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نظرايت اإلعالم و االتصال   

السياسية االقتصادية  و السياقات السوسيواتصالية املرجعية  التنظريي حول التحوالت قراءة  يف التداخل البحثي و اجلهد 
         . 

 الكلمات املفتاحية 

ور ، أحباث االتصال ،  اجلمه تمع اجلماهريي ، نظرايت اإلعالم و االتصال ، األطر االبستمولوجية ، الدعاية ، اإلشهار ، اجمل
 مربيقي ،  دراسات التلقي ، املناهج   .  التأثري،  االجتاه اإل

 مقدمة 

يعترب االتصال من العلوم القليلة اليت تتكاثف و تتقاطع فيها جمموعة من العلوم ، إذ يعترب علما ملتقى للكثري من التخصصات 
لكثري من الباحثني و قد شكل هذا احلضور للتخصصات األخرى داخل عمليات العلمية ، فقد أاثرت سريورات االتصال اهتمام ا

االتصال و هو يؤسس حلقله املعريف اخلاص داخل فضاء العلوم االجتماعية أحد املداخل األساسية للتساؤل عن شرعيته العملية  
رؤى علوم الطبيعة و قام بتكييفها مع  كعلم قائم بذاته ، و هو ما جعله يبحث عن مناذج تضفي عليه الطابع العلمي حيث تبىن

خصوصيته األكادميية )1( .و إذا كان مفهوم االتصال يطرح إشكاليات كثرية على الباحث يف تداخله مع عدة من املفاهيم القريبة ، 
فإن نظرية االتصال كمحور حبثي ليست أقل اشكالية منه  و أنتجت الكثري من التعارضات بني الباحثني يف احلقل االتصايل منها 

فها أساسا ، فتاريخ نظرايت االتصال هو اتريخ تقاطعات بني املادي و الالمادي ، ما يتعلق ابلوضع املعريف و منها ما يتعلق بتعري
بني الدراسات الشاملة و احملدودة ، بني الفرد و اجملتمع ، بني النسق االجتماعي و الفاعل االجتماعي ، شكلت جممل هذه 

 املعطيات فوارق يف الرؤى كانت الزمة اترخيية هلذا العلم نشأت على إثرها مدارس و تيارات و اجتاهات خمتلفة)2( .

شكلت جمموعة من الظروف التارخيية بيئة خصبة مهدت لبحوث اإلعالم و االتصال و ارتبطت أساسا ابلظاهرة االتصالية ، 
حيث أسهمت عديد العوامل االجتماعية ، االقتصادية ، السياسية و األكادميية يف تغذية خمتلف الدراسات االتصالية و برزت 

شكل جلي يف فرتة ما بني احلربني العامليتني من القرن املاضي ، ركزت ابألساس على دراسات اجلمهور و خباصة حبوث التأثري ب
مستندة يف ذلك على االستلهام املعريف و املنهجي من تراث العديد من العلوم االجتماعية ، و لكن هل ميكن اجلزم ابرتباط ميالد 

بني احلربني أم أن هناك سياقات قبلية شكلت عدة قاعدية لتبلور حبوث اإلعالم و االتصال بصيغتها  البحوث اإلعالمية بفرتة ما
 املعاصرة ؟

 



 . علوم اإلعالم و االتصال مأسسة املفهوم كعلم  أوال

ه علم االتصال علم حديث نسبيا ، خرج من حتت عباءة علم االجتماع و علوم أخرى فأصبح له قواعده و أصوله و نظرايت
املستمدة من العلوم االجتماعية اليت سبقت ظهوره ، و قد تطور علم االتصال اترخييا حسب املراحل اليت شهدت الثورات 

 .احلضارة و املدنية  أشكالعلى  أثرتاالتصالية الرائدة اليت غريت من منط االتصال السائد و 

ويف الوقت الذي نتحدث فيه عن علم االتصال كعلم مستقل ال يعين هذا عدم أتثري العلوم األخرى يف علم االتصال فأصبح لدينا 
يف علم االجتماع مثال ميدان جديد امسه علم االجتماع اإلعالمي ، و يف علم النفس برز علم النفس اإلعالمي ، و يف علم 

، و حىت العلوم الطبيعية أتثرت و أثرت بعلم االتصال . و ساعدت أحباث و اإلعالم الدويل السياسة ظهر حقل االتصال الدويل أ
االتصال اليت ازدهرت منذ أوائل القرن العشرين املاضي يف الوالايت املتحدة و الغرب عموما على تطور ميادين علم االتصال و 

 أساسيةمنحى فلسفيا ووصفيا يف حماولة لتكوين مفاهيم  خذتأيف علم االتصال قد  األحباثكانت بداايت   إنبلورة نظرايته و 
 وجلت امليدان بتطبيق أساليب جديدة يف البحوث التجريبية .مراحل متقدمة  إىل األحباثتتطور  أنهلذا العلم احلديث قبل 

ألخرى اليت مازالت تنظر و قد زاد االهتمام يف السنوات األخرية ابالجتاه العلمي يف دراسات االتصال على حساب االجتاهات ا
ظاهرة علمية ميكن دراستها ابستخدام االتصال اليوم على انه  إىلفهناك من ينظر  أديب أو إنساينلعلم االتصال على انه حقل 

كوهنا علوم فعلوم اإلعالم و االتصال من  ،  (3) خالقا و ذاتيا إبداعياالطرق الرايضية و البحثية املنضبطة بينما يراه البعض نشاطا 
) فئة النبالء ( درست ) صحافة و سينما ( بصبغة علمية راقية أوىل ذات جذور أدبية  متعددة و متداخلة األنظمة املعرفية  حديثة

  .(4)أول األمر يف املعاهد و اجلامعات األدبية 

سباب ترجعها الدكتورة جيهان و مع ذلك أصبحت دراسات اإلعالم هتتم ابلناحية املنهجية و طرق البحث العلمي احلديثة أل
 رشىت إىل 

ازدايد اهتمام اهليئات احلكومية ابلدعاية خالل احلرب العاملية األوىل و احلرب العاملية الثانية و قد أدى هذا إىل االهتمام بدراسة -
على نطاق واسع لقياس  أساليب التأثري على الرأي العام كما ساعد هذا االهتمام على تطوير مناهج البحث احلديثة و تطبيقها

 األثر .

أدى تركز ملكية وسائل اإلعالم يف أيدي أقلية يف الوالايت املتحدة و اجنلرتا و الدول األوروبية األخرى و امتداد ظاهرة االحتكار -
الوسائل اجلديدة اليت تطورت إىل ميدان اإلذاعة و التلفزيون يف أمريكا إىل زايدة قلق املصلحني االجتماعيني و املشرعني و خباصة 

 بسرعة لذلك عملوا على دراسة ظاهرة االحتكار الصحفي و أتثريها .

كان اشتداد املنافسة بني الراديو و من بعده التلفزيون و بني وسائل اإلعالم القدمية للحصول على اكرب دخل من اإلعالن من -
 .أهم األسباب يف ازدايد االهتمام بتطبيق أساليب البحث العلمية احلديثة 



مية يف إجراء األحباث فالقدر اهلائل من املعلومات من األمور اليت ظهرت يف اخلمسينات تعاون اهليئة األكادميية و املعاهد العل-
 . (5)اليت جتمعت جعل صالت الباحثني و تعاون العلماء ضروري 

و إن كانت ظروف احلربني العامليتني قد هيأت الظروف العلمية لدراسة أثر وسائل اإلعالم على اجملتمعات ، فقد وجد البحث يف 
ليت وجدت يف نظرايت الفالسفة و املفكرون القدماء من أمثال أفالطون و أرسطو ) علم االتصال قبل ذلك مقتصرا على األفكار ا

  .(6)البالغة ( و فن اخلطابة عند العرب

غري أن احلاجيات املتنامية النامجة عن تعاظم وظائف االتصال اجلماهريية يف اجملتمعات احلديثة ولدت احلاجة إىل دراسات شاملة و 
إىل االهتمام ابحمليط العام الذي يتم فيه إعداد و تبادل البحث  إسرتاتيجيةمعمقة لالتصال الذي أصبح عصب العصر لتمتد 

رسل و املتلقي عرب قنوات خمتلفة أصبحت متثل امتدادا ماداي و تقنيا و فكراي لإلنسان و أصبح علم الرسائل اإلعالمية بني امل
االتصال بصفة عامة ينمو بسرعة موازاة مع التطورات املتالحقة يف تكنولوجيات االتصال حنو االستقاللية عن فروع الدراسات 

 .(7)لية من فروع علمية خمتلفة األخرى و لو انه الزال يستعري مناهجه و أدواهتا التحلي

هيكلياهتا و بناها و نظمها و الفئات اجملتمعية املرتبطة هبا ، أي  : عندما تنشأ املهن، تنشأ معها علم اإلعالم أو علوم اإلعالم
الظواهر الوظائف و تنشأ عنها ظواهر سرعان ما تتحول إىل مواضيع حبث و دراسة أي إىل علم ، و إذا كان علم االجتماع يدرس 

جلهة ما يلحق هبا  اإلعالميةو موضوعه هو البحث يف املهن  اإلعالمية أويدرس الظواهر االتصالية  اإلعالماالجتماعية ، فإن علم 
 أبنه اإلعالمو إذا استقر الرأي على توصيف علم  أتثرياتالرسالة و  أونقل املعلومة  أدواتمن وسائل و تقنيات و مرتكزات و 

فهو هبذا املعىن مل يعد علما واحدا بل علوما له مسائله و مشكالته و مواضيعه و قواعده و حججه و  اإلعالميةعلم وظائف املهن 
، و إذا كان االتصال هو نقل مسعية  أوعلوم تبحث يف املعرفة احلاصلة بواسطة وسيلة بصرية  أونظرايته و هو هبذا املعىن علم 

تصايل هكذا مرسل و مرسل إليه و رسالة ووسيلة تفاهم أي العناصر األربعة املكونة لعملية االتصال من رسالة ، يصبح املوقف اال
 . (8) عدسة إعالمية أو نتيجة الفعل اإلعالمي

 خصائص علوم اإلعالم 

وجي لألفراد فهذه العلوم إهنا علوم حيوية : إن دراسة علوم اإلعالم ال ميكن إال أن أتخذ بعني االعتبار التكون و التطور البيول 1
نولوجيا السيما يف ما خص الدعاية و االستهالك و اإلعالانت و احلمالت التعبوية، يولوجيا و العلوم الطبيعية و االثحتتاج إىل الب

 فاإلنسان كائن اتصايل يف حيويته و ماهيته .

و من الرتاتبية و النظام  إطارإهنا علوم عضوية : فكما أن األعضاء تعمل يف اجلسم ضمن نظام نسقي ، كلي ترابطي يف  2
العالئقية احملكمة بني أجزاء الكل الواحد ، فاالتصال بوصفه بنية منظمة مرتابط و متفاعل ، فالعالقة اليت هي التعبري املنظم عن 

عضوي وظيفته االتصال بني األفراد البشريني فال ميكن فصل املتصل عن املتصل به و ال فصلهما معا االتصال تبدو و كأهنا جهاز 
 عن هدف االتصال و ال يقتصر االتصال على النقل بل قواعده التبادل أيضا .



أو رسائل صور  أو هو نقل معلومات فاإلعالمالوسيلة  أو اآللةال تعمل االتصاالت مبعزل عن علوم آلية صناعية ) وسائل( :  3
 بواسطة وسائل .

علوم تفاعلية : من شأن التعرف إىل التفاعل أو التأثريات األحادية أو املتبادلة أن يساهم يف دراسة ما جنم ، أو ما ميكن أن  4
و التأثريات  ينجم عن استخدام االبتكارات التقنية يف جمال االتصال سواء على مستوى الوسائل أو الركائز أو على مستوى الرسالة

أشخاصها املعنويني أو توى التحوالت املهنية و حىت على مس أوعلى جممل عناصر العملية االتصالية و مناذجها املتعددة 
 .الطبيعيني

من خصائص علوم اإلعالم أهنا اجتماعية نفسية : فالفعل االتصايل للفرد أو األفراد هو فعل اجتماعي يدور يف جمتمع أو مجاعة  5
الناس و ألغراض و منافع تتعلق ابلفرد و اجلماعة فيما خيص الوظائف ، تقسيم العمل ، األخالقيات املهنية أو االندماج يف من 

 اجملتمعات احلديثة .

ومن الناحية النفسية تلعب أجناس االتصال اإلعالمي من الكلمة إىل الصورة فالصوت دورا ال خالف حوله يف توليد خمتلف 
  واطف .األحاسيس و الع

تغريت يف حدود  إنعلوم اإلعالم ابعتبارها تدرس نظام الوسائط : هي علوم تتصف خبصائص هذه الوسائط نفسها اليت و  6
   . (9)الزمان و املكان فإهنا تتعايش و تتنافس و تتعاون و يقلد بعضها بعضا

 . اإلعالم و االتصال و املفاهيم القريبة  اثنيا

أي البلوغ أي أن االتصال يصل الناس بعضهم ببعض من خالل أدوات  (الوصل)من املصدر  مأخوذةاالتصال يف اللغة العربية 
(إىل جذور الكلمة الالتينية communicationاالتصال و رموزه و أشكاله ، أما يف اللغة االجنليزية فيعود أصل كلمة اتصال )

(communis)ومن هذا املصدر جند استخدام تعبري االتصال اجلماهريي و قد  و الشيء املشرتك يذيع أو يشيع أاليت تعين ،
، ومثة صعوبة يف حتديد (10)أصبح هذا التعبري هو التعبري املعاصر ملفهوم اإلعالم يف املؤلفات األمريكية و االجنليزية مث الفرنسية 

تعريف متفق عليه لالتصال نتيجة نقص التكامل بني النظرايت يف هذا امليدان ابإلضافة إىل تعدد مناذج االتصال و عدم وجود 
علم النفس يف  إسهاماتمنها  (11)منوذج عام لالتصال ضف إىل ذلك متايز البحث يف االتصال مبحاوالت معينة من علوم خمتلفة 

تصال من خالل العالقة بني املنبه و االستجابة بدل العالقة اخلطية اليت رمستها التعريفات األوىل ، يعرف كارل هوفالند تعريف اال
 إبرسال مثري عادة ما يكون لفظيا لكي يعدل من سلوك اآلخريناالتصال أبنه العملية اليت يقوم مبقتضاها الفرد القائم ابالتصال 

تماع قد سامهت هي األخرى مثلما علم النفس االجتماعي يف التأكيد على التفاعل االجتماعي و  فضال عن ذلك فان علوم االج
فاالتصال عند جرينز هو صورة من صور التفاعل االجتماعي ضف إىل ذلك علم اللغة و علم كذلك أتثريات السياق االجتماعي 

 . (12)  املرسل و املستقبلالنفس اللغوي يف التعريف ابلرتكيز على املعىن أو داللة الرموز بني



فالفعل تواصل يشري إىل الرغبة يف إقامة عالقة مع إنسان االتصال و التواصل : خيلط البعض أيضا بني كلميت االتصال و التواصل 
األفراد أخر و غالبا ما تكون العالقة ذات طابع عاطفي متني يف حني ان كلمة اتصال تعين وصل شيئا بشيء أي تبادل املعاين بني 

 يف اجملتمع عرب نظام مشرتك من الرموز و هذا التبادل قد تكون فيه استجابة من قبل احد الطرفني أو ال تكون .

يتضح من ذلك أن التواصل هو عملية تفاعل عاطفية بني املرسل و املستقبل يتم من خالهلا أتثري متبادل من خالل تبادل اآلراء و 
   .(13)تماعي معني و لذلك فالتواصل هو يف الواقع جوهر عملية االتصال برمتها املعلومات كل ذلك إبطار نسق اج

يقول الدكتور مسري حسني " إن االتصال ميثل العملية الرئيسية اليت ميكن أن تنطوي بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاط متنوعة 
قد ختتلف من حيث أهدافها ، و لكنها تتفق مجيعا فيما بينها يف أهنا عمليات اتصال ابجلماهري و من هذه العمليات اإلعالم و 

  (14)اإلعالن" مة و الدعاية و العالقات العا

 بناء على هذا التعريف ميكن رصد جمموعة من التعاريف حول املفاهيم املرتبطة بعملية االتصال :

 األخريشكالن مفهوما مرتادفا إال أن كليهما خيتلف عن  أهنماعلى  اإلعالماإلعالم : كثريا ما يتم اخللط بني مفهومي االتصال و 
جزء من االتصال و يقع يف دائرته   اإلعالمبل إن  اإلعالم، فمفهوم االتصال أوسع مشولية من مفهوم كثرية   أموراتفقا يف  إنو 

 .(15)التحتية لالتصال يف اجملتمع  البىنكشكل من أشكال االتصال و هو يتطور و يتوسع كلما تطورت 

أبنه تزويد اجلمهور  "عليه و يعرفه الدكتور امحد بدرمن أصل كلمة علم أي العلم ابلشيء و معرفته و االطالع مشتق  اإلعالمإن 
لة مسا ابملعلومات الصحيحة و احلقائق و األخبار الصادقة هبدف معاونتهم على تكوين الرأي السليم إزاء مشكلة من املشاكل أو

مات و نقلها و نشرها على . فجوهر العملية اإلعالمية يقوم دائما على االتصال أو التواصل و على توصيل املعلو  " من املسائل
 .(16)أوسع نطاق ممكن 

إن من أسباب اخللط بني االتصال و اإلعالم هو أن وسائل االتصال اجلماهريية يف نشأهتا األوىل اهتمت بنشر األخبار  •
 و هذه عملية إعالمية و هلذا السبب يطلق الباحثون يف الغرب مصطلح وسائل اإلعالم على وسائل االتصال اجلماهريية

التفريق بني االتصال كعملية نقل مواد و  الكربى و هناك سبب أخر رمبا يتعلق برغبة علماء االتصال اجلماهريي
مواصالت و االتصال كنشر معرفة و معلومات فلجئوا إىل استخدام عبارة وسائل اإلعالم عند احلديث عن وسائل 

  .(17)االتصال اجلماهريي للتمييز بينه و بني ما تعنيه كلمة اتصال من معان أخرى غري اإلعالم و اإلبالغ 
على الرغم من الفارق بينهما ابعتبار املعلومات املادة اخلام  اإلعالم"  و "املعلومات" يوجد خلط بني مصطلحي" •

 .  (18)لإلعالم بينما اإلعالم عملية تتضمن جمموعة من أوجه النشاط من بينها نشاط نقل املعلومات و تداوهلا 

 



الفن القائم على أسس علمية لبحث أنسب طرق التعامل "من أهنا  أكسفورد: تعرف العالقات العامة يف قاموس  العالقات العامة
لتحقيق أهدافها مع مراعاة القيم و املعايري االجتماعية و القوانني و الناجحة املتبادلة بني املنظمة و مجهورها الداخلي و اخلارجي 

احليوية بني املنظمة و اجملتمع فالعالقات العامة  األخالق العامة ابجملتمع " ، حيث ميكن عد العالقات العامة مبثابة  حلقة الوصل
يف جوهرها نشاط اتصايل يهدف إىل كسب ثقة اجلمهور و أتييده ألهداف و سياسات املنظمة و إبراز صورة اجيابية للمنظمة أمام 

 . (19)مجهورها و اجملتمع احمليط هبا

 

 أفكارمبواقف و  إقناعهمنتيجته استمالة املستهدفني و الدعاية مصطلح إعالمي مرتبط ابلنشاطات السياسية و العقائدية :  الدعاية
يف عقيدة اجلمهور سواء جلعله  التأثري إىليقصد هبا النشاط الذي يؤدي  أوسعفالدعاية هلا مفهوم الدعائي و الوقوف بصفه ، 

أو من اجل صرفه عن فكرة أو مبدأ يؤمن هبا و هلا وسائل متعددة منها اإلعالن ، اإلعالم ،اخلطب و معني  مبدأ أويؤمن بفكرة 
 . (20) األحاديث

 

ملصطلح اإلعالن فقد عرف بعضهم اإلعالن أبنه جمموعة األنشطة اليت هتدف إىل : هناك تعريفات كثرية قدمها الباحثون  اإلعالن
االتصال و املخاطبة الشفهية أو املرئية جملموعة مستهدفة من األفراد بغرض إخبارهم و التأثري عليهم لشراء سلعة أو خدمة أو تغيري 

اجلمعية األمريكية للتسويق : اإلعالن هو خمتلف األنشطة اجتاهاهتم و ذلك نظري اجر مدفوع جلهة إعالنية حمددة . و يف تعريف 
. عامة خدمات أواملسموعة على اجلمهور لغرض حثه على شراء سلع  أواملرئية  اإلعالنيةالرسائل  إذاعة أونشر  إىلاليت تؤدي 

ن معلوم ألجل نقل ميكن أن اإلعالن نشاط لالتصال الالشخصي التفاعلي و الالتفاعلي ميارس حلساب معلن معني مقابل مث
 . (21) رسالة عرب وسائط اتصال خمتارة إىل مجهور مستهدف هبدف استثارة فعل معني حيقق منفعة للمعلن

 . أحباث اإلعالم و االتصال و نظرية اجملتمع اجلماهريي اثلثا

 تغيريات كربى : 19شهدت أورواب الغربية و أمريكا الشمالية يف القرن 

 تقويض اإلقطاع  -

 تثبيت دعائم الرأمسالية و مبدأ التبادل احلر  -

 تطوير شبكة املواصالت و ظهور األنظمة التقنية لالتصال  -

 انتشار التعليم  -

 ظهور الصحافة الشعبية  -



 ترسيخ أسس الدميقراطية ) حرية التصويت والتعبري و الصحافة (  -

مهرة الوجود االجتماعي ،لذلك احتضن هذا القرن األفكار و الرؤى اليت ترى يف االتصال أدت هذه العوامل إىل وجود ما يعرف جب
عامل اندماج و تواصل للمجتمعات اإلنسانية بعد تبلور ما يعرف ابجملتمع اجلماهريي حيث اهتم احملللون االجتماعيون على 

" إن نظرية اجملتمع اجلماهريي ريي يقول دنيس ماكويل اختالف اختصاصاهتم بدراسة الظاهرة االجتماعية لتحليل اجملتمع اجلماه
متتد جذورها يف عمق اتريخ علم االجتماع و ارتبطت ابنشغاالت أساسية : آاثر التصنيع و التحضر ، اهنيار اجملتمعات احمللية 

، و تعرضت  اآلمنة حتت ضغط النمو السكاين حيث استبدل اجملتمع الزراعي ابملصنع و أصبحت املدينة كأساس للشغل
 .( 22)املؤسسات اليت كانت حتكم العالقات االجتماعية إىل توتر شديد " 

I.  حيث مت استيحاء التصورات األوىل من : انعكست هذه الظواهر يف أعمال علماء االجتماع 

أعمال أوجست كونت اليت افرتضت أن اجملتمع عبارة عن كائن حي ورأى أن له بنية تتكون من أجزاء متخصصة تعمل معا و  -1
، ولكن مبدأ التخصص ابتساعه سوف ذهب إىل أن اجملتمع املتطور هو الذي يعتمد على التخصص يف أداء الوظائف املختلفة 

 . ماعات اليت ليس هلا صلة ببعضها البعض ) تقييد الروح العامة (يهدد بتفكيك اجملتمع إىل عدد كبري من اجل

نظرية اجملتمع عند سبنسر كنظرية عضوية خالصة حيث انقش النظام االجتماعي بقدر من التعمق فيما خيتص بتطوره و  -2
 لعمل جزءا هاما يف هذا التحليلتركيباته ووظائفه حيث توصل إىل وضع مقارنة دقيقة بني اجملتمع و الكائن احلي و قد مثل تقسيم ا

(23) . 

 نظرية اجملتمع عند فرديناد تونيز و اليت ميز فيها بني منطني من التنظيمات االجتماعية : -3

جمتمع جيمنشافت ) التقليدي ( و هو يعرب عن جمتمع فرتة ما قبل التصنيع : و هو عبارة عن تنظيم يتميز برتابط أفراده  •
من عناصر متاسك اجملتمع غري  أخربدرجة كبرية عن طريق التقاليد أو عن طريق القرابة و الصداقة أو بسبب عنصر 

 الرمسية .
عن اجملتمع الناتج عن الثورة الصناعية يقوم على العالقة الرمسية حيث أصبح  جيزلشافت ) املتطور( و هو يعربجمتمع  •

الناس يف هذا اجملتمع مفصولني عن مواقعهم احمللية و اليت استبدلت فيه الروابط القائمة على القرابة و الوالء الشخصي 
رد يف هذا اجملتمع من أنه قائم بنفسه و و القيم املشرتكة ابلعالقات التجارية و السوقية و التعاقدية ، حيث يتميز الف

 منعزل و تسوده حالة من التوتر جتاه اآلخرين .

دوركامي و تقسيم العمل حيث أوضح أن االعتماد املتبادل انتج عن التخصص و لكن العامل األساسي هو أن تقسيم العمل  -4
تالف االجتماعي داخل اجملتمع ، و هو نفسه أي من خالل الرتابط العضوي يؤدي إىل زايدة درجة الشخصية الفردية و االخ

 . (24)تقسيم العمل بشكل مفرط قد يؤدي إىل انسجام من درجة معينة و حيتوي يف الوقت نفسه على بذور الشقاق االجتماعي 



II. قدين : تشكلت مع ماهية اجملتمع اجلديد املطبوع بنزعة التعدد خالل الع) اإلحصاء و اإلنسان املتوسط (التعدد  إدارة
اجلماهريية و لقد مت تصوير أن اجلمهور يشكل  اإلعالماجملتمع اجلماهريي ووسائل  إشكاليةاألولني من القرن املاضي 

للسيطرة على  اإلحصائيالتحكم  إجراءاتهذا اخلطر تطبيق جمموعة من  أاثر ، خطرا حقيقيا أو حمتمال على اجملتمع كله
الفلكي البلجيكي أدولف كيتلي يف أتسيسه لعلم جديد اجلوانب القانونية و الدميغرافية السكانية و قد تبىن هذه الرؤية 

للقياس االجتماعي ميثل فيه اإلنسان املتوسط وحدته الرئيسية و يكون مقياس لتقييم خمتلف األمراض و اإلختالالت 
يدان السياسي كأداة إلدارة األفراد ابعتبار أهنم يشكلون مجهورا و أسست ملبدأ التعاقد بني االجتماعية ليتم تبينها يف امل

إذ أن أمنه مرتبط هبذا التعاقد . أما التصنيفات األوىل للقراء فقد ظهرت  الفرد و اجلماعة الذي يشعر أبنه ينتمي إليها 
يف الوالايت  19يف العشرية ما قبل األخرية من القرن  اجملالت النسائية إنشاءألول مرة يف وسائل اإلعالم عندما مت 

  .(25)املتحدة 

III.  سيكولوجيا احلشود : تزامن ظهور سيكولوجية احلشود مع املناقشات الواسعة للطبيعة السياسية للرأي العام الذي مت
عبارة كل من حتريره من اإلكراهات اليت كانت مفروضة على حرايته و ال سيما حرية التجمع و قد حنت هذه ال

" و قد تبىن كل gustave le bon" و الطبيب الفرنسي النفسي "scipio sigheleالسوسيولوجي االيطايل "
 .ة هاإلحياء اليت تتمتع هبا الفئة املوجالتحكم التوجيهي التضليلي يف اجملتمع انطالقا من قوة  إبمكانيةمنهما الرؤية القائلة 

يف حني رأى غابرايل اترد أن اجملتمع بصدد دخول عصر اجلمهور فخالفا للحشد الذي يتشكل من متاثل نفسي يعتمد 
فالفرد ال ، على االتصال العضوي ، فإن اجلماهري تعترب إنتاجا لوسائل النقل و النشر تتقدم بواسطة التنشئة االجتماعية 

 .  (26)ر من مجهور يف الوقت نفسه ينتمي إىل أكثر من حشد و لكنه ينتمي إىل أكث
يقول كورن هوسر " أنه العامة اليت أدت إىل ظهور اجملتمع اجلماهريي  االجتماعيةخلصت هذه األحباث التحوالت  ➢

اجملتمع الذي يكون فيه كثري أو معظم املؤسسات منظمة للتعامل مع الناس يف جمموعهم حيث تكون التشاهبات بني 
 د متيل إىل اعتبارها ذات أمهية أكرب من االختالفات" و ميكن تلخيص مسات هذا اجملتمع يف  : املواقف و سلوك األفرا

 تسم األفراد يف اجملتمع اجلماهريي ابلعزلة النفسية عن اآلخرين .ي 
 .  آلخريناسود انعدام املشاعر الشخصية عند التفاعل مع ي 
  تحرر األفراد نسبيا من االلتزامات االجتماعية العامة . ي 

و قد ازداد حجم السلوك اجلماهريي و أمهيته يف ظروف احلياة احلضرية و الصناعية احلديثة ، هذه الظروف جعلت إنسان العصر 
تصال اجلماهريية كبديل احلديث يف اجملتمعات اجلماهريية يشعر ابلوحدة و الضياع و القلق و جعلته يلجأ إىل وسائل اال

غذت هذه للجماعات و األهل و العشرية  كأدوات تعاونه على التخلص من مشاعر التوتر و القلق اليت يشعر هبا ابستمرار. 
األفكار ظروف احلرب العاملية األوىل ، و نظرا ألن كل دولة كانت ملتزمة سياسيا ابحلرب ، فقد نشأت حالة عاجلة و حامسة جدا 

روابط أقوى بني الفرد و اجملتمع ، و قد كانت الدعاية هي وسيلة حتقيق هذه األهداف امللحة و أصبحت وسائل اإلعالم  إىل إجياد
ميكن أن تصل إىل كل عضو على املتاحة هي األدوات الرئيسية إلقناع الناس ، حيث كان يفرتض أن املؤثرات املصممة ببالغة 



ل اإلعالم و أن كل فرد ميكن أن يدركها بنفس الطريقة العامة و أنه من املمكن أن حدى يف اجملتمع اجلماهريي عن طريق وسائ
  .  (27)حتدث استجابة متماثلة تقريبا من كل األفراد 

 دراسات اجلمهور و أحباث التأثري أوىل احملاور لنظرايت اإلعالم و االتصال   رابعا

الظروف االجتماعية لتطور وسائل االتصال اجلماهريي و لقد أنتجت هذه  إجيادلعبت الصناعة و التحضر دورا أساسيا يف 
خاصة مع تزايد التوزيع اجلماهريي ، جمتمعا يرتبط بدرجة كبرية بوسائل االتصال  أمريكاو  أوروابالسريورة للتغري االجتماعي يف 

و اتسعت رقعة الدراسات فظهر ما يسمى بعلم اجلريدة أبملانيا و حبوث اإلذاعة ابلوالايت يف العشرينات  اإلذاعةللصحافة و بروز 
على نظرايت .غري أن االنطالقة احلقيقية لبحوث اإلعالم كانت يف هناية العشرينات من القرن املاضي اعتمدت أساسا (28)املتحدة 

التأثري املستمدة من نظرايت اجملتمع اجلماهريي ، فقد متيزت حبوث اإلعالم قبل هذا التاريخ بعدم التنظيم و مل تذكر بوضوح أتثري 
يف العلوم االجتماعية و اليت أدت إىل تطور أدوات البحث  طرق و وسائل اإلعالم على اجلمهور مبفهوم علمي ، فقد ساهم تطور

 ، أدت إىل تطور حبوث اإلعالم إىل جانب ظروف أخرى : ) الكمية ( اس احلديثةأساليب القي

 مة الشمولية. ية يف احلرب العاملية األوىل و كذلك قبل و بعد ظهور األنظالدور الذي لعبته الدعا •
 . اإلداريةظهور ظاهريت الرتكيز و االحتكار و اليت سامهت يف تغذية ما يعرف ابلدراسات  •
سة الشديدة و حتقيق األرابح ركز مالكي وسائل اإلعالم على معرفة اخلصائص السوسيوثقافية للجمهور بدافع املناف •

 لتحقيق أكثر انتشار و ربح .
 ، اهتم السياسيون مبعرفة دورها يف عملية التصويت و االنتخاابت . اإلعالمنظرا لالعتقاد الراسخ حول قوة وسائل  •
من عملية توفري  اإلشهارخاصة بعد انتقال  اإلعالمو فن التسويق عاملني هامني يف تطوير حبوث  اإلشهاركان  •

 .املعلومات إىل عملية تصنيع الطلب عند املستهلك 
 . (29)كان لعملية إدخال املستحداثت للريف األمريكي يف حاجة للبحوث اإلعالمية  •

 حبوث وسائل االتصال اجلماهريية  :

متيزت الدراسات اإلعالمية منذ انطالقتها األوىل ابلتوجه السوسيولوجي و السيكولوجي االجتماعي ابلدرجة األوىل،هذا التوجه  
و األحداث الكربى اليت شهدهتا تلك املرحلة األوىل عجلت إجياد مناهج وتقنيات جديدة . الذي يالزمها عرب اترخيها الطبيعي

سيسمح بتجاوز قصور انطباعات املعرفة العلمية و األفكار  مربيقيل اإلعالم أسست لربوز اجتاه إلفهم و تفسري مكانة دور وسائ
، و مع بداية اخلمسينات بدأت هذه البحوث بتوجهها (30)التأملية و النمطية النظرية على تفسري الظاهرة االتصالية اجلديدة 

، التأثريات و الوظائف اليت كانت مؤشرا عن االنشغاالت األمريكية و حنو أورواب مبصطلحاهتا من اجلماهري األمريكي تشق طريقها 
رت ل من الزارسفيلد و عاملي النفس كااليت احنصرت بدراسة حمتوايت وسائل اإلعالم اجلماهريية بصيغة الوظيفية نتيجة جهود ك
 .(31) صال اجلماهرييلوين و كارل هوفالند و أحباث الزويل حيث اعترب هؤالء املؤسسني األوائل لبحوث االت



) األسئلة اخلمس( بعد أن ظلت لسنوات عديدة ال إىل تزويد وسائل اإلعالم إبطار مفاهيمي  1948لقد توصل الزويل عام 
حتليل وسائل  –حتليل احملتوى  –تتجاوز جمموعة من دراسات احلالة حيث مت استخراج الفروع التالية : حتليل التحكم و الرقابة 

 دراسة اجلمهور و دراسة التأثريات و قد مت إعطاء أفضلية لبعدين : –اإلعالم أو احلوامل 

 .(32)حتليل احملتوى و دراسة مسألة أتثريات وسائل اإلعالم 

 منوذج التأثري

ابلرغم من لكل دراسة حول االتصال اجلماهريي هذا يقول األستاذ رضوان بومجعة " يعترب حتليل أتثري وسائل اإلعالم مفتاحا 
إال أن التأثري يبقى املوضوع الذي  –دراسات اجلمهور و املرسلون و املؤسسات اإلعالمية –األمهية املتزايدة للمحاور األخرى 

و  تشري هذه املقولة إىل أمهية منوذج التأثري يف اتريخ الدراسات اإلعالمية ،  (33) حيظى ابختالفات كبرية من طرف الباحثني "
ويشمل هذا الصنف عموما، جمموعة النظرايت الذي شكل حمور النقاشات املعرفية اليت أسست لبحوث اإلعالم و االتصال 

ملدى مث املزيد من التأثري، وهي هتتم ابلتغري أو التحول واملقارابت اليت تناولت التأثري البالغ واملباشر والتأثري احملدود الفوري الطويل ا
الذي قد يالحظ يف سلوكيات اجلمهور ومواقفه وحاالته االنفعالية الذهنية اإلدراكية واملعرفية أثناء وبعد التعرض لوسائل اإلعالم 

  .وعالقة هذا التغيري مقارنة ابلوضع السابق للتعرض

I.  من العشرية األوىل للقرن العشرين إىل بداايت احلرب العاملية األوىل ( ابلرتكيز على متيزت األحباث يف الفرتات األوىل (
األثر السحري لوسائل اإلعالم على اجلمهور و مفادها أن الرسائل اليت تقدمها هذه الوسائل يتم تلقيها بصفة مماثلة مما 

وميكن أن يطلق عليها مرحلة  (34)اجملتمع اجلماهريييؤدي إىل استجابة آنية  و مباشرة و فورية متأثرة ابفرتاضات نظرية 
ما قبل التحرايت أو التحقيقات العلمية حيث كانت احملاوالت اليت تتناول العالقة بني ما تبثه وسائل اإلعالم واجلمهور 

 payne" املتلقي عبارة عن انطباعات أراء ونظرايت ذاتية أكثر منها استنتاجات لتحليل وقائع موضوعية ومنها دراسة
fund  و   (35)و اليت درست العالقة بني املشاهد السينمائي و بني مواقف و عواطف و سلوك الشباب  1928" سنة

حبوث الزويل حول الدعاية ) كتاب تقنيات الدعاية خالل احلرب العاملية( حيث أظهرت احلرب دور وسائل  كذا
اإلعالم يف إدارة الرأي العام ، و قد كرست هذه الرؤية اإلستخدامية القوة اهلائلة لوسائل اإلعالم كأدوات يف توزيع 

دأ اإلبر املخدرة لإلشارة إىل التأثريات املباشرة لوسائل اإلعالم الرموز املؤثرة ختضع لثنائية املنبه و االستجابة حسب مب
 على اجلمهور و اليت ارتكزت على : 

  . ية املنعكس الشرطي اليفان ابفلوفعلم نفس احلشود ، التوجه السلوكي على يد واطسون و نظر 

اسة الدعاية السياسية و لتقنيات تشكيل خمتربا و نقطة انطالق لدر  1932يف حني شكل انتخاب الرئيس األمريكي روزفلت عام 
الرأي العام يف تعبئة اجلماهري و قد تزامن ذلك مع ظهور تقنيات سرب آراء اجلمهور الستطالعات ما قبل االنتخاابت و كان تنبؤها 

 .(36) 1937أول جملة جامعية هتتم ابالتصال اجلماهريي عام  إنشاءبفوز الرئيس روزفلت دافعا إىل 



II.  النظر يف قدرة وسائل االتصال  إعادةركزت األحباث يف املرحلة الثانية ) من أواخر سنوات الثالثينات إىل الستينات ( يف
تشري إىل حمدودية التأثري و من أن وسائل االتصال على التأثري القوي يف اجلماهري و نتج عن ذلك نظرية جديدة 

تؤثر مجيعها على سلوكات و اختيارات األفراد ، و قد اهتمت  اجلماهريي ما هي إال عامل من بني عوامل أخرى
وقد أجريت دراسات امربيقية متفرقة على أتثري   الدراسات يف هذه الفرتة ابلرتكيز على التأثري يف اجملال السياسي خاصة .

ارسفالد" حول دور أنواع من احملتوى خاصة األفالم وبرامج احلمالت االنتخابية و اإلشهارية وهذا ما قام به "الز 
على اجلنود األمريكيني ، وعلى اثر التطورات وأتثري الفيلم السينمائي  1940الصحافة يف احلملة االنتخابية لرائسيات 

النظر يف  إعادةالبحثية اليت حركت تفكري العلوم االجتماعية ، طرأ تغيري مس إعادة تعريف الطبيعة البشرية مما ترتب عليه 
و مت رفض فكرة أن الناس يواجهون وسائل اإلعالم ابعتبارهم مجهورا ال رابط و األفراد  اإلعالم وسائل طبيعة العالقة بني

     .(37) بني أفراده 
الزارسفالد" و "كاتز" دورا متواضعا لوسائل اإلعالم يف إحداث "وقد أسندت تلك الدراسات ابتداء من دراسة 

املنتظرة وغري املرغوب فيها خلصت يف دراسة حول أحباث اجلمهور للباحث "جوزاف كالبر" التأثريات املتوقعة أو غري 
وفيه العبارة "إن وسائل االتصال ال تعمل عادة كسبب ضروري وكاف للتأثري يف اجلمهور ولكن ابألحرى  1962سنة 

 . (تعمل ضمن مجلة من عوامل التبليغ الوسيطة املرتابطة

 

III.  الباحثني ابتداء من الستينات مبمارسة وسائل اإلعالم لنوع من التأثري حيدث غالبا على املدى البعيد وقد سلم العديد من
 . (38) اتسع هذا التفكري ابنتشار التلفزيون كوسيلة تكنولوجية منماوالية وحيدة

تيار البحثي ، من البعينيات ضمن نوع تبلورت منذ السيف هذا الصدد، ميكن متييز التوجهات احلديثة الكربى ألحباث اجلمهور اليت 
منذ األربعينيات، حيث ختلى عن حتليل التأثري قصري املدى ، حجر الزاوية يف نظرية  الذي أحدث قطيعة مع النموذج السائد

على املدى البعيد جملموع أنظمة وسائل اإلعالم )مؤسسات (COGNITIVE) الزارسفيلد ليهتم ابلتأثري اإلدراكي
ت كل من ترتيب األولوايت ، و وقد ضمت هذه املرحلة أطر نظراي اجتماعية(، خاصة األحباث املتعلقة بتكوين الرأي العام

 االعتماد على وسائل اإلعالم ، فجوة املعرفة و اليت تعترب من نظرايت التأثري املعتدل لوسائل اإلعالم .

بكوهنا تشاؤمية لنظرهتا السلبية لقدرة اجلمهور على مقاومة القوة اخلارقة لوسائل اإلعالم اليت حتدث أتثريا يف  التأثري مناذجوتوصف 
   (39).ه خطي شاقويلاجتا

 

 

 



 من أحباث التأثري إىل دراسات التلقي تغيريات على مستوى االستقبال و طبيعة املناهج املوظفة للدراسة .  خامسا

مع بداية الثمانينات ظهر تيار حبثي غري منوذج التأثري ليهتم ابلكيفية اليت "يؤول هبا امللتقى الرسائل اإلعالمية" أي الرتكيز على 
عملية التلقي يف حد ذاهتا ابعتبارها ممارسة هلا أسسها اجتماعيا وثقافيا ، وابعتبارها عملية بناء اجتماعية للمعاين اليت يضيفها 

 ى الرسائل اإلعالمية . املتلقي عل

  : منوذج التلقي
يقصد هبا النظرية العامة والنظرات الفرعية واملقارابت اليت حولت حمور الدراسة من حمتوى الرسالة وعالقاته ابلتأثري الذي قد حيدث 

 تفعل وسائل اإلعالم يف اجلمهوريف سلوك اجلمهور أي عالقة الرسالة ابلتأثري الناجم عن حماولة اإلجابة عن التساؤل األويل ماذا 
 .إىل ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم؟

نوعية يف  ةنقلكمنوذج التفاعل والتأويالت لـ: موريل  ج االستعمال واإلشباع لـ: كاتز و نموذ هذه املقاربة إشكالية جديدة بوأحدثت 
 . أحباث اجلمهور إذ أصبح الرتكيز على العالقة بني الرسالة واملتلقي

عترب هذه النظرية امتدادا لنظرية التأثري والتقبل األملانية اليت ظهرت يف أوساط الستينيات من القرن املاضي موازاة مع التيارات وت
كما   املاركيسية والواقعية اجلدلية واملناهج البيوغرافية اليت تركز اهتماماهتا على املبدع حياته ظروفه أو القائم ابالتصال أو املرسل

 . (40) يارات البنيويةازية للتيارات النقدية التقليدية اليت كان ينصب اهتمامها على املعىن وكذا التجاءت مو 
ويركز املنظرون اإلعالميون على الدور الذي يلعبه اجلمهور يف فك رموز الرسائل وإضفاء معاين عليها أي املعىن الذي يقصده القائم 

 لعملية تواصلية بنيأبرز النظرايت املعاصرة اليت أعادت االعتبار لفعل التلقي كأساس وتعترب نظرية التلقي واحدة من . ابالتصال
ويرى أصحاب هذه . املرسل واملستقبل إذ هتتم بتفسري آليات فهم النصوص والصور اإلعالمية فاملعىن يولد لدى املشاهد والنص

و تويل  ى الطريقة اليت يشاهد هبا املتلقي الفلم أو الربانمج التلفزيوينالنظرية أن العوامل السياقية هلا أتثري أكثر من العوامل النصية عل
وهنا يلتقي منظور  اهتماما ملا يسمى ابلثقافة اجلماهريية وينظرون لوسائل اإلعالم كجزء ال يتجزأ من نظام التفاعالت الرمزية ،

 ."م الذين يفعلون شيئا بوسائل اإلعالم وليس العكسالدراسات الثقافية مع منظور االستعمال واإلشباع يف القول " أّن الناس ه
 ( :41)ج تلفزيوين ما، يلجأ الباحثون ملنظور أكثر نفعية حيث يستعملون بكثافةة ملنتولفهم أتويل مشاهدة معين

إحدى جوانب يعرف أبنه جمموعة من اخلطوات و األدوات املتبعة لفهم أساليب و طرق عيش جمتمع ما يف : املنهج اإلثنوغرايف 
احلياة اليومية مثل )تلقي مضامني وسائل اإلعالم و الوسائط اجلديدة من طرف اجلمهور/املستخدمني(، و ذلك من خالل معرفة 
أفكار أفراده و معتقداهتم و قيمهم و سلوكياهتم، و ما يصنعوه من أشياء و كيف يتعاملون معها، و يتم ذلك عن طريق املالحظة 

 .ياهتميف الوضع الطبيعي حل
 

و يعتمد البحث اإلثنوغرايف على الوصف و التحليل ابستخدام الكلمة و العبارة عوضا عن األرقام و اجلداول اإلحصائية، و ترتكز 
للظاهرة حمل الدراسة، كما يسعى البحث اإلثنوغرايف إىل الكشف عن ما هو "غري متوقع"  أمهيته يف كونه يقدم لنا وصفا مكثفا 



لظاهرة، اعتمادا على مشاركة الباحث املتعمقة جملتمع البحث، و لكونه األداة األساسية و الرئيسية يف مجع من خالل دراسة ا
االستجواابت العميقة واملالحظة املباشرة واملالحظة  ناهج األنثوغرافية جلمع املعطيات تستخدماملف.املعلومات، تصنيفها و حتليلها

 .(42) ابملشاركة

جي يف دراسات االتصال اجلماهريي عامة، و دراسات اجلمهور بصفة خاصة إىل تيار و للفضل يف تطوير املنهج األنثروبو ويرجع ا
تنامي للمبتكرات التكنولوجية اجلديدة )التلفزيون، األحباث املتعلقة ابألسر والتكنولوجيات احلديثة املتولدة عن االستعمال العائلي ال

مسجل، قارئ الفيديو، احلاسوب(، وكان هدف هذا التيار الوصول إىل مؤشرات أتويل اجلمهور للرسائل اإلعالمية انطالقا من 
 وتتسع لتشمل ما يسمى الربامج الشعبية . متغريات النوع واالنتماء الطبقي االجتماعي

 ،هذه الدراسة اليت استعمل فيها املنهج األنثوغرايف ابلتفاعالت بني خمتلف أفراد العائلة أمام الشاشة الصغرية وقد اهتم موريل يف 
نموذج التلقي ابنتقال اهتمامات البحث من قضااي اإليديولوجية و حتليل الرسائل املتلفزة من خالل التساؤالت متيز التطور األويل ل

 ( 43).لرموز إىل التمايز يف ممارسة املشاهدة من منظور النوع داخل العائلةحول البنية الطبقية وعملية فك ا
 التلقيمنوذج مؤشرات 

 تستمد املفاهيم اجلديدة املتعلقة جبمهور وسائل اإلعالم وسلوكياته وأحباثه ومقوماهتا أساسا من األدبيات اليت أوجدهتا

I.  القرن العشرين :تيارات ما بعد احلداثة ابتداء من  
تكثف استعماله منذ العقد الثامن للقرن العشرين، للداللة على  (post-modernitism)إن مفهوم ما بعد احلداثة

يف تشكيلة واسعة من التغيري يف أمناط التفكري، مشريا على العموم إىل التيارات النقدية للحقائق املطلقة واهلوايت ، 
 . ،الشعر، التاريخ  الفلسفة ،الفن املوسيقي ، اهلندسة املعمارية ، األدب

وقد تتجلى أفكار ما بعد احلداثة يف جوانب التلقي املختلفة ويف نشر املستحداثت.ومن خالل دراسة ابستمولوجية 
األكثر تداوال يف أحباث اجلمهور للباحث "جاب نيكوال يزن" والنقاشات اليت كانت قد حامت من قبل حول العناصر 

  على يد كل من موريل ، كاران ، فيسك و سالتري ، وغريهم
II.  من األجواء اليت خلقتها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال املستجدة يف احمليط االتصايل املتحرك و اليت أدت إىل

 استحداث مفاهيم :
 (domestic context) زيلمفهوم السياق املن.1

حول سلطة اختاذ التلفزة يف املنزل لسياقي للتلقي يطرح تساؤالت مؤرقة حول الكيفية اليت تستعمل هبا أن الطابع ا
الفروق  مع فهم ملكانة، القرارات املتعلقة ابختيار القنوات التلفزيونية والربامج اليت تشاهد يف هذا الوسط األسري 

واالبديولوجي والسلطة واجلوانب املادية  االثينالنتماء الطبقي والتماثل يف فضاء الثقافة واجملتمع الواسع ألخذ قضااي ا
 لعامل احلياة اليومية .

كما يركز حتليل السياق املنزيل على حبث الكيفية اليت يتم هبا إدماج التكنولوجيات حىت يصبح جزءا ال يتجزأ من 
 .داخلية و تنظيم الفضاء املنزيلالديناميكية ال



 (domestic technologies) : زليةالتكنولوجيات املنمفهوم .2
على الرغم من االستعماالت التكنولوجية املنزلية قد انطلقت منذ حوايل ربع قرن من الزمن و رغم التطور اهلائل يف هذه 

ديثة إذ التكنولوجيات فان فهم مكانة التلفزيون يف اجملتمع املعاصر ال زالت تشكل قضية هامة ضمن إطار األحباث احل
تضم يف املنزلية تصبح داللة التلفزيون و كل التكنولوجيات  ، وتنظر إىل هذه األحباث كوسيلة إعالم منزلية أساسا 

نفس الوقت دالالت النصوص و دالالت التكنولوجيات و ينبغي أن تفهم كخصائص مستحدثة ملمارسات اجلمهور و 
ا تقنيا و ماداي و اجتماعيا و ثقافيا يشمل قواعد واستعماالت و من هنا تصبح تكنولوجيات اإلعالم و االتصال نظام

 .عالقات
 (family dynamisme) :لديناميكية العائليةا.3

أدخل هذا املفهوم تعديال هاما على مفهوم اجلمهور بعدما كان جمرد فرد مشاهد أصبح عضوا يف اجلماعة املشاهدة أي 
 .ميكية العائليةاملشاهدة اجلماعية بدال من الفردية الدينا

و يعتقد "ميك أندروود" أن مراجعة اإلجراءات املنهجية لدراسات اجلمهور حولت فهمنا و ابلتايل نظرتنا للجمهور 
الذي اعتربته الدراسات و األحباث األولية جمرد أفراد متأثرين ابلقوة البالغة للرسائل اإلعالمية قارئني للنصوص و مؤولني 

من كتابة اتريخ دراسات التلقي  1997زعها وسائل اإلعالم. و هذا ما مكن "جيمس كارن" للصور اليت ختلقها و تو 
  .(44) إفراطهم يف االعتماد على مذهب "املراجعة" اجلديدة ب على "موريل" و "فيسك"و يعي

III. جيل اثلث من دراسات التلقي: 
دراسات التلقي يف سياق إعادة التفكري يف مجهور شهدت دراسات اجلمهور تطورا أمساه "موريل" اجليل الثالث من 

 إن هذا اجليل اجلديد الذي مل ترتسم معامله النهائية بعد و لكن ميكن مالمسته من خالل العديد من.وسائل اإلعالم
اجتياح فعلى الصعيد التكنولوجي اتسع انتشار الواب و تغلغله يف مجيع نواحي احلياة و الظواهر و املفاهيم املرتبطة به ، 

 .العوملة اإلعالمية و تعميم أنظمة االتصال الرقمية اليت غريت جذراي عالقات التبعية بني املرسل و املتلقي
و على الصعيد االقتصادي أعاد هنوض البلدان "النمور اآلسيوية" يف هناية القرن املاضي و النمو االقتصادي املذهل 

األكثر  فهي أما األحداث السياسية.و مسايرة الدول احملتكرة لالقتصاد إمكانية حمافظة شعوهبا لثقافاهتا و حضاراهتا
انعكاسا على عملية إعادة التفكري يف أمناط التفاعالت املمكنة بني التدفق اإلعالمي املعومل و املتلقني من خمتلف 

 .و العرقية و االثنية  االنتماءات الثقافية
ثنوغرايف واضحة و الذي يرتكز على منظور املنهج اإل راسات التلقيلقد أصبحت بعض مظاهر هذا اجليل الثالث من د

 بفضللكنها غري دقيقة حتتاج إىل أحباث واسعة و بفضل تطور أحباث اجلمهور اكتسب منظور جديد من جهة و 
عنصر الوجود الالمادي و الالحمدودية يف الزمن و املكان اليت أضفت انعكاسات تكنولوجيات االتصال و اإلعالم 

الرقمية مل متنح حرية االختيار املطلق للمتلقي و حسب و لكنها ف ."ما بعد اجلمهور "للجمهور و الذي يطلق عليه 
قضت على العديد من القيود اليت تفرضها وسائل اإلعالم التقليدية على اجلمهور من قبل عرض نسخ من خدماهتا 

 . media.-e (45) لكرتونيةعرب مواقع االنرتنت و قبل إنشاء وسائل إعالم مجاهريية ا



 العلوم اإلنسانية و االجتماعية و مستوايت االرتكاز املعريف و املنهجي اهلجني ألحباث اإلعالم و االتصال .  ا  سادس

ال مراء أن العلوم اإلنسانية و االجتماعية تنتسب إىل نسق العلم احلديث فهي علوم هلا مواضيع حمددة ابلظاهرة اإلنسانية و هلا 
مسائل متصلة أو مرتبطة نشأة و تطورا يف املواضيع األصلية حتتاج فيها إىل طرائق و نظرايت ، و لكن التساؤل الذي طرح كان 

هل تنتسب علوم اإلعالم و االتصال إىل العلوم اإلنسانية ؟ و هل لديه الرباديغمات اخلاصة به أم أنه ال يزال "عياال " على العلوم 
 يفتقر إىل تقنيات خاصة به  ؟ هوالسيما و  اليت سبقته

التكوينية املتعددة املشارب و  أطرهو الصدامات املعرفية داخل  اإليديولوجيةاترخييا ، ارتبط حقل دراسة االتصال ابجملاهبات 
لذا وصف ولرب شرام "االتصال يف تلك الفرتة من أنه ال يعترب  (46)املتعددة املصادر و الوظائف االتصالية و االجتماعية و التأثريية 

حيث  (47)مقياسا أكادمييا بل هو ذلك املقياس الذي ميثل مفرتق طرق الذي مير العديد منه و لكن القليل فقط يتوقف عنده " 
ل أبنظمة معرفية متعددة أن حقل الدراسات يف اإلعالم و االتصال ظهر كأنه حقل غري قابل للتجزئة و غري متجانس فهو حق

  دراسات أدبية ، لغوية ، سيميائية ، إعالم توثيقي ، علم اجتماع ، أدب ، فلسفة ، سيكولوجيا ...( تتشكل من شديدة التنوع ) 
تمعية بلوروا حقل الدراسات اإلعالمية و تقنياهتا و األغراض العلمية و اجمل، لذلك كان التحدي الكبري أمام الرواد األوائل الذين 

بيد هذه العلوم الناشئة إىل النضج و تكوين عواملها املعرفية اخلاصة  منها هو كيف ربط هذه املقارابت املعرفية يف تيار موحد أيخذ
 .(48)هبا 

لعدم  االجتماعيةو حىت إىل سبعينات القرن املاضي كان يعاب على علوم االتصال عدم متكنها من االرتقاء إىل مستوى العلوم 

قاعدة من املعلومات و الدراسات امليدانية يف تقييم أسس هذا العلم و قواعده و ظلت حىت وقت قريب تعاين من تلك وجود 

األزمة ، ومع تنامي البحث يف االتصال و عناصره ارتقت حبوثه إىل املوضوعات العلمية و تبلورت يف ضوء تلك اجلهود اجتاهات 

 نظرية منها :

، غري أن ذلك مل يكن كافيا لتقدمي كامل احلقائق االجتاه اجلديل النقدي  –االجتاه التحليلي االمربيقي  –اجتاه التفسري التارخيي 
املتعلقة ابالتصال ، حيث أن عمليات االتصال أصبحت تستند إىل عدد من الفرضيات املستنبطة من حقول علمية متنوعة 

 و ميكن حتديد هذه االجتاهات يف :  (49)التصالوخاصة األعمال اليت درست العالقة بني اجملتمع و عمليات ا

 1930ظهر هذا االجتاه على يد الباحث األمريكي هارولد الزويل منذ سنة  :االجتاه السياسي ألحباث اإلعالم واالتصالـ 1
مواضيع ومضامني حيث قام هذا االجتاه على دراسة وسائل اإلعالم يف اجملتمع من خالل حتليل ما تنشره وسائل اإلعالم من 

الستخدام حتليل املضمون أبسلوبه الكمي إىل جانب اهتمامه بدراسة القائمني ابالتصال من رجال السياسة وبكل ماله عالقة 
 .ابملواضيع السياسية ذات الصلة بوسائل اإلعالم

بول الزار سفيلد و كرت لوين :ورواده هم االجتماعيظهر هذا االجتاه يف أحضان علم النفس :جتماعياالجتاه السيكولوجي االـ 2



و كارل هوفالند قام هذا االجتاه على الدراسات القياسية امليدانية آلراء مجاهري وسائل اإلعالم خاصة آراء مجهور الراديو أو دراسة 
ية يف جمال حقله ، فإن و إذا كان لكل علم حدوُد معرف، ( 50) االتصال داخل اجلماعة أو الدراسات اليت تناولت تغري االجتاهات

هناك من املوضوعات املشرتكة ما بني علم االتصال وعلم االجتماع ، فلالتصال دور يف التنمية االجتماعية ، ودور يف علم 
  . (51)االجتماع الريفي واإلرشاد االجتماعي وجمال التغري االجتماعي 

والتكوين والسلطة على وسائل اإلعالم وبكل ما له عالقة ابلسياسة العامة هلذه يهتم هذا التيار ابلتنظيم  :التيـار اإلصالحـيـ 3
وكان مضمون تقرير هذه  1949الوسائل وهي اجلوانب املأخوذة مباشرة من تقرير جلنة حرية الصحافة األمريكية املشكلة سنة 

 .اللجنة وما تضمنه من نتائج حمل اهتمام معاهد اإلعالم
يشمل هذا التيار كل الدراسات اليت قامت ابلتأريخ حلياة رجال الصحافة واإلعالم وقام به الباحث هارولد  :ـيالتيـار التـارخيـ  4

 DAVID RAISMANوديفيد رايسمان   HAROLD INNISإينيس 
لبحثي ظهر التيار الصحفي على مستوى معاهد الصحافة ومراكز أحباث االتصال اليت ساعدت يف نشاطها ا : الصحفـي التيـارـ 5

 .على وسائل اإلعالم وعلى خصائص القائم ابالتصال مثل ما قام به الباحث ولرب شرام
اهتم هذا التيار مبوضوعات نظرية املعلومات على االتصال اإلنساين وكانت هذه : التيـار الذي يدرس فلسفة اللغة واملعاينـ 6

متعددة مثل الفلسفة واألنرتوبولوجيا،اللغة،علم  الدراسات حمل اهتمام العديد من الباحثني املنتمني إىل ختصصات
 .....النفس،الرايضيات

لتوزيع ا نظاممن يتخصص هذا التيار يف دراسة موضوع البث اإلعالمي عرب اجلو منطلقا يف ذلك املبدأ :تيـار شبكـات االتصالـ 7
  .(52) العصيب يف جسم اإلنسان

 

و االتصال حديثة العهد ، فإهنا آخذة ابلتحول إىل علوم انضجة هلا نظرايهتا و  اإلعالمعلى الرغم من أن علوم  ➢
مناهجها و تقنياهتا و مقارابهتا املعرفية فضال عن املفاهيم و املسائل املتصلة ابلظاهرة االتصالية كظاهرة إنسانية و 

 اجتماعية :
ن يتجاهل النظرايت اليت ظهرت حول اإلعالم و يس إبمكان أحد من اجلماعة العلمية يف حقل اإلعالم و االتصال أل 

االتصال من نظرية الزويل إىل نظرية شانون وويفر الرايضية إىل نظرية وسائط اإلعالم اجلماهريي من زاوية الوظيفة و 
 التأثري . 

و االجتماعية إىل حد ما ، أبنه يفتقر إىل نظرية أو نظرايت  إلنسانيةاع ذلك ، فإن علم اإلعالم يشرتك مع العلوم م 
ذلك انه جلا إىل تقنيات األدب من  اخلطابة  (53) تسمح بتفسري القوانني  و النماذج التجريبية بطريقة علمية والعقالنية

مهمة املؤرخ فضال عن و السيمياء و علم الدالالت أما اعتماده على الواثئق املادية و التحقيقات اإلحصائية فهي من 
بسبب أن التطبيق يسبق النظرية يف اإلعالم و و ،  (54)أن املقابلة و استقصاء الرأي العام فهي مرتبطة بتطور علم النفس 

 الصحافة و تصبح النظرية وراء األحداث اليت تسعى لفهمها لذلك حيدث الفصل بني النظرية و األحداث .



املفاهيمية طورت حقول البحث يف علوم اإلعالم و االتصال وفتحت اجملال أمام لى مستوى املفاهيم فإن التحوالت ع 
   حيث مل يعد املصدر ذي أمهية .اجلديد  اإلعالمتفسريات جديدة تتخطى ما هو معمول به السيما مع 

لوسيط من لرسالة ال الوسيط و هي مسألة مهمة يف أن تتحول إىل حقل حبثي فإحالل الرتكيز على الرسالة ال على اا 
  شأنه أن يساهم يف إعادة إنتاج رأي عام يتعلم اختاذ القرار .

بدو الباحث غريبا عن الظاهرة اإلعالمية أو االتصالية اليت يدرسها سواء وفقا للنموذج اخلطي أو النموذج التفاعلي ي 
إخبارية تتحدث عن وقائع و  ابالجتاهني و هذا ما جيعل علوم اإلعالم و االتصال تنتسب إىل نسق العلم احلديث كعلوم

 .(55)أحكام و تفسريات 
إن الفجوة القائمة بني املكانة االجتماعية املتزايدة اليت أصبحت حتظى هبا وسائط االتصال يف حياتنا اليومية و املساحة  ➢

حول فكرة قصور البحث  الرأيالضيقة اليت حتتلها يف ممارسة البحث العلمي يف املنطقة العربية جعل الكثري جيمعون يف 
عن أشكال و االتصال عن تقدمي قيمة علمية مضافة لفهم هذه الوسائط و الكشف  اإلعالمالعلمي يف جمال علوم 

إدغامها يف احلياة اليومية ، و لقد أمعن الكثري من الباحثني يف استحضار جمموعة العوامل اليت أدت إىل هذا القصور و 
 منها عاملني :

اعتماد البحث العلمي يف جمال علوم اإلعالم و االتصال يف املنطقة العربية على النظرايت اليت أطرت البحث يف جمال العلوم  أوهلما
االجتماعية و اإلنسانية و ما تالها من عجز عن وضع حد هلذه التبعية دون ابتكار نظرية خالصة و مناهج و أدوات حبث 

 غريها من العلوم االجتماعية . خمصوصة هبذه العلوم ال تشرتك فيها مع

تبعية البحث العلمي يف حقل علوم اإلعالم و االتصال للنظرايت الغربية اليت ظهرت يف بيئة غريبة عن البيئة العربية   اثنيهما
واترة إىل اإلسالمية و اليت ال تستطيع أن تدرك خصوصيتها الثقافية و احلضارية و سياقها التارخيي ، ومنها انطلقت الدعوات املت

  . (56)ابتداع نظرية أو نظرايت عربية أو إسالمية يف جمال علوم اإلعالم و االتصال تتسم بطابع الشمولية 

و انطالقا من السياق السياسي و االقتصادي و األكادميي ، يبدو أن أغلبية األحباث قد ركزت على أما يف اجلزائر  ➢
اجلمهور كطرف أساس يف العملية االتصالية انصب اهتمامها على إشكالية التأثري و قد ال هتتم إطالقا بواقع اجلمهور 

دى استجابته للرسائل اليت يتعرض هلا ، أما من حيث الذي مل يعد ذلك املتلقي السليب و إمنا هو الذي حيدد طبيعة و م
املنطلقات النظرية اليت تؤطر هذه األحباث و انطالقا من اعتبار تشابه ظروف اجلزائر مع ظروف اجملتمعات الغربية يف 

تشاؤمية يبدو أن هذه األحباث يف اجلزائر ركزت على النماذج التقليدية البداية القرن املاضي أي الدراسات األوىل ، 
و اجلمهور السليب و أتثري قادة الرأي ( و اليت مل يعد يعتد هبا يف اجملتمعات الرائدة إال على سبيل  بريإلا)نظرية الوخز 

االستئناس مبنحى التطور التارخيي . وعليه فإن معظم األحباث يف ال تتموقع ضمن منوذج حمدد و ال تستند إىل نظرية 
البحث عن آليات التأسيس ملنهجية جديدة ترتكز على ما توصلت إليه خالصات بعينها ، األمر الذي يستدعي 

    .   (57)األحباث احلديثة و أتخذ بعني االعتبار اخلصوصيات احمللية 



 خامتة 

إن املهتمني بعلوم اإلعالم و االتصال يدركون أن دراستها كانت و مازالت تشكل نقطة تشابك بني الكثري من التخصصات يف 
حقل العلوم االجتماعية ، و أن ابستمولوجية علوم اإلعالم واالتصال تقر أبن دراستها استطاعت أن تعاين إشكاليات خاصة هبا 
و تكيف ابلقدر نفسه مناهج البحث و أدواته مع خصوصية اشكالياهتا و احلديث عن ضرورة  انفصال علوم اإلعالم و االتصال 

التدريسية يظل حديثا متجاوزا يف ظل االستعانة مبجموعة من املفاهيم اليت وجدت صداها على صعيد املمارسة البحثية و ليس 
االبستمولوجي يف الدرس األكادميي يف جمال العلوم االجتماعية و اإلنسانية ، و خباصة أن املمارسة اإلعالمية و االتصالية ظاهرة 

تبطة هبا و اليت ال تكف عن التطور لتعيد النظر يف الفهم السائد جلملة اجتماعية تزداد تعقدا بتعدد و تنوع العدة التكنولوجية املر 
من املصطلحات و املفاهيم اليت أطرت التفكري فيها ضمن سياقات معينة و كذا للنظرايت اليت حاولت أن تفسر خمتلف عناصرها 

منظري االتصال الستقطاب اهتماماته  مبا يف ذلك حلقة اجلماهري املستقبلة و اليت شكلت أوىل حركات الشغف البحثي من طرف
صالية .يف فرتة اترخيية معينة و الزالت تشكل النبض احلساس ملختلف الدراسات اإلعالمية و االت  
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