذكره
 المشاىدة تجنبا لمقطات المباغتة أك رغبة في مشاىدة برامج ال تتكافؽ كالقيـ األسرية.

 
                                                           

1:Voir :Belkacem Mostefaoui : La télévision française au Maghreb: Structures, stratégies 
et enjeux, Paris : L'Harmattan.1995. 
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 شخاص المتحكميف بالبرامج التمفزيكنية:األ-4

أما عف ىكية األشخاص المتحكميف بالبرامج التمفزيكنية المشاىدة في المنزؿ 
يتكزعكف عمى خمسة أنماط يأتي في أكليا النمط "ال يكجد نظاـ ثابت لذلؾ" بنسبة 

الرتبة %( مف أفراد العينة كفي الرتبة األكلى، بينما جاء النمط "أنا شخصيان" في 43.2)
%( كفي الرتبة 7.8%(، تبل ذلؾ النمط "أحد الكالديف" بنسبة )39.6الثانية كبنسبة )

%(، بينما 6.8الثالثة، أما الرتبة الرابعة فيمثميا النمط "أحد األخكة األكبر سنان" بنسبة )
%( مف أفراد عينة 2.1جاءت الرتبة الخامسة كاألخيرة لمنمط "بعض األصدقاء" بنسبة )

كىذه األخيرة قد تفسر عمى عدـ اىتماـ المستجيب ببرامج التمفزيكف كترؾ ذلؾ  الدراسة،
 ، كنادرا ما يحدث ذلؾ.دلكف الزيارات بينيـلؤلصدقاء الذيف يتبا

 (ىكية المتحكـ في البرامج المشاىدة في المنزؿ23الجدكؿ )

 الرتبة النسبة المئكية% التكرارات المتحكـ
 1 43.2 166 ال يكجد نظاـ ثابت لذلؾ 
 2 39.6 152 أنا شخصيان  
 3 7.8 30 أحد الكالديف 
 4 6.8 26 أحد األخكة األكبر سنان  
 5 2.1 8 بعض األصدقاء 
 - 0.05 2 غير مستجيب 

 - 100.0 384 المجمكع
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 دكافع مشاىدة البرامج التمفزيكنية: -5
شباعات منذ كاإلبرز  مفيكـ دكافع مشاىدة التمفزيكف مع تطكر بحكث االستخدامات

األربعينيات مف القرف الماضي برعاية  الزارسفيمد كبعض زمبلئو، كمنذ بداية السبعينات 
بدأت تتبمكر أبعاد ىذه النظرية، التي تقـك عمى أساس الجميكر النشط الذم يقـك بعممية 

 Herta معينة، كيرجع الفضؿ إلى الباحثة  التعرض لكسائؿ اإلعبلـ إلشباع حاجات

Herzog  ي إطبلؽ مصطمح " االستخدامات كاإلشباعات" فuses and gratifications  عمى
ىذا النكع مف البحكث، بناءن عمى الدراسات التي قامت بيا. كىك المصطمح الذم مازاؿ 

 يستخدـ لحد الساعة. 
أحيانا أخرل يعرؼ بمنيج" االستعماالت كالجاذبيات"، عمى اعتبار أف الجميكر يقكـ 

مة مف الئحة كسائؿ اإلعبلـ المتكفرة عنده، كمّثؿ ىذا تحكال مف االشتغاؿ بخيارات فاع
ماذا تفعؿ كسائؿ اإلعبلـ بالناس بغية التكجو نحك قضية ما يقكـ بو الناس أنفسيـ  فعبل  

 مع كسائؿ اإلعبلـ المتاحة تحت تصرفيـ.
يات المتحدة ظيرت أىـ اإلسيامات النظرية كاإلمبريقية  ليذا التقميد في كؿ مف الكال

األمريكية كالسكيد، كجاءت االنتقادات مف بريطانيا، كتكالت الدراسات اإلمبريقية  القائمة 
عمى ىذا المنظكر سكاء بالتسميـ بافتراضاتو أك بإعادة النظر فييا كما أصبح ىذا المنظكر 

ف في كخاصة في المنطقة العربية مف قبؿ الباحثي مف التقاليد العريقة في دراسة الجميكر
 حقؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ.

                                                           
 ة لممصطمح اإلنجميزم : لقد درج استخداـ مصطمح "االستخدامات" كترجمuses  غير أف الكثير مف الكتاب يركف أف

الترجمة األصح ىي "االستعماالت"، كتعرؼ االستعماالت عمى أنيا بناء اجتماعي كليس مادة طبيعية لغكية، إذ يتراكح 
عي مقابؿ الذم يرتبط أكثر بمعاني الشراء، االستيبلؾ، التعبير عف طمب اجتما –"التبني"  تعريفو بيف قطب مجرد

ك قطب" التممؾ" مركرا بقطب "االستخداـ" الذم يعني االستعماؿ العادم ألم  -عرض صناعي، كانتشار المبتكرات 
 تقنية عف طريؽ كسائط خدمية مسيمة الستخداـ الكظيفي في الحياة ... 


 

 افع باختبلؼ العكامؿ الدك : الحاجات أك الدكافع ، يستخدـ المصطمحاف بصفة متبادلة مف قبؿ الباحثيف، كتتحدد
 1البيكلكجية كالنفسية كاالجتماعية ، كيعمؿ الفرد عمى إشباع ىذه الحاجات بمختمؼ الكسائؿ، مف بينيا كسائؿ اإلعبلـ .
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بدأت المحاكالت األكلى ليذه البحكث في الكاليات المتحدة األمريكية، كأبرز مف 
كزمبلؤه، كانت نتائج بحكثيـ بمثابة  Lazarsfeldكتب حكليا :دراسات "بكؿ الزار سفيمد" 

ة فرضيات جديدة لبحكث أخرل. تكصمت في نياية المطاؼ إلى تفنيد فكرة القكة الخارق
 لكسائؿ اإلعبلـ كفعاليتيا في التأثير عمى الجميكر.

استند ىذا المنظكر في بداياتو األكلى عمى حادثة اختفاء صحيفة يكمية بمدينة  
نيكيكرؾ، مدة أسابيع بسبب إضراب عاـ، كقد الحظ الباحثكف اضطراب قراء الصحيفة 

لمحيط، كأرجع الباحثكف كتكترىـ طكاؿ تمؾ الفترة، كمنيـ مف أحس بفقداف السيطرة عمى ا
 السبب في ذلؾ إلى غياب اإلشباعات المعرفية.

 Hertaدراسة أخرل مف بيف أىـ الدراسات في ىذا المجاؿ، دراسة الباحثة 
Herzog  تناكلت مسألة إشباع الرغبات التي كاف يتحصؿ عمييا جميكر  ،1940: سنة

التي أفصح عنيا المبحكثيف  اإلذاعي، كمف بيف الرغبات كاإلشباعات quizبرنامج العاب 
كالتي تكصمت إلييا ىذه الدراسة ، كالتي ما زالت تؤخذ بعيف االعتبار في ىذا التقميد 

 : 1البحثي إلى يكمنا ىذا
 .التنافس: بمعنى أف المشارؾ يتصؿ بالبرنامج بيدؼ المنافسة مع اآلخريف 
 .التربية: اكتساب معمكمات جديدة 
  ف نفسو مع المتباريف اآلخريف.التقييـ الذاتي: المستمع يقار 

كما قامت الباحثة بعد سنتيف بإعداد بحث آخر تحت عنكاف : ماذا نعرؼ حقيقة 
استجكاب عينة مككنة مف  ،  حيث تـ2عف مستمعي المسمسبلت اإلذاعية اليكمية.؟ 

                                                           
     ) رؤية سكسيكلكجية مع تطبيقات عمى المنطقة العربية اإلعالـ ك المجتمع: عبد الرحمف عزم، السعيد بكمعيزة: 1

 .61الجزائر، ص. لمنشر ك التكزيع،كاإلسبلمية(، الكرسـ 
 : لبلطبلع أكثر:2

Herta Herzog: what we realy know about daytime serial listiners, in P. Lazarsfeld, F. 
Stanton : radio research, N.Y.Dell, 1944. 
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مستمع لئلذاعة حكؿ أنكاع الرغبات التي يتحصمكف عمييا مف المسمسبلت  2500
 .اإلذاعية اليكمية

 :1كمف بيف الرغبات المفصح عنيا 
 .التنفيس العاطفي: التخمص مف الشحنات العاطفية كالتكترات كالقمؽ 
   االستغراؽ في أحبلـ اليقظة: بمعنى أف المستمع يتخيؿ نفسو في كضعيات كأدكار

 أك أماكف يصكرىا المسمسؿ اليكمي كيتحدث عنيا.
 ع لسمككيات كمكاقؼ يتحدث السمكؾ االجتماعي لؤللؼ: كيقصد بو تبني المستم

 عنيا المسمسؿ اليكمي .
 اختبلؼإذا تقـك النظرية عمى المنظكر الكظيفي لكسائؿ اإلعبلـ، كعمى الرغـ مف 

سنة  Gurevitchك  katzقاـ  .الباحثيف حكؿ الكظائؼ التي تمارسيا كسائؿ اإلعبلـ 
عبلـ، كقد تـ حاجة مف الكظائؼ النفسية كاالجتماعية لكسائؿ اإل 35بتحديد  1973

 تصنيفيا كفؽ خمس فئات ىي:
 الحاجات الكجدانية: بما فييا العاطفة كالمتعة كالمشاعر. -
 الحاجات اإلدراكية: اكتساب المعمكمات كالمعرفة. -
 الحاجات التكاممية الشخصية: المصداقية، االستقرار، كالمرتبة االجتماعية. -
 ع األسرة كاألصدقاء.الحاجات التكاممية االجتماعية: بما فييا التفاعؿ م -
 حاجات تقميص التكتر : تشمؿ اليركبية كالتحكيؿ. -

بتمخيص افتراضات ىذا المقترب  Katz and Blumerكما قاـ كؿ مف كاتز كبمكمر 
في شكؿ نظرية، أصبحت تعرؼ باسمييما، كيفترض المنظكر أف الدكر الذم يقـك بو 

كافع يسعى إلى تمبيتيا بمختمؼ الفرد في المجتمع كمختمؼ أدكاره األخرل تخمؽ لديو د
                                                           

ت عمى المنطقة العربية              رؤية سكسيكلكجية مع تطبيقا (اإلعالـ ك المجتمع: عبد الرحمف عزم، السعيد بكمعيزة: 1
 .62مرجع سابؽ، ص. ،)كاإلسبلمية
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الكسائؿ كمف بينيا كسائؿ اإلعبلـ، كيمكف لنفس المحتكل اإلعبلمي أف يحقؽ رغبات 
 مختمفة. 

تعتمد بحكث االستخدامات كاإلشباعات عمى كؿ مف المنيج الكمي ك/أك الكيفي،  
 ,Denis Mcqauil, Jay Blumerمف خبلؿ استمارة استبياف ك/أك مقابمة، كتعتبر دراسة 

and J.Brown  تحت عنكاف ،The television audience  مف بيف أىـ الدراسات التي
أسيمت في كضع فركض النظرية. ركزت الدراسة عمى كصؼ جميكر التمفزيكف 
كتجربتيـ، كتحديد الكظائؼ التي تؤدييا محتكيات معينة في ظركؼ معينة، كقد قامت 

 :1عمى مجمكعة مف الفركض ىي
 مفزيكف مكجية نحك ىدؼ.أف مشاىدة الت -
 يستطيع المشاىدكف كحدىـ الكشؼ عف األىداؼ كاالىتمامات كالدكافع. -
شباع الرغبات. -  ىناؾ أنماط متنكعة لمدكافع كا 
يمكف معالجة إشباع الرغبات كالدكافع كاالىتمامات كالكظائؼ ككحدات مفاىيمية  -

 مختمفة لمتحميؿ.
مية تربط المحتكل كالحاجات يمكف كصؼ استعماؿ كسائؿ اإلعبلـ كعممية تفاع -

 كاإلدراكات كاألدكار كالقيـ بالسياؽ.
تكصمت ىذه الدراسة إلى أف كسائؿ اإلعبلـ تعمؿ عمى التنفيس العاطفي كتساعد 
عمى اليركب مف أعباء الحياة، المرافقة، تعزيز القيـ مف خبلؿ التعرض لما يتكافؽ كقيـ 

مف االنتقادات، حيث يكجد الكثير مف الجميكر. كما تعرضت ىذه الدراسة إلى مجمكعة 
 الغمكض  كااللتباس حكؿ إمكانية األفراد اإلفصاح عف دكافعيـ.

                                                           
 70: المرجع نفسو، ص.1
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بالرجكع إلى الدراسة الميدانية، فقد سجمت ثبلثة دكافع بمتكساط حسابية مرتفعة،  أما 
باقي الدكافع فقط كانت في المدل المتكسط، كيمكف ترتيب دكافع مشاىدة عينة الدراسة 

 يكف كاآلتي:لمتمفز 

 ( كىك مف المستكل المرتفع.2.49حصؿ عمى أعمى كسط حسابي بمغ )الترفيو:  -1
جاءت الرتبة الثانية بكسط حسابي  :معرفة آخر األخبار كالمستجدات المحمية -2

 (.2.38مرتفع أيضان بمغ )
كجاءت الرتبة الثالثة بكسط حسابي مرتفع أيضان بمغ  تحصيؿ ثقافة عامة: -3
(2.34.) 

 .(2.22بكسط حسابي بمغ ) األخبار كالمستجدات العربية:معرفة آخر  -4
 (.2.15: بكسط حسابي متكسط بمغ )مؿء كقت الفراغ -5
( كبانحراؼ 2.08: بكسط حسابي متكسط بمغ )مشاركة األسرة في المشاىدة -6

( كىك أقؿ مف االنحراؼ المعيارم لمرتبة التالية السابعة رغـ تساكم 0.68معيارم بمغ )
 (.2.08الرتبة السابقة حينما بمغ ) الكسط الحسابي مع

 (.1.72:  بكسط حسابي بمغ )اليركب مف الكاقع كمشكالتو -7
( كىك مف 1.55: بكسط حسابي بمغ )األصدقاء كالزمالء في المشاىدة مشاركة -8

 المستكل المنخفض.

(،   1.19كاألخيرة بكسط منخفض بمغ ) كحصمت "دكافع أخرل" عمى الرتبة العاشرة -9
تعمـ المغات األجنبية، االبتعاد عف التنظيؼ كاألعماؿ المنزلية، تعمـ  فع:كأبرز ىذه الدكا

 .الطبخ كلميركب مف الدراسة
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 - مرتبة ترتيبا تنازليا -( دكافع مشاىدة التمفزيكف 24الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي الدكافع
 مرتفعة 1 0.63 2.49 الترفيو

 مرتفعة 2 0.74 2.38 بار كالمستجدات المحميةمعرفة آخر األخ
 مرتفعة 3 0.64 2.34 تحصيؿ ثقافة عامة 

 متكسطة 4 0.77 2.22 معرفة آخر األخبار كالمستجدات العربية
 متكسطة 5 0.70 2.15 مؿء كقت الفراغ

 متكسطة 6 0.68 2.08 لمشاركة األسرة في المشاىدة
 متكسطة 7 0.80 *2.08 معرفة آخر األخبار كالمستجدات الدكلية

 متكسطة 8 0.80 1.72 اليركب مف الكاقع كمشكبلتو
 منخفضة 9 0.69 1.55 لمشاركة األصدقاء كالزمبلء في المشاىدة

 منخفضة 10 0.58 1.19 لدكافع أخرل

 رم األقؿ عمى األكثر.في حالة تساكم المتكسطات الحسابية يجرم مفاضمة االنحراؼ المعيارم كيتقدـ في الرتبة االنحراؼ المعيا* 

دنيس يبدك أف ىذه الدكافع تقترب كثيرا مف األسباب العامة  النمطية التي قدميا 
 :  1الستخداـ  التمفزيكف عمى النحك التالي  McQuailDenisماككيؿ 

، البحث التي تجرم في المحيط  األحداثك  أخر األخبار عمى االطبلع :اإلعالـ -1
، إشباع الفضكؿ البحث عف كيفية اتخاذ القراراتعف النصيحة حكؿ مسائؿ عممية، 

 .كاالىتماـ  العاـ
 الحصكؿ عمى األمف عف طريؽ المعرفة.التربية، التعميـ الذاتي:  -2

                                                           

: : لبلطبلع أكثر  1 
Denis McQuail: Mass communication theory) an introduction  ( , 2nd edit, sage 
publication, Beverly Hills, Cali, 1987. 
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البحث عف تعزيز لمقيـ  ،البحث عف نماذج لمسمكؾاليكية الشخصية:   -3
 .معرفة الذات الشخصية،

حكؿ  معارؼاكتساب ، الربط بالعائمة كاألصدقاء كالمجتمعاالندماج كالتفاعؿ:  -4
ظركؼ اآلخريف، التقمص االجتماعي، التماىي مع اآلخريف كاكتساب حسف االنتماء، 

 البحث عف أرضية لممحادثة كالتفاعؿ االجتماعي، المساعدة في أداء األدكار االجتماعية، 
اليركب مف المشاكؿ، الحصكؿ  االسترخاء، كيدخؿ ضمنيا: ،ة: أك التسميالترفيو -5

  الثقافية كالجمالية، مؿء كقت الفراغ، التنفيس العاطفي، اإلثارة الجنسية.عمى المتعة 

كعمى عكس ترتيب ماكسكيؿ، أيف كاف الترفيو يتذيؿ الترتيب، احتؿ المركز األكؿ 
فيما احتؿ اإلعبلـ بمعنى اإلخبار لمتمفزيكف،  المستجكبيف كفؽ دكافع استخدامات الطمبة

 المركز الثاني.

ىك الدافع األكؿ لمشاىدة التمفزيكف، كأكؿ سؤاؿ قد يتبادر في يبدك أف الترفيو 
 ؟  Entertainment- Divertissementاألذىاف ىك:ما معنى الترفيو

مفارقة كلكنيا معاشة، إف ما نعرفو جيدا  كنتحدث عنو كثيرا كنستيمكو، نعجز غالبا 
ا ىك الترفيو، كما ىي حيف نسأؿ عنو أف نقدـ تعريفا محددا لو، ربما مف كثرة ما نألفو. م

المادة الترفييية؟ كماىك تأثير الترفيو، أسئمة تشغؿ الباحثيف السكسيكلكجييف كلـ يتـ بعد 
. إف ما اصطمح عمى تسميتو بالترفييي يبقى 1التكصؿ إلى إجابات حاسمة كمتفؽ عمييا

 .2ضبابيا قد يفيد شيئا كقد ال يفيد

                                                           
 29.1ص. .1997، دمشؽ ، 01،ط.)الدراما التمفزيكنية(ي التمفزيكف: سكسيكلكجيا الترفيو ف: أديب خضكر1
) التمفزيكف العربي مثاال(، مرجع سابؽ، البرامج الثقافية ك التربكية ك مسألة اليكية: عبد القادر بف شيخ كآخركف: 2

 .24ص.



 الفصؿ األكؿ: في تكصيؼ التمفزيكف
 خصائص التمفزيكف

676 
 

إذ ليس ثمة ترفييا مطمقا، ، بية الترفيونس 1تعكد صعكبة ذلؾ إلى عدة أمكر أبرزىا  
 إف ما ىك ترفييي بالنسبة لشخص ما أك لمجتمع ما، أك لفترة زمنية ما،  قد ال يككف

 أك مجتمع آخر، أك لفترة زمنية أخرل.  ربالضركرة كذلؾ بالنسبة لفرد آخ
ف إف قطعة مكسيقية يمكف أف تككف مادة ترفييية لطالب أك ميكانيكي، كلكنيا قد تكك 

مادة جدية لمؤلؼ مكسيقي. حتى برامج المسابقات ذاتيا كىي المادة الترفييية بالنسبة 
لشرائح كاسعة كمتعددة مف جميكر المشاىديف يمكف أف تككف مادة جدية بالنسبة لباحث 
أك لناقد تمفزيكني أك مصمـ أزياء أك مبدع ألعاب. البرنامج الرياضي أيضا مادة ترفييية 

ادة جدية لبلعبيف كالمدربيف كالحكاـ. كما أف المادة ذات الصفة لمجميكر، كلكنو م
الترفييية اآلف قد ال تحمؿ الصفة ذاتيا بعد عقديف مف الزمف. مادة جدية ما األخبار مثبل  
يمكف أف يدركيا المتمقي عمى نحك آخر ألسباب متعددة كمتنكعة مرتبطة بطريقة المعالجة 

 ؽ المتحيز أك عدـ الفيـ كالكعس.أك عدـ التعاطؼ  أك المكقؼ المسب
إذا كيؼ يمكف التعرؼ عمى المادة التمفزيكنية بأنيا ترفييية ؟ ككيؼ يمكف التمييز 

 : 2بيف مختمؼ المكاد التمفزيكنية ؟  يمكف ذلؾ مف خبلؿ عدة  مناىج 
يمكف اعتبار مادة تمفزيكنية ما ترفييية إذا ما كتبت كأخرجت كقدمت كفؽ القصد:  -1

يو. غير أف الدراسات تؤكد أف كثيرا مف المكاد التي قصد المرسؿ أف تككف بقصد الترف
ترفييية لـ يدركيا المشاىد ىكذا، كبالتالي فإف تأثره بيا لـ يكف ترفيييا، إذا تظير ىنا 

 ضركرة التركيز عمى المتمقي المستيدؼ، الحمقة األخيرة في العممية االتصالية.
متقي ىذه المادة؟ ككيؼ يستكعبيا ؟ كبالتالي : كيؼ يدرؾ المكفؽ إدراؾ المتمقي -2

ىؿ أثرت ىذه المادة عمى ىذا المتمقي، كما ىي طبيعة ىذا التأثير، إف طبيعة ىذا اإلدراؾ 
 كطبيعة ىذا التأثير ىما المتاف تحدداف طبيعة ىذه المادة.

                                                           
 30-29ص.ص. الدراما التمفزيكنية(، مرجع سابؽ، )سكسيكلكجيا الترفيو في التمفزيكف: أديب خضكر: 1
 .31-30ص.ص. ،: المرجع نفسو2
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: يعتبر التعرؼ عمى المضمكف الحقيقي لممادة مف خبلؿ تحميمو كفؽ المضمكف -3
ج تصنيفيا. غير أف االعتماد عمى تحميؿ المادة المقدمة باعتبارىا نصا فقط أحد مناى

 يستبعد خصكصية إدراؾ المتمقي، كخاصة خصكصية المخرج أك المنتج الذم يقدميا.

يجب النظر إلى العممية االتصالية ككؿ متكامؿ،  فالعمؿ التمفزيكني  يشتمؿ عمى  
ف ليستقبميا كيتفاعؿ معيا المتمقي. يبقى تحديد ما ينتج مف مكاد يعرضيا كيقدميا التمفزيك 

المادة الترفييية أحد اإلشكاليات القائمة التي أفرزىا التمفزيكف،  إف أحدا ال يستطيع أف 
يحدد عمى كجو الدقة كاليقيف ما ىك الترفيو أك ما ىك ترفييي ك ما ىك غير ترفييي، غير 

 دمت تعريفات لمترفيو التمفزيكني. أف األبحاث كالدراسات أثرت المكضكع، كأغنتو، كق

الترفيو ىك االرتباط الجاد بأكجو النشاط التي يمارسيا الفرد في أكقات الفراغ، التي 
يككف مف نكاتجيا االسترخاء كالرضى النفسي. كما أف الترفيو يعد أسمكبا لمحياة كيعمؿ 

 .1قات الفراغ عمى تنمية شخصية الفرد الذم يختار نشاطو بدافع شخصي ليمارسو في أك 

يتميز الترفيو بمممكسيتو بمعنى أنو مادة محددة مقدمة بطريقة محددة، عبر كسيمة 
ذا ما انقطعت أية 2محددة كلجميكر محدد، في ظركؼ محددة كمف أجؿ تحقيؽ تأثير  ، كا 

 حمقة في ىذه السمسمة تقطع السمسمة بكامميا.
محتكل ما، كلذلؾ فإف المادة الترفيو ىك شكؿ، أسمكب، كربما أحيانا تقنية لتقديـ 

الترفييية التي يقدميا التمفزيكف ككسائؿ االتصاؿ الجماىيرم األخرل أيضا يتـ انتقاؤىا 
 .3كاختياراىا كمف ثـ معالجتيا كتقديميا كعرضيا مف نفس اإلطار المرجعي اإلعبلمي

                                                           
 .98ص.، مرجع سابؽ، المعجـ في المفاىيـ الحديثة لإلعالـ كاالتصاؿ: مي عبد اهلل، عبد الكريـ شيف: 1

.29، مرجع سابؽ، ص.سكسيكلكجيا الترفيو في التمفزيكف: أديب خضكر:  2 
10: المرجع نفسو، ص. 3 
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التمثيميات المسمسبلت ك  –تتمثؿ المادة التمفزيكنية الترفييية في الدراما التمفزيكنية 
كاألفبلـ التمفزيكنية، برامج المسابقات عمكما كبرامج المنكعات الغنائية كالبرامج  -كالسيرات

المكسيقية، كبرامج العركض ككذلؾ البرامج الرياضية، كثمة مف يعترض عمى إدخاؿ 
 البرامج الرياضية ضمف المكاد الترفييية. 

ح في أكقات الفراغ كصناعات الترفيو ىك نظاـ اإلنتاج السائد عالميا كالكاض
تكاليؼ إنتاج الترفيو مرتفعة، لذلؾ مثؿ غيرىا مف صناعة الثقافة أك الصناعات  المحتكل،

اإلبداعية الدافع الكحيد ىك تعظيـ الجميكر كتخفيض تكاليؼ الكحدة  كفؽ منطؽ 
 .1الضركرات التجارية تعمؿ عمى مجرد تكفير متطمبات المستيمؾ

بمفيكميف أساسييف في التمفزيكف: التشكيؽ كاإلثارة، فبالنظر إلى  يرتبط مفيكـ الترفيو
القدرات الفنية اليائمة التي يكفرىا جياز التمفزيكف مف حيث سرعة اإلرساؿ ككثرة المقطات 
كتنكع األلكاف، كالقدرة عمى التقاط المشاىد المثيرة عف قرب أك عف بعد.. كؿ ىذه األمكر 

ثارة.  تجعؿ منو أداة تشكيؽ كا 

الترفيو التقميدية  كسائؿ ففي ظؿ عدـ كجكد بدائؿ أخرل لمترفيو، كفي ظؿ تراجع
الشعبية المحمية، كربما اندثارىا مف ركاة الحكايا، الفرؽ الجكالة، المغنيكف الشعبيكف...، 
أك حتى السنما كالمسرح كاألماكف العامة ذات الطابع الترفييي، أك كجكدىا بدكف فعالية، 

ي مقابؿ ثقافة ف   “ culture d’appartemetفزيكف  " ثقافة البيتكرست شاشة التم
، فعدـ كجكد كسائؿ ترفييية أخرل جعمت المشاىد culture de sortie.2الخرجات 

المصاب بالممؿ مسمرا أماـ الشاشة. فالتمفزيكف ىك اإلثارة الكحيدة في حياة أكثر الناس 

                                                           
1:John Hartly and Ohters:communication ,cultural and Media studies( The key 
concepts),  Routlege,3 edit, 2004,p.83. 

.66-65مرجع سابؽ، ص.ص.، الثقافة كاإلعالـ: مخمكؼ بكطركح:  2 
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، فالمنتجكف كالمخرجكف التمفزيكنيكف الذ يف يدرككف قدرات الكسط المحدكدة قامكا اليـك
 . 1بتطكير تقنية كاسعة مف الحيؿ يمكنيا النجاح في إبقاء تعامؿ المشاىد

يعتبر التمفزيكف الكسيمة الترفييية األكلى بعد فشؿ الصحافة كاإلذاعة، فقد أكدتا 
كجو نحك عجزىما عف تقديـ المادة الترفييية الكافية كالجذابة، كعمؽ مجيء التمفزيكف الت

الترفيو، كأصبح يتـ الحديث كبشكؿ بدييي عمى أف الجميكر يقبؿ عمى التمفزيكف أساسا 
مف أجؿ الترفيو كالحصكؿ عمى التسمية كالمتعة، كأف الكظيفة األساسية لمتمفزيكف أصبحت 

 إشباع ىذه الحاجة.

قبؿ الفرد عالجت السكسيكلكجيا األمريكية أسئمة مثؿ : لماذا الترفيو أساسا؟  كلماذا ي
 أك الجماعة عمى مكاد الترفيو؟

بصدد اإلجابة عف ىذه التساؤالت، يمكف التمييز في السكسيكلكجيا األمريكية بيف  
 نظريتيف:

التي تؤكد أف حالة البلتكازف النفسي التي يككف فييا المتمقي النظرية النفسية:  -
ة كربما ضعيفة كمضممة ىي التي تدفعو إلى مشاىدة مادة الترفيو التي تقدـ صكرة ميزكز 

ىذه النظرية مثؿ كاتز كفكلكر مفيـك االغتراب الذم يدؿ عمى  منظركلمكاقع، كيبرز 
الشعكر بعدـ القدرة، أك التفاىة أك الشعكر باالنعزاؿ، كيرياف أنو ينتج الرغبة في تمقي 

 ككسيمة لميركب مف الكاقع. كتعمؿ كسائؿ اإلعبلـ عمى تمبية ىذا الطمب. الترفيو،

عطي ىذه النظرية مكانة خاصة لممشاىد إذ ترل أنو ىك الشخص الذم يقع عميو ت
تأثير مكاد الترفيو، كفي الكقت ذاتو ىك الشخص الذم يقؼ كراء كجكد المكاد المنتجة 
إلحداث مثؿ ىذا التأثير. كفي المحظة التي يعتبر تقديـ ىذه المكاد كاستجابة لطمب 

                                                           

.56،ص.1988، دار طيبة، الرياض، 02، ط.: األسرة المسممة أماـ الفيديك كالتمفزيكفكجؾ مكركاف:  1 
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بح في آف كاحد سببا لمعممية كمكضكعيا ...إنو الشخص المشاىد، فإف ىذا األخير يص
 نو الذم يقع عميو الفعؿ.ا  الفاعؿ ك 

تبحث ىذه النظرية عف أسباب الطمب عمى الترفيو كعف  النظرية االجتماعية: -
ف بنية أالباحث األمريكي دينيس مكام  حيث رألدكافع اإلقباؿ في أرضية اجتماعية، 

األغمبية الكاسعة محركمة مف الخيرات  غالبية المجتمعات المعاصرة في كضع جعؿ
المادية، ال تستطيع أف تحقؽ ىدؼ تحسيف أكضاعيا المادية، في ىذه الحالة يمكف تمبية 
ىذه الحاجة بتقمص شخصيات نجكـ كأبطاؿ عالـ الترفيو، أك بالمشاركة المزيفة فيحيا 

 المشاىد حياتيـ الناجحة، فالترفيو مف خبلؿ التقمص بالتعكيض.

نما اجتماعية سببيا الرئيس البنية كىكذا  فإف الحاجة إلى الترفيو ليست نفسية كا 
نما الجماعة  االجتماعية التي تميز المجتمعات المعاصرة. فبل يتـ اغتراب الشخص فقط كا 

شباعا ليا.  كميا. كيأتي التمفزيكف استجابة ليذه الرغبة كا 

سكسيكلكجيا األمريكية لمفيـك ال بياـمار  تعرض الباحث االجتماعي الفرنسي جكف
لمترفيو كتأثيره كدكافع اإلقباؿ عميو. يرل بياـ أنو يبدك لمكىمة األكلى أف ثمة تناقضا بيف 
االتجاه األكؿ الذم يرل أف آثار البلمباالة االجتماعية تنبع مف مجرد كجكد مادة الترفيو، 

ا، كلكف النظرة المعمقة كبيف االتجاه الثاني الذم يفصؿ بيف كجكد المادة الترفييية كتأثيرى
لبلتجاىيف تدرؾ بكضكح أف ىذا التعارض ال يحدث بيف إشكاليتيف مختمفتيف نظريا 
بنظاميما المفيكمي كبالحقؿ النظرم الذم تنتمياف إليو، بالعكس إنو تعارض داخمي في 
نفس اإلشكالية، كلذلؾ بالرغـ مف مبلحظة االختبلؼ في خبلصة التحميميف فإف مقدمتيما 

نما تأثيرىا ىك الذم يفعؿ ذلؾ.كاح  دة  : كجكد المادة ال يثير مشكمة/ كا 
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الحصكؿ عمى األخبار كالمستجدات أما الدافع الثاني لمشاىدة التمفزيكف، ىك 
عمى األحداث الجارية  باالطبلعالمصادر التي تسمح  ى. يظؿ التمفزيكف مف أكلالمحمية

امؿ األساسي لئلعبلـ السياسي عمى الصعيد المحمي كالدكلي، لكنو ال يشكؿ الح
العقبلني، فالمنطؽ الجمالي كاالستعراضي يغالب كيتجاكز المنطؽ التفسيرم العقبلني 
لؤلحداث، فالفرجة كتكليد االنطباعات تكاد تطغى عمى المعمكمات كاآلراء الكامنة في ثنايا 

 .1الصكر المتدفقة 

 tvـ األكؿ إلى قناتي الشركؽلمحصكؿ عمى األخبار المحمية، يتكجو الطمبة في المقا
كمف ثـ تمييا القنكات العمكمية، كالقناة الثالثة. مف خبلؿ  Dzair-tvثـ  tvكالنيار 

المقاببلت الجماعية عّبر الطمبة عف أسباب ىركبيـ مف القنكات العمكمية ك لجكئيـ إلى 
األخبار القنكات " الجزائرية" الخاصة، حيث صرحت إحدل الطالبات قائمة :" فيما يخص 

الكطنية أختار قناة الشركؽ، عمى األقؿ تضع المكجز اإلخبارم العاجؿ، أما القناة 
األرضية الحككمية ال يكجد بيا ىذا"، فيما صرحت زميمة ليا:" القناة األرضية تذيع 

 األخبار في الثامنة فقط، أما القنكات الخاصة فكؿ األكقات يكجد بيا أخبار".

ظيكر ميكر إلى التمفزيكنات المحمية تغيرت، بعد عمى ما يبدك أف نظرة الج
، حيث تأكد الكثير مف الدراسات النظرية كاإلمبريقية عف المحطات التمفزيكنية الخاصة

(،  2005)التي نشرت سنة 2نظرة كاحدة:  فبالرجكع إلى دراسة  مصطفى مجاىدم
اإلعبلـ ، فإف كسائؿ 2002كتضمنت  نتائج مسحا  اجتماعيا أجرم بالجزائر سنة 

                                                           
، مجمة الصكرة ك االتصاؿ، العمكمي ك التمفزيكف في الدكؿ العربية :إشكالية الفضاء: نصر الديف لعياضي 1

 .194، ص.2012، سبتمبر 2-1منشكرات مخبر االتصاؿ الجماىيرم كسيميكلكجية األنظمة البصرية، ع.
2 :voir   : Mustapha Medjahdi,:La  jeunesse algérienne et les techniques de 
l'information et de la communication (TIC)",  Insaniyat , n29-30, 2005, disponible sur 
 :http://insaniyat.revues.org/4475, Consulté le 09/09/ 2014, 10.37 h. 

http://insaniyat.revues.org/4475
http://insaniyat.revues.org/4475
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مف المقاببلت، كاعتبرت أنيا غير قادرة عمى  %95المحمية  تعمؿ عمى الدعاية كفقا لػ 
كما أف المكاطنكف مف كؿ الطبقات ال يثقكف في كسائؿ  .تقديـ أية معمكمات جديرة بالثقة

اإلعبلـ الكطنية، التساؤؿ الذم يطرح منذ زمف بعيد ىك في ماذا تفيد ىذه األخبار 
 .1قد تمكف الطبقة السياسية مف التفاخر كمف اإلعجاب بنفسيا التمفزيكنية؟

في الحقيقة معظـ الصحفييف ال يستطيعكف التفريؽ بيف الدعاية كاإلعبلـ، ما  
يقدمكنو عمى أنو إعبلـ ليس في حقيقة األمر سكل مزيج مف الدعاية ذات المستكل 

دك ذات نكعية كمصداقية المنحط، الكمضات اإلشيارية المبثة في القنكات األجنبية تب
 .2مقارنة بالجرائد اإلخبارية التمفزيكنية ىذه

ىذه األفكار سادت فترة احتكار الدكلة لقطاع السمعي البصرم، كتغيرت بعد "فتحو  
لمخكاص"، بؿ كأصبحت القنكات "الجزائرية الخاصة" مصدرا لممعمكمات. يدافع أحد الطمبة 

الميـ أف تككف قادرا عمى الحصكؿ عمى معمكمات عف ىذا الخيار قائبل: بالنسبة لي مف 
 مف صحفييف مف" الببلد" الذيف يعرفكف الثقافة المحمية ".

بالمغة العربية أك  24أما لمحصكؿ عمى األخبار الدكلية فيتـ المجكء إلى قناة: فرانس 
 بالعربي. BBCالفرنسية أحيانا، قناة الجزيرة، العربية، كقناة 

كالحصكؿ عمى المعمكمات كالمستجدات المحمية أىـ أبرز  ىكذا تبيف أف الترفيو
دكافع مشاىدة التمفزيكف، ىذا ىك االتجاه الحديث لبرامج التمفزيكف، المزج بيف اإلعبلـ 
كالترفيو. فبرامج التمفزيكف ليست جامدة، كمصاغة بشكؿ نيائي كدائـ، بؿ ىي عرضة 

كاؿ التعبير التمفزيكني في ظؿ لمتطكر كالتجديد عمى صعيد المحتكل كالشكؿ كتطكر أش
                                                           

مرجع م(، ) األنظمة ك المجتمعات العربية في مكاجية التحدصدمة االتصاؿ الشمكليفؤاد بف حالة: : 1
 .119سابؽ،ص.

 . 119: المرجع نفسو، ص.2
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المتغيرات االقتصادية كاالجتماعية كالتقنية، كؿ ىذه العناصر أفرزت تعبيرا ىجينا مثمما 
 .1كىك إدغاـ لئلعبلـ كالترفيو infotrainmentيعبر عنو مفيـك 

ىذيف العنصريف يقترباف كثيرا مف أفكار ماكمكىاف، حيث اعتقد أف ىناؾ أسمكبيف 
ئؿ اإلعبلـ مف حيث أنيا كسائؿ لنشر المعمكمات كالترفيو )مف خبلؿ لمنظر إلى كسا

ف ىذه األفكار تقترب إلى أكما  الدراما(، أك أنيا جزء مف سمسمة التطكر التكنكلكجي.
بقكلو أف اإلعبلـ  O’sullivenحداثة لئلعبلـ كالتي قدميا ك.سكليفاف  االكثر التعريفات

 .2يقدـ المعمكمات كالتسمية إلى الجميكر غير محدد ج الذماالجماىيرم ىك الممارسة كالنت

كقد تطكرت الكتابات الخاصة بالتمفزيكف سكاء تمؾ المتعمقة بالدراما أك برامج 
شكا النقاد مف  عندمااألخبار، فمـ يكف لمتمفزيكف تراث أدبي ذك ثقؿ إال فترة السبعينات 

 3ىذه الكسيمة الجديدة، كبل كفؽ أسمكبو الخاص

أىمية التمفزيكف في تحصيؿ ثقافة عامة، كيظير مف خبلؿ الدردشة أف كما تظير 
الطمبة لدييـ مفيكميـ الخاصة حكؿ تحصيؿ ثقافة عامة، فيـ يتحصمكف عمييا مف 
المسمسبلت كاألفبلـ األجنبية كبخاصة التركية كاليندية منيا، كالتعرؼ عمى العادات 

"أحب  حت بو إحدل الطالبات:كالتقاليد كطريقة األكؿ كغيرىا...عمى حسب ما صر 
مشاىدة األفبلـ اليندية لكي أتعرؼ عمى عادات كتقاليد جديدة كطريقة األكؿ كالمباس 
كالتصرؼ كغيرىا..... فأكتسب ثقافة جديدة.....". ىناؾ نسبة كبيرة مف الناس ال يقرأكف 

                                                           
 .81، ص.مرجع سابؽ  )الكقكؼ عمى تخـك التفكير(،قراءة في ثقافة الفضائيات العربيةعيسى القادرم:  : نيكد1
، 2015اإلمارات العربية المتحدة،  -،  دار الكتاب الجامعي، لبناف01ط.  ،نظريات اإلعالـ: حسني محمد نصر: 2

  .155ص.
3 :voir: Laurence Leveneur: Du télé-viseur au téléspectateur , Questions de 
communication, n10, 2006, disponible sur :                                                           
http:// questionsdecommunication.revues.org/7723 , Consulté le 13 /09/  2013, 23.20h. 
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ركميف ثقافية أية جريدة، الذيف يعتبركف التمفزيكف مصدرا لممعمكمات كالثقاقة، ىؤالء المح
، لكف يبدكا أف الدافع 1كما كصفيـ بكرديك، ليس لدييـ أم مصادر لمثقافة عدا التمفزيكف

أقرب إلى البحث عف نماذج سمكؾ  كبناء اليكية الشخصية ، أكثر منو إلى  تحصيؿ 
 ثقافة عامة. 

زاكيتاف أخرتاف يجب التطرؽ إلييما، إحداىما مرتبطة بمسار العادة التي يكتسبيا 
لمستيمؾ في اإلقباؿ عمى شاشة التمفزيكف، فالتعرض لممادة التمفزيكنية ال يرتبط دائما ا

تعتمد أكثر  ـبالعادة كما أثبتت دراسة " إليكت ك ركزنبرج" بأف استخدامات كسائؿ اإلعبل
عمى العادة، أك كنتائج المسح الذم أجراه "ستكف" حكؿ أسباب مشاىدة المسمسبلت 

بر سبب العادة أقرب األسباب التي تدفع إلى مشاىدة الدراما التمفزيكنية التمفزيكنية، أيف اعت
ال يككف دائما    Barwise and Ehrenbergالتعرض لمتمفزيكف كما الحظ   2المسائية 

يمكف أف  أك عادة طقكسية، إذ ما يككف عرضيا بصفة غير مقصكدة، مخططا لو، فكثيرا
ؾ أحد الطبلب المستجكبيف قائبل" كنت جالسا يأتي بطريقة عرضية عشكائية، كما بيف ذل

فتحت التمفاز ىكذا، شاىدت لقطات مف مسمسؿ تركي، فاستمررت في المشاىدة، لقد 
أعجبتني المشاىد فكاصمت في متابعة المسمسؿ إلى النياية "، عمى ما يبدك أف كقت 

 ت التمفاز ىكذا".الفراغ أيضا يمعب دكرا في المجكء إلى التمفزيكف، حيما قاؿ الطالب " فتح

تبرز في العالـ المعاصر ازدياد كقت الفراغ في حياة الفرد، تعكد أسباب ىذه 
الظاىرة في الدكؿ المتقدمة إلى كثافة استخداـ التكنكلكجيا كتزايد اإلنتاجية كتزايد 
االستمتاع بالعائد المادم الناجـ عف ذلؾ، كيعكد في الدكؿ النامية إلى التسيب كاليدر 

أك شرائح طبقية ميسكرة  بقاتة كالتكاسؿ كعدـ اإلحساس بالكقت، كظيكر طكالعطال

                                                           
1 : Pierre Bourdieu:sur la télévision, op.cit. p.17. 

  .269مرجع سابؽ، ص. ،01، ط.نظريات اإلعالـ: حسني محمد نصر: 2
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 كمترفة.

الزاكية الثانية تتعمؽ بدافع اليركب مف الكاقع كمشكبلتو، فبالرغـ مف أنو تذيؿ ترتيب 
عكس ذلؾ،  تؤكد اء الدردشةدكافع مشاىدة التمفزيكف، غير أف تصريحات الطمبة أثن

أف  Chandlerا عف دكافعيـ الخاصة، كفؽ ما رآه  فالطمبة ال يمكنيـ  أف يصرحك 
المشاىديف يمكف أال يعرفكا لماذا اختاركا برنامجا معينا، كال يستطيعكف تقديـ الشرح الكامؿ 
حكؿ المكضكع، كما أف األسباب المقدمة مف قبؿ المبحكثيف حكؿ دكافع المشاىدة قد 

 تككف األقؿ أىمية أك األكثر تداكال كشيكعا.

مف مجمكع أفراد عينة %5.7الذيف يشاىدكف التمفزيكف نادرا، كنسبتيـ أما عف 
كاف أىميا مف حيث التكرار كالنسبة المئكية السبب فقد كانت أسبابيـ مختمفة ك  الدراسة

%( مف مجمكع عينة الدراسة،  أما 2.24ة )بالذم نصو "ىناؾ كسائؿ أكثر أىمية"، بنس
%(، أما األسباب األخرل فقد 1.56بنسبة بمغت ) "لعدـ كجكد كقت الرتبة الثانية فكانت "

 جاءت األعداد كالنسب ضعيفة كال يعكؿ عمييا لمتفسير. 

الظاىر أف الكسائؿ األكثر أىمية ىي األنترنت بكؿ تأكيد، حيث أف اإلعبلـ الجديد 
، كجاءت النسب ضعيفة ـ التقميدية بما فييا التمفزيكفتجاكز بخصائصو كؿ كسائؿ اإلعبل

ست كؿ البيكت مزكدة بخدمة األنترنت  كما أكد نتائج تقرير الديكاف الكطني ألف لي
 لئلحصاء حكؿ استخداـ الجزائرييف لمكقت.
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 مفيـك االغتراب  -2-1-1
: 1لعياضي بعديف أساسييف متداخميفاتمتمؾ المفاىيـ عمى حد تعبير نصر الديف 

التاريخي كالبعد الداللي، ىذا التداخؿ يؤكد أف المفيـك كائف فكرم يكلد بفعؿ ظركؼ  البعد
معينة تمكنو بمحتكيات تصكرية محددة، كتتغير باستخدامو المتبدؿ حسب السياقات 
التاريخية كالمنطمقات الفمسفية، ككؿ محاكلة لبلقتراب مف مضمكف أم مفيـك يتطمب 

مساؾ بمضمكف أك مضاميف أم مفيـك يتطمب المعرفة االستعانة بمفاىيـ أخرل،  كاإل
 بتاريخو.

اكتسب مفيـك االغتراب )أك االستبلب( حؽ الكجكد الفكرم الراسخ، منذ أكاخر القرف 
الثامف عشر، كال يزاؿ حتى يكمنا ىذا، بيف المفاىيـ الفكرية البارزة في الفمسفات المعاصرة 

 2كفي عمـ االجتماع كعمـ النفس
في كتابو  R.Schachtى تاريخ االغتراب، أشار ريتشارد شاخت  بالرجكع إل 

 Alienareمف الفعؿ  مشتؽأف مصطمح االغتراب ىك ترجمة انجميزية 1970االغتراب   

بمعنى نقؿ أك إبعاد شيء ليصبح غريبا عف صاحبو أك نقؿ ممكية شيء ما إلى شخص 
خر أك حدكث انفصاؿ، أك آخر، كما يضفي ىذا الفعؿ معنى الفتكر في عبلقة كدية مع آ

 Alienusيعنى االنتزاع أك اإلزالة، كما يشتؽ ىذا الفعؿ البلتيني مف كممة التينية أخرل 
 .التعمؽ بو أك Other, Anotherخر أك اآلخر  آبمعنى االنتماء إلى 

                                                           
، مجمة الصكرة كاالتصاؿ، منشكرات : إشكالية الفضاء العمكمي كالتمفزيكف في الدكؿ العربية: نصر الديف لعياضي1

 .177، ص.2012، سبتمبر 02-1نظمة البصرية، جامعة كىراف، ع.مخبر االتصاؿ الجماىيرم كسيميكلكجية األ
2

، خريؼ 01)ىكبز، ركسك، ىيغؿ(، مجمة الككفة، ع. المقدمات الكالسيكية لمفيكـ االغترابفالح عبد الجبار: :  
 ، متاح عمى:05، ص.2012

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/Kufa_Review/article/viewFile/8/pdf_4 ،

 سا. 33.67، 63/70/3762اطلغ ػلُه بتارَخ 

http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/Kufa_Review/article/viewFile/8/pdf_4
http://www.uokufa.edu.iq/journals/index.php/Kufa_Review/article/viewFile/8/pdf_4
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الثابت أف مصطمح االغتراب ظير في المغة البلتينية كترجمة لبعض المصطمحات 
لحالة تحكؿ الكائف خارج ذاتو، كليذا يشير االغتراب لحالة اإلنساف  اإلغريقية التي تشير
 .  1الذم تجاكز ذاتو 

، الذم Aliénationترجـ إيميؿ دكركايـ ىذا االسـ البلتيني إلى الفرنسية فأصبح 
يعني النفكر كالكراىية، كما تعني ارتياف كاستبلب، أم شخص يصبح بفعؿ ظركؼ 

 . 2عبدا لؤلشياء   كيعامؿ نفسو كشيء  –خارجية اقتصادية، أك سياسية 
، كالجدير بالذكر أنو حتى اآلف يستخدـ Alienationأما في المغة اإلنجميزية فنجد 

ير مباشرة لمضمكف المصطمح البلتيني مصطمح االغتراب في المغة االنجميزية ليش
Alienatio  .كضمنياتو 

كاأللمانية    Aliénationكالكممة الفرنسية   Alienationإف المقابؿ لمكممة االنجميزية 
Entfremdung. في المغة العربية ىك االغتراب كأحيانا يعرؼ باالستبلب  ، 

ب أم بعد، كيقاؿ أغرب أشار ابف منظكر إلى أف التغريب ىك النفي عف البمد كغر 
عني أم تباعد، كالغربة كالغرب ىي النزكح عف الكطف، كاالغتراب كالتغريب ىي كذلؾ 

 النزكح عف الكطف، كغريب أم بعيد عف كطنو، كالجمع غرباء.
يذكر ابف منظكر  في لساف العرب أف االغتراب افتعاؿ الغربة، كفي الحديث أف 

تكا مغتربيف ألف فييـ ك لذيف يشترؾ فييـ الجف، كيمفيكـ مغربكف قيؿ كما المغربكف قاؿ ا
عرقا غريبا، كما أما كممة غربة تدؿ عمى معنى النكل كالبعد، فغريب أم بعيد عف كطنو، 
كالجمع غرباء كاألنثى غريبة، كالغرباء ىـ األباعد،  كاغترب فبلف إذا تزكج إلى غير 

 أقاربو.

                                                           
 .24-23ص.ص. ، مرجع سابؽ،دراسات في سيككلكجية االغتراب: عبد المطيؼ محمد خميفة :1
مظاىرة كمحدداتو بيف النظرية كالتطبيؽ(، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ) االغتراب النفسيعفاؼ عبد المنعـ: : 2

 .18، ص.2008
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يف: األكؿ يدؿ عمى الغربة المكانية عمى ىذا النحك فالكممة العربية تدؿ عمى معني
 . 1كالثاني يدؿ عمى الغربة االجتماعية

في إعادة بعث   Karl Marxأما في الفكر الغربي، فيرجع الفضؿ إلى كارؿ ماركس
ىذا المصطمح مف جديد بخاصة في مخطكطاتو االقتصادية كالفمسفية. كلكف ىؿ يمكف أف 

ف نذكر االغتراب عند "ىيجؿ" الذم يقكؿ نتحدث عف االغتراب عند كارؿ ماركس دكف أ
عنو إيريؾ فرـك أنو "المفكر الذم صاغ مفيـك االغتراب، كبالنسبة إليو تاريخ اإلنساف ىك 

 .نفس الكقت تاريخ االغتراب
كىؿ مف الممكف أف نتحدث عف ىيجؿ كنتجاىؿ السابقيف عميو كالمعاصريف لو مف  

فضؿ في إظيار مفيكـ االغتراب، كىؿ أمثاؿ ركسك كشيمر، كشيمنج ممف كاف ليـ ال
نستطيع أف نتناكؿ ماركس دكف أف نشير إلى فيكرباخ الذم يعد حمقة اتصاؿ ما بيف 

كالقائمة قد تطكؿ  جدا، فتاريخ االغتراب  يشكؿ  حمقات متصمة   2ىيجؿ ك ماركس؟
 .متتابعة يصعب الفصؿ بينيا، ال يمكف تناكليا جميعيا

المصطمح كدالالتو بتعدد السياقات كالمجاالت التي كما تعددت استخدامات ىذا  
كغيرىا لذلؾ سنقتصر عمى –كالسياسية كالديف كعمـ االجتماع كالنفس كالفمسفة  -كظفتو

 أىـ األعبلـ الذيف كتبكا حكؿ االغتراب.
أف كممة اغتراب تعني االنفصاؿ بيف الفرد كمجتمعو كما  Schachtيرل شاخت 

  لكنيا ال تعني عمى كجو التحديد سكء التكيؼ االجتماعي، يحممو المجتمع مف ثقافة، ك 
أك فقد الفرد لصبلت اجتماعية متعددة، كتعني فقد الفرد اإليماف باألىداؼ كالمعتقدات 
التي تمقى قبكال كركاجا في مجتمعيا كعدـ االرتباط بالثقافة الشائعة في مجتمعو، 

                                                           
 .13، ص.2005القاىرة،  دار غريب، مقياس االغتراب،: عبد المطيؼ محمد خميفة: 1
يركت، ،  المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، ب01ط. ،االغتراب عند إيريؾ فرـك : حسف محمد حسف حماد:2

 43، ص.1995
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لذم يعيش فيو بما يحكيو مف فاالغتراب عند شاخت ىك انفصاؿ الفرد عف مجتمعو ا
قكانيف منظمة كانفصالو عف القيـ السائدة كعف األفراد كالمجتمع فيفقد اإلنساف القدرة عمى 

 .1الكعي بما يدكر حكلو كما يدكر بداخمو فيغترب عف ذاتو كعف العالـ معا

أف كجكد اإلنساف ىك كجكد لبلغتراب أك تاريخ لبلغتراب، كأشار إلى  شاخت يرل
نساف يخمؽ الثقافة كيضع لنفسو مكانا فييا كبعد أف يخمقيا تصبح مغتربة عنو. أف اإل

ألنيا تقؼ خارج اإلنساف كمكضع منفصؿ حيث أف كؿ تمكضع ىك صكرة مف صكر 
االغتراب، كيصير اإلنساف في صراع مستمر طكاؿ كجكده فيك يحاكؿ السيطرة عمى 

ى ىذا الصراع يصير كجكد اإلنساف كمو كجكده كعمى القكل الثقافية التي يخمقيا كبناءا عم
 كجكد لبلغتراب أك تاريخا لو.

كما يذكر أف نظرية العقد االجتماعي ىي المنطؽ الرئيسي الذم برز منو فكرة  
كقد اتخذ المفيـك عندىـ معنا  ، االغتراب، بالرغـ مف عدـ  اإلشارة إلى لفظة االغتراب

قامة أم مجتمع مدني يجبر أفراده عمى التنازؿ قانكنيا يشير إلى التخمي أك التنازؿ، ألف إ
 عف بعض أك كؿ حقكقيـ الطبيعية إلى المجمكعة، ليتـ العقد االجتماعي. 

فتكماس ىكبز يعتقد  أف الحؽ قد تنحى جانبا إما بالتنازؿ عنو آلخر أك بالتخمي  
فرد فيو عنو. كيتفؽ جكف لكؾ مع ىذه المقكلة فالمجتمع السياسي يكجد حينما يتنازؿ كؿ 

 عف السمطة الطبيعة كيسمميا إلى المجتمع.

يشير فركيد إلى أف االغتراب سمة متأصمة في كجكد الذات في حياة اإلنساف، كما  
إذ ال سبيؿ مطمقا لتجاكز االغتراب مف كجية نظر فركيد بيف األنا كأليك كاألنا األعمى، 

                                                           
 .19-18، ص.ص) مظاىرة كمحدداتو بيف النظرية كالتطبيؽ(: االغتراب النفسيعبد المنعـ: عفاؼ 1
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أنو ال يمكننا التكفيؽ بيف  حيث ال يمكف  إلشباع الدكافع الغريزية عمى اإلطبلؽ، كما
 األىداؼ كالمطالب بيف الغرائز كبعضيا البعض فينتج االغتراب.

يرل سارتر أف االغتراب ظاىرة تاريخية اجتماعية كاقعية متأصمة في الكجكد 
اإلنساني بؿ يعتبرىا أحد الخصائص الكجكدية التي تنشأ مف الصراع بيف القكل المنتجة 

لؾ بأف كجكد اإلنساف سابؽ عمى ماىيتو حيث يمقى باإلنساف كعبلقات اإلنتاج، يكضح ذ
في الكجكد رغما عنو، عف رغبتو أك إرادتو كاختياره، فيمضي حياتو كائنا مغتربا يعاني 

 القمؽ .

يكاد ينعقد إجماع الباحثيف أف ىيجؿ ىك أكؿ مف استخدـ مصطمح االغتراب في 
استخدامو لبلغتراب أف انفصاؿ الفرد فمسفتو استخداما منيجيا مقصكدا . كيرل ىيجؿ في 

قد يككف بينو  كبيف الجكىر االجتماعي ، فالتفاكت بيف ظركؼ الفرد الحقيقة كطبيعتو 
 الجكىرية يؤدم إلى االغتراب عف الذات.

تحكؿ المصطمح إلى مفيـك اجتماعي مف خبلؿ كتابات ركسك حيث ركز في تحميمو 
طبيعة مشيرا إلى أف االغتراب أساسو أف كتفسيره لبلغتراب عمى عبلقة اإلنساف بال

 االنفصاؿ عف طبيعتو الخيرة مف خبلؿ اإلحساس في كسط اجتماعي مزيؼ .

يعتبر كارؿ ماركس مف الركاد الذيف حاكلكا تحميؿ مصطمح االغتراب، كيعكد إليو 
في  Rosen berg 1964الفضؿ حسب الكثير مف الكتابات كفي مقدمتيا ركزنبرج 

طمح إلى نظرية في المجتمع كمنحو مفيكما إمبريقيا كسكسيكلكجيا بعد أف تحكيؿ ىذا المص
 1كاف الىكتيا ميتافيزيقيا.

                                                           

.12ص.،: المرجع نفسو 1 
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 مخطكطات اقتصادية  برزت فكرة ماركس حكؿ االغتراب بصكرة قكية في مؤلفاتو )
، خمص إلى القكؿ  1844عاـ economic and philosophical manuscriptsكفمسفية 

عف عممو اليكمي كأدل ذلؾ بالضركرة إلى اغترابو عف نفسو  أف اإلنساف أصبح مغتربا
كعف إمكانياتو الخبلقة كاألكاصر االجتماعية التي تحدد إنسانيتو، ىذا االغتراب عند 

 ماركس يعزؿ اإلنساف عف نكعو اإلنساني كيجرده مف خاصيتو اإلنسانية .

نعيش فيو،  عمى أف االغتراب سمة عامة مميزة لمعصر الذمweber يؤكد فيبر  
مشيرا بذلؾ إلى انتشار االغتراب بيف فئات المجتمع عمى اختبلؼ كظائفيا كثقافاتيا، 
فيذكر أف العماؿ مغتربكف عف العمؿ كأدكات اإلنتاج كما أف الجنكد منفصمكف عف كسائؿ 
كأدكات الجياد كالدفاع كالعمماء منفصمكف عف كسائؿ البحث العممي، ككذلؾ المدنييف 

 كسائؿ اإلدارة كاإلنتاج.منفصميف عف 

أف االغتراب يعبر عما يعانيو اإلنساف المعاصر مف  Fromm1 1969يرل فرـك
أزمات كجكدية نفسية  كاجتماعية، تتمثؿ بعض مظاىرىا في طبيعة السياسات السائدة 
كطبيعة الحاكـ كالمحكـك كما يسكد العبلقات بيف األفراد مف سطحية كما ينتج عف 

ة في حياة اإلنساف مف شعكر باالنفصاؿ عف الذات أك المجتمع أك التغييرات السريع
 الثقافة التي ينتمي إلييا. 

يرجع ذلؾ إلى طبيعة المجتمع الحديث كسيطرة اآللة كالتكنكلكجية الحديثة عمى 
اإلنساف فيي مف صنعو كلكنيا سادت عميو. كال يحيا المغترب باعتباره خالؽ ألفعالو، بؿ 

فيك خمؽ أشياء بنفسو كلكنو ال يشعر أنو خالقيا بؿ  ،ره شيئا ناقصايحيا حياتو باعتبا

                                                           
،  المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر 01ط. ،االغتراب عند إيريؾ فرـكمحمد حسف حماد:  أكثر:  حسف: لبلطبلع 1

 .1995كالتكزيع، بيركت، 
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يشعر أنو عبد ليا، يحيا بعيدا عف ما يستخدمو مف أشياء، يحيا بعيدا عف إخكانو في 
 المجتمع كالعمؿ عف نفسو.

االغتراب بأنو مقدار ما يشعر بو الفرد مف رفض لمقيـ White 1970تعرؼ كايت 
االغتراب بأنو الرفض الكاضح  Keniston 1971كيعرؼ كينستكف كالمعايير االجتماعية، 

 لمقيـ السائدة في المجتمع كاالنسحاب منو كالتمرد عميو.

أف االغتراب يعبر عما يعانيو الفرد مف انفصاؿ عف  Horney1975 رأت ىكرني
ذاتو، حيث ينفصؿ الفرد عف مشاعره الخاصة كرغباتو كمعتقداتو، كىك فقداف اإلحساس 

جكد الفعاؿ، كبالقدرة عمى التصميـ في حياتو الخاصة، كمف ثـ يفقد الفرد اإلحساس بالك 
بذاتو تعبيرا كبل عضكيا. يتحدث الفرد عف نفسو كما لك كاف مكجكدا آخر منفصبل كغريبا 

 عنو.

أف فكرة االغتراب تنتمي إلى إشكالية سابقة عمى  Luis Althusserألتكسير  كبيف
 Laيتجزأ مف تصكر إنساني لممجتمع. نشر مقاال لو في مجمة  الماركسية كأنيا جزء ال

pensée  ،"تحت عنكاف "اإليديكلكجيا كالعدة لمدكلةIdéologie et appareils idéologique d’état 

، أحدث ىذا المقاؿ حكؿ النظرية النقدية لبلتصاؿ ضجة عالمية 1نشر في كتاب لو كما 
مف المقاؿ صيغة تقابمية بيف األجيزة القمعية تجاكزت فرنسا إلى كثير مف الدكؿ، كتض

الشرطة( التي تمارس قيرا مباشرا كاألجيزة التي تقـك بكظائؼ إيديكلكجية  لمدكلة)الجيش،
ىذه األجيزة  Appareils idéologique d’étatالتي أطمؽ عمييا اسـ األجيزة اإليديكلكجية لمدكلة

تقـك بدكر تأميف كضماف كتأييد  (العائمةالمدرسة كالكنيسة ككسائؿ اإلعبلـ ك )المحكرية 

                                                           
1: voir: Luis Althsser : POSITIONS, les éditions sociales, Paris, 1976. 
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احتكار العنؼ الرمزم، ذلؾ العنؼ الذم يمارس ضمف فضاء التصكرات يحجب طبيعتو 
 التعسفية استنادا إلى شرعية طبيعية مزعكمة.

إف الممارسة الفعمية ليذه الييمنة اإليديكلكجية عادة ما تتـ مف خبلؿ استثمار  
يقة التي تعتمدىا الطبقة المالكة لمسمطة) المجتمع كاستخداـ ىذه األجيزة، أم الطر 

 السياسي( في ممارسة سمطتيا عمى ىذه الطبقات األخرل .

إذا تشير جميع اآلراء السابقة إلى أف االغتراب ظاىرة كجكدية يرجع تاريخيا إلى 
الكجكد كخمؽ اإلنساف حيث أنو ال اغتراب بدكف ذات تمارس ىذا االغتراب، أم أنو 

ريخية تأصمت في كجكد اإلنساف  كالزمتو عبر العصكر المختمفة كالثقافات ظاىرة تا
 .االغتراب يضرب في أعماؽ الفمسفةالمتباينة كالحضارات المتطكرة، فمفيـك 

( لتاريخ مصطمح االغتراب كالمسار الذم سمكو ىذا 1988قد عرض محمكد رجب )
تشار في حياتنا الثقافية المصطمح حتى كصؿ إلى ما ىك عميو حتى اآلف مف شيكع ك ان

 : 1المعاصرة كقسـ مسيرة المصطمح إلى ثبلثة مراحؿ 

: مرحمة ما قبؿ ىيجؿ: حيث يحمؿ مفيـك االغتراب معاني المرحمة األكلى -
مختمفة تكمف في سياقات ثبلث  ىي: السياؽ القانكني) بمعنى انتقاؿ الممكية عف صاحبيا 

ى انفصاؿ اإلنساف عف اهلل(، السياؽ النفسي كتحكيميا إلى أخر(، السياؽ الديني ) بمعن
 كاالجتماعي) بمعنى انتقاؿ اإلنساف عف ذاتو كمخالفتو لما ىك سائد في المجتمع(.

: المرحمة الييجيمية: عمى الرغـ مف استخداـ مفيـك االغتراب المرحمة الثانية -
نيجيا قبؿ ىيجؿ، فإنو يعد أكؿ مف استخدـ في فمسفتو مصطمح االغتراب استخداما م

                                                           

.22-21، مرجع سابؽ، ص.ص. دراسات في سيككلكجية االغتراب :: عبد المطيؼ محمد خميفة  1 
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مقصكدا كمتصبل، حتى أطمؽ عمى ىيجؿ أبك االغتراب حيث تحكؿ االغتراب عمى يديو 
 إلى مصطمح فني.

: ما بعد ىيجؿ: مف بيف المفكريف كالفبلسفة الذيف جاءكا بعد المرحمة الثالثة -
ىيجؿ كاىتمكا بتناكؿ االغتراب: ماركس، الكجكديكف الذيف انتقدكا ىيجؿ كثاركا عميو، 

 منيـ سارتر.

 مما سبؽ اإلشارة إليو مف تعريفات االغتراب نستطيع أف نمخصيا فيما يمي:

االنفصاؿ كالتنحي عف الكاقع كذلؾ كما حدده المفيكـ  االغتراب ىك البعد ك -
 المغكم.

         االغتراب ىك حالة االنفصاؿ التي تصيب عبلقات الفرد بفرد آخر،  -
حداث بمجتمعيـ، قد يأخذ صكرة مجمكعة مف األفراد بمجتمعيـ، أك ببعض األ أك

االنفصاؿ فيغترب اإلنساف عف ذاتو كعف عممو،  االغتراب ظاىرة تاريخية ليا جذكر 
 اجتماعية نفسية.
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 أنكاع االغتراب -2-1-2
 كلبلغتراب عدة صكر تتمثؿ في اآلتي: -
: شعكر الفرد أنو غريب عف نفسو أك اف نفسو غريبة عنو، كىذا االغتراب النفسي -

 .1كره بالشقاءمصدر شع
ارتكز مفيكـ االغتراب السياسي في أدبيات االغتراب عمى  :االغتراب السياسي -

فكرة الفاعمية السياسية، بمعنى شعكر الفرد بعدـ قدرتو عمى التأثير في مجريات العممية 
السياسية، سكاء عمى مستكل القرار السياسي أك مستكل األحداث الناتجة عنو في المجتمع 

فيو، كعمى ىذا األساس اعتبر الفرد الذم يشعر بقمة الفرص أمامو لمتأثير الذم يعيش 
 . 2عمى ىذه العممية في مجتمعو بأنو مغتربا سياسيا

 : البعد كاالنفصاؿ عف اهلل.االغتراب الديني -
 : االنفصاؿ عف العمؿ كظركؼ اإلنتاج.االغتراب االقتصادم -
كؿ الحضارية الثقافية، بسبب : يتمثؿ في غياب االنتماء لؤلصاالغتراب الثقافي -

 الغزك األجنبي.
 
 
 

                                                           
1

، مجمة اتحاد الجاد الجامعات العربية لمتربية السمطكية كاالغتراب بيف طمبة جامعة اليرمكؾمحمد محمكد الخكالدة: :  
: ، متاح عمى168، ص.2012، 3،ع.10عمـ النفس، المجمدك 

http://www.seciauni.org/uploads/magazine_topics/topic_e5459308d64cfc9b732fa4091694bf5b.pdf، بتاريخ:  اطمع عميو
 سا.  22.31، 12/05/2013

2
، 3،ع.4، المجمة األردنية لمعمـك االجتماعية، المجمداالغتراب السياسي لدل الشباب الجامعيعبلء زىير الركاشدة:  : 

 .267ص.  ،2011الجامعة االردنية، األردف، 

http://www.seciauni.org/uploads/magazine_topics/topic_e5459308d64cfc9b732fa4091694bf5b.pdf
http://www.seciauni.org/uploads/magazine_topics/topic_e5459308d64cfc9b732fa4091694bf5b.pdf
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 :1ف ىناؾ أنكاعا أخرل لبلغتراب منياأكما 
: كيحدث حيف يحس المبدع باالغتراب في المجتمع كىك بكامؿ االغتراب اإلبداعي -
 كعيو.
حبلؿ األتمتة محؿ االغتراب التكنكلكجي - : شعكر الناس ببيئات الحياة التقميدية كا 

 يو مف تحديات تكنكلكجية متسارعة.كسائؿ اإلنتاج كما ف
: يتمثؿ في كضع أطراؼ العممية التعميمية مف حيث الطبلب االغتراب التعميمي -

إلى دائرة االغتراب مع ما يصاحبو مف شعكر بالعجز كغياب المعنى كالعزلة كالمعمميف 
 االجتماعية كغياب المعايير عف الذات.

رز أنكاعو كأكثرىا أىمية في الدراسات كما يكجد نكعا آخرا مف االغتراب، يعتبر أب
 السكسيكلكجية، أنو االغتراب االجتماعي.

شعكر الفرد بعدـ التفاعؿ بيف  :2 كيعرؼ عمى أنو:  االغتراب االجتماعي -
ذاتو كذكات اآلخريف، أم ضعؼ الركابط مع اآلخريف كقمة أك ضعؼ االحساس بالمكدة 

جتماعي الذم يعيش في ظمو الفرد في كاأللفة االجتماعية معيـ، كينتج عف الرفض اال
عف المجتمع كمغايرة معاييره، كما يعرؼ عمى أنو اغتراب  افتقاد دائـ لمدؼء العاطفي.

كالشعكر بالعزلة كاليامشية االجتماعية كالمعارضة كالرفض، كالعجز عف ممارسة السمكؾ 
م يعيش فيو حيث يغترب الفرد كينسحب بانفصالو عف المجتمع الذ، االجتماعي العادم

  .كعف القيـ كالقكانيف السائدة
 
 

                                                           
1

 .168ص. بؽ،رجع سام، السمطكية كاالغتراب بيف طمبة جامعة اليرمكؾمحمد محمكد الخكالدة: :  
2

، 2012، جامعة كرقمة، الجزائر، جكاف 08، مجمة العمـك االنسانية كاالجتماعية، ع.االغترابزليخة جديدم: :  
 .349ص.
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 أسباب االغتراب -2-1-3
كاضح بأف االغتراب يأتي نتيجة الفجكة العميقة بيف المثؿ كالكاقع، كثنائية الذات 
كالمكضكع، كالتناقض الجدلي بيف الكاقع كالصياغات األداتية لمعقؿ، كالفشؿ في تحقيؽ 

القائمة بيف حاجات اإلنساف األساسية  المكاقؼ الكاقعية كالمكاقؼ الممكنة، كالفجكة
، فاالغتراب يشير لمحالة االجتماعية السيككلكجية 1كالتجاكب المحدكد مف طرؼ المجتمع 

، عمى ىذا األساس يؤكد 2لمفرد الذم يستمد غربتو مف جكانب معينة لكجكده االجتماعي
 كلكجي.الباحثكف في ىذا المكضكع عمى أىمية ىذا المفيـك في التحميؿ السكسي

كقد طرح العديد مف الباحثيف مسألة الطابع الجماىيرم لصناعة االتصاالت الحديثة 
التي تنتج الشعكر باالغتراب، فبعض المنظريف يركف االغتراب كمتغير أساسي في حتمية 

مف بيف العكامؿ يرل أف الذم كيربرت ماركيكز  ،3تمقي الفرد لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم
 تراب االنساف المعاصر ما أسماه القمع التكنكلكجي.التي تؤدم عمى اغ

 : 4ىناؾ ثبلث تفسيرات لضياع الشباب العربي كاغترابو ك تتمثؿ في
: فاتساع ىذه الفجكة يؤدم حتما إلى اإلحباط كزيادة الفجكة بيف األمؿ كالكاقع -1

الشحنات العدكانية لدل الشباب، خصكصا إذا رجعت الفجكة إلى النظاـ االقتصادم 
 السياسي كاالجتماعي القائـ.ك 

 : حيث يتحكؿ االحباط إلى سمكؾ عدكني .اختالؼ العدالة كالتكزيع  -2

                                                           
، دار ظيراف االغتراب النفسي االجتماعي ك عالقتو بالتكافؽ النفسي االجتماعي:صبلح الديف أحمد الجماعي: 1

 64-63، ص.ص.2010، 01لمنشر كالتكزيع، عماف، األردف، ط.
 235، مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية، ص.نظرية االغتراب مف منظكر عمـ االجتماع:السيد عمي شتا: 2

3: James Watson, Anne Hill:dictionary of media and communication studies, 8th edit., 
Bloolsbury Academic, London, N.Y, 2012, p. 07. 

4
 .270، مرجع سابؽ، ص.االغتراب السياسي لدل الشباب الجامعيكاشدة: عبلء زىير الر :  
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: فاإلحساس بالحرماف كمعو االحساس بالظمـ يكلداف غضبا الحرماف النسبي -3
 كيحاكلكف اقتبلعو كلك بالعنؼ. ا فيرفضكف النظاـ القائـطكسخ

المجتمع االنتحار، كالمشكبلت  فأبرز المظاىر السمككية الدالة عمى االغتراب في
الذاتية كاالجتماعية كالبلمباالة كاإلدماف عمى الكحكؿ كالمخدرات، كضعؼ االنتماء 

، كذلؾ عدـ مراعاة اآلداب العامة، 1كالكعي الكطني، كاالجتماع الصامت، كالسخط...
فة إلى كقطع اإلشارات المركرية اك التجكؿ بالدراجات النارية عمى طريقة العصابات، إضا

التقميد االعمى لممشاىير بصكرىـ المختمفة في بعض مف خصكصيات مظاىرىـ الشكمية، 
كالتمرد عمى قيـ المجتمع الدينية كاالجتماعية كالعجز عف القدرة عمى اتخاذ القرارات 

 .2المستقبمية 

التشظي  :3مثؿ المجتمع الذم يتفشى فيو االغتراب مجتمع غارؽ في أزمات عميقة
، كانغبلؽ المجاؿ السياسي كتردم األكضاع االقتصادية، كارتفاع مستكيات االجتماعي

البطالة كالفقر، كانعداـ األمف، فالشخص الذم يعيش في مجتمع كيذا يعاني حالة مف 
عف المجتمع، كالشعكر بالبلمباالة بمعاييره، كالعزلة كالعجز عف التأثير في  االنفصاؿ

 .يؼ معيااألكضاع السائدة، أك التبلـؤ كالتك

 

                                                           
 .168، مرجع سابؽ، ص. السمطكية كاالغتراب بيف طمبة جامعة اليرمكؾ: محمد محمكد الخكالدة: 1
2

، 13/09/2005، ندكة  منتدل الثبلثاء الثقافي، الشباب ك أزمة االغتراب االجتماعيعبد العزيز المصطفى: :  
، اطمع عميو   http://www.thulatha.com/media/lib/books/1215491403.pdfمتاح عمى :القطيؼ، 
 سا. 10.32، 12/12/2014بتاريخ 

3
، مركز االبحاث، منظمة 256مجمة شؤكف فمسطينية،ع.، االغتراب االجتماعي لد الشباب المقدسينجبلء مكاكم:  : 

، اطمع عميو ar.html-368-http://www.shuun.ps/page،ص. متاح عمى: 2014التحرير الفمسطينية، ربيع 
 سا.13.43، 14/12/2014بتاريخ 

http://www.thulatha.com/media/lib/books/1215491403.pdf
http://www.shuun.ps/page-368-ar.html
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 :االجتماعي  مظاىر االغتراب  -2-2-1

عمى الرغـ مف كثرة ما كتب حكؿ المكضكع، أك ربما بسبب كثرة ما كتب كبسبب 
     تضارب اآلراء  كاالتجاىات، فإف مفيكـ االغتراب ال يزاؿ يعاني كثيرا مف الغمكض،

    فا دقيقا،كربما كاف ذلؾ أمرا طبيعيا، إذ مف الصعب تعريؼ المفيكمات األساسية تعري
ىنا تضاربت األقكاؿ كاآلراء كما الحظنا سابقا، كعمى الرغـ مف أنو ال يكجد اتفاؽ تاـ بيف 
الباحثيف عمى معنى محدد لمفيـك االغتراب فإف ىناؾ اتفاقا بينيـ عمى العديدة مف 
خضاعو لمقياس، فكؿ  مظاىره كأبعاده، كالتي تكصمكا إلييا مف خبلؿ تحميؿ ىذا المفيكـ كا 

 لمحاكالت تدكر حكؿ أمكر معنية، أصبحت تمثؿ مظاىر االغتراب.ا

 : 1برز الذيف بحثكا   ككتبكا في المكضكع، كأبرز ىا أ  seemanيعتبر  سيماف   

  powerlessnessالعجز  - أ
يقصد بو شعكر الفرد بالبلحكؿ كالبلقكة، كأنو ال يستطيع التأثير في المكاقؼ 

عؿ معيا، كيعجز عف السيطرة عمى تصرفاه كأفعالو االجتماعية التي يكاجييا    كيتفا
رادتو ليسا بيديو بؿ تحددىما  كرغباتو، كبالتالي ال يستطيع أف يقرر مصيره، فمصيره كا 
عكامؿ كقكل خارجة عف إرادتو الذاتية، كما ال يمكنو التأثير في مجرل األحداث أك صنع 

ذاتو أك يشعر بحالة مف االستسبلـ القرارات المصيرية الحياتية، كبالتالي يعجز عف تحقيؽ 
 كالخنكع.

أكضح سيماف أف أصؿ فكرة العجز اشتقت مف أفكار كارؿ ماركس  حيف تحدث 
عف ظركؼ العمؿ كما تؤدم إليو مف اغتراب العامؿ، فالعامؿ مغترب بقدر ما تنزع منو 

                                                           

أكثر:  لبلطبلع:  1 
حدداتو بيف النظرية كالتطبيؽ(، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.) مظاىرة كماالغتراب النفسيعفاؼ عبد المنعـ:   

 ،  مؤسسة شباب الجامعة، اإلسكندرية.نظرية االغتراب مف منظكر عمـ االجتماع :السيد عمي الشتا
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عمى فقداف  امتيازاتو، ككسائمو في اتخاذ القرار بكاسطة المشرفيف أك المقاكليف، كما ترتب
السيطرة مف اغتراب العامؿ في مكاف العمؿ، اغتراب اإلنساف عف اإلنساف ك الحط مف 

ميمز   WEBERقدر اإلنساف لمستكل السمع، كقد اتسع نطاؽ الفكرة في أعماؿ فيبر 
MILLS.حيث امتدت لتشمؿ طبقات أخرل غير العماؿ ، 

ف ثـ  استخراج متكسطاتيا تمت عممية قياس  ىذا البعد مف خبلؿ أربع عبارات ، كم
 ( التالي:25الحسابية كاالنحراؼ المعيارم ليا، كالرتبة كالدرجة كما في الجدكؿ )

 ( بعد العجز25الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي العجز

 متكسط 1 1.32 2.89 أشعر أنني غير قادر عمى تحقيؽ ما أريد
 متكسط 2 1.32 2.61 قؽ كؿ أىدافيميما بذلت مف جيد، لف أح
 متكسط 3 1.25 2.48 ال يمكنني التخطيط لمستقبمي

 منخفض 4 1.18 2.30 أرل أف قدراتي أقؿ مف اآلخريف
 متكسط  0.95 2.57 المتكسط الحسابي العاـ

 

( أعبله أف مجمكع فقرات ىذا البعد حازت عمى كسط حسابي 25يبيف الجدكؿ )  
( درجات عمى المقياس الخماسي. كتبيف أف الرتبة 5أصؿ )( مف 2.57متكسط بمغ )

األكلى كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا "أشعر أنني غير قادر عمى تحقيؽ ما أريد" 
(، كأف الرتبة الثانية كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا 2.89بكسط حسابي متكسط بمغ )

(، كأف 2.61سط بمغ )"ميما بذلت مف جيد لف أحقؽ كؿ أىدافي" بكسط حسابي متك 
الرتبة الثالثة جاءت مف نصيب الفقرة التي نصيا "ال يمكنني التخطيط لمستقبمي" بكسط 

(، كأف الرتبة الرابعة مف نصيب الفقرة التي نصيا "أرل أف 2.48حسابي متكسط بمغ )
 (.2.30قدراتي أقؿ مف اآلخريف" بكسط حسابي منخفض بمغ )
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يشعركف بدرجة  بة مف الطمبة المستجكبيفيتضح مف نتائج ىذا البعد أف نس 
متكسطة أنيـ غير قادريف عمى تحقيؽ ما يريدكف، كأنيـ ميما بذلكا مف جيد لف يحققكا 
كؿ أىدافيـ، كأنو يصعب عمييـ التخطيط لممستقبؿ. قد يرجع األمر إلى أسباب مادية، إذ 

كف إليو ككاقعيـ يسبب نقص الماؿ إزعاجا كبيرا لمشباب، حيث ىناؾ فجكة بيف ما يطمح
المادم االجتماعي الذم يعيشكنو. لكف نسبة قميمة فقط منيـ ترل أف ليس لدييـ أىداؼ 

مع كتتكافؽ    كاضحة مف أجؿ تحقيقيا، ربما يككنكف أكثر عقبلنية كطمكحاتيـ تناسب
 .معطيات كاقعيـ 

 Meaninglessnessالالمعنى:    - ب
عتقاد بو بالنسبة لمفرد، حيث تككف تمؾ الحالة التي يسكدىا عدـ كصكح ما يجب اال

المستكيات الدنيا المطمكبة مف الكضكح في اتخاذ القرارات غير متكفرة. بمعنى غياب 
 المرشد المكجو لمسمكؾ كاالعتقاد.

يدكر حكلو مف أحداث  كما يقصد بالبلمعنى مدل إدراؾ الفرد كفيمو أك استيعابو لما
يعنى تكقع الفرد أنو لف يستطيع التنبؤ بدرجة أك خاصة، كيعرفو سيماف بأنو  كأمكر عامة

عالية مف الكفاءة بالنتائج المستقبمية لمسمكؾ، فالفرد يغترب عندما ال يككف كاضحا لديو ما 
يجب عميو أف يؤمف بو أك يثؽ فيو، كذلؾ عندما ال يستطيع تحديد معنى لما يقـك بو كما 

 يتخذه مف قرارات.
لككنيا تسير  ـك البلمعنى أف الحياة ال معنى ليابكجو عاـ يرل المغترب كفقا لمفي

 كغير معقكؿ، بالتالي يفقد كاقعيتو كيحيا بالبلمباالة. كفؽ منطؽ غير مفيـك

تـ قياس ىذا البعد مف خبلؿ  ثبلث عبارات تـ استخراج متكسطاتيا الحسابية 
 ( التالي:26كاالنحراؼ المعيارم ليا كالرتبة كالدرجة كما في الجدكؿ )
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 (بعد البلمعنى26كؿ )الجد
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي البلمعنى

 متكسط 1 1.49 3.04 ال داعي لمصراع طالما سكؼ نمكت في النياية
 متكسط 2 1.40 3.02 الدراسة بالجامعة ليست ممتعة 
 منخفض 3 1.28 2.24 ليس لدم معنى كاضح لحياتي 

 متكسط  0.90 2.77 المتكسط الحسابي العاـ

( أعبله أف مجمكع فقرات ىذا البعد حازت عمى كسط حسابي 26يبيف الجدكؿ )  
( درجات عمى المقياس الخماسي. كتبيف أف الرتبة 5( مف أصؿ )2.77متكسط بمغ )

األكلى كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا "ال داعي لمصراع طالما سكؼ نمكت في 
(، كأف الرتبة الثانية كانت مف نصيب الفقرة 3.04)النياية" بكسط حسابي متكسط بمغ 

(، 3.02التي نصيا "الدراسة بالجامعة ليست ممتعة" بكسط حسابي متكسط أيضان بمغ )
كأف الرتبة الثالثة كاألخيرة جاءت مف نصيب الفقرة التي نصيا "ليس لدم معنى كاضح 

 (.2.24لحياتي" بكسط حسابي منخفض بمغ )

البعد أف نسبة مف الطمبة الجامعييف الجزائرييف يشعركف يتضح مف نتائج ىذا   
بدرجة متكسطة بالبلمعنى كذلؾ مف خبلؿ شعكرىـ أنو ال داعي لمصراع طالما سكؼ 
يككف المكت ىك النياية، كيشعركف بدرجة متكسط بأف الدراسة بالجامعة ليست ممتعة، 

 .لكف نسبة ضئيمة منيـ، تشعر بأف ليس لدييا معنى كاضح لمحياة
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 Normlessnessالالمعيارية:  - ج
، حالة انييار المعايير التي تنظـ السمكؾ كتكجيو، Anomie تعرؼ أيضا باألنكمي 

ذلؾ المكقؼ الذم تتحطـ فيو المعايير االجتماعية المنظمة لسمكؾ الفرد، حيث تصبح 
فيا سيماف ىذه المعايير غير مؤثرة كال تؤدل كظيفتيا كقكاعد لمسمكؾ. كالبلمعيارية كما عر 

ىي الحالة التي يتكقع فييا الفرد بدرجة كبيرة أف أشكاؿ السمكؾ التي أصبحت مرفكضة 
اجتماعيا غدت مقبكلة تجاه أية أىداؼ محددة، أم أف األشياء لـ يعد ليا أية ضكابط 
معيارية، ما كاف خطأ أصبح صكابا كما كاف صكابا أصبح ينظر إليو باعتباره خطأ مف 

ة الشرعية عمى المصمحة الذاتية لمفرد كحجبيا عف المعايير كقكاعد منطمؽ إضفاء صبغ
 كقكانيف المجتمع.

أخذ سيماف ىذا النكع مف االغتراب عف دكركايـ خاصة فيما يتعمؽ بكصفة لؤلنكمي، 
الذم يشير لحالة البلمعيارية، كينكه سيماف بأف األنكمي يشير في االستخداـ الدارج 

عايير االجتماعية المنظمة لسمكؾ الفرد. بذلؾ يككف األنكمي الذم تتحطـ فيو الم المكقؼ
لفظ اجتماعي يشير لمحالة التي تغرؽ فييا القيـ العامة في خضـ الرغبات الخاصة التي 

 .1تبحث عف اإلشباع بأية كسيمة 
بحث ركبرت ميرتكف ىذا المكضكع بشكؿ أكثر استفاضة مف خبلؿ التمييز بيف عدد 

 : 2التي يمكف أف تتخذىا البلمعيارية ك ىيمف األشكاؿ المختمفة 
: ىك الذم كصفو دكركايـ بأنيا تتسـ بغياب القكاعد كيصبح فييا الشكؿ األكؿ -

 السمكؾ الفردم غير منظـ كمطمؽ العناف.

                                                           

.220.مرجع سابؽ، ص.نظرية االغتراب: السيد عمي شتا:  1 
تر. محمد عثماف،  الشبكة العربية لؤلبحاث كالنشر، ، 01ط. ) المفاىيـ األساسية(،عمـ االجتماع: جكف سككت: 2

 .326، ص.2009بيركت، 
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: ىك المكقؼ الذم يتسـ بكجكد أشكاؿ لعدـ التكافؽ كالتناقض بيف الشكؿ الثاني -
تمفة. ىنا ال يجد الفرد سبيبل يرشده إلى القكاعد التي تتضح في مجاالت مؤسسية مخ

 الطريؽ الصحيحة، كيجد نفسو مضطرا إلى االختيار بنفسو بيف البدائؿ.
: ىك الذم حدده ميرتكف كيعطيو أكبر قدر مف االىتماـ، يككف الشكؿ الثالث -

عندما ينشأ انفصاؿ ثقافي بيف الغايات  أك األىداؼ التي يشجعيا المجتمع كبيف الكسائؿ 
مف المتكقع أف يستخدميا الناس في مسعاىـ لتحقيقيا، كيرم ميرتكف أف ىذه الحالة  التي

مف البلمعيارية تكجد عندما ينشأ انعداـ لمتكازف بيف الغايات المستحسنة ثقافيا كالكسائؿ ، 
 كبالتالي  عندما يكجد تحكؿ اجتماعي غير مكتمؿ لمقكاعد المعيارية الراسخة.

بلؿ عبارتيف تـ استخراج متكسطاتيا الحسابية كاالنحراؼ تـ قياس  ىذا البعد مف خ
 ( التالي:27المعيارم ليا كالرتبة كالدرجة كما في الجدكؿ )

 ( بعد البلمعيارية27الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي البلمعيارية

 متكسط 1 1.39 3.00 ال تكجد معايير كاضحة لمحكـ عمى ما ىك صكاب كما ىك خطأ
 متكسط 2 1.43 2.78 يتمسؾ الناس في مجتمعنا بعادات كتقاليد قديمة ال قيمة ليا اآلف

 متكسط  1.07 2.89 المتكسط الحسابي العاـ

( أعبله أف مجمكع فقرات ىذا البعد حازت عمى كسط حسابي 27يبيف الجدكؿ )
تبيف أف الرتبة ( درجات عمى المقياس الخماسي. ك 5( مف أصؿ )2.89متكسط بمغ )

األكلى كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا "ال تكجد معايير كاضحة لمحكـ عمى ما ىك 
(، كأف الرتبة الثانية كانت مف 3.00صكاب كما ىك خطأ" بكسط حسابي متكسط بمغ )

نصيب الفقرة التي نصيا "يتمسؾ الناس في مجتمعنا بعادات كتقاليد قديمة ال قيمة ليا 
 (.2.78بي متكسط بمغ )اآلف" بكسط حسا
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يتضح مف نتائج ىذا البعد أف نسبة مف الطمبة الجامعييف يشعركف بدرجة متكسطة 
بالبلمعيارية كذلؾ مف خبلؿ شعكرىـ بأنو ال تكجد معايير كاضحة لمحكـ عمى ما ىك 
صكاب كما ىك خطأ، كأف نسبة منيـ أيضا يركف أف الناس في المجتمع تتمسؾ بعادات 

 ال قيمة ليا اآلف.كتقاليد قديمة 

  Aimlessnessالالىدؼ :  - د
يرتبط البلىدؼ ارتباطا كثيقا بالبلمعنى، كيقصد بو شعكر المرء بأف حياتو تمضى 
دكف كجكد ىدؼ أك غاية كاضحة، كمف ثـ يفقد اليدؼ مف كجكده كمف عممو كنشاطو 

 كفقد معنى االستمرار في الحياة. 

ستخراج متكسطاتيا الحسابية يقاس ىذا البعد مف خبلؿ خمس عبارات تـ ا
 ( التالي:28كاالنحراؼ المعيارم ليا كالرتبة كالدرجة كما في الجدكؿ )

 ( بعد  البلىدؼ28الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي البلىدؼ

 متكسط 1 1.34 2.92 أعيش لحظتي الراىنة فقط
 متكسط 2 1.38 2.63 ال أتكقع حياة أفضؿ في ظؿ األكضاع الراىنة

 متكسط 3 1.33 2.47 المستقبؿ غير مشرؽ
 متكسط 4 1.27 2.41 أشعر أف أمالي كطمكحاتي محدكدة 

 منخفض 5 1.22 2.31 ليس لدم أىداؼ كاضحة أحققيا
 متكسط  0.85 2.55 المتكسط الحسابي العاـ

حسابي  ( أعبله أف مجمكع فقرات ىذا البعد حازت عمى كسط28يبيف الجدكؿ )   
( درجات عمى المقياس الخماسي. كتبيف أف الرتبة األكلى كانت 5( مف أصؿ )2.55بمغ )

مف نصيب الفقرة التي نصيا "أعيش لحظتي الراىنة فقط" بكسط حسابي متكسط بمغ 
(، كأف الرتبة الثانية كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا "المستقبؿ غير مشرؽ" 2.92)
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(، كأف الرتبة الثالثة جاءت مف نصيب الفقرة التي نصيا 2.63بكسط حسابي متكسط بمغ )
" بكسط حسابي متكسط أيضان، كأف الرتبة الرابعة جاءت مف نصيب الفقرة التي 2.47"

(، كأف 2.41نصيا "أشعر أف أمالي كطمكحاتي محدكدة" بكسط حسابي متكسط بمغ )
اؼ كاضحة أحققيا" الرتبة الخامسة جاءت مف نصيب الفقرة التي نصيا "ليس لدم أىد

 (.2.31بكسط حسابي منخفض بمغ )

يتضح مف نتائج ىذا البعد أف نسبة مف الطمبة الجامعييف الجزائرييف يشعركف بدرجة 
متكسطة أنيـ يعيشكف لحظتيـ الراىنة فقط، كأنيـ ال يتكقعكف حياة أفضؿ في ظؿ 

حاتيـ محدكدة، األكضاع الراىنة، كأف المستقبؿ غير مشرؽ، كيشعركف أف أماليـ كطمك 
 لكف نسبة ضئيمة جدا تشعر أف ليس لدييا أىداؼ كاضحة ألجؿ تحقيقيا.

   Social Isolationاالنعزاؿ االجتماعي: - ق
يقصد بو شعكر الفرد بالكحدة كالفراغ النفسي كاالفتقاد إلى األمر كالعبلقات 

ف كجد بينيـ، كما قد يصاح ب العزلة االجتماعية الحميمة،  كالبعد عف اآلخريف حتى كا 
الشعكر بالرفض االجتماعي كاالنعزاؿ عف األىداؼ الثقافية لممجتمع كاالنفصاؿ بيف 
أىداؼ الفرد كبيف قيـ المجتمع كمعاييره. كغالبا ما يستخدـ مصطمح العزلة عند الحديث 
عف االغتراب في كصؼ كتحميؿ دكر المفكر كالمثقؼ الذم يغمب عميو الشعكر بالتجرد 

نفسي كالفكرم بالمعايير الشعبية في المجتمع. فاألشخاص المغتربيف ال كعدـ االندماج ال
 يركف قيمة كبيرة لكثير مف األىداؼ كالمفاىيـ التي يثمنيا أفراد المجتمع.

يقاس ىذا البعد مف خبلؿ خمس عبارات تـ استخراج متكسطاتيا الحسابية 
 التالي: (29كاالنحراؼ المعيارم ليا كالرتبة كالدرجة كما في الجدكؿ )
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 ( بعد العزلة االجتماعية29لجدكؿ )ا
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم الحسابيالمتكسط  العزلة االجتماعية

 متكسط 1 1.40 2.74 العزلة تجعمني أشعر باالستقرار كالسكينة
 متكسط 2 1.37 2.59 أفضؿ أف أعيش بمفردم

 متكسط 3 1.36 2.44 أشعر بالكحدة حتى أثناء كجكدم مع آخريف
 متكسط 4 1.31 2.44 أجد صعكبة في إقامة عبلقة صداقة 
 متكسط 5 1.29 2.37 أرفض االشتراؾ في األعماؿ الجماعية

 متكسط  0.88 2.52 المتكسط الحسابي العاـ

( أعبله أف مجمكع فقرات ىذا البعد حازت عمى كسط حسابي 29يبيف الجدكؿ )   
عمى المقياس الخماسي. كتبيف أف الرتبة  ( درجات5( مف أصؿ )2.52متكسط بمغ )

األكلى كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا "العزلة تجعمني أشعر باالستقرار كالسكينة" 
(، كأف الرتبة الثانية كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا 2.74بكسط حسابي متكسط بمغ )

الثالثة جاءت  (، كأف الرتبة2.59"أفّضؿ أف أعيش بمفردم" بكسط حسابي متكسط بمغ )
مف نصيب الفقرة التي نصيا "أشعر بالكحدة حتى أثناء كجكدم مع آخريف" بكسط حسابي 

(، كأف الرتبة الرابعة مف نصيب الفقرة التي نصيا "أجد صعكبة في 2.44متكسط بمغ )
(، كأف الرتبة الخامسة جاءت مف 2.44إيجاد عبلقة صداقة" بكسط حسابي متكسط بمغ )

ي نصيا "أرفض االشتراؾ في األعماؿ الجماعية" بكسط حسابي متكسط نصيب الفقرة الت
 (.2.37بمغ )

يتضح مف نتائج ىذا البعد أف نسبة مف الطمبة الجامعييف يشعركف بدرجة    
متكسطة بالعزلة االجتماعية، مف خبلؿ إقرارىـ بأف العزلة التي تجعميـ يشعركف 

منفرديف، حتى أنيـ يشعركف بالكحدة  باالستقرار كالسكينة، كأف بعضيـ يفضمكف العيش
أثناء كجكدىـ مف اآلخريف، كأف بعضيـ يجد صعكبة في إقامة عبلقات صداقة، ككذلؾ 

 يرفض بعضيـ االشتراؾ في األعماؿ الجماعية.
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 :Rebelliousness : التمرد–  - ك

يقصد بو شعكر الفرد بالبعد عف الكاقع، كمحاكلتو الخركج عف المألكؼ كالشائع، 
نصياع لمعادات كالتقاليد السائدة، كالعداء لكؿ ما يحيط بالفرد مف قيـ كمعايير، كعدـ اال

كقد يككف التمرد عمى النفس، أك عمى المجتمع بما يحتكيو مف أنظمة كمؤسسات، أك عمى 
 .1مكضكعات كقضايا أخرل

ذكر سيماف أف التمرد يظير في شكؿ سمكؾ رافض يتسـ بالعداء كاالزدراء،  
لشعكر باالستياء كاإلحباط كاليأس مف كؿ ما تعارؼ عميو المجتمع مف قيـ كالكراىية كا

كمعايير، كيظير في االنسحاب مف المجتمع كااللتصاؽ بالذات كاالحتماء فييا، كفي 
ظيكر أعراض العزلة كالنككص، ثـ اإلحساس بالسمبية مما يؤدم إلى إحساس الفرد 

 ما ينتمي إلى ذلؾ المجتمع. بالبلمباالة كعدـ االنتماء إلى المجتمع  ككؿ
يحدث التمرد عندما يرفض الناس الغايات كالكسائؿ المشركعة كيستبدلكنيا ببدائؿ 

 . 2ترفض تحديا لؤلفكار التقميدية
ال يعني أف السمكؾ يخضع دائما لبلختيار الحر في التحرؾ خارج إطار  دالتمر 

درايتيـ التامة بسبب أدائيـ مثؿ ىذه الكاقع، فكثيرا ما يقـك األفراد بأداء أفعاؿ معينة دكف 
األفعاؿ، كما أنيـ كثيرا ما يقكمكف بأفعاؿ يعرفكف أنيـ مضطركف إلى القياـ بيا، كليس 

 3لدييـ حرية االختيار
يقاس ىذا البعد مف خبلؿ ثبلث عبارات تـ استخراج متكسطاتيا الحسابية  

 ( التالي:30)كاالنحراؼ المعيارم ليا كالرتبة كالدرجة كما في الجدكؿ 

                                                           

.47ص. ،، مرجع سابؽ: دراسات في سيككلكجية االغتراب: عبد المطيؼ محمد خميفة 1 
.329) المفاىيـ األساسية(، مرجع سابؽ، ص.عمـ االجتماع: جكف سككت:  2 

3
،  http://kitabat.com/ar/pdf/19342.php:هتاح ػلً ، في إشكاليت الوفهىم قراءة– Alienationاالغترابػبذ الكزَن سلُن ػلٍ: :  

 سا.63.67، 73/76/3762اطلغ ػلُه بتارَخ 

 

http://kitabat.com/ar/pdf/19342.php
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 ( بعد  التمرد30الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي التمرد

 متكسط 1 1.31 3.15 أميؿ أحيانان لمخركج عف المألكؼ
 متكسط 2 1.28 2.79 نجاحي أحيانان يرجع إلى الخركج عف القكاعد كالتقاليد الصارمة 

 متكسط 3 1.32 2.55 ريتي كتقيد حياتيأشعر أف العادات كالتقاليد تحد مف ح
 متكسط  0.96 2.83 المتكسط الحسابي العاـ

( أعبله أف مجمكع فقرات ىذا البعد حازت عمى كسط حسابي 30يبيف الجدكؿ )
( درجات عمى المقياس الخماسي. كتبيف أف الرتبة 5( مف أصؿ )2.83متكسط بمغ )

أحيانا لمخركج عف المألكؼ" بكسط  األكلى كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا "أميؿ
(، كأف الرتبة الثانية كانت مف نصيب الفقرة التي نصيا "نجاحي أحيانان 3.15حسابي بمغ )

(، كأف 2.79يرجع إلى الخركج عف القكاعد كالتقاليد الصارمة" بكسط حسابي متكسط بمغ )
التقاليد تحد مف الرتبة الثالثة جاءت مف نصيب الفقرة التي نصيا "أشعر أف العادات ك 

 (.2.5حريتي كتقيد حياتي" بكسط حسابي متكسط بمغ )

يتضح مف نتائج ىذا البعد أف نسبة مف الطمبة الجامعييف الجزائرييف يميمكف بدرجة  
بعض سمكؾ أك مشاعر التمرد، كيتبدل ذلؾ مف خبلؿ الميؿ نحك بمتكسطة أحيانان 

يرجع إلى الخركج عف القكاعد كالتقاليد  الخركج عف المألكؼ، كشعكرىـ بأف نجاحيـ أحيانان 
 الصارمة، كمف خبلؿ شعكرىـ أف العادات كالتقاليد تحد مف حريتيـ كتقيد حياتيـ. 
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 ظاىر االغتراب االجتماعي تبعا لخصائص عيف الدراسةم -2-2-2

 : لمجنسمظاىر االغتراب تبعا  - أ

 اراختبكفؽ ( الفركؽ في مستكل مظاىر االغتراب يعزل لمجنس 31الجدكؿ )

Independent Sample T-test 
المتكسط  العينة الجنس المصدر

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعيارم

 الداللة االحصائية قيمة ت
 0.05عند مستكل  

 0.53 0.64 0.91 2.62 115 ذكر العجز

 0.97 2.55 269 أنثى

 *0.00 3.34 0.84 2.77 115 ذكر البلىدؼ

 0.84 2.46 269 أنثى

 0.16 -1.405- 0.80 2.67 115 رذك البلمعنى

 0.94 2.81 269 أنثى

 0.70 0.39 1.03 2.92 115 ذكر البلمعيارية

 1.09 2.88 269 أنثى

 *0.04 -2.080- 0.79 2.68 115 ذكر التمرد

 1.02 2.90 269 أنثى

 *0.01 -2.853- 0.72 2.32 115 ذكر العزلة

 0.93 2.60 269 أنثى

 

 

                                                           


 َستخذم للومارنت بُن هتىسطٍ هجوىػتُن هختلفتُن كاإلناث والذكىر.  : 
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( كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في أبعاد أك مظاىر 31دكؿ )يتضح مف الج
، تعزل لمتغير الجنس، حيث كاف مصدر الفركقات في الالىدؼ، كالتمرد، كالعزلةاآلتية: 
يتجو لئلناث، كمصدر الفركؽ في  التمرديتجو لمذككر، ككاف مصدر الفركؽ في  الالىدؼ
أبعاد: العجز، كالبلمعنى،  يتجو لئلناث أيضان، كلـ يتضح أم فركؽ في العزلة

 كالبلمعيارية، يعزل لمتغير الجنس.

حكؿ مسألة الفركؽ بيف الجنسيف في الشعكر باالغتراب، نجد أف تراث الدراسات 
السابقة لـ يحسميا لصالح جنس معيف، فالبحكث في ىذا الشأف انقسمت إلى أربعة 

 :1فئات

إلى تزايد االغتراب لدل : كتشمؿ البحكث التي تكصمت نتائجيا الفئة األكلى  -
الذككر مقارنة باإلناث، كفد أرجعكا ذلؾ إلى أف اإلناث أكثر قدرة عمى التحمؿ ك حماية 
أنفسيف مف مترتبات االغتراب ألف اتجاىاتيف تعكس دكرىف التقميدم في األسرة كالمجتمع 

 كأميات ك زكجات.
ثر شعكرا : البحكث التي كشفت نتائجيا عمى أف اإلناث أكالفئة الثانية -

إلى خصائص الذككرة التي ترتبط بالتكافؽ النفسي  باالغتراب، كذلؾ بالنظر
كاالجتماعي الجيد كالتكجو الداخمي، في حيف ترتبط اإلناث بالتكجو الخارجي كصعؼ 

 القدرة عمى التكافؽ.
: البحكث التي أسفرت نتائجيا عف تفكؽ الذككر في بعض مظاىر الفئة الثالثة -

تفكؽ اإلناث في مظاىر أخرل، ك يرجع األمر إلى الظركؼ النفسية  االغتراب، مقابؿ
 كاالجتماعية المحددة ليكية الدكر الجنسي.

                                                           

330-329، مرجع سابؽ، ص.ص.لكجية االغترابسيكك  :: عبد المطيؼ محمد خميفة 1  
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: تمؾ البحكث التي انتيت إلى أنو ال تكجد فركؽ جكىرية في الشعكر الفئة الرابعة -
باالغتراب، كيرجع ذلؾ إلى الظركؼ النفسية كاالجتماعية، االقتصادية كالنفسية التي 

 جييا الفرد بكجو عاـ كخاصة الشباب مف الجنسيف.يكا
 بعدنتائج ىذا البحث تندرج ضمف الفئة الثالثة،  كيمكف تفسير كجكد الفركؽ في 

تبعان لمتغير الجنس مصدره الذككر ىك أف األنثى في الثقافة العربية أكثر قناعة الالىدؼ 
بعض الذككر فيشعركف  كأقؿ طمكحان بخصكص الكاقع كالمستقبؿ، بينما تتزايد طمكحات

" لدل الالىدؼباإلحباط نتيجة الكاقع الصعب مف كجية نظرىـ مما يؤدم إلى مشاعر "
 .ىؤالء الذككر

" لدل بعض فئات اإلناث، فيمكف تفسيره بأف بعض العزلة" ك"التمردأما مظاىر " 
يجة فئات اإلناث بدأف يشعرف بذاتيف أكثر مف ذم قبؿ نتيجة انتشار التعميـ بينيف كنت

االنفتاح عمى العالـ كزيادة إيمانيف بحقيف في الحياة العامة مما قد يؤدم أحيانان إلى 
" عمى بعض القيـ التقميدية، كبالمقابؿ فإف بعض اإلناث قد التمردالظيكر بمظير "

" عمى أف يمارسف العزلةيكاجيف في الكاقع بعض الصعكبات كالعقبات فيفضمف الميؿ إلى "
 باألسرة كببعض قكانيف كتقاليد المجتمع.التمرد أك يصدمف 
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 اإلقامة:مظاىر االغتراب تبعا لمكاف  - ب

( : الفركؽ في مستكل مظاىر االغتراب تبعا لمكاف اإلقامة  كفؽ 32الجدكؿ )
  Independent Sample-test اختبار

المتكسط  العينة مكاف االقامة المصدر
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 ة االحصائيةالدالل قيمة ت
 0.05بمستكل 

 0.912 -111.- 0.97 2.57 266 مدينة العجز
 0.91 2.58 118 ريؼ

 0.305 -1.026- 0.88 2.52 266 مدينة البلىدؼ
 0.78 2.62 118 ريؼ

 0.869 -165.- 0.87 2.76 266 مدينة البلمعنى
 0.97 2.78 118 ريؼ

 0.533 -624.- 1.12 2.87 266 مدينة البلمعيارية
 0.96 2.94 118 ريؼ

 0.7 0.386 0.99 2.84 266 مدينة التمرد
 0.90 2.80 118 ريؼ

 0.358 0.921 0.90 2.55 266 مدينة العزلة
 0.85 2.46 118 ريؼ

 

( عدـ كجكد فركؽ في مستكل مظاىر االغتراب كالمتمثمة 32يتضح مف الجدكؿ )
يعزل لمتغير مكاف  معيارية، كالتمرد، كالعزلةكالال، كالالمعنى، كالالىدؼ، العجزفي 

 اإلقامة، أم أف مظاىر االغتراب متساكية إلى حد كبير في المدينة كالريؼ.

كيمكف تفسير عدـ كجكد الفركؽ في متغير مكاف اإلقامة إلى أف الحدكد بيف الريؼ 
لكبير في كالمدينة اضمحمت إلى درجة كبيرة كلـ تعد تمؾ الحدكد مممكسة بسبب التطكر ا

مناحي الحياة المختمفة مثؿ التعميـ، استخداـ كسائؿ االتصاؿ، االستفادة مف برامج 
 التنمية، امتداد المدينة لتشمؿ األرياؼ القريبة.... الخ.
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 مظاىر االغتراب تبعا لمتغير العمر: - ج
 

 ( مظاىر االغتراب تبعان لمتغير العمر33الجدكؿ )
 االنحراؼ المعيارم ي المتكسط الحساب العينة العمر المصدر

 0.93 2.54 239 سنة 20 أقممف العجز
 1.03 2.61 124 سنة 21-25
 0.38 2.38 12 سنة 30 -26

 0.60 3.14 9 سنةفمافكؽ 30
Total 384 2.57 0.95 

 0.80 2.46 239 سنة 20 أقممف الالىدؼ
 0.89 2.66 124 سنة 21-25
 0.55 2.32 12 سنة 30 -26

 1.02 3.69 9 كؽسنةفماف 30
Total 384 2.55 0.85 

 0.89 2.83 239 سنة 20 أقممف الالمعنى
 0.90 2.69 124 سنة 21-25
 0.75 2.06 12 سنة 30 -26

 0.91 3.15 9 سنةفمافكؽ 30
Total 384 2.77 0.90 

 1.12 2.90 239 سنة 20 أقممف الالمعيارية
 0.99 2.92 124 سنة 21-25
 0.86 2.63 12 سنة 30 -26

 1.21 2.44 9 سنةفمافكؽ 30
Total 384 2.89 1.07 

 1.00 2.92 239 سنة 20 أقممف التمرد
 0.90 2.73 124 سنة 21-25
 0.62 2.56 12 سنة 30 -26

 0.63 2.19 9 سنةفمافكؽ 30
Total 384 2.83 0.96 
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 0.85 2.56 239 سنة 20 مف أقؿ العزلة
 0.97 2.51 124 سنة 21-25
 0.65 2.07 12 سنة 30 -26

 0.75 2.24 9 سنةفمافكؽ 30
Total 384 2.52 0.88 

( أعبله كجكد فركؽ ظاىرية في مستكل مظاىر  33أظيرت النتائج في الجدكؿ ) 
االغتراب تعزل لمتغير العمر، كلمتعرؼ إلى داللة الفركؽ ما بيف فئات األعمار، تـ 

 ( يكضح ذلؾ:34، كالجدكؿ )One Way ANOVAاستخداـ اختبار التبايف األحادم 

 ( اختبار التبايف األحادم لمتعرؼ عمى مظاىر االغتراب تبعان لمتغير العمر34الجدكؿ )

أبعاد 
 االغتراب

 
 الداللة االحصائية (F)قيمة  متكسط المربعات درجات الحرية مجمكع المربعات

 233. 1.433 1.288 3 3.864 بيف المجمكعات العجز

   899. 380 341.613 المجمكعاتداخؿ 

    383 345.477 المجمكع
 *000. 7.539 5.198 3 15.594 بيف المجمكعات الالىدؼ

   689. 380 262.006 داخؿ المجمكعات
    383 277.600 المجمكع

 *011. 3.796 3.015 3 9.044 بيف المجمكعات الالمعنى
   794. 380 301.773 داخؿ المجمكعات

    383 310.817 جمكعالم
 492. 804. 927. 3 2.781 بيف المجمكعات الالمعيارية

   1.153 380 438.265 داخؿ المجمكعات
    383 441.046 المجمكع

 *032. 2.958 2.691 3 8.072 بيف المجمكعات التمرد

   910. 380 345.703 داخؿ المجمكعات
    383 353.775 المجمكع

 215. 1.496 1.161 3 3.484 جمكعاتبيف الم العزلة
   776. 380 295.028 داخؿ المجمكعات

    383 298.512 المجمكع
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أعبله، كجكد فركؽ  (34أظيرت نتائج اختبار التبايف األحادم المبينة في الجدكؿ )
( تعزل لمتغير الالىدؼ، كالالمعنى، كالتمردذات داللة إحصائية في مظاىر االغتراب )

( عمى التكالي، 7.539 ،3.796 ،2.958)  (F)ث بمغت قيمة اإلحصائي العمر، حي
( فأقؿ، كلـ تظير النتائج أية فركؽ 0.05كىي قيـ دالة احصائيان عند مستكل الداللة )

 ( تعزل لمتغير العمر. العجز، كالالمعيارية،  كالعزلةدالة احصائيان في مظاىر االغتراب )

الالىدؼ، كالالمعنى، االغتراب المتمثمة بػ ) كلمتعرؼ إلى مصدر الفركؽ في مظاىر
، كقد 1لممقارنات البعدية Scheffeباختبلؼ األعمار(، تـ استخداـ اختبار شيفيو  كالتمرد

سنة فما  30أف الفركؽ في البلىدؼ كاف مصدرىا الفئة العمرية ) االختبارأظيرت نتائج 
قد الفرد أىدافو التي كاف فمع مركر الكقت، كفي ظؿ ظركؼ اجتماعية معينة، يف فكؽ(،

ككانت الفركؽ في البلمعنى مصدرىا الفئة العمرية )أقؿ  يسعى لتحقيقيا فترة العشرينات،
 20ا الفئة العمرية )أقؿ مف سنة(، كأظيرت النتائج أف الفركؽ في التمرد مصدرى 20مف 
بيا األمر طبيعيا، ألف فترة العشرينات تمثؿ أصعب مرحمة يمر ىذا يبدك أف ، سنة(

، مرحمة تكسط بيف المراىقة كالرشدالشباب ضمف مراحؿ تككيف ك بناء الشخصية، ىي 
فمف الممكف جدا أال يعرؼ الشاب المعنى الحقيقي لحياتو، كيعجز عف فيـ ما يدكر حكلو 
مف أحداث، األمر الذم يترتب عنو تمردا كالخركج عف كؿ ما ىك مألكؼ، ربما بغية 

 التميز أك إثبات الكجكد.

 

 

 
                                                           

.251، ص04: أنظر الممحؽ رقـ  1 
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 تبعا لممستكل الدراسي:مظاىر االغتراب االجتماعي  - د

 مظاىر االغتراب تبعا لممستكل الدراسي: (35رقـ ) الجدكؿ 
 أبعاد 

 االغتراب

 درجات المربعات مجمكع 
 الحرية

 متكسط
 المربعات

 االحصائية الداللة (F) قيمة

 141. 1.972 1.770 2 3.540 المجمكعات بيف العجز

   897. 381 341.936 المجمكعات داخؿ

    383 345.477 المجمكع

 095. 2.367 1.703 2 3.407 المجمكعات بيف الالىدؼ

   720. 381 274.193 المجمكعات داخؿ

    383 277.600 المجمكع

 *000. 67.176 1.603 2 62.712 المجمكعات بيف الالمعنى

   773. 381 294.433 المجمكعات داخؿ

    383 310.817 المجمكع

 797. 227. 263. 2 526. المجمكعات بيف الالمعيارية

   1.156 381 440.521 المجمكعات داخؿ

    383 441.046 المجمكع

 654. 425. 394. 2 788. المجمكعات بيف التمرد

   926. 381 352.987 المجمكعات داخؿ

    383 353.775 المجمكع

 *005. 5.354 804.0 2 0.1.8 المجمكعات بيف العزلة

   762. 381 290.352 المجمكعات داخؿ

    383 298.512 المجمكع

 

( 35)الجدكؿ في النتائج كأظيرت ،(One Way ANOVA) اختبار استخداـ تـ 
 أف أم ،االجتماعي االغتراب ألبعاد الكمي المجمكع في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد

 أقؿ في كانت ككؿ االغتراب مظاىر أف نجد ذإ ،االغتراب في يؤثر الدراسي المستكل
 تفاعؿ :احتماليف مف كاحد إلى ذلؾ عزك أف كيمكف العميا، الدراسات طمبة لدل مستكياتيا

 إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد إلى أك الدراسي بالمستكل بعبلقتيا معان  االغتراب أبعاد
عدـ  تبيف إذ ، األبعاد مكعلمج الكمي المتكسط عمى أثر مما المتغير ىذا أبعاد بعض في
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 :ىي أبعاد أربعة في الدراسي المستكل متغير حسب إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد
في  إحصائية داللة ذات فركؽ في ظؿ كجكد ،كالتمرد كالالمعيارية، كالالىدؼ العجز
  :ىي االغتراب أبعاد مف بعديف

  (F) قيمة كبمغت ،(8.19) بمغ المتكسطات مربع أف النتائج أظيرت :الالمعنى -
 (%0.5) الداللة مستكل مف أقؿ قيمة كىي (.000)  اإلحصائية كالداللة   (10.62)

 الدراسي المستكل كبيف البلمعنى بعد بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد يعني مما
 المستكل ارتفع كمما يقؿ البلمعنى أف يتبيف الحسابي المتكسط كبقراءة .المبحكثيف لمطمبة
     الماستر، لمستكل (2.74) ك الميسانس، لمستكل (2.82) متكسط عند فيك سي،الدرا
 .العميا الدراسات لمستكل (1.58) ك

   (F) قيمة كبمغت ،(4.080) بمغ المتكسطات مربع أف النتائج أظيرت :العزلة -
 مما (%0.5) الداللة مستكل مف أقؿ قيمة كىي (0.05)  اإلحصائية الداللةك   (5.354)

 لمطمبة الدراسي المستكل كبيف العزلة بعد بيف إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد ييعن
 المستكل ارتفع كمما يقؿ العزلة بعد أف يتبيف الحسابي المتكسط كبقراءة .المبحكثيف
      الماستر، لمستكل (2.44) ك الميسانس، لمستكل (2.56) متكسط عند فيك الدراسي،

 .عمياال الدراسات لمستكل (1.71) ك 

ىذا يدؿ عمى أىمية التعميـ كخاصة التعميـ العالي في اكتساب الفرد معارؼ         
، حيث يصبح الفرد أكثر ر االغترابتساىـ في تكعية الفرد كالحد مف بعض مظاىكخبرات 

مقدرة عمى تحديد معنى كسبب لحياتو، كما تصبح المجتمع كما يسكده مف عبلقات، 
ات الفرد األكلى، كما أنو بتقدـ السف يتخمص الفرد مف شعكره لعائمة، مف أكلكيكبخاصة ا

 بالبلمعنى كيصبح اجتماعيا كاقعيا أكثر.
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 العاـ : االجتماعي االغتراب -2-2-3

( التالي يمثؿ نتائج األبعاد السبعة لبلغتراب كفؽ الكسط الحسابي 36الجدكؿ )  
 كاالنحراؼ المعيارم كتقدير الرتبة كالدرجة:

 العاـ االجتماعياب ( االغتر 36الجدكؿ )

 الدرجة الرتبة المتكسط الحسابي األبعاد
 متكسط 1 2.89 البلمعيارية

 متكسط 2 2.83 التمرد
 متكسط 3 2.77 البلمعنى
 متكسط 4 2.57 العجز

 متكسط 5 2.55 البلىدؼ
 متكسط 6 2.52 العزلة االجتماعية

 متكسط  2.68 المتكسط الحسابي العاـ

أف جميع  االغتراب ألبعادبله الخاص بالمتكسطات الحسابية ( أع36يبيف الجدكؿ )
( كىي مف الدرجة المتكسطة، كتبيف أف الكسط 2.52 - 2.89األبعاد تراكحت بيف )

ككانت األبعاد مرتبة  (،2.70الحسابي العاـ جاء متكسطان أيضان بكسط حسابي بمغ )
 كاآلتي:

( مف 2.89متكسط بمغ ) حصؿ عمى الرتبة األكلى بكسط حسابي :الالمعيارية -
 .( عمى المقياس الخماسي5أصؿ )

 .(2.83نية بكسط حسابي متكسط بمغ )الرتبة الثاحصؿ عمى د: التمر  - 

 .(2.77عمى الرتبة الثالثة بكسط حسابي متكسط بمغ ): الالمعنى -
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 ، حصؿ عمى الرتبة الرابعة.(2.57بكسط حسابي متكسط بمغ ) :العجز - 

 (،2.55الرتبة الخامسة بكسط حسابي متكسط بمغ )حصؿ عمى  :الالىدؼ  -

 (.2.52الرتبة السادسة كاألخيرة بكسط حسابي متكسط بمغ ) :العزلة االجتماعية  -

الظاىرة لـ تتعدل مرحمتيا  ، تؤكد نتائج الدراسة أف1تبعا لمراحؿ االغتراب الثبلثة 
غتراب، حيث يأتي مؤشر األكلى كالثانية، حيث أف المرحمة األكلى تعد مرحمة التييؤ لبل

البداية مف عدـ معرفة الفرد لما يرغب فيو أك ما يفعمو، ك تتضمف المرحمة مفيكـ فقداف 
السيطرة كفقداف المعنى كالبلمعيارية كالعجز، أما المرحمة الثانية فيي مرحمة الرفض 

قافية ، كالنفكر الثقافي، أيف تتعارض فييا اختيارات األفراد مع األحداث كالتطمعات الث
 .كالتناقض بيف ما ىك كاقعي كمثالي، األمر الذم ينتج عنو صراع األىداؼ

 أما المرحمة الثالثة كاألخيرة، فتمثميا العزلة االجتماعية كاالنسحاب كاليركب.

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
 367، هزجغ سابك، ص.االغتراب السياسي لدي الشباب الجاهعيػالء سهُز الزواشذة: :  



 

  

 
 الفصؿ الثالث: الصناعات التمفزيكنية بيف التأثير كاالغتراب

 

 

 إشكالية التأثير -3-1-1   

 التأثيرات اإليجابية كالسمبية -3-1-2

 تأثير البرامج األجنبية -1-3- 3

 

 

 نكعية االنتاج التمفزيكني -3-2-1          

 االتجاه النقدم لمتمفزيكف  -3-2-2          

 مشاىدة التمفزيكف كاالغتراب االجتماعي -3-2-3         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تأثير الصناعات التمفزيكنية عمى الشباب الجامعي -3-1

 

 

 

 

 اعيالصناعات التمفزيكنية كاالغتراب االجتم -3-2
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 إشكالية التأثير - 3-1-1

ما بالكاقع االجتماعي، مف الصعب أف يكجد أم شيء في العالـ ال يتأثر، عمى نحك 
كالرمكز كالعادات كالتقاليد كالقكاعد كالقكانيف... ىكذا عبر دفيد ككيبساؿ المؤسسات 

David Koepsell. 

ؿ إف ىناؾ تأثيرات لكسائؿ تقـك دراسة كسائؿ اإلعبلـ عمى بدييية منطقية تقك 
اإلعبلـ، كمع ذلؾ  فإف ىذا التأثير ال زاؿ يمثؿ أقؿ فركع الدراسات اإلعبلمية تأكدا 

قدمت في مجاؿ االتصاؿ الجماىيرم النظريات العديدة كالمداخؿ البحثية الكثيرة ف،  1كاتفاقا
كنكعية حجـ نصؼ قرف تقريبا عددا مف اإلجابات المختمفة عف السؤاؿ عف  حكالي  طكاؿ

 تأثيرات اإلعبلـ.

مف إشكالية التأثير،  كالنقاش الدائميف ليس ثمة مقكلة اتصالية أكثر إثارة لمجدؿ
بالعديد مف العكامؿ المتداخمة يرتبط بشكؿ عاـ البث التمفزيكني كبخاصة تأثير التمفزيكف، ف

ية البرامج ، ظركؼ التعرض، نكعفي حد ذاتيا الخصائص التكنكلكجية لمكسيمةك عقدةكالم
مختمؼ العكامؿ األخرل الفردية  أنماط المشاىدة، باإلضافة إلى كالمكاضيع المشاىدة،
كالقيـ السائدة في المجتمع، العادات في عممية التأثير  ليا دكر كبيركاالجتماعية  التي 

الخبرات التي اكتسبيا الفرد، ظركؼ كنمط العيش، مدل التفتح عمى الثقافات  ،كالتقاليد
  رل، كغيرىا .األخ
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قسـ الباحثكف تطكر مجاؿ دراسة أثر كسائؿ اإلعبلـ عمى الفرد إلى عدة مراحؿ 
 :1الميـ كىي دتمثؿ كؿ منيا منعطفا ميما في تاريخ ىذا الفر 

 مرحمة القكة المطمقة لكسائؿ اإلعبلـ. -
 .االختبارمرحمة كضع ىذه القكة مكضع  -
 مرحمة إعادة اكتشاؼ ىذه القكة. -
 

إنما يقـك عمى تقديـ مكاد يفكر   يعمؿ كفؽ أسمكب اإلبرة تحت الجمد،التمفزيكف ال
فييا المشاىدكف، بالفعؿ سقطت فكرة أسطكرة قكة كسائؿ اإلعبلـ التأثيرية كفؽ نمكذج 

 .اإلبرة تحت الجمد، لكف فكرة التأثير مازالت باقية 
ؾ، كيمكف تككف تأثيرات كسائؿ اإلعبلـ بصفة عامة عمى المعرفة كالشعكر كالسمك 

 :2إيجاز ىذه التأثيرات في
: تككف في عدة مجاالت، كتجاكز مشكمة الغمكض أك نقص التأثيرات المعرفية -

المعمكمات كعدـ كفايتيا لفيـ مختمؼ األحداث، تشكيؿ االتجاىات ك تحديد االكلكيات، 
 التأثير عمى نظـ المعتقدات .

اىية تجاه مكضكع ما ، التأثيرات الكجدانية: التأثير عمى مشاعر الحب كالكر  -
 مشاعر القمؽ كالخكؽ ك غيرىا.

التأثيرات السمككية: ىي الناتج الفعمي لمتأثيرات المعرفية كالكجدانية، أيف يحدث  -
 السمكؾ الفعمي.
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 لمتمفزيكفكالسمبية  التأثيرات اإليجابية -3-1-2

 التأثيرات االيجابية: - أ

لمشاىدة التمفزيكف مف قبؿ أفراد ( التالي طبيعة التأثير اإليجابي 37يبيف الجدكؿ )
 عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف:

 ( التأثيرات اإليجابية لمشاىدة التمفزيكف37الجدكؿ )
 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي مجاؿ التأثير

 مرتفع 1 1.04 4.07 تنمية ثقافتؾ العامة
 متكسط 2 1.15 3.61 يعزز فكرتؾ عف المجتمعات الغربية
 متكسط 3 1.33 3.59 يؤثر إيجابا عمى العادات كالتقاليد

 متكسط 4 1.19 3.53 يحسف طريقة التفكير كأسمكب العيش كاألكلكيات 
 متكسط 5 1.06 3.52 يعزز اآلراء السياسية 

 متكسطة 6 1.02 3.50 إلى الكطف االنتماءيعزز 
 متكسط 7 1.13 3.49 يعزز فكرتؾ عف مجتمعؾ

 متكسط 8 1.13 3.43 العبلقات االجتماعية مع العائمة كاألصدقاء يعزز

( أعبله الخاص بالتأثيرات االيجابية لمشاىدة التمفزيكف مف 37يبيف الجدكؿ )  
تنمية كجية نظر الشباب الجامعي الجزائرم أف الرتبة األكلى جاءت مف نصيب الفقرة "

( درجات عمى المقياس 5أصؿ ) ( مف4.07" بكسط حسابي مرتفع بمغ )ثقافتؾ العامة
 الخماسي، كىك الدافع الثالث الستخداـ التمفزيكف.

" يعزز فكرتؾ عف المجتمعات الغربيةبينما جاءت الرتبة الثانية لمفقرة التي نصيا " 
(، أما الرتبة الثالثة فقد كانت مف نصيب الفقرة التي 3.61بكسط حسابي متكسط بمغ )

(، كجاءت 3.59" بكسط حسابي متكسط بمغ )ادات كالتقاليديؤثر إيجابان عمى العنصيا " 
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يحسف طريقة التفكير كأسمكب العيش الرتبة الرابعة مف نصيب الفقرة التي نصيا "
(، كجاءت الرتبة الخامسة مف نصيب الفقرة 3.53" بكسط حسابي متكسط بمغ )كاألكلكيات

(، بينما جاءت 3.52" بكسط حسابي متكسط بمغ )يعزز اآلراء السياسيةالتي نصيا "
" يعزز فكرتؾ عف مجتمعؾالرتبة السادسة كقبؿ األخيرة مف نصيب الفقرة التي نصيا "

(، أما الرتبة السابعة كاألخيرة فقد جاءت مف نصيب 3.49بكسط حسابي متكسط بمغ )
" بكسط حسابي يعزز العالقات االجتماعية مع العائمة كاألصدقاءالفقرة التي نصيا "

 (. 3.43متكسط بمغ )

حيث صرحت إحدل الطالبات:" نعـ لمتمفزيكف تأثير إيجابي، مف حيث االستفادة مف 
، كىناؾ أيضا تأثير سمبي فيما طريقة التعامؿ كزيادة المعرفة، كالتأثر بالمقطات اإلنسانية

 يتعمؽ بالتأثير االعمى، كلكف ىناؾ كعي بذلؾ" 

سية كاالجتماعية كاالنتماء أما فيما يخص تعزيز بعض األفكار حكؿ األمكر السيا
إلى الكطف، فقد جاءت النسبة منخفضة، ذلؾ ألف المشاىديف يميمكف أكثر إلى برامج 
الترفيو الدرامية كاألفبلـ كالمسمسبلت األجنبية ذات الطابع الركمانسي العاطفي أك أفبلـ 

اسية كيبتعدكف عف البرامج السي  -كما سبؽ تكضيحو -الحركة باإلضافة إلى المكسيقى
ف  الحكارية الجادة التي تناقش مختمؼ األمكر السياسية، االجتماعية كالثقافية لمببلد كا 

 كانت قميمة.
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 التأثيرات السمبية : - ب

( التالي طبيعة التأثير السمبي لمشاىدة التمفزيكف مف قبؿ أفراد 38يبيف الجدكؿ )
 عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف:

 لمشاىدة التمفزيكف ( اآلثار السمبية38جدكؿ )

 الدرجة الرتبة االنحراؼ المعيارم المتكسط الحسابي مشاىدة التمفزيكف تؤدم إلى
 متكسطة 1 1.34 3.52 زيادة االنفرادية كالعزلة

 متكسطة 2 1.37 3.17 التقميؿ مف الصمة باهلل كالديف
 متكسطة 3 1.09 2.67 التقميؿ مف الكعي السياسي

 متكسطة 4 1.26 2.50 ئمةالتقميؿ مف احتراـ العا
 

( أعبله الخاص بالتأثيرات السمبية لمشاىدة التمفزيكف مف كجية 38يبيف الجدكؿ )
نظر الشباب الجامعي الجزائرم أف الرتبة األكلى لمفقرات حازت عمييا الفقرة التي نصيا 

(، في حيف جاءت الرتبة 3.52" بكسط حسابي متكسط بمغ )زيادة االنفرادية كالعزلة"
" بكسط حسابي التقميؿ مف الصمة باهلل كالديفلثانية مف نصيب الفقرة التي نصيا "ا

(، في حيف جاءت الرتبة الثالثة كقبؿ األخيرة مف نصيب الفقرة التي 3.17متكسط بمغ )
(، أما الرتبة 2.67" بكسط حسابي متكسط بمغ )التقميؿ مف الكعي السياسينصيا "

" بكسط التقميؿ مف احتراـ العائمةيب الفقرة التي نصيا "الرابعة كاألخيرة فقد جاءت مف نص
 (.2.50حسابي متكسط بمغ )
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فمع زيادة ساعات مشاىدة التمفزيكف، كفي ظؿ انسحاب العديد مف الشباب مف 
كثر لممشاىدة الفردية لمدراما كبرامج الترفيو تزيد نسبة أالمشاىدة العائمية، كتفضيميـ 

ف كجدكا ضمف جماعة ما، كما يبلحظ عمى طبيعة االنفرادية كالعزلة االجتما عية، حتى كا 
 كالدينية المجتمعيةالبرامج األكثر مشاىدة أنيا تبتعد عف القيـ 

كقد أقر بالفعؿ الكثير مف الطمبة بذلؾ، عمى حد قكؿ إحدل الطالبات:" قيـ بعيدة  
م زميؿ ليا قائبل:" جدا عف القيـ الجزائرية  كمختمفة أيضا في الديانة" ، كساندىا في الرأ

         في العالـ مف خبلؿ التقاليد، حرؽ المكت  اليندية  ثقافةالاألفبلـ اليندية تنشر 
 أك االغتساؿ في النير، ىذه البرامج غير جيدة..."

كثر أما عف التقميؿ مف الكعي السياسي، فكما سبؽ شرحو، فالبرامج التمفزيكنية األ
كتمضية الكقت، كال تعالج المكاضيع السياسية، لذلؾ لـ  مشاىدة سطحية تيدؼ إلى الترفيو

 بط بيف التمفزيكف كالكعي السياسي، لذلؾ تذيؿ الترتيب.يجد المستجكبيف الرا

أما عف التقميؿ مف احتراـ العائمة، فالظاىر أف القيـ األسرية مازالت تشكؿ قيما 
جية، كمف جية أخرل  م، قيما ثابتة يصعب التأثير فييا مفأسمى لدل الشباب الجزائر 

كالمساىمة  -كما حددىا ماككيؿ –فإف الجيؿ الحالي لمتمفزيكف ابتعد عف كظائفو الحقيقية 
لعائمة كالمجتمع كاكساب االنتماء، كأصبح ييتـ في االندماج كالتفاعؿ مف خبلؿ الربط با

 فقط بالترفيو.
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 تأثير البرامج األجنبية : -3-1-3

جة احتمت المرتبة األكلى ضمف ترتيب البرامج بما أف المسمسبلت كاألفبلـ المدبم
التي يفضميا الجميكر، كبعد معرفة الدكافع األساسية لمشاىدة مثؿ ىذه البرامج ، فبل بد 

 أف نتعرؼ  اآلثار المترتبة عف مشاىدتيا.

قدـ الباحث السكسيكلكجي "جكركي تابيا" مف البيرك تحميبل شامبل لممكاد الترفييية 
جنبية بما فييا مف مسمسبلت كأفبلـ كبرامج غنائية كغيرىا مف المكاد التي التمفزيكنية  األ

 : 1تصنؼ في خانة الترفيو، كخمصت تحميبلتو إلى 

البيئة ىي مجتمع استيبلكي غارؽ في الرخاء المادم، كخاؿ مف التناقضات  -
 كالصراعات.

 يفة.القيـ األساسية المعركضة ىي: الفردية كاألنانية المقترنة بمنافسة عن -
 المجتمع يكافئ ىؤالء الذيف يكسبكف ىذه المعبة، كيعاقب الذيف يخسركنيا. -
ىؤالء الذيف يظمكف خاسريف يجب أف يرضكا بنصيبيـ عمى أنو  مف صنع القدر   -

كالمشيئة العميا، كنتيجة لعدـ كفاءتيـ كقمة مكىبتيـ، يجب بالتالي أف يتسـ سمككيـ 
 .بالتسميـ كالرضكخ

صو مف ىذا التحميؿ: تتناقض المادة التمفزكنية الترفييية مع القيـ ما الذم يمكف استخبل
الفكرية كاألخبلقية كاالجتماعية كالدينية السائدة أك التي كانت سائدة، حيث تسعى مكاد 
الترفيو التمفزيكنية المستكردة إلى إيجاد كتكريس نزعة استيبلكية متناقضة مع اإلمكانيات 

ف الجماىير، إف ما تقدمو ىذه المكاد أساسا ىك أسمكب الحياة المادية لؤلغمبية الساحقة م

                                                           

.52-51ص.ص. ، مرجع سابؽالتمفزيكف ك التغير االجتماعي: محمد آاؿ زعيتر : 1 
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عمى الطريقة االستيبلكية، تتمثؿ السمة المميزة لممسمسبلت التمفزيكنية في غرس النزعة 
 االستيبلكية كالممذات اليكمية.

المسمسبلت بيذه الطريقة ال تكاد تختمؼ عف اإلعبلنات العادية، مف حيث التأثيرات 
 أصبح المسمسؿ يثير الرغبة لدل المشاىد في اقتناء األشياء كالمكاد التي رآىاالمتشابية. ف

في المسمسؿ، كال شؾ أف تحكيؿ االىتماـ إلى المقتنيات المنزلية كتسعير النزعة 
االستيبلكية يعمبلف عمى انحراؼ المشاىد عف القضايا االجتماعية كالسياسية الرئيسية. 

متكازنة ، كأصبحنا نحف بغير كعي ضحايا ليذه الثقافة، لقد أصبحت ثقافتنا مشكىة كغير 
لتظير أنو في مقدكرنا أف نحصؿ عمى  -إف جاز التعبير –كتدار باستمرار عجمة حياتنا 

 1السيارة المبلئمة كالزكاج المربح... إلخ

تساىـ مكاد الترفيو التمفزيكني المستكردة عمميا كغالبا في تثبيت الكضع الراىف، 
ذلؾ مف خبلؿ إغراؽ المشاىد بمكضكعات كقضايا كأحداث بعيدة عف مشاكمو كيتحقؽ ليا 

 كىمكمو الحقيقية، كتخمؽ لديو بالتالي اىتمامات بعيدة عف كاقعو.

إف التأثير عمى أحد األشخاص ال يعني إكراىو عبر تقديـ  أك إظيار القكة التي  
نما يعني دفع المتأثر بمطؼ لكي يرم األشياء بنفس  يمكف تجييشيا ضده لكي يستسمـ، كا 

منظار المؤثر، يمكننا إذف اعتبار التأثير بمثابة شكؿ خاص جدا مف السمطة يكمف 
. كفي سؤالنا عف تأثير  البرامج المدبمجة تجاه المجتمع، 2مصدرىا الرئيسي في اإلقناع

بية نحك ( التالي دكر البرامج التمفزيكنية المدبمجة لمعر 39يبينيا الجدكؿ )كانت النتائج كما 
 المجتمع مف كجية نظر أفراد عينة الدراسة مف الطمبة الجامعييف.

                                                           
) تمييد مبدئي لممفاىيـ الرئيسية(، تر. كفاء إبراىيـ، رمضاف بسطاكيسى، المجمس النقد الثقافي: آرثر أيزابرجر: 1

 . 98-97،ص.ص.2003لمثقافة،القاىرة  األعمى
.110، مرجع سابؽ، ص.: التمقي في الثقافة ك اإلعالـ: مخمكؼ بككركح 2 
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 ( دكر البرامج المدبمجة39الجدكؿ )
االنحراؼ  المتكسط الحسابي الفقرات

 المعيارم
 الدرجة الرتبة

 متكسطة 1 0.70 2.27 تقدـ تجارب جديدة 
 متكسط 2 0.77 1.98 تطرح قضايا خيالية 

 متكسط 3 0.76 1.94 اقعؾ المعاشتعالج قضايا بعيدة عف ك 
 متكسط 4 0.70 1.85 تعالج قضايا كمشاكؿ تشبو القضايا المحمية

 منخفض 5 0.70 1.28 رأم آخر 
 

( أعبله الخاص بطبيعة الدكر الذم تؤديو البرامج المدبمجة مف 39يبيف الجدكؿ ) 
" حازت رب جديدةتقدـ تجاكجية نظر الشباب الجامعي الجزائرم أف الفقرة التي نصيا " 

( درجات، كأف 3.00( مف أصؿ )2.27عمى الرتبة األكلى بكسط حسابي متكسط بمغ )
" بكسط حسابي تطرح قضايا خياليةالرتبة الثانية جاءت مف نصيب الفقرة التي نصيا "

تعالج قضايا (، كجاءت الرتبة الثالثة مف نصيب الفقرة التي نصيا " 1.98متكسط بمغ )
(، في حيف أف الرتبة الرابعة 1.94" بكسط حسابي متكسط بمغ )لمعاشبعيدة عف كاقعؾ ا

" بكسط تعالج قضايا كمشاكؿ تشبو القضايا المحميةجاءت مف نصيب الفقرة التي نصيا "
(، كجاءت الرتبة الخامسة كاألخيرة مف نصيب الفقرة التي 1.85حسابي متكسط بمغ )

بكسط حسابي منخفض بمغ  راتنصيا "رأم آخر" أم خبلؼ ما ذكر أعبله مف فق
ساىـ في اضعاؼ الكازع تطرح قضايا تأنيا (، كأىـ البنكد التي قدميا المبحكثيف 1.28)

،  تسكؽ المنتجات كاأللبسة كتيدؼ لمربح ، تقـك بيدـ المجتمع لئلسبلـكمنافية  الديني
 العربي.
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جديد يتـ  المجكء إلى الصناعات التمفزيكنية األجنبية بغية الخكص في تجربة 
كخيالية تكفرىا مختمؼ المسمسبلت كاألفبلـ التمفزيكنية األجنبية، ككانت إحدل الطالبات 

أعتقد أننا ال نشاىد  البرامج العربية كالجزائرية  ألنيا فيما سبؽ قد أكضحت ذلؾ بقكليا:" 
متشابية فيي ال تختمؼ كثيرا عف الطريقة التي نعيش بيا، لدينا دائما األحبلـ كاألكىاـ، 
كنكد العيش ىناؾ مف خبلؿ األفبلـ... عندما نشاىد التمفاز، نكد فتح بكابات لؤلحبلـ لكي 

 .تتحقؽ"

، كأعطى ليذا Escapismاليركب  تقترب المسألة أكثر مف مفيـك التيرب أك
يرتبط باالستعماؿ المبتذؿ لمترفيو الذم يعتبر انقطاعا في نشاط  المفيـك معنى دقيقا، ال

 اره نكعا مف االرتياح مف حقائؽ الحياة المكدرة كالرتيبة.متكاصؿ، بؿ باعتب

عند سؤالنا عف الثقافات األجنبية األكثر تأثيرا في الثقافة الحالية كانت الثقافة 
التركية ىي الجكاب األكؿ، ىناؾ مف أخذ المكضكع بكؿ استيزاء، كالبعض األخر كاف 

"ىناؾ تآكؿ مستمرا لمثقافة جديا حيالو، عمى حد قكؿ أحد طبلب المغة العربية : 
الجزائرية، حيث تسمى حديثي  الكالدة  بأسماء  تبرز في المسمسبلت التركية بالرغـ مف 
أنو لدينا مجمكعة كاسعة مف األسماء التقميدية، كما أصبح اختيار الشريؾ مف ىذا القبيؿ 

لخاصة، مثؿ  النجكـ في المسمسبلت"، يضيؼ ذات الطالب:" كؿ برنامج لديو أجندتو ا
المسمسبلت كاألفبلـ اليندية، تقدـ الثقافة اليندية إلى العالـ، عاداتيـ، لقد أصبحنا غير 

 منتجيف، مستيمكيف".
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     بحبيـ الشديد لتقميد الغرب كبخاصة شخصيات التمفزيكف  صرحمف الطمبة مف 
لجدكؿ التالي ، كالمشخصيات التي تظير بالتمفزيكف كالجدكؿ التالي يبيف مدل تقميد الشباب

 يبيف ذلؾ:

 ( مدل تقميد الشباب الجامعي لمشخصيات التمفزيكنية40الجدكؿ  )

 النسبة المئكية التكرارات تقميد الشخصيات
 4.7 18 غير مستجيب  
 6.8 26 دائمان   
 34.4 132 أحيانان   
 54.2 208 مطمقان   

 100.0 384 المجمكع

لشباب الجامعي الجزائرم لمشخصيات التي ( أعبله الخاص بتقميد ا40يبيف الجدكؿ )
%( أقركا أنيـ ال 54.2( فردان كبنسبة )208تظير في التمفزيكف أف األغمبية بكاقع )

( فردان كبنسبة 132يقمدكف "مطمقا" الشخصيات التي تظير في التمفزيكف، بينما أقر )
%( بأنيـ 6.8( فردان كبنسبة )26%( أنيـ يفعمكف ذلؾ بدرجة "أحيانان"، كأقر )34.4)

 %( ليذا السؤاؿ.4.7( فردا كبنسبة )18يفعمكف ذلؾ بدرجة "دائمان"، بينما لـ يستجب )

االستفادة إلى  حيثسكسيكلكجيا تييمف عمى  المسمسبلت التمفزيكنية كتابة التقمص، 
حد كبير مف معطيات نظريات النمكذج لمتأثير غير المباشر كالبعيد المدل، أثبتت 

ية ضخامة التأثير الذم تحدثو المسمسبلت التمفزيكنية عمى سمكؾ األبحاث اإلعبلم
يبلحظ أحد أفراد الجميكر شخصا نمكذجا ثـ يركز اىتمامو عميو،  ، حيثالمشاىديف

كيسعى لمتماثؿ معو، كيصؿ المشاىد بذلؾ، كىك كاع، إلى استنتاج ال كاع بأف النمكذج 
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 ،تماثؿ معو سيككف مفيدا كمبلئما لوسكاء كاف شخصيا  أك مكقفا أك سمككا الذم يسعى لم
  1كلذلؾ فيك يتذكره عندما يكاجو ظركفا مشابية ك يسمؾ بالتالي ذلت السمكؾ.

ىذا المفيـك الذم يقترب مف فكرة التماىي ، كيعني قدرة الفرد عمى أف يرل نفسو 
 .2مكاف شخص آخر

 :ليةيمكف حصر اآلثار التي يمكف أف تتركيا ىذه البرامج في النقاط التا

بالحرماف جراء تشعر جماىير البمداف النامية حيث : الشعكر بالحرماف -1
 الكاقعبيف كاقعيا المأساكم كبيف ، حيث تجرم مقارنة مكاد الترفيو المستكردة مشاىدتيا

 .لخاصة االفبلـ كالمسمسبلت تقدميا كتصكرىا ىذه المكاد الذم
جكء كسائؿ أخرل اليركب مف الكاقع المعاش، في ظؿ عدـ ك  :تشجيع اليركب -2
  لمترفيو.
يتـ بشكؿ مكثؼ مف المكاد الترفييية التي  المذاف يكجداف : العنؼ كالجنس -3
بالقدرة اإلقناعية  مسألة العنؼ كالجنس في التمفزيكف عضكيا ، كترتبط مف الغرب استيرادىا

  لممادة في حد ذاتيا بخصائص  الجميكر المستقبؿ.

ما نتعرض لو منو، فضبل عف قكة ىذه الكسيمة، التمفزيكف يغمرنا، كنظرا إلى كمية 
قرار الكاتخاذ  الصحيحعمى التفكير  القدرةك  القدرة النقديةفيي ال محالة في النياية تتجاكز 

 ، فيك يخاطب بالدرجة األكلى األحاسيس. عقبلنيال

                                                           

.23، مرجع سابؽ، ص.:  سكسيكلكجيا الترفيو في التمفزيكف:أديب خضكر 1 
      لعربية ) رؤية سكسيكلكجية مع تطبيقات عمى المنطقة ا اإلعالـ كالمجتمع: عزم عبد الرحمف، السعيد بكمعيزة: 2

 .74كاإلسبلمية(، مرجع سابؽ، ص.
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ف كاف الفرد يختار مف بيف آالؼ البرامج كالقنكات التمفزيكنية برنامجا محددا   كا 
مف قبؿ  بالفعؿ غير أف ما يشاىد عمى التمفزيكف ىك ما تـ اختياره عمى قناة ما،يعرض 

 منتجك البرامج، بالطبع ىك ما يريدكف مف المشاىديف أف يشاىدكه. 

إف ىناؾ كتابات حكؿ مسألة تأثير التمفزيكف بقيت تستمد تصكراتيا مف تمؾ 
الثقافي  بالغزكربطتو  الخطابات التي تداكلت الحديث عف نظاـ إعبلمي جديد كالذم

ىذه الفكرة األكلى المحببة لدل أصحاب المنظكر ، ، أك ما يعرؼ بالتبعيةكاإلمبريالية
 النقدم، أما الفكرة الثانية فتتمحكر حكؿ االغتراب.
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 نكعية االنتاج التمفزيكني: -3-2-1

ارتبطت عبلقة  التمفزيكف باالغتراب بأفكار النظرية  النقدية كخاصة مدرسة 
انكفكرت، حيث تناكؿ ركداىا نقد منتجات اإلعبلـ كبخاصة التمفزيكف، أك ما اصطمحكا فر 

عميو بالصناعات الثقافية، فبعيدا عف السكسيكلكجيا التي اىتمت بكظائؼ كسائؿ اإلعبلـ، 
ظير اتجاىا نقديا مغايرا يعمؿ عمى  مساءلة نتائج تطكر كسائؿ اإلنتاج كالبث، كاعتبار 

 أدكات لمتسمط كالسيطرة بؿ  مصدرا لمعنؼ الرمزم كلبلغتراب.ىذه الكسائؿ مجرد 
ارتبط ظيكر ىذه األفكار بالتحكالت الجكىرية  في التعميـ العاـ، كالتي تنكعت بيف 
إنشاء الجامعة المتنكعة في الكاليات المتحدة األمريكية، كتعميـ الكبار بغرض التكظيؼ، 

كغيرىا مف الظركؼ التي سادت في تمؾ ،  1968إلى التمردات الطبلبية العالمية في 
 الحقبة في الكاليات المتحدة األمريكية كأكركبا.

برزت في العقكد القميمة األخيرة صناعة متطكرة كمتشعبة كمعقدة لمؿء كقت الفراغ ، 
سميت " صناعة أكقات الفراغ" أك صناعة التسمية، ىدفت ىذه الصناعة إلى تحقيؽ 

بالتالي بعد أف ارتبطت عضكيا بمفيـك معيف لػ " الثقافة مكاسب مادية معتبرة، كتحكلت 
الجماىيرية" إلى القكة الضاربة كالمحرؾ األساسي المكجو لمكصكؿ إلى الجماىير كالتأثير 

 .1عمييا مف خبلؿ " صناعة التسمية" كخاصة مادة الترفيو

كذج فالمبلحظ في اإلنتاج التمفزيكني ىك انتشار الصناعات الترفييية كفقا لمنم
األمريكي لممسمسبلت التمفزيكنية أك برامج الكاقع، كغيرىا مف المحتكيات التي تدخؿ في 
خانة الترفيو. تنبع أىمية الترفيو في الثقافة البصرية مف أف المشاىدة التمفزيكنية تدخؿ مف 
دكف إحداث ضجة، خصكصا إذا كاف البرنامج ترفيييا شعبيا كغير سياسي، األمر الذم 
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اف في إطار معادلة معرفية جديدة ما فكؽ سياسية، بمعنى أنيا تطاؿ أشكاؿ يضع اإلنس
كأنماط تفكير كطرؽ كأساليب ممارستو في الحياة اليكمية كالعممية ، فتأتيو مف حيث ال 
يدرم، ألنو عندما يتعمؽ األمر بمشركع يخاطب األحاسيس تسقط كؿ مقاكمتو كينتفي 

 .1مكاف المشاركة عمميا كنظريا البديؿ، فتحؿ المشاىدة

 ك لكف أم ثقافة يبثيا التمفزيكف؟ ما نكعية ىذه الثقافة المصنكعة؟

المكاد المقدمة عبر الشاشات التمفزيكنية، تظير  Qulitéمف خبلؿ النقاش حكؿ نكعية 
العبلقة بيف التمفزيكف كأفكار "النكعية" بأنيا تمتمؾ استمرارية كافية كمكضكع، ككمصدر 

تكرر دكريا تجعميا تستحؽ تقديرا مستقبل في أم استكشاؼ لمطابع العاـ لمقمؽ الثقافي الم
 2لمتمفزيكف.

طالما أف التمفزيكف  ما زاؿ غالبا كسيمة إلذاعة مكجية إلى جميكر متغير الخكاص، 
فإف قضايا النكعية التي يثيرىا ال بد مف أف تككف مختمفة عف تمؾ القضايا المطركحة في 

الكتاب أك صناعة السينما، في ىذه المجاالت تتركز القضايا المسرح أك في مجاؿ نشر 
المتعمقة بالقيمة النكعية عمى منتجات ثقافية معينة كمحددة، فالكتب كالمسرحيات التي 
ترتبط بالقراء كالجماىير عف طريؽ البيع المباشر أك األجرة أك الحضكر أما الخدمات 

تجات الثقافية كعبلقتيا بالجماىير غالبا ما التمفزيكنية فإنيا تتضمف مجاال كامبل مف المن
  3تككف عمى مستكل الخدمة العامة التي تقدـ بغض النظر إف كانت مدفكعة األجر أـ ال 
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يجب تخفيض  contre culture.  ىكذا أصبحت الصناعات التمفزيكنية ضد الثقافة
حدات مف مستكل البرامج ليناسب أخفض عامؿ مشترؾ فينا جميعا، كأف يعاممنا كك 

الجميكر، ال تمتمؾ أية شخصية متميزة، كليس ليا أية سمات فردية، كىذا ما يفسر حقيقة 
 .1أف الكثير مف البرامج التجارية تفتقر دائما إلى طابع ك إلى شخصية مف أم نكع

تستحؽ ىذه الفقرة أف نستشيد بيا حرفيا، كذلؾ ألنيا تربط معا عددا مف األفكار  
القائمة ما بيف التجارم ك الجماىيرم باإلضافة إلى أنيا تشكؿ مقدمة المتعمقة بالعبلقة 

لممشاىد حيف   -قابمية الجرح كالعطب–سرعة التأثير  –منطقية لفكرة الحساسية الثقافية 
 فيناؾيتعرض لمادة منخفضة النكعية، كىذا ال يعني رفضا جكىريا لمتمفزيكف، أك نبذا لو، 

 ثقافية إيجابية قسما ىاما مف النقاش. إمكانية أف يككف التمفزيكف قكة

معتمدة عمى مقياس مستمد مف األدب  Plikington reportأشارت لجنة بريطانية 
في اإلنتاج التمفزيكني الراىف،   Qualité crisisكاألشكاؿ الشعبية التقميدية إلى أزمة نكعية  

بثو التمفزيكف يعتبر : إف معظـ ما ي 2إحدل المبلحظات المدكية كانت عمى الشكؿ التالي
ذك قيمة منخفضة، قد يمكف تقديـ التافو في العجز عف االستفادة الكاممة كالمنضبطة مف 
التسييبلت الفنية كالتقنية المناسبة لمكضكع معيف، كالكثيقة الصمة بو، أك الممثمة في 
مو االعتماد عمى كسائؿ التحايؿ مف أجؿ إحداث اىتماـ مزيؼ بالبرنامج عمى حساب تكام

التخيمي أك في المبالغة في االعتماد عمى كسائؿ كأدكات مبتذلة مف كثرة االستخداـ مف 
أجؿ خمؽ إثارة الضحؾ أك الدمكع إف البرامج التي مثمت بيرجة عاطفية، كجنبا عقميا 

                                                           

The Making of a counter culture   في مقالة لو بعنكاف Theodore Roszak  استحدث ىذا المصطمح : 
، لبلطبلع أكثر: 1968سنة   

Contre-culture, sous la direction de CHRISTOPHE BOURSEILLER, OLIVIER PENOT-
LACASSAGNE, CNRS édit, Paris, 2013. 
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ساعدت عمى ترخيص كؿ القيـ العاطفية كالعقمية، قد ال تعالج المسرحيات كالمسمسبلت 
لحقيقية، بؿ تصكر كتقدـ عالما حريريا مغطى " بالسكر" كاعتبر المشاكؿ اإلنسانية ا

التقرير التفاىة نصا أساسيا، كاستنتجت المجنة أف التفاىة عيب فطرم في التمفزيكف، إنو 
 تافو كسطحي كشكبلني.

إف الشبكات التمفزيكنية تميؿ دائما إلى المتدني، إنيا ال تستطيع عمميا أف تتحمؿ 
لي رفيع لفترة طكيمة. إف ىذه العكامؿ لـ تجعؿ التمفزيكف يميؿ إلى االحتفاظ بمستكل جما

االنحدار فقط، بؿ جعمت مينة النقد التمفزيكني قضية غير محددة عمى "نحك شاذ 
 كمستغرب" كما كصفو جكف ككرنر.

يرم رجيس دبريو أف الثقافة البصرية تتخمؽ بأخبلؽ اآللة التي تحمميا كأف التمفزيكف 
ذم يتطمب السرعة كالمباشرة كاآلنية كالصكرة الجممية، كاألنكثة، كاإلثارة ذلؾ الجياز ال

كاأللكاف الحية ىك مككف أصبل لمتسمية كىك متكافؽ تماما مع غايتو، يدخؿ االنسجاـ في 
األمكر المتنكعة كيحكؿ الكاقع إلى خرافة، كظيفتو الخاصة إثارة اإلعجاب كليس التثقيؼ، 

فكار كاإلشارات، إنما سيبل مف الصكر دكف تركيب كتجميع فيك ال يعمؿ عمى تعاقب األ
. باختصار إنو اآللة التي تبرمج مسبقا مبرمجييا كىي ال تعمؿ إال عمى ىكاىا 1كتمييز

 كليس عمى ىكانا. 

فالتغذية المنظمة مف المستكل المنخفض لمترفيو التمفزيكني، تترؾ أثارا تتمثؿ في 
اىديف، كفي تشجيعيـ عمى أف يعتادكا األدنى انخفاض كتدني ذكؽ الكثير مف المش

كيستقرا عميو، كبالتالي عمى أف يفضمكا المألكؼ الذم ال ينطكم عمى آية مخاطرة، كالذم 
 ليس لو متطمبات كثيرة.
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 كؿ ما قيؿ في مقكلتو التالية:John Stuart Millكما  لخص  جكف ستيكارت ميؿ 
ذكاقيـ الفكرية، ألنو ليس لدييـ الكقت أك "يفقد الناس طمكحاتيـ كما يفقدكف حكاسيـ كأ

الفرصة إلشباعيا، كىـ يكرسكف أنفسيـ لممتع الدكنية، ليس ألنيـ عمدا يفضمكنيا، كلكف 
إما ألنيا المتع الكحيدة المتكفرة ليـ، أك ألنيا المتع الكحيدة التي باتكا قادريف عمى 

ذا ما طبقنا ذلؾ عمى التمفزيكف فإف آ راء ىذا االتجاه تستخدـ غالبا فكرة االستمتاع بيا". كا 
كجكد جاذبية ألدنى مستكل عاـ، نتيجة الحاجة إلى مضاعفة جماىير المشاىديف، 
كزيادتيا، ىذا المستكل كما يرل أصحاب ىذا االتجاه، يصبح بالتدريج راسخا كمعتمدا 

 كتقميد ثقافي.
منطؽ  باختصار يدخمنا التمفزيكف عالما جديدا حيث منطؽ اإلغراء حؿ محؿ

اإلقناع، منطؽ الجمسة الجيدة أىـ مف منطؽ الحجة كالبرىاف كما أشار دكبريو. لذلؾ يتـ 
. لذلؾ 1العمؿ أكثر فأكثر عمى دمج كؿ شيء بالبرامج الترفييية، فكؿ شيء لمعرض

أعتبر التمفزيكف مفسد لمكقت، كالذكؽ معا، باعتماده عمى ثبلثية ميردكؾ أك ما تعرؼ بػ : 
3S -  Scandal, Sport, Sex –  أك ثبلثيةIgnacio Ramonet  :La mour, la mort, l’humour 

 ، أم الجنس، المكت، الطرافة.  الميـ ىك تكفير "الترفيو".
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 االتجاه النقدم لمتمفزيكف: -3-2-2

ك الحركة  -مدرسة فرانكفكرت–نميز  اتجاىيف في ىذا المجاؿ : المدرسة األلمانية 
 : النقدية في فرنسا

مف منفاىـ في  –منذ األربعينات مف القرف الماضي ، عبر  ركاد مدرسة فرانكفكرت 
عف قمقيـ تجاه مستقبؿ الثقافة، كقد شيدت المدرسة حضكر  -الكاليات المتحدة األمريكية 

العديد مف الشخصيات البارزة مثؿ تيكدكر أدكرنك، ىكركايمر، "كخبلؿ الستينات بالتحديد 
 3M , Marx ,Mao, Marcuse1 ميمات ماركس، ماك،ماركيكز ظيرت ثبلث1986مام 

، L’homme unidimensionnel  1964فػ "ماركيكز" صاحب كتاب اإلنساف ذك البعد الكاحد 
الذم تضمف نقدا راديكاليا لمثقافة كالحضارة البرجكازيتيف، لقد ىدؼ ماركيكز مف خبلؿ ىذا 

السياسية، فالمظاىر العقبلنية لمعالـ يتـ  الكتاب إلى الكشؼ عف األشكاؿ الجديدة لمييمنة
تطكيعو تدريجيا باستثمار التكنكلكجيا كالعمـ، تخفي كراءىا عقبلنية نمكذج تنظيمي 

، كأكد عمى أف 2لممجتمع، يدعي تحرير الفرد فيما ىك، في الحقيقة يعمؿ عمى استعباده" 
اـ المساكاة بيف الطبقات الصناعات الثقافية تنتج حاجات زائفة، تسطح األذكاؽ كتسبب أكى

 . 3االجتماعية 
 
 
 

                                                           
1: Armand Mattelart, Michèle Mattelart: Histoire des théories de la communication, 
Op. Cit, p.p.44-45. 
2 :Ibid, p.45. 

أكثر : لبلطبلع:  3 
Herbert Marcuse: l'homme unidimensionnel, Minuit, Boston, 1968. 
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أما الفيمسكؼ األلماني جكرغف ىابرماس فقد طكر نظرتو النقدية المتعمقة  بالعقبلنية 
التقنية كضمنيا في كتابيو:"الفضاء العمكمي، أركيكلكجيا اإلعبلف كبعد تأسيسي لممجتمع 

 Espace public, Archéologie de la publicité comme dimension constituve de la البرجكازم " 

société bourgeoise،  كالعمـ كإيديكلكجياla technique et la science comme ideologie1968 ،
عمى المعمكمات  االطبلعفمبدأ اإلعبلف مثبل يقكـ أساس عمى  إتاحة الفرصة لمرأم العاـ 
يا مع  اإلنتاج الثقافي التي تخص المصمحة العامة، لكف تطكر قكانيف السكؽ كتداخم

جعبلىا تستبدؿ ىذا المبدأ  القائـ عمى اإلعبلف كالتكاصؿ الجماعي بنمكذج تجارم  آخر 
 لتصنيع الرأم العاـ .

رأل ىابرماس في ىذه النزعة " رؤية إقطاعية جديدة لممجتمع"، كىك بذلؾ يتبنى   
التحشيد كتجزئة أطركحات أدكرنك  كىكركايمر حكؿ تضميؿ الرأم العاـ كالتماثؿ ك 

 الجميكر، فالفرد يميؿ  إلى أف يككف مستيمكا ذك سمككيات عاطفية ىتافية احتفالية.

في كتابيا "أزمة الثقافة" إلى خطر انحبلؿ  Hannah Arendtكما أشارت حنا أرندنت 
الثقافة في الترفيو،"إنيا كسائؿ التسمية تدمر الثقافة ،لتكلد الرفاىية، كتغير المكاضيع 

كلماذا ال  My fair ladyقد تككف مسمية مثؿ  Hamletفية إلقناع الجماىير أف ىاممت الثقا
في كتابو ىزيمة الفكر   Alain Finkielkrautمتمكيامتككف تربكية مثميا أيضا؟" ك نفس النظرة 

La défaite de la pensée  في نظره كسائؿ االتصاؿ الخاضعة لقكانيف السكؽ تدعـ النسبية
 1لمدمرة، كؿ األمكر تتساكل.الناىشة أك ا

ى بعض أما في فرنسا كبالتحديد في منتصؼ سبعينات القرف الماضي، تبن
كخاصة بعد الثكرة الثانية لبلقتصاد السياسي لبلتصاؿ، ككانت  الفرنسيكف االتجاه النقدم،

 الصناعات الثقافية أبرز المكاضيع التي عالجكىا.
                                                           

1: Francis balle :les médias, op.cit. p.101. 
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سؤاال عف مستقبؿ الثقافة : أال تضع    Pierre Bourdieuفقد طرح  بيير بكرديك  
كالبحث عف  Lois du marchéكسائؿ اإلعبلـ الثقافة في خطر؟ بالخضكع إلى قانكف السكؽ 

الربح األقصى عمى المدل . خمصت تحميبلتو إلى أف ما كاف مف قبؿ ثقافة نخبكية 
ف  تظير أصبح مجرد حزمة مف السمع الثقافية، كأف الثقافة ليست مجرد استيبلؾ، لك

بكصفيا استيبلكا  منتجا، أم بكصفيا استثمارا في خمؽ رأسماؿ ثقافي، كقد رأل أنو 
باإلمكاف التحكـ بيذه السمعة في التبلعب بالعقكؿ عف طريؽ منطؽ النظاـ نفسو القائـ 
عمى تفضيؿ ىيمنة فئات عمى حساب فئات أخرل، كأف التكظيؼ كالمضمكف األيديكلكجي 

ي دكر التمفزيكف الفضائي إذ ال يقتصر دكره في التأثير المباشر في لمتكنكلكجيا يتجمى ف
 المشاىد بؿ يمتد إلى مجاالت أخرل تشمؿ اإلنتاج الثقافي.

فالتمفزيكف تبعا لبكرديك مجرد إيديكلكجيا ناعمة متمثمة في الجرعات اليكمية كالمحظة 
ّم" يمارس نكعا مف يك التي تبثيا كسائؿ اإلعبلـ، كىك في ىذا المناخ مف "الفساد البن

ذلؾ العنؼ الذم يمارس بتكاطؤ ضمني مف قبؿ ىؤالء الذيف يخضعكف  ، العنؼ الرمزم
لو، كأيضا في الغالب مف قبؿ الذيف يمارسكنو بالقدر الذم يككف فيو كمييما غير كاعيف 

 1بذلؾ.
في استغبلؿ كتممؽ أذكاؽ مشاىديو، مف خبلؿ تقديـ  -حاليا -التمفزيكف  يرغب 

ج  يتجسد نمكذجو في المشاىد السريعة التي تستعرض التجارب المعاشة في الحياة إنتا
، كما يرل أف 2دكف أقنعة التي تمؤل المجتمع االستعراضي عمى حد تعبير بكدريك 

التمفزيكف طكفاف ككـ ىائؿ مف المعمكمات ال يشجع إال عمى التفكير السريع كالسطحي 
the  fast  thinking نتائج التقاء التمفزيكف بالعكلمة اليكـ. ، ىذه ىي إحدل 

                                                           
1:Pierre Bourdieu :sur la télévision, Raison d’agir, Paris,2008,p.16. 

 .53)الكقكؼ عمى تخـك التفكير(، مرجع سابؽ، ص.قراءة في ثقافة الفضائيات العربية: نيكد القادرم عيسى: 2
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إشكالية العبلقة بيف التمفزيكف كالعكلمة أثارىا  عمى نحك صريح كجرمء بيار  
بكرديك عندما أكد عمى حقيقة أف اإلنتاج التمفزيكني دخؿ مع العكلمة إلى "حظيرة" السمعة 

 ال أكثر . 
 1978في عاـ ، Bernard Miège 1 كما نجد في التيار ذاتو مكاطنو برنارد مياج 

كتابا بعنكاف الرأسمالية كالصناعات الثقافية،  Miègeنشر فريؽ عمؿ بقيادة برنارد مياج 
الكتاب يشكؾ في طبيعة السمع الثقافية، مقدما إجابة  عمى السؤاؿ الذم مفاده: ماىي 

فة؟ بالنسبة المشاكؿ المحددة التي تكاجو الرأسمالية إلنتاج القيمة انطبلقا مف الفف كالثقا
ألصحاب الكتاب، إف صناعة الثقافية غير مكجكدة في حد ذاتيا، بؿ ىي مركب، 

 .2كمف القطاعات التي لدييا تخضع لقكانيف مكحدة  مصنكعة مف عناصر متباينة لمغاية،
اعتقد مياج أف تصنيع المعمكمات كالمنتجات الثقافية كاف نتاجا لتعديؿ في شركط   

ميع أنحاء العالـ، كما اعتقد أنو سيككف خطأ فادحا الفصؿ بيف اإلنتاج كالتكزيع في ج
الصناعات الثقافية كجميع الصناعات األخرل كجعميا  قطاعا منفصبل، كما أنو سيككف 
مف القدر مف السكء عدـ مبلحظة  أف تثميف رأس الماؿ الذم تمارسو طبقا لشركط 

 .3محددة

المزدكج الصناعي كالتجارم ينتج إف تقنيف الثقافة تحت تأثير متطمبات المنطؽ 
ضمنيا تقييد  األفكار كتكحدىا في "فكر كاحد" يستبعد كؿ خصكصية، األمر الذم  

 ، إال أف نظرتو أقؿ تشاؤما مف زميمو فرانسيس باؿEdgard Morin خشيو" إدغار مكراف
                                                           

1:voir  : Bernard Miège:l’information-communication)objet de connaissance(, De Boeck, 
INA, Bruxelles,2004. 
2: Armand Mattelart, Michèle Mattelart: Histoire des théories de la communication, Op. 
Cit, p.p.69-70. 
3:Pierre Mœglin: Une théorie pour penser les industries culturelles et 
informationnelles ? , Op.cit. 



 غترابالفصؿ الثالث: الصناعات التمفزيكنية بيف التأثير كاال
  الصناعات التمفزيكنية كاالغتراب االجتماعي 

371 
 

Françis Balle لسكؽ ، فبالنسبة لو ثقافة الييمنة المزدكجة لكسائؿ االتصاؿ كالقتصاد ا
ليست رديئة قطعيا، إنيا مجرد كسطية، فنمط إنتاجيا يعمؿ عمى تشجيع الجماليات 
المتكسطة، كالذكاء المتكسط كالحماقات المتكسطة، فيي بذلؾ تكازف بيف تعارضيف 
:ضغكطات اإلنتاج الحديثة كضركرة تقديـ نتاج جديد مف خبلؿ المسمسبلت التمفزيكنية 

 .1شكميا كاألفبلـ كالجرائد، جديدة كلك

في ظؿ المناداة بالحؽ في الثقافة، فمما شكمت الثقافة حاجة أساسية كضركرة  
 -الصفكة –كاف لزاما العمؿ عمى دمقرطتيا، حتى ال تككف حكرا عمى فئة معنية  إنسانية،

، بمعنى تكسيع قاعدة المشاركة في العمؿ الثقافي كالحياة الثقافية، مف خبلؿ زيادة كسائؿ 
 ، بصرؼ النظر عف المكقع االجتماعي أك الجغرافي. االنتفاع بيا

تبقى الصناعات تؤثر عمى الدكر الكظيفي لكسائؿ اإلعبلـ  بخاصة التمفزيكف في 
 المجتمع  مف خبلؿ : 

: خدمة المصالح  2service publiqueاالنخفاض المستمر في الخدمة العمكمية    -
عالمي نعرؼ فيو مباشرة ما يحدث  المشتركة لجميع أعضاء المجتمع. إننا نعيش في زمف

، الستينات مف القرف الماضيفترة  بالمقارنة مع ال نعرؼ شيئا، كمع ذلؾ العالـ، كفيفي 
 فالتمفزيكف تخمى عف ىذه الميمة، كاىتـ بالترفيو قبؿ كؿ شيء. 

كمحرؾ رئيسي في المجاؿ  sphère médiatique تراجع دكر المجاؿ اإلعبلمي   -
باعتباره  تمؾ الفضاءات التي تحتضف المناقشات العمنية بكؿ حرية  sphère publicالعاـ  

                                                           
1: Francis balle:les médias, presses universitaires de France ,Paris ,2004.p.100. 
2:voir  : Bernard Miège, Patrick Pajon, Jean-Michel Salaun   : L’industrialisation de 
l’audiovisuel) des programmes pour les nouveaux médias(, RES, Babel, AUBIER, Paris, 
p.p.108-109. 
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حكؿ مختمؼ  القضايا التي تيـ الجميع، كذلؾ باستعماؿ المنطؽ كالحجج العقمية بالمفيكـ 
 اليابرماسي.

تراجع التنكع الثقافي: فمف أجؿ الحفاظ عمى التنكع الثقافي الذم يميز    -
مى اليكيات الثقافية، في الجيؿ الثالث مف العكلمة، يجب الحفاظ ع مجتمعات عف غيرىا.

حسب  –الثقافة كاالتصاؿ(  -"  )اليكية le triangle explosifىذا ىك المثمث "المتفجر"" 
" le triangle vertueuxالذم يحيؿ  عف المثمث "الفاضؿ األقكل" "  - Woltonتعبير ككلتكف  

 .1(حقكؽ اإلنساف  -ا لتنكع  الثقافي  -)اليكية

فأصبحت كسائؿ اإلعبلـ تتكاصؿ مع جماىيرىا مف خبلؿ المكاد الترفييية كالبرامج 
االستعراضية، عمى حساب اإلعبلـ، عمى حساب التقارير الصحفية ذات التغطية 

 اإلعبلمية الجادة التي تبرز األحداث كالكقائع. فيي تخضع لقكانيف السكؽ كالمنافسة. 

نشاء ركا  بط كعبلقات مع الجميكر، بغض النظر عف نكعية ما ييـ ىك التكاصؿ كا 
المتأثر بمدرسة بالك   Daniel Bougnoux البرامج المقدمة كمضمكنيا. كفؽ منطؽ بكنيك

 ألتك " تفكؽ االتصاؿ عمى اإلعبلـ" 

لقد تـ استغبلؿ الحاجة اإلنسانية لمترفيو كالتسمية كتحكيميا إلى صناعات عمبلقة 
ت العالمية، مف خبلؿ برامج ىدفيا الكحيد المذة كقيمة سامية تتنافس عمييا كبريات الشركا

بحد ذاتيا، باالعتماد عمى اإلثارة المزدكجة، معتمديف عمى قكة الصكرة التي تفرض 
 لذلؾ تكرست التسمية كالمرح كصناعة قائمة بذاتيا . ىيمنتيا.

                                                           
1: Dominique Wolton :Sauver la communication, Flammarion, Paris, 2005. p.131. 
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ناجحة، األمر تعاظـ قكة النزعة التجارية كتعاظـ تكاليؼ تقميد األعماؿ الترفييية ال
الذم فاقـ مشكمة التشابو التي أصبحت السمة الغالبة عمى اإلنتاج الترفييي كالتمفزيكني 

 منو خاصة. 

ىذا مف شأنو أف يرسخ الطابع النمطي ليذا اإلنتاج، كيحد مف إمكانيات اإلبداع فيو 
ألعماؿ تزداد اآلثار سمبية ليذه الظاىرة في البمداف النامية بسبب إقداـ الكثير مف ا
 الترفييية التمفزيكنية المحمية عمى تقميد األعماؿ المستكردة كخاصة األمريكية منيا.

تؤكد أبحاث إعبلمية أف الترفيو يترؾ آثارا مماثمة لآلثار التي يتركيا المضمكف 
اإلعبلمي كاإلقناعي الصريح األثر التراكمي لمترفيو ىذه المكاد التي تتميز بالعقـ الثقافي، 

القكة التأثيرية كاإلقناعية لمترفيو التمفزيكني في البمداف النامية بسبب افتقار الجماىير كتزداد 
الكاسعة في تمؾ البمداف إلى خبرة اتصالية غنية في مجاؿ التعرض لكسائؿ االتصاؿ 

 الجماىيرم.

إننا لك حاكلنا إسقاط بعض افتراضات النظرية النقدية عمى معالـ الثقافة العربية، 
جد أف تعثر ىذه الثقافة في أنيا لـ تصبح أداة تدفع  اإلنساف إلى التحرر مف كاقعو فإننا ن

مكاناتو كمف ثـ أداء  المرضي ماديا كمعنكيا كتفتح لو مجاالت رحيبة في اتجاه ذاتو كا 
 .1رسالتو القيمية  يرتبط أكثر بالظاىرة السمطكية 

اء األفراد كتيميشيـ ىكركايمر في إقص كفؽ أدكرنك ك تتجمى آثار ىذه الصناعة
كجعميـ يعيشكف غرباء عف أنفسيـ فيفقدكف جذكرىـ كجماعات االنتماء، األمر الذم 
يجعميـ عرضة لمتبلعب مف قبؿ القكل الجديدة التي تسيطر عمى المجتمع، كال سيما مف 

                                                           
، دار األمة، 01) بعض األبعاد الحضارية(، ط.الفكر االجتماعي كالظاىرة اإلعالمية االتصالية: عبد الرحمف عزم: 1

 .147، ص.1995الجزائر، 
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قبؿ كسائؿ اإلعبلـ التي ىي في تكاصؿ مباشر معيا. يأخذ ىذا التبلعب شكميف : 
ذلؾ أف كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم التي تدار كصناعات تمارس  ،غراءالمجاممة كاإل

 إغراء دائما فيي تخفؼ عنيـ ىمكميـ كتجعميـ يحممكف كيتمنكف . 

كحتى  1أصبحت كسائؿ اإلعبلـ تشكؿ مصدرا لمعنؼ الرمزم كالتضميؿ كالسيطرة
أف يسمى  : خمؽ ما يمكف2االغتراب، كلتكريس االغتراب، ىناؾ عدة آليات عديدة منيا 

بالحاجات الكاذبة أك الزائفة لدل البشر، حاجات تصنعيا كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ 
ذا حرص اإلنساف عمى إشباع ىذه الحاجات، فإف ذلؾ خير كسيمة لمقضاء  الجماىيرم ، كا 

 عمى حريتو، بمعنى خمؽ اإلنساف المغترب ذك البعد الكاحد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 115ابؽ،  ص.، مرجع س: التمقي في الثقافة ك اإلعالـ: مخمكؼ بككركح1
 .167، مرجع سابؽ، ص.مدرسة فرانكفكرت: تـك بكتمكر: 2
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 ماعياالجتالتمفزيكف كاالغتراب مشاىدة  -3-2-3
لقياس العبلقة بيف كثافة مشاىدة التمفزيكف ك أبعاد االغتراب، تـ االستعانة بمعامؿ 

 ، كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:ارتباط بيرسكف

 كثافة مشاىدة التمفزيكف كاالغتراب (41الجدكؿ رقـ )

 العزلة التمرد البلمعيارية البلمعنى البلىدؼ العجز 

استخداـ 
 التمفزيكف 

Pearson Correlation .115* .009 .002 .073 .025 .011 

Sig. (2-tailed) .024 .853 .976 .156 .622 .832 

N 384 384 384 384 384 384 

( كجكد عبلقة ارتباطية إيجابية بيف )كثافة التعرض 41يتضح مف الجدكؿ )
لمتمفزيكف( كبعض مظاىر االغتراب المتمثمة بالعجز، فكمما زاد تعرض المشاىديف 

 .رتفع مستكل الشعكر بالعجز لدييـمتمفزيكف ال
ك ما يسمى الضعؼ كانعداـ أيناقش سيماف مفيكـ الشعكر بالعجز كانعداـ القدرة، 

السمطة عمى أنو تكقع أك احتماؿ لدل الشخص بأف سمككو الخاص ال يستطيع تقرير 
 1حدكث النتائج أك التعزيزات التي يرجكىا

رغبات كىمية كغير كاقعية كغير ممكنة حيث تخمؽ مكاد الترفيو طمكحات ك 

                                                           


  :pearson correlation coefficient  يستخدـ لقياس التغير الذم يطرأ عمى متغيرy  مثبل عندما تتغير قيـx  أك
 العكس، بمعنى أنو يقيس درجة العبلقة بيف ظاىرتيف.

 لبلطبلع أكثر:
، مركز تطكير الدراسات العميا كالبحكث، كمية اليندسة، جامعة القاىرة، حصائي لمبياناتالتحميؿ اإلأماني مكسى محمد: 

 .2008القاىرة، 
 ، مرجع سابؽ.قراءة في إشكالية المفيـك – Alienationاالغتراب: عبد الكريـ سميـ عمي:  1
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        التحقيؽ، كتدفع المشاىد بمساعدة اإلشيار أيضا إلى االقتناع بأف ىذه الطمكحات 
الطريقة أك تمؾ، مما تعنيو ىذه  كالرغبات مشركعة، كألف يسعى إلى تحقيقيا بيذه 

ؼ كاقعيـ كىذا ما سيشعركف نتيجة التعرض لمقنكات الكافدة بتخم المشاىدكفالمؤشرات أنا 
 قد يشكؿ حكافز لدل بعضيـ لتغيير ذلؾ الكاقع، إال أنو يثير في بعضيـ اآلخر يأسا. 

ىؤالء الذيف يظمكف خاسريف يجب أف يرضكا بنصيبيـ عمى أنو  مف صنع القدر  
كالمشيئة العميا، كنتيجة لعدـ كفاءتيـ كقمة مكىبتيـ، يجب بالتالي أف يتسـ سمككيـ 

نو آلة لنزع إكما كضح سابقا السكسيكلكجي "جكركي تابيا" مف البيرك،  .كخبالتسميـ كالرض
 .كاإلبعاد عف الكاقع Anzineuاإليماف كما يقكؿ 

بسبب تمكف الشعكر بالعجز كاليأس منو، كحينيا تككف اليجرة إلى داخؿ الذات 
فرد في غبلؽ عمييا، كعدـ انتماء كمي لكاقع المجتمع كقيمو، ما يؤدم إلى كقكع النكاال

 .1مشكبلت خطيرة كاإلدماف

يكرس الترفيو البلمباالة، تمؾ البلمباالة التي تنبع مف مجرد حقيقة كجكد المادة 
الترفييية ذات المكاصفات المحددة، كتؤدم ىذه المادة بمتمقييا إلى االنفبلت مف الكاقع. 

يـك آلخر،  فاإلنساف يككف سجيف الكاقع أكثر فأكثر، كيرل إحساسو بالكاقع ينتيؾ مف
 2كيصبح أقؿ قدرة عمى مكاجية مشاكؿ الكجكد اليكمي...

 

 

 
                                                           

1
 .46مرجع سابؽ، ص. ،الشباب المقدسي لاالغتراب االجتماعي لدنجبلء مكاكم: :  

 .16، مرجع سابؽ، ص.سكسيكلكجيا الترفيو في التمفزيكفديب خضكر: : أ2
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 يفسر "عزم عبد الرحمف " ىذه الظاىرة كاآلتي: 

      إف كثرة استخداـ التمفزيكف تؤدم إلى نكع مف االغتراب عف المكاف المعايش 
             كالتعمؽ بالمكاف المألكؼ الجديد الذم تعرضو ىذه الكسائؿ في صكر األفبلـ 

اإلعبلنات عامة، كبمعنى آخر يصبح المكاف الرمزم الجديد ىك المكاف ك  المسمسبلتك 
 1الحقيقي، فيبدك متشابيا تغيب فيو الخصكصية المكانية.

تقـك األفبلـ كالمسمسبلت كاإلعبلنات بتككيف صكرة ذىنية أخرل عف المكاف، فيي 
الخياؿ، فالخياؿ قد يككف أكثر تأثير  تعرض نمطا مف الحياة كالمكاف يمتزج فيو الكاقع مع

مف الكاقع عمى اعتبار أنو عالـ رمزم يخضع لمتأكيؿ الذم يريد المتمقي أف يضفيو عميو 
 . 2في حيف يككف الكاقع محددا مسبقا كيقمؿ فيو التأمؿ كاتساع األفؽ كالمجاؿ

ف، ذلؾ ىنا نرل أىمية المكاف الرمزم الذم تصكره كسائؿ اإلعبلـ كبخاصة التمفزيك 
المكاف الخيالي الذم يمتاز بجماؿ طبيعتو ك شكارعو كأزياء شخصياتو كديككره... التي 

 تؤثر عمى المشاىد المعزكؿ داخؿ غرفتو.

ىذا المكاف الرمزم المعركض بيذه الطريقة الجذابة يكلد الرغبة في اليجرة  إليو، 
 لمحصكؿ عمى ذلؾ السكف المرمكؽ كتمؾ الرفاىية .

يؾ الشاشة باريس مثبل أك لندف فإنيا تغزكؾ عف قصد بما انتقتو فحيف تعرض عم
مف الصكر ألجمؿ المكاقع كأكثرىا نظاما كتألقا كجاذبية، فتثبت في مخيمتؾ أحسف 
التصكر كأجممو عنيا...حتى أنؾ تتخيميا ككأنيا جنة، كأف السعادة ال تكجد بكامميا إال 

                                                           
1
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 .1ىناؾ فتغفك عمى أحبلـ كتستيقظ عمى أشكاؽ 

" أنيا مصنع األحبلـ" عمى  لمسينماكما ىك الحاؿ في أعرؽ التعريفات الكبلسيكية 
ما يبدكا ما يزاؿ ىذا التعريؼ سار المفعكؿ لحد الساعة لتمؾ األفبلـ  كالمسمسبلت  التي 

 تعرض عمى شاشة التمفزيكف.

غير أف المشاىد يصطدـ بكاقعو المعاش، كبمساعدة عكامؿ أخرل، يعيش الفرد نكعا 
مف االغتراب االجتماعي، فيشعر بالعجز عف تحقيؽ أمانيو ك أحبلمو، ىنا يمكف أف تبرز 

 اليجرة السرية، اإلدماف عمى المحذرات، االستيتار...كبعض الظكاىر 

، حيث عدـ االكتراث بالمحيط كاإلىماؿب كقد ربط عزم عبد الرحمف ىذه المسألة
لذم يمكف أف يبث في الفرد ركح األلفة الحيز السكني بانعداـ الجانب الجمالي ا  يتصؼ

يبعث في نفكس أىميا  نزعة اإلحباط  عمى العكس تماما إنوكالتعمؽ كاالنتماء ، بؿ 
 كاليأس كالنفكر.

أكد أغمبية المشاركيف ضمف مجمكعات الدردشة رغبتيـ في زيارة البمداف األجنبية 
يع الطمبة المستجكبيف رغبتيـ المنتجة لؤلفبلـ كالمسمسبلت التي يتابعكنيا. حيث أبدل جم

زيارة بمداف أجنبية ك/أك العيش فييا، كعند طمبنا تقدـ الدكؿ التي يرغبكف بزيارتيا كالدكافع 
المرتبطة بذلؾ، كانت  فرنسا األكثر تكرار، ثـ إسبانيا، تركيا، دبي، اليند، سكريا، الك.ـ أ 

يا، فيما يبدك أف التمفزيكف يعمؿ "بالتأكيد" عمى حد قكؿ أحد الطمبة، باإلضافة إلى بريطان
 كمحفز لزيارة ك/أك العيش في ىذه البمداف.

غير أف ىناؾ مف يفضؿ بمده الجزائر، كالطالبة التي أعربت : أنا فعبل أحب بمدم 
الجزائر، ىي األفضؿ عمى الرغـ مف سمبياتيا، ىي األفضؿ بالنسبة لي، ألني أينما ذىبت 
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    م، أحمـ بالحصكؿ عمى منحة دراسية إلى الخارج ال أجد أحد يعاممني مثؿ شعب بمد
 كلكف بعد ذلؾ سأعكد..."

تقديـ مادة نماذج، مكاقؼ، أماكف، شخصيات، المسمسبلت كاألفبلـ تقـك عمى 
تمكف المشاىد مف أف يتقمص كيندمج كيشارؾ، كتدفعو لمقكؿ حسب تعبير بياـ  سمكؾ...،

، أك ما عجزت عف أف أككنو، أك ما لـ أف ما أراه عمى الشاشة ىك ما أردت أف أككنو
ككاف الزارسفيمد قد أطمؽ عمى الشعكر باليأس كاالنكفاء نتيجة ذلؾ  .1أجرؤ عمى أف أككنو

 اسـ" ثكرة خيبة اآلماؿ".

      كما اىتمت السكسيكلكجيا األمريكية بتحميؿ ىذه الظاىرة، كقد كتب عنيا مطكال 
  -المادم كالبشرم -صكرة ميزكزة عف الكاقع قدـيحيث رأل أف التمفزيكف  " باكلك فرير"،

معمكمات كأفكار ال يقدـ كعف القكانيف المكضكعية التي تحكـ عممية تطكر ىذا الكاقع، 
كعممية   manipulationعممية تضميؿ إنيا مجرد طابؽ مع حقائؽ الكجكد االجتماعي،تت

 ع الجماىير.التضميؿ ىذه حسب تعبير "فرير" ىي "أداة لمقير" ككسيمة لتطكي

كتبيف عدـ كجكد عبلقة ارتباطية ما بيف كثافة التعرض لمتمفزيكف، كالبلىدؼ، 
أم أنو ال يكجد أم تأثير لكثافة التعرض لمتمفزيكف  ،البلمعنى، البلمعيارية، التمرد، العزلة

، كربما ترجع أسباب ىذه المظاىر إلى ىر االغتراب األخرل المشار إليياعمى مظا
 اب التي تـ ذكرىا سابقا.مسببات االغتر 
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مقارنة بدراسات جميكر التمفزيكف السابقة، يكجد مجمكعة مف النتائج العامة  -
التي أصبحت بمثابة مسممات أك ثكابت ال تتغير إال قميبل، في الكقت الذم تكجد فيو 

 معطيات متغيرة كأحيانا جديدة.
ـ يمتمككف جيازا تمفزيكنيا كاحدا عمى األقؿ بالمنزؿ ف األفراد اليـك أصبحكا كميإ  -

( مف األسر %96.7)بجياز استقباؿ رقمي، حيث تكصمت الدراسة إلى أف  االكاحد مزكد
ة أجيزة %( تمتمؾ ثبلث55) منياتمتمؾ أكثر مف جياز تمفزيكف  -المستجكبة– الجزائرية

 جتماعية لؤلسر الجزائرية. أىمية جياز التمفزيكف في الحياة االعمى  أك أكثر مما يدؿ
يحتؿ التمفزيكف المرتبة األكلى في قائمة استخداـ الطمبة المبحكثيف لمكسائط  -

اإلعبلمية، تمييا االنترنت، نظرا لمخصائص التكنكلكجية التي تتيحيا مقارنة باإلذاعة 
 كالجرائد كالمجبلت.

جيزة المتكاجدة ة عدد األتزداد ساعات مشاىدة التمفزيكف كىذا أمر بدييي بزياد -
 38.8مف عينة الدراسة تشاىد التمفزيكف مف ساعة إلى ساعتيف، ك  47.9)بالمنزؿ

 . تشاىد التمفزيكف أكثر مف ساعتيف يكميا(
يتـ استخداـ التمفزيكف  مف قبؿ عينة الدراسة لمتسمية كالترفيو كلمحصكؿ عمى  -

 المعمكمات بالدرجة االكلى ككذا تحصيؿ ثقافة عامة.
 ا مف الطمبة المستجكبيف الذيف ال يشاىدكف التمفزيكف إال نادرادة قميمة جىناؾ فئ -

(5.7  ) كقد تباينت األسباب بيف أف ىناؾ كسائؿ أكثر أىمية مف التمفزيكف، كبالتأكيد ،
 ىي األنترنت، أك لعدـ كجكد كقت لذلؾ.

بلؿ برامج التمفزيكف مف خلا (48.5) بنسبة  تتابع فئة مف الطمبة المستجكبيف -
 نظرا لمخصائص التي تتمتع بيا االنترنت. مع الكقت،األنترنت، كسيتزايد عددىـ 
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تصدرت القنكات العربية قائمة القنكات األكثر مشاىدة مف قبؿ عينة الدراسة،  -
ؿ الترتيب القنكات ذيتمييا القنكات الجزائرية الخاصة، كمف ثـ القنكات األجنبية، لتت

 العمكمية.
ل أغمبية الشباب الجامعي المستجكب ىي المسمسبلت البرامج المفضمة لد -

) اليندية، التركية، الككرية، األمريكية( خصكصا تمؾ التي تتناكؿ    كاألفبلـ األجنبية
 مكاضيع الشباب كقصص حياتيـ، كمف ثـ البرامج الغنائية.

تظؿ الفترة المسائية أفضؿ أكقات مشاىدة التمفزيكف كما أكدتو مختمؼ دراسات  -
 كر.الجمي

لمشاىدة التمفزيكف، يفضؿ أغمبية الطمبة  االجتماعيةفيما يخص العادات  -
المستجكبيف مشاىدة التمفزيكف منفرديف، كما أنيـ ينزعجكف مف المشاىدة الجماعية 
العائمية، خاصة إذا كانت البرامج المشاىدة مسمسبل أك فيمما أجنبيا عاطفيا، أما البرامج 

ك المسمسبلت  كاالجتماعيةرامج السياسية بيي في الغالب الالتي يمكف مشاىدتيا عائميا ف
 كاألفبلـ الجزائرية كالعربية. 

بالنسبة ليكية المتحكـ في البرامج المشاىدة عائميا فإنو في غالب األحياف ال  -
 يكجد نظاـ ثابت لذلؾ فأحيانا الطالب نفسو أك أحد الكالديف أك اإلخكة.

كر إيجابي مف حيث أنو ينمي الثقافة العامة ، كفؽ عينة الدراسة، التمفزيكف لو د -
 يقدـ أفكارا عف المجتمعات الغربية كما أنو يحسف طريقة التفكير كترتيب األكلكيات.

كالعزلة، التقميؿ مف الصمة باهلل  االنفراديةأما التأثير السمبي فيمكف في زيادة  -
 كالديف ككذا الكعي السياسي.

بو البرامج المدبمجة مف كجية نظر الشباب فيما يخص طبيعة الدكر الذم تقـك  -
المستجكب، فإنيا تقكـ بتقديـ تجارب جديدة كتطرح قضايا خيالية كما أنيا تعالج قضايا 

 بعيدة عف الكاقع المعاش.
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عمى  الالمعيارية، جاءت متكسطة عمكما، كتحصؿ بعد  االغترابتبعا لمظاىر  -
لخماسي، يتجسد ىذا البعد مف خبلؿ المرتبة األكلى مف حيث الشدة كفؽ مقياس ليكرت ا

شعكر الطمبة المستجكبيف بأنو ال تكجد معايير لمحكـ عمى ما ىك صكاب أك خطأ، 
مف حيث الميؿ  التمردبأف الناس يتمسككف بعادات قديمة ال قيمة ليا، تبله بعد  كاالعتقاد

عادات كالتقاليد لتحقيؽ النجاح، كالشعكر بأف ال كالتقاليدلمخركج عف المألكؼ كعف القكاعد 
المركز الثالث مف حيث اإلعتقاد بأنو ال جدكل  الالمعنىتحد مف حرية الفرد، كاحتؿ بعد 

عة، كعدـ كجكد مف الصراع ماداـ أف المكت ىك النياية، كأف الدراسة بالجامعة غير ممت
مف خبلؿ  الشعكر بعدـ القدرة عمى تحقيؽ مرادىـ   العجز، تبله بعد معنى كاضح لمحياة

مف خبلؿ عيش المحظة الراىنة فقط كعدـ تكقع  الالىدؼأىدافيـ كالتخطيط لممستقبؿ، كك 
حياة أفضؿ في ظؿ الظركؼ الراىنة، باإلضافة إلى أف المستقبؿ غير مشرؽ، أما 

مف حيث االعتقاد  العزلة اإلجتماعيةالمظير األخير لئلغتراب  الذم تذيؿ الترتيب ىك 
ر كالسكينة كتفضيؿ العيش االنفرادم كالشعكر بالكحدة بأف العزلة تساعد عمى االستقرا

 حتى بكجكد اآلخريف.
بالنسبة لمفرضيات المطركحة، تـ تفنيد بعضيا ك تحقيؽ البعض اآلخر كميا  -
 خرل جزئيا كما ىك مكضح :أكأحيانا 

يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مشاىدة المسمسبلت األجنبية المدبمجة  -
لمتغير الجنس، حيث كانت الفركقات تتجو أكثر لصالح اإلناث،  تبعا الغائيةكالبرامج 

لمدراما كالبرامج  الذككركبير في مشاىدة  تزايدكبذلؾ تـ أكيد الفرضية، غير أف ىناؾ 
 المكسيقية.
يكجد فركقات في مشاىدة المسمسبلت كاألفبلـ المدبمجة تبعا لممؤىؿ العممي،  -

 االختباراتبرامج المكسيقية فمـ تظير نتائج التي ترجع إلى فئة الميسانس، عمى عكس ال
 الفرضية جزئيا. تأكدتأية فركقات تبعا لممؤىؿ العممي ك بذلؾ 
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التالية: العجز،  االغترابال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في مظاىر  -
ر البلمعنى، البلمعيارية، بالنسبة لمتغير الجنس، غير أنو يبلحظ فركقات في مظاى

كالتي تتجو إلى اإلناث،   االجتماعيةكالتمرد  كالعزلة  و إلى الذككر،البلىدؼ الذم يتج
 كبذلؾ تككف الفرضية تحققت جزيئيا.

تبعا لمكاف اإلقامة حيث جاءت  االغترابال تكجد فركقات في مستكل مظاىر  -
 فأنماط العيش اصبحت متقاربة جدا بيف المدينة كالريؼ، النتائج متساكية إلى حد كبير،

 الفرضية الجزئية قد فندت. كبذلؾ تككف
التالية : العجز، البلمعيارية، العزلة  االغترابفركقات في مظاىر  ةال تكجد أي -

تبعا لمتغير السف، غير أنو تكجد فركقات  تبعا لذات المتغير بالنسبة لؤلبعاد  االجتماعية،
 الذم تمرد سنة فما فكؽ( ، كال 30التالية: البلمعنى الذم يتجو لمفة  العمرية األكبر )

سنة( ، أما بعد البلىدؼ فيتجو لمفئة العمرية  20إلى الفئة األصغر سنا ) أقؿ مف  يتجو
 ، كبذلؾ يتـ تحقؽ الفرضية جزئيا فقط.(سنة  21-25)

تكجد فركؽ ذات داللة أحصائية تبعا لممستكل التعميمي بالنسبة لبعدم العزلة  -
ات في األبعاد األخرل لبلغتراب ال تكجد أية فركق في حيف البلمعنىاالجتماعية ك 

 االجتماعي تبعا لممستكل الدراسي، كبذلؾ تككف الفرضية قد تحققت جزئيا أيضا.
لمتمفزيكف كبعض مظاىر  ضة التعر يكجد عبلقة ارتباطية مكجبة بيف كثاف -
لمتمفزيكف ارتفع مستكل الشعكر بالعجز،  التعرض، المتمثؿ في العجز، فكمما زاد االغتراب

 االغترابعدـ كجكد عبلقة ارتباطية بيف كثافة مشاىدة التمفزيكف كمظاىر  تبيفكما 
. كبذلؾ االجتماعيةاألخرل المتمثمة في البلىدؼ، البلمعنى، البلمعيارية، التمرد، العزلة 

 تـ تأكيد الفرضية جزئيا. 
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شأ صناعة الترفيو، لقد ، كأن1950أصبح التمفزيكف كسيمة اتصاؿ الجميع بعد عاـ 
، فاختزؿ في الكقت نفسو كرة القدـ قاعات الحفبلتأقاـ آالت التصكير في المبلعب كفي 
عمى حد تعبير  la magie de la télévisionكالمكسيقى، ىنا يكمف سحر التمفزيكف 

ك فرانسيس باؿ، ينقؿ إلى منزؿ كؿ كاحد حفبلت الترفيو المتنكعة، األفبلـ، برامج األستكدي
talk shows كغيرىا. الككميديا العادية، كالفيديكىات الحفبلت المكسيقية كالمسرحية 

شكبل  استفاد التمفزيكف مف التطكرات  التكنكلكجية بشكؿ كبير في اآلكنة األخيرة،
كمضمكنا، باستثناء استخداـ األلكاف في الستينات مف القرف الماضي، غير أنو في 

ف خصائصو ليظير التمفزيكف عالي الدقة كالتمفزيكني الكابمي، العشرية األخيرة أخذ يغير م
التمفزيكف الرقمي التفاعمي، ليغدك مستطيؿ الشكؿ كبصكت ستيريكفكني، كبصكرة كاضحة 

 .الدقة، ثبلثية األبعادجدا عالية 

أكدت تاريخ األبحاث التمفزيكنية عمى ضركرة اإلشارة إلى خصائص التمفزيكف، التي 
شكؿ الثكرة االتصالية ليذه الكسيمة المثيرة لمجدؿ كالنقاش مف خبلؿ شكمت كمازالت ت

، ذلؾ الصندكؽ المكضكع في مميز اتصاليأسمكبو كتحديد طبيعة التمفزيكف كاستخدامو 
 الزاكية، أك الشيء المسطح المعمؽ عمى الحائط.

د عف غيره مف كسائؿ اإلعبلـ األخرل ببعض اإلمكانات التي ينفر التمفزيكف يتميز 
بيا، كما أنو يختمؼ عف غيره مف الكسائؿ التي تشاركو في بعض الخصائص، مما يجعؿ 

الكتركنية"  -عالمية   إف خصائص التمفزيكف ككسيمة، تأثيره يتميز عف تمؾ الكسائؿ
منزلية" ك" ثقافية" تعمؿ كمؤشرات مفيدة لفيـ التمفزيكف  -درامية " "جماىيرية -"بصرية

 كح مفاىيميا.بغض النظر عف دقة  ك كض
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بالطبع العنصر األكثر   –دراؾ  فكرة أف التمفزيكف ىك عنصر ىاـ إنيا تسمح لنا  بإ
العامة كتجعمنا أكثر مقدرة عمى فيـ السمات  -أىمية في المجاؿ اإلعبلمي الجزائرم

 لمتمفزيكف.

التمفزيكف أسمكب اتصالي، شكؿ عبلئقي، التمفزيكف بنية زخرفية شديدة العناية 
بالرغـ مف كؿ الميزات ركجريمفر ستكف، يؿ، فريد  كاستثنائي التمفزيكف كما كصفو بالتفاص

يبقى التمفزيكف أسمكب عرض، كليس مجرد كسيمة، يشكؿ مضمكنو السالفة الذكر، 
 مكاضيعا لؤلحاديث اليكمية، سكاء داخؿ المنزؿ أك خارجو. 

مف حيث بنيتيما،  ، كبقدر ما ىك كذلؾ، ىك أيضا نص،  متحدافإنو تكنكلكجيا كآلة
لذلؾ تطرح  إشكاالت تنبع مف التمفزيكف بحد ذاتو باعتباره كسيمة ليا مميزاتيا  كأساليب 
شكاالت نابعة مف ككف التمفزيكف  عرضيا كآلياتيا الخاصة في التعامؿ مع الجميكر كا 

 كنص حامؿ لمثقافة.

اعية، إنما تتجاكز التمفزيكف ليس كسيمة فقط لنشر الثقافة كالمنتجات الثقافية كاإلبد
ذلؾ لتصبح كسيمة مف كسائؿ إنتاجيا، ىذا اإلنتاج الذم يتعاظـ في ظؿ مبادئ اقتصاد 

 السكؽ، أك ما يعرؼ بالتصنيع الثقافي.

عف نظيره في المجاالت األخرل مف اإلنتاج  االطابع السمعي لمتمفزيكف يختمؼ تمام
كسيطا يعتمد بالدرجة  األكلى عمى الثقافي كبالرغـ مف  كؿ التطكرات التكنكلكجية، يبقى 

الصناعات المسجمة كالمسمسبلت كحصص المنكعات كاألفبلـ كالفيديك كميب التي تصنؼ 
 غالبا ضمف خانة الترفيو.

عمى  ينتج "المشاىدة" كيبيعيا لممعمنيفىكذا ظير مفيكـ التمفزيكف التجارم الذم 
التجارم عمى تيمة الحط اعتمد خصكـ التمفزيكف  عكس تمفزيكف الخدمة العمكمية.



  خاتمة 
 

337 
 

محاجة لجذب الجماىير الكاسعة لمف قدر الثقافة كتتفيو النتاج كنتيجة حتمية 
   كاالحتفاظ بيا.

الثقافة التي ينشرىا التمفزيكف سيمة الفيـ، تأخذ القميؿ مف الجيد الذىني كالنتيجة 
كثير مف خمؽ ثقافة نمطية كاحدة مسطحة كفؽ أساليب اإلنتاج االقتصادم. كما صد ال

المدافعيف عف ىذا النكع مف التمفزيكف كالذيف يسعكف إلى تحقيؽ أقصى قدر مف 
 الجماىيرية التي ال تيتـ بالنكعية.

تشكمت النظريات حكؿ التمفزيكف بفعؿ نظرية كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم األكثر 
غير أف عمكمية، تظير ىذه النظريات درجات متباينة مف القابمية لبلستخداـ كالتطبيؽ، 

خصكصية التمفزيكف كتأثيره كشكؿ ثقافي قد أعطيا أدبياتو النظرية طابعا مختمفا تماما، 
كتأثرت ىذه النظريات إلى حد بعيد بالتفكير السائد في مجاؿ الفنكف  كالعمـك اإلنسانية 

الصيغ المختمفة لمتقاليد األدبية الفمسفية أكثر مما تأثرت بمجاؿ تمؾ خاصة بكاالجتماعية، 
المبكرة  التحميبلت األكاديميةبتمؾ ؿ حكؿ  كسائؿ االتصاؿ الجماىيرم كالمجتمع أك العم

 كاإلعبلف. التي دارت حكؿ الصحافة 

الفكر الغربي ب لبلستعانةرا ضطالباحث في السياؽ العربي المحمي يجد نفسو م
ي، لمعالجة ظكاىر محمية، تختمؼ سياقاتيا تماما عف تمؾ التي عالجيا ىذا الفكر الغرب

إنيا فجكة الفكر العربي اإلعبلمي، بالرغـ مف ظيكر بعض المبادرات النظرية المتميزة 
 بأصالتيا كأطركحات عبد الرحمف عزم حكؿ اإلعبلـ القيمي.

يجد الباحث  نفسو في مأزؽ فكرم، كيمكف أف يقع في أخطاء كمبلبسات كثيرة، 
تكييؼ مفرزات الفكر  غير أف باب االجتياد  يظؿ مفتكحا لكؿ عمؿ جاد يعمؿ عمى

 الغربي مع السياقات المحمية أك اختبار مدل تكافؽ ك تناسب ىذيف األخيريف .
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مّر عمى ظيكر كانتشار البث التمفزيكني المباشر بالجزائر حكالي النصؼ قرف 
كأصبحت  اليكائيات المقعرة متكاجدة ال في المدف الكبرل فقط بؿ في القرل كاألرياؼ 

 أيضا. 

الجزائرم مازاؿ التمفزيكف يحظى باىتماـ كمكانة ذات أىمية، فالشاشة  في المجتمع
الصغيرة تييمف عمى المجاؿ اإلعبلمي لدل أغمبية الجزائرييف، لعدة اعتبارات كغياب 
شبكات االنترنت بالمنازؿ كغياب أماكف الترفيو كالمسارح كالسنما باإلضافة إلى االبتعاد 

المكاطف الجزائرم يتمقى كما ىائبل مف القنكات  عف القراءة  كالمطالعة. حيث أصبح
يجعمنا ، حيث لجزائر مشاىدة الدراما األجنبيةالفضائية كأصبح بإمكاف المتمقي اليـك في ا

 التمفزيكف عمى اتصاؿ بأنماط حياة اآلخريف التي تختمؼ عف تمؾ التي نشأنا فييا .

ف البرامج المحمية أصبحت أذكاؽ الجميكر تميؿ إلى البرامج األجنبية أكثر م
لضعؼ ىذه البرامج مف الناحية الفنية كلتركيز تمؾ البرامج الكافدة عمى أساليب اإلثارة 

أم  المشاىد برامج الترفيو التي ال تتطمب مف، إنيا بلؿ الغرائز البشرية لشد الجميكركاستغ
 .مجيكد

ا يريدكف منيا ماذ ، كالبحث عفإف تحديد الدكافع كاألسباب لمشاىدة برامج التمفزيكف
ليا دالالتيا الميمة، حيث تعكس خصائص الشباب كمستكل كعييـ كمدل فيميـ ليذه 

ة االعبلمية، كقد حاز الترفيو مف خبلؿ األفبلـ كالمسمسبلت االجنبية ككذا البرامج الكسيم
 العنائية المكسيقية  عمى المرتبة األكلى ضمف قائمة دكافع المبحكثيف لمشاىدة التمفزيكف .

مشجعي مكجة الترفيو التمفزيكني الدرامي ألسباب إيديكلكجية كاقتصادية فإف  ف كافإ
 كالمحاصرة تتجو نحك ىذا الترفيو ألسباب نفسية، اجتماعية .   الجماىير الكاسعة

 



  خاتمة 
 

337 
 

مما ال شؾ فيو أف فإف جيازا مميزا مثؿ التمفزيكف ال يمكف أف يظؿ تأثيره حياديا،   
التمفزيكف تستجيب لمميكؿ النفسية لمجماىير كأفراد منعزليف، مكاد الترفيو التي يقدميا 

بالرغـ مف أنيا ال تستجيب لمصالحيـ، يستغؿ مركجكا مكجة الترفيو ىذه الحقائؽ ليؤكدكا 
الذيف يدافعكف عف التمفزيكف  ىؤالءأف الترفيو ما ىك إال ترجمة الىتمامات الجميكر. 

ب مصالح كالشركات المنتجة لمبرامج ييميا أصحا برامجو آثارالتجارم كيقممكف مف خطر 
أما المعارضكف يركف أف  التمفزيكف يقدـ صكرة ، ركاج إنتاجيا بغض النظر عف آثاره

ميزكزة عف الكاقع المادم كالبشرم كعف القكانيف المكضكعية التي تحكـ عممية تطكر 
اؿ الكبرل عمى الكاقع، في ظؿ النمك اليائؿ لمصناعات الثقافية كىيمنة مجمكعات االتص

محببة لبلتجاه األفراد، إنيا الفكرة ال كاغترابىذه الثقافة مما يؤدم إلى تشيء االتصاؿ 
 .النقدم لمتمفزيكف

ظاىرة كجكدية منذ األزؿ، شغمت حيزا فكريا مرمكقا، االغتراب كمصطمح االغتراب 
اد لى االقتصلو عدة دالالت كاستخدامات تتعدد بتعدد المياديف مف الفمسفة كالبلىكت، إ

 كالعمـك االجتماعية بصفة عامة.

تتعدد مظاىر االغتراب مف باحث إلى آخر كمف مجاؿ إلى أخر، غير أف ىناؾ 
مجمكعة مف األبعاد كالمظاىر التي اتفؽ عمييا أغمب الباحثيف في المجاؿ ىي: العجز، 

مجمكعيا كبل البلمعنى، العزلة االجتماعية، التمرد كالبلىدؼ. بالرغـ مف أنيا تشكؿ في 
متكامبل، غير أف قياس كؿ بعد عمى حدل لو أىمية قصكل في التعرؼ أكثر عمى 

كدراسة  -ككسائؿ االعبلـ كاالتصاؿ مثبل –الظاىرة إمبريقيا، كربطيا بمتغيرات أخرل 
 العبلقة بينيما.
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إف فكرة تأثير التمفزيكف عمى المجتمع بشكؿ عاـ مازالت مترسخة كتحظى بالكثير 
 تماـ خاصة في المنطقة العربية التي تعاني عجزا في التصنيع الثقافي التمفزيكني.مف االى

أثر كسائؿ اإلعبلـ يكمف في التدليؾ، الذم تمارسو ىذه الكسائؿ عمى المدل 
كعمى عكس ما اعتقد الكندم مارشاؿ ماكمكىاف أف  الطكيؿ، عمى أنماط تفكيرنا كشعكرنا،

، رأل الفرنسي فرانسيس باؿ أف the message is the mediumالرسالة ىي الكسيمة 
 .The message is  the massageالرسالة في التدليؾ 

 تفسيراتأكثر مما ىك صياغة  كالتحميؿ لممناقشة أفكارا لمتمفزيكف التنظير يظؿىكذا 
تساعدنا عمى االقتراب أكثر  القياس كاالختبارات دكف أف ننسى أف كنتائج ثابتة، محكمة،

 .أف نبقى شكاكيف دائما.. يجبلذلؾ نكاتج العممية اإلعبلمية  مف مختمؼ
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 ستمارة: نمكذج اال01الممحؽ 

 جامعة مستغانـ 

  االجتماعيةكمية العمـك 

 شعبة عمكـ اإلعالـ كاالتصاؿ -قسـ العمـك اإلنسانية

 تحية تقدير كاحتراـ،

يرجى اإلجابة عف األسئمة التالية، في إطار إعداد بحث أكاديمي حكؿ 
الصناعات التمفزيكنية ك عبلقتيا باالغتراب، ك المعمكمات المصرح بيا لف تستخدـ 

  ألغراض ىذه الدراسة.إال

. مف خبلؿ يرجى قراءة العبارات بتمعف،ك اإلجابة عنيا بكؿ صدؽ ك عفكية
 في المكاف المناسب. إشارة اإلجابة المفتكحة أك كضع 

 السمات العامة

 أنثى               ذكر                     :             الجنس -1
 : السف  -2
 المستكل الدراسي:   -3

 ماستر                                دراسات عميا                   ليسانس        

 ريؼ              مدينة                        :     مكاف اإلقامة -4
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    لمشاركة األسرة في المشاىدة

    لمشاركة األصدقاء كالزمبلء في المشاىدة

    لميركب مف الكاقع كمشكبلتو

  لدكافع أخرل )أذكرىا لطفا(

 مدبمجة إلى العربيةىؿ ترل أف البرامج ال -21
 نادرا أحيانا دائما 

    تعالج قضايا ك مشاكؿ تشبو القضايا المحمية

    تعالج قضايا بعيدة  عف كاقعؾ المعاش

    تطرح قضايا خيالية 

    تقدـ تجارب جديدة

  لدكافع أخرل )أذكرىا لطفا(
 ؿ تناقش ما يبثو التمفزيكف مع األصدقاء ك العائمة ؟ى  -22 

ا                            دائم                       أحيانا  نادرا             ال أىتـ 

 ىؿ تشاىد برامج التمفزيكف مف خالؿ االنترنت؟ -23

                           كثيرا                        أحيانا               نادراال أىتـ 

 

 

 

 



 قائمة المالحؽ
 

326 
 

 التأثيرات ك التغيرات

 رأيؾ مشاىدة التمفزيكف تؤثر تأثيرا إيجابيا عمى :في  -24
 معارض بشدة معارض محايد أكافؽ مكافؽ بشدة /الشدة  العبارة

      العادات ك التقاليد
      اآلراء السياسية

      العبلقات االجتماعية مع العائمة كاألصدقاء
      فكرتؾ عف مجتمعؾ

      فكرتؾ عف المجتمعات الغربية
      يقة التفكير ك أسمكب العيش ك األكلكياتطر 

      ثقافتؾ العامة

 :في رأيؾ ، إف مشاىدة التمفزيكف تؤدم إلى  -25
 معارض بشدة معارض محايد أكافؽ مكافؽ بشدة العبارة/المكقؼ 

      زيادة االنفرادية ك العزلة
      التقميؿ مف الصمة باهلل ك الديف

  التقميؿ مف احتراـ العائمة
     

      التقميؿ مف الكعي السياسي

 ىؿ تحب أف تقمد الشخصيات التي تظير في التمفزيكف؟ -26

دائما                                                         أحيانامطمقا 

 أذكر مكقفؾ مف العبارات التالية المرتبطة ببعض السمككيات كمكضكعات معينة : -27

مكافؽ  رة /المكقؼالع            العبا
 بشدة

معار  محايد مكافؽ
 ض 

معارض 
 بشدة

      أشعر أنني غير قادر عمى تحقيؽ ما أريد 1
      ال يمكنني التخطيط لمستقبمي 2
      ميما بذلت مف جيد، لف أحقؽ كؿ أىدافي 3
      أرل أف قدراتي أقؿ مف اآلخريف 4



 قائمة المالحؽ
 

321 
 

 

      ليس لدم أىداؼ كاضحة أحققيا 5
      لحظتي الراىنة فقطأعيش  6
      أشعر أف أمالي ك طمكحاتي محدكدة 7
      المستقبؿ غير مشرؽ 8
      ال أتكقع حياة أفضؿ في ظؿ األكضاع الراىنة 9

      ليس لدم معنى كاضح لحياتي 10
      الدراسة ليست ممتعة  11
      ال داعي لمصراع طالما سكؼ نمكت في النياية 12
      مسؾ الناس في مجتمعنا بعادات ك تقاليد قديمة ال قيمة ليا اآلفيت 13
      ال تكجد معايير كاضحة لمحكـ عمى ما ىك صكاب كماىك خطأ 15
      أشعر أف العادات ك التقاليد تحد مف حريتي ك تقيد حياتي 16
      نجاحي أحيانا يرجع إلى الخركج عف القكاعد ك التقاليد الصارمة 17
      أميؿ أحيانا لمخركج عف المألكؼ 18
      أفضؿ أف أعيش بمفردم 19
      أشعر بالكحدة حتى أثناء كجكدم مع اآلخريف 20
      أرفض االشتراؾ في األعماؿ الجماعية 21
      العزلة تجعمني اشعر باالستقرار ك السكينة 22
      أجد صعكبة في إقامة عبلقة صداقة 23

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة المالحؽ
 

320 
 

  : 02الممحؽ رقـ  -

مى مستكل مشاىدة المسمسالت كاألفالـ المدبمجة، عاختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرؼ 
 لمتغير العمر تبعاية كالمكسيقية كالبرامج الغنائ

 الداللة االحصائية (I-J) الفرؽ بيف المتكسطات  العمر (J) العمر (I) المتغير التابع
 010. *29447. سنة 25-21 سنة 20 أقممف مدبمجة_كأفبلـ_مسمسبلت

 030. *69770. سنة 30 -26
 869. 22548. سنةفمافكؽ 30

 010. *29447.- سنة 20 أقممف سنة 21-25
 408. 40323. سنة 30 -26

 996. -06900.- سنةفمافكؽ 30
 030. *69770.- سنة 20 أقممف سنة 30 -26

 408. -40323.- سنة 21-25
 600. -47222.- سنةفمافكؽ 30

 869. -22548.- سنة 20 أقممف سنةفمافكؽ 30
 996. 06900. سنة 21-25
 600. 47222. سنة 30 -26

 145. 20661. سنة 25-21 سنة 20 أقممف كمكسيقية_غنائية_جبرام
 005. *85983. سنة 30 -26

 915. -19572.- سنةفمافكؽ 30
 145. -20661.- سنة 20 أقممف سنة 21-25

 066. 65323. سنة 30 -26
 550. -40233.- سنةفمافكؽ 30

 005. *85983.- سنة 20 أقممف سنة 30 -26
 066. -65323.- ةسن 21-25

 032. *1.05556- سنةفمافكؽ 30
 915. 19572. سنة 20 أقممف سنةفمافكؽ 30

 550. 40233. سنة 21-25
 032. *1.05556 سنة 30 -26
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 : 03رقـ  الممحؽ -

اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرؼ عمى مستكل مشاىدة المسمسالت كاألفالـ 
 المدبمجة، تبعا لمتغير المؤىؿ العممي 

(I) الدراسي_المستكل (J) الفرؽ بيف المتكسطات الدراسي_المستكل (I-J)  الداللة االحصائية 

 010.* *33425. ماستر ليسانس

 903. 10991. دراسات عميا

 010.* *33425.- ليسانس ماستر

 687. -22434.- دراسات عميا

 903. -10991.- ليسانس دراسات عميا

 ماستر
.22434 .687 
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 :04الممحؽ رقـ  -

 اختبار شيفيو لممقارنات البعدية لمتعرؼ إلى مظاىر االغتراب تبعا لمتغير العمر

 الداللة االحصائية (I-J) الفرؽ بيف المتكسطات العمر (J) العمر (I) المتغير التابع
 20 مف أقؿ الالىدؼ

 سنة
 213. -19530.- سنة 21-25
 950. 14609. سنة 30 -26

 000. *1.22613- سنةفمافكؽ 30
 213. 19530. سنة 20 أقممف سنة 21-25

 605. 34140. سنة 30 -26
 005. *1.03082- سنةفمافكؽ 30

 950. -14609.- سنة 20 أقممف سنة 30 -26
 605. -34140.- سنة 21-25

 003. *1.37222- سنةفمافكؽ 30
 000. *1.22613 سنة 20 أقممف سنةفمافكؽ 30

 005. *1.03082 سنة 21-25
 003. *1.37222 سنة 30 -26

 576. 13899. سنة 25-21 سنة 20 أقممف الالمعنى
 036. *77429. سنة 30 -26

 776. -31830.- سنةفمافكؽ 30
 576. -13899.- سنة 20 أقممف سنة 21-25

 137. 63530. سنة 30 -26
 531. -45729.- سنةفمافكؽ 30

 036. *77429.- سنة 20 أقممف سنة 30 -26
 137. -63530.- سنة 21-25

 054. -1.09259- سنةفمافكؽ 30
 776. 31830. سنة 20 أقممف افكؽسنةفم 30

 531. 45729. سنة 21-25
 سنة 30 -26
 1.09259 .054 
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 062. 19749. سنة 25-21 سنة 20 أقممف التمرد
 193. 36774. سنة 30 -26

 023. *73811. سنةفمافكؽ 30
 062. -19749.- سنة 20 أقممف سنة 21-25

 555. 17025. سنة 30 -26
 101. 54062. مافكؽسنةف 30

 193. -36774.- سنة 20 أقممف سنة 30 -26
 555. -17025.- سنة 21-25

 379. 37037. سنةفمافكؽ 30
 023. *73811.- سنة 20 أقممف سنةفمافكؽ 30

 101. -54062.- سنة 21-25
 379. -37037.- سنة 30 -26
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  : دليؿ المقابمة05الممحؽ رقـ   -

خطكط التكجييية: يكمف المكضكع الرئيس في  تأثير القنكات التمفزيكنية ال
 األجنبية في الشباب بالجزائر المعاصرة ، ك التركيز عمى نكعية البرامج المشاىدة .

 ما ىي البرامج التمفزيكنية التي شاىدتيا أمس؟ -
 ما الدافع كراء مشاىدتيا؟ -
غرار القيـ األساسية لممجتمع ىؿ تعتقد أف ىذه القنكات تعبر عف القيـ عمى   -

 الجزائرم؟
 ما مصدر حصكلؾ عمى األخبار؟ -
 كما رأيؾ في القنكات الكطنية الجزائرية، ىؿ تغيرت مقارنة بالسنكات الماضية؟ -
ىؿ تعتقد أف القنكات األجنبية األكثر شعبية يمكف اعتبار ىذه األياـ جزءا مف  -

التأثير عمى أنماط كمكاضيع ألحاديث  الثقافة الشعبية الجزائرية، ك ليا القدرة في 
 اليكمية؟

 ىؿ تأثر البرامج التمفزيكنية عمى الشباب؟ كيؼ ذلؾ؟ -
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