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  آلمات شكر
  

  .امحد اهللا الذي وفقين إلمتام هذا العمل وما توفيقي إال باهللا
  

مسامهة العديد من لوال  ،وملا كان شكر الناس من شكر اهللا، فان هذا اجلهد ما كان ليعرف تتوجيه
ه إىل من اجل إعطاءه الدفع الذي أوصل ،الزمالء واألصدقاء الذين تدخلوا على مدى فترات اجناز العمل

  . اه األخريمد
  

هذا العمل، اشكره على توجيهاته  هتاطري علىبوكروح خملوف الربوفسور أتقدم بالشكر اجلزيل إىل 
 مثلما أفعاله، فقد تعلمت من ، ومناقشته غري اجملاملة، اشكره على تواضعهاملالئمة، ونصائحه القيمة
  .أفكارهو ،أقواله من تعلمت

  
 الثاقبة رمبا من دون مالحظاته ،الذي ،سعيد لوصيفاألستاذ  شكري اخلاص أوجهه إىل صديقي

ما كان هلذا العمل أن يأخذ املنحى الذي أخذه، فقد مكنتين  ،، وتدقيقاته املنهجيةواستفزازاته الفكرية
وطرق التفكري، من ربح الوقت،  ،وأدواهتاواملنهجية  االبستملوجياالنقاشات اليت كانت بيننا حول 

واليت حتولت إىل طقوس ومعبودات يصعب  ،املتوارثة يف اجلامعةالبحثية ء وجتاوز الكثري من األخطا
   .ريكها وزعزعتهاحت
  

، تشجيعاته، وحضوره الدائم واملستمرعلى وقوفه جبنيب، ب كمال سعدو أتقدم بالشكر اخلالص لصديقي
  .)"مرآة أخيه سلمامل"( إىل نفسي من خالهلاانظر  فكان املرآة اليت

  
           السيدة آيت مصباح صليحةزيل إىل األستاذين سعيد بومعيزة ، وعلي قسايسية، و أتقدم بالشكر اجل

  .يف ترمجة مقياسي البحثيل  هتمعلى مساعد
  

 اإلعالمقسم علوم  وهم طلبة. مقاييس البحث من خالل تفاعلهم معاشكر كل الطلبة الذين جتاوبوا 
كما اشكر لنفس الغرض تالميذ . اآليل لإلعالمطين املعهد الو ووالتخطيط،  اإلحصاءمعهد واالتصال، و

، الذين اعتربهم مسامهني )القبة(حسيبة بن بوعلي و، )بلكور(ابن اهليثم وثانويات سعيد محدين، 
     .نتائجهاستحقاقا ل أكثرمما جيعلهم حقيقيني يف هذا البحث، 

  



والتبادل  ،على الساعات من وقته اليت خّصصها لنا من اجل املناقشة الربوفيسور مظهر سليماناشكر 
  .شكاليات، فكانت فرصة للتالقحاإلوالتفكري، وإثارة 

  
، على إمتام اجناز هذا كل مبا يستطيع ،و الزمالء الذين أعانوين ،كل األصدقاءأن اشكر كما ال أنسى 

قاصد، كمال عادل، رضوان بومجعة، فوزي، العمل، واذكر  بدر الدين طرشات، حممد سعيداين، مراد 
  وغريهم كثريون الطاهر بن خرف اهللا عبد الكرمي عزيز، اإلخوة صاري خالد حمفوظ وحسان،
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  إهداء
  
  
  

  بقارئة  هيتقديسه، وما  إىل أمي اليت أرضعتين حب العلم، وأورثتين
  

   .الضعف معة والعّز احلاجة، ، والكرامة معمع القلّة إىل أيب الذي علمين الصرب مع العمل، والقناعة
  

  محزة، ورابح طاهر، حبيب، إدريس، طارق، صاحل، الذين اشّد هبم أزري، إىل إخويت
  

  إىل أخوايت كرمية، صونيا، ونورة
  

   .إىل الصغرية دينا اليت أضاءت قلوبنا يف زمن الوحشة
  
  .لألمل واالستمرارضافية أعطانا بوالدته مّربرات إ الذي أمريالصغري  إىل
  

اهدي هذا العمل إىل كل الذين علموين ما نفعين وينفعين يف حيايت وآخريت، من حلقات املساجد 
تفتح ، إىل كل الذين كان هلم فضل يف استقامة سلوكي، ومقاعد املدارس واجلامعات إىل ،ودروسه
  .عقلي

  
يب، تزهق فيه األرواح بالعشرات، بل إىل إخوة يل افتقدهتم يف زمن الطيش واجلنون، يف زمن غر
  .، وليس وراءها طالب...باملئات، بل باآلالف، بل بعشرات اآلالف، بل مبئات اآلالف

    
  

  لعبــان عزيـــز                                          
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 الدرجة الكلية للمقياس

166  

-169 نتائǰ بنود مقياس التلفزيون )10(اجلدول 
170  

  171 نتائǰ عوامل مقياس التلفزيون :)11(اجلدول 

  171 توزيع عامل املشاهدة املشكلة :)5(الشكل 

  172 توزيع املشاهدة الضخمة للتلفزيون :)6(الشكل 

  172 توزيع عامل الرغبة يف املشاهدة: )7(الشكل 

  174 نتائǰ بنود مقياس االجتاهات :)12(اجلدول 

  175 نتائǰ عوامل مقياس االجتاهات :)13(اجلدول 

  175 نالثقة يف اآلخريتوزيع عامل :)8(الشكل 

  176 توزيع عامل التحكم يف احلياة :)9(الشكل 



  176 توزيع عامل الروابط الشخصية :)10(الشكل 

  179 .يوضح عالقات االرتباȓ بني عوامل اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية :)14(اجلدول 

  180 االجتماعية تعالقات االرتباȓ بني عوامل مقياس االجتاها :)15(اجلدول 

  181 حجم املشاهدة مع اإلدمان :)16(اجلدول 

  182 يوضح ارتباȓ االنتقائية يف املشاهدة مع اإلدمان على املشاهدة :)17(اجلدول 

  183 ارتباȓ حجم املشاهدة مع اجتاهات األفراد :)18(اجلدول 

  194 ارتباȓ االنتقائية يف املشاهدة مع االجتاهات :)19(اجلدول 

  185 ارتباȓ عوامل مقياس اإلدمان على املشاهدة مع االجتاهات :)20(دول اجل

  188 .التنبǘ باملشاهدة املشكلة :)21(اجلدول 

  189 التنبǘ بعامل املشاهدة الضخمة :)22(اجلدول 

  189 التنبǘ بعامل الرغبة يف املشاهدة :)23(اجلدول 

  190 شاهدة املشكلةعالقة التنبǘ بني االنتقائية و امل :)24(اجلدول 

  191 عالقة التنبǘ بني عوامل اإلدمان على املشاهدة و الثقة يف اآلخرين :)25(اجلدول 

  192 عالقة التنبǘ بني االنتقائية و الثقة يف اآلخرين :)26(اجلدول 

  193 عالقة التنبǘ بني اإلدمان على املشاهدة و التحكم يف احلياة :)27(اجلدول 

  194 قة التنبǘ بني حجم املشاهدة و التحكم يف احلياةعال :)28(اجلدول 

  196 عالقة متغري اجلنس مع عوامل اإلدمان على املشاهدة :)29(اجلدول 

  196 عالقة متغري اجلنس مع انتقائية املشاهدة و حجمها :)30(اجلدول 

  198 عالقة متغري املستوى التعليمي مع عوامل اإلدمان على املشاهدة :)31(اجلدول 

  199 تأثري املستوى التعليمي على حجم املشاهدة و انتقائية املشاهدة :)32(اجلدول 

  209 عالقة االرتباȓ بني االنتقائية وعوامل اإلدمان على املشاهدة :)33(اجلدول 

 وصيف عامل الثقة يف اآلخرين :)34(اجلدول 
 

225  
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  :ةـــمقدم
  
 

« The effect of television viewing on the 
construction of social reality has been a topic 
of study in mass communication for over 20 
years. Often termed cultivation or social 
reality, this body of research has demonstrated 
modest, but consistent, effects of television 
viewing on what people believe the social world 
is like.” (Schrum and  O’Guinn, 1993) 

  
  

ما بعد احلداثة، سواء  اتيشكل موضوț احلقيقة االجتماعية هاجس الدراسات يف ƭتمع
اليت حدثت على  التطورات يعكس بذلȬو . تعلق األمر بالدراسات  االجتماعية أو االتصالية

من النظرة انتقلت  و اليتخاصة، بصفة مستوى دراسات االتصال عامة و االتصال اجلماهريي 
و اليت تسمى أيضا باالتصال التلغرايف، إىل النظرة التفاعلية و اليت تعرف اخلطية لعملية االتصال 

  . orchestrale" االركستري " أيضا باالتصال 
  

 مرآة عاكسة ،يف ƭال االتصالبناء احلقيقة االجتماعية Ʋو  البحوǫ توجه كانلقد  
و التغريات اليت حدثت يف الدراسات املتعلقة  بø علم االجتماț و علم النفس         لتطورات ل

 هذه األخريةنظرهتا للحقيقة االجتماعية، إذ Ɓ تعد  اليت اتسمت أساسا يف تغيريو االجتماعي، 
أكثر باملساحات الذهنية اليت  ترتبطأصبح ينظر إليها على أŒا ƴا و إ    ،امربيقية موضوعية فقط
  .كثرية و متغريا ت خمتلفة عواملتتداخل فيه  ،تبƖ يف مسار معقد

  
خصوصية قوة و و قد ساعد على تدعيم هذا التوجه يف دراسات االتصال اجلماهريي، 

 شواقعيا، مع الواقع املعايماديا و  شايالتلفزيون كوسيلة تتداخل فيها احلقيقة و اخليال، الواقع املع
العديد من التساǗالت  إثارة إىلتقلص املسافة بني العاملني  أدى كماو تلفزيونيا،          خياليا 

مع اخليال التلفزيوين وانعكاس ذلȬ على الواقع  األفرادحول طبيعة العالقات اليت ينسجها 
  .شاملعاي
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 مسامهة عند كيفية إىل التوقفمن الباحثني  الكثري ،و لقد دفعت هذه التساǗالت

 Gerbnerيعترب و  يف حياته اليومية، باملعلومات اليت يستخدمهايف إمداد الفرد  ،التلفزيون

George يشري إذ األفرادو انشغلوا بالتلفزيون و موقعه يف حياة   ،من الذين انتبهوا:  
 

ز يركّ التثقيف ي تعتمده نظريةالذ تحليلال إن. التلفزيون يتخلل عاملنا الرمزي إن"
         املتكررة من القصص، و الصور، ȓاألƴاهذه  إىلعلى انعكاسات التعرض 

ميكية التلفزيون ، حتاول فهم و تفسري دينانظريتنا لسريورة التثقيف إن. و الرسائل
 1"و مهيمنة يف عصرنا احلايل ،كقوة ثقافية متميزة

 
 

اإلطار التحليلي يف ƭال االتصال اجلماهريي  ،فشكلت دراسات التثقي ،و على هذا
مع   ،الذي Ƨح بǚقحام التلفزيون كعامل إضايف يف تفسري عملية البناء االجتماعي لدى األفراد

 هذا األخري شكلفقط ، و إƴا ي التلفزيونعن طريق  كن تفسري هذه السريورةانه ال مي الوعي
إال انه يف كل احلاالت هناȫ اتفاق   يكون كذلȬ،و قد ال ،جزءا قد يكون مهما يف مسار البناء

مع االختالف على تفاوت التأثري يف هذه  ، على أن حضور التلفزيون يف السريورة مǘكد
كيفية استخدام التلفزيون و انعكاس ذلȬ على ل التراكم النظري يف موضوț و شكّ. املسارات

     و لكن بصفة اكرب الرغبات، إشباț االستخدامات و على غرار ،اجتاهات األفراد االجتماعية
املادة األولية لكل االفتراضات املتعلقة بكيفية إمداد  اليت ميكن اعتبارها التثقيف، أكثر نظريةو 

  .لحقائق االجتماعيةهم لالتلفزيون األفراد باملعلومات اليت تسهم يف بناء
  

 األفرادالتعرف على مسار بناء احلقيقة االجتماعية لدى  يف Ɯثنا سنحاول ،و تبعا هلذا
من حيث  انطالقا من طريقتهم يف التعرض إىل حمتويات الربامǰ التلفزيونية، اجلزائريني املبحوثني،

هبا هذه  تسهم ية اليتكيفتتبع الو  .و من حيث االنتقاء و االختيار أيضا   الكثرة و القلة، 

                                                 
1 Gerbner George, Cultivation Analysis; An Overview, Mass Communication & Society, 1998, 
1(3/4),  p191 



  مقدمـــة

 17

 دعميف عاƁ احلياة اليومية، و ما هي املتغريات السياقية اليت ت مالجتاهاهت األفراديف إدراȫ  األخرية
  .تعيق هذه العملية أو
  
   :اآلتية وفق اخلطةهذه الظاهرة عمدنا إىل تنظيم البحث  تناولو ل 
  

-  Ż ،قمنا يف الفصل األول ببناء إشكالية البحث، مع التأكيد على أمهيته، و حتديد أهدافه
فاهيم البحث اليت تنبين عليها اإلشكالية، و حددنا معانيها اإلجرائية عمدنا إىل شرح م
 .اخلاصة هبذا البحث

  
جلانا يف الفصل الثاين إىل البناء النظري انطالقا من األدبيات السابقة، اليت شكلت   -

 : بالنسبة إلينا أرضية أقمنا عليها افتراضاتنا النظرية، و كان هذا البناء على النحو اآليت

  
لنا يف املرحلة األوىل على شرح املسارات املختلفة اليت تأخذها التصورات االجتماعية عم

مع توضيح العناصر املشكلة هلا، و املسامهة يف تقويتها أو إضعافها، و يف مرحلة الحقة حاولنا 
ثريا بالنسبة للتصورات  فيها وسائل االتصال اجلماهريية مصدراتشكل تفسري الكيفية اليت 

   .اعيةاالجتم
  

يف املرحلة الثانية انتقلنا إىل احلديث عن البناء االجتماعي للحقيقة من خالل االستئناس 
من بثالǫ طروحات خمتلفة يف șاهرها، و لكنها متكاملة يف تفسري احلقيقة االجتماعية فانتقلنا 

 øمفاهيم احلقيقة االجتماعية لBerger & Luckman   سسة عن إىلǘد مفاهيم احلقيقة املSearle 

   . Goffmanو انتهاء بأطر التجربة عند   
  

اها مع وسائل و بعدها انتقلنا إىل سياق احلديث عن احلقيقة االجتماعية يف احتكاك
و يف املرحلة األخرية اقتربنا أكثر إىل موضوț البحث العملي مع التأكيد . االتصال اجلماهريية
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راده بفصل شرحنا من خالله املسار التطوري على التثقيف كǚطار للتحليل النظري من خالل إف
  .، ليشكل لنا ذلȬ منفذا مباشرا Ʋو اختبار فرضيته يف امليدانهألطروحات

 
ة البناء االجتماعي كǚطار انطالقا من فلسفقمنا يف الفصل الثالث بالبناء املنهجي للبحث  -

بعد ذلȬ طرحنا . مرجعي عام، و منهجية التثقيف كǚطار حتليلي خاص بالتلفزيونتفسريي 
و عرفنا مبجتمع البحث و عينته، و يف األخري عرفنا بأدوات القياس اليت     الفرضيات، 

استخدمناها من خالل وصفها، فبدأنا بأسئلة املشاهدة اخلاصة باحلجم، Ż تلȬ املرتبطة 
ة، باالنتقائية، و بعدها قمنا بعرض وصفي لكل من مقياسي اإلدمان على املشاهدة التلفزيوني

 . ، و التأكيد على صدقهما و ثباهتما بطبيعة احلالو االجتاهات االجتماعية

  
، فبدأنا بالتحليل الوصفي ملعطيات البحث اإلحصائيالتحليل  إىلو يف الفصل الرابع انتقلنا  -

العام للمقياسني، Ż انتقلنا إىل دراسات عالقات االرتباȓ، و بعدها إىل دراسة االƲدار 
ات اليت ثبتت داللتها، من خالل التنبǘ باجتاهات األفراد انطالقا من املتغريات بالنسبة للعالق

 .املستقلة املتكونة من عوامل املشاهدة التلفزيونية

  
البحث من خالل اإلجابة على  ǰإىل مناقشة نتائ خلصناو يف الفصل اخلامس و األخري  -

  .افتراضاته
  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األولالفصل 
  

  ، وأهميته،إشكالية البحث، أهدافه
تحديد المفاهيمو   
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1 .  Ǭالية البحȮإش   
  

من  األكرب قدربصفة مستمرة، ال أن األفراد يستعملونإىل  Ɯوǫ املعرفة االجتماعية املعاصرة تشري
و لقد بينت الدراسات ....كقاعدة ملختلف األحكام اليت يصدروŒا ،املعلومات املتاحة يف الذاكرة

التلفزيون بكثرة، ال يكتفون باملبالغة يف اعتمادا على عامل سرعة اإلجابة، بان األفراد الذين يشاهدون 
  .1ختلف أƴاȓ إشكاليات التثقيفإƴا يقدمون إجابات سريعة مل الترددات، وو  تقدير االحتماالت

  
و لقد شكل موضوț عالقة وسائل االتصال اجلماهريية ببناء احلقيقة االجتماعية، هاجس 

    القرن العشرين، و تعرف بدراسات التثقيفدراسات االتصال اجلماهريي منذ مطلع الثمانينيات من 
 )Gerbner & Gross, 1976  ( أو نظرية احلقيقة االجتماعية)Ogles, 1987   Hawkins & Pingree, 

  :و لقد انصب اهتمام هذه الدراسات على عاملني اثنني مها) 1982
  

هنا طبيعة العالقة من حيث حجمها، و جتربتها، و اقصد بالتجربة  ةقياس املشاهدة التلفزيوني 
 . اليت ينسجها الفرد املشاهد مع الوسيلة و حمتوياهتا

 et al 1987  و بالنظر إىل. بناء احلقيقة االجتماعية الذي يتجلى يف مسار القراءة و البناء 
Hawkins   و Potter 1991  املعلومات جراء التعرض إىل التلفزيون " فان القراءة تعين ǡاكتسا

استخدام هذه املعرفة حول العاƁ التلفزيوين لتشكيل األحكام حول العاƁ " لبناء بينما نعين با" 
 "احلقيقي

  
ميكن القول أن الصعوبات اليت تكتنف دراسة املشاهدة التلفزيونية تكمن يف حتديد طبيعة العالقة 

دة العادية Ɯيث اهتمت الدراسات بتعريف املشاه. بني املشاهد و الوسيلة، انطالقا من حجم املشاهدة
 Kubey and Csikszentmihalya, 1990    ) (Morgan and( املشكلة، /للتلفزيون من املرضية

Signorelli, 1986 (     )Horton and Wohl, 1956 (االنتقال إىل املقارن Ż ،بني آثار  ةكخطوة أوىل

                                                 
1 L.J. Shrum and Thomas C. O’Guinn Processes and Effects in The Construction of Social Reality - 
construct accessibility as an explanatory variable  -   Communication Research, Vol 20, n°3, 1993, p 436  



 و Ơديد املفاهيم وأƵيتÛȼ إشȮالية البحÛǬ أهدافȼ: الفصل األول

 21

 & A.M. Rubin & Windahl, 1986) (Gerbner( املشكلة /املشاهدة العادية و آثار الشاهدة املرضية

Gross, 1976, Morgan & Signorelli, 1990.(  
  
املشكلة /انصب اهتمام الباحثني على التأكد بالوسائل االمربيقية إذا ما كانت  املشاهدة املرضيةو

و برزت احلاجة إىل . موجودة حقيقة، و كيف حتدǫ العملية، و ما الذي مييزها عن املشاهدة العادية
  التبعية، ت تسميات عديدة، منها اإلدمان، ون مبقياس خاص، يقيس طبيعة العالقة اليت Ƨيإفراد التلفزيو

هذا ، و) Addiction, Dependence, Heavy Viewing( ، الضخمة/الكثيفة/و املشاهدة املداومة
  ... . القمار/حرصا على متييز مشاهدة التلفزيون، عن اإلدمان على املخدرات، أو الكحول، أو اللعب

 )Winn, 1977 ; Smith, 1986; APA, 1987; Foss & Alexander, 1987; Alexander, 1990; 

McIlwraith, Jacobvitz, Kubey, Alexander, 1990; Horvath, 2004    (.  
  

املداومة على املشاهدة أن العالقة بني /اتضح من خالل الدراسات اليت أجريت حول اإلدمان
لقد أșهرت أربعة عناصر تعد األكثر بروزا، وة اجتاهات، تتمركز أساسا يف و الوسيلة تأخذ عد املشاهد
 ǰاختالفات نظرية متناقضة متاما يف تفسري امليكا"النتائ Ȑاملتغرياتنيزمات اليت تساهم من خالهلا بع   

  .1"املداومة على التلفزيون/يف اإلدمان
  

        ، فهو يعترب" ماكلوهان"حسب  أوىل هذه املتغريات)   Fantasy life( متثل حياة اللهو  
باشرة إىل املشاهد السطحية، متر م/أن التلفزيون، تكنولوجية فريدة من نوعها، فالصور التلفزيونية اخلفيفة

يف احلقيقة فان املشاهد هو الشاشة، الن الصور التلفزيونية ليس هلا وجود خارǯ املشاهد، عرب الشاشة، و
ع إىل االهتمام املفرȓ أن التلفزيون دف" ماكلوهان"بذلȬ يستنتƲ ǰو الباطن، و تباهناوجه ان فقدو بالتايل 
  ).   McLuhan, 1988  McLuhan, 1962;  McLuhan &( التجربة الباطنية باخليال و

  
مع املشاهدة، و اơذ اجتاهني  عالقة اإلدماناملتغري الثاين الذي حكم )  Arousal (تشكل اإلثارة 

ن على التلفزيون سببه إىل اإلدما)  extroverts(ترب أن حتول األفراد االنبساطيني يع، احدمها اثنني

                                                 
1 Robert McIlwraith, Robin Smith Jacobvitz, Robert Kubey, Alison Alexander, Television Addiction, 
American Behavioral Scientist, Vol 35, n°2, Nov-Dec 1991, p109 
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   يربطوŒا باإلثارة اجلنسية،  البحث عن رفع مستوى اإلثارة، اليتو السأم لديهم، اƳفاض  احتمالية
ن االنطوائيني أما االجتاه الثاين فيعترب أ).   Eysenck, 1978 (أو حمتويات العنف املشاهدة يف التلفزيون

)introverts  (اولوƷمن املنبهات املفرطة، و ǡو يقلّن اهلروƲ ǡلون من اإلثارة، من خالل االنسحا
اهتم أكثر أمهل اǂتوى، و عكس االجتاه السابق فان هذا األخريو. غماس يف املشاهدة التلفزيونيةالنا

  ).  Milkman & sunderwirth, 1987 (التلفزيونية بالطبيعة االجتماعية لتجربة املشاهدة 
  

      شفهي، /لفظي/يعترب الكثري من الباحثني أن اإلدمان على التلفزيون، هو إدمان على مستوى فموي
اللفظيني املداومني على املشاهدة، /الشفويني/ارتكزت Ɯوثهم على افتراض أن األفراد الفموينيو

االهتمام بالبحث عن الشوائب  هلذا انصبو .لفظية أخرى/فموية تيتساهلون بصفة مفرطة يف سلوكيا
        أو استهالȫ مأكوالت ليس هلا منفعة غذائية،  التدخني،وية لألفراد، كاستهالȫ الكحول، والفم
 & Milkman & Sunderwirth, 1987; Dietz ( حماولة ربطها باإلدمان على املشاهدة التلفزيونية و

Gortmaker, 1985; McIlwraith, 1990(.  
  

لدراسات االتصالية انتشارا يف حقل اإشباț الرغبات، األكثر استخداما وتعد االستخدامات و
املداومة للتلفزيون، على ما توصلت إليه /هي تبين افتراضها يف موضوț املشاهدة املدمنةاجلماهريية، و

ألŒم يستخدمونه  ال لشيء إالالكثري من الدراسات بان األفراد يعتربون أنفسهم مدمنني على التلفزيون، 
 ;Fowles, 1982( األفراد اآلخرون  هداف خمتلفة عن تلȬ اليت يستخدمهابطرق خمتلفة أو أل

Jankowitz, 1983; Schallow & McIlwraith, 1986-1987; McIlwraith, 1990  .( 

 
       اجملال الذي تراكم يف إطاره العدد األكرب من الدراسات  شكلت دراسات التثقيف،إال أن 

اء، البنابيا بالنسبة ملتغريي القراءة، والبحوǫ حول بناء احلقيقة االجتماعية، و اليت افترضت ارتباطا اجيو
 ;Hawkins et al, 1987; Pingree, 1983( تقدير التعرض للتلفزيون بني تقدير عاƁ التلفزيون، و

Potter, 1991  .(املسار النفسي يف بناء  ةمبعاجلأوهلما، اهتم : اجتاهني أساسني هذه الدراسات أخذتو
يف املتناول، إمكانية الوصول، (بناء ǯ على دراسة ثانيهما، عّرو) ثقيفدراسات الت(احلقيقة االجتماعية 
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فيما يتعلق بالبناء االجتماعي عن ) أي تناول املعلومات يف الذاكرة ( سهولة التناول ) سهولة املنال 
  .طريق وسائل االتصال اجلماهريية

  
الفروق الفردية،  التأكيد على أنمبعاجلة املسارات املعرفية، و Pingree ) 1983(  د اهتملق 

ǂا ǯكده و. تويات الكامنة يف التلفزيونتكمن يف قدرة األفراد على استنتاǘ1991( هو ما ي (  
Shapiroøاهرة التثقيف بș ليةإذ يفسرǔ  " املوازنة" و " الترجيح) "weighing and balancing  .(      

  .مستدمية و طبيعيةتعترب هذه الدراسات أن صناعة القرار لدى الفرد تتبع مسار مشاهدة و
 

بني كيفية تناول ، على العالقة الوطيدة سلطت العديد من الدراسات الضوء ،يف نفس الوقتو
ما يبحثون يف أșهرت أن األفراد عادة بناء احلقيقة االجتماعية، فøملعلومات املوجودة يف الذاكرة، وا

 ;Wyer & Srull (هبم خمتلف األحكام املتعلقة الذاكرة عن املعلومات اليت تكون يف متناوهلم لبناء 

1986, 1989 Higgins & King; 1981 ;.( انطالقا من هذا العرض التفكيكي ملفاهيم اإلشكالية، و
   .رياهتا من اجل طرح تساǗالتنات عليها، سنحاول إعادة بناء متغقا من اخللفية النظرية اليت بنيانطال

  
         العالقة بني املشاهد  ةتشكل املشاهدة التلفزيونية االنشغال األول إلشكالية البحث، إذ أن طبيع

كما أسلفنا الذكر فان مشاهدة الفرد قد ا قبل البحث عن أي عالقة أخرى، والتلفزيون شرطا أساسيو
على أساس أو  أساس طقوسي عادتوين أن تقوم على هذه املشاهدة ميكعادية أو مدمنة، و تكون
   .انتقائي

  
لكيفية اليت ، متثل عامال حمددا لمن جهة أخرى فان طبيعة العالقة اليت ينسجها الفرد مع الوسيلةو
أن  إضافة إىل. ، و الكيفية اليت يدرȫ من خالهلا اجتاهاته يف حياته االجتماعيةاحلقائق االجتماعيةيبين هبا 
، هي املتغريات اليت تنبئنا Ɲصوصيات عينة Ɯثنا عن املبحوثني يف سياقات اجتماعية الدميغرافيةالعوامل 
  .أخرى
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  :بناءا على هذا فان إشكالية هذا البحث تقوم على التساǗالت اآلتيةو
حيث كوŒا حجم مشاهدة أفراد العينة للتلفزيون مع طبيعة هذه املشاهدة من هل هناȫ عالقة بني  -

  من حيث كوŒا طقوسية أو انتقائية Ýأو عادية، و مدمنة
  
-  ȫاملشاهدة اليت تسبب مشكلة، ( مع  عوامل املشاهدة  ،وانتقائيتها عالقة بني حجم املشاهدةهل هنا       

  Ý  )، وحالة النقصالرغبة يف املشاهدةالكثيفة، و/واملشاهدة الضخمة
  
           التحكم يف احلياة،  و مفاهيم الثقة يف اآلخرين، مع انتقائيتها دة وبني حجم املشاه هل هناȫ عالقة -
  العالقات الشخصية Ýو 
  
        املشاهدة اليت تسبب مشكلة، (عالقة بني عوامل اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية  ȫهل هنا -

جتماعية اجتاهات األفراد اال، و)حالة النقصالكثيفة، و الرغبة يف املشاهدة، و/و املشاهدة الضخمة
  Ý) الثقة يف اآلخرين، التحكم يف احلياة، العالقات الشخصية(
  
-  ȫاملشاهدة اليت ( عوامل اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية عالقة بني العوامل الدميغرافية وهل هنا

  Ý)حالة النقصالرغبة يف املشاهدة، والكثيفة، و/ة، واملشاهدة الضخمةتسبب مشكل
  
  

2 . Ǭدف من البحƬا:  
  

ة أفراد عينة البحث حماولة تفسري العالقة بني طبيعة مشاهد يكمن اهلدف العام هلذا البحث يف
من اجل حتقيق و. من خالل كيفية إدراكهم لالجتاهات االجتماعية ،بناء احلقيقة االجتماعيةللتلفزيون، و

ل إليه، ونسعى للوصهذا اهلدف فككنا العالقة إىل أربع عناصر، ميثل كل عنصر هدفا مرحليا يف البحث 
   :هذه األهداف هيو
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Ɯيث يسمح  ،من حيث احلجم ة مشاهدة أفراد العينة للتلفزيونالبحث عن طبيع 
  ، اهو الذي يǘدي إىل اإلدمان عليه للمشاهدةلنا مبعرفة ما إذا كان احلجم الساعي 

ة مرضية أم أŒا مشاهدة بذلȬ نعرف ما إذا كانت مشاهدة عينة البحث مشاهدو
من جهة أخرى، نسعى ملعرفة ما إذا كانت مشاهدة أفراد العينة تستجيب ية، وعاد
قوم على أساس الوفاء للوسيلة، أم أŒا مشاهدة تستجيب سار طقوسي عادتوي يمل

 .إشباعها، بناءا على اختيار قبلياألفراد و ملعايري انتقائية مرتبطة بتحقيق رغبات

  
ا إذا كان اإلدمان على املشاهدة يعود يتمثل اهلدف الثاين يف حماولة معرفة م  

أساسا إىل عدد الساعات اليت يقضيها أفراد العينة أمام شاشة التلفزيون، أم أن 
       اإلدمان هو نتيجة عوامل تتجاوز احلجم، حصرناها يف املشاهدة الضخمة، 

   .كذا حالة النقصواملشاهدة اليت تسبب مشكلة، والرغبة يف املشاهدة، و
   

ما هي عوامل اإلدمان على  ل اهلدف الثالث، على حماولة معرفةن خالƲرص م 
  األفراد يف حياهتم االجتماعية،  تاملشاهدة التلفزيونية اليت تستطيع التنبǘ باجتاها

  .االجتماعية ققائاحلبالتايل بناء و
  

ونية Œدف أيضا إىل تبيان الدور الذي تلعبه املتغريات الدميغرافية يف املشاهدة التلفزي 
 هو ما يسمح لنا مبعرفة مميزاتية بناءهم للحقيقة االجتماعية، وكيفالعينة، و ألفراد

لت لنا مقارنة بسياقات اجتماعية أخرى شكّ ،أفراد العينة يف سياقها االجتماعي
  .أرضية نظرية يف تفسري و افتراض العالقات
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 :البحǬ أƵية 3

  
لكيفية اليت تسمح للتلفزيون باملسامهة يف مي فهم لتقديف  هذا النوț من البحوǫ،أمهية  كمنت  

لربامǰ التلفزيون  ، واملدمنةعلى افتراض، أن املشاهدة املستمرة و املداومة االجتماعية، للحقائقء الفرد بنا
 يتعاȓمن خالل خمتلف اǂتويات اليت ميكن أن  ،الوسيلةǘسس لعالقة متميزة بني املشاهد واملختلفة، ت

  . L.J.Shrum and Thomes C. O’Guinn  (1993)ار ما ذكرهعلى غر معها،
  

عاƁ حياته الفرد املتعلقة ب ة على أحكاماالجتماعي احلقيقة لبناءاملفهوم العام تأثري  أن " 
بتمثيل األثر الذي حتدثه املشاهدة التلفزيونية على تقديرات احلقيقة يسمح لنا . اليومية

   . 1"االجتماعية

  

يف سياق الدراسات االتصالية يف اجملتمعات اليت نصطلح  سليماذا االفتراض كان ه إذاو لكن 
الثمانينيات  ، منذالتراكمات البحثية يف املوضوț إىل، بالنظر )األمريكية خاصة (  على تسميتها بالغربية

زائري، اجملتمع اجل أدقبصفة و العربيةاجملتمعات  إىلخمتلف عندما نعود  األمر أن إالمن القرن املاضي، 
أن  بدون ،اجملتمعوسائل االتصال اجلماهريية ونتحدǫ عن العالقة بني  األحيانƜيث يف الكثري من 

ء واقع على امربيقية حول طبيعة هذه العالقة، فتتحول العملية إىل ƭرد بنا تكون لدينا أرضية معطيات
س ملواقف تراثية تǘّس معيارية ا معرفةإّم ،بناء حقائق ơمينية يكون مصدرهاوحساǡ الواقع املعايش، 

يف فهمها، أو تنطلق من معارف نظرية ال  االتصالية اجلماهريية، بدون أن تقدم أية إضافات ظواهرالجتاه 
إخضاț افتراضاهتا إىل حمȬ الواقع املتغري  من دون) اقات ثقافية أخرىأي أنتجت يف سي( سياقية 
  :لدينا نوعني من البحوǫ) كافبفتح ال( ل، فتشكّ∗د، املختلف ثقافيا املتجّد
  

ا كّمل ، مماّ شكƜّوƧ ǫيت ميدانية، ال حتترم يف الكثري من األحيان أدƅ مستويات القياس -
ǫإىل يومنا هذا،  أية  من دون أن تكون لدينا)  من حيث العدد( الدراسات، وهائال من البحو

         اهات االستخدام، اخلطوȓ العريضة الجت استخراǯ حƓ، وإمكانية لتنميط هذه الكثرة
                                                 
1 L. J. Shrum and Thomes C. O’Guinn … op. cit.  p. 438 

  la falsificationآارل بوبر و مفهوم   ∗
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، سواء تعلق األمر باملتلقي، أو الوسيلة، الȫ، أو املمارسة املرتبطة باالتصال اجلماهرييأو االسته
هذه البحوǫ تتعامل مع  أن، جند األحيانانه يف الكثري من  إىل إضافة. أو األثر، أو اǂتوى

هذا املفاهيم العامة هلذه املدارس، و سةحبي أبقاهامما  ،االفتراضات العامة للمدارس االتصالية
هذا انعكس حƓ املاضي، و اƲصار هذه البحوǫ نظريا يف حقبة السبعينيات من القرن إىل أدى

  .على حمتويات التدريس يف قسم اإلعالم و االتصال

  
-  ǫوƜ يتƧكيفية،  ǡاملعريف منذ مطلع القرن عرض احلائط كل التراكم العلمي، وتضر

اقصد هنا كل أعطت هذه املعارف صفة العلمية، وجاوز األدوات املنهجية اليت تتواملاضي، 
الظواهر االجتماعية  تكميم نت العلوم االجتماعية من إمكانيةأدوات القياس اإلحصائية اليت مكّ

   .هو ما ادخلها إىل نادي العلومواإلنسانية، و

  
هذا  ألسجل إƴاالذي ذكرته، و  و البحث لست ادعي التميز عن كل هذا السياق من الدراسةو
       ، املفرطة للتلفزيون باملشاهدة الدراسات اليت عنيترية النظرية و املنهجية للبحوǫ ويف االستمرا البحث

  .االجتماعية للحقائقاألفراد  بناءانعكاس ذلȬ على و
  

  :مفاهيم البحƠǬديد .  4
 :بناء اƩقيقة االجتماعيةمفهوم  . 1.  4

  
    ،إىل اعتبار أن احلقيقة تبƖ اجتماعيا" احلقيقة"و " املعرفة االجتماعية"تمام بø يعود أصل االه

مام بتحليل املسار الذي حتدǫ االهت  berger & luckmanعليه ينبغي على علم اجتماț املعرفة حسب و
" علم اجتماț املعرفة"استعملوا مصطلح  من األوائل الذين Max Scheller   1920يعترب  .فيه
)Sociology of Knowledge  (السياق العالقة بني التفكري اإلنساين، ويعين به اجملال الذي يدرس و

  1االجتماعي الذي Ʒدǫ فيه 

 
                                                 
1 Tian, Xiaoping. Co Construction of Social Reality: ICA’s Strategic Planning with Native Americans 
for Development. PhD Case western University, 1992.  August. Department of Organisational   behavior. 
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     اليت مفادها أن ل لعلم اجتماț املعرفة ويعترب البعȐ أن فكرة كارل ماركس هي اǂرȫ األّو
فحسب هذا األخري، قدرة اإلنسان على إنتاǯ اإلنساين، " احلاجة االجتماعية هي اليت حتدد الوعي" 

 ،وسائل اإلنتاǯن هنا يعطي أمهية كربى لإلنتاǯ ومو. يشه هي اليت متيزه عن احليوانأدوات أو وسائل ع
  : و يضيف  .ألŒا هي اليت تسمح بربوز وعي اإلنسان

  
مرة  إليهر و النظ ،اƭرد شيئا عالذي يعترب اجملتمفتراض االجتنب  ،مبا كان األمهيةمن  "

حƓ عندما  ...احلياة و فيه تتجلى. الفرد هو الذات االجتماعيةف. يف مواجهة الفرد أخرى
للحياة  يف نفس الوقت تظاهرة وفه... شكل تظاهرة مشتركة يفة مباشرذلȬ  يتجلىال 

 نأرغم  احلياة الفردية و احلياة اجلماعية شيئني خمتلفني، ال متثل  .، و تأكيد هلا االجتماعية
 Marx  ( "للجنس البشري عام إضافة متميزة، أو ƴطإما هو بالتأكيد ƴط احلياة الفردية 

early writings  (  
  

  ويضيف
 و يقصد باالجتماعي عملية مرافقة عدد من األفراد، بغȐ النظر عن الظروف، و الطريقة "

  Marx, the German Ideology)(" و السبب
 

م أن الفرد هو احد د و اجملتمع جتليات خمتلفة لشيء واحد، Ɯكإذا بالنسبة لø ماركس فان الفر
إّما أن اجملتمع يتجلى يف ذات الفرد Ɯكم أن كونه فردا متميزا يف اجملتمع، و اثنني، إّما انه يقدم اإلضافة

  .وșيفته تكمن يف مرافقة هذا األخري، فهو معه حيثما كان
 

 

     كوŒا تسلط الضوء على العالقة بني الفرد "  Mead "تتميز مسامهة   باإلضافة إىل ماركس،
 Mind يطرح يف كتابه و. مبا مييز الفرد عن باقي الكائنات يف عالقته مع اǂيط Ɯيث اهتم و اجملتمع،

Self and Society   ال يǗفيقول البشريحول طبيعة اجلنس  ،جوهريا راهتسا:  
  

و عالوة على ذلȬ، ، اإلنسانيةلحياة السلوكية ل صوصيةاخلفهم ي أنألحدنا  كيف ميكن" 
، )reflexivity(للتفكري، )mind(للعقل األساسية األمهيةو الوجود، يف نفس الوقت نكرال ي
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 human self-consciousness(" )Mead, Mind Self and(لإلنسانو الوعي الذايت 

Society(  
  

فيعترب . الكيفية للجنس البشرياالختالفات جابته بني االختالفات الكمية، ويف إ"  Mead "مييز 
عليه و. زء من العاƁ الذي يتواجد فيهاإلنسان جزءا من الطبيعة مثله مثل األجناس األخرى، كما انه ج

زه عن باقي الكائنات للنشاȓ البشريني فان التمييزات الكمية اليت متيففي إطار الفهم النظري للتفكري و
   1.جلوهريةمتثل االختالفات الكيفية ااحلية تشكل و

 
          ال يقتصر بالنسبة لإلنسان على اخلصائص البيولوجية  البشرياǂيط  إن"  Mead "يرى 

اخلاصة /الذاتيةجابات اإلحميط تندرǯ فيه  البشري فقط، بل انه الكائناليت Ʒتاǯ إليها  ةالفيزيائيو
ن لوحيد الذي ميكن أن يكوهذا معناه أن اإلنسان هو ا، و)    man’s own responses( اإلنسان 

   2.ات الواعية اليت تصبح قادرة على التفكريوه بذلȬ خمتلف نوعيا من حيث أنه الذ. موضوعا لذاته
  :" Mead "يف هذا الصدد يقول و

 
على قدرته  إن، وƭملهايف  ذاتهتسمح له بتأمل  ،للوعي الذايت للفرد التأمليةالطبيعة  إن"

قدرته على توجيه اآلخر املعمم Ʋو ، وجتماعية لɈخرينعلى االجتاهات اال االستحواذ
 ،ككل موضوعي الذاتتقدمي  عملية تأخذ .إليهاجملتمع املنظم الذي ينتمي  ذاته يف إطار
توحيدها بصفة و، األناǚدماǯ كل خصائص هذا يسمح له ب، و إطار التجربةيف كل مداها 

، عالوة على ذلȬو. منظمةو ،منسجمةوشخصية فردية متماسكة، من اجل تكوين واعية 
كلما دعت و .عن طريق نفس األدوات ببناء ذكي لذاته،القيام الشروț وفانه يستطيع 

الضرورة إىل التأقلم مع اǂيط االجتماعي، يلجا الفرد إىل هذا النوț من إعادة البناء، الن 
  (Mead, Mind Self and Society) ."تتطلب ذلȬ عالقته مع النظام االجتماعي طبيعة

  
 
 

                                                 
1 Tian , Xiaoping… Op Cit p55 
2 Ibid p 55 
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إعادة النظر يف صراț يدفع األفراد إىل التفكري ويرى أن ال"  Mead "و على هذا فان 
 عميم إجابات اآلخرين بصفة حمتملةمن خالل ت/إمكانية تغيري اإلجابات عن طريق، وتالسلوكيا

اǂيط  أناالجتماعية، و كيف  حقائقهكيفية قيام الفرد ببناء  إىليشري  Mead ن على هذا فاو .متبادلةو
الفرد   على املستمر مع التغريات االجتماعية اǂتملة و املتكررة تفرض التأقلماالجتماعي و ضرورة 

ال يعرب صراحة عن البناء  Mead أنبناءاته االجتماعية بصفة مستمرة، و على الرغم من  إعادة
يعرب بصفة قوية عن الكيفية اليت يقوم هبا الفرد  ،عممالذي يقوله عن اآلخر امل أن إال ،االجتماعي للحقيقة

و هذا يقترǡ إىل حد بعيد إىل مفهوم كمعطى حاسم يف البناء االجتماعي، بǚدماǯ اآلخرين يف ذاته 
لكل واحد اللذان Ƴصص    Goffman، و مفهوم تقدمي الذات عند  Searleالقصدية اجلماعية عند  

  .مبحثا يف اإلطار النظري منهما
  

أكثر الذين تعرضوا إىل موضوț بناء احلقيقة االجتماعية  Berger & Luckmanيعترب الثنائي 
فيعترب أن اجلزء املوضوعي . بصفة مباشرة فهو ينظر إىل اجملتمع على انه حقيقة موضوعية و حقيقة ذاتية

  . ه و تربيرهفالعاƁ يتطلب طرقا ميكن من خالهلا تفسري نتحدǫ عن اجملتمع كǚنتاǯ إنساين، عندما
  

“… The actor identifies with the socially objectivated typification of conduct 
in act, but re establishes distance from them as he reflects about his conduct 
afterward. This distance between the actor and his action can be retained in 
consciousness and projected to future repetition of action.” (Berger & 
Luckman, the social Construction of Reality, p69)    

 
   

“... The roles, objectified linguistically, are an essential ingredient of the 
objectively available world of any society. By playing role, the individual 
participates in a social world. By internalizing these roles, the same world 
becomes subjectively real to him.” (Berger & Luckman, the social 
Construction of Reality, p69)    
 

 

الفرد ال يولد يعتربان أن  Berger & Luckmanفان  أما اجلزء اخلاص باجملتمع كحقيقة ذاتية
   . داللة معينة حتمل بالنسبة إليهدما تتأتى إليه ذاتية اآلخرين، وإƴا يصبح كذلȬ عنكعضو يف اجملتمع و

على هذا ميكن ملختلف األفراد فهم التعريفات اخلاصة بالوضعيات اليت يشتركون فيها، و تكون بذلȬ و
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ال ميكن اعتبار شخص ما عضو  إذ. عيات بصفة متبادلةالوضو يتم تعريف  .موافقة بني مساراهتم الذاتية
يضيفان أن احلقيقة الذاتية ميكن حتويلها أو و ىل هذا املستوى من إضفاء الذاتية،يف اجملتمع إال إذا وصل إ

هو ما و جديدة،اجلديدة حلقيقة  بنيةالفر اجلماعة عندما تو ،حتوهلا يف مسار إعادة التنشئة االجتماعية
  .ليست حقيقة معطاةعل منها حقيقة مبنية اجتماعيا وجيالنسيب، و الطابع احلقيقة يضفي على

  
حلقيقة، اليت مييزها عن الواقع االقتراǡ إىل ا جند عزي عبد الرمحان قد حاول أخرىمن جهة و

  الذي يقول عنه
  
م من خالل معايشته، و هو يف جوهره معنوي، رغ إالالواقع هو ما ال ميكن التعبري عنه "  

  . 1"يظهر بصفة جزئية يف اجملّسد أنانه ميكن 
  
تعبري عن هذا  كوŒا إليهااحلقيقة اليت ينظر و ،الواقع الذي نعايشه مباشرة هو بذلȬ مييز بنيو
حميطه، إذ أن هذا األخري اليت تشكل الواسطة بني اإلنسان ويكون هذا التعبري عن طريق اللغة و. الواقع

  عن طريق اللغة، و منه يشري هللغة، أو يعرب عنينتقل إىل الواقع عن طريق ا
  
هذا الذي  أن اللغة تنشǜ و هي تسعى الن متسȬ بالواقع مستوى آخر من احلقيقة غري " 

كذا حسب ابتعاد هرابعا، و أوثالثا  أويكون ثانيا  أن نو هذا املستوى ميك. هو معيش
الذي يǘدي  الشيءفحسب، بالنص اللغوي  األولارتباطه بعد املستوى النص عن الواقع و

  . "2توليد مستويات عدة من احلقائق عن الواقع إىل
  
يف مقابل ذلȬ احلقيقة اليت هي تعبري  عن اإلنسان، ومستقاليكون وجوده  هبذا لدينا واقعا مادياو 

   .بواسطة اللغةعن هذا الواقع، 
  

                                                 
  19مرجع سبق ذآره، ص... دراسات في نظرية االتصال، نحو فكر اعالمي متميز عزي عبد الرحمان،  1
  20 - 19ص. مرجع سبق ذآره... عزي عبد الرحمان  2
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        اء ذهين متغري، متعدد، احلقيقة هي بن أنبناءا على ما سبق فان االتفاق حاصل على مهما يكن و
من حقائق متعدّدة ترتبط بسريورة معقدة ينتقل فيها الفرد  إƴانسيب، و انه ال توجد حقيقة واحدة و و

  .السلوȫ امللزم للفرد اجتماعياو تصورها إىل تشكيل االجتاهات ووصوال إىل الفعل و إدراȫ األشياء
     

 يأخذ ،اجلماهرييةتماعية يف عالقته بوسائل االتصال مفهوم احلقيقة االج على صعيد آخر، فانو
 أن لكن يبقى،و، إليها اإلشارةمتت  حوǫ اليتالبللدراسات و النظريمن التراǫ  أسسهموقعا يستمد 

 اجته Ʋو دراسة اكان له مسارا خمتلف ،بصفة خاصة التلفزيونبدور وسائل االتصال اجلماهريية واالهتمام 
للحقيقة  األفرادالتلفزيون على بناء  لتأثريالكيفيات املختلفة املتلقي و ورعالقة التلفزيون باجلمه

  اهتمت  حيث البحوǫ اليت نثراء ماألكثر  اإلطارلتثقيف التراǫ النظري لل لقد شكّو. االجتماعية
  :   George Gerbnerكما يقول  لألفرادلدور التلفزيون يف تشكيل اǂيط الرمزي  انتبهتو

  

نعكاسات و يقوم حتليل التثقيف على التركيز على ا. ون يتخلل اǂيط الرمزيإن التلفزي"
  1".الرسائلالتعرض املتكرر للقصص، والصور، و

  

لن نرصد يف هذا اجلزء من البحث كل التراكم من الدراسات و البحوǫ حول عالقة التلفزيون و
إƴا نكتفي بتحديد احلقائق ري، وظبالبناء االجتماعي للحقيقة على أن نعود إىل هذا يف البناء الن

  .للدراسةاالجتماعية اليت سنرصدها 
  

كما  يف جزء منها اجتاهات اجتماعية متثل االجتاهات النمطية لدراسات التثقيف ثالǫدنا قد حّدو
نعتمد يف ذلȬ على ما قدمه هذا األخري من إضافات و Rubin, Persee, Taylor،2ذلȬ  إىليشري 

Ɯيث أضيفت بعȐ القيم االجيابية إىل جانب ،  ș Gerbnerهرت على مقاييس  لتغطية النقائص اليت
خللق توازن بني القيم االجيابية و السلبية، فال تطغى الواحدة على  ،القيم السلبية املوجودة يف املقياس

                                                 
1 Gerbner George, Cultivation Analysis :An Overview, Mass Communication & Society, 1998, 1(3/4), p 
191   
2 Rubin A.M, Perse E.M, Taylor D.S,  A Methodological Examination of Cultivation, Communication 
Research, Vol.15(2), 1988 
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ث انطالقا من هنا فان احلقائق االجتماعية يف هذا البحو  .األخرى، فتوجه املبحوǫ بصفة غري مباشرة
  :نقصد هبا ما يلي
   :الثقة يف اɇخرين

       أو البناء االجتماعي للثقة يف اآلخرين، و نرصد من خالل هذا االجتاه نظرة املبحوثني لɈخرين، 
   ، و لقد جاءت قيم هذا االجتاه اجيابيةأو كيف يتصورون اآلخر 

  
  :التحȮم يف اƩياة

من خالل هذا االجتاه إدراȫ املبحوثني لقدرهتم  أو البناء االجتماعي للتحكم يف احلياة، و نرصد
ميكن القول أن هذا االجتاه موجه إىل ذات الفرد على اخلالف ى ادراة حياهتم و التحكم فيها، وعل

  االجتاه السابق املوجه إىل إدراȫ اآلخرين
  

  :الروابȔ الشǺصية
حتكاȫ املبحوǫ مع اه انرصد من خالل هذا االجتاء االجتماعي للروابط الشخصية، وأو البن
يعترب هذا االجتاه اȬǂ العملي الذي Ʒيل املبحوǫ اندماجه يف احلياة االجتماعية، ومدى اآلخرين، و

  .مباشرة Ʋو الواقع املعايش
  

         انطالقا من هنا فǚننا نعرب عن احلقيقة االجتماعية يف هذا البحث من خالل الثقة يف اآلخرين، و
درجة الفرد لذاته، ولɈخرين، و إدراȫهي تعرب على والروابط الشخصية، و احلياة، و التحكم يف

  .تفاعالته االجتماعية
 

 اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية مفهوم.  2.  4

 
ينتاǡ االقتراǡ إىل مفهوم املشاهدة عدة صعوبات تتمثل يف كيفية التحكم فيه، خاصة فيما 

فنجد يف التراكم النظري املتوفر لدينا . مع الوسيلة أو اǂتوى يرتبط بطبيعة العالقة اليت ينسجها املشاهد
انعكاس ذلȬ على ذي يقضيه املشاهد أمام الشاشة، ومتزايدا بالوقت الحول هذه العالقة اهتماما كبريا و
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 وبصفة أساسيةتصور هذه العالقة  مهلذا برزت عدة مفاهيو. قة اليت تتأسس بناءا على ذلȬالعال
، أو املشاهدة ، واملداومة على الشاهدة) Television Addiction( على التلفزيون مفهومي اإلدمان 

، رغم انه يف غالب األحيان يشري ) Heavy Viewing(  )إذا التزمنا الترمجة احلرفية ( الكثيفة/الضخمة
 Ȭكما تشري إىل ذل Ɩاملفهومان إىل نفس املعHorvath, cary, L ∗ى اليت اهتمت بقياس اإلدمان عل

  :التلفزيون
  

الضخمة /املشاهدة الكثيفةوالتبعية، و اإلدمانمفاهيم كان التمييز بني  من الصعب"
بالنسبة للباحثني يف من األمهية البالغة و. التشابȬ/متيل Ʋو التداخل ، فهيللتلفزيون

تصال  وسائل اال القياس من اجل استخدام ةمدلوالت موحد االتصال تطوير
  1 "اجلماهريية

 
 

تنمية " الضرورة مبا كان تشري الباحثة أن يكون للباحث يف االتصال أداة يتمكن من خالهلا  و من
و من هنا برزت الدراسات يف هذا اجملال استجابة هلذا  .2"معاين منمطة الستخدام وسائل اإلعالم

تداعيات  اهلاجس، و املتمثل يف إجياد إطار منمط يسمح لنا بقياس املشاهدة و كل ما يترتب عليها من
 حاالت أخرى ني، مستقالن بعضهما عن البعȐ، و يففأخذت بذلȬ مسارين اثن. يف حياة الفرد

  .متكامالن
  
األول يف احلرص على التحديد الدقيق و الواضح ملا يقصد باملشاهدة  املسار نمكي -

هذا االجتاه  برزت يفو ،) Problem(  املرضية أو/و املشاهدة املشكلة)  Normal( الطبيعية /العادية
،   Morgan & Signorelli (1990)، و  Kubey and Ccikszentmihalyi (1990)عدة دراسات  

 فكان التوجه إىل التمييز الواضح  Horton & Wohl (1956)و كذا   Signorelli (1986)و 

كن اهدة مرضية ملشاهد ميالنهائي بني ما ميكن أن نعتربه مشاهدة عادية لفرد عادي، و بني مشو
                                                 
∗ « The concepts of dependence, reliance, and heavy exposure to television have been difficult to 
distinguish and tend to overlap. It important for communication researchers to develop 
standardized meanings for media use” 
1 Horvath, Cary, L. Psychological addiction to television: Scale development and validation. 
Communication Studies, December, 1999, p 175  
2 Ibid, p 175 
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 قة اليت يدمن شخص آخر على الكحولالة مرضية مدمنة على التلفزيون، بنفس الطرياعتباره ح
 .ملسكراتاملخدرات أو غريها من او

  
أو املشكلة على اجلوانب /الثاين يف االهتمام باآلثار املمكنة للمشاهدة العادية و املسار يتمثل -
دمان كمفهوم ضامن كاف لتدعيم افتراض أن اإل االنطالق منو. ملعرفية، و العاطفية، و السلوكيةا
 .) A, M, Rubin & Windahl, 1986( تقوية فرضية احتمال وجود آثار و

  
ل بذلȬ النقاȇ حول املفهوم إطارا للبحوǫ اليت تلت، ففي بعȐ الدراسات جند مفهوم و شكّ

خاصة  يف دراسات أخرى ، بينماتاإلدمان يستخدم بنفس الطريقة يف احلديث عن التلفزيون أو املخدرا
و انعكاسات املشاهدة، على غرار دراسات التثقيف اليت عنيت باآلثار التلفزيونية،  تلȬ اليت هتتم بǔثار

ن األفراد املتعودي" إىل افتراض أن فŒǚا تستعمل مفهوم املداومة على املشاهدة بدال من اإلدمان، استنادا 
متحمسني لɈثار املعرفية، و العاطفية، و السلوكية على مشاهدة التلفزيون هم أحرى أن يكونوا 

 )  Gerbner & Gross, 1976 ; Morgan & Signorelli, 1990( "للوسيلة

  
    العاطفية، املعرفية، و هاآلثارعرضة  أكثريكونون  على مشاهدة التلفزيون االذين تعودو إن األفراد"
 )  Gerbner & Gross, 1976 ; Morgan & Signorelli, 1990(  ".السلوكيةو

 
كل أشكال السلوȫ املفرȓ، كالتبعية غري الطبيعية للمخدرات "ميكن أن نعرف اإلدمان على انه 

، و املشاهدة الرهان/و املقامرة) الرياضية ( و التمارين  و األكل،) اخلمر، الكافيني، املسكنات  مثل(
  (Peele. 1985) 1"التلفزيونية

  
ǡالسبب االجتماعي املرتبط بالعوامل الدميغرافية اليت جتعل اإلنسان ، منها و تكون له عدة أسبا

و السبب النفسي املتعلق بالسمات الشخصية للفرد  يشعر بالغƏ، و جيد يف نفسه احلاجة إىل تعويضها ،
كما متثل طريقة احلياة . اللذان يشجعان على اإلدمان ) hyperactivity(كالكǔبة، و النشاȓ املكثف  

                                                 
1 Franklin Truan. Addiction as a Social Construction: A Post empirical View. Journal of Psychology. 
Sept 1993, p 489 
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و الذي يǘدي بدوره إىل  فيا من خالل الضغط الذي متارسه مجاعات األصحاǡ و األصدقاءسببا إضا
  .اإلدمان

  :إىل أن اǂفزات األساسية للسلوȫ املدمن تكمن يف  Rubinتوصلت 
  ) awareness( و تتمثل يف التقليل من األƁ ،  الضغط،  االطالț  : اهلروبية -
- Ȑالتعوي :ȓباملراقبة، السلطة، تقدير الذات تقدير الذات، اإلحساس املفر. 

 .احلاضرة/التجربة اآلنيةالتبسيط، التوقع، و: الطقوس -

             .تضيف بان الدراسات االتصالية املتعلقة باستخدام التلفزيون، استنتجت نفس هذه احلوافزو
 )A, Rubin.1981 (.  

   
ن رة بقي ميثل إشكاال، العلى هذا فان النقاȇ النظري حول إمكانية وضع تصّور عن الظاهو

التلفزيون Ʒمل "فرضية أن   1970سنة  winعندما طرح   و. اإلدمان بقي عالقا باملخدرات والكحول
شكل ذلȬ قلقا لدى الباحثني، خاصة يف استخدام   The plug-in drugيف Ɯثه  " خصائص اإلدمان
املرتبط مبختلف املخدرات ( طلح اإلدمان ما إذا كان مصم للتعبري على șاهرة املشاهدة، واملصطلح املالئ
ال ات أخرى تǘدي الغرض من املعƖ، وأم أن هناȫ إمكانية استخدام مصطلح ،مالئما) و املسكنات 

 مالغموض التصوري ملفاهي خدرات، إذ أنكما حدǫ مع أدبيات اإلدمان على امل " إىل املنومات حتيلنا
وهذا ما جعل الدراسات  .1"ل شكل يف ذاته إشكالية البحوǫاالتكااملداومة على املشاهدة، واإلدمان، و

املشاهدة اليت ميكن أن تسبب أو الطبيعية، و/املشاهدة العاديةالبحوǫ تتجه أساسا إىل التمييز بني و
  .مشكلة
  

فكل  –عندما نتحدǫ عن اإلدمان التلفزيوين ال نعين به املداومة على مضمون تلفزيوين معني 
إن املقصود باإلدمان على التلفزيون، . -ضل إما أوبرا صابونية، أو برنامǰ كرويفشخص له برناƭه امل

                                                 
1 Gary W.Horvath.  Measuring Television Addiction.  Journal of Broadcasting and Electronic Media. 
September.2004. p380 
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كأن شيئا يف التلفزيون يدفعنا، بغȐ النظر عن اǂتوى املعروض، وهو االرتباȓ بوسيلة التلفزيون ذاهتا، 
 1.االستمرارية فيها، ملدة أطول مما كنا نتوقعيف املشاهدة إىل املشاهدة و أمبجرد البد

  
هذا املعƖ لإلدمان يتقاƧه أصحاǡ النظرية النقدية و يرجعون السبب الرئيسي يف شعبية  و

  :اإلدمان إىل اعتقادين متناقضني ارتبطا بوسيلة التلفزيون حاستخدام مصطل
  

 االعتقاد األول يكمن يف اعتبار التلفزيون وسيلة ترفيه بسيطة، و أŒا غري ضارة اجتماعيا، .1
 .Œا ال تستخدم وقتا طويالأوهي ذات قيم حرة، و

بينما يتمثل اجلزء الثاين من هذا التناقȐ يف نظرة اجلمهور إىل وسائل اإلعالم كوŒا ضارة،  .2
 .وقوى Ƹشى منها 

 

  .قوة اجتماعية مثرية للخوف لكنها يف الوقت نفسهترفيه بدون أي اعتبار و  إذا وسيلةفهي 
  

  راسة اإلدمانيز بني أربعة ƴاذǯ نظرية يف ديمميكننا  الت
 .احلياة الومهيةلى تأثري التلفزيون على اخليال واإلدمان التلفزيوين يقوم ع إن .1

 .اإلدمان التلفزيوين هو وșيفة آثار التلفزيون على مستوى اليقظة .2

 .وية، مستقلة، أو شخصية مدمنةى شخصية فماإلدمان التلفزيوين هو تعبري عل إن .3

  2اإلشباț املرتبطني بالتلفزيونتميز لالستخدامات، ون هو ƴوذǯ ماإلدمان على التلفزيو إن .4
  

 ǡأكدت الدراسات االمربيقية اليت أجريت حول اإلدمان على التلفزيون اعتمادا على كتا
 Diagnostic and Statistical Manual( اإلحصاء للجمعية األمريكية لألطباء النفسانيني والتشخيص 

of the American Psychiatric Association       (lll-R DSM-  مل خصائص  نعلى أن التلفزيوƷ
     بقوله أن، 1987املشرف على مراجعة هذا الكتاǡ سنة   Allen Frances   كما ذكر ذلȬ اإلدمان

                                                 
1 Robert Mcllwraith, Robin Smith Jacobwitz, Robert Kubey, Alison Alexander. Television Addiction.  
Theories and data behind the ubiquitous metaphor. American Behavioral Scientist, Vol 35, Nov/Dec 
1991, pp 104-105  
2 Mcllwraith, R, Opcit, p109 
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   ،1"أنواعا كثرية من السلوȫ االنفعايل تشجع على اإلدمان، مبا يف ذلȬ املشاهدة االنفعالية للتلفزيون" 

 Measure ofيف دراسته    Smith  اعتمده إىل مرجع للدراسات التلفزيونية منذ أن  حتّول هذا املقياسو

television Addiction  )Smith 1986  (. هاستخدمو Mcllwrairh, Jacobitz, Kubey and 

Alexander 1991   فعل مدى مالئمته ل فةرملع Ȭلمشاهدة التلفزيونية، و كذلAnderson, Schmitt, 

and Jacobitz (1996) .   

  :Ʒمل الداللة اآلتيةمفهوم اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية  وفيما Ƹص هذا البحث فان
اإلدمان من أربعة عوامل تشكل املتغريات األربعة اليت نعتمد عليها يف حتديد املعƖ  ميتكون مفهو 

  :كما يلين على املشاهدة التلفزيونية و هي الكلي لإلدما
  

  :املشاهدة املشȮلة
      فيها املشاهدة التلفزيونية مشكلة بالنسبة للفرد املشاهد،  سبباحلالة اليت ت ،ا العنصرنعين هبذ

هذه  إطاريدخل يف  إƴاو ،طبيعة املشاكل ال تقتصر على عالقة الفرد مع حميطهأن  إىلنشري هنا و
  .فردلدى ال تثريه املشاهدة التلفزيونية أناملتاعب، الشعور بالذنب الذي ميكن 

  
  :الȮثيفة/املشاهدة الǺȒمة

املشاهدة على الفرد  املقصود هنا هو وقع إƴاو ،عامل املشاهدة الضخمة الكثرة بالضرورةب ال نعين
املشاكل  أبدااملشاهدة الضخمة ال تعين  أن أيضاكما نشري . عادية هذه األخرية كانت إناملبحوǫ، و

  .  الضرورة عالقة بني العاملنيال توجد ب إذ .تنجر من املشاهدة أناليت ميكن 
  

  :الرȡبة يف املشاهدة
اليت تنجم املستمرة و الكثرية للتلفزيون، ونقصد هبا الرغبة املستمرة للفرد املشاهد يف املشاهدة و

  . مزيد من املشاهدة إىلاملشاهدة تدفع  ثمن املشاهدة، Ɯي
  
Ȍحالة النق/ǡاالنسحا:  

                                                 
1 Ibid p 106 
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يعرب هذا و .الفرد املبحوǫ عندما يكون بدون تلفزيونهي احلالة النفسية اليت يكون عليها و
 العامل على درجة ارتباȓ الفرد املبحوǫ باملشاهدة إىل درجة عدم الصرب على فقداŒا

العوامل اليت نقصد به  ،يف هذا البحث نيلتلفزيوناإلدمان على املشاهدة ا على هذا فان مفهومو
  .اشرنا إليها ƭتمعة

  
  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثانيالفصل 
  

السابقة و البناء النظري  دبياتاألمراجعة 
لبحث ل  
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  من التصوراǧ االجتماعية إƂ اƩقائق االجتماعية . 1
  

على أŒما املدخلني  ناتفق الباحثو ت االجتماعية من زاويتني،ميكن أن ننظر إىل التصورا
      Moscovici انطالقا من طروحات املǘسس األول فهم التصورات االجتماعية، و هذا األساسني إىل

  .البناءو سارين الذين تاخذمها التصورات االجتماعية أثناء التشكلامل ،يف حقيقة األمر يشكل املدخلنيو
  

ينظر لعاƁ الذي Ʒيط بنا، وƭموعة تعريفات لهي التصورات االجتماعية  أن املدخل األول يعترب
أي مسار Ʒدǫ ( تصورات ذهنية قبل كل شيء، كوŒا أوال و ،التصورات االجتماعية إىل هذا االجتاه

               سوسيو  اورات االجتماعية أنساقفيعترب التص ÛالثاƆ املدخل أما .لكل ما Ʒيط بنا) يف ذهن اإلنسان 
أŒا حتدǫ يف عالقات  مبعƖحالة ذهنية ،  كوŒاإضافة إىل  أŒا اجتماعيةأي ) Sociocognitive( معرفية

  .اتصالية تفاعلية مع العاƁ اخلارجي
  
  :لتصوراǧ االجتماعيةيف دراسة ا األول املدخل.  1.  1
  

على الرغم  ،تصورات االجتماعيةالدراسات حول ال أّول من أّسس لتوجه   Moscovici يعترب
 دراسة التصورات االجتماعية منالذي مّهد لاألǡ الروحي مبثابة  Durkheimالكثريين يعتربون  أنمن 

 / Représentation Individuelle( اجلماعيةالتصورات / خالل طرحه ملفهوم التصورات الفردية 

Représentation Collective(، الذي شكل مرجعية لكل الذين درسوا التصورات هو املفهوم  و
  .Moscovici االجتماعية بعده و منهم

  
أن Ʋدد املعاƁ اليت تقوم عليها    Moscoviciاليت قّدمها اتريفسنحاول من خالل بعȐ التع
  Moscovici إذ يشرح ،لتطورية بني خمتلف أبعاد هذه التصوراتالتصورات االجتماعية ، و العالقة ا

  :أŒاعلى  ةالتصورات االجتماعي
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إعادة و أو علوم مجاعية، موجهة لتفسري الواقع،نظريات ... ƭموعات ديناميكية"
تطبق على وحدة معينة، و اليت حتتوي علىƭموعة من املواضيع، و املبادǛ ... هتشكيل
 املوجودةاألفكار التصال القيم و ƭاال ممكنافهي حتدد ... ت خاصةنشاطاو وجود، قمناط
        "املقبولة املرغوبة و تالسلوكيا تنظم بعد ذلȬو اجلماعات،املشتركة بني خمتلف و
) Moscovici, 1976, p.48(  

  
غربلة و، الربطوعلى القدرة على التنظيم، من خالل املفهوم حتتفȘ التصورات االجتماعية كما 

على  أيضا، من خالل اإلدراȫحتتفȘ و" .اجملال احلسييف  إقحامه إعادةو يتم االحتفاظ بهل ما ك
إن تصور شيء ... . كل ما هو غري مترابطو، ما Ɓ يتشكل بعدكل  تسجيلاالستعداد على اجتياز و

... يري نصهوتغهتذيبه، إعادة بناءه، و إƴاال يعين فقط تكراره أو ازدواجه، أو إعادة إنتاجه، و  ،ما
 ,Moscovici(".هاناصنع الذينƲن  اهذه الكوكبة النجومية املادية ننسى أنن مبجرد أن يتم تثبيتو

1976, p 56-57( 
 
ال تكون كذالȬ من زاوية أŒا فŒǚا  ،هتيئة للفعل على أŒاالتصورات االجتماعية  اعتربناإذا و

اǂيط الذي حتدǫ  إعادة بناء عناصرو ولبة،ق تعيد أŒابصفة اخص من حيث  إƴاو ،فقط السلوȫتوجه 
  )Moscovici, 1976, p.47(  .فيه
     

أن  إذ ...املالحȘ عاƁ إىلاليت تنتمي  بني املوضوعات باإلشراȫ التصور االجتماعي يقوم"
ومنه فان  ،اجملموعةهذه  تتقاƧه موضوعا يعترب ،من املالحظني مجع دركهيالتصور الذي 

هذه  أفراد اليت Ʒملها كل تصوراتالإىل نقطة التقاطع بني نتمي التصور االجتماعي ي
   .)Moscovici, 1976, p.61( ." اجلماعة

  
       ، مضمونه ذاته،التصور  :األقلعالقة بني ثالǫ مصطلحات على  ر علىيعّبتصور  كلإنّ 
ا يكون عندم ،هو املنتǰثالǫ مصطلحات ينبغي ان يضاف إليها مصطلح رابع أال و. ومستخدمه
يشكل . أو االفتراض ذكرى،مر يتعلق هنا بالتصورات الذهنية مثل الاألو: املستخدم مستقال عن

      .مثال نااǂيط كالنص الذي بني أيدي يف ميكن أن جند التصورات. املستخدم و املنتǰ وحدة واحدة
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يتميز  املستخدم،نتǰ واتصال بني املوسيلة  هي عموما متثلو. أمام تصور عمومي يف هذه احلالة Ʋنو
 ,Moscovici, 1976(."ميكن أن يكون للتصور االجتماعي تصورات أخرى عديدة .اآلخر احدمها عن

p.49(  
 

  .املدخل الثاƆ يف دراسة التصوراǧ االجتماعية.  2.  1
  

من  هذارات االجتماعية أنساق اجتماعية وكذا ذهنية، ويقوم التوجه الثاين على اعتبار التصو
Ɯكم  .أبعادا اجتماعية ،الذهنية اليت يقوم هبا اإلنسان يف تصوره للعاƁ اخلارجي عطاء البناءاتخالل إ

اجلزء األكرب Ʒدǫ يف ذهن  مع العلم أن ت حتدǫ يف إطار تفاعالت اجتماعية،أن هذه التصورا
 .  سنعرض بعȐ التعريفات اليت أخذت هذا االجتاهو .اإلنسان

 
متميزة  )insertions( تباندماجادة ملواقف مرتبطة مبادǛ مولّ ةتعترب التصورات االجتماعي"

ية املسارات الرمز بتنظيم) schèmes(األنظمة هذه  تقومو... داخل ƭموعة من العالقات االجتماعية
  1"اليت تتدخل يف هذه العالقات 

 
 يت يقوم هباحتليل عمليات الضبط ال ، هوإن ما يǘسس لدراسة التصورات االجتماعية مبعƖ الكلمة

 نوعيةمع مواقف  صلتهاعلى أن تكون  .يف النسق املعريف )Metasystemes( النسق االجتماعي املاورائي
)Spécifiques  ( موعة العالقات االجتماعيةƭ متو. موضحةيف țاالجتماعي النسق ستلزماتتنو 

. ة للمبدأ املنطقيدقيق تطبيقاتحم تق فŒǚاكان العمل علميا مثال  فǚذا .بالنظر إىل هذه املواقف املاورائي
احلالتني،  كلتا صراț مع ƭموعة أخرى، ففي اجملموعة، يف اسȬعلى مت للدفاț أن تتطلعكما ميكن 

تصورات اجتماعية طرف من مسّيرة يف احلقيقة (...)  املعرفية Fonctionnement تكون العملية
      2"خمتلفة

 

                                                 
1 Doise et Palmonari  L’ étude des Représentations Sociales. Cité dans Jean-Marie Seca. Les 
Représentations Sociales. Paris. Armand Colin. 2001. p 39 
2 Ibid. 
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بǚعادة  ،ماعةاجليقوم من خالله الفرد أو  ،هينمسار لنشاȓ ذ هو ،االجتماعي التصور إن"
اهلدف  يكمن" و .  1"معƖ خاص  يضفي عليه يواجهه، Ż الذي )reconstitue( الواقع تشكيل

يات و السلوك التصاالتية لو توجيه... يةتكوينسارات ماملسامهة يف يف األساسي للتصور االجتماعي 
منسجم، حيث ينتǰ البعد  وضع نظام تكون يفالجتماعي فان خاصية التصور ا و من Ż... االجتماعية

 2" موضوțو متأقلم مع البعد االجتماعي لل  ذهين متميز،  االجتماعي نظام

  
 .Ʈاولة Ơديد مفهوم التصوراǧ االجتماعية . 2

  
تنتمي الدراسات اخلاصة بالتصورات االجتماعية إىل اجملاالت اليت هتتم بدراسة التصورات اخلاصة 

األفراد بǚعادة بناء  من خالله تتمثل يف املسار الذي يقومو)  pensée quotidienne(  اليوميكري بالتف
ح هذا بǚنتاǯ معرفة اجتماعية تǘثر يف طبيعة العالقات بني األفراد يسمو. قيقة، و إعطائها معاين مااحل
  .اجلماعاتو
   

       Ʒوهلا ومات، يبسطها وة من املعلبان الفرد املعرض يوميا إىل ƭموعة خمتلف ريفترض هذا املساو
من هنا فان و.  شكلها اجلديد من اجل االتصال والفعل داخل اجملتمعيعيد احلصول عليها يفويǘوهلا و

موضوعية، أي ) الذهنية ( التصورات االجتماعية تقوم على أساس نشاȓ ذهين يتمثل يف جعل األشياء 
 .حتويل األشياء اجملردة إىل أشياء ƭّسدة

  
نتيجة ال ميكن اعتبار التصورات االجتماعية نتيجة هذا املسار املوضوعي فقط، و إƴا هو  إال انه

التجارǡ بصفة كبرية من خالل املعتقدات واألخرية تتحدد و فان هذه أيضا، االجتماعي جتدرها
ا، فاالنتماء إىل سابق بنيةفكل واحد منا ميتثل له العاƁ من خالل شكل املعرفة امل. الشخصية ألصحاهبا

  . احلس املشترȫعامل أساسي يف بناء معرفة ... ) الشباǡ، املراة، العامل، املثقف( ما  ةمجاعة اجتماعي
  

                                                 
1 ABRIC, Jean-Claude. Coopération, Compétition, et Représentation Sociale. Cousset del Val. 1987. p 
67 
2 Ibid p 77 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 45

تعترب انعكاسا للعالقات  ،فان التصورات االجتماعية لألفراد و اجلماعات ،ن وجهة النظر هذهمو
 واقفاملتولد  هي اليت ألŒا ،العالقات هذه بنيةنفسه تشكّل  يف الوقت كما أŒافيما بينهم، اليت يقيموŒا 

  .نفس هذه العالقات االجتماعية إطارهم البعȐ يف بعضسمح لألفراد و اجلماعات بتعريف ت اليت
  

   فان التصورات االجتماعية هي أنساق مرجعية تسمح لنا بتأويل    Moscovici) 1961( حسب 
 يا،عاجتمة املواقع اليت Ʒتلها األفراد اهي حبيس األخريةه فهذ .تفسري ما Ʒدǫ لنا يف احلياة اليوميةو

معاشه خمتلف التغريات اليت حتدǫ بالنظر إىل  إن الفرد يبين تصوراته حول حميطه و. يا، و ثقافياقتصاداو
 )vécu  (ما يسميه  وو معارفه و هMoscovici "التجدر سريورة ) "processus d’ancrage  (. 

فانه Ʒاول أن ) حدǫ أو أي شيء جديد يف اجملتمع ( ن أمام حدǫ جديد فاإلنسان عندما يكو
يف هذه احلالة فان وșيفة التجذر و .إدماجه يف شبكة املعاين اليت Ʒملهايفهمه من خالل ، ويستوعبه

ني االجتماعيني على عالقة الفاعل هي الوșيفة اليت تقومو ،حميطهلية الوساطة بني الفرد وتتمثل يف عم
 isabelle frossard, représentation(  .جتربتهم العملية ايشةعية مموقعهم االجتماعي ، وكيفو عبالواق

urbain. social de l’espace  (  
  

ميكن أن نعرف التصورات االجتماعية انطالقا من عّدة منطلقات معرفية ميكن اعتبارها حسب 
Ladwein (1999)  

  

 قة أو بأخرى، تسمح بǚقامة عالقات بني خمتلفمات مبنية بطريƭموعة معقدة من املعلو" 
اليت   ،)procédurale(  اإلجرائية أو) connaissance déclaratives(  املعلنةاملعارف 

  "وضعيات عاƁ احلياة اليومية  ل تشجع هتيئة الفرد
  
من التموقع جتاه خمتلف ألفراد الوضعية، حƓ يتمكن ا أوبناء اǂيط بهذه التصورات  تسمحو 
    .االجتماعي يف الفضاء )  objets(  املواضيع
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 :تنȚيم التصوراǧ االجتماعية . 3

 
3 . 1 . Ʉيطǂنائية النواة املركزية و النسق اǭ:  

  :النواة املركزية . 1. 1 . 3
  

و هو "للتصورات االجتماعية  النواة املركزية هي النظام املهيكل أنعلى  Abric (1994)  يǘكد
حتليل النواة " هلذا يǘكد على أن و 1" نظامهاƷدد على التوايل معانيها و ألنهور للتص األساسالعنصر 

من هذه الزاوية فان مشاركة  الفرد يف الواقع، و املركزية و العناصر املكونة هلا يسمح لنا بكشف طبيعة
    داللتهوه، عن طبيعتكما ينبئنا عن عالقة الفرد مبحيطه، ينبئنا الذي  ǘشر امل هو التصور يف حد ذاته
   2.األيديولوجيةالعاطفية واملعرفية و

  إذ يقول ة هي اليت تضمن االستقرار واالنسجامالنواة املركزي أنعلى  Abricيǘكد 
  
التصرفات التقليدية للجماعة و القيم، ا الثقافة، واملعايري، والنواة املركزية  تلخص لن"  

هو ما جيعلها مصدرا ركزية االستقرار وائص النواة املإن من خص. اليت تكون فيها مǘثرة
ال  أŒااألحداǫ املتعاقبة، كما  تتأثر كثريا بتطورات السياق، ولالنسجام، Ɯيث أŒا ال

 .تتبƖ تصرفات متناقضة أوعندما يندمǰ الفرد يف ƭموعات حتمل تصورات خمالفة،  تتأثر
االجتماعي، اليت  اناإلذعحول بعȐ حاالت  شروحاتقدمي تفسريات و بǚمكاŒاكما انه 

اليت تكون مرتبطة ، والتصورات اليت يتبناها يف خلوتهيظهر فيها الفرد سلوكات تتناقȐ و
  . 3" جبماعته االجتماعية

 
  : تقوم النواة املركزية على بعدين اثنني مها 

  .البعد الوșيفي الذي ترتبط عناصره  بالفعل -
  ) jugement(كم البعد املعياري الذي ترتبط عناصره بالتقييم و احل -

                                                 
1 Abric.j.c. Pratique Sociales et Représentations. Paris.PUF.1994.p21 
2 Abric.j.c, coopération, compétitions et représentations  sociales  in Jean-Marie Seca… op cit p72 
3 Abric.j.c. Pratique Sociales… op cit p 69 
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        .ذلȬاملوايل يوضح  1و الشكل
  
  

   
  

  يوضǴ العالقة بني النواة املركزية والنسق اǂيȔ) 1(الشȮل 
يظهر هذا الشكل، العالقة املوجودة بني النواة املركزية و النسق اǂيطي، و يظهر النسق العام 

          Seca .J .M  على انه مفتوح و فيه الكثري من التداخل، و حسباملتمثل يف التصور االجتماعي 

االختالف  بعيد و هذا يعكس إىل حّد 2" ال ميكن أن نتصور هذه األنساق مغلقة و منظمة بصفة Œائية "
النظري الذي جنده يف حتديد العالقة بني النواة املركزية و النسق اǂيطي، من حيث التداخل الذي ميكن 

و نعرض هنا بعȐ . النسق اǂيطي إىلالنواة املركزية و تلȬ اليت تنتمي  إىلجنده يف العناصر املنتمية  نأ
  .املرجعية يف دراسة التصورات االجتماعية تاألطروحا

                                                 
1 Seca,j,m. … op cit. p 74 
2 Seca,j,m. … op cit. p 74 

  النواة المرآزية
  

 الوظيفة المعرفية و المعيارية

 النسق المحيطي
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بعد وșيفي  ":  اثنني مها بعدين Abric,j.cيكون للتصور االجتماعي من وجهة نظر  أن ميكن

و هذه النظرة  1" ، و بعد معياري تكون عناصره مرتبطة بالتقييم و احلكمجند فيه عناصر مفيدة للفعل
 يوضح و .، خاصة فيما يتعلق بالوșائف اليت تقوم هباالنواة املركزية و النسق اǂيط متيز بوضوح بني

    .جليا ذلȬالذي وضعه  2اجلدول
  يوضǴ وșائف النواة املركزية والنسق ǂيȔ) 1(اجلدول 

  النسق اǂيطɄ  ةالنواة املركزي
  سمح بǚدماǯ جتارǡ األفراد، و التاريǸ املاضيي تربطنا بالذاكرة اجلماعية، وتاريǸ اجلماعة

  .امجاعية
  حتدد انسجام اجلماعة 

  يستوعب عدم التجانس يف اجلماعة

 مستقرة
  منسجمة
  صارمة

 مرن
  يتحمل التناقضات 

  حساس للسياق املباشر  ال تأبه بالسياق املباشر
  :فهاوșائ

تولّد معاين التصورات  -
  االجتماعية

  حتدد تنظيمها -

 :وșائفه
يسمح بالتأقلم مع الواقع  -

  اجملسد/املادي
 يسمح باختالف املضامني -
  Ʒمي النواة املركزية -

  
   .Moliner النواة املركزية و النسق اǂيط، فان وșائف الذي مييز بني Abricرأي  و على خالف

 ،على التوايل النواة املركزية و النسق اǂيطي إىلها التصورات االجتماعية اليت تتوفر علي عناصرالينسب 
خمتلف العناصر املكونة للتصور  تتواجد فيه أن النواة املركزية حتتوي على بعد تقييمي"Ɯيث يرى

ما مييز هذا الطرح انه يعترب هذا  و لعل. 3"االجتماعي بني قطب تفسريي متاما و قطب تقديري كلية
العناصر التقييمية ميكن أن جندها يف وهذا يعين أن العناصر التفسريية، املركزية، و النواة مستقال عن البعد

  .يف النسق اǂيطيأيضا النواة املركزية كما جندها 
                                                 
1 Abric.j.c.( 1994 ) …op cit. p   
2 Abric.j.c. Central System, Peripherique System: Their Functions and Roles in the Dynamics of Social 
Representation. Papers on Social Representation.1993.vol2.p76 
3 Moliner.p & Gueterman.m. Dynamique des Descriptions et des Explications dans une Représentation 
Sociale. Papers on Social Representations.2004. Vol. 13.p (03)  



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 49

  
أن عناصر التصور  ،ميكن القول فيما يتعلق بالطرح الثالث اخلاص باألنساق املعرفية القاعدية

 . التقييميةود التفسريية، ميكن أن جندها يف األبعا ،حميطية مركزية كانت أم االجتماعي

  
3 . 1 . 2 . .Ȕيǂالنسق ا :  

  
حتدد درجة و ،توفر هلا معانيهاألŒا ترتبط بالنواة املركزية اليت  ،يطيةأŒا حم يقال عن األنساق

لواجهة اليت تتالقى األنساق اǂيطة بأŒا ا النظر إىلميكن و .وșائفهامركزيتها، وتضفي عليها قيمها، و
تأقلم مع هذا ما جيعلها أكثر قدرة على الات اجملسدة يف احلياة اليومية، وفيها النواة املركزية بالوضعي

  .تسمح جملموț األفراد املكونني للجماعة بالتعايشالوضعيات اجلديدة، و
  

ويع تن، ودالتأقلم مع الواقع اجملس: هي وتقوم األنساق اǂيطة على ثالǫ وșائف أساسية 
  .أخريا محاية النواة املركزيةحمتويات التصور االجتماعي، و

  
  :التǖقلم .  1.  2.  1.  3 

استخدامه يف احلياة اليومية أثناء و ،ر التصور االجتماعيتجه األنساق اǂيطة Ʋو ضمان جتذت
فتدخالهتا تكون بالنظر فهي اليت تسمح بالتأقلم مع الوضعيات اجلديدة، . التبادل بني األفرادو ،االتصال

، من دون أن ميس هذا توقعات اآلخرين إىلإىل احتياجات الفرد إىل الفعل أو احلوار، أو بالنظر 
أن األنساق الفرعية اǂيطة  : "Ɯيث يقولابعد من هذا  Flamentيذهب و. لفرد الراسخةاعتقادات ا

   .1"ميكنها العمل بصفة مستقلة عن النواة املركزية
  
  
  
3  .1  .2  .2  .Ɂتوǂا Ȝتنوي:  
  

                                                 
1 Flament in Guimelli Christian (1994 ) in Seca. Jean-marie. Op cit. p 75 
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حƓ الدخول يف تناقȐ نسيب سماح ǂتويات جديدة بالتواجد، وتتم هذه اخلاصية من خالل الو
ن طريق هذه عو. يف حدود مقبولة مع النسق العامو Ûخفيفة لكنها تتموقع بصفةاة املركزية، ومع النو

  .األحداǫ دون أن تتغري بصفة جذريةو ،اآللية ميكن للتصور االجتماعي التأقلم مع تغريات السياق
  
  :ƥاية النواة املركزية.  3.  2.  1.  3
  

         خالل امتصاص كل ما ال ميكن وصفه  نتشكل األنساق اǂيطة محاية حقيقية للنواة املركزية م
ميكن  فهو يساعد على االحتفاظ مبا ال. أو تربيره، من دون أن يǘثر ذلȬ على النسق املعريف االجتماعي

املوايل يوضح خصوصيات األنساق 1اجلدولويف إطار عناصر النواة املركزية التفاوض حوله 
                         .اǂيطة

Ȕيǂالنسق ا  
 يسمح بǚدماǯ جتارǡ األفراد، و التاريǸ املاضي

 يستوعب عدم التجانس يف اجلماعة
  مرن 

  يتحمل التناقضات 
 حساس للسياق املباشر

  :ئفهوșا
  اجملسد/يسمح بالتأقلم مع الواقع املادي -
 يسمح باختالف املضامني -
  Ʒمي النواة املركزية -

  
  يوضǴ خصوصياǧ األƴاȓ اǂيطة) 2(اجلدول 

  
  
 : لدراسة التصوراǧ االجتماعية Țريةالتوجهاǧ الن . 4

 

                                                 
،  يوضح من خالله الوșائف األساسية لألنساق اǂيطة و الذي سبق ذكره Abric.-Jean-claude هذا جزء من اجلدول الذي وضعه  1

دخل مقارنة بوșائف النواة املركزية ، و يبني كيف أن األنساق اǂيطة متثل املتغري و املتحرȫ يف التصورات االجتماعية و هي اجلزء الذي ي
             .جهة اليت يتمظهر من خالهلا التصور االجتماعييف عالقة مباشرة مع الواقع اجملسد الذي يعيشه الفرد يف حياته اليومية، و هو الوا

) Abric.J.c. 1993(    
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األثر الظاهر نظريتني يف علم النفس االجتماعي كان هلما  العشريات األربع املاضية،خالل سادت 
نظرية التصورات  :هاتني النظريتني مهاويف أجيال الباحثني الذين اهتموا بدراسة التصورات االجتماعية، 

 theory of active 1 و نظرية األقلية النشطة ،theory of social representationاالجتماعية 

minority.  

  
 األقلية،معتقدات تشكل وآراء و أفكارصلة حم النشطة التصورات االجتماعية، تعترب نظرية األقلية

يف حني ترى  .األفرادتصورات اجتماعية مشتركة بني ƭموعة كبرية من  إىلŻ تتحول بعد مسار طويل 
  دقيق،وموضوعي، ونظرية التصورات االجتماعية، بان التصورات االجتماعية عبارة عن مسار نشط، 

  .من هذا فهو عقالين أكثرو
  

ن افالنظريت ،امههناȫ ثنائية حتكم يرى بان   Moscovici .S إال أن ،النظريتنيو رغم ما مييز 
إال أŒما ، األخرىكل نظرية تتواجد بصفة مستقلة عن  فǚذا كانت. تتقاربان من حيث أŒما تتباعدان

 ماكتطور نظرة ديناميكية يف حتليل احلقيقة االجتماعية، منها أن كل نظرية . تتقابالن يف وșائف كثرية
تأخذان كل األمهية يف الصراعات القائمة داخل اجملتمع، و .فهم التغري االجتماعيتستخدم كل نظرية يف 

  .كذا التغيريالفعل، واơاذ القرار، و تسامهان يف تقدمي ơمينات حول دوافعو
  

 :طةنȚرية األقلية النش . 1 . 4
  

التغري االجتماعي  أنمن   Moscovici .S   1976 إليهالنشطة على ما ذهب  األقليةتقوم نظرية 
بأثر عات والƕاعات وو موقعا بفعل الصرا، اليت تتخذ لنفسها مكانا األقلياتيربز انطالقا من قوة و يأيت

تعرب عن معاين الوضع الراهن،  غري اللفظية تدابري مقصودة،اليت حتمل إشاراهتا اللفظية و ةاألƴاȓ السلوكي
ترى هذه النظرية بان هناƦ ȫس أƴاȓ سلوكية جتعل األقليات و .2تطورات مستقبل الذين يتبنوŒاو

  .مǘثرة اجتماعيا
 :ƴوǯǽ األƴاȓ السلوكية . 1 . 1 . 4

                                                 
1 Moscovici,S. Psychologie des Minorités Actives. France. PUF .1979,  
2 Ibid. p 130 
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 )consistency ( التناȡم و التناسق.  1. 1.  1. 4

دام نفس الكلمات لدفع يتمثل التناغم يف تكرار الرسالة طوال الوقت، و تلجأ األقلية إىل استخ
         املسعى مجال بسيطة لتيسري الفهم،تستخدم يف هذا عتراف مبيزة وجهة نظر األقلية، والاألغلبية ل

  .1و يعترب أهم األƴاȓ السلوكيةاد إمجاț حول احلقيقة االجتماعية، تسهيل الوصول إىل إجيو
  

 )rigidity ( الصرامة. 2. 1.  1. 4
هبذا جترب األغلبية على فهم التأثري كن، والنمط، بان التنازل غري مم توحي األقلية من خالل هذا

  .2الدوغمايت لألقلية
  

 )equality ( اإلنصاف/املساواة.  3. 1.  1. 4
هو النمط الذي تريد من خالله األقلية إجياد عالقات مساواة مع األغلبية من خالل االستماț و

 3املتبادل لɈخر
  

 )investment ( االستثمار.  4. 1.  1. 4
يستثمر أعضاء األقلية يف االستعداد هلا ، Ɯيث يف إبراز القدرة على التضحية، و لنمطيتمثل هذا ا
ادǛ مبوبأŒا قناعات صحيحة  لȬضية، وهذا جيعل األغلبية تفسر ذاجلهد من اجل القالوقت واملال و

    4.حقيقية من وجهة نظر األقلية
 

 )autonomy ( االستقاللية.  5. 1.  1. 4

تستوجب هذه االستقاللية و. واملواقف األحكاماستقاللية  يفتظهر  لألقليةلنسبة االستقاللية با إن
هلذا يعترب التعصب كأحد عناصر االستقاللية ألنه تأكيد و. آراءهاجتاه  موضوعية، ومسئولة األقلية أن

  5.الصرامة يف املواقفالتصلب، وعلى الثبات و

                                                 
1 Moscovici,S. Psychologie des Minorités Actives… Op Cite. P 133 
2 Ibid. p 140 
3 Ibid. p 152 
4 Ibid. p 124 
5 Ibid. p125 
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يف احلالة اليت تكون  ، ميكن اعتبارها فاعلةباألقليات يبقى أن هذه األƴاȓ السلوكية اخلاصةو
انقطاț  أمام فǚننا ،السلوكية األƴاȓترفȐ هذه  األغلبيةǚذا افترضنا بان ، ففقط  مقبولة لدى األغلبية
هو النمط الوșيفي الكالسيكي الذي يرى بعدنا عن النمط اخلطي لالتصال، وهذا يو .العملية االتصالية

من النمط التفاعلي الذي يعطي  أكثرنقترǡ ، و األحوالتقبل حاصل يف كل املصدر على املس تأثريبان 
   .ملصدرأو ا على مسار العملية االتصالية اليت تكون لدى املرسل التأثري إمكانياتنفس 

  
4. 1 . 2 .  Ʉǭالورا ǯǽالنمو:  
  

يرتكز هذا النشطة يكون وراثيا، و لألقليةاالجتماعي  التأثرييقوم هذا النموذǯ على افتراض أن 
  .سنأيت على شرح هذه الثنائيةو.  simultaneouslyالتالزم و  sequentially على ثنائية املرحلية  املسار

  
 :ميكن تلخيص املرحلية يف املسار اآليت: املرحلية 

  
املخالفة ألفكار  األقلية أفكارهي مرحلة الكشف عن و: األوىلاملرحلة  

 .األغلبية

 
لة االحتضان ن و هي املرحلة اليت ال تعي فيها هي مرحو: املرحلة الثانية 

 .أوساطهااملسار الذي يتكون يف  األغلبية

 
 أنو تǘكد هذه املرحلة على . و هي مرحلة اجلهل املتعدد: املرحلة الثالثة 

.  صراحة من دون أن يعربوا عنهاجديدة  أفكارايعتنقون  األفرادخمتلف 
 ألفكارآخرين هلم باعتناق لم ع ال األفراد أنوبالتايل فعلى الرغم من 

هذا املسار موقعه على  يأخذو . يتقاƧون معتقدات خاصة فŒǚم ،األقلية
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كذا على و •) intra-individual levels ( املستويات الباطنية للفرد
 ∗ ) collective level (املستوى اجلماعي

 
انه آن  راحة علىمن خالل هذه املرحلة يعرب األفراد بص: املرحلة الرابعة 

   conversion أوان التغيري، وفيها يكون قد تشكّل التغيري  

  .و تقوم عملية تأثري األقلية النشطة على أساس فهم ديناميكية احلقيقة االجتماعية
  

 :نȚرية التصوراǧ االجتماعية . 2 . 4 
  

   ثني مع كثري من الباح،  Moscoviciأصحاǡ نظرية التصورات االجتماعية و على رأسهم  يتفق
على اعتبار التصورات  Levy-Bruhl (1927)و ،  Durkheim (1898) املنظرين االجتماعيني من أمثالو

، ومنها اهتمامه من خالل تركيزه على بعȐ الظواهر  Moscoviciأن إال. االجتماعية مسارا عقالنيا
نفس  تناولت اليت األخرى النظرياتنظرية متميزة عن  ،نظريتهجعل من  ،احلس املشترȫ عرفةمب

țاملوضو.  
  

  :املشترȄƩ ȫا نȚرة.  1. 2 . 4
  

 معرفة احلس إطاراملعرفة العلمية يف  اليت تعرفها تحوالتال Ɯثه عن أثناء Moscovici توصل
 ȫاملشترcommon sense knowledge  يتم التعبري عنها بصفة  ،اجملتمع من املعرفة موجودة يف اأنواعبان

املعرفة العلمية املوضوعية هي اليت تتحول  أن منعلى عكس ما اعتربه غريه و .جدلية عن طريق االتصال
يف التفاعل االجتماعي،  ةمعرفة احلس املشترȫ موجود اعترب Moscovici فانمعرفة احلس املشترȫ،  إىل
   .أوالها أمهية بالغة يف دراسته للتصورات االجتماعيةالضرورة نتاǯ املعرفة العلمية، ولقد ليست بو

  
احلقيقة  يف Ɯثتاليت التقليدية  تالدارسا إليه ذهبتملا  اجتاها معاكسا متاما Moscoviciه جتا

دون املعرفة  املشترȫ معرفة احلس هذه األخرية اعتربت إذ .التفكري االجتماعي حقيقةوالجتماعية ا

                                                 
  .يتواجد محتوى اإليمان و المعتقد في الفرد ذاته  •
  .يتقاسم مختلف األفراد الفكرة نفسها  ∗
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املعرفة العلمية  نهي ترى أو .احلقيقة االجتماعية خارǯو خارǯ التفكري االجتماعي تتواجدو ، العلمية
 على أساس املعتقدات، املشترȫ  سمعرفة احل تقوم بينما باملعرفة العقالنية، واملنطق، ترتبطموضوعية، و

  .غري موضوعيةما جيعل منها معرفة  هوو
  
       تطبيقية عملية و عقالنية، يف حني غريها من املعرفة تكون فقط  Ƴبويةإذا تعترب علمية و املعرفة العلميةف
يعترب  إذƸالف هذا الطرح متاما،    Moscovici  جند  هذايف مقابل و .بالتايل غري عقالنيةمشتركة و أو
مستقلة عن مسارات تشكيل  األحيانيف بعȐ كيل معرفة احلس املشترȫ خمتلفة، ومسارات تش أن

ة تحول املعرفلنتيجة فقط  تفان معرفة احلس املشترȫ ليس اإلشارة إليهكما متت ، واملعرفة العلمية
يشري إىل انه ة حتل حمل معرفة احلس املشترȫ، وأن املعرفة العلمي يرفȐ فكرةهو والزمن،  العلمية مع مر

مكانة  بأخذمدرسة عمومية جيدة تسمح يف املستقبل للمعرفة العلمية  أن ال يوافق القول الذي يدعي
  .املشترȫحلس معرفة ا

  
 .التموضȜ ر والتǲد :اعيةمساراǧ التصوراǧ االجتم.  2 . 2 . 4 

  
 تفاعلولتفكري االجتماعي، لكل من ا الرمزي هي النتاǯالتصورات االجتماعية  أنبميكن القول 

 األوليعطي املسار  ،متكاملني مسارين تتشكل هذه التصورات عربو. اجلماعاتاالتصال بني واألفراد 
 املوضوعاتإىل إدماǯ  هو املسار الثاين،و التموضع لغري الدال داللته، بينما يهدف ر التجد الذي نسميه

  .اخليالية حقيقة جيعل من األشياءاعات، واجلماحلقائق االجتماعية لألفراد و إطار يف
  
 .رالتǲد . 1 . 2 . 2 . 4 .

  
   Jodeletفسر ت، وإىل اجلذور االجتماعية للتصورات يعودر بالذاكرة اجلماعية، ويرتبط التجد

عترب ت، ومح ببناء احلقائق االجتماعية من خالل بناء التصورات االجتماعيةالتجذر يس أنكيف  1 1991

                                                 
 .Grand Dictionnaire de Psychologie.Paris : Larousse, ppنقال عن    Jodelet.Dتعريف التصورات االجتماعية للباحثة   1

667-672 
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تفسر تأيت بعدها، و الذي يف نفس الوقت للتصورات االجتماعيةيف وجودها  سريورة التجذر سابقةأن 
  .كما يليهذين املسارين 

  
 :التصوراǧ االجتماعيةعلى  ردالتǲ أسبقية 

 
االعتماد عية من حيث انه يسمح بفهم كيفية تشكيل يكون التجذر سابقا للتصورات االجتما

كما . ، فاملعرفة السابقة تسمح لنا بفهم املعرفة اجلديدة social interdependencies االجتماعي التباديل
ر اضيع التجدهذا فان مو إىل إضافة .Ʒيلنا التجذر من الناحية املعرفية إىل اجلذور العميقة لنظام التفكري

كما أن . هذا ما يسمح للذاكرة بلعب ادوار مهمة يف هذه السريورة، ويف املعرفة السابقة جندها حمتواه
  .مرجعيات مشتركةيلعب دور الوساطة بني الفرد واجلماعة من خالل إنتاǯ مدونة، ولغة، و التجدر

  
املواضيع اجلديدة اليت  أنمن هنا ميكن القول بان التجذر سابق للتصورات االجتماعية Ɯيث و

 ،يقوم مبقابلتها مع املعرفة السابقة املوجودة يف التجذر ،التعامل معها يف عاƁ احلياة اليومية إىلالفرد  أيتي
من التجربة  هي الكفيلة جبعل الفرد يتأقلم مع احلياة االجتماعية من خالل توșيف الرصيد السابق لهو

خالل ما  التفاعل منهلم باالتصال واليت تسمح ، وية لألفراداجلماعواملوجودة يف الذاكرة الفردية 
  .لغة ومرجعياتيشتركون فيه من مدونة و

  
 :لتصوراǧ االجتماعيةبناء اكيف يȮون التǾǲر الحقا ل 

 
أي تصور  ءكيف أن التجذر سابق لوجود التصورات االجتماعية، الن بنا ،أن رأيناسبق و

țإعطاءيقتضي  ،اجتماعي حول أي موضو  Ɠح țهلذا املوضو Ɩهذه ، وسبة للفردخذ داللته بالنيأمع
يعين أن الفرد من خالل و ما هو ،حمتواة يف إطار التجذر، أي املعرفة السابقة للفرد رأينااملعاين كما 

هو يف كل مّرة يف حاجة مألوف وغري متوقع، و ما هو غريتعامله مع عاƁ احلياة اليومية فانه يتعامل مع 
يستمدها من املعرفة السابقة اليت هذه املعاين مألوف، ف إىل ملألوفامعاين جديدة لتحويل غري  إضفاء إىل
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شكلها يف إطار التجربة اجلماعية، الن إدراȫ األشياء مرتبط بسلم القيم، الذي يتحدد أساسا يف إطار 
  1.ثقافة اجملتمع

  
 : objectification املوضوعانية . 2 . 2 . 2 . 4
 

إن   .املشترȫ للحياة اليومية سدمǰ فيها املوضوعات يف احلفهم الكيفية اليت تن ملوضوعانية لسّهت
 تاملواضيع اخلاصة يتم بناǗها و فهمها من خالل بناء صورة خاصة قد حتتوي على عناصر من الشحنا

إىل أن  Jodelet .D  2 تشريو  .حتويل األسطورة إىل حقيقة هو عملية املوضوعانيةعليه فان و. العاطفية
  : هيعدة مراحل  عرب سريورة متر التموضع

 تتمثل يف بناء صورة للموضوț انطالقا من ƭموعة من املعلومات اليتو: بناء الصورة 
الختيار إمكانيات لدى الفرد حول املوضوț نفسه، وتكون لديه عدة منافذ و

 .اص بالفرد ذاتهاخللقيم املعلومات على أساس سلم ا

 
الصورة يف النواة املركزية يسمح بǚنتاǯ  إن بناء :بناء الصورة يتم يف النواة املركزية 

    3.كون خمفيةعلنية بل قد ت، ال تكون دائما بنية تصورية

          ها للتصورات، ن االستقرار النسيب للنواة املركزية قد جيعل منها موّجميكن القول با
 إال 4.اجلماعات اليت تتقاسم احلقيقة االجتماعيةلدى األفراد و تواألحكام، والسلوكيا

اجلماعات يف نفس التصورات االجتماعية ال يشكل بالضرورة و األفراداشتراȫ  أن
     اجلماعاتاالنقسامات اليت ميكن أن تطرأ  وسط األفراد و وقاية من/حصانة

  .اجملتمع عامةو
من يتكلم  :مير عرب اإلجابة على األسئلة اخلمس اآلتية التموضع بان فهم مسار Jodelet .Dترى 

 Who speaks ? From Where ?  About(  أي منطلق Ý حول ماذا Ý بأية كيفية Ý و بأي اثر ÝÝ من 

What ?  How ?  With which effect ?  (  
  

                                                 
1 Jodelet, D. Les Représentation Sociales. Paris.PUF.p 54 
2 Ibid. p 55 
3 Ibid. p56 
4 Birgitta Orfali. Active Minority and Social Behavior. Journal for the Theory of Social Behavior.32:4. 
2002.p402 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 58

 أثناءشكله الفعلي يف االتصال و يأخذ كمسار  فان التموضع  Brigitta Orfaliبالنسبة لø و
   .االتصال

االستقرار ر يضمن بان التجد ، Jodelet.Dا ذكرته م إىلستنادا ميكن القول يف آخر هذه الفقرة ا
 اإلبداعياجلزء  املوضوعانيةعترب يف حني ي. بطنا بالذاكرة اجلماعيةƜكم انه ير ،للتصورات االجتماعية

بالتايل يدفعنا Ʋو و ،يةمعاين جديدة على التصورات االجتماع بǚضفاءيسمح لنا  إذ ،ذه التصوراتهل
من أن  W Thomas. تتوافق إىل حد كبري مع يذهب إليه   Jodelet .Dقول إن يف هذا ميكن الو .التغري

تعريف الوضعيات االجتماعية أثناء تفاعل األفراد يف العملية االتصالية يستجيب إىل حد كبري إىل ثنائية 
 تعريفوهي املواقف السابقة اليت Ʒملها األفراد الفاعلون يف الوضعية، أساسية لدى الفرد الفاعل و

الوضعية من طرف الفرد متفاعال مع اجلماعة، إضافة إىل الظروف املوضوعية اليت تتضمن قواعد 
   Thomasويشري عزي عبد الرمحان نقال عن  .مللزمة اجتماعياالسلوȫ ا

  
متثل الضوابط و املǘسسات  أŒاحتمل بعȐ االستقرار Ɯكم  إىل أن الظروف املوضوعية" 

اليت  اتو يتضمن جانب التعريف. للوضعيات تعريفهمن Żّ و م األفراداليت تشكل مواقف 
 1.اإلبداعييضفيها الفرد على الوضعية اجلانب الذايت 

  
يف نظريته حول تقسيم العمل االجتماعي Ɯيث يقول بان   Durkheimهذا التفسري عند  وجند

أي الزمن الداخلي ( ارجي اآلخر خ داخلي واحدمها  تعامل اإلنسان مثال مع الزمن يكون على مستويني
   .)و الزمن اخلارجي

" Ɩإال أن  كرونولوجيا أساسازمن خارجي يكون : معني للزمن كل ثقافة تقوم على مع ،
، و ال جند  الشعور يكون بالزمن الداخلي، و يكون نفسه بالنسبة للجميع ألننا نتقاƧه

إن  ....)لدراسيةالسنة ا( ركني إال من خالل بعȐ خصائص الزمن اخلارجي تأنفسنا مش
الزمن الداخلي ال يتمظهر دائما بصورة واضحة، فهو يتوقف على بنية فكرية متميزة هي 

                                                 
. دار األمة" -األبعاد الحضاريةبعض  - الفكر االجتماعي المعاصر و الظاهرة اإلعالمية و االتصالية" عزي عبد الرحمان   1

  31ص . 1995.الجزائر
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القصوى للوعي اجلماعي ، وركامي ينتمي إىل الفترات إن تصور الزمن حسب دو  ،التصور
   .1"يتفكرون زمنهم و زمن ƭتمعهم بنفس الطريقة األفرادوهي اليت جتعل 

  
ول بان هذه التوجهات املختلفة اليت تأخذها مسارات تشكيل التصورات و لكن هل ميكن الق

نا أمام نفس املسار بتوجهات خمتلفة، أناالجتماعية هي توجهات متناقضة ذات مسارات خمتلفة، أم 
 .وضوعانيةاملر، و دبالتج ةلفة مرتبطتحكم فيها متغريات خمتت

  
 Moscovici  ذين تعرض هلمالال األساسنيني ما Ź احلديث عنه فيما يتعلق باالجتاه إىلبالنظر 

 تتمثل األوىل يف ،إمكانيتني أمام فǚنناو هلذا . تفسريين خمتلفني لنفس املوضوț أمام فǚننا ،بالدراسة
يتم بناءا ...للحقيقةفان البناء االجتماعي " و منه  ،الصراț و الثانية Ʋوالتوجه Ʋو االستقرار،  إمكانية

التماثل، يف يولد  األولوقف فامل. خمتلفني عنا أŒم أومتشاهبني معنا،  اآلخرين يكون أن: ى موقفنيعل
țاملوايل يوضح لنا هذه العملية  شكلو ال.  2"حني يولد املوقف الثاين الصرا:  

  العالقة بني التǲدر واملوضوعانيةيوضǴ ) 2(الشȮل 
 țالدميقراطية مثال ( املوضو(  

 
  

  فضاء حواري
țالصرا  

  
  اɇخرالسلوكية                                        األƴاȓ                         األنا

  
  األȡلبية                                                                              األقلية

  
نظرية  إطاري يف ، و ال يتوفر الفضاء احلوارهو نفسه األنا ، فال Ʒدǫ الصراțإذا اعتربنا اآلخر 

فهوم املعرفة اآلخر يف عالقتهما باملوضوț مبو األناجند حركة دائمة متواصلة بني و التصورات االجتماعية
  . belief املعتقداتو
 

                                                 
1 Pascale ANCEL. Une Représentation Sociale Du Temps – Etude pour une sociologie de l’art- 
Paris.L’Harmattan.1996.p17 
2 Brigitta Orfali …op. cite p 406 
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5 -  ǧواالجتماعية التصورا ȬƮ املمارسة االجتماعية: 
  

 Sur les Relations entre Représentations" يف خالصة مقاله    Celso Pereira de Sà يقول

Sociales, Pratiques Socioculturelles et Comportements "  
  

 connaissance du sens( املشترȫ  احلس نوسع فهمنا حول معرفة أن إذا أردنا "

commun  (النظرية فعلينا يف احلياة اليومية،  الطريقة اليت تتدخل هباو Ƞعلى الصي țاالطال
ال نتوقف فقط عند سلوكية لألفراد، والت السوسيوثقافية، وبطة باملمارسااملفاهييمية املرت

  1."معرفية األساستلȬ اليت تكون يف 
  

فبعد ان تطرقنا إىل كيفية بناء التصورات . هذا الذي Ʋاول التعرض إليه يف هذا اجلزء من البحث
ها      سانعكية افكي، والعناصر املكونة هلا والتساǗل عن، ، و كيفية تنظيمها معرفيااالجتماعية ذهنيا

 األفرادتصرفات حȘ كيف تشكل العوامل اخلارجية، وعوامل اǂيط، وسنال .احلياة اليومية لألفراد على
  .حتول التصورات االجتماعية أومصدر لتغري 

  
فهم التغريات اليت حتدǫ على مستوى التصورات يف احتكاكها مع عاƁ احلياة  بان Flamentيرى 

  :اآليتلتساǗل اليومية يتطلب طرح ا
 عية متناقضة مع نسقهما الذي Ʒدǫ عندما يطّور الفاعل االجتماعي ممارسات اجتما -

Ýالتصوري  
  :لإلجابة على هذا السǘال يطرح احتمالني اثنني 

  
يف  و)  situation réversible( لالرتداديفترض فيه الفرد الفاعل بان الوضعية قابلة : االحتمال األول

 إدماǯو إدراƜǯيث يتم  التصور،املتناقضة حتدǫ تغريات على مستوى  تمارسااملفان  هذه احلالة
الن النواة املركزية  .اǂيطعن طريق حتول النسق  إالهذا ال Ʒدǫ  إال أنالعناصر اجلديدة يف التصور، 

                                                 
1 Celso Pereira De Sà. Sur les Représentations Sociales : Pratiques Socioculturelles et Comportements. 
Papers on Social Représentations. 1994. vol13. p 6 
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 وهنا نشهد حتوال للتصور االجتماعي وان كان. هبذه التغريات متأثرة/ةمكترثغري تبقى مستقرة و
  .1احيسط

Ɔلالرتداد قابلة  يفترض الفرد الفاعل بان الوضعية غري :االحتمال الثا )irréversible  (2 .  

  

التحوالت ثالǫ حاالت نقيس من خالهلا  لدينا أن   Abric .J.Cبناءا على ما سبق يعترب 
            ية اليت حتدǫ على مستوى التصورات االجتماعية يف عالقتها مع عاƁ احلياة اليوم والتغريات

          . التحول باملقاومة، Ż التحول املتدرǯ، فالتحول العنيف: هياملمارسات االجتماعية املختلفة وأو 
   

 آلياتيقاوم فيها النسق اǂيط و/يواجههي احلالة اليت و: التحول باملقاومة -
 3.الدفاț التقليدية، املمارسات املناقضة

  
التدرجيي عندما ال تكون املمارسات  Ʒدǫ التحول :التدرɄƶ التحول -

Ɯيث Ʒدǫ التحّول . اجلديدة يف تناقȐ تام مع النواة املركزية للتصور
 إطاريف ) اليت تكون حميطة ( اجلديدة  األنساق إدماǯيتم . بدون قطيعة

 4.تشكيل نسق جديد، أي تصور جديديتم بذلȬ النسق املركزي، و

 
هي احلالة اليت و. بطريقة عنيفةƷدǫ هذا التحول و  :العنيف التحول -

 إمكانية املركزية للتصّور، يف غياǡاملعاين  ،تتحدى فيها املمارسات اجلديدة
 أمهيةجهة النظر هذه فان ومن و. ق اǂيطسالدفاț على مستوى آليات الن

حتدǫ تكمن يف كوŒا ها النهائي، طابعودوامها، و اجلديدة،املمارسات 
  5.بالتايل يف التصور ككللنواة املركزية، وحتوال كامال ومباشرا يف ا

 

                                                 
1 Abric, j,c. ( 1994) …op cit. p75 
2 Ibid … p75 
3 Abric,j,c. ( 1994 ) …op cit. p77 
4 Ibid. p 77 
5 Ibid. p78 
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الفكر  عادةاملمارسات االجتماعية اليت نطلق عليها عالقة بني التصورات االجتماعية وال إن
ديثنا عن ح أثناءنعّبر عن هذا الفكر العملي  فǚننا األحيانالعملي، ليست دائما واضحة بل يف الكثري من 

فيها  ليت تداخلتإىل الدراسات األوىل ا ل يرجع يف جزء كبري منههذا التداخالتصورات االجتماعية، و
هو الذي جعل أن التعريفات اخلاصة والوضعيات ، و توالسلوكيادراسة التصورات مع املمارسات 

نتاǯ االتصال الشخصي يراها " Moscovici فمثال. بالتصورات االجتماعية كان هلا طابعا عمليا
فان التصورات إذا،  إليه بالنسبة. 1"االتصال بني األفرادات، ويداد السلوكأن وșيفتها هي إعالتباديل، و

  .مصدرها األساسي عاƁ احلياة اليومية يشكلباملمارسات اليومية، واالجتماعية مرتبطة بصفة مباشرة 
  

 بني التصورات االجتماعية و الفكر العمليربطا مباشرا تربط  Jodelet .Dمن جهة أخرى جند 
Ʋو االتصال، و الفهم و التحكم  هالتصورات االجتماعية هي طرق للفكر العملي املوج " ليهافبالنسبة إ

       2" يف الوسط االجتماعي، و املادي، و املثايل
  

 
 :الوضعية االجتماعيةالتصوراǧ االجتماعية و  . 1 .5

 
الفاعل عه من طرف و وض ،الفضاء الذي يتم بناǗه على أŒا ،الوضعية االجتماعيةنعرف "

باإلضافة إىل أŒا هي اليت  ،االنتباه الفرعي و املركّز االنتباهحمط  ،على التوايل الذي يكون
 ،يف نفس الوقت بةƭّرو معترف هباالوضعية معايشة، أي تكون  .تثري ردود أفعال الفاعل

 )focale( حول موضوț بǘريالوضعية تنتظم . فيها إالّ أŒا ال تكون بالضرورة مفكّر
   3 "...، و ميثل الشȬ األساسيقطب االنتباهيست
  

الذي يسمح للتصورات بالتشكل  اإلطار متثلو بناءا على هذا التعريف فان الوضعية 
عليه فان و ء الذي يسمح باحتكاȫ التصورات مع الواقع،متثل بذلȬ الفضاوالتكوين واالنتظام، و

                                                 
1 Celso Pereira De Sà … op. cit. p 01 
2 Ibid. p 02 
3 Alain Eraly L’Expression et la Représentation une théorie sociale de la communication. L’Harmaton. 
2000. pp 68-69 
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كما  فهذا األخريمن خالل االنتباه،  إالرد فال إىلالوضعية متثل جزءا من الواقع املعايش، ال تنتقل 
 .بتنظيم احلقل الذي نتصرف فيههو الذي يسمح لنا  George Herbert Mead ذلȬ إىليشري 

عن  شالفضاء الذي تتفاعل يف إطاره التصورات االجتماعية مع الواقع املعاي فالوضعية إذا هي
  .إذا انتبه إليهطريق االنتباه، فال يصبح هذا الواقع حقيقة فردية إال 

      
تصبح  ولكنهاينتبه إليها األفراد، هذه الوضعيات مستقلة يف وجودها ما Ɓ  انطالقا من هنا تكون

 محتيله من حيث أŒا عاطفيال مهبناء تصبحبل  .ممن خالل انتباهه عليها واإذا استحوذ بناءهم املعريف
     .اƀ...حمزنةومǘثرة، و، أخرى خطرية، وتارة ة، فهي مزعجمتنوعة حتمل ألوانا عاطفية إىل الذاكرة اليت

  .به ونيشعروعلى العاƁ  األفرادتعرف الطريقة اليت من خالهلا يهي  الوضعية فانمن هنا و
  

 . و عاطفتنا ستجابة لذاكرتناا ،ستجابة للوضعية هي بطريقة مااال و على هذا األساس، فان
يف الوقت الذي تعترب هي ذاهتا مشكّلة ، شكيل الوضعياتتتدخالن باستمرار يف ت و العاطفة  فالذاكرة 

 .أنفسنانكتشف ذاكرتنا و عاطفتنا يف العاƁ املعايش ال يف باطن  أننا، أي من هذه الوضعيات
 

" la situation est une construction cognitive autant qu'affective, elle résulte 
d'opération mnémonique et elle revêt toujours une couleur émotionnelle: 
elle est agaçante, menaçante attendrissante lugubre etc. . Une situation est 
une certaine façon de reconnaître et d'éprouver   Le monde. Réagir à une 
situation c'est donc en quelque sorte réagir à sa propre mémoire et sa 
propre affectivité. l'une ou l'autre entrent constamment dans la formation 
des situation auxquelles nous ne cessant de réagir je veux dire que c'est 
initialement dans le monde vécu non point à l'intérieur de nous même que se 
découvrent notre mémoire et nos passions"1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ibid … p 69 
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  املواقفوالتصوراǧ االجتماعية  . 2 . 5
  

 إىلتوجه مناسب  أŒا أو/بنية معرفية مستقرة نسبيا و"  أŒانعرف املواقف على  أنميكننا انطالقا 
ال تكون  املواقفاملعƖ فان  وهبذا...).  خمدرات، اجلنس، اجليش( حد ما Ʋو موضوț اجتماعي 

من مستوى آخر تكون ...) آراء، سلوȫ( يف احلقيقة تنظم حقائق نفسية  إƴاو  مالحظة و ال مدركة،
Șسوسة بالنسبة للمالحǂاملالحظة، و ا ǰ1".هي النتائ   

  
)  contexte d’interdépendance sociale(تباديل  اجتماعي يف سياق يتموقع كل سلوȫ إنساين

، و هذا الذي جنده يف كل عالقة  بة يف نفس الوقتمنبه و استجاو كل سلوȫ هبذا املعƖ التباديل هو  ، 
جتمع فاعلني اجتماعيني سواء كانت هذه العالقة مباشرة أو رمزية، و منه فان السلوȫ إذا هو رد فعل 

   2.للجسم Ʒكمه حالة اجلسم ذاته و الوضعية اليت حتركه
  

ال  مسامهته يف هذا اجملتعتربواقف يف الوضعيات االجتماعية، ودراسة امل إىل  Thomasقد بادر  و
شابه كبري بني مفهوم  بان هناȫ ت  Jaspars & Frase ( 1984)قد الحȘ الباحثني، و نمرجعية لكثري م

Thomas للمواقف االجتماعية ، ومفهوم  Moscovici  ،فكالمها ينطلق من ما " للتصورات االجتماعية
يف  األفرادفانه يربط مواقف   Thomas   إىلعدنا  فǚذا. 3"ذايتما هو فردي وتماعي للوصول إىل هو اج

تتميز ببعȐ  هيو التفاعل بني األفراداليت Ʒدǫ فيها االتصال و احلياة اليومية بالوضعيات االجتماعية
يسمح هلم بالتأقلم  هو ما، واالستقرار Ɯكم أŒا متثل ما هو اجتماعي ، أي ما هو مشترȫ بني األفراد

الذاكرة اجلماعية،  إىلاليت حتيلهم ثل التجربة اجلماعية لألفراد، هي متو) عية اهلاء تعود على الوض( ها مع
هي اليت وبالنواة املركزية اليت هلا خاصية التجدر   Moscoviciهذا املعƖ يقترǡ كثريا مما يسميه و

  .الثبات يف الواقع املعايشت االجتماعية نوț من االستقرار وتضمن للتصورا
  

                                                 
1 Moscovici, S (1984) …. Op cit. p 392 
2 Ibid…p 391 
3 Robert Farr Attitude, Social Représentations and Social Attitudes. Papers on Social Representations. 
1994. Vol 03. p 03 
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   يرى بان تعريف الوضعية ميثل املوقف اإلبداعي لدى الفرد الفاعل  Thomasمن جهة أخرى فان  و
هذا يسمح ، و∗هو الذي يسمح له بالتأثري يف الوضعيات أي التأثري يف املواقف املختلفة يف الوضعيةو

 عن النسق اǂيط فيعتربه   Moscoviciما ذكره  إىلعدنا  إذاو. معاين األشياء و التوجه Ʋوهابتغيري 
  تطور التصورات االجتماعية أوالذي يسمح هلا بتغري املرن يف التصورات االجتماعية، واجلزء 

 
 .االتصال اجلماهɃƘالتصوراǧ االجتماعية و . 3 . 5
  

االجتماعية يف  تللسلوكياالتصورات االجتماعية يف مواجهتها  أن إىليف العنصر السابق  انتهينا
هذا االتصالية املوجودة و األنساقخمتلف  إىلالسلوȫ، تلجا  أƴاȓها عاƁ احلياة اليومية و اليت Ƨينا

 األنساقاستخدام  إىل أونسق دون نسق،  إىلالوضعية االجتماعية اليت تفرض اللجوء  أوحسب السياق، 
اليت نقصد االتصال املختلفة و أنواțاالتصالية تشمل  األنساقهذه املختلفة بطريقة مشتركة ومتكاملة، و

  .االتصال عن طريق وسائل االتصال اجلماهرييةاالتصال الشخصي و األساسى هبا عل
  

علميا فان مسامهة ي التباديل مسالة حمسومة عمليا واالتصال الشخص إىلاللجوء  أمركان  إذاو
وسائل االتصال اجلماهريية اليوم يف عمليات االتصال اليومية يف عاƁ احلياة اليومية ما زالت حمل 

اجملتمعات  إطاريف  األفرادلنسبة للبعȐ مسالة تدخل وسائل االتصال اجلماهريية يف حياة با .تساǗالت
هذه الوسائل يف  تأخذه طبيعة املكانة واملوقع الذيالتساǗل يكمن يف  إƴا، وإشكالƁ يعد حمل  املعاصرة
          معرفية، ما هي املستويات اليت تتدخل فيها وسائل االتصال اجلماهريية هل هي، واألفرادحياة 
هذا االجتاه ميثله كل كل هذه املستويات وغريها، و أم... سلوكية أمرمزية،  أمعاطفية،  أم، إدراكية أم

 إمكانيةواآلنية لوسائل االتصال اجلماهريية، والذين يعتقدون املباشرة،  التأثرياتافتراضات  اجتاوزوالذين 
  .هذه الوسائل على مدى بعيد تأثري

  
الذين يرون صرة باالتصال الشخصي التباديل، واالهتمامات املعا أصحاǡجه الثاين فيمثله التو أما

 األوقاتهينة جدا مقارنة بكل  هاعن طريق أو/مع وسائل االتصال اجلماهريية األفرادبان نسبة اتصال 
ار ما غري متوقف على غرتمر ودائم، وهو يف اتصال مسا الفرد بعيدا عن هذه الوسائل، واليت يقضيه

                                                 
  هو القائل إذا عّرف األفراد الوضعيات على أنها حقائق، فإنها تصبح حقائق في انعكاساتها" توماس" أليس  ∗
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نسب املشاهدة بالنسبة للمشاهد  أعلىكانت  فǚذا،  1"ال نتصل  أنال ميكن "  P. Watzlawickيقوله   
الفرد يف اتصال فان الزمن املتبقي يقضيه عات يف اليوم اس) 07(سبعة  أو) 06(ستة  إىلتصل  •املداوم
  .مستمر بعيدا عن وسائل االتصال اجلماهريية ƭتمعي

  
انه  إالمكانة وسائل االتصال اجلماهريية  أو/ وșيفة أو/ختالف املعريف حول موقعبغȐ النظر عن االو

يف  أثرهابذلȬ فان ي مالحظة يتفق حوهلا االجتاهني وهور ƭتمعاتنا املعاصرة بدوŒا، ونتص أنال ميكن 
    . أي درجة وعلى أي مستوى إىللكن ذه اجملتمعات ال Ʒتمل التشكيȬ وه
 
  
 

                                                 
 « P.Watzlawick    « On ne peut pas ne pas communiquerمقولة    1
 « G.Gerbner  « heavy viewerآما يسميها    •



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لــثالفصل الثا
  

 البناء المنهجي للبحث
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  البناء االجتماعɄ للحقيقة . 6
  

  :االجتماعɄ للحقيقة بناءمدخل إƂ فلسفة ال . 1.  6           
 
 

       إن عصر ما بعد احلداثة هو عصر اإلبداț أكثر منه عصر اكتشاف األحداǫ الشخصية " 
واجهة صدق يف م viability قابلية احلياةداثة يشري إىل ما بعد احلواالجتماعية، إن عصر البنائية و

الباحثني ولوجية، فأصبح اهتمام املنظرين والدعاوى املعرفية ، كما يويل اهتماما خاصا بالقضايا االبستم
   باملقارنة مع عصر احلداثة و. دل اهتمامهم مبحتوى ما يعرفونبالكيفية اليت يتلقى هبا الناس املعرفة، يعا

فان عصر ما بعد احلداثة يربز ) عاƁ بصفة حيادية حيث تكون احلقائق مستقلة عن الذاتية، يكتشفها ال( 
       هدف املالحظة هذه املرحلة هو وثاقة الصلة بني إن الذي مييز  .املشاركة اإلنسانية يف بناء املعرفة

ظواهر فيه على أساس السياق، وتتميز موضوعها، إضافة إىل أن طبيعة املعاين تكون نسبية، و تقوم الو
  1."كيفيةاجتماعية، استقرائية، تأويلية، ولفهم كوŒا اسريورة املعرفة و

  
ما بعد مرحلة احلداثة، و( ني املرحلتني فلسفة احلياة اليومية بإن اختالف النظرة إىل األشياء، و 
    كيفية الوصول إليها، فقد أصبح التركيزوانعكس على تفسري الباحثني للحقيقة االجتماعية ) احلداثة 

بل إن أكثر أصحاǡ هذا  2."ال يكتشفوŒاو اجلماعات حقائقهم االجتماعية وألفراد على مسلȬ يبين ا"
أŒم ال ميلكون أية وسيلة و 3.يشككون يف إمكانية نفوذ األفراد مباشرة إىل العاƁ اخلارجي"التوجه 

ارجية أي احلقيقة اخل( تسمح هلم بالتأكد قطعيا ّمما إذا كانت بناءاهتم تتوافق مع احلقيقة املستقلة 
إƴا الذي Ʒدǫ أن األفراد بǚمكاŒم معرفة ما إذا كانت هذه األخرية ، و)ودة يف عاƁ احلياة اليومية املوج

  ơ.4دمهم) أي البناءات ( 

  

                                                 
1 Jonathan D. Raskin. Constructivism in Psychology: Personal Construct Psychology, Radical 
Constructivism, and Social Constructionism. American Communication Journal. Volume 5, Issue 3, 
Spring 2002. p 04 
2 Ibid p04 
3 Ibid p04 
4 Ibid p04 
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الذي   Alfred Schutzوجهها البارز  احلياة اليومية إىل الظاهراتية ويرجع النقاȇ حول حقيقة 
قيقة اليومية، فاستنتǰ أن الفرد يستخدم عناصر املعرفة املشتركة لبناء عمد إىل حتليل البناء االجتماعي للح

  على هذا فان حلقائق املتقاƧة بني األفراد، وا
"  Ȑكل احلقائق اليت نستند إليها يف حياتنا اليومية هي حمصلة بناء مجاعي تقوم على بع

     1"قواعد التفكري اليت نتقاƧها مع أفراد مجاعتنا الثقافية

 
تعود إىل الدراسات األوىل اليت قام  بناء احلقيقة االجتماعية للبحث يف أن املسامهة التأسيسية إال

و    Schützكثريا عن تقاليد الظاهراتيني من أمثال  انال يبتعد ناللذا  Berger & Luckmanهبا 
Garfinkel  وRicœur  وصوال إىلSearle     وKenneth Burke. يث عن يعترب كثريون أن احلدو
على الرغم من أن النقاȇ حول هذا املوضوț قد يدفعنا جتماعي للحقيقة هو حديث متشعب، والبناء اال

إىل التأصيل له من خالل هذه املرجعيات، إال أن حقيقة احلديث عن هذا املوضوț هو حديث عن 
حتريرا للعلوم الذي يعترب هذا النقاDear.1994 .p298    ( ȇ(هذا يǘكده ثة، ومرحلة ما بعد احلدا

  :االجتماعية من التصورات االجتماعية، إذ يقول 
  
إن ربط احلديث عن البناء االجتماعي باحلديث عن مرحلة ما بعد احلداثة، و االعتراف "  

لى انه حترير من الناحية االبستمولوجية بنسبية و غموض التصورات، ميكن النظر إليه ع
  )   Dear.1994 .p298("للعلوم االجتماعية

  .  احلقيقة االجتماعية من التصورات االجتماعية إىل هبذا يعرب عن انتقال الدراسات و
  

       قترǡ األساسي هو فلسفي ميكن االقتراǡ إىل مفهوم احلقيقة من عدة مقتربات، إالّ أن امل
ب عنه كل ما يترتو ط باإلنسانفلسفي ألنه مرتبط بالوجود، أي العاƁ اخلارجي الذي Ʒي اجتماعي،و

يكون اجتماعيا الن احلقيقة أساسا هي و .تأويلهيده، وقبضه، وتفسريه، وحتدجراء تعامل اإلنسان معه، و
اليت تشكل جتربته واإلطار الذي نسان يف عاƁ احلياة اليومية، واجتماعية، على األقل تلȬ اليت يعيشها اإل
  .يسمح له باالنتقال إىل العاƁ اخلارجي

                                                 
1 Alex Mucchielli. Etudes des Communication: Approche par la Contextualisation. Armand Colin. 
2005. p 29 
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الطرح  :مهاترقت عليهما العلوم االجتماعية وأساسني افيز بني طرحني كننا ابتداء أن ƴمي
 موضوعية، يف مقابل الطرح الكيفي، الذي يعترب هذه احلقائقو االمربيقي الذي يعترب احلقائق خارجية،

 .اجلماعاتاألفراد وتنتǰ يف ذهن  ،ذاتية

 
 
6  .1  .1 . ɄيقƎاالم Ƙللحقيقة التفس. 
 

. اƁ اخلارجي كما هي يف الواقعاإلدراȫ ما هو إال معلومات يتلقاها اإلنسان عن العيرى هذا االجتاه أن 
. يف إطار هذا االجتاه تشكل حواس اإلنسان آالت استقبال للمعلومات اليت تأيت إليه من العاƁ اخلارجيو

 Ȭذا كنت أمام شيء و أدركه كذلǚفلسببني) أي كشيء موجود أمامي ( ف:  
  .وجود حقيقي بعيد عن خيايل أوهلما أن الشيء له -
 .امللتقطة تعترب صورة وفية للصورة األصلية/امللقاةثانيهما أن الصورة  -

 1معلوماتنا عن العاƁ اخلارجي تأتينا عن طريق التجربةويرى هذا االجتاه أن أفكارنا و

  
6  .1  .2   .ɄيفȮال Ƙللحقيقة التفس. 

 
 إذاوسيلة للتحقق مما  أيةال ƴلȬ إىل ادراكاته الذاتية، و إالّ أن اإلنسان ال ينفذ ،يعترب هذا االجتاه
يف هذا   .Kant E تتعترب أطروحاو .للحقيقة كما هي معايشةاحلقيقة مطابقة كانت انطباعاتنا حول 
فهو ) رغم البعد الزمين ( تشكل أول باǡ يفتح على عصر ما بعد احلداثة اجملال متميزة، وسابقة، و

ومنه حّول " ل فهم العاƁ، علينا باالهتمام أوال باألدوات اليت تسمح لنا بفهمهقبل أن Ʋاو" القائل 
أن يتجه Ʋو ... ال ينبغي للتفكري" تأكيده على انه ، من خالل املعرفة خاصةوجهة الفلسفة عامة، و

اهلاء تعود على    ( ا هحدود العقل على إدراكو ،ماهية األشياء، بقدر ما عليه التوجه Ʋو قدرات
لكننا ال نعرفها كما هي يف الواقع، وال ميكننا إدراكها إال من موجودة و يضيف،احلقيقة ف .")األشياء 

  .خالل تصنيفاتنا الذهنية
  

                                                 
1 Jean François Dortier  Les Sciences Humaines- panorama des connaissances- édition Sciences 
Humaines. 1998. p 435 
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  املعرفة تقوم على بعدين فيقول يف هذا التحليل على اعتبار  .Kant Eيرتكز  و
  
مثل الشكل ( التجربة عوامل امربيقية تأتينا من : كل معرفة حتتوي عاملني متميزين مها"  

ƴاذǯ ذهنية، أو تصنيفات يقال هلا /و عناصر غري امربيقية، متثل أطرا...). و احلجم واللون
  1."و اليت ال تنتǰ من األشياء ذاهتا، و إƴا من طريقة إدراكنا هلا   a prioriأحكام مسبقة 

  
بل Ʋن من ينظم العاƁ . مربيقيةوحدة األشياء بالنسبة إليه ال تعترب نتيجة للتجربة اال من هنا فان
ميكّننا من التفكري  إن وحدة األشياء هي إطار للتفكري سابق للتجربة سبقا منطقيا،. من اجل التفكري فيه

أن إدراكنا مطابق متاما لألشياء، هو االنتظام االنطباț بان احلقيقة خارجية، و إن ما يعطينايف العاƁ، و
régularité  الصرامة وla rigueur  2"حواسنا مييزاناللذان .  

  
، اذ قلب تقطيعة فلسفية مع ما سبقه من أطروحا  .Kant Eالطرح الذي قدمه  وهلذا اعترب

تركيز االهتمام على الكيفية اليت  نصل هبا إىل العاƁ اخلارجي، ال ب إشكالية دراسة حقيقة احلياة اليومية 
   .مبوضوț هذا األخري

  
  .نȚرية مقاربة: يةقيقة املǘسساتاƩاليومية إƂ من حقيقة اƩياة  . 2.  6

 
  Berger & Luckmann بناء اƩقيقة االجتماعية عند.  1. 2.  6

  
سات ويعترب املǘسس الفعلي للدرا يف هذا اجملال مرجعية،  Berger & Luckmannمسامهة  تعّد

       ة إدراȫ األفراد للحقيقة، على كيفي بالتركيزحول بناء احلقيقة االجتماعية، فهو Ʒلّل احلياة اليومية 
  يرىو

يف  ،بالنسبة إليهم معƖ ذايت من طرف األفراد، و هي حتمل احلقيقة تتأتى إلينا مǘولة" أن  
  . 3"ل عاƁ منسجمشك

                                                 
1 Jean François Dortier …. Op. cit. p 437 
2 Ibid… p 436 
3 Peter Berger & Thomas Luckmann. La Construction Sociale De La Réalité. Trad. Pierre Taminiaux. 
2em édition. Armand Colin. 2002. p 35 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 71

  
 & Bergerلø بالنسبة . خارǯ ذواتنا اوجود ال متلȬو، فقطتية ذا أبدا، أن احلقيقة هذا ال يعينو

Luckmann  " احلياة اليومية Ɓال يعتربون عا ،Ɩفان أفراد اجملتمع يف تصرفاهتم الذاتية املشحونة باملع
ت هذا تثّبأفعاهلم اليت م وصوله يف أفكارهكمعطى من معطيات احلقيقة فقط، بل هو أيضا، عاƁ جيد أ

Ɓ1"كحقيقة  العا   
  

Ʒلّل عاƁ يف إطار عاƁ احلياة اليومية، و حقيقة احلياة اليومية   Berger & Luckmannو Ʒلّل  
يتأتى إلينا بعد حني كعاƁ متبادل "فيقول عن عاƁ احلياة اليومية انه . احلياة اليومية كعاƁ متبادل الذوات

هذا العاƁ هو العاƁ الذي اشترȫ فيه مع اآلخرين، مع الوعي و 2"وات، كعاƁ اقتسمه مع اآلخرينالذ
بينما عاƁ احلياة . أفراد آخرين ةبوجود عواƁ أخرى ميكنين معايشتها بصفة فردية من دون مشارك

ان اجتاهايت أكون مدركا بتفاعل، أو اتصال دائم و مستمر، واليومية ال ميكنين التواجد فيه بدون 
Ʋ تتوافق مع اجتاهات  والطبيعية ،Ɓ3".اآلخرين الطبيعيةهذا العا   

  
يتسم  .إىل عاƁ احلياة اليومية على انه مشكّل من قطاعني أساسني Berger & Luckmannينظر 

 țاجلزء الذي ال تتطلب فيه حقيقة احلياة اليومية حتققا  هول بالرتابة أو الروتني، و األّوالقطا
vérification رد وجودهاƭ الذي نطمئن له، . ، و بروزها أمامنا، و حضورهاإضافيا على țوهو القطا
بينما يشكل الثاين القطاț احلامل لإلشكاليات بكل أنواعها، أي كل ما  ".كما هو نعيشهوال نراجعه، و

           و عادية  ال يدخل يف إطار العاƁ الروتيين الذي أنا متعّود عليه، و الذي أعيشه بصفة يومية
  .4بدون إشكالو
  

فيما يتعلق Ɯقيقة احلياة اليومية على املعرفة اليت توجه   Berger & Luckmannينصب اهتمام  
احلياة اليومية يف عن الكيفية اليت تتأتى هبا احلقيقة يف عاƁ  تساءالنييف عاƁ احلياة اليومية، و اسلوكياتن

                                                 
1 Ibid. … p 32 
2 Peter Berger & Thomas Luckmann… op. cit. p 36 
3 Ibid… pp 36-37 
4 Ibid. … p 37 
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يف حتديد حقيقة احلياة اليومية على  Berger & Luckmannيرتكز  .∗مع ترȫ ألفراد اجملتإطار احلس املش
ن احلس املشترȫ يقدم لنا أتنظر إليها على اŒا جتربة ذاتية، وتعترب التفسري الظاهرايت للحياة اليومية اليت 

رجوț إذا حاولنا تفسري حقيقة احلس املشترȫ فينبغي الو)  quasi-scientifique( تقريبا تفسريات علمية
  .1إىل هذه التفسريات

  
الظواهر اليت ليست ب اƴاو يعتربان أن حقيقة احلياة اليومية ليست مرتبطة بالوجود اآلين و 

ة منه فان جتربتنا للحياة اليومية تتأسس بالنظر إىل درجو)  ici et maintenant( هنا موجودة اآلن و
  . •املكان االبتعاد أو القرǡ يف الزمان و

  
فكرة الذاتية التبادلية كوŒا مميزة لعاƁ احلياة اليومية، مقارنة   Berger & Luckmannيطرح و

بالعواƁ األخرى، من حيث أن عاƁ احلياة اليومية هو العاƁ الذي يعي فيه الفرد غريه اآلخرين بنفس 
أجد نفسي "  الطريقة اليت يعي هبا ذاته، عكس العواƁ األخرى اليت جيد فيها الفرد نفسه وحيدا، فمثال

ا لɈخرين، كما يظهر يل يف عاƁ األحالم وحيدا ، يف حني اعلم يقينا أن عاƁ احلياة اليومية يظهر حقيقي
  2.بالفعل ال ميكن أن أتواجد يف عاƁ احلياة اليومية بدون تفاعل مع اآلخرين أو اتصال دائم معهمو. متاما
       

بادل مستمر بني املعاين اليت Ʒملها و تلȬ اليت من جهة أخرى فان الفرد يعي جيدا أن هناȫ تو
هلذا فان االجتاه الطبيعي هو و .Ʒملها اآلخرون يف هذا العاƁ الذي نتقاسم فيه احلس املشترȫ حلقيقته

ȫو الوعي باحلس املشترƲ بني كثري من الناس ،اجتاه ȫمشتر Ɓيلنا إىل عاƷ ما مييز هذه احلقيقة و .ألنه
ال حتتاǯ إىل برهنة على وجودها، أكثر من ƭرد أŒا تتأتى إلينا كحقيقة معطاة وى عن احلقائق األخر

يبقى انه إذا كانت هذه خاصية حقيقة عاƁ احلياة  ș.3هورها، فوجودها حتصيل حاصل، و ضروري
  .مييزان بني نوعني من احلقائق اليومية   Berger & Luckmannاليومية، فأن 

  .ال نساءلهيشه بصفة روتينية، وعادتوية، نعاقطاț تغمره ال -

                                                 
ز مجرد االهتمام بالمعرفة الخاصة بالحس المشترك ، إلى آيفية تأثر الحقيقة اليومية تجاو Berger & Luckmann و لكن اهتمام   ∗

  . بالبناءات النظرية للمثقفين
1 Peter Berger & Thomas Luckmann … op. cit. p 37 

  ريق جسديلهذا يقول برقر و لكمان أن منطقة الحياة اليومية األقرب بالنسبة لي هي التي أنفذ إليها مباشرة عن ط   •
2 Peter Berger & Thomas Luckmann … op. cit. p36 
3 Peter Berger & Thomas Luckmann … op. cit. p 37 
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       اليت Ɓ نتعود عليها، )  problème( قطاț يغمره الشȬ، يتأتى إلينا كمجموعة من املشكالت  -
 .عتربها جديدة يف جتربة احلياة اليوميةنو

  
حقيقة تدخل يف إما أن يكون الفرد أمام . يتم التعامل يف إطار عاƁ احلياة على هذين األساسنيو
أŒا تدخل يف إطار ما  و إما. هذا جيعل التعامل مبا هو مشترȫ يف عاƁ احلس املشترȫلعادتوية، وإطار ا

ي الذي تعّود ميكن أن يسبب مشكال للفرد، من حيث أن التجربة اجلديدة ال تدخل فيما هو روتيين، أ
  . هذا يفترض منه تعامال خمتلفاعليه دون مساءلة، و

        
مكنة املوجودة يف احلس املشترȫ التجربة اجلديدة، بالبحث عن اخليارات امليقوم الفرد يف مواجهة 

اليت ميكن أن تناسب التجربة اجلديدة ،  فيحاول أن ينمطها يف إحدى واليت يشترȫ فيها مع اآلخرين، و
يشة يومية املع، ألŒا يف كل األحوال ال ơرǯ عن عاƁ احلياة الȓ السلوكية اخلاصة باحلس املشترȫاألƴا

ال Ƹرǯ عن هذا العاƁ إالّ يف احلالة اليت ينمط الفرد التجربة اجلديدة يف إحدى من طرف األفراد، و
  .العواƁ األخرى غري عاƁ احلياة اليومية

 
6  .2 .2  .Ʃسساتيةقيقة املاǘ  عندJean Searle    
 

املعرفة اليت ƴتلȬ العاƁ الذي Ʒيط بنا و"الله أن من افتراض أساسي يǘكد من خ Searle ينطلق
سياق الترحيب بفكرة أن العاƁ واحلقيقة هي  قد جاءت هذه املسامهة يفو 1" حوهلا يتم بناǗها اجتماعيا

ينبغي البحث عن ما إذا كانت العاƁ موجود هناȫ، و" فكرة أن  انه ينبغي االنتهاء منبناء اجتماعي، و
  2"تصوراتنا مطابقة له أم ال 

  
ال يبتعد كثريا عن هذا اإلطار العام للدراسات، إالّ انه يقّر بوجود عاJean Searle  Ɓرغم أن 

سنعرض يف هذا العنصر بعȐ و. جي مستقل عن اإلنسان يف وجوده، ومرتبط به يف وșائفهمادي خار
  :على أساسني اثنني مها Jean Searleتقوم مسامهة و. ما جاء من هذا الطرح

                                                 
1 Francis Schrag.  Searle on the construction of social reality. Curriculum Studies. 1997. vol. 29, n° 2,    
p 233.  
2 Ibid…  p 233 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 74

 the logical blocks of( كن تسميته بالقوالب املنطقية للمجتمعما ميمن خالله حلّل : األساس األول -

society (إليها  املتمثلة يف، و ǯتاƷ هي األفعال اليت يسميها ، وإىل أفعال لنحوهلااملسلمات اليتSearle 
  .باألفعال املǘسساتية

 
الن  1،اال غري مǘسساتيةاليت  يعتربها أفعو ،حلّل يف اجلزء الثاين، األفعال اليت ال ترتبط باإلنسان -

 collective(  عيةالقصدية اجلم أساستلȬ اليت تقوم على  األفعال املǘسساتية بالنسبة إليهما، هي

intentionality (  
 

 žيعاSearle  احلقيقة االجتماعية țهيموضو ǫائف الوضع"  على مستويات ثالșو   "Status 

Functions     املكونة، القواعد  "Constitutive Rules  "عيةو القصدية اجلم° "Collective 

Intentionality  .  
  

6  .2  .2  .1  .Ȝائف الوضșو  Status Functions: 
 

موجودة بصفة  العاƧ Ɓات بعȐ "من معطى مفاده أن نصر يف تفسريه هلذا الع Searleينطلق 
يضيف توضيحا هلذه الفكرة و.  2" علينا أخرى Ƨاتيتوقف وجود ينما ، ب)Ʋن البشر ( مستقلة عنا 

لكننا إذا و ،... مكوناهتاستقلة عنا يف خصائصها األصلية، وموجودة بصفة مالسمات بعȐ هذه " بان 
هلذا يعترب أن احتياجات و 3"تصبح مرتبطة بنافŒǚا تفقد استقالليتها، و ، وșيفة معينةعليها أضفينا 

يقدم مثاال على هاذين النوعني و. العاƁ من Ƨاتاإلنسان بǚمكاŒا أن تفرض بعȐ الوșائف على 
  قولبالكرسي الذي جيلس عليه في

  
وجد وجودا هذه اخلصائص تو كتلة معينة و صورة جزئية معينة، الشيءميتلȬ هذا "  

غري أن . الفاعل/البنية اجلزيئية Ƨتان للعاƁ مستقلتان عن املالحȘفالكتلة و. مستقال عنا

                                                 
1Francis Schrag., Op. Cite, p 234 

سعيد الغانمي، الدار العربية : ترجمة"  - الفلسفة في العالم الواقعي –العقل و اللغة و المجتمع " ترجمة المفاهيم من مرجع جون سيرل،   °
  .2007للعلوم، المغرب؛ منشورات االختالف، الجزائر؛ المرآز الثقافي العربي، لبنان؛ الطبعة األولى، 

2 Dan Fitzpatrick. Searle and Collective Intentionality, the Self-Defeating Nature of Internalism with 
Respect to Social Facts. American Journal of Economics and Sociology, Vol. 62, No. 1 (January, 2003).  
p 47 
 
3 Ibid p 47 
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 Ȭة كون أيضاهذا الشيء ميتلƧم، هو نتيجة كونه قد صّمكونه كرسيا و. ه كرسيا
Ƨات كونه كرسيا هي Ƨات نسبية و. وصنع، وبيع، واشتري، واستخدم ككرسي

الصانع واملستخدم حيث املالحȘ هنا إشارة إىل . املالحȘللمالحȘ، أو تعتمد على 
     1."ب القصديةصاحو واملصمم

  
ان احلقيقة اخلارجية موجودة ومستقلة عن ب الدفاț على وجهة نظره القائلة  ƷSearleاول  

  :وهلذا يقول يعترب أŒا حتمل أمهية كربىالتصورات اإلنسانية، و
  
على وهلجوم على املوضوعية االبستيمية، ا يف أساسيااملطالبة يعد مقوما  نبذ أن"  

    2".صرةالذكاء يف إطار احلياة الثقافية املعاالعقالنية، واحلقيقة، و
 

     اليت نستخدمها يف التعامل مع العاƁ فئاتوال، حتليله بالقول أن التصانيف يسترسل يفو
منظورايت   منها ما هو، ومنها ما هو متحيز، ومنها ما هو اعتباطي فهمه، تكون على عدة مستويات،و

perspectives ر ها يف كل احلاالت ال تعيد النظلكنومتأثرة بالعوامل االجتماعية، وقد تكون خاطئة، و
الذهنية لألفراد  بدون أي غموض، بني التصوراتومن هنا فانه مييز بوضوح و .يف احلقيقة اخلارجية
هي متغرية، األشياء يف حد ذاهتا، فاحلقيقة بالنسبة ألي فرد متثل حقيقته ال احلقيقة، فحول األشياء، و
تفكري يف العالقة بني للتوضيح هذه الفكرة يقدم مثاال، يدعو من خالله إىل او. متطورة، غري ثابتة

  :نسبية املفاهيم املعّبرة عنهااحلقيقة، و
  

و نفكر يف وجوده قبل وجود اإلنسان، Ż "  اهلمااليا" نأخذ مكانا من العاƁ نسميه   "
نتصور أن الناس جاǗوا  بعد ذلȬ و قّدموا تصورات عن األحداǫ بطرق خمتلفة، يطلقون 

لرسم اخلرائط ، طرق خمتلفة لتعداد اجلبال، جبل مصطلحات خمتلفة، يضعون أنظمة خمتلفة 
فما الذي . Ż بعد ذلȬ لنفترض أن البشرية توقفت عن الوجود. اƀ ...واحد أو اثنني 

كل األحداǫ حول ، و" اهلمااليا"و كل أحداǫ " يا اهلماال" Ʒدǫ بالنسبة لوجود 

                                                 
  172ص ...  جون سيرل، مرجع سبق ذآره  1

2 Francis Schrag. Searle on the Construction of Social Reality.  Op Cit… p 239 
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يء، Ɯيث أن خمتلف خالل كل هذه التعاقبات Ý  بكل تأكيد لن Ʒدǫ أي ش" اهلمااليا"
     التفسريات حول األحداǫ، أو األشياء  تأيت و تذهب، بينما تبقى األحداǫ و األشياء

   1 "و ال تتغري
  

عند ƭرد التمييز بني احلقيقة اليت يبنيها الفرد و احلقيقة اخلارجية، فǚذا   Searleال يتوقف حتليل 
 حياة األفراد ألŒم  نفس الوقت موجودة يفكانت احلقيقة اخلارجية مستقلة عن الفرد، فŒǚا يف

و     ، ontological  الوجودية تكون كذلƝ Ȭصائصها  احلقيقة اخلارجية ال"من هنا فان أوجدوها، و
  .2"إƴا بالوșائف اليت ننسبها هلا، فǚذا زالت الوșيفة تفقد احلقيقة حقيقتها

  
   :يقول .كما اشرنا من قبل حمور حتليلهيركّز يف حتليله هلذه الفكرة على وșيفة املال اليت  
  
إن امللفت لالنتباه فيما Ƹص املال،  أنه يعترب شيئا ماديا، و لكنه ال يعترب ماال Ɯكم خصائصه  " 
مبجرد فقط عندما Ƴصه هبذه الوșيفة، و إƴا Ɯكم الوșيفة اليت ننسبها إليه، فيصبح املال ماالو األصلية،

  . 3"قف عن كونه ماالتوقفنا عن ơصيصه هبا، يتو
مات مسلّ تحّول إىلتșائف يف إطار ثقافة اجملتمع وتدخل هذه الو Searleيقول  مع مرور الوقتو

  .بالنسبة لألجيال املتعاقبة
        

اعتبار ، و)من التأسيس (ية ǘسساتعلى دراسة احلقيقة االجتماعية امل Jean Searleتقوم مسامهة 
قة حتليله لبناء احلقي يف ينطلقو .ه، Ɯكم انه جزء من وضعيات احلياة اليوميةاملال احلالة النموذجية لتحليل

             أن العاƁ، و املعرفة اليت لدينا حول هذا العاƁ يتم بناǗه "هو االجتماعية من افتراض أساسي و
 . 4"اجتماعيا 

  

                                                 
1 Jean Searle, The Social Construction of Reality, New York: Free Press, 1995.  IN Dan Fitzpatrick … 
op. cit. p 49 
2Ibid. p50 
3 Ibid.p51 
4 Francis Schrag. Searle on the Construction of Social Reality. Journal of Curriculum Studies. 1997. Vol, 
29. n°2, p 234 
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ليت نصدرها يف اخلطابات أن األصوات ا" حتمل هذه امليزات Ɯيث يرى امهية اللغة اليت يشري إىلو
        أن كل أشكال اللغات حتمل يف طياهتا الوșيفة القصدية و  1"هي الوșيفة اليت فرضتها الكلمات

 قدرهتا على استخدام  Searleحسب  إلنسانيةا مييز الكائنات اعلى هذا فمّمو .التمثيلية املفروضة عليهاو

هي الوșائف ورب تتمثل يف اسناد الوșائف لألشياء، هو ما يشري إىل قدرة اكبعȐ األشياء كأدوات، و
العالقات  أنيǘكد  ،من جهة أخرىو .منسوبة إىل املالحȘ، أو الفاعل يف احلياة االجتماعية اليت تكون 

 Șيف، والفاعل أوالسببية مستقلة متاما عن املالحșا الوƴيقدم مثاال ، املعيارية والغائية، وةتوفر للسببي ةإ
Ȭعلى ذل:  

  
لكن تذكروا أننا Ɓ يكن بوسعنا ذلȬ و. ن وșيفة القلب هي أن يضǸ الدمإ "  

فألننا نسلّم أصال بان احلياة و البقاء . االكتشاف إال يف سياق الهويت مسلّم به سلفا
شيئان جيب احلفاظ عليهما نقول أن وșيفة القلب هي ضǸ الدم، مبعƖ أن ضǸ الدم، يف 

  2"اض احلياة و البقاءبيئة األحياء العضوية، Ƹدم أغر
  
مبعƖ آخر فان الغائية و املعيارية توفر للعالقات السببية، االفتراض املسبق الذي ميكّن هذه العالقات بان و

و هذا Ʒدǫ فقط، الن هذه العالقات السببية هلا . يكون هلا ƴطية، و معيارية، و غاية وجدت من اجلها
  .وșائف ơدم هذه الغايات

 
        Constitutive Rules: القواعد التǖسيسية.  2.  2.  2.  6
 

هذه تتخذ ، وللحقيقة االجتماعية  Searleلثاين يف حتليل تشكل القواعد التأسيسية العامل ا
موجود  Ɯ"ȋيث أن  ȧ " )x counts y in c   (.3يف سياق  ȋبوصفه  ȃيعد " القواعد الشكل اآليت

ال Ʒمل هذه الوșيفة بصفة  الذي   objet   (ȃ(جديدة على املوضوț  اسناد وșائفمن اجل 
   4".السياق أو ƴط السياق الذي يتم التطرق فيه إىل الوșيفة  ȧبينما ميثل . جوهرية

 

                                                 
1 Dan Fitzpatrick. … Op. Cit. p 47 

  180ص ... جون سيرل، مرجع سبق ذآره  2
3 Ibid… p 47 
4 Ibid. … p48 
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         ، "الوقائع اخلام"ما يسميه  يسية من متييزه بنييف تفسريه للقواعد التأس  Searleينطلق و 
فتقوم القواعد  ".قواعد تأسيسية"، و"قواعد تنظيمية" هناȫ  يبين على ذلȬ أن، و"الوقائع املǘسساتية"و

القواعد  تتميزبينما ، )وجود القواعد سابقة ل أي( م النشاطات السابقة لوجودها يتنظب التنظيمية
 1".ل صورة الفعالية اليت تنظمها، أو جتعلها ممكنةو إƴا تشكّ ،م فحسبيتنظتقوم بالال "أŒا  التأسيسية

  :الفرق انيوضح انواليامل املثاالنو
  

تكون على  أنميكن للسياقة "السياقة على اجلانب األمين من الطريق":  " املثال األول  
... من املفيد، من الناحية العملية، وجود نوț من التنظيم فيها أنكال جانيب الطريق، غري 

  2."سابقافهي تنظم أشكال السلوȫ املوجودة وجودا ... لدينا قواعد تنظيم الفعاليات
  
تعتمد ... يتوفر املثال التقليدي على ذلȬ يف لعبة قواعد الشطرنǰ" :  املثال الثاين  

لعبة الشطرنǰ ذاهتا على وجود قواعد للشطرنǰ، الن لعب الشطرنǰ يكمن يف  إمكانية
بالقواعد "واƧي هذه القواعد . إىل شبكة ضمنية هائلة من قواعد الشطرنǰالتصرف 
تنظمها  ة، الن التصرف استنادا إىل القواعد هو مكون الفعالية اليتالتأسيسي/املكونة
  3"القواعد

  
يتضح من خالل املثالني أن القواعد التنظيمية وجدت لتنظيم عالقات سابقة لوجودها، بينما 

و يعترب من جهة أخرى أن  .تعد مكونا هلذه العالقات و منظما هلا يف نفس الوقت التأسيسيةالقواعد 
واعد التأسيسية شرطا ضروريا يف انتقال األحداǫ و الوقائع من اخلام إىل التأسيس، ألنه ال قبول الق

 ȃيعد " ميكن فهم هذه الوقائع إال يف سياق أنظمة هذه القواعد املتمثلة يف الصورة املنطقية التالية
  ȧ )"x counts y in c(4يف سياق  ȋبوصفه 

 
 

                                                 
  182ص ... جون سيرل، مرجع سبق ذآره  1
  182ص ... المرجع نفسه  2
  182ص ... المرجع نفسه  3

4 Dan Fitzpatrick. … Op. Cit. p 48 
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 Collective Intentionality: عيةاالقصدية اجلم. 3.  2.  2.  6

  
سواء كانت مǘسساتية أو غري   Social Factsاالجتماعية  األحداǫكل " أن   Searleيعترب 
عة فرعية خاصة من ƭمو الوقائع املǘسساتية تشكلإال أن  1" القصدية اجلماعية تتضمنمǘسساتية 
ǫسساتية، ألنه عكس االجتماعية األحداǘا تتضمن الوقائع غري املŒǚيفة إسناد مهمة، فșيعترب أن   .الو

  التصوري  اجملال الواعي أو ƭال القصدية أوسع بكثري من 
  

انه حƓ يف احلالة اليت يكون فيها اإلنسان يف نشاȓ معني أو مهمة ما فان قصديته  Searleيقترح  
، هارةامل سةممارهذا ال يعين انه ينكر وجود أشكال من القصدية يف و". تكون موجهة إىل اهلدف الكلي

  2 ."ال واعية أو ينكر أن بعȐ هذه القصدية تكون
 

Ȭلƴ كد أنناǘقصديه حاالت حقا ي ) intentional states( ،  أكثرها البعضها واعيا، ويكون 
مبا يف ذلȬ خمتلف ( من القدرات  خلفيةيف  هذه الشبكة حتتجب. يشكل كالمها شبكة معقدةو واعيا،

ال  Ɯيث ) ...االفتراضات ما قبل القصديةقف، والوضعيات غري املمثلة وواملواالقدرات، والكفاءات، 
ان فقد مبجردو ، كليةالقصدية  احلاالتشبكة ơترق لكنها اخللفية يف حميط القصدية، وهذه تكون 
  3.عاجزة على العمل، و غري قادرة على حتديد șروف االشباعات خلفيتها تصبح احلالة

 
تمثل يف فصل القصدية عن الطريقة يف التفكري ت أن إحدى آثار هذه  Stephen Turnerيعترب   و

عن  مفهوم القصدية يريد من خالل فصلو  .واعيةالعقلية األخرى كمعتقدات /امني الذهنيةخمتلف املض
و هلذا عندما .حتليله للحقيقة االجتماعية وșيفة متميزة يف ، إعطاءهاملفاهيم العقلية و النفسية األخرى

، جيعله رديفا ملفهوم السببية، بل أكثر من ةالقصدية كمفهوم لتحليل احلقيقة االجتماعييتحدǫ عن 
  فيقول  املǘسساتية االجتماعية األحداǫبديال له يف تفسري  ،هذا

  

                                                 
1 J.R. Searle. Intentionality, An essay in the philosophy of mind.  IN, Stephen P. Turner.,  Searle’s Social 
Reality. Review Essays.. p214 
2Ibid,  p 214 
3 Ibid  …p215  
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أن إمكانية استبدال الوșيفة السببية للتصورات قد يبدوا موضوعا غريبا، و ال ميكن أن  "
معƖ مهّمني ، إال انه قد يأخذ داللة و ةاملǘسساتي ةياالجتماع األحداǫ يتوافق مع حقيقة

  1"إذا ارتبط مع فكرة القصدية اجلماعية
 

و يǘكد هنا على فكرة القصدية اجلماعية اليت يقول عنها أŒا ليست خمتزلة يف ƭموț القصدية 
شحا يف الوكالة اره مراآلخر باعتبعن  يناعالقصدية اجلماعية يتطلب خلفية م تشكيل"الفردية، فيعترب أن 

إƴا و ،) conscious agents(معƖ عن اآلخر يتعدى ƭرد كونه عوامل واعية هذا يقتضي و التعاونية،
  .2"كأعضاء حقيقيني أو حمتملني ألي نشاȓ تعاوين

  
اسية بالنسبة للحياة أŒا أس "اليت يرى)  Background sense( احلواس خللفيةو يويل أمهية كبرية 

، كتلȬ اليت خاطئةاجملتمع تكون طبيعة  حماوالت فهمحادثة أيضا، وهذا يعƖ أن بعȐ للماجلماعية، و
  .     3"بالتايل اجملتمعهو أساس السلوȫ االجتماعي و ،تعترب أن فعل اخلطابة يف احلديث

 
 يف نفس الوقت من حيث هيعاƁ السببية، و أŒا جزء من عترب șاهرة القصدية حقيقية من زاويةي

أيضا  تعترب ذهن الفرد، فهيالقصدية اجلماعية موجودة يف  فǚذا كانت șاهرة. جز املعياريةعابرة حلوا
  .حقيقية

 

  :و يضيف عن القصدية
تعترب șاهرة سببية أصيلة، و   ،على الرغبات هلا مفعول قاعدة متبعة، وباعتبارها  إن șاهرة القصدية "

ة كالصواǡ، و اخلطأ، و النجاح، و اإلخفاق، و لكنها كظاهرة قصديه تقترǡ أكثر إىل الظواهر املعياري
ان باختصار فو. وșروف االشباعات بصفة عامة االتساق، و عدم االتساق، و العقالنية، و األوهام،

تكون فالوșيفية، بالتفسريات  األمر إذا تعلق نإال أعناصر معيارية، على للقصدية حتتوي  األحداǫ اآلنية
هي موجودة فقط من يف دواتنا، و تكون املعايري الوحيدةاǫ املادية، وعمياء عن األحدو األحداǫ خام،
     4"وجهة نظرنا

                                                 
1 J. R. Searle. Collective Intentionality and Actions. IN Stephen, P, Turner Op. Cit p 216 
2 Ibid  p 216 
3 Ibid. p 415 
4 J.R.Searle. The Rediscover of Mind. IN Ibid  p 217 
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  : Goffman اطر التǲربة عند قوفمان.  3.  2.  6
  

      ه، الذي يعتربه كثريون زبده فكرو Goffmanاطر التجربة هو عنوان الكتاǡ الذي وضعه 
الكتاǡ   دراما احلياة اليومية، Ɓ يدرس يف هذازية، والفكرية مع التفاعالت الرمذروة ما بلغه يف جتربته و

كما فعل   propriétéاخلصوصيات/وال أƴاȓ اخلصائص ،Asilesكما فعل ذلȬ مع  أƴاȓ الوضعيات
 La mise en scène de la vieال أƴاȓ التصرفات كما فعل يف كتابه ، وStigmatesذلȬ مع 

quotidienne    أوLes Rites d’Interactionا عمد إىل توضيح أشكال تنظيم التجربة، ، وƴإ         
،  propriétéاخلصوصيات /اخلصائص، والوضعياتيت تعمل يف إطارها كل من أو البنيات ال

      les cadres 1 األطربتسمية واضحة و التصرفات،و
           

  على أŒا  Goffmanيعّرفها 
  
ترتكز على .  و السلوكييف، دراكي، واملعرتسمح بالتأويل اإل) بسيشية ( بنية نفسية " 

أو (  سلّمك كما تستخدم. تعمل على أساسهاو، )عناصر دالة (  لموقفعناصر مكونة ل
 ǯوذƴ ( 2"تصرفات الفاعلني فيهلللموقف، وتأويلي  )Goffman, 1991, p36  (.  

لنا، و هم ما Ʒدǫ بف سمحيم التجربة االجتماعية،  ينظمعريف و عملي لت هو جهاز ،اإلطار إذا 
الطريقة اليت  كما يبين ،اهنفسرو هبا الوضعية يقة اليت نعرفالطر ببناء اإلطار يقومو .املشاركة يف ƭرياته
                             3نلتزم هبا أثناء الفعل

  
اليت يستمدها  ) Cadres Primaires(  األطر األوليةبني نوعني من األطر ،   Goffman مييز

 Cadres(  ثانويةـاألطر الو. تشكل عناصر من ثقافة الفرد أو اجلماعةفرد من اجملتمع وثقافته، وال

Secondaires ( الøتøنا بكيفيةبالتايل والتصرفات، و املعايري على حتتوي"  يǘ4"التصرف  تنب.  

(Goffman, 1991. p 51-52)  
  

                                                 
1 Isaac Joseph. Le Parler Frais d’ Erving Goffman. Les Editions de Minuit. 1969. p110  
2 Goffman Erving. Les Cadres de L’Expérience. Edition minuit. 1991. p 52. 
3 Isaac Joseph. Goffman et la Microsociologie.  P.u.f.  2 édition.  2003.  p 123. 
4 Ibid. pp 51-52 
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عƖ على خاصية من خصائص املكل إطار يسمح لنا بǚضفاء  Goffmanنسمي إطارا أوليا حسب 
ربة الفرد هي انطالقا من هذه املالحظات فان جت. 1املعƖ هذا اليت بدوŒا يكون خاليا منالوضعية، و
   .  جديدة ند احلاجة، أو عندما يواجه مواقفيستخدمها ع، وواقف املنمطة اليت ميتلكهااملƭموعة من 

  
 :اليومية تعددية اƩقائق و حقيقة اƩياة.  1.  3.  2.  6

 
أن احلقيقة ليست ماهية كائنة، و لكنها قناعة ذاتية، فما هو حقيقي هو ما "   W. Jamesيعترب 

و هذا يǘكد ما سبق ذكره، إالّ أن التساǗل يف هذا اجلزء، يتمحور حول .  2"يقع يف عالقة مع أنفسنا 
معها اإلنسان، أم انه أمام تعددية ما إذا كانت حقيقة احلياة اليومية، هي احلقيقة الوحيدة اليت يتعامل 

Ýللحقائق  
    

 ȘيالحHelmut Wagner    
جتزأ املشاركة النشطة يف مسار حركية احلياة اليومية ألي فرد، تǘكد االنطباț على أن إن "

هناȫ عّدة مناطق للتجربة، و هذه املناطق ơتلف عن بعضها البعȐ من حيث طبيعة 
ألفراد على التجربة، و كذا الطريقة اليت يتعامل الفرد هبا التجربة، و املعاين اليت يضفيها ا

  ، 3"ذهنيا مع هذه األخرية
  

  ǰو يف نفس االجتاه يستنتW. James  انه إذا كانت احلقيقة مرتبطة أكثر باملساحات الذهنية
انه ذكر رغم إال  4"جملاالت التجربة ال األشياء يف العاƁ اخلارجي، فان تعددية احلقائق سريورة ال متناهية

. اƁ ..ƀ احلقيقة منها العاƁ احلسي، وعاƁ العلم، وعاƁ املعبودات، وعاƁ امليتافيزيقاذلƭ Ȭموعة من عوا
حقيقي يف طريقته ما دام التوجه إليه " Helmut Wagnerكل عاƁ من هذه العواƁ يعترب حسب و

  .5"قائما

                                                 
1 Goffman Erving. Les Cadres de L’Expérience… Op.Cit. p 30 

دار األمة، الجزائر،  –ض األبعاد الحضارية بع –الفكر االجتماعي المعاصر و الظاهرة اإلعالمية و االتصالية . عزي عبد الرحمان  2
  32، ص 1995

3   Helmut, R, Wagner  32ص ... المرجع نفسه نقال عن  
  33ص ... المرجع نفسه  4
  33ص . ..المرجع نفسه  5
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    ئمة لفهم التنقل بني احلقائق إمكانية مال  Berger & Luckmannيشكل املسرح حسب  و 
د يف عاƁ آخر مبعانيه فعندما يرفع الستار يدخل املشاه. رفعه ويتجسد هذا يف عملية سدل الستار و

عندما يسدل د يف عاƁ احلياة اليومية، ونظامه الذايت الذي ال يشبه بالضرورة ذلȬ املوجواخلاصة، و
  .، فاحلقيقة األوىل تنقضي مع انتهاء االنتباه املوجه إليهاréalité  (1( الستار يعود املشاهد إىل الواقع 

  
ئق احلقازان بني حقيقة احلياة اليومية، وميي Berger & Luckmannمن جهة أخرى جند بان و

  األخرى، فبالنسبة هلما تظهر
  
 finies de( كمناطق كاملة املعاينمقارنة مع حقيقة احلياة اليومية، احلقائق األخرى " 

sens( ،احلقيقة  تقوم. للتجربة خاصة إجراءاتمعاين حمدودة، و تطبعها ،قيقة سّيدةحل تابعة
 ...الوعي إىل احلقيقة السّيدة يف كل مرة يعود بناو ،من كل مكانباحتوائهم السيدة 
          .   2 االنتباه عن احلياة اليومية التامة بǚبعاد/ملعاين الكاملةكل اجملاالت ذات ا وتتميز

  
 

6  .2  .3  ,2  .Ȕالتنمي modalisation  ياة اليوميةƩو حقيقة ا: 
  

  : التنميط كما يلي   Erving Goffmanيعرف قوفمان 
  
دونه عملية من تفقد  ،تأويلي ) schème(اللة، بناءا على نظام دذات Ʒدǫ حتول منتظم على مادة ) أ
  .   معناها ) modélisation( نموذجةال

 

ǡ (يعلمون و يفترض أن املشارك ȓتغرياصراحة بان  يعترفونني يف النشا ) altération  (قد  منتظما
 .   هم إىل تعريف ما Ʒدǫ بطريقة خمتلفة متاماسيضطّر)  altération ( التغريأن هذا حدǫ، و

  

                                                 
1 Peter Berger & Thomas Luckmann … op. cit. p 41 
2 Ibid… p 39 
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ǯ (شرات تسمحǘامل Ȑاية  بوضع بعŒ لتغريلبداية و )transposition ( ةزمني بأقواس، و يتعلق األمر 
عملية الفضاء املخّصص لديد بتحفضائية، أقواس  بنفس الطريقة تقومرامة، ودوده بكل صح رسǸت

 .كما تقوم بتحديد امتداده و حدودهاملتعلق بالظرف، ، ) modalisation( التنميط

  
كما  .أحداثا تنتمي إىل أنواț خمتلفة من األطرس أن مت ) modalisation ( التنميطعملية ل ميكن)  د

ميكن أيضا بنفس الطريقة و كالنجارة مثال، تقين،يف نشاludique (  ȓ(  بطريقة مزاحية تصرفالميكن 
اقل قابلية  ، تبقىأن األحداǫ املرتبطة باألطر الطبيعية إال ...وس الزواǯ على سبيل املزاحالقيام بطق

 .  ةاالجتماعي رمن تلȬ املتعلقة باألط ،) modalisation(  التنميطعملية ل
 

للعب بالنسبة للمشاركني، سواء تعلق باملصارعة أو لعبة الورق، يبقى دائما هو اللعب، إن ا)  هـ
 التنميطعملية ريه إذا كان التحول املنتظم الذي جت. فخاصة إذا متت تأدية نشاطاته بشغ

)modalisation  (يغ ال ،Ȭإال القليل، فانه يف مقابل ذل ȓتمل ملاّييغّير يف النشاǂر تعريف الفرد ا ǫدƷ 
 احلقيقي الذي Ʒدǫ األمرلورق، إال أن زلة أو لعبة لمنا ميكن بطبيعة احلال أن نقيم. ذريةبطريقة ج

 يف)  modalisation( التنميط لعمليةالوșيفة األساسية  هبذا تكمنو. بالنسبة للمشاركني هو اللعب
 .           1تعريف ما نعترب انه Ʒدǫ اآلن

 
 

صارمة يف  ǯبالقول أنه يصعب علينا فرض ƴاذ هذا التوجه  Berger & Luckmannيǘكد و
ألن النماذǯ املوجودة كيفما كانت سوف Ʒدǫ عليها حتوالت  "إطار عالقات االتصال وجها لوجه، 

فǚننا  ،من هذا املنطلق ،إذا. 2"مستمرة من طرف التبادالت الشديدة التنوț، ذات املعاين الذاتية احلادة
 التنميط          هلا عالقة بعملية انطالقا من خمططات  ،يف إطار عاƁ احلياة اليوميةنتعامل مع اآلخرين 

)modalisation (، خرين الذين يتعقبوننا بطريقة منمطةوɈهذا يصلح أيضا بالنسبة ل                 
)modalisation ( .  

  

                                                 
1Erving Goffman  Les Cadres De L’Expérience. Trad. : Isaac Joseph, Michel Dartevelle, Pascale Joseph.  
Les Editions de Minuit. 1991. p 54   
2 Berger & Luckmann … op. cit. p 46 
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احلياة اليومية، هو عملية وجها لوجه يف إطار عاƁ  املواقفبطريقة أخرى، فان الذي Ʒدǫ يف و
يضيف على و. ملها األفراداليت modalisation ( Ʒ(  التنميطيةتفاوض مستمرة بني خمتلف املخططات 

هو ما ، و) anonyme( ، كلما أصبحت غري معروفة عن املوقف التصييȠابتعدت عملية  هذا، بأنه كلما
االجتماعية للحياة اليومية نتعقبها كعدد ال على هذا فان احلقيقة و . idéalisationيسميه بالتأمثل  

" هنا و اآلن " مقتطعة من ، ما دام أŒا  anonymeاليت تصبح غري معروفة  عمليات التصييȠمتناهي من 
  :جند عمليات التصييȠيف إطار هذا العدد غري املتناهي من و. وجها لوجه ملواقف

  .مستمرة يف وضعيات وجها لوجهالذين أتفاعل معهم بصفة مكثفة، ومن جهة، هǘالء  - 
  .عمقهاغري املعروفة اليت ال ميكن النفوذ إليها Ɯكم  تيامن جهة أخرى التجريدو -

  
عليه فان البنية االجتماعية هي حصيلة هذه التنميطات يضاف إليها النماذǯ التفاعلية القائمة عن و

  ) . أي التنميط ( طريق هذه األخرية 
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  .وسائل االتصال اجلماهƘية و بناء اƩقيقة االجتماعية . 7
 

 .االتصالية ǧنȚرية البناء االجتماعɄ و سياȧ الدراسا  . 1 . 7

  
تشكل دراسات البناء االجتماعي توجها جديدا يف سياق الدراسات االتصالية، خاصة ما تعلق 

فكما أن دراسات . ما بعد احلداثة منها بدراسات االتصال اجلماهريي، و ميثل بالنسبة للبعȐ توجه
انتشار تزامنت مع ƭتمع الصناعة، واجملتمع اجلماهريي، و) ضع املطلق، و املتوا( التأثري مبختلف فتراهتا 

فان يف مدة زمنية قصرية، بصفة قوية، وفكرة قدرة وسائل االتصال اجلماهريية على إحداǫ التغيريات 
زامن مع ƭتمع املعلومات، وفكرة أن املتلقي يتفاعل الرسائل تت دراسات البناء االجتماعي للحقيقة

  .املوجهة إليه، وان التأثري إذا حدǫ، يكون من خالل سريورات طويلة املدى
  

ميكن للمعلومات أن  ،Ɓ يدرسا الكيفية اليت هبا"،   Berger & Lukmannعلى الرغم من أن 
 باستطاعتها ،أن الطريقة اليت عاجلا هبا احلقيقة االجتماعيةتشكل أساس املعرفة يف عاƁ احلياة اليومية، إالّ 

  1."منهجية جملال اإلعالم و االتصالأرضية نظرية و تشكيل

  

فية بناء بدراسة كيعلماء النفس االجتماعي، واالنثروبولوجيا، و ،كان اهتمام علماء االجتماț إذا
  ،العاƁ لنظرهتم إىل لفاعلني االجتماعينياء ابنية كيف"من خالل البحث عن  ،قائماحلقيقة االجتماعية 

فان ، "2ملواجهة املشاكل اليت تعترضهم هبا يتحركون ية اليتكيفال، واملختلفة تأويالهتم ية إدارةكيفو
تتدخل  Ɯيث، كعلوم اإلعالم واالتصال علوم يف إطار أخرى اأبعاد يفعندما نض اإلشكالية تطرح

 طرحه تتمثل فيما إليهااليت Ʋتاǯ  اإلجاباتالن  ،ل اجلماهرييةوسائل االتصا تتمثل يف إضافيةعناصر 
Mucchielli   

  

                                                 
1 Tsan-Kuo Vhang, Jian Wang and Chih-Hsien Chen The social construction of international imagery in 
the post-Cold War era: a comparative analysis of U.S. and Chinese national TV news. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media Summer. 1998. Vol.42. n3. p278 
2 Alex Mucchielli, Etudes des communications : Approche par la contextualisation, Armand colin, 
Paris, 2005, p33 
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الكيفية اليت يفّسر هبا اآلخرون  لى التساǗل الذي يسمح لنا مبعرفةعلينا أن جنيب ع"  
Ɩعروض املع  )les offres de sens  ( 1"إليهماليت توجه   

  
 ألنه .ستخدم لوسائل االتصال اجلماهرييةبذلȬ خمتلف املعاين اليت تعرض على الفرد امل يقصدو

Ɲاحلياة اليومية،الف السياقات االتصال Ɓن وسائل االتصال اجلماهريية و ية يف عاǚبصفة خاصة ف
اليت متر بالضرورة  ،على اآلخر الذي يتدخل من خالل عملية التأويل اينعرض املعالذي ي التلفزيون

لذي يواجه الذين على هذا فان التحدي اته اخلاصة بالفرد، وحƓ يأخذ داللبوضع املعƖ يف سياق معني 
بناء السياقات هلم أن جيدوها، و ونريديدفع القراء إىل إجياد املعاين الين  " يعرضوŒا هويضعون الرسائل و

على هذا فان الذي يهم فهمه من املنطلق البنائي، هو و .2"التأويلية اليت تǘدي إىل șهور املعاين املتوقعة
  .الذي يقوم به الفاعل   contextualisationارات التحكم يف عملية تفعيل السياق مس
 

  بانتشار  يف الثمانينيات، وهو مرتبط خاصة وبدا احلديث عن اإلعالم كباين للواقع االجتماعي
بظهور اجتاهات يف الدراسات اإلعالمية، متزǯ بني موضوعات ، وSCHÜTZسوسيولوجية و معرفة 
ويكمن السبب اآلخر يف التموضع النهائي هلذا اخلط . ة ومقاربة السوسيولوجيا الظاهراتيةاتصالية Ɯت

املتفرقة يف هذا البحثي، يف قربه من خط سريورات التكّيف االجتماعي، وتتضمن الدراسات اإلعالمية 
          وصف متثالت الواقع االجتماعي اليت يبنيها االتصال اجلماهريي يف قطاعاتاجملال، حماوالت 

  3.موضوعات معينةو
  

    من هنا برزت الدراسات حول دور وسائل االتصال اجلماهريية يف بناء احلقيقة االجتماعية، و
وجي يف متثيل التصورات التلفزيونية للحقائق االجتماعية، تعكس امليول اإليديول"تنطلق من اعتبار أن و

 4"جملتمع و معايريهبنية االطبيعة البشرية، والعالقات االجتماعية، و

 

                                                 
1 Ibid. p33 
2 Ibid, p 34 

3  Wolf, Gli Effetti Sociali Dei Media  الرقميةعلوم  ،فريال مهنا نقال عن ǧتمعاŎ2002. سورية. دار الفكر االتصال و ا 
  259ص . 

4 Alex Bandura, Social cognitive theory of mass communication, Media Psychology,3,2001, p282 
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، ) heavy viewer(املشاهدين املداومنيب   Gerbnerالذين يسميهم  اجته االهتمام إىل املشاهدينو

 كيف يǘثر ذلȬ علىا النوț من العالقة مع الشاشة، وفركز على األسباǡ اليت جتعل املشاهد يقيم هذ
 ةالصور التلفزيوني ǘدي إىل اعتبارقد ي ،لرمزيذا العاƁ االتعرض الكثيف هل"اجتاهاته احلياتية، فافترض أن 

ȓ يف املشاهدة يعيش هذا يربر هذا بان املشاهد الذي يفرو .1"كأŒا احلالة األصلية لشǘون اإلنسانو
يف بعȐ األحيان يأخذ األولوية احليز األكرب من أوقات حياته، و كأنه العاƁ احلقيقي، ألنه يأخذالعاƁ و

  .نسانعلى احلياة احلقيقية لإل
  

  :االجتماعية Ʃقيقةابناء و  وسائل االتصال اجلماهƘية . 2 . 7
  

ما يقوله  ،مذهبهم يف هذاو ∗ ،يرى كثريون أن ما يشكل حقائق اجملتمع يأتينا من وسائل اإلعالم
االحتياجات و ،احلقيقة االجتماعية نتاǯ التفاعل بني احلقيقة املوضوعية" أكثر الباحثني من أن 

  . 2"اخلاصة مبجتمع ما ،االجتماعيةو ،ةالرباقماتي
  

خمتلف أشكال العالقات يف اجملتمعات البدائية، تشكل مثلها مثل و إن حمصلة الطقوس اللسانية
   . ) the transcript of society" (سجالت اجملتمع"  Bouldingاألخبار يف اجملتمعات املعاصرة ما يسميه 

  
     لألحداTakes notes     ،ǫملسجلة، مذكرة متثل هذه السجالت يف منطق الوسيلة ا"

فكار، والصور، والشخصيات، واملǘسسات، والتجارǡ       األواملنشورات، والقيم، و
ا بعد إىل هو ƭمل ما يتحول فيم، و)أي يف حاضره و تارƸه (  عن اجملتمعيف اجملتمع و

لتجربة املشتركة يرتبط باصحتها  فان مضمون هذه املعرفة وبالتايلاملعرفة االجتماعية، و
  3."باملصاحل العامة هلذا األخريداخل اجملتمع، و

  

                                                 
1 Ibid p 281 

الحقائق االجتماعية ، من خالل الذي يعتبر وسائل اإلعالم مصدرا أساسيا في بناء    Walter Lippman"  ر لبمانولت" من هؤالء    ∗
  .عمله على تغيير بنية اللغة في المجتمع، و إمداد أفراده بالمعلومات التي يرتكزون عليها في العملية ذاتها

2 Tsan-Kuo Vhang, Jian Wang and Chih-Hsien Chen. … Op. cit p 278 
3 Ibid. p 278 
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على هذا يǘسس هذا االجتاه طرحه ، Ɯيث يقارن بني الدور الذي تلعبه خمتلف الطقوس و
لذي ميدهم متثل اإلطار املرجعي لألفراد، والتفاعلية يف اجملتمعات القدمية يف تشكيل خميلة اجملتمع اليت 

الدور الذي تقوم به وسائل االتصال اجلماهريية، و، من جهة ات حول خمتلف احلقائق االجتماعيةباملعلوم
اإلشكاليات اليت تواجهه يف عاƁ املعلومات حول خمتلف املواضيع، وكمصدر أساسي يف إمداد الفرد ب

لربوز هذه األوىل  تحيوية املعلومات منذ البدايا   Parkقد وعى  و. أخرىمن جهة  احلياة اليومية
  :الوسائل بقوله

  
طريقة ملالحظة العاƁ وتعترب املعلومات من األشكال األساسية األوىل للمعرفة، "   

  .1"و التفكري فيه  االجتماعي 
  

فŒǚا أيضا املصدر ، Park ولللمعرفة، كما يق اإلشكال األوىل منإذا كانت املعلومات و
  .Barnes ساسي لفعل اجملتمع كما يوضح ذلȬاأل

  
الدويل، يتوقف على املعلومات اليت لديه  أي ƭتمع على املستوى الوطين أو إن أفعال "

فعالة، أن حتمل بصفة فعلية، و العمليتطلب على اجملتمع الذي يريد وقبل القيام بأي فعل، 
  . 2."اǂتملة داللةاجلارية و أفعاله
  

بناء اجلماهريية و لوسائل االتصاșهر اهتمام متزايد يف خمتلف ƭاالت االتصال بدراسة عالقة 
ل االتصال ركّزت هذه البحوǫ على الزاوية اليت تنظر من خالهلا وسائ "احلقيقة االجتماعية، وقد 
عمدت بذلȬ إىل حتليل حمتويات هذه و. ية تأويلها يف صريورة اإلنتاǯكيفاجلماهريية األحداǫ، و
كيفية خدمة يف طرح خمتلف اإلشكاليات، واملست النماذǯ التصوريةو, لفئاتاملضامني، من املفاهيم، وا

، أن وسائل االتصال اجلماهريية مثال لقد أșهرت الدراسات اخلاصة باالتصال الدويلو  3"التعبري عنها
جنحت إىل حد كبري، يف تنميط سيل املعلومات العابرة إىل اجملتمعات املختلفة، يف إطار مسار يأخذ يف 

                                                 
1 Ibid. p 278 
2 Ibid. p 278 
3 Tsan-Kuo Vhang, Jian Wang and Chih-Hsien Chen. The social construction of international imagery 
in the post-Cold War era: a comparative analysis of U.S. and Chinese national TV news. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media. Summer 1998. vol. 42. n3. p278 
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ال تويل أي اعتبار هلذه  األحيانرغم انه يف بعȐ رتبطة هبذه اجملتمعات ، احلسبان خصوصية احلقائق امل
  . اخلصوصيات

  
عي تعترف بان احلقيقة موضوعية، وأŒا أن اشرنا يف فصل سابق، أن نظرية البناء االجتماسبق و

قة احلقي ميكن اعتبارانطالقا من وجهة النظر هذه، ف أويل الفرد للعاƁ االجتماعي،هتيكل تتقيد، و
  .االجتماعية بناء ذهين Ʒمل حقيقة موضوعية

من هنا فان تصوير وسائل االتصال اجلماهريية، ملختلف احلقائق االجتماعية ينبغي أن يعكس و
اليت حتّول  وحدهاهي  ،...) Fairy tales( اخلرافات ألن "  األساسية، على األقل بعȐ خصائصه

هو  ،األساس يف تصور األفراد لغريهم ان ما يشكللذا ف. "شخوصها من ضفدعة إىل أمري أو أمرية 
  1.االجتماعيبنائها و كحقيقة،املزǯ الذي Ʒدǫ بني احلقيقة 

  
احلديث عن ƴوذǯ إضايف يفسر جوانب التغري يف "  باإلمكانأنه قد șهر من الباحثني من يرى و
ȫالفاعل  :طينا املعادلة اآلتيةيع قيقة اجلزء اآلخر، ممامن خالل حتميل البناء جزءا منها، و احل اإلدرا ȫإدرا

 "   2.بناء الفاعل+ Ȭ يرحقيقة الش= 

  
العابرة سيولة املعلومات  اليت هتيǜ هبا كيفيةالدراسة ب ،لقد Ƨحت Ɯوǫ االتصال الدويل املقارن

ريورة هذه الس ية تأثريكيف كذاو. لكي يǘقلموا صورهم عن ذواهتم مع صور اآلخرين ،، األفرادلحدودل
     ويعترب كثريون أن الدراسات منذ اخلمسينيات غرقت يف دراسات احلالة . سياقات ثقافية خمتلفةيف 
دراسات القطاț، فضال عن عجزها على تقدمي منظومة تفسريية يف إطار العمل االجتماعي لوسائل و

   3.االتصال اجلماهريية على املستوى الدويل
  

                                                 
1 Sandra L. Murray, John G. Holmes, and Dale W. Griffin. The Benefits of Positive Illusions: 
Idealization and the Construction of Satisfaction in Close Relationships.  Journal of Personality and 
Social Psychology1996, Vol. 70, No. I,  p 80 
 
2   Ibid. p 80 
3 Tsan-Kuo Vhang, Jian Wang and Chih-Hsien Chen The social construction of international imagery in 
the post-Cold War era: a comparative analysis of U.S. and Chinese national TV news. Journal of 
Broadcasting & Electronic Media Summer. 1998. vol 42  n3  p277 
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ن اعتماد بناء احلقيقة االجتماعية كǚطار تصوري يسمح أ∗انطالقا من هذا املعطى، اعترب كثريونو
            . أحداǫ حمّددة بصفة خاصةاملعلومات يف إطار أحداǫ عامة، وللتحليل املقارن مبعاجلة 

دراسة األنظمة االتصالية اجلماهريية اǂلية، يف حميط دويل مندمǰ أكثر لكالمها يعترب مهما بالنسبة و
  1.فأكثر

  
جلزء يف إطار احلديث عن وسائل االتصال اجلماهريية كمصدر أساسي للمعرفة يف هذا ا يدخل

           عندما تقل املصادر األخرى ر البناء االجتماعي للحقيقةإطا
 

متدنا، و تصنيعا،  أكثر أصبحت اليت االجتماعية األنظمةعلى  إىل التغري الذي طرأبالنظر " 
هذه  ةتزداد حّدو... اجلماهريية ى وسائل االتصالاالعتماد عل إىل أكثرفان الفرد يتجه 
     فترة األزمات، Ɯيث تكون األدوار يفتغيريات االجتماعية السريعة، وال التبعية يف فترة

تقليل /تلعب وسائل االتصال اجلماهريية دورا يف تقليص و .مداملعايري التقليدية يف حالة و
  Merskin (1999) ."الغموض

 
 

  إىل Bailey and Hale (1998)يشري 
  
بروز مضامني وسائل االتصال اجلماهريية كمحرȫ أساسي يف بناء احلقيقة االجتماعية " 

بل إن وسائل  "Ɯكم أن هذه األخرية حتتوي املعارف املشتركة اخلاصة بعاƁ احلياة اليومية
  .(Bailey & Hale, p. 4) ". قوية من اجل إدراȫ العاƁ∗االتصال اجلماهريية تضع أطرا

  

Œا تقدم أل" صانع األساطري"هذا ما دفع الكثريين إىل تسمية وسائل االتصال اجلماهريية بø و 
وبغȐ النظر عن املوقف من وسائل االتصال اجلماهريية إال  ."القواننينظرة مشوهة للجرمية، والعدالة، و

اختالفهم يف درجة ني، وإƴا أن دورها يف بناء احلقيقة االجتماعية Ɓ يعد حمل تساǗل لدى خمتلف الباحث

                                                 
∗  (e.g., Blumler, McLeod, & Rosengren, 1992; Edelstein, 1982) 
1 Ibid.p277 

 Goffmanعند )  Les Cadres de L’Expérience( الرجوع إلى الفصل النظري الثاني لمزيد من الشرح حول األطر االجتماعية   ∗
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يزداد االختالف عندما تعرض األفراد حلقائقهم االجتماعية، و تأثري وسائل االتصال اجلماهريية يف بناء
   .ثقافية خمتلفةاجلماهريية يف سياقات اجتماعية ومضامني وسائل االتصال 

  
  :التلفزيون و بناء اƩقيقة االجتماعية . 3 . 7

  
غري هو سريورة معقدة وثري التلفزيون يف عملية بناء احلقيقة االجتماعية يشري الباحثون أن تأ

صعوبة  إىلكثريون  أشارقد و .مع مǘسسات السياقمتفاعلة مع عناصر شديدة التنوț وتعمل ومباشرة، 
وهذا لدرجة التداخل الذي نراه يف سريورة البناء  .األخرىمتييز آثار التلفزيون عن اآلثار االجتماعية 

  .جتماعي على عدة مستوياتاال
  

اختالف  ،Hawkins. R, Pingree. S ذلȬ إىلكما يشري  ،يالحȘ على مستوى التطور املعريف
هشاشة جتاه الرسائل  أكثريعدون " ،األطفالكان  فǚذاالكبار، و األطفالالتلفزيون على  تأثرييف 

رسائل قليلة فقط ơرǯ عن  أنهلون ألŒم جيمون الرسائل السائدة، ويعّميتقبلوŒا و ألŒم التلفزيونية
، Ɯيث حتفظا يف عالقتهم مع الوسيلة أكثرالكبار  أنفǚننا نالحȘ من جهة أخرى  1".نطاق املقولبات

 إمكانيةمتقبلني و ،إŒم يستطيعون جزئيا أن يوازنوا الرسائل املهيمنة، آخذين يف احلسبان استثناءات"
   2".حسب اكتسابه التدرجي للكفاية التأثريفصل قوة وهكذا، فان املتلقي مي. أخرىورود رسائل 

  
قصوى لدور الواقع  أمهية يولونفان الباحثني  على مستوى االجتاهات Ʋو التلفزيون أما

صفة التجربة بكل ما حتمله من  األخريةوالديناميكيات اليت متيز حلظة املشاهدة، و هو ما يعطي هذه 
ه املشاهد من خالل همل كمǘشرات لنوț النشاȓ الذي يواجتع " فهي. سريورات نفسية و اجتماعية

 ةاالجتماعية لظاهراملضامني التلفزيونية، فهناȫ املشاهد الناقد الذي يقوم الوقائع يف صياغة التصورات 
  3."معينة، و هو Ƹتلف عن املشاهد السليب

  
                                                 

1  Hawkins. R, Pingree. S, Television’s Influence on Social Reality   علوم االعالم و ل مهنا، فريانقال عن
  261ص ... ، مرجع سبق ذآرهاالتصال

  261ص .. .المرجع نفسه   2
  261ص .. .المرجع نفسه   3
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اليت تبين ƭمل العالقات الروابط املختلفة ية املصادر املباشرة للتجربة، وعلى صعيد آخر فان أمهو
التلفزيون  أن إال 1".تكمن يف متييز املراحل املختلفة يف سريورة البناء االجتماعي للحقيقة"االجتماعية، 

هو ما ه يكاد يشكل عاملا قائما بذاته ومن كونه مصدرا فان لألفراد، وأكثريبقى مصدرا مهما بالنسبة 
فصلها عن سلطة السياق االجتماعي الذي  األحيان يعطيه سلطة على الواقع، يصعب يف الكثري من

  .التلفزيون هو العاƁبقوله إن  .Baudrillardهذا ما يشري إليه األفراد، ويتواجد فيه 
  

تنصهر فيه و .الفعل االجتماعي يف عدد ال متناهي من الصورفيه د عاƁ جد حقيقي، يتبّد"
  . (p. 18 ,1984) "املعƖاحلقيقة و

  
جتزئة   ، فقد الحƭȘتمع ما بعد احلداثة إىل     Baudrillardحظة يف سياق نظرة  تأيت هذه املالو

تركيبة مركزية تعد اجملزئة للتجربة، العتقاد أن الصيغة الالمتناهية ومما دفعه إىل ا يف هذا اجملتمع،  فاعلال
  ).1988(  مجهورهاو ما بعد احلداثةيف ثقافة 

  

 Ɓعن العا ǫالتلفزيوينيتحد Ɓالزيف  يشكل وقواعده، و أسسهقائم بذاته له  كعاsimulation  
اليمني واليسار يف     interchangeable  تبادللل قابل شيء فيه ، إذ يصبح كليف تركيبته أساسيةƧة 

الكاذǡ يف تبادل األشياء، وخاصة الصادق و يف الضارنافع والقبيح يف املوضة ، الالسياسة، اجلميل و
م كل القيوكل املعايري اإلنسانية الكربى حول القيم، " يستخلص أن ، و"حول الواقع الرسائل اإلعالمية

       اإلشارات، طبيقية، تندثر يف منظومة الصور والتاحلضارية املرتبطة باألخالق، واألحكام املدنية و
 undecidable   "(1988, p. 128) تصبحو

  

 اقȜ االجتماعɄالتماȃ بني اƪيال التلفزيوƆ و الو .  1 . 3 . 7

  
أن يون حقيقة أن يشكل مصدر إدمان، وتقترح بأنه ميكن للتلفزإن أكثر البحوǫ يف علم النفس 

أن الصعوبة الكبرية تكمن يف تعويȐ الصور التلفزيونية و. اوم يظهر أعراض السلوȫ املدمناملشاهد املد
  .بنشاطات أخرى خمتلفة

                                                 
  261ص .. .المرجع نفسه   1
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زǛ جتربة احلياة إىل جي) mind( بان العقل  توجد نظرية أساسية يف علم النفس املعريف ترى
عن  العقليتم استيعابه بوضوح يف إطار ترى بان العاƁ املعقد ، ومفاهيم خاصة، وتصنيفاتتصورات ، و

  .هذا من خالل إقحام جدول ضخم لألجزاء الفرديةطريق مسار تصوري منظم، و
  

بتجارǡ له من اجل القيام أن املشاهد املدمن هو املشاهد الذي يرفȐ الفرص اليت تتاح 
 ون، فمن وجهة نظر تطوره املعريف بدال من هذا يفضل مشاهدة التلفزيشخصية، أو أي نشاȓ آخر، و

   .ميكن النظر إىل هذا على انه ƴط من النشاȓ مضر
 

 ǡتكن له جتار Ɓ بالنسبة للفرد إذا Ɩمع Ɓمن وجهة نظر نظرية الفعل، ال ميكن أن يكون للعا
إذا وفدت هذه التجارǡ إىل الذات من طرف آخر، الرجوț إليها، و)  mind(للعقل  سابقة ميكن

يف كثري من يقة، فالتلفزيون يقلّد الواقع، وهي احلق تكالشخوص التلفزيونية، فان احلقيقة التلفزيونية ليس
  .  األحيان يصّور العاƁ بطريقة مبالȠ فيها

  
 .االجتماعية فواملواقتلفزيونÛ اƩقيقةÛ ال . 1 . 1 . 3 . 7

  
املرتبطة  تالسلوكيامن األطر االجتماعية اجلديدة، و إن التلفزيون اليوم يقدم كميات هائلة" 

قد حتقق هذا الن التلفزيون كوسيلة لالتصال ، و1التقليدو اليت تسمح باملالحظة البديلة بالوضعيات، و
         إىل التواجد أو احلضور املادياستطاț أن يقلّل من احلاجة ț أن يتجاوز احلدود املادية، واستطا
   Meyrowitzهلذا يقول و .التجربة املباشرةو
  

 رغّي ...أن التلفزيون يعادل التجربة العملية، فهذا يعين أن التلفزيونب الرأي قبلنا إذا" 
  2" معƖ احلضور املادي لألحداǫ االجتماعيةمن  بصفة كبرية

  

  :ثنتنيينظر إىل هذه العملية من زاويتني او
                                                 
1 Michael Antecol.  Abstracting the Later McLuhan: Television’ Cool Role in the Creation of the 
Global Village. Canadian Journal of communication. Vol. 24, n°2 (1999), p52 
2 Ibid…p 53 
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اليت جندها                   تالسلوكياالوضوح الذي تتسم به )  blurs( إن التلفزيون يغشي  –أ 
املكانية، يعين ون أو أكثر من الناحية الزمنية املختلفة، ألنه على العموم، تباعد وضعيتا يف الوضعيات

  .1العكس بالعكس صحيحخرى، وبني وضعية وأ مسلوكياهتوجود إمكانية لدى األفراد من اجل تنويع 
األفراد كما  تسلوكياإىل أن احلقيقة االجتماعية ال جندها يف حمصلة  Meyrowitzالسبب حسب يعود 
  :فيقول).كون يف الوضعيةاليت ت تأي ƴوذƭ ǯمل السلوكيا(السياقية  تإƴا يف ƴوذǯ السلوكيايذكر و

  
فراد، و إƴا جندها يف النموذǯ إن احلقيقة االجتماعية ليست حمصلة سلوكيات األ"  

 وضعيتني/، عندما Ʋرȫ اخلط الفاصل بني موقفنيو عليهاإلمجايل للسلوȫ القائم، 
  )Meyrowitz, 1985 p 125 (" .واضحني، أو نزيل ذلȬ اخلط، فان احلقيقة هي اليت تتغري

  

 ǡ–  فيها تأثري التلفزيون على احلقيقة اال ا الزاوية الثانيةأّم ǫدƷ ثر اليتǘا تŒيف تعريف " جتماعية كو
   2"الوضعيات االجتماعية ألŒا تتجاوز احلدود التقليدية النتقال املعلومات 

 
بتغيري خصائص اهلوية اجلماعية، والتنشئة االجتماعية، هبذا قامت الوسائل االلكترونية، و" 
 (Meyrowitz, 1985, p 125)"الذي تتواجد فيه التجارǡ اخلاصة hierarchyالسلم و

  

يضرǡ مثاال على ذلȬ أفراد ينتمون إىل نفس الفئة االجتماعية، و ينفذون إىل نفس الوضعيات و
من جهة أخرى فان أي فرد ال ينتمي إىل فئة ن إىل نفس املعلومات Ɯكم ذلȬ، واالجتماعية، و يتعرضو

 لفزيون انه استطاț أنلكن احلاصل مع التو. نفوذ إىل وضعياهتا االجتماعية، ال يستطيع الااجتماعية م
ماعية، بالتواجد مكن أفرادا ال ينتمون بالضرورة إىل نفس الفئات االجتيتجاوز هذه احلدود التقليدية، و

  .يف نفس الوضعيات
  

األحداǫ الواقعية، واخليالية، تǘدي إىل بان طريقة التلفزيون يف عرض   Meyrowitzيستنتǰ و
  :هو ما Ƹلف بعȐ اآلثار االجتماعية منها أساسااالجتماعي، واملادية، وحواجز املكان حتطيم احلواجز 

                                                 
1 Michael Antecol…op. cit.  p 55 
2 Ibid. p   56  
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تتعرض اجلماعات االجتماعية املختلفة لنفس األدوات أنواț املضامني تصبح متجانسة، و إن خمتلف -
  .رغبة اجلمهوراǯ مضمون يتماشى وعن طريق التلفزيون، الذي يفرض بدوره على الوسيلة إنت

 
  .يات اجلديدة اليت أوجدها التلفزيون، يتم نقلها إىل مضامني الربامǰاخلاصة بالوضع تالسلوكياإن  -
 
  .وفرها التلفزيون يف البدايةǯ املعلومات اجلديدة اليت يتم تغيري الربامǰ حƓ تعطى الفرصة بǚدما -
 
مضموŒا، إىل تبين األƴاȓ اليت توفرها وسائل أثناء حتديد شكلها و تضطر وسائل اإلعالم املطبوعة، -
 .إلعالم االلكترونيةا

   Meyrowitzيقول /استنتاجا هلذا املسار تøو

  

 "ȫثر فقط يف سلوǘبل  ، األفراد الذين يشاهدون التلفزيون ، و تصوراتإن التلفزيون ال ي
." هكثري من هǘالء الذين يشاهدون عند ،انه يغري املفهوم العام للسلوȫ املناسب

(Meyrowitz, 1985, pp 174-175)  
   

إعادة تنظيمهم للهويات اجتماعية جديدة، و ا على ما سبق فان نفوذ األفراد إىل وضعياتبناءو 
 1. االجتماعية، يضطرهم لتطوير اطر اجتماعية șرفية جديدة تسمح هلم بالتعامل مع التجارǡ اجلديدة

جعي ألي فيتحول التلفزيون بذلȬ إىل إطار مر .غالبا ما تكون هذه األطر مما Ź تعلمه من التلفزيونو
  .نشاȓ اجتماعي يتعاȓ معه الفرد يف عاƁ احلياة اليومية

  
   م الفرد كيف لقد أșهرت عدة دراسات يف الواليات املتحدة األمريكية أن التلفزيون ال يعلّو 

الصور املتعلقة  توفريهو و ،ما هو أهم من ذالȬ هميعلّ إƴاو ل،يلبس، أو يرقص، أو يدخن، أو يقّب" 
هذا يسمح للمشاهد  بتطوير اطر جديدة لوضعيات و مقبولة تالسلوكياكون فيها هذه باألطر اليت ت

  .اجتماعية ميكن معايشتها يف احلياة اليومية
 
 

                                                 
1 Michael Antecol… op. cit.  p 57 
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 .املعاƆ االجتماعيةبناء التلفزيون و  . 2 . 1 . 3 . 7

 
حول   Berger & Luckmannتستمد دراسة بناء املعاين االجتماعية من البحوǫ اليت قام هبا  

يقترح هذا الثنائي أن املǘسسات االجتماعية اليت Ź جتربتها كحقائق ، وǘسسات االجتماعيةامل
ى مبجرد أن يتم بناء هذه املǘسسات اجتماعيا، تتحلو. حقيقة األمر بناءات اجتماعية موضوعية، هي يف

  1.يف احلياة االجتماعية وقائعبطبيعة موضوعية، على شكل 

اهتموا    Schütz،    Garfinkel،   Ricœurن الباحثني أمثال يف نفس السياق فان ƭموعة مو
إƴا من خالل االعتراف بان املعلومات مدƭة يف إطار املعلومة ليس كرسالة موضوعية، و بدراسة
معاين  لألفرادبان املعلومات حتمل بالنسبة  ،Schütz يرىƜيث  2.االجتماعية اليت تتالقى فيها راتالتجذ

معطى  ،Garfinkelيف حني يضيف  .مكانتهم االجتماعيةسريهم الذاتية، و ذا بالنظر إىلهخمتلفة جذريا و
املعƖ  أن فهو يرى .من خالل مفهوم الذاتية املتبادلة ،مرتبط بالتبادل يف عملية بناء املعاين ،آخر

هو ينظر و ،ال ينتǰ فقط من معرفة فرد واحد فقط، واألفراديستخرǯ من التفاعل التفسريي جملموعة من 
يǘكد على أن  املعاين املشتركة ضرورية بالنسبة اليت انبثق منها، و يف الوضعيات إىل التأويل كونه متجذر

اليت يكون فيها  الن املعƖ ميكن أن يكون أحادي اإلنتاǯ، خاصة يف الوضعيات. 3للتفاعالت اليومية
كتابة اخلطاǡ يفرض القارǛ /كتاǡففي الوضعيات اليت ال Ʒدǫ فيها التفاعل مثل ال" ، الفرد وحده

     . اجتماعياتأويال ذاتيا و بالتايل تفترض املعلومات يف مثل هذه الوضعيةو. 4"معانيه الذاتية على النص
هبذا فان  و .5عليه قبل أن تأخذ املعلومة أية قيمة يف مسار اơاذ القرار، يتم بناء املعƖ يف إطار السياقو

Garfinkel  كد على ضرورǘينبثق املعي Ɠعدد اكرب من ة التفاعل بني اثنني أو أكثر، ح ȫمن اشترا Ɩ
   .الناس

  

                                                 
1 Shaila M. Miranda & Carol S.Sanders. The Social Construction of Meaning: an Alternative 
Perspective on Information Sharing. Information Systems Research. Vol.14, n° 1, March 2003.p 88 
 
2 Ibid. p 88 
3 Ibid. p 88 
4 Ibid. p 89 
5 Shaila M. Miranda & Carol S.Sanders… op. cit. p 89 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 98

يوضǴ العالقة بني تƘǭǖاǧ اǂيȔ اإلعالمÛɄ و اƪياراǧ اإلعالمية الƔ يقوم ŏا الفرد على طريقة بناء : 3الشȮل 
  1,املعاƆ االجتماعية

                              Ʉاإلعالم Ȕيǂا Ƙǭǖاإلعالمية                 ت ǧياراƪا Ƙǭǖت  

 
  

اه لدراسة تمن خالل الشكل الذي وضع Shaila M. Miranda & Carol S.Sandersوضح تو
  .اختيار الوسيلة اإلعالميةالتأويل الذايت التباديل، والعالقة بني احلضور االجتماعي، و

  

                                                 
1 Ibid. p 90 

 اللالناااااالتتتهخهالتتتا

Ʉور االجتماعȒƩا:  
Ȕيǂا Ʉور االجتماعȒƩا:  

 املعلوماǧ االلȮترونية املشتركة

ƃالتباد źاǾويل الǖالت:
ȫالعمق املشتر 

Ʉور االجتماعȒƩا:  
 املعلوماǧ اللفȚية املشتركة

ƃالتباد źاǾويل الǖالت :
 العرȏ املشتركة/املساحة

  :نتائǰ ناجحة
 جودة القرار
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 "ميلفني ديفلري"عالقة جديدة كما ينبهنا لذلȬ  تال و الواقع ليسإال أن العالقة بني اخلي
الواقع ما يشبه إىل فالطون حول العالقة بيم اخليال ويف تفسريات أ افقد وجد "وساندرا بال روكيش"

يستدل باملثال الذي و. عالقتها بالواقع االجتماعي املعاين اليت يشكلها التلفزيون يف حد كبري حديثنا عن
  :ويقول فيها. املسماة القصة الرمزية عن الكهفو" مجهورية أفالطون"ون يف كتابه فالطقدمه أ

  
ơيل حالة رجال عاشوا باستمرار يف أعماق غرفة يف كهف حتت األرض، وليس هلا "

         ...مدخل سوى ذلȬ املǘدي إىل النور يف اخلارǯ، و ممر طويل يǘدي إىل الكهف
ولتهم مربوطني بالسالسل بطريقة جتعلهم ال يرون إال و هǘالء الرجال șلوا منذ طف

والرجال ال . جسر أووعلى طوهلا Ź بناء حاجز . وخلفهم احلائط. أمامهم فقط
وخلف هذا احلاجز مباشرة طريق مواز . األخرىيواجهون الناحية  ألŒميستطيعون رǗيته 

انات وللرجال ميكن رفعها له يسري فيه الناس وهم Ʒملون خمتلف األشياء مثل متاثيل للحيو
، لدرجة أن ضوءها ةوخلف هذا توجد نار مشتعلة بقو. فوق مستوى احلائط فقط

 األشياءهذا الترتيب سيجعل șالل . ينعكس بقوة متوهجا على احلائط املقابل للكهف
خلق نوț  إىلوهذا يǘدي . اليت Ʒملها الناس وهم يسريون يف الطريق تنعكس على احلائط

وهو شيء أشبه مبسرح العرائس ميكن للرجال . خليالية مثلما Ʒدǫ يف األحالممن الصور ا
وهم يستطيعون احلديث عن الظالل، ولكنهم ال . املقيدين باألغالل أن يشاهدوه

     1."يستطيعون رǗية التماثيل احلقيقية، وال الرجال املسئولني عن حتريكها
  

عامل الصوت الذي يسمعه هǘالء الرجال șنا هذه الصور  إىل ويشري أفالطون أننا إذا أضفنا
   يعتقدون أن الظالل هي احلقيقةس فŒǚم بالتأكيد .هي الظالل اليت تعرض على احلائط أن مصدرهمنهم 
أن هǘالء األفراد سيبنون حياهتم حول القواعد املشتركة لتفسري املعاين اليت يضفوŒا على تلȬ و. الواقعو

  .الظالل
  

                                                 
    ف، الدار الدولية للنشرآمال عبد الرؤو: تر، اإلعالمنظريات وسائل  ،روآيش.ديفلير و ساندرا بول . ميلفين ل  1

  332، ص1993و التوزيع، القاهرة، 
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قف احلقيقة من خالل املقارنة بني مواملعƖ و فسر العالقة بنيت" ديفلري"اول القا من هنا Ʒانطو
  :فيقول الفرد املسجون يف كهف أفالطوناملشاهد املعاصر للتلفزيون، و

  
هل نعترب أنفسنا الوجه اآلخر هلǘالء الرجال الذين كانوا مقيدين يف الكهفÝ وهل "

و يف  املسرح أو يف دور السينما حيث نشاهد املعلومات اليت نراها على أجهزة التلفزيون أ
تقودنا إىل ) أو حș Ɠالال نتلقاها مكتوبة يف الصحف و املطبوعات ( șالال على الشاشة 

       1"عن عاƁ الواقع ليس هلا مثيل فعال يف هذا العاÝƁمشتركة  نتركيب معا
  

ادǛ املعرفة احلديثة حسب احلقيقة فان مبن يǘكد على العالقة بني املعƖ وكان أفالطوإذا و
إƴا األفراد قد يبنون معاين ليس هلا باحلقيقة كواقع ، و بالضرورة تǘكد أن املعƖ قد ال يرتبط "ديفلري"

  .عالقة مع الواقع
  

أي معƖ لتكوين مفهوم، سواء بني أية كلمة و افالناس قادرون على الربط بانتظام تقريب"
... و الناس لديهم معاين داخلية... ال ميثله أوحقيقيا  كان ذلȬ ميثل العاƁ الواقعي متثيال
ما إذا كانت تتفق مع هذه و... األشياء حقيقية يف العاƁ  بغȐ النظر عما إذا كانت هذه

  2"املعاين
  

التلفزيون خاصة يف مضاعفة قدرتنا لعبه وسائل االتصال اجلماهريية وت على هذا فان الدور الذيو
لعاƁ اخليايل أكثر من ارتباطها بالعاƁ احلقيق Ɓ يعد يثري معارضة كبرية من على بناء معاين ترتبط با

   .بل إن التوجهات املعاصرة تǘكد هذا املنحى يف البحث أكثر فأكثرطرف الباحثني 
  
  
  

                                                 
  333ص . مرجع سبق ذآره... ديفلير. ميلفين ل   1
   334 – 333 ص... مرجع سبق ذآره  2
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  .عاملني خمتلفني: التǲربة التلفزيونية و التǲربة اƩقيقية . 2 . 3 . 7
  

كثري من الباحثني أن العاƁ احلقيقي مستقل متاما عن العاƁ التلفزيوين، فبالنسبة إليهم ال اليرى 
ن يظهر من ، رغم ما ميكن أاحلقيقيةلمشاهدة التلفزيونية أن تشكل بديال عن جتربة احلياة اليومية ل ميكن

  .  ميكننا حƓ احلديث عن التشابه بني العاملنيتداخل بني العاملني، و
  

ع يف فǸ يق ) Heavy Viewer(  املكثف/املشاهد املداوم"  أن ș Kubeyهرت دراسةلقد أ
ينتǰ عنها ة ألŒا تǘدي إىل مشاهدة أكثر وعادة ال متناهي إىلميكن أن تتحّول  املشاهدة التلفزيونية، ألŒا 
فرد يف مشاهدة فكلما أطال ال ) attentional inertia( يف االنتباه القصور الذايتما يصطلح على تسميته 

  ) Kubet R, and all, 1991(  .كرب التلفزيون كلما كان احتمال استمراره يف املشاهدة ا
  

ه عن ميكن للفرد أن ينتبه هلذه احلالة من اإلدمان، إذا شعر بعدم االرتياح أثناء فترات توقف
فان  و أكثر سنويالكن بالنسبة للفرد الذي يداوم على سلوȫ املشاهدة آلالف الساعات أاملشاهدة، و

رة، ينتǰ عنها لدى البعȐ شعورا بعدم االرتياح إذا تركناهم بال ا يولّد لديه عادة تلفزيونية متجذهذ
  .فعل، أو تركناهم لوحدهم، مع حرماŒم من التلفزيون

  
لكنها تعّوض التجربة، يونية ال ميكن اعتبارها جتربة، وأن املشاهدة التلفز إىل Kubeyينتهي و
Ʒ أن املشاهد التلفزيوين يعّوض التجرفالذي ǫشاشة  ىاخليالية اليت يراها علبة احلقيقية بالتجربة د
طبيعة + القابلية لدى املشاهد املداوم الضغط الثقايف، : عادلة اآلتيةحمصلة هذا املسار املو. التلفزيون

 ,Kubey R, and all, 1991; Kubey R ( .زواجا فاسدا بني انعدام نشاطه وسأمه =وسيلة التلفزيون 

Csikszentmihalyi M, 2003    (  
إخضاعها  لتجربة االتصال طار تصوري للعالقات االتصالية، ويعود الفضل يف متكيننا من وضع إ

حول االتصال الدرامي، فقد Ƨح هذا املفهوم من جتاوز وضعيات   E. Goffmanاجلماهريي إىل أعمال
إƴا إمكانية اخلاصة بالتجربة املباشرة، و ل يف الوضعياتعدم حصر االتصاو. ∗وجها لوجه احلقيقية

                                                 
في . اشرةنقصد بالحقيقية هنا، تلك الوضعيات التي تحدث في عالم الحياة اليومية، و هو العالم الذي يعايشه الفرد من خالل التجربة المب   ∗

  .مقابل تجربة الفرد التلفزيونية
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قيامه على نفس األسس اليت يقوم عليها، عندما Ʒدǫ يف عاƁ احلياة ، واجلماهريي حدوǫ االتصال
  .اليومية

  
بǚسقاȓ تعريف ما على  عندما يعرض أي إنسان نفسه على اآلخرين، فانه يقوم" 
ذاته الرأي الذي Ʒمله الفرد عن  أو غري قصديه، و يكتسيو ذلȬ بصفة قصديه،  ،املوقف/الوضعية

وإƴا هو . مله الفرد عن ذاته ليس Œائياالذي Ʒ الرأييف تعريف الوضعية، إال أن هذا  1"أمهية كربى
            الصور اليت Ʒملها اآلخرين عنا،ليت لدينا عن دواتنا، وتفاوض بني التعريفات املعلنة انتاǯ تسوية، و

  . 2يت نتلقاها أثناء عملية االتصالالو
   

أساسية، إذا نظرنا من خالهلا إىل   E. Goffmanو مكن اعتبار هذه املالحظة اليت وضعها 
  ،فاالتصال الدرامي بالنسبة هلذا األخرياالتصال التلفزيوين، 

  
 أصيلة ال ơضع إىل عمليةمصطنع باملقارنة مع حقيقة ال يهدف إىل إقامة نسيǰ اتصايل " 

تفاعل يف االتصال يكشف لنا عن وجود حقيقة /فبالنسبة إليه ƭرد تبادل أفعال" العرض
 ،)    normes de présentation(سالفة التكوين عن طريق معايري العرض  اجتماعية

جتديدها يف و تم دائما إعادة بناءها،إن احلقيقة ي، و) représentation (التصورات و
   .3"التفاوض حولهالفضاء التفاعلي الذي يتم 

 
هذا هو السبب الذي و. ، ذلȬ الذي يتأسس، وال يتبادلاإلنسانيةيعد املعƖ يف تاريǸ العلوم "

يف يمة  املعƖ تكمن وșيفية ، مادامت قلبنية يف حد ذاهتا بصفة Œائية ويعطي لالتصال  األولوية على ا
    4".الفعل االتصايل

  

                                                 
1 E. Goffman. La Mise en Scène de la Vie Quotidienne. Editions de  Minuit. 1973. p 229 
2 Jean-Jacques Boutaud. Sémiotique  et Communication – du signe au sens-  l’Harmattan, 1998. p 151 
3 Ibid. p 149 
4 BOUTAUD Jean-Jacques. Sémiotique et communication – du signe au sens - … op.cit. p 150 
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يتم، إال ، إال انه ال ميكن هلذا البناء أن واتناذيف  عاينيوجد اجلزء األساسي من عملية بناء امل
،ȫالذي تتم من خالله كل  هذا الرصيد يف الفضاء العمومي يتمثل بوجود رصيد ثقايف مشتر

املسلم املكنونات Ɯقيقة األحداǫ، و تبط األوىلجند يف الفضاء العمومي حقيقتان، ترو :االتصاالت
 كل أنواț الرǗى حولتسمح بǚعداد ورموز، الشكل  تأخذاءات اليت رى كل البنثل األخمتو .بوجودها
ثة تضاف إىل هاتني احلقيقتني، حقيقة ثالو. أساساالعادات املعتقدات و تستند إىلاليت  رǗىهي الالعاƁ، و

تعترب أساس كل ، وبصعوبة عنها نعرب اليت األحاسيسو العاطفية اخلصال تتعايش مع السالفتني وهي
  . حافز

  
  املطلق بوجود حقيقة موضوعية فيه نظر،  إمياننا إنّيف الواقع، و إىل شيء موجود يلنا الصورةحت

إن نشاطاتنا هي اليت . لعل هذا الذي يضفي الشكوȫ على املبدأ الذي يرى أولوية احلقيقة على الصورةو
لعل و .اجاتنا و قدراتناعلى أساس احتي يتم هذا البناءن هذه األخرية يبنيها اإلنسان، وحتدد احلقيقة، ال
  1.كشف لنا الطريقة اليت نبين هبا األحداǫدثه الصورة على الواقع هو الذي ياألثر الذي حت

  
سياق Ʒدد من خالهلا ال املشاهدة ببناء روابط بني الصورة وتفكريه،يقوم املشاهد أثناء عملية 

حلقيقة اليت تعكسها هذه الصور،   الذي يدخل فيه هذه الصور، ويف نفس الوقت يقوم السياق بتحديد ا
وتتحول الصورة يف بعȐ  .وتكون نظرة املشاهد اǂدد الرئيسي للسمات املشتركة بني الصورة واحلقيقة

الصورة يف حقيقة األمر وما تعرب عنه بالنسبة إلينا، ما  إن .2إىل أداة للبناءالسياقات يف بعȐ السياقات 
يصنع  فهذا األخري هو الذيحكم املشاهد،بعيدا عن  ،مجيلةورة ص أيةال توجد ف هو انعكاس لنظرتنا،

  .يصنع الصورة انه كما ،احلقيقة
  

ميكن أن نعطي مثاال على ذلȬ و. العالقة بني الصورة واحلقيقة فاصل يعترب حكم املشاهد يف 
. بنا/خاصة بنظرتنا شاء حقيقةƜيث أننا عندما نستخدم املرآة فǚننا نعرب عن اهتمامنا بǚنظر إىل املرآة، بالن
ر تأكيد هذا ما جيعل عملية النظ، فان هذا ال ينفي وجود وجوهنا، وإذا افترضنا عدم النظر للمرآة ألننا

                                                 
1 BOUTAUD Jean-Jacques, Op. Cite, p 152 
2 Ibid, p153 
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 إن هذا االهتمام الفريدو. تكون هذه احلقيقة ذاتية، خاصة بنا، Ʋن من ينشاهاعلى بناء حقيقة ما، و
  1.تشكيل احلقيقةا يف يعترب أساسي

  

ما بوسائل عالقتهنقاȇ السابق املرتبط باملعاين واالجتاهات والسياقات االجتماعية ولا إىلاستنادا و
تǘكد على التغريات اليت حصلت  "فريال مهنا"بصفة خاصة التلفزيون فان الباحثة االتصال اجلماهريية و

غريت مسار البحث  سوسيولوجيةجراء دخول عدة نظريات  اجلماهريييف ƭال البحث االتصايل 
  االتصال اجلماهريي Ʒدǫ تأثرياعتبار  يف احلاصل يكمنالتغري  أن إىلفتشري  ،املعاصرصايل االت
  

من خالل طريقة املتلقي يف تنظيم صورته الذهنية حول البيئة اǂيطة، و حيث يتصف " 
 أنهذا يعين . أخرىتراكمي من جهة  تأثريكعريف من جهة و  تأثري بأنهنفسه  التأثري

ǫاƜتعد تدرس احلاالت املفردة و  يةاإلعالم األ Ɓ اƴتغطي تغطية متكاملة النظام إ
، و تتبع معينة يتناوهلا هذا النظام بأكمله مجيعا، مركزة على موضوعات اإلعالمي

و قياس التغريات يف االجتاهات  منهجيات متكاملة ومعقدة، ليس من خالل املالحظة
متثله للواقع  اإلنسانورة اليت يغري فيها بناء السري إعادةعرب  إƴاراء واملواقف، واآلو

  .االجتماعي
  وتضيف
املقاربة السوسيولوجية  أن أوهلما: إضافيني أساسنيعاملني  إىليعود هذا االجتاه احلديث "

نفوذ متصاعد لسوسيولوجيا املعرفة،  ƣة ، وأناإلعالمية األƜاǫهي الغالبة يف  أصبحت
وتركز . ما نظرية املعلومات يف االتصال اجلماهرييوثانيهما أن أƜاǫ اإلعالم هجرت متا

نظرية املعرفة على أمهية ودور السريورات الرمزية واالتصالية كفرضيات للتكيف 
االجتماعي، ما جيعل إشكالية البحث اإلعالمي ơطو بشكل متواز حول موضوعات 

    2."للتأثري تتطابق مع أفق سريورات بناء احلقيقة
  

                                                 
1 Christian. W. Denker. Construire Notre  Réalité aux Moyen de L’Image  (dossier construction de la 
réalitéTextes revues ) 

  263ص . مرجع سبق ذآره... ل مهنافريا  2
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النقاȇ  تنظيمسامهت يف  ، اليتالبحوǫالتغريات ƭموعة من النظريات و ههذ عن ولقد متخضت
 "والتر ليبمان"دها وșيفة الصحافة يف تركيب املعاين كما حّد :هيتأطريه يف أربع اجتاهات أساسية وو

 ǯهرت بعد حتليل جورș التلفزيون على خماوف  بتأثري" قربنر"يف العشرينيات، نظرية التثقيف اليت
 "دونالد شو" إليهااليت توصل  األعمالن العنف، وșيفة الصحافة يف ترتيب جدول اجلمهور م

، األخباراملسائل السياسية اليت تغطيها  أمهيةكوسيلة لفهم كيف يرتب اجلمهور  "وماكسويل ماكومبز"
 Żدوفلور"يف البداية ملفني  إليهيف تشكيل اللغة الذي توصل  اجلماهريية لوسائل االتصا تأثري" ،

  . "وتيموثي بالكس"
  

بعني االعتبار لفهم  أخذهاƭموعة من املبادǛ اليت ينبغي  " وبال روكيشديفلري"ويضع الثنائي 
  :و هذه املبادǛ هي. و احلقائق االجتماعية املعاينالعالقة بني وسائل االتصال اجلماهريية و بناء 

 .تتيح تطوير املعرفة اإلنسانالذاكرة عند  -

تصنيفات للمعاين اليت  أو أƧاءشكل مفاهيم، و هي تركيبات هلا  املعرفة موجودة على -
 .األشخاصيتذكرها 

ميكن للشخص أن Ʒصل عليها إما عن طريق االتصال احلسي املباشر مع معاين املفاهيم  -
 .النواحي املختلفة للواقع أو من خالل التفاعل الرمزي يف اجلماعات اليت تستخدم اللغة

تستخدم يف متييز وتسمية ) اللفظية وغري اللفظية (من الرموز  اللغة هي أساسا ƭموعة -
  .وتصنيف املعاين املتفق عليها

العادات أو االتفاقات توجد الروابط بني الرموز واملعƖ، وهبذا فهي تتيح عملية االتصال بني  -
 .هǘالء الذين يلتزمون بالقواعد

ل فهمهم أو تفسريهم أو سلوكهم رموز اللغة املتفق عليها واليت يستخدمها شعب معني تشك -
  1.جتاه عاملهم املادي و االجتماعي

 أنعلى  ،سنحاول أن نستعرض أهم األفكار اليت طرحتها هذه النظريات بكثري من العموميةو
  .ل املرتكز النظري لذا البحثز جهدنا على نظرية التثقيف اليت تشكّنركّ

  

                                                 
   358 – 357ص . مرجع سبق ذآره... ديفلير. ميلفين ل  1
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  .قيقة االجتماعيةال اجلماهɃƘ باƩدراسة عالقة االتصالتوجهاǧ النȚرية يف .  4 . 7
  
  .الصحافة وبناء املعاƆ عند ليبمان . 1. 4 . 7
  

ميكن القول أن أول مسامهة يف دراسة العالقة بني الواقع و وسائل االتصال اجلماهريية تعود إىل 
، و قد "عامال الرأي"واملعنونة  1922سنة " ولتر ليبمان"بدايات القرن العشرين و الدراسة اليت قام هبا 

إن التفسريات اليت تقدمها الصحف عن األحداǫ تستطيع أن تغري "حاول هذا األخري أن يبني كيف 
 إن"يربز من خالهلا  عديدة ألمثلة إحصاءƜيث قام بعملية  1"بشكل كبري تفسريات الناس عن الواقع

ن هبا الناس حول هذا العاƁ الذي الصفات احلقيقية للعاƁ غالبا ما ال تكون هلا عالقة باملعتقدات اليت يǘم
  .Ʒ"2ط بنا

  
، ا الصحافة عن الواقعهتبيان املغالطات اليت كانت تقدم علىمن خالل دراسته  "ليبمان"عمل 

اليت كانت تدفع املستهلكني هلذه الصحف إىل بناء معاين ال متت بأية صلة للواقع احلقيقي كما كان و
األوىل من اجل توضيح فكرته فقد أشار إىل حلرǡ العاملية Ʒدǫ، و قد وșف مثال اوربا قبل نشوǡ ا

و كان ذلȬ خربا زائفا الن (نبا االتفاق على اهلدنة  1917نوفمرب  6يف "اخلرب الذي نشرته الصحف 
. كان الناس Ʒتفلون ويبتهجون بسبب صورة زائفة عن الواقع) اهلدنة Ɓ تتحقق إال بعد ذلƝ Ȭمسة أيام

   3".ألوف عديدة من الشبان يلقون حتفهم يف ميدان املعركةويف نفس الوقت، كان 
  

يتصرفون بناءا على  االناس كانوأمثلة كثرية أخرى توصل من خالهلا إىل أن " ليبمان"لقد عرض و
كانت تǘدي إىل تصرفات وسلوكيات ال أخبار ومعلومات، وهذه الصحف من صور و ما كانت حتمله

 أورغبة الصحفيني  إىلال يرجع سبب ذاȫ   "ليبمان"إال أن  .Ɓ خارجناعالقة هلا Ɯقيقة ما جيري يف العا
 اليت يعتربهاب يتجاوزهم وهو مرتبط أكثر بالظروف اǂيطة، والسب إƴا، واألحداǫاملنتجني يف تزوير 
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املرتبطة بالسياق و أخرى خاصة بطبيعة الوسيلة دها يف بعȐ الظروف يعّد، وسابقة حƓ لظروف النشر
   .يةاإلعالم

  
مثل املوارد اǂددة املتوفرة لدى الصحفيني لدراستها عند وقوț حادǫ معني مباشرة، "

وهي أيضا نواتǰ القيود على عملية إعداد األخبار Ɯيث تالئم متطلبات الوسيلة املعينة 
و االحتفاظ هبذا االنتباه ... االستيالء على انتباه القراء... باإلضافة إىل مشكلة... لإلعالم

فالقصص اليت .  صناعة اإلعالم اليت تعتمد على اإلعالن كمصدرها الرئيسي للدخليف
و مها مساحة ... هلا نصيب اكرب من املساحة يف الصحيفة... تزيد من التوزيع Ʒتمل أن

     1."ووقت حمدودان
  

 انيفرض نمي مها اللذاطبيعة العمل اإلعالان ينتهي إىل أن طبيعة الوسيلة وومن هنا فان ليبم
هذا من شانه أن يقدم للجمهور معاين عن احلقيقة االجتماعية ، وامني معينة وحمتويات دون اخرىمض

يقول  اوهلذ. تغفل زوايا أخرىإذ أŒا تعرض زوايا من األحداǫ وجزئية غري مكتملة أو مشوهة 
   "روكيش وبال" "ديفلري"

  
احلديثة اليت  اإلعالموسائل نظريته تنطبق جيدا على  أن  1922 ما Ɓ يتوقعه ليبمان سنة

الراديو و بعد ذلȬ  أصبحوعندما . من القرن العشرين األخرييف النصف  األخبارستقدم 
صورا يف رǗوس الناس الذين يتابعون  أيضاالتلفزيون جزءا من الصحافة، فقد خلقا مها 

   ذاعةيف اإل(فان هذه الصور كانت تركيبات مشوهة للحقيقة ... النشرات اليت يقدماŒا
     2."أكثر منها متثيال دقيقا للواقع و احلقيقة) و التلفزيون
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  Mc Comb & ShawترتيǢ اجلداول عند  . 2 . 4 . 7

  

  .يف تعريفه لوșيفة االجندا سيتنȠ" شو"يقول 
  

țإن اإلعالم الذي يصف... إن فرضية االجندا ال تعتقد أن اإلعالم يرمي إىل اإلقنا       
   اخلارجي، يقدم للجمهور قائمة حول املوضوعات اليت ميكن أن يناقشها و Ʒدد الواقع

إن السمة األساسية لنظرية األجندة تكمن يف أن فهم الناس ... أو أن يشكل رأيا حوهلا
  1."جلزء كبري من الواقع االجتماعي يأيت من اإلعالم

  
اربتني نظريتني حتاول من هبذه الطريقة تتموقع بني مق "االجندا ستنȠ" أن SFEZ Lucienيقول 

   ، اإلعالمتتموقع بني نظرية اآلثار املباشرة لوسائل  أŒاƜيث . متد جسرا بينهما أنخالل هذا التموقع 
فالنظرية األوىل أșهرت فشلها بينما أفرطت . إشباț الرغباتوالنظرية النفسية واملعرفية لالستخدامات و

  .الثانية يف االستخدامات و الوșيفية
  

م تصورا قّدف ،الطرحنيجينب نظريته سلبيات  أن "ماكومبز"نطالقا من هذه املالحظة حاول او
  بني قوة الوسيلة و استخدامات اجلمهور فيقول

  
، و نعم مباشرة تأثرياتلوسائل االتصال اجلماهريية، ولكنها ليست  تأثرياتهناȫ  إن " 

لتوجيه تكون أكثر مرونة هناƜ ȫث عن استخدامات و اشباعات، إال أن احلاجة إىل ا
 2."واقل عقالنية ومعرفية مما نتصور

 
ى ة يف التأثري علقوة وسائل االتصال اجلماهرييبنسبية  رفتتع "االجندا ستنȠ"ان ومن هنا ف

احتياجاهتم، م واستخدامات األفراد للوسيلة يقوم على أساس متطلباهت األفراد، يف الوقت نفسه تعترب أن
حƓ يف احلالة اليت يكون فيها املشاهد مهتما، توجيه مشروطة باهتمام املشاهد، وىل الأن هذه احلاجة إ إال

                                                 
  270ص . سبق ذآره مرجع... فريال مهنا 1

2 Lucien Sfez, Critique de la Communication, Edition du Seuil, 1990, p 124 
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فقد توصلت النظرية إىل أن املواضيع اليت يكون فيها الفرد معنيا مباشرة فان خياراته تكون مستقلة متاما 
  . عن خيارات الوسيلة

  
اشر، وال Ʒددها، بصورة اتصال تباديل يلتقطها املتلقي بشكل مبال  "يف املقابل فان املواضيع اليتو

على مستوى احلياة اليومية، جتعله يعيش هذا الواقع فقط عرب وساطة رمزية يقوم هبا اإلعالم 
   1."اجلماهريي

  
على صعيد آخر فانه ال ميكن هلذه النظرية أن تكون فاعلة إذا Ɓ تأخذ بعني االعتبار بعȐ و

ومنها أساسا االنتباه، والتاطري ". ماكومبز و شو"على حسب  الروابط والعناصر والعوامل واملتغريات
استيعابية املتلقي للمعلومة اجلديدة ơتلف حسب انتباهه للمعلومة املقّدمة، "فبالنسبة لالنتباه فان  .املعريف

وحسب مقدرته املعرفية يف معاجلتها بشكل مناسب ويف فهمها وإدراجها يف هيكليات املعرفة 
األشخاص األكثر انتباها واألكثر اهتماما واألكثر كفاية "طري املعريف فان فيما يتعلق بالتأ اأّم 2."املكتسبة

من الناحية املعرفية، هم أيضا األقل تقبال للتأثري، بسبب امتالكهم لنظام معريف متشّعب و متجذّر 
  3.بصورة أفضل من اآلخرين

  
 ،اجلماهريية باجلمهور إىل الشكل يف عالقة وسائل االتصال  Mc Comb & Shawيتجه اهتمام 

        ري ، إذ انه توصل إىل أن وسائل االتصال اجلماهريية ال حتدǫ أي تأثىإىل اǂتوأكثر مما يتجه 
ترتيب ، ونفكر هبا ينبغي أن إƴا تأثري هذه الوسائل يكون يف الكيفية اليتعلى اǂتوى الذي نفكر فيه، و
   .أمهية املواضيع اليت نفكر فيها

  
وقد Ź اكتشاف أن هناȫ توافقا كبريا بني كمية االنتباه ملوضوț معني يف الصحافة، " 

تعرضوا لوسائل  أنومستوى األمهية اليت يوليها الناس هلذا املوضوț يف ƭتمعهم بعد 
 أيةوتبين  رأيهاالصحافة جنحت يف استمالة اجلماهري لتغيري  أنوال يعين هذا . اإلعالم

                                                 
  270ص . مرجع سبق ذآره... فريال مهنا  1
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 أمهية أكثرالناس بان يعتربوا بعȐ املوضوعات  إقناțولكنها جنحت يف  وجهة نظر معينة،
 أعمالالصحافة هو نفس جدول  أعمالجدول  أصبحوهكذا . أخرىمن موضوعات 

    1."اجلمهور
 

وضع أولوية يف معاجلة قوة الوسيلة تكمن يف تعليم اجلمهور كيفية ة ووانطالقا من هنا فان أمهي
اعتربت فّعالية وسائل االتصال اجلماهريية يف كوŒا تبين صورة الواقع اليت واملواضيع واالهتمام هبا، 

ƭمل املعلومات حول العاƁ، اليت تعامل معها وهذه الصورة عبارة عن كناية متثّل "يشكلها املتلقي، 
ل ونظمها وخزŒا املتلقي، وميكن أن تشكل توحيدا قياسيا جتري جتاهه مقارنة املعلومة اجلديدة من اج

غري أن هذا التوحيد القياسي Ƹضع لشروȓ إطار املرجعية واحلاجات والقيم واملعتقدات . إعطائها معناها
   2."والتوقعات اليت تǘثر على ما يستخلصه املتلقي من حالة اتصالية

  
إعادة النقاȇ إىل أصوله من خالل  األساسيات إىلالبحث االتصايل  إعادةلقد سامهت النظرية يف 

فهي تتبع التقاليد الراسخة "هي دور الصحافة يف إثارة النقاȇ داخل اجملتمع و تنظيمه و جدولته األوىل و
عن دور الصحافة يف االنتخابات، كما أŒا تستكشف سلطة الصحافة يف املساعدة يف التفكري العام حول 

 3."العملية السياسية واملشاكل اليت هتتم هبا

  
  .هƘية و بناء املعاƆ اللȢويةوسائل االتصال اجلما . 3 . 4 . 7
  

تتمثل أوهلما يف : التأثري على نشاطنا االتصايل بطريقتنيتساهم وسائل االتصال اجلماهريية يف 
أما . 4"التأثري على الطرق اليت نتحدǫ هبا النطق مثال، وقواعد النحو والصرف، وتركيب اجلمل"

ام من خالل توسيع كمية الكلمات اليت نستخدمها التأثري على اللغة بوجه ع"الطريقة الثانية فتكمن يف 
   .، واللغة واملعاينيف تغيري واستقرار الكالم التأثرياتهم هذه وتسا 5."وتعديلها
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اليومي للناس يزداد  جعل النشاȓ االتصايل يشكل انتقال اجملتمعات إىل ƭتمعات إعالميةو
هلذه الوسائل يف تصاعد  ن الوقت املخصصارتباطا، شيئا فشيئا، بوسائل االتصال اجلماهريية، إذ أ

انتظاما، وهو ما من شانه أن ستدمية ǂتوياهتا تزداد ضخامة وحجما واملتابعة املستمرة واملمستمر، و
               حمتوياهتا، قد يǘدي إىل تأثريها على املواقف الوسيلة ويǘدي إىل خلق عالقات متميزة مع 

  .عاين اليت يرمز إليهااملوالسلوكيات، وعلى الكالم و
  

    فحسب إن وسائل االتصال اجلماهريية ال تقوم بتغيري اللغة اليت نستخدمها يف اتصاالتنا اليومية
   لمات الك فǚذا كنا نتعلم .إƴا تعمل أيضا باإلضافة إىل ذلȬ على استقرار معاين هذه اللغة يف اجملتمعو
يف برامǰ  املمثلون أولسالت اليومية، ويف قصص اجلرمية، من املمثلني و املمثالت يف املس"طرق نطقها و

فان وسائل االتصال . 1"وعند الذين يقدمون برامǰ الصباح أو أخبار املساء... الكوميديا املشهورة
خدام احلايل للكلمات لكنها تعمل جاهدة على تدعيم االست تكتفي بتعليمنا الكلمات، واجلماهريية ال

الطبقية، من خالل التأكيد على املعاين املوحدة واملشتركة الة الفروق اǂلية وواملعاين، وتعمل على إز
  .للكلمات

  
إذا كان فهم آليات املعرفة و عالقتها بالسلوȫ استغرق قرونا من الزمن، فان األƜاǫ االتصالية و

الواقع اإلعالمية اجلماهريية حتاول اليوم أن تشارȫ يف هذا اجلهد املعريف، يف حماولة لفهم كيفية صياغة 
Ɩ2.لقواعد عمليات بناء املع    
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  .بناء اƩقيقة االجتماعيةملساƵة التلفزيون يف  موǯǽ نȚرɃالتثقيف كن  . 8
 

بصفة لوسائل االتصال اجلماهريية و" نرقرب"تنطلق نظرية التثقيف من افتراض تقوم عليه فلسفة 
لȬ قوة منقطعة النظري يف تأثريها على هذه الوسيلة مت أن فيعترب. خاصة التلفزيون، وتأثريها على املتلقي

ه ال يعترب أن املتلقي سليب يف عالقة مع حمتويات التلفزيون إال انه ومن جهة أخرى فان. املشاهدين
يقة يتساءل عن حقاالستخدامات و إشباț الرغبات، و يشكȬ يف مبدأ االنتقائية كما تراه نظرية

الوسيلة بطبيعة  قدرة املشاهد على انتقاد" قربنر"يربط و .إشباț رغباهتماستخدام األفراد للتلفزيون و
  : األخرية، إذ يقولنظرته إىل هذه 

  
إن املشاهد يلعب دورا يف االتصال اجلماهريي، شريطة أن يقوم بنقد لنظام الرسائل "  

هناȫ إمكانية حقيقية للمتلقي للقيام بتأويل نقدي، ولكن فقط إذا كان واعيا و. ككل
     1 ".يونية، ال بربنامǰ معزول على حدامبجمل البناءات اخليالية اليت توفرها الربامǰ التلفز

  
. هبذا فان إمكانية اơاذ موقف نقدي من طرف املتلقي ممكنا إذا حتصن بنظرة كلية ال جزئيةو

وقعها داخل اجملتمعات لكن خاصة على ميبين نظريته على قوة التلفزيون وولكن رغم هذا فان قربنر 
  :∗يشري إذمكانتها بني أفراد اجملتمع احلديثة، و
  
يعد التلفزيون نظاما مركزيا يف رواية القصص، وان الدراما اليت Ʒتويها، والتجاري، "

واألخبار، وخمتلف الربامǰ األخرى، تقدم لنا يف بيوتنا نظاما من الصور و الرسائل 
ومنذ الطفولة يغرس فينا هذا النظام االستعدادات، واألولويات اليت تعّودنا . منسجم نسبيا
 2"ا من مصادر أولية مغايرة، وهذا ما يعطي أمهية البحث يف وسائل أخرىعلى اكتساهب

                                                 
1 Lucien Sfez, Dictionnaire Critique de la Communication, PUF, 1993, p 1088 
∗ “Television is a centralized system of story telling. Its drama, commercials, news, and other programs 
bring a relatively coherent system of images and messages into every home. That system cultivates from 
infancy the predispositions and preferences that used to be acquired from other ‘primary’ sources and 
that are so important in research on other media.” 
2 Gerbner George, Cultivation Analysis; An Overview, Mass Communication & Society, 1998, 1(3-4),     
p 177 
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 Annenberg School of" (مدرسة اننربǯ لالتصال"فريق عمل و سنة تقريبا 25منذ  ،إذا

Communication( فقد قاموا على مدى ربع " يعمل على وضع نظرية حول التلفزيون وآثاره يف اجملتمع
كان املصدر األساسي هلذه املعطيات حتليل –تفسريها ملعاجلتها و ملعطياتائل من امع كم هجب القرن

من اجل حتديد اثر هذه الوسيلة على  – اآلراء حمتوى التلفزيون األمريكي، و التحقيقات عن طريق السرب
  1."تصوراهتم للعاƁ اخلارجي،و معتقداهتم، اجتاهاهتم، و األمريكيني، من حيث

  
Ɓهرت حماوالت عّد إذ ،دود الواليات املتحدة األمريكية تتوقف النظرية عند حșعملت على  ،ة
فيه البحوǫ  أجريتاجتماعية خمتلفة عن السياق الذي و  ثقافية سياقاتاختبار فرضية التثقيف يف  إعادة

إذ أكدت Ɯوثا مستقلة بأدوات منهجية خمتلفة فرضياهتا األساسية، "، وفريقه" قربنر"اليت قام هبا 
الشمالية، من كندا واستراليا، من أمريكا الالتينية، ومن آسيا، قاموا باختبار من أوربا الغربية وحثون وبا

   2."فرضيات النظرية على أراضيهم ويف سياق ثقايف خمتلف عن السياق األمريكي

 
ن النظرية استحوذت على اهتمام الباحثني مبا طرحته من آراء جريئة لن أكون مبالغا إذا قلت، إ

      اقصد االستخدامات م يف تلȬ املرحلة، و، ورمبا خمالفة حƓ للتوجه الذي كاد يعّمرية للجدلو مث
 هذا الذي دفع لعلّتلفزيون يف تأثريه على الواقع، وبقوة ال ،إشباț الرغبات اليت استهانت نوعا ماو

Gerbner∗ هور النظريةș إىل القول أربعني سنة بعد.  
  
ستقبال يف معرفة اǂيط الثقايف املشترȫ، للقصص والصور اليت لو أن املǘرخون يفكرون م"

ترعرț فيها الطفل الذي يولد يف النصف الثاين من القرن العشرين، إىل أين يتجه Ý كيف 
ميكن له أن يصف بنية فعله، حمتوى مواضيعه، وتصورات أفراده Ý كيف ميكن له أن يرسم 

                                                 
1  Gosselin André, Violence et Effet D’Incubation de la Télévision : La Thèse de la Cultivation 
Analysis,Les Cahiers de la Communication Publique, N° 6, 1993, p7  
2 Ibid. p 7 
∗ « If future historians wanted to know about the common cultural environment of stories and images into 
which a child was born in the second half of the 20th century, where would they turn? How would they 
describe its action structure, thematic content, and representation of people? How would they trace the 
ebb and flow of its currents? Pathetic to say, they would find no other source than our own cultural 
indicators data base and reports.” 
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ن القول انه لن جيد مصدرا آخرا سوى قاعدة مّد وجزر، وسيالن تياراته Ý انه ملن اǂز
 1 ."معطيات مǘشراتنا الثقافية، وتقاريره

 
و سنحاول من خالل هذا العنصر أن نسلط الضوء على أهم العناصر املنهجية و النظرية اليت 

ا األكثر مالئمة هلذ ،فهناȫ من املراجع و املǘلفات ها التارƸيتطورزت هذه النظرية، ولن نركز على مّي
األساس الذي لت املقاربة املنهجية اليت شكّ، والنظرية األرضيةتوضيح هو الذي يعنينا  الغرض، وإƴا
اليت Ƨحت باالرتكاز العلمي الذي مكننا من وضع فرضيات البحث اليت  ، واألسسالبحث استقام عليه
ها ما هو مرتبط منهجية متنوعة، من بأدوات هااختبار ن جهتنا على غرار باحثني آخرين حاولنا م
 أدواتمنها ما هو اجتهاد الباحث يف حماولة جتاوز سلبيات ، وورفاقه "قربنر"اليت وșفها  بتلȬمباشرة 

و اليت تنتمي إىل نفس املقاربة " قربنر"ولكن بالرجوț دائما إىل البحوǫ السباقة إىل نقد  ،"قربنر"
   .البحثية

  
   .التلفزيون كنسق مهيمن. 1 . 8
  

الرمزي األساسي  طاǂي ،يقوم على اعتبار التلفزيون ،التثقيف من معطى أساسيتنطلق نظرية 
منازț اليت استطاعت أن تǘثر على حياة األفراد بالطريقة اليت قامت  و أŒا املǘسسة بالÛ لإلنسان املعاصر

     زة،ية هي متميو من هنا فان أصحاǡ نظرية التثقيف يرون أن التلفزيون كوسيلة اتصال مجاهري. هبا
 ،والسرȫ ،األلعاǡ، ووالسينما ،انه خليط من الراديو إذ .عها على أساس هذا التميزو ينبغي التعامل م
، وملسة من الصحافة، ولكنه ليس أحدا من هذه الوسائل كلها، وهو يف نفس الوقت والرسوم املتحركة

  .كل هذه الوسائل ƭتمعة
  
  
  
  

                                                 
1 Gerbner George, Cultivation Analysis; An Overview,,, Op Cite, p175 
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  إىل ∗Gerbnerيشري 
  
) أي التلفزيون(فتحول . م، واحلركةوز احلواجز التقليدية لتعميم التعلييتجا أن التلفزيون "

اليت تكون غالبا على (إىل املصدر املشترȫ األول للتنشئة االجتماعية، واألخبار اليومية 
كثري من بني الذين يعيشون .  بالنسبة ملختلف الفئات الشعبية غري املتجانسة) شكل ترفيه 

 Ɓ ،رمبا يوفر التلفزيون . يكونوا بتاتا أعضاء يف ثقافة وطنية مشتركةاليوم مع التلفزيون
ألول مرة منذ مرحلة الديانة يف فترة ما قبل الصناعة، طقوسا يومية تشترȫ فيها النخبة مع 

    1 ".فئات أخرى من اجلمهور
 

 سةمǘّسالصناعة، وجدنا أنفسنا أمام  عل مرة بعد ƭتمهلدا يشري أصحاǡ النظرية إىل أّننا ألّوو
فماعدا املǘسسة الدينية . ơاطب كل فئات اجملتمع، والطبقات املشكلة له على حد سواء وبنفس الطريقة

يف ƭتمعات ما قبل الصناعة، Ɓ نعرف وسيلة استطاعت أن جتمع حوهلا الفئات املتباعدة واملتصارعة 
  .اجتماعيا و الطبقات املتناقضة مصلحيا

  
على ƴط حياة بأكمله، و حتافȘ على نظرة للعاƁ  طقوس حتافȘحتولت مشاهدة التلفزيون إىل 

Ʒدǫ ، و)اƀ ...عادل، كل ما هو مرتبطكل ما هو موجود، كل ما هو مهم، كل ما هو (بأكملها 
      . القيم، واملعتقدات، والتصرفات اليت يفرضها هذا النظام تناغم كلي مع النظام القائم، وهذا يف

             وتتقوى من اجل تقدمي نفس العاƁ الرمزي، ونفس البناء املعريف  الربامǰ ومع مرور الزمن تتكامل
 "تشكّل تّيار مهيمن"على هذه الظاهرة اسم ويطلق الباحثون  2.االجتماعي للواقعو
)Mainstreaming(∗.  
  

                                                 
∗ “Transcending historic barriers of literacy and mobility, television has become the primary common 
source of socialization and everyday information (mostly in the form of entertainment) of otherwise 
heterogeneous population. Manu of those who now live with television have never before been part of a 
shared national culture. Television provides perhaps for the first time since preindustrial religion, a daily 
ritual that elites share with many other public.” 
1 Gebner George, Cultivation… Op Cite, p178 
2 Gosselin André… Op. Cite. p 10 

  265ص . ترجمة المفهوم من مرجع فريال مهنا و قد سبق ذآره  ∗
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  ∗Gerbner , Gross,  Morgan, Signorielli (1986)ويقول 

  

اإلحكام النظري، واإلثبات االمربيقي، ' لتيار املهيمنتشكّل ا'بصفته سريورة، ميثل "
أن املشاهدة ' املهيمن رتشكل التيا'يعين . لتأكيدنا بان التلفزيون يثقف منظوراتنا املشتركة

التلفزيونية بǚمكاŒا أن تستوعب أو تتجاوز االختالفات املوجودة يف املنظورات، 
انه ميثل جتانس . ثقافية، ودميغرافية أخرىوالسلوكيات اليت تأيت من تأثريات اجتماعية، و

 1 ".وجهات النظر املتباعدة، ونقطة التقاء املشاهدين املتباينني

 

إليه كمحيط رمزي ننظر  أنينبغي ∗  Signorielliالتلفزيون تقول  أن نفهم أردنا إذاوهلذا 
  .شامل

  
عتقدات، والسلوكيات، إذا أردنا أن نفهم آثار املشاهدة التلفزيونية على االجتاهات، وامل"

  2 ."ينبغي النظر إىل التلفزيون كمحيط رمزي مشترȫ للرسائل، مع بنيات وصفية حتتية
 

صة متميزة بقدر ما يقدم لنا ال يعرض علينا لقطات خايربرون هذا املوقف بقوهلم أن التلفزيون و
ǯ اخليايل إذا ة اإلنتابأصال فناااعتر رغم"، ألنه حسب رأيهم ،النسق ǘكدون علىينسق من الرسائل، و

إن األفالم، . عرض باستمرار نفس احلقائقأخذناه من نواحي معينة، إال أنه من جهة أخرى ي
فان وبالتايل  3".واملسلسالت التلفزيونية، تقدم لنا نفس الديكورات، وتتموقع يف سياقات مقولبة

. اƀ ات، والنساء، واملسنونالسيارالشخصيات التلفزيونية كالشرطة مثال واألطباء، واملمرضات، وبائعوا 
القصة وهلذا فان . "متماثلون إىل درجة سهولة التنبǘ هبوياهتم االجتماعية، وسلوكياهتم، وأفكارهم

                                                 
∗ « As a process, mainstreaming represents the theoretical elaboration and empirical verification of our 
assertion that television cultivates common perspectives. Mainstreaming means, that television viewing 
may absorb or override differences in perspectives and behaviour that stem from other social, cultural, 
and demographic influences. Its represents a homogenization of divergent views and convergence of 
disparate viewers” 
1 Gerbner George, Cultivation… Op. Cite, p 183 
∗ “To understand the effects of television viewing on attitudes, beliefs, and behavior, television must be 
studied as a collective symbolic environment of messages with an underlying formulaic structures” 

2 Signorielli Nancy, Aging on Television: Messages Relating to Gender, Race, and Occupation in 
Prime Time, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48(2), p 281. 
3 Jaques De Guise, Lecture du Livre de Shanahan J, & Morgan M, Television and The Viewers: 
Cultivation Theory and Research, Cambridge University Press, 1999, 267p. IN Canadian Journal of 
Communication, Vol.26(4), 2000. p 123-125.  
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. اخليالية أصلية ولكنها حتدǫ يف إطار يتكرر باستمرار، ومع مرور الوقت ستفرض نفسها كأمر بديهي
ض حميطا ثقافيا يتحول إىل النقطة املرجعية بالنسبة للذين وƜكم أن التلفزيون حاضر باستمرار فǚنه سيفر

 1."يشاهدونه باستمرار

  
منظور أصحاǡ نظرية التثقيف ليست سلوكا، وإƴا هي  هنا فان املشاهدة التلفزيونية من ومن

الذين  اǂيط الرمزي املهيمن انبثقت فرضية التثقيف اليت تقول أن فكرة وانطالقا من. شرȓ أو حالة
، برغم الفروق الفردية،  ووضعياهتم االجتماعية املختلفة، و مستوياهتم ون من مشاهدة التلفزيونيكثر

، وأصوهلم العرقية املتنّوعة، إالّ أنّ تصوراهتم عن العاƁ اخلارجي اختالف جنسهمالتعليمية املتباينة، و
  . متقاربة، ومتفقة مع الصور املزّيفة اليت يعرضها التلفزيونتكون 

  
. املسألة أننا ال نتصور الثقافة أحادية االجتاه، وإƴا هي سريورة جاذبية":أن  ∗ Gerbnerري و يش

Ɯيث أن زاوية اجلذǡ واجتاهه يتوقف على موقع ƭموعات املشاهدين، وطرق حياهتم باملقارنة مع خط 
اجتاهات خمتلفة، ولكنها ميكن ملختلف اجملموعات أن تنجر يف . اجلاذبية، أو التيار املهيمن لعاƁ التلفزيون

فان التثقيف جزء من سريورة ديناميكية، مستمرة، يف طور  بالتايل. يعها بنفس التيار املركزيتتأثر مج
  2 ."التفاعل بني الرسائل و السياقات

 
قام بوضع نظام قياس أطلق " على ما يسميه ديناميكية اهليمنة التلفزيونية " نرقرب"و لكي يǘكد 

وجنم عن ذلȬ تصنيف إلجابات . تسري إجابات العينة فيه ضمن اجتاه إجباري" التثقيففارق "عليه اسم 
الواقع التلفزيوين، أي تلȬ اإلجابات اليت تربهن على أن معتقدات املشاهد قد Ź تثقيفها بفعل العنف 

أن لو  ،حثنيكربى يف اهتمام البا أمهية ليأخذكان  هذا املعطى ما أن إىل، و يشري 3"الذي يبثه التلفزيون

                                                 
1 Ibid. p 123. 
∗ “The point is that cultivation is not conceived as a unidirectional but rather more like a gravitational 
process. The angle and direction of the ‘pull’ depends on where groups of viewers and theirs styles of life 
are with reference to the line of gravity, or the mainstream of the world of television. Each group may 
strain in a different direction, but all groups are affected by the same central current. Cultivation is thus 
part of a continual, dynamic, ongoing process of interaction among messages and contexts.” 
2 Gerbner George, Cultivation Analysis,,, Op, Cite, p180 

  266ص . مرجع سبق ذآره... فريال مهنا  3
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وجود يف اجملتمع، إالّ أن احلاصل، أن العاƁ الذي يصوره م يشكل مرآة ملا هو ،يعرضه التلفزيون ما
  .التلفزيون بعيد كل البعد عن الواقع الذي يعيشه األفراد

  
  ∗  Signorielliو هذا ما تǘكده 

ل انه جزء ال إن التلفزيون ليس ƭرد مبدț أو عاكس للصور، و اآلراء، و املعتقدات، ب"
  1 ."يتجزأ من سريورة ديناميكية

  
اليت سبق احلديث عنها، و اليت تأّسست على سنوات  ةوانطالقا من مالحظة اخلصوصية التلفزيوني

من البحث، و حتليل حمتويات ومضامني الربامǰ التلفزيونية للقنوات و الشبكات األمريكية، و اليت مست 
من املشاهدة  أكثرواما كلّ األفرادأن  تعترب ورفاقه فرضية  Gerbnerساعات املشاهدة القصوى، وضع 

على الشاشة، فشكّلت احد  يشاهدونه من صور مبا ،العاƁاقترنت تصوراهتم حول ما كلّ ،التلفزيونية
   .األسس النظرية لفرضية التثقيف

  
 Heavy( بناءا على هذه الفرضية فان تصنيف املشاهدين إىل مشاهدين مستهلكني بشّدة 

Viewer ( ومشاهدين عاديني مرتبط بطبيعة التلفزيون بقدر ما هو مرتبط بطبيعة العالقة اليت ينسجها ،
ال  أنكانت الوسيلة بتلȬ اخلصوصية، و العالقة هبذه احلدة فال ميكن  فǚذااملشاهد مع التلفزيون، 

من  بقوة ∗Signorielli إليهري وهو ما تش. للعاƁ اǂيط هبم األفرادللتلفزيون على تصورات  تأثريانفترض 
  .خالل التأكيد على فترة ساعات املشاهدة القصوى

  

                                                 
∗ “Television neither simply creates nor reflects images, opinions, and beliefs. Rather, it is an integral 
aspect of a dynamics process.” 
1 Gerbner G. Cultivation Analysis… Op. Cite, p 180 
∗ “Prime time seems to be the most crucial viewing period, as these programs attract the largest 
audience and account for about one third of the average American’s television viewing.” 
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"ǰكم أن الربامƜ ،ة للمشاهدةƧيبدو أن ساعات املشاهدة القصوى، هي املرحلة احلا     
جتلب إليها اجلمهور األوسع، وتقدر بثلث املشاهدة عن األمريكي ) يف هذه املرحلة ( 

  1 ."املتوسط
  

من الصعب جدا أن نتصور املشاهد املداوم الذي يشاهد التلفزيون أربع " ∗و تضيف 
ومن . ساعات أو أكثر يوميا، ال يشاهد الربامǰ اليت تبث يف ساعات املشاهدة القصوى

  2 ."دون شȬ فان املشاهد املداوم الذي يشاهد فقط الرياضة، و احلصص نادر
  

ضون جتربة تزحزح الواقع، من حيث أن Ƹو ضخامةوهبذا فان الذين يشاهدون التلفزيون ب
  3.باملضامني التلفزيونية طإدراكهم احلسي للحقيقة االجتماعية يرتب

  
جيعل من خمتلف  إƴااملشاهدة، و ةƭرد عالقابعد من  إىل لتلفزيونالتثقيف  أصحاǡيذهب حتليل 

وهو . يو سوسيولوجمايكر أوƽولية  أكثرنقطة ارتكاز لتفسري  هذه التفسريات امليكروسوسيولوجية
  "قربنر"و يف هذا الصدد يقول  .التلفزيون بالنظام االجتماعي ككلعالقة 

  
« En poussant l’analyse, on s’est aperçue qu’il existe un lien entre la peur 
qu’inspire le monde réel et l’acceptation du rôle symbolique de victime. Les 
téléspectateurs qui voient que leurs groupe est statistiquement plus menacé 
que d’autres semblent éprouver à la longue plus de crainte et plus de 
méfiance. Les formes de violence transmises par la télévision augmentent la 
vulnérabilité des spectateurs de manière différente selon le groupe auquel 
ils appartiennent, en renforçant tout particulièrement le sentiment de 
dépendance. »4 

 

                                                 
1 Signorielli Nancy, Selective Television Viewing: A Limited Possibility, Journal of Communication, 
Summer, 1986, 36,3, p 67. 
∗ “Although logistically possible, it would be extremely difficult for a heavy viewer, someone watching 
television for four or more hours each day, not to watch prime time programming. The heavy viewer who 
watches only news, sports, or talk shows is probably quite rare.” 
2 Ibid, p 67 

  266 ص. مرجع سبق ذآره... فريال مهنا  3
4 Gerbner George, Violence et Terreur dans les Médias, IN Gosselin André… Op. Cite. p 53 
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حد اعتبار التلفزيون وسيلة دعائية، ولكنها دعاية خفية، أو دعاية بدون  إىل هحتليل "قربنر"يدفع 
القصص أن  "قربنر"يقول . دعاية النظام االقتصادي  ، أورجال الدعاية، فهي دعاية النظام لصاحل النظام

األصيلة، بل لقيمتها  خلصائصهااليت تروى يف التلفزيون حƓ تلȬ املوجهة لألطفال ال يتم تصورها 
ملوزعني، واملالكني الذين يعتربهم الوزراء احلقيقيني على ا االقتصادية وما ميكن أن تدره من أرباح

للثقافة، ويفسر ذلȬ بالتوجه الكلي للربامƲ ǰو الترفيه، وينظر إىل وزراء الثقافة أŒم ال يعدون أن 
 أكثرفيقول أن  اديويدفع قربنر التحدي بع. لالقتصاد مسلّيني، باعتبار الثقافة منتوǯ ثانوييكونوا ƭرد 

كان هلم خيار يف رواية  إذا أي. األولياء ال يقّصون على أبناءهم اغلب القصص اليت تعرض يف التلفزيون
ومثال العنف حسبه اكرب دليل  ،ملا فعلوه الفتقادها اخلصوصيات التربوية املصاحبة للترفيه ،تلȬ القصص
Ȭعلى ذل.  

  
ا فانه يعترب التلفزيون أعظم وسيلة ثقافية يف يد اجملتمع األمريكي اليت يستخدمها ومن هن

نبدأ بالتأكيد على أن التلفزيون هو الذراț الثقايف املركزي للمجتمع "" للمحافظة على الوضع كما هو
ا يستخدم وهو وكيل النظام القائم، ويستخدم يف األصل من اجل اǂافظة، والتوسيع، أكثر مم. األمريكي

وșيفته الثقافية بامتياز، . تغيري، وإضعاف، وهتديد التصورات، واملعتقدات، والسلوكيات املتفق عليها
التلفزيون هو . تكمن يف ضمان متدد النماذǯ االجتماعية واستقرارها، وزرț مقاومة التغيري بدل التغيري

وșيفته بكلمة . ار و سلوكيات منمطةوسيلة التنشئة االجتماعية جملموعة كبرية من األفراد داخل ادو
  ∗ 1 ."واحدة هي التثقيف

  
ƭرد وسيلة ترفيهية ، إذ أن مسامهته  ليسفان التلفزيون   Annenbergإذا من وجهة نظر مدرسة 

ترتبط بالنظام االجتماعي ككل، فيجعل من موضوț العنف األداة اليت يربز من خالهلا عالقة املستويات 
  :املوايل يوضح ذلȬ ∗والشكل. املستويات الكربى الدنيا يف التحليل مع

                                                 
1 Gerbner G, Gross L, Living with Television: The Violence Profile, IN Gosselin André… Op. Cite .p 54 
∗ “We begin with the assertion that television is the central cultural arm of American society. It is an 
agency of the established order and as such, serves primarily to extend and maintain rather than to alter, 
threaten, or weaken conventional conceptions, beliefs, and behavior. It is chief cultural function is to 
spread and stabilize social patterns, to cultivate not change but resistance to change. Television is a 
medium of the socialization of most people into standardized roles and behaviors. Its function is, in a 
word, enculturation.” 
∗ Ibid. p 54 
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  يوضح وșيفة التلفزيون على مستوى املايكرو وامليكرو)  4( الشكل 
  

 Ʉكرو سوسيولوجستوɁ املاامل

                           
 ستوɁ امليȮروسويولوجɄامل

 
  :كما يلي يكرو، و املايكرواملمستوى لى وșيفة التلفزيون ع ∗"قربنر"و يفّسر 

  
فمن خالل برهنته على حقائق السلطة االجتماعية، . Ƹدم سيناريو العنف وșيفة مزدوجة"

ويكلف بلوȟ هذا اهلدف ƣنا . يولد الالامن والتبعية، ويستخدم كأداة للمراقبة االجتماعية
هات عدوانية ويكمن الثمن يف دفع البعȐ إىل عنف هدام، وتثقيف توج. إنسانيا ضخما

يف أوساȓ بعȐ األطفال، والكبار، كما أن الثمن هو توليد شعور باخلطر، واملخاطرة، 
 1 ."يف عاƁ متوسط وأناين

 
درامية  انه برهنةإىل أن نظرية التثقيف تنظر إىل العنف التلفزيوين على  Gosselin André ويشري

االجتماعية املوسومة بالضحية، وتلȬ اليت كل من الفئات  تأخذملمارسة السلطة داخل اجملتمع، Ɯيث 
                                                 
∗ “The violence scenario thus serves a double function. By demonstrating the realities of social power, it 
generates insecurity and dependence and serves as an instrument of social control. This objective is 
achieved at a great human price. The price is the inciting of a few to destructive violence, the cultivation 
of aggressive tendencies among some children and adults, and the generating of a sense of danger and 
risk in a mean and selfish world.” 
1 Gerbner G, Gross L, The Violent Face of Television and Its Lessons. IN Gosselin André… Op. Cite .p 
53  

  المحافظة على النظام االجتماعي                                                              زيادة العنف التلفزيوني
         

  
  
  
  
  
  

 اإلدمان و اإلذعان                                    الالامن                   
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 - تلȬ األداة الكالسيكية للمراقبة االجتماعية  –ويعرض علينا العنف . يف السياق أدوارها ،تعترب طاغية
ولكنها مرغوبة بالنسبة للنظام، واملقصود هنا  ةخفية، Ɯيث تكون انعكاساته غري مقصودو نتعلمه بصفة 

وهبذا فان العالقة بني املستوي املصغر، واملكّبر  .اه املظاƁ املمارسة ضدهمسلبية عدد كبري من األفراد جت
  :تكمن يف ما هو موضح يف الشكل وهي كما يلي

  
افتراض يتجه من مستوى املايكرو إىل مستوى (العنف املشاهد يف التلفزيون يǘدي إىل الشعور باخلوف   

، )افتراض ميكروسوسيولوجي حصري (ان واإلذعان ، الالامن Ʒاصر األفراد يف وضعية اإلدم)امليكرو 
افتراض يسمح باملرور (االجتماعي بالتواجد، واǂافظة على هذا التواجد وضعية نفسية تسمح للنظام 

  .)من مستوى امليكرو إىل مستوى املايكرو 
  

على أبدا  لعمة للحفاظ على النظام القائم وال يإذا من وجهة النظر هذه، فان التلفزيون وسيل
. السن متوسطو ،من البيȐ" قربنر"حسب  فئات معينة داخل اجملتمع،تتشكلƸدم هذا التغيري ، و

القوى اليت تضبط يف نفس الوقت هي احلقيقي للعنف، و املمارس أŒاوالتلفزيون يصّور هذه الفئات على 
لعون للهيمنة، والثراء، ويف نفس السياق تعترب النظرية ان العنف Ƹدم مصاحل الذين يتط .العنف اجتماعيا

  .يويستخدم العنف من طرف قوى النظام بصفة شرعية من اجل تفادي توسع رقعة العنف غري الشرع
  

الفئات األخرى غري املعنية بالسلطة والثراء، مثل املسنون، والنساء، والفقراء،  أن "قربنر"ويرى 
ارسة العنف، وأكثر من هذا فŒǚا تتعلم أŒا واألقليات االثنية تتعلم من التلفزيون أŒا ال متلȬ سلطة مم

التوجس من اآلخرين، القلق جتاه ويعلمهم التلفزيون اخلوف من احلياة الواقعية، . ضحية قواعد اللعبة
وهذا يدفعهم إىل ترȫ اجملال أمام األقلية الدميغرافية اليت تتعلم بدورها الثقة يف النفس، . احلياة العملية

وينتهي قربنر بقوله ان النجاح الكبري الذي Ʒققه العنف التلفزيوين . إىل العنف والنجاح بدون اللجوء
  1.هو عندما يزرț يف األكثرية، اخلوف من األقلية

  
  

                                                 
1 Gosselin André… Op. Cite .p 53 
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  :الطرح املنهɄǲ لنȚرية التثقيف. 2 . 8
  

يقوم طرح التثقيف على مقارنة ما يعرضه التلفزيون من صور من جهة، و معطيات احلياة اليومية 
قلق "وقد كان حمرȫ هذه الدراسة . يف تصورات املشاهدينالعالقة بني العاملني  وإجياد، خرىأمن جهة 

اجلمهور األمريكي على املستوى القومي من تأثري العنف الذي يعرض على شاشات التلفزيون بتصاعد 
الرئيس ، متثلت األوىل يف قرار بادرتنيالدراسة نتيجة ملوجاءت . șواهر العنف يف حياة األمريكيني

جونسون بتشكيل جلنة لدراسة أسباǡ العنف يف التلفزيون، بينما جاءت الثانية بقرار الكونغرس للقيام 
  ".بتقرير اجلراح العام"ببحث شامل عرف 

  
جردا شامال وتفصيليا لكمية وأشكال العنف اليت " Gerbner العمل الذي اشرف عليهتضمن 

ان حتليل اǂتوى عبارة عن تقرير باألرقام عن عدد أشكال فقد ك... صّورها التلفزيون يف تلȬ الفترة
ولقد عكف  1.فكانت النتيجة أن التلفزيون يعرض كما كبريا من العنف. العنف اليت يعرضها التلفزيون

Gerbner  ومعاونوه على وضع إستراتيجية ميدانية لدراسة روائز العنف التلفزيوين على تصورات
 ǯوذƴ األفراد، وعلى صياغةț2.نظري حول هذا املوضو  

  
مركز " ل اهتمام باحثيومن جهة أخرى Ɓ يكن العنف هو املوضوț الوحيد الذي شكّ

Annenberg عات املهنية، والعلم، والصحة، لت مواضيع السياسة، والتربية، والتطلّبل شكّ". التصالل
 .ليل التثقيفع حتاضيمو ∗املقولبات العنصرية، وغريها من القضاياوواملقولبات اجلنسية، 

                                                 
  363ص  .مرجع سبق ذآره... ديفلير. ميلفين ل  1
  265ص . مرجع سبق ذآره... فريال مهنا  2

∗ Gerbner G, Gross L, Morgan M, Signorielle N, Charting the Mainstream; Contributions to Political 
Orientation, Journal of Communication, Vol. 32(2), 1982, p 100-127. 
Gerbner G, Gross L, Morgan M, Signorielle N, Political Correlates of Television Viewing, Public 
Opinion Quarterly, Vol.48, 1984, p 283-300. 

- Gerbner G, Gross L, Television and Educational Achievement and aspiration, in D. Pearle, L. 
Bouthile, & J. Lazar, Television and Behavior, Ten Years of Scientific Progress and 
Implications For the 80’s, Volume II, Technical Reviews, 1982 p. 78-90. Rockville, MD; 
National Institute of Mental Health.   

- Gerbner G, Gross L, Morgan M, Signorielle N, Scientist on the TV Screen, Society, May/June, 
1981, p 41-44. 

- Gerbner G, Morgan M, Signorielle N, Programming Health Portrayals: What Viewers See, Say 
and Do. IN D. Pearle, L. Bouthile, & J. Lazar, Television and Behavior, Ten Years of 
Scientific Progress and Implications For the 80’s, Volume II, Technical Reviews, 1982 p.291-
307. Rockville, MD; National Institute of Mental Health. 
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مقارنة صورة العاƁ اليت  ،يف املرحلة األوىل تتّم :على مرحلتنيمقارنة  إقامةيف  ،إذامتثلت املنهجية 
يف  ويقوم. يعرضها التلفزيون حول موضوț يتم اختياره، مع صورة العاƁ كما نراه بصفة موضوعية

ملوضوț املختار سلفا، مع تصورات مبقارنة تصورات املشاهدين املداومني لذلȬ ا، املرحلة الثانية
ويكمن اهلدف من هذه العملية، يف . املشاهدين العاديني الذين يشاهدون التلفزيون بصفة مناسباتية

حماولة معرفة مدى اقتراǡ تصورات الفئتني من احلقيقة اليت يصورها التلفزيون، أو احلقيقة كما يعيشها 
  .األفراد يف حياهتم اليومية

  
بتحليل حمتوى منظومة الرسائل اليت  ،مقاربة املǘشرات الثقافية تبدأ دائما إىل أن Gerbner ويشري

رة و املستقرة نوعا ما حول يبثها التلفزيون يف ساعات املشاهدة القصوى، الستخالص املضامني املتكّر
  .حقيقة من حقائق احلياة اليومية

  
ف النماذǯ األكثر ارتدادا، يبدأ حتليل التثقيف بتحليل نظام الرسائل من خالل تعري"

وهي الصور املتماسكة، . للمضامني التلفزيونية) تغطية(واستقرارا، واحتواء 
 ،ǰالربام țال ميكن للمشاهد املعتاد اليت والبورتريهات، والقيم اليت تتقاطع يف اغلب أنوا

يف إن هذه الرسائل جندها مقحمة يف التلفزيون كنسق، ال . أن Ƹطئها) خاصة املداوم(
   ∗1 ".برامǰ وأنواț وأƴاȓ معينة

 
 عطياتاملتسمح نتائǰ حتليل االختالفات املالحظة بني احلقيقة الرمزية واحلقيقة املوضوعية، جبمع 

نتقاء التشكل األرضية اليت على أساسها يتم اختيار األسئلة املرتبطة باالستبيان، أو أن الفريق يقوم با اليت
                                                                                                                                               

- Gerbner G, Gross L, Morgan M, Signorielle N, Gratuitous Violence and Exploitive Sex: What 
Are The Lessons? Phila, P.A., The Annenberg School of Communication, 1984. 

- Morgan M, Television and Adolescent’s Sex Role Stereotypes: A Longitudinal Study. Journal 
of Personality and Social Psychology, 43(5), 1982. p 947-955. 

- Morgan M, Symbolic Victimization and Real World Fear. Human Communication Research, 
Vol.9, 1983, p 146-157. 

- Morgan M, Television, Sex Role Attitudes, and Sex Role Behavior. Journal of Early 
Adolescence, Vol. 7, n°. 3, 1987, p. 269-282.  

 
1 Gerbner George, Cultivation analysis… Op, Cite, p 181 
∗ “Cultivation analysis begins with messages system analysis identifying the most recurrent, stable, and 
overarching patterns of television content. These are the consistent images, portrayals, and values that 
cut across most types of programs and are virtually inescapable for regular (and especially the heavy) 
viewers. They are the aggregate messages embedded in television as a system rather than in specific 
programs, types, or genres.” 
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اليت تقوم هبا اكرب مǘسسات السرب يف البلد حول املعتقدات، واالجتاهات،  من بني عمليات السرب السنوية
  . واآلراء، أو سلوكيات األفراد جتاه املوضوț املدروس

  
السǘال الوحيد الذي يطرح على املشاهدين فيما يتعلق بالتلفزيون مرتبط ومن جهة أخرى فان 

، بينما كل األسئلة األخرى ال حتتمل )ميا أي كم ساعة تشاهد التلفزيون يو(Ɯجم املشاهدة اليومية 
واحدة مرتبطة باحلقيقة التلفزيونية و األخرى تتعلق باحلقيقة املوضوعية كما . سوى إمكانيتني لإلجابة

وخيارات اإلجابة . ، من دون أن يطرح أي سǘال حول التلفزيون ذاتهيعيشها الفرد يف احلياة اليومية
وتشكّل هذه  .فقرة السابقة من خالل استنتاجاهتم لعملية حتليل اǂتوىيضعها الباحثون كما اشرنا يف ال

  : ∗بقوله  Gerbnerوهذا يǘكده  .املرحلة األوىل اليت اشرنا إليها سابقا العملية
  
إن ما Ź . هناȫ تناقضات خطرية بني العاƁ احلقيقي، والعاƁ الذي يصوره التلفزيون"

سائل التلفزيونية، استخدم من اجل بناء األسئلة حول الر نظام حتليلالتوصل إليه من خالل 
  1 ."حول الواقع هأن الفرد تعلمه من املشاهدة، فيما يتعلق بتصورات يفترض ما
  

، مع إجابات املشاهدين املكثفة املداومني على املشاهدة لثانية يف مقارنة أجوبةتتمثل املرحلة ا
          احلقيقة الرمزية املزيفة للتلفزيون، إىل أكثرملداومني تقترǡ ا إجاباتكانت  فǚذا"،)أو املوƧيني ( العاديني

، "اختالفات التثقيف"ون ذلȬ و بصفة متباينة عن املشاهدين العاديني، فان أصحاǡ نظرية التثقيف يسّم
يف هذا  ∗Gerbnerويقول  2."ل تيار مهيمنتشكّ"ويعتربون ذلȬ مربرا للحديث عن آثار التثقيف، أو 

 .الصدد

 

                                                 
∗ “There are many critical discrepancies between the real world and the world as portrayed on 
television. Findings from systematic analyses of television’s messages systems are used to formulate 
questions about the potential lessons of viewing concerning people’s conceptions of reality.” 
1 Gerbner George, Cultivation Analysis… Op. Cite. p181 
2 Gosslin André… Op. Cite. p 14 
∗ “What is important is that there should be significant relative differences in viewing levels, not the 
actual or specific amount of viewing. The heaviest viewers of any sample of respondents form the 
population on which cultivation can be tested.” 
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" ȫا أن تكون هناƴإن ما هو مهم، ليس احلجم احلقيقي أو اخلاص للمشاهدة، وإ
وتشكل أية عينة للمستجوبني، . اختالفات ذات داللة يف مستويات هذه املشاهدة

  1 ."اجلمهور الذي ميكن أن Ƴترب عليه التثقيف
  

، " لرمزي املهيمناǂيط ا"ورفاقه أربع مǘشرات لقياس درجة تأثري ما يسميه   Gerbnerوضع 
 Mean( األناينو   الوضيع، ومǘشر  العاƁ )Anomie Index( و االنوميا االغتراǡوتتمثل يف مǘشر 

World Index( شر  صور العنفǘوم ،)Images of Violence Index(اخلطر ȫشر إدراǘوم ، 

)Perception of Danger Index.(  
  

ظات فريق العمل حول بعȐ االجتاهات، وطرق وقد Ź اختيار هذه املǘشرات انطالقا من مالح
ȫتويات على غرار  اإلدراǂتمل، أو التوجس، أو الشعور باالستغالل، اليت برزت يف اǂاخلطر ا ȫإدرا  

االجتاهات عناصر قياس األثر شكلت هذه املǘشرات ووهبذا  .اƀ حالة الشعور باƲطاȓ املعنوياتأو 
  .لفزيونية على األفرادر للصور التواملتكرالبعيد املدى 

  
عكس حالة اليت ت )Anomie et Aliénation( غتراǡنوميا واالل حالة األاألويعكس املǘشر 

  :عليها الفرد املشاهد للتلفزيون و يتم التعبري عنها باألسئلة الثالثة اآلتية التشاǗم اليت يكون
  

 .، تتدهور وال تتحسنوșروفه املتوسط اإلنسان وضعيةبالرغم مما يقوله بعȐ الناس، فان  .1
2. Ɓسوى أن نقدم لطفل يف العا Ȭلƴ نظرة األشياء من اجل املستقبل ال∗ 
  .املتوسط اإلنسانإن اغلب املوșفني العموميني ال يهتمون مبشاكل  .3

  
إذا كان توجه األفراد يف إجابتهم على هذه األسئلة باإلجياǡ، فهذا يعين حسب أصحاǡ  و
، و هي متالئمة مع أجوبة مع صورة العاƁ اليت يعرضها التلفزيونمنسجم متاما  الرأي أن التثقيف

                                                 
1 Gerbner George…Op. Cite. p 182 

∗ It’s hardly fair to bring a child into the world with the way things look for the future. 
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ويف هذا  1.غتربنياألفراد على سǘالني من األسئلة فŒǚم يصنفون يف عداد امل أجاǡوإذا . التلفزيون
 : أن إىل Gosslin Andréيشري الصدد 

  
« Les thèses d’inspiration néo marxiste de Gerbner et de ses collaborateurs 
sur la fonction idéologique de la télévision, sur ses effets structurels de 
maintien de l’ordre et de reproduction des inégalités sociales, les incitent 
peut être… à employer la notion d’aliénation. Après tout, si la télévision a 
de telles conséquences, c’est qu’elle est aliénante et empêche les masses de 
prendre conscience des fondements du pouvoir et de l’exploitation dans nos 
sociétés post-industrielles. »     

  
. وانتهت النظرية إىل أن املشاهدين املداومني يعربون عن حاالت االغتراǡ أكثر من اآلخرين

 Mean World( واألناين الوضيعاملتمثل يف العاƁ املǘشر الثاين،  Ʒاول أصحاǡ النظرية من خالل

Index(من اآلخرين ǡمبشاعر التوّجس، واالرتيا ǘاالعتماد على ثالثة أسئل. ، التنب Ź أخذت من ، ةوقد
  :2، واألسئلة كاآليت1986، و1983، 1980ثالǫ حتقيقات سرب وطنية لسنوات 

  
  املساعدة اغلب الوقت Ý يعملون علىهل ميكن القول أن األفراد  -أ .1

ǡ-  مأوŒمفقط يف مصاحله ونيفكر أ Ý اخلاصة  
 هل تعتقد أن األفراد يستغلونȬ إذا Ƨحت الفرصة بذلÝ Ȭ -أ .2

ǡ- م سيحاولونŒأم أ Ý أن يكونوا منصفني  
 Ý تظن انه ميكن الوثوق مبعظم الناس عموما، هل .3

ǡ- ون حذرين بالكفاية  عند تعاملنا مأم أننا لن نكÝع اآلخرين  
  

يشري أصحاǡ النظرية يف هذا الصدد أن األفراد الذين يداومون على مشاهدة التلفزيون يعربون 
ورفاقه أن التلفزيون ƷافȘ على " قربنر"حسب  أكثر من غريهم على ơوفاهتم وتوجساهتم، وهذا يعين

  ∗" قربنر"ويǘكد  .م األفراد اخلوف من السلطة واحترام السلم االجتماعيألنه يعلّ النظام االجتماعي
  

                                                 
1 Gosslin André… Op. Cite. p 14 
2 Gerbner George… Op. Cite. p 185 
∗ “Our message data say little directly about either the selfishness or altruism of people, and there are 
certainly no real world statistics about the extent to which people can be trusted.” 
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إن املعطيات اليت لدينا حول الرسائل، ال تعلمنا بصفة مباشرة عن أنانية أو إيثار الناس، "
  1 ."اƁ القياس، ميكن لألفراد الوثوق بهفبالتأكيد ال يوجد إحصاء حقيقي يف ع

 

  ∗ويضيف
مرة أخرى، وجدت أن التعرض املطول للتلفزيون،حيث ال ميكن جتنب العنف الذي يعود "

  2" .باستمرار، تتجه Ʋو تثقيف صور العاƁ اخلطري، والفرد النسيب
  

 ǰاول استغال األفراد أن إىل "قربنر"وانتهت نتائƷ هلم، واهليمنة يتوجسون من اآلخر الذي
وان األفراد يف احلياة اليومية حتركهم مصاحلهم الضيقة، وكل واحد منهم يريد أن يكون األكثر عليهم، 

يقوم " قربنر"استفادة من اآلخر، وينبغي اخذ احليطة يف التعامل مع اآلخرين، وكل هذه املشاعر حسب 
  .بكثرة ةالتلفزيون بتثقيفها لدى األفراد الذين يداومون على املشاهد

  
ليست  الوضيعالعالقة بني التلفزيون و العاƁ  أن ∗Hawkins & Pingreeيعترب  أخرىومن جهة 
  .بالبساطة اليت نعتقد

  
" øالدينء'إن اإلميان ب Ɓليس له عالقة  باجلشع، و الريب حيث يتميز األفراد' العا

  3 ."ر العنفباملضامني التلفزيونية، ولكن ميكن أن يستنتǰ من احلجم الكبري لصو
  

يشكل إدراȫ العنف املǘشر الثقايف الثالث الذي اعتمده قربنر يف منهجيته، ويتكون من ƭموعة 
من األسئلة اليت عمل الفريق من خالهلا، على التأكد مماّ إذا كان إدراȫ الفرد للعنف، يتالءم مع 

    .اإلحصاء الدميغرايف الرƧي، أم انه يستجيب لوصف التلفزيون

                                                 
1Gerbner George… Op. Cite. p 185 
∗ “Yet, I have found that long term exposure to television, in which frequent violence is virtually 
inescapable, tends to cultivate the image of relatively men and dangerous world.” 
2 Ibid. p 185 
∗ “The belief in a ‘mean world’ that people are untrustworthy and grasping has no direct referent in 
television content, but can be inferred from the threat represented by the massive amounts of violence 
portrayed.” 
3 Hawkins P.R, Pingree S, Adler I, Searching for Cognitive Processes in The Cultivation Effect Adult 
and Adolescent Samples in The United States and Australia, Human Communication Research, 13(4), 
1987, p 555 
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 Ý ، خالل األسبوțالعنف أعماليف بعȐ  حظوظ تورطȬما هي  .1
  .واحد من مائة -ǡ.   واحد من عشرة –أ 
  
 تطبيق القانون، واكتشاف اجلرمية Ýقوى يف  يعملونما هي نسبة الذكور الذين  .2
  .Ʀسة باملائة –ǡ .  واحد باملائة –أ 
  
اجلنسي،  االعتداء أوكجرمية القتل،  ،ما هي نسبة اجلرائم اليت هي جرائم عنف .3

Ý واجلرح ǡوالسرقة مع الضر 
  .Ʀس وعشرون باملائة -Ʀ  .ǡسة عشر باملائة –أ 
  
  ǡ (Ý ( ، أو بني األقارǡ واملعارف )أ ( هل حتدǫ اجلرمية حتما بني األجانب  .4

  
 واعترب مǘشر إدراȫ العنف احد أقوى األسس اليت قامت عليها النظرية ألŒا على عكس

تتمثل يف اإلحصائيات  األخري اعتمد على معطياه قابلة للمالحظة، فان هذااملǘشرات اليت سبق ذكرها 
  :∗ما يلي أبرزتليل اǂتويات التلفزيونية اليت الرƧية وحت
  
 1973لقد اșهر احد التقارير، حول عينة لربامǰ ساعات املشاهدة القصوى بني سنة "

    حادǫ يف الساعة، 5.3، أن العنف șهر يف سبع برامǰ من عشرة، بقيمة 1992وستة 
حادǫ يف الربنامǰ الواحد، وان نصف الشخصيات األساسية يف هذه الربامǰ  4.6و 

 1995   - 1994 اليت استعملتها بني  عينة الربامǰ يف كل ƁNTVS جتد . متورطة يف العنف

لقد أبرزت معاجلة . على الربامǰ العنف بطغيانيتعلق  أي تغري فيما1997  -1996  و
العنف يف الربامǰ اليت تبث يف  حجم أن 1997 1996 ملوسم  NTVS عطيات حديثة مل

                                                 
∗ “One report found, for samples of prime time programs broadcast between 1973 and the fall of 1992, 
that violence appeared in seven out of 10 programs at the rate of 5.3 incidents per hour and 4.6 incidents 
per program and that half of the major characters in these programs were involved in violence.. In all of 
the programming sampled, the NTVS found no change in the prevalence of violence from the 1994 1995 
to the 1996 1997 television season.. A more recent examination of the 1996 1997 NTVS data∗ found that 
the amount of violence in prime time programs was similar to that found in programs aired during other 
times of the day.” 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 130

ساعات املشاهدة القصوى، مطابق ملا هو موجود يف الربامǰ املذاعة خالل الفترات 
  1 ."األخرى يف اليوم

 
 بنودمت صّم أساسها،اليت على  ، األرضيةيالت ǂتويات التلفزيونلت هذه التحلوقد شكّ
ي تكون اقرǡ إىل التعبري الصحيح عن العاƁ التلفزيوين، وعاƁ احلياة اليومية كما كاالستبيانات، ل
   .يعيشها األفراد

  
 أضافالربط السبيب بني العنف يف التلفزيون و العنف املمارس يف اجملتمع،  يتفاد ومن اجل

إذ أن مǘشر  .طراملخا إدراȫكيفية  أوال هو مǘشر الشعور باخلطر ومكّم إضافياوفريقه مǘشرا "قربنر"
  العنف أعطى إمكانية لعدة تساǗالت حول طبيعة العالقة بني العنف املشاهد و اجملتمع، من قبيل

مفرطا لقوى ردț اجلرمية ينتǰ عنه توجها Ʋو ، أو أن تقديرا النظرة املبالȠ فيها للعنف إنهل " 
 Ýافظة على النظام االجتماعيǂذااǚللجرمية، رب لاكنتجت عن هذه النظرة مطالبة  ف țومساندة غري رد

ولكن يف املقابل إذا . مشروطة ألجهزة الدولة الردعية، فهذا يعين أن التلفزيون يساهم يف مراقبة اجلرمية
أدت هذه املبالغة يف اجلرمية باألفراد إىل االقتصاص بأنفسهم من اآلخرين، فهذا يعين أن التلفزيون يǘدي 

ال ترتبط  –سلبية  وșائف حƓ يف احلالة اليت تǘدي -صور العنف  أن إال"2.إىل توسيع رقعة اجلرمية
الشعور باخلوف  إىلتǘدي  وإƴابالضرورة مع الفعل، أو ال تǘدي بصفة آلية ومباشرة إىل العنف 

مركز "ة من ها هذه املّرااستق األسئلةƭموعة من  "قربنر"ومن هنا وضع . والريب، و التوجس
  :كما يلي األسئلةحد بنوȫ املعطيات اليت استخدمها يف دراسته، وكانت و هو ا" الدراسات السياسية

  
 املشي ليال يف املدينة Ý من هل ơاف .1
 
 املشي ليال يف جوار بيتÝ Ȭ من هل ơاف .2

 
3. Ý هل من اخلطورة املشي ليال يف املدينة 
 

                                                 
1 Signorielli Nancy, Prime Time Violence 1993 – 2001 : Has the Picture Really Changed, Journal of 
Broadcasting & Electronic Media, 47(1), 2003, p 39 
2 Gosslin André… Op. Cite., p 20 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 131

بعȐ األشخاص جيدون . اآلن  نريد أن نعرف إىل أية درجة تǘثر اجلرمية فيȬ شخصيا .4
من فضلȬ قل يل . يف مأمن من اجلرمية واالضروري اخذ بعȐ االحتياطات ليكونمن 

 :إذا قمت باألشياء التالية حفاșا على نفسȬ من اجلرمية
  شراء كلب هلدف احلماية -
 .وضع غلق جديد يف النافذة أو الباǡ هلدف احلماية -
 .اقتناء مسدس هبدف احلماية -
   1.أو املدينة ذاهتا ألهداف احلمايةالبقاء بعيدا عن بعȐ األماكن يف املدينة،  -

  
قياس العالقة بني العنف املشاهد يف  "قربنر"الذي من خالله حاول  األساسشكلت هذه البنود 

اكرب ملمارسة العنف داخل  إمكانيات إىلالذي يǘدي به ، والتلفزيون، وشعور اخلوف الذي يرثه املشاهد
  .اجملتمع

  
نقاȓ التالقي بني  إبرازيعترفون انه من الصعب جدا  نظرية التثقيف أصحاǡفان  ،مهما يكن

 Jaques Deوهلذا ينقل . العالقة السببية فيما يتعلق ببناء خاصةهد العنف، و العنف املمارس، مشا

Guise عن  Shanahan J, & Morgan Mيف كتابيهما , Television and The Viewers: 

Cultivation Theory and Research,  ال يكمن يف البحث عن  لتثقيفأن هاجس ا"Źعالقة سببية بأ 
 تسبح مثل ذات Ƨاوية اجملال الثقايف، هو عامل يعمل يف بقدر ماإن التلفزيون ليس سببا، : معƖ الكلمة
تلوي إدراȫ ومعتقدات كل الذين يقتربون " آثار جذابة" أŒا العالقة على أساس تحدثان عني. يف الكون
أي  ،   blurring ,  blending bending"قربنر"يف الباءات الثالثة لø ر االجنذاǡ وتتمثل آثا. منها كثريا

وهبذا فان النظرية تطرح ƴطا جديدا من السببية، وتضع  .يثري الضبابية، وƸلط، Ʒ Żّرف أن التلفزيون
  2."التثقيف كمفهوم حموري يف دراسة وسائل االتصال اجلماهريية

  
العديد من االنتقادات من طرف الباحثني الذين Ɓ يقتنعوا بالعالقة ركزت نظرية التثقيف حوهلا 

يف عاƁ  ، وانعكاس ذلȬ على سلوكيات األفراد) أساسامن عنف (السببية بني ما يصّوره التلفزيون 
فاجته عديد من . "رقربن"دراسة للتثقيف وهي  األوىلحياهتم اليومية، خاصة فيما يتعلق بالدراسات 

                                                 
1 Gosslin André… Op. Cite.,23 
2 Jaques De Guise… Op. Cite, p 124 
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األدوات اليت ، واىل التشكيȬ يف "قربنر"اختبار املعطيات اليت اعتمد عليها  عادةإ إىلالباحثني 
و ميكن   Hirsh; doob; Hugh; McDonaldهم هذه االنتقادات وجهها كل من استخدمها، ولعلّ أ
  :تلخيصها فيما يلي

  
 على حتليل االرتباطات القائمة بني عادات"تقوم  األخريةهذه  أنالنظرية  منتقدويرى  -

لبيئة االجتماعية ، وعمليات إدراȫ ا)خاصة كمّية املشاهدةو(مشاهدة التلفزيون عند العينة 
ومن خالل هذه االرتباطات جيري استنتاǯ رائز التلفزيون يف تثقيف أنظمة . والثقافية

واألساس األهم يف هذه الصيغة أن املشاهدون يتعلمون ... 1معتقدات ومعارف وقيم
رجون منها االستدالالت الضرورية Ż يعّممون هذه املعلومات ƴاذǯ املضمون، ويستخ

ويعترب منتقدو النظرية أن هذا Ʒذف حلظة التلقي، الن  2."على إدراكهم للواقع احلقيقي
 .التثقيف تعتمد على حجم املشاهدة ال االنتقاء، وهذا يعتربه البعȐ تناقضا

 
 Television Viewing and Fear ofاملعنونة   McDonald  و  doobتشكل دراسة  -

Victimization: Is the Relationship Causal?   اليت أجريت يف مدينةToronto      
 øيف حقيقة وجود ب Ȭث يعيد النظر، ويشكƜ عالقة سببية بني املشاهدة كندا، أول
  :∗ ، Ɯيث يذكرانضحايا للعنفمن أن يتحولوا إىل  باخلوف األفراد شعورو

ومعاونيه هي ' قربنر'ل شيء، إن النتائǰ األساسية اليت توصل إليها أوال وقبل ك"    
من الطبيعي أن الفرد الذي يشاهد التلفزيون كثريا سيعرب عن :  replicaنتائǰ قابلة  

ومن الواضح أيضا، من ناحية أخرى، أن هذه العالقة تزول عندما . خوفه من حميطه
رى، مبا فيها الوقع احلقيقي للجرمية تكون هناȫ حماولة للتحكم من اجل متغريات أخ

                                                 
1  Gerbner et all, The Demonstration of Power: Violence Power 267 ص. مرجع سبق ذآره... فريال مهنا عن نقال  
2  M. Wober & B. Gunter, Television and Social Control 267ص ... المرجع نفسه نقال عن  

∗ “First of all, the basic findings of Gerbner and his associates are replicable: People who watch a lot of 
television are more likely to indicate fear of their environment. Its equally clear, however, that this 
relationship disappears when attempts are made to control for other variables, including the actual 
incidence of crime in the neighborhood. Thus, it would appear that television itself is not likely to be a 
direct cause of people’s fear of being victims of crime.” 
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وبالتايل يظهر أن التلفزيون ذاته ال يشكل السبب الرئيسي لتخّوف األفراد . على اجلوار
  1 ."من أن يكونوا ضحايا للجرمية

 

  : ∗ويضيفان       
نعترب أن هناȫ عامال Ʒتمل أن يكون سببا يف عالقة االرتباȓ بني املشاهدة "

وهو أن األفراد الذين يشاهدون التلفزيون كثريا، قد يشعرون . واخلوف من اجلرمية
Ɲوف اكرب من أن يكونوا ضحايا للجرمية، ألŒم يسكنون يف جوار فيه الكثري من 

  2 ."العنف
  

ضحايا  إىل ايتحولو أنمن  األفرادوف  عالقة املشاهدة التلفزيونية Ɲو هبذا أعاد الباحثان النظر يف
ن على يف كندا أو يف أمريكا فان املدمنو، إذ أŒما يǘكدان على انه ا متاماالعنف، ال من خالل نفيه

إال أن الدراسة اليت قاما هبا جعلتهما يستنتجان . املشاهدة التلفزيونية هم األكثر حتسسا للعنف واخلوف
 ون يسقط،املشاهدة املدمنة للتلفزي أننا إذا أقحمنا متغريا إضافيا، واملتمثل يف مكان السكن، فان عامل

  .وليس خارǯ السياق) ثقايف اجتماعي دميغرايف (وهذا تأكيد منهما على أن التلفزيون يعمل يف سياق 
  

  ق عليها بقولهو علّ McDonald  و  doob  النتائǰ اليت توّصل إليها "قربنر" اقّر
  

“Among Canadian, Doob and McDonald found the strongest positive 
associations between amount of television viewing and fear of crimes 
among those who live in high crime centers. Although they interpreted this 
finding as evidence of spuriousness of the relationship between television 
viewing and fear of crime, clearly the concept of neighborhood does not 
explain the observed relationship. Rather, it points to an important 
specification. For those urban dwellers who live in high crime centers, 
television’s violent imagery may be most congruent with their real life 
perceptions. These people receive a double dose of messages that the world 
is violent, and consequently show the strongest associations between 

                                                 
1 Doob A.N, McDonald G.E, Television Viewing and Fear of Victimization: Is the Relationship 
Causal? IN  Gosselin Andre… Op. Cite, p 30 
∗ “We felt that there is one quite plausible factor that might account for the correlation between viewing 
and fear of violence: people who watch a lot of television may have a greater fear of being victims of 
violent causes of violent crimes because, in fact, they live in more violent neighborhoods.” 
2 Ibid. p 30 
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viewing and fear (…) Thus, we have seen two distinct processes, which help 
explain differential susceptibility to cultivation. Resonance may occur when 
a feature of the television world has special salience for a group, e.g., 
greater fear among city dwellers, or perceived over victimization by the 
elderly. In these cases the correlates of heavy viewing are most apparent 
among those for whom the topic holds considerable personal relevance. 
Mainstreaming, on the other hand, may be related more to general and 
widespread images and norms of social reality.”1      

 
   

قات قام مبراجعة عالالذي    Hughثالث انتقاد وّجه إىل نظرية التثقيف كان من طرف  -  
 ∗NORC ملركز االرتباȓ اإلحصائية للمعطيات اليت تضمنتها حتقيقات السرب الوطنية

الذين   أن إىلانه توّصل  إذ  Annenbergاليت استخدمها فريق   1977و  1975سنوات ل
مشاهدة التلفزيون، هم األكثر اقترابا إىل عدم إقرار العنف الذي ميارسه  كثرون مني

وهي النتيجة اليت تتعارض متاما مع ما تذهب إليه نظرية  املواطن أو حƓ الشرطي،
  .التثقيف

  
النتائǰ اليت توصل إليها ال تنفي بأي حال من األحوال يستطرد و يǘكد على أن  Hughإال أن 

ومن جهة مقابلة ال ينبغي حسبه أن تضرǡ نتائجه ". قربنر"االفتراض الذي تقوم عليه نظرية 
  .ذاته∗" قربنر"الذي اعترف به  األمروهو . عات النظرية األمعرض احلائط ألŒا خالفت توق

أشار بدرجة  إذ. Hughesلقد وجدنا أنفسنا يف اتفاق تام مع ƭمل ما جاء يف مقال "
حة أننا عندما وضعنا معطياتنا على شكل جداول متقاطعة،Ʋ Ɓتمي متاما كبرية من الص

 ةر حجم املشاهدة قليل على تركيباث أن Hughes، لقد أشار (...)من إمكانية اخلطأ 
يف األخري نتفق مع  (...) معينة من األسئلة، عندما نضع عددا من املقاييس يف نفس الوقت 

                                                 
1 Gosslin André… Op. Cite 

   National Opinion Research Center       المرآز الوطني لبحوث الرأي   ∗
∗ “We  find ourselves in substantial agreement with a large portion of Hughes articles (….) Hughes 
correctly notes that by presenting our data in cross tabular form within groups we have not fully guarded 
against spuriousness  (….) Hughes has shown that amount of viewing has little main effect on a 
particular set of questions when a number of controls are implemented simultaneously (…). Finally, we 
agree with Hughes that cultivation analysis does not exhaust the range of possible consequences of 
television viewing, and that television may exert powerful yet subtle influences which our instruments 
cannot detect.” 
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Hughes  تملة للمشاهدة  التثقيف نظرية على أن حتليلǂال يستنفذ مدى االنعكاسات ا
  1 ."تنا على اكتشافهالتلفزيونية، وميكن للتلفزيون أن يظهر تأثريا قويا وخفيا تعجز أدوا

   
 

 Chicagoأقوى انتقاد وجه إىل نظرية التثقيف كان من طرف احد وجوه مدرسة  لعلّ -

 أندرجة  إىل ،وفريقه" قربنر"ولقد أثار نقاشا حادا مع  . Paul Hirsch. Mوهو
ن بني يقاريدرس املشاهدة التلفزيونية، و الذي أن" بقوله Hirschقام به ا شبه م"قربنر"

مع الذين يدمنون على املشاهدة، كالذي يدرس الدين، ويقارن  بتاتا ال يشاهدونالذين 
 قام به هذه املالحظة تعليقا على ماوجاءت  2."بني امللحدين، واألصوليني املتطرفني

Hirsch.  إذ أن هذا األخري "قربنر"ترميز لألجوبة خمتلف عما قام به الذي اعتمد نظام ،
املشاهد  2، )سا 2سا و 0بني ( املستنرياملشاهد  1: ة وهو كاآليتاعتمد تصنيفا ثالثيا للعين

اعتمد   Hirschبينما   ∗.)سا فما فوق  4(  املشاهد املداوم 3، )سا  3و 2بني (  املعتدل
سا  2و 1بني ( املستنري املشاهد  -2بتاتا   الذي ال يشاهد -1: كاآليت هو تصنيفا Ʀاسيا

       ،)سا  5و 4بني ( املشاهد املداوم  -4، )سا  3و 2بني ( املشاهد املعتدل  -3، )
  •).سا فما فوق  8( املشاهد املتطرف  -5

 
Ƨح هذا التصنيف اجلديد من استخالص بعȐ النتائǰ من بينها، أن الذين ال يشاهدون 

كما أن  .، وأكثر توجسا، واغترابا من املشاهدين املستنريينơوفا من العنف أكثرșهروا  أصالالتلفزيون 
املشاهدون املتطرفون اقل تأثرا باحلقيقة املشاهدة يف التلفزيون من املشاهدين املداومني، وهو ما ينايف 

 Ȭومن جهة أخرى ينتقد نظام التمثل لدى األفراد أمام الصور التلفزيونية ويشك . طرح نظرية التثقيف
مثل ( املوسومة بالضحية يف التلفزيون الفئات االجتماعية أنيقول انه يفترض من هذا املنطلق  إذ. فيه

اليومية، والعكس عن ơوفها يف عاƁ احلياة  أكثرهي الفئات اليت تعرب  ...)النساء، والسود، كبار السن
بالعكس صحيح، فعمد إىل املقارنة، فتوصل أن نسبة النساء الالئي Ƹشني املشي ليال يف أحياءهن، اقل 

                                                 
1 Gerbner George… Op. Cite. p 178 
2 Ibid. 178 
∗ Light Viewer, Moderate viewer, Heavy viewer 
• Non viewer, Light viewer, Moderate viewer, Heavy viewer, Extreme viewer 
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وان النساء السود اللوايت . ثرة، منه عند اللوايت ال يشاهدن كثرياعند اللوايت يشاهدن التلفزيون بك
   .  يشاهدن التلفزيون باستمرار اقل خوفا من مثيالهتن اللوايت ال يشاهدن

  
مهما تكن أمهية االنتقادات اليت وّجهت إىل نظرية التثقيف، إال انه ال ينبغي أن نغفل ƭموعة من 

  :املسائل
ت االتصال ن أكثر النظريات صالحية للكشف عن تأثرياأن نظرية التثقيف تبقى م -

والطويل املدى، على أن ال Ƹرǯ تطبيق عناصر هذه النظرية عن  اجلماهريي غري املباشر
السياقات التارƸية، والسياسية، واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والقيمية اليت يعيشها 

 ƭ.1تمع البحث

  
 لكنو. واألحداǫ ال يعترف بالفصل بني النظرية العلم أننظرية التثقيف  أصحاǡ يشري -

       العلم ديناميكية وتفاعل مستمر بني النظرية والظواهر، بني التنبǘات واالكتشافات، 
إىل سريورات واسعة ومعقدة ، ƴلȬ إمكانية )   Mainstreamingمثل (املفاهيم حتيلنا  و

 2.يست جامدةوهي ل تفكيكها وملا ال تغيريها،حتسينها، و

  
Ɓ متس سوى  االنتقادات أنعلى  التأكيدفينبغي  ،فيما يتعلق بنظرية التثقيف بالذات أما -

 بينما مست نظرية التثقيف .أساسابالعنف  وهي تلȬ املتعلقة فقط، بعȐ املتغريات
على غرار العلم، والطب، والسياسة، واملهن، والدين، والنظام  مواضيع أخرى كثرية

ورفاقه إىل  "قربنر"االنتقادات  هذه وقد دفعت. اƀ...تلف األƴاȓ املقولبةالقضائي، وخم
، من خالل إدخال عوامل جديدة Ź إغفاهلا من إعادة النظر يف الكثري من أبعاد النظرية

     قبل، أو االعتراف Ɯدود النظرية يف تفسري كل األبعاد املتعلقة بالظاهرة التلفزيونية، 
دراسات إضافية سامهت يف بناء النتائǰ من خالل  وتأكيدة التحليل أو الدفاț عن منهجي

  .تراكم معريف يسمح بالتنظري

  
                                                 

  269ص . رهمرجع سبق ذآ... نوال مهنا  1
2 Gosselin André… Op. Cite, p 40 
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انطالقا من هذه االنتقادات، șهرت عدة كتابات من طرف الباحثني الذين ينتمون إىل مركز  
Annenberg حول مالئمة منهجية التثقيف يف تفسري العال ȇقة بني املشاهدة التلفزيونية سامهوا يف النقا

يف   Gerbner Georgeعلى مراجعات على غرار ما فعله  ، منهم من اقتصروبناء احلقائق االجتماعية
 Massنذكر على سبيل املثال ال احلصر املقال الذي نشره يف ƭلة عدة دراسات ومقاالت

Communication & Society  املعنون   1998سنةCultivation Analysis: An Overview   و الذي
حاول من خالله إلقاء نظرة عامة على النظرية أربعون سنة تقريبا بعد șهورها، ومتثلت هذه النظرة يف 

  .∗يقول يف خالصته م التلفزيون كمحيط رمزي مهيمن إذالتثقيف يف فه أمهية تأكيد
  
التعرض للنماذǯ تركز نظرية التثقيف على انعكاسات و. يتخلل التلفزيون حميطنا الرمزي"

ن نظريتنا حول سريورة التثقيف حتاول أن إ. ررة من القصص، والصور، والرسائلاملتك
تفهم، وتفسر ديناميكية التلفزيون، كقوة ثقافية مهيمنة ومتميزة للعصر الذي نتواجد 

  1."فيه
 

  .التلفزيون باǂيط عالقة ويضيف مǘكدا على األمهية احليوية للنظرية يف فهم
  

التلفزيون إىل اǂيط الرمزي املشترȫ الذي يتفاعل مع كل األشياء اليت نقوم هبا ونفكر حتول "
وان اكتشاف ديناميكيتها يعيننا على تطوير فهم لقوى الترابط االجتماعي، والتبعية الثقافية، . فيها

لية ومقاومة التغيري، كما يعيننا يف نفس الوقت على فهم شروȓ تطوير بدائل، وعناصر االستقال
  ∗2 ."اليت تعد أساسية يف التوجه، واحلكم الذاتيني، يف عصر التلفزيون

 

                                                 
∗ “Television pervades the symbolic environment. Cultivation analysis focuses on the consequences of 
exposure to its recurrent patterns of stories, images, and messages. Our theories of the cultivation 
process attempt to understand and explain the dynamics of television as the distinctive dominant cultural 
force if our age." 
1 Gerbner George, Cultivation Analysis… Op. Cite, p 191 
2 Ibid. p 192 
∗ “Television has become the common symbolic environment that interacts with most of the things we 
think and do. Exploring its dynamics can help develop an understanding of the forces of social cohesion, 
cultural dependence, and resistance to change, as well as the requirements of developing alternatives and 
independence essential for self direction and self government in the television age.” 
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مراجعة  Morgan M, Signorielli N, Cultivation Analysis, 1990 الكتاǡ الذي وضعهيعد 
بتشخيص املقاربة من خالل وضع قائمة ألهم البحوǫ املتعلقة  Ɯيث قاما"لنظرية التثقيف حقيقية 

      إلشكاليات اليت أثارهتا منذ سنوات، سواء من طرف الباحثني املنتمني إىل املركز،بالنظرية، واهم ا
اإلطار العام للنظرية  مثلّتإشكاليات ) 9(ما يقارǡ التسع  و طرح الكتاǡ  1."أو الباحثني املستقلني

ل األفراد متت مدارستها، تبدأ من التساǗل عن امليكانزمات املعرفية والسريورات النفسية اليت جتع
 تأثرا األكثرالفئات الدميغرافية ب مرورا ،املشاهدين يدƭون الصور التلفزيونية يف تصوراهتم االجتماعية

لألفراد يف تفسري العالقة مع  الشخصية التجربة دور ووصوال إىل، وحتسسا لتأثرياته بالعاƁ التلفزيوين
ديثة لالتصال يف تدعيم أو حتطيم مكانة ، باإلضافة إىل الدور املمكن للتكنولوجيات احلالتلفزيون

  .التلفزيون كمحيط رمزي مهيمن

 
،   Hawkins R.P, Pingree Sوأصالة، تلȬ اليت أوردها الثنائي بروزا  األكثرقد تكون املسامهة 

إال أŒما يسجالن البحوǫ اليت قاما هبا حول تأثري ، Annenbergمركز ومها باحثان ال ينتميان إىل 
  . املركز، ويتحمالن تبعات هذا االنتماء املعريف ديف احلقيقة االجتماعية، يف إطار تقاليالتلفزيون 

  
 انيف البحث عن السريورات النفسية اليت ơتفي وراء التثقيف، وينطلقمتثلت مسامهة هذا الثنائي 

   ∗من مالحظة هي
ومتماسكة بني  رغم أن سنوات البحث قدمت الدليل على أن هناȫ عالقة صغرية ولكنها قوية"

املشاهدة التلفزيونية، ومعتقدات األفراد حول احلقيقة االجتماعية، وان هذه األخرية تكون مشاهبة لصور 
ومتضمنة من طرفها، فان ƭموعة الباحثني Ɓ تتوصل بعد إىل فهم الكيفية اليت /الربامǰ التلفزيونية، أو

لدينا عدد . مبفهوم الصدق الداخلي واخلارجي وميكن النظر إىل هذه الوضعية.(...) حتدǫ هبا العالقة
   2معترب من البحوǫ اليت انكبت على الصدق اخلارجي، أو التعميم بالنسبة لعالقات التثقيف،

                                                 
1 Gosselin André… Op. Cite, p 47  
∗ “Even though years of research have provided considerable evidence of a small but consistent 
relationship between television viewing and beliefs about the social world that are similar to or plausibly 
implied by the images in television programs, the research community still does not understand how this 
relationship occurs. (…) This situation can also usefully be viewed in terms of ‘internal’ and ‘external’ 
validity. We have considerable research addressing external validity, or generalizability, of a week but 
persistent cultivation relationship, but very little evidence that provides these findings with internal 
validity, or the assurance that they do in fact represent television effects.” 
2 Hawkins R.P, Pingree S, Television’s Influence on Social Reality, IN, Gosselin André… Op. Cite, p 49 
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بالتلفزيون، وان الصور  التأثرتجربة احلياتية، واليشريان إىل عدم وجود عالقة خطية آلية بني     

  . الشخصية جتربتهمتنافس أو تتناقȐ مع  التلفزيونية تǘثر يف األفراد عندما ال
  

فئتني  إىل لألفراداليت قدمها هذا الثنائي تكمن يف تقسيم املعتقدات اليت يعلمها التلفزيون  اإلضافةلعل 
   :أساسيتني

-  Ɂاملستو ǧواالنشغاالت املهنية، باإلضافة و املتمثلة يف الفئات الدميغرافية،  األولمعتقدا
وتتميز هذه الفئات أŒا سهلة التكميم، ومقارنة حمتوياهتا مع الواقع . إىل العنف و اجلرمية

  .املعايش ممكن
- Ɔالثا Ɂاملستو ǧوهي املعتقدات اليت يصعب مالحظتها يف املضامني التلفزيونية، : معتقدا

كما يصعب تكميمها ومقارنتها مع أحداǫ احلياة اليومية، وهي املعتقدات اليت تǘدي 
والتثبيط، وهي معتقدات يصعب ربطها مباشرة والتوجس، واالغتراǡ،  بالفرد إىل احلذر،

  .بالتلفزيون
  

  :ويرى هذا الثنائي أن سريورة البناء تتم كما يلي 
  
أحيانا، ينبغي النظر إىل معتقدات الدرجة األوىل، كخصائص دميغرافية للمشاهدة "

ة يتم تضمنها من خالل التلفزيونية، أو العاƁ احلقيقي، بينما معتقدات الدرجة الثاني
وبالتايل نفترض أن معتقدات الدرجة الثانية يتم استنتاجها من . اǂتويات التلفزيونية فقط

  ∗1 ."معتقدات الدرجة األوىل لألفراد

 
  
  

                                                 
1 Ibid. p 50 
∗ “ While first order beliefs could be regarded as matching the demographic characteristics of television 
or the real world, second order beliefs would only be implied by television content. Thus, we hypothesized 
that second order beliefs might be derived by inference from an individual’s first order beliefs.” 
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  : ويضيف
ى الثاين أو احلقيقة إن تفسري العالقة بني املشاهدة التلفزيونية ومعتقدات املستو"

يقوم على التربير القائل بان هذه املعتقدات هي نتاǯ  ،يفوŒا عملية تثقاالجتماعية ك
رغم أن تقدير دميغرافية العاƁ احلقيقي يتطلب نوț من البناء .(...) اǂتويات التلفزيونية

إحالة مباشرة للمحتوى التلفزيوين،  يكون ملنتوجه النهائي يف حد ذاته، وهو البناء الذي
  ∗1 ."فقط مبربرات التضمني بينما معتقدات املستوى الثاين ترتبط

  
 األفرادلطبيعة العالقة بني املشاهدة التلفزيونية و كيفية بناء  أوضحيقدمان صورة  Œمافǚوهبذا 

من خالل هذين املستويني ميكن لنا فهم الكيفية اليت ينتقل هبا الفرد ووحقائقهم االجتماعية، لتصوراهتم 
متثيال ضعيفا، أو مزيفا "فǚذا افترضنا . تويات الكلية أو املاكرومن املستويات الدنيا أو املايكرو، إىل املس

لبعȐ الفئات االجتماعية مثل األقليات االثنية، أو النساء، أو املسنون مثال يف ادوار اجتماعية معينة 
كمثل  معتقدات من املستوى الثاين ويشجع بروز بǚمكانه أن يǘديف) ويكون هذا على املستوى األول (

بتقوية  وهكذا قدم هذا الثنائي خدمة لنظرية التثقيف 2."نمطية حول املسنني والنساء واألقلياتالصور ال
  . افتراضاهتا وإعطاء مصداقية اكرب ملقاربتها املنهجية

  
 Leoيرىإذ  ،ز نظرية التثقيفالبعد اآلخر الذي عّزمتثل النظرة إىل التلفزيون كأداة إيديولوجية، 

Barrile  يفة الظاșيفأن الوșيفة أخ ةهرة للتلفزيون تكمن يف الترفيه، بينما هلا وșرى خفية هي الو
  ∗:األيديولوجية، ويقول هبذا الصدد

                                                 
1 Hawkins R.P, Pingree S, Adler I, Searching for Cognitive Processes in The Cultivation Effect: Adult 
and Adolescent Samples in The United States and Australia, Human Communication Research, Vol. 
13(4), 1987, p 573 
∗ “Interpreting correlation between television viewing and these second order or implied social 
reality beliefs as cultivation rests on the argument that these beliefs are implied by the facts of 
television content.(… )Although estimates of real world demography require some sort of 
construction themselves, it is construction in which its end product have direct referents in 
television content, whereas second order beliefs are linked only by argument of implication.” 

2 Gosselin André… Op. Cite, p 50 
∗ “Undoubtedly, the manifest function of television is entertainment. But its latent, if unintended, function 
appears to be ideological in the sense that it deflects criticism away from the social structural causes of 
social problems by focusing on individual deviation. Television (crime drama particularly) equates the 
issue of crime with a symbolic assailant, an abnormal personality, and a dangerous and damnable 
deviant.(…) For instance, nearly one half of all television crime drama villains are murders while in 
reality, murders comprise about one percent of all criminals.” 
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إال أن هلا وșيفة خفية هي الوșيفة . ال شȬ أن الوșيفة املعلنة للتلفزيون هي الترفيه"
األيديولوجية، من حيث أŒا حترف االنتقادات املتعلقة باملشاكل االجتماعية عن 

وبصفة (إن التلفزيون . املǘسسات االجتماعية، من خالل التركيز على اƲرافات األفراد
، وكذا الشخصيات ييساوي بني مسالة اجلرمية، واملغري الرمز) خاصة اجلرمية يف الدراما 

مثال ما يقارǡ النصف من اجلرائم اليت جندها يف (...) املختلة، واملنحرف اللعني واخلطري 
 1 ."فزيونية هي جرائم قتل، بينما يف الواقع، ال تتجاوز الواحد من املائةالدراما التل

 

  ،سواء كانت اجلرمية ،ل النظام مسǘولية املشاكل اليت حتدǫفان التلفزيون نادرا ما Ʒّم ،وهبذا
ية بالظروف السياق أبدابط تفاملسǘولية دائما هي مسǘولية فردية، وال تر. أو الفقر، أو العنصرية، وغريها

إىل وهذا من شانه أن يدفع األفراد الذي يتعودون على مشاهدة التلفزيون بكثرة . األفراداليت يعيشها 
وهو ما قد يدفعهم إىل تفضيل عدالة عقابية جتاه . بسببية فردية ال سياقية مثال ربط األفعال اإلجرامية

  .األفراد
  

ضية التثقيف، وفتحت أمامها ومهما يكن فقد سامهت هذه البحوǫ و الدراسات يف تدعيم فر
 øتكن يف الطرح األول ل Ɓ ث جديدةƜ أكثر  ، وأضافت هلا أبعادا نظرية جعلتها"قربنر"إمكانيات

 إضافيةمنهجية  أدوات أدخلت أŒا، كما إضافيةأكثر انفتاحا إلشكاليات استيعابا لظواهر جديدة، و
  .زت من مصداقية حتليالهتا ونتائجهاعّز
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
1 Barille Leo, Television and Attitude About Crime, IN Gosselin André… Op. Cite, p 51 
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  Ý التثقيف نȚرية عابرة للثقافاǧ هل . 3 . 8
  

  .الفرصة لإلجابة على سǘال العنوان ∗"قربنر"بǚعطاء نبدأ هذا العنصر 
  
اكتبوا نظريتكم اخلاصة، واختربوا تنبǘاهتا، الن البحوǫ اليت تقومون هبا ليست اختبارا "

  1 ."لنظرية التثقيف
  

لتثقيف خارǯ السياق األمريكي، أم انه تعين انه ال ميكن اختبار فرضية ا ،ولكن هل نصيحته هذه
عند بعني االعتبار،  ƭتمعلكل  ، واالقتصاديةوالسياسية ،يقصد اخذ اخلصوصيات الثقافية االجتماعية

  .  اختبار الفرضية
  

يشري مبعية ف. يف ƭموț املقاالت اليت كتبها الحقا ،التوضيح الذي Ʋتاǯ إليه ∗"قربنر"يقدم  
  .ليل التثقيف يف املقارنة بني الثقافات، و األوطانإىل أمهية حت" مورقان"

  
  2 ."إن حتليل التثقيف جد مالئم للدراسات املقارنة املتعددة األوطان والثقافات"

  
ويǘكد على أمهية هذا النوț من الدراسات كاختبار ملالحظة الفروق، والتطابقات املوجودة 

  .ملختلف تلȬ البالد احلقيقية للسياسات الثقافية الوطنية احلدود، باإلضافة إىل الداللة عندما تعرب النظرية
  
باملناسبة فان هذه الدراسات تعترب اختبارا لنظام التشاهبات الواسع، واالختالفات العابرة "

    3 ∗."الثقافية الوطنية تللسياسا ةاحلالي والداللةللحدود الوطنية، 

                                                 
∗ “Write your own theory and test its predictions, because the research you are conducting is not a test of 
cultivation theory” 

  ".ة العاملية لالتصالللجمعي"مبناسبة امللتقى الوطين ،  1988هذه الكلمة سنة " قربنر"ألقى   1
∗ “Cultivation analysis is well suited to multinational and cross cultural comparative study.”(Gerbner, 
1977, 1987; Morgan, 1990) 
2 Gerbner George, Cultivation Analysis… , Op. Cite, p 188 
∗ “In fact, such study is the best test of system wide similarities and differences across national 

boundaries, and of the actual significance of national cultural policies.” 
3 Ibid, p 188 



Ɔالفصل الثا :Ǭللبح ɃرȚالسابقة و البناء الن ǧمراجعة األدبيا 

 143

ارǯ السياق األمريكي، بأمهية اإلجابة يسترسل يف شرح اهلدف من القيام بدراسات التثقيف خ
  .على ƭموعة من األسئلة املتعلقة بالرسائل، وداللتها يف بناء تصورات حول احلقائق االجتماعية

  
، ما إذا كانت الوسيلة أو من قبيل حتاول أعمال التثقيف الدولية، اإلجابة على األسئلة"

ليت يساهم فيها نسق الرسائل يف تكشف عن املدى الذي أو الطريق ا. النسق هي الرسالة
  ∗1 ."تصورات احلقيقة االجتماعية، منسجمة مع رسائل الصور املستقرة واملتكّررة

  
 Ɓكد على أن هذا ال يعين أبدا أن سريورات التثقيف ونتائجها يف خمتلف دول العاǘولكنه ي

  .تكون متطابقة مع ما هو قائم يف الواليات املتحدة
  
نوعة يف احلساسية للتثقيف، حƓ يف الواليات املتحدة، ال يوجد أي مربر Ɯكم التشكيلة املت"

 ∗2 ."ثابتة عرب الثقافات أوالعتبار ƴاذǯ التثقيف متطابقة، 
  

إىل الصعوبات اليت تكتنف الدراسات اليت أجريت خارǯ الواليات  Gosselin Andréيشري 
جعها إىل طبيعة منهجية التثقيف ذاهتا، اليت ير ،الصعوبات املنهجية وƷصرها أساسا يف، املتحدة

يف كل البالد األخرى جند أن الباحثون هم الذين يقومون يشري انه  إذ ،وصعوبات عملية مرتبطة باملعاينة
  .بنوȫ معطيات ثابتةنادرا ما جند يف هذه البلدان بتحقيقات السرب بأنفسهم، و

  
ارǯ السياق الثقايف البحوǫ خ و ، فقد ƴت العديد من الدراساتالصعوباتهذه كن ومهما ت

يف " قربنر" ذكرهاألمريكي، وقد Ź تبين هذه البحوǫ من طرف أصحاǡ نظرية التثقيف على غرار ما 
ǰوالدراسات اليت أجريت يف  ،اليت توصل إليها هو وفريقه حماولة منه للمقارنة بني النتائ ǫالبحو ǰونتائ

 & Mass Communicationيف ƭلة 1998نشور سنة يف مقاله املوأشار إىل ذلƭ Ȭتمعات خمتلفة، 

                                                 
1Gerbner George… Op. Cite. p  189 
∗ “International work in cultivation analysis attempt to answer the questions of whether the medium or 
the system is the message. It reveals the extent to which, and the way in which, each message system 
contributes to conception of social reality   congruent with its most stable and recurrent messages of 
images.” 
2 Gerbner George, Cultivation Analysis… , Op. Cite, p 189 
∗ “Given the range of variations in susceptibility to cultivation even within the United States, there is no 
reason to assume that cultivation patterns will be identical or invariant across cultures.” 
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Society   واملعنون Cultivation Analysis; An Overview  ،  وهي حماولة منه إللقاء نظرة عامة
 ,Morgan Mالكتاǡ الذي أصدره  كما نذكر .ونتائجها ، وأدواهتا،على النظرية، بعد استقرار فرضياهتا

Signorielli N    حول  Cultivation Analysis  باإلضافة إىل مراجعات .1990سنة Rubin A.M, 

Perse E.M, Taylor D.S,  حتت عنوان 1988 سنةيف دراسة نشرت A Methodological 

Examination of Cultivation   .  
  

، "االسترايل"يف دراسة آلليات التثقيف يف اجملتمع  Hawkins R.P, Pingree S الباحثانتوصل 
من أوقات  % 70 إىل 50(الذين يشاهدون التلفزيون بكثرة  أن إىل ميذ املدارس،على عينة من تال

حذرهم من اجملتمع االسترايل، ومواطنيه، باإلضافة إىل ازدياد ريهم على من غ يعربون أكثر )املشاهدة
بعȐ الربامǰ  تأثريوأكدا من خالل هذه الدراسة أن  .ơوفهم من التعرض إىل اجلرمية يف بلدهم

قع اǂلي، وșهر ذلȬ مع إدراȫ للوا األفرادحسما يف تصورات  أكثرريكية يف التلفزيون االسترايل األم
  ∗"قربنر" وهو ما يشري إليه. نف يف اجملتمع االسترايلالشباǡ املدمن على احلصص األمريكية للع

  
" Șلقد الحPingree and Hawkins   األمريكية ǰاجلرمي(أن التعرض للربام ǰة خاصة برام

له داللة ارتباȓ مع نتائǰ الطلبة االستراليني فيما يتعلق باملǘشرات الثقافية ) واملغامرات 
șهر . ، اليت تعين اجملتمع االسترايل من دون األمريكي'والعنف يف اجملتمع' 'بالعاƁ الدينء'

مǰ عكس الذين يشاهدون الربا ىأن مشاهدة الربامǰ االسترالية ال ترتبط هبذه املفاهيم، عل
  1 ."األمريكية كثريا، فŒǚم ينظرون إىل اجملتمع االسترايل كونه خطري و وضيع

 
الذي طرحاه حول العالقة  التساǗل و  McDonaldو    Doobما كتبه  إىللقد اشرنا فيما سبق 

كان مع إدراȫ عاƁ احلياة اليومية، وذكرنا أن إقحامهما ملتغري م نالسببية بني املشاهدة املفرطة للتلفزيو
، بني التلفزيون و الواقع، ولكن ما عدا ذلȬ فان الدراسة اليت أجرياها ةالسكن أبطل العالقة االرتباطي

وفريقه " قربنر"نفس املالحظات اليت قدمها أوصلتهما إىل  Canadaيف  Torontoعلى عينة من مدينة  
                                                 
∗ “Pingree and Hawkins (1981) found that exposure to US programs (especially crime and adventure) 
was significantly related to Australian student’s score on ‘Mean World’ and ‘Violence in Society’ indexes 
concerning Australia, but not the United States. Viewing Australian programs were unrelated to these 
conceptions, but those who watched more U.S programs were more likely to see Australia as dangerous 
and mean.” 
1 Pingree S, Hawkins R.P, US Programs on Australian Television: The Cultivation Effects, Journal of 
Communication, 31(1) 
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م للتلفزيون كلما بالغوا يف أن األفراد كلما ازدادت مشاهدهت" يف الواليات املتحدة األمريكية، وهي
ȫكان شعورهم باخلوف والتوجس من اجلرمية كبرياالعنف، و إدرا".    

  
ببحث   Gunter Bو  Wober J.Mقام ، إذ آخرا الختبار فرضية التثقيف إطاراشكلت بريطانيا 

اليت  ئلةاألسعاǡ عليه عدم استخدام نفس  األخريهذا  أن إال" قربنر"ǰ ئا نتاخالفا فيه 1978أول سنة 
أصحاǡ نظرية اليت استخدمها  األسئلةبنفس  1982الكرة سنة  فأعادتستخدمها فرضية التثقيف، 

آثار " توصل إىل أن. اليت ơالف متاما توقعات أصحاǡ نظرية التثقيف فأكّد نتائجه األوىلالتثقيف، 
نر يف الواليات املتحدة النسق التلفزيوين املهيمن يف بريطانيا ليست متاما تلȬ اليت توصل إليها قرب

األمريكية، توصل إىل أن ادراكات وتصورات األفراد املدمنني على مشاهدو التلفزيون، ال ơتلف 
ه Ɓ يتوصل إىل أية عالقة بني وان "1.جوهريا عن تصورات األفراد الذين ال يشاهدون التلفزيون كثريا

   .أو إدراȫ اخلطرحجم املشاهدة التلفزيونية، واجتاهات األفراد Ʋو احلذر 
  

 % 10التلفزيون الربيطاين ال تتجاوز حلصص اليت تتضمن العنف يف نسبة ا أن اعلمن إذا أننا إال
فان هذه النتيجة تقوي فرضية . حتتوي على العنف 10حصص من  8مقارنة بالواليات املتحدة حيث 

ريكية يف التلفزيون الربيطاين، التثقيف و ال تعيد النظر فيها، ويتأكد هذا التفسري بنسبة احلصص األم
أن وهذه النتائǰ تدعم افتراض التثقيف الذي يعترب . 2من نسبة الربامǰ املعروضة % 15واليت ال تتجاوز 

 ǡو االغتراƲ عدد األفراد الذين يتخوفون من حميطهم، ويفتقدون الثقة يف اآلخرين، ومييلون țارتفا
 .ونيعرض على التلفزي يمرتبط بنسبة العنف الذ

  
لقد كان ).  Hollande( فرضية التثقيف يف اجملتمع اهلولندي باختبار  ∗  Bouwman Harryقام 

 اليت استخدمها كل منحريصا على احترام شبه حريف ملنهجية التثقيف، ولكن مع إضافة بعȐ األسئلة 
Hawkins & Pingree   وDoob & McDonald  عالقة ض أن إىلفتوصل  .يف حتقيقاهتم ȫعيفة بني هنا

                                                 
1 Wober J.M, Televised Violence and Paranoid Perception: The View From Great Britain, IN, Gerbner 
George… Op. Cite, p 189  
2 Ibid, p189 
∗ Bouwman H, Cultivation Analysis: The Dutch Case. IN, Melischek G, Rosenberg K.E & Stappers J, 
Cultural Indicators: International Symposium, 1984, p 407 422, Vienna, Verlag der Osterreichischen 
Akademie der Wissenschafter. 
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وان العنف هو املǘشر الوحيد الذي اșهر اختالفا بني . املǘشرات الثقافية وإدراȫحجم املشاهدة، 
  1.املشاهدين املداومني، و املشاهدين املستنريين

  
التلفزيونية وإدراȫ العنف،    أن العالقة بني حجم املشاهدة  Bouwmanوجد "

  ∗2 ".واالƲراف ضعيف
 

نسبة العنف يف مضامينه اقل من تلȬ اليت  أنتويات التلفزيون اهلولندي أșهرت نتائǰ حتليل حم
هذا التمييز يسقط عند احلديث عن ساعات املشاهدة  أن إال. عموما األمريكيجندها يف التلفزيون 

التلفزيون اهلولندي يعرض صور العنف  أنإىل فارق أساسي يكمن يف   Bouwman ويشري  .القصوى
  .والتشنيع هباها عمدا من اجل انتقاد

  
 øيف دراسة مقارنة لMorgan  وShanahan  ليل العالقة بني املراهقني حتحاول هذا الثنائي     

 يكمن املقارنة جوهرو).  Argentine" ( األرجنتني"و ) Taiwan" ( تايوان"و التلفزيون، يف كل من 
ارية والترفيهية األمريكية، بينما تلفزيون على الربامǰ التج بدرجة كبريةيف أن التلفزيون األرجنتيين يرتكز 

وتوصال إىل أنه يف حالة األرجنتني، اșهر . من اجل املقارنةالدولة  بالتدخل الكبرييتميز  "تايوان"
املشاهدون املداومون على املشاهدة توجها Ʋو إعادة إنتاǯ األدوار الذكورية التقليدية، وتوجها Ʋو 

  .Ɓ تظهر جليا فيها ف، وآثار التثقي تايوان تتسم عموما باالعتداليف حني أن املشاهدة يف. التسلط
  

أŒا عن غريها من الدراسات،  ،بني الثقافات الدراسات املقارنة إىل أن ما مييز " قربنر"ويشري 
 ǯإىلحتتا ȫمشتر ǯوذƴ  ،مثل  أن إىل باإلضافةومعقد، كما تتطلب تعاونا كبريا بني خمتلف الباحثني

ǫوثا م أطولوقتا  تأخذ هذه البحوƜ كلفة من الناحية املادية، ومن الصعب جدا إجياد مما جيعل منها
أن خمتلف األنظمة اإلعالمية ơتلف باختالف كل األبعاد اليت Ź ذكرها،  إىل" قربنر"ويضيف   .متويل هلا

  .ةمتثل تنوعات تثقيفية داخل النظري أنوكل التفاعالت املعقدة ملختلف عواملها، ميكن 

                                                 
1 Gosselin André… Op. Cite, p 46 
2 Gerbner… Oc. Cite, p 189 
∗ “Bouwman found weak association between amount of viewing and perception of violence, 
Victimization, and Mistrust.” 
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      األمريكية ميكن أن يكون يزيد من وترية ديناميكية التثقيف  ǰمهما يكن فان استرياد الربام

  :وكل هذا يتوقف على األسئلة املفتاحية اآلتية. أو يقلّل منها
  Ý ما هي أمهية التلفزيون بالنسبة لثقافة اجملتمع -
- Ý النسق العام لرسائل التلفزيون وانسجامه Ȭما مدى متاس   

  
  .ما كان هذا النسق العام أكثر متاسكا، وأكثر انسجاما، كلما كانت توقعات حدوǫ التثقيف اكربكلّو
  
  
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  لــثالفصل الثا
  

 البناء المنهجي للبحث
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1.  Ʉللفهم قاربةكمالبناء االجتماع. 

1  .1  .Ʉية البناء االجتماعǲمنه. 

  
 Jonathan D. Raskin عنها يقول اليت يقوم هذا البحث على منهجية البناء االجتماعي للحقيقة

 

متاما عن  هلا وجود مستقل حلقائق اخلارجيةأنّ ا، ألŒا تعترف ةابستمولوجية مثالي ليست"  
Șمعرفة هذه احلقيقة هنفس الوقتو يف  ،املالح Șمن بأنه من غري املمكن للمالحǘت 

   1"املستقلة إال من خالل بناءه هلا
  

Ʋ إىل فهم وو يشكل هذا االفتراض اإلطار الذي ǡتفسري الكيفية اليت من اول من خالله االقترا
  يدون إنتاجها، كيف ينتجوŒا و يعجتماعيون على األفعال االجتماعية، ويتعرف الفاعلون اال" خالهلا 

   2" املتبادل لظروف احلياة اخلاصة و كيف يتقاƧون الفهم الذايت

  

متثل هذه الظروف اǂيط الطبيعي هلذه احلقائق، Ɯيث أن عملية البناء االجتماعي اليت يقوم هبا  و
التفاقات مقابل حميط من ا" الفاعل االجتماعي، ال حتدǫ مبعزل عن السياق الذي يتواجد فيه، و إƴا يف 

  ) :  Gergen’s 1999( و هذا ما يǘكده  3..."و املمارسات االجتماعية املشتركة
  

“We are not independent of our surrounds, our surrounds inhabit us and 

vice versa. Nor can we determine, as human beings. ” (Gergen’s, 1999  (  

 
الثقايف بكل متغرياته كعامل حاسم يف عملية البناء  على هذا يدخل السياق االجتماعيو

و هذه احلركية و الديناميكية  ديناميكي Ü وو يتميز هذا األخري بعدم اجلمود، فهو حركي  االجتماعي، 
 و خمططات من اجل إضفاء معƖ إجياد مصطلحات، وƴاذǯ،" رض على الفرد احلاجة املستمرة لøتف

                                                 
1 Jonathan D.Raskin, Constructivism in Psychology: Personal Construct Psychology, Radical 
Constructivism, and Social Constructionism. American Communication Journal. Vol 5.  Issue 3. Spring 
2002.  p 07. 
2 Ibid. p  07   
3 Ibid.  p  07 
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مفاوضة البناءات و تعديليقوم  باختبار و التجارǡ اجلديدةه هذعلى ضوء على جتارǡ حياته، و
  .1"االجتماعية

  
البناءات  الصور اليت تأخذهاكية، التنوț الكبري يف األشكال ويضاف إىل هذه احلركية و الديناميو

           احتمال وجود عدد ال متناهي من األوصاف لديناألية مسالة "االجتماعية فبالنسبة 
  .هذا يفترض عدد ال متناهي من البناءات االجتماعيةو 2"املمكنة التفسرياتو
  

  :أساسيتني فكرتنيت بالبناء االجتماعي للحقيقة على غلب الدراسات اليت عنيتركز أ
     التعرض التلفزيوين -
  .اجتاهات األفراد يف عاƁ احلياة اليومية و -

  

التلفزيوين فترض أن إدراȫ العاƁ نهذه الثنائية، Ɯيث يف هذا السياق، يندرǯ هذا البحث ضمن و
يف عملية  -بعد ذلȬ االجتماعية، و تصفيف لبناء معتقدات حول احلقيقةيستخدم كأداة تصنيف و

قد تكون هذه (  يتم استخدام احلقائق االجتماعية اليت هلا إحاالت ملضامني التلفزيون  -مستقلة متاما
 Ȭولية كمتغريات) اإلحاالت مباشرة، و قد ال تكون كذلƽ تتدخل يف بناءات اجتماعية أكثر .  

  
 

 :التثقيف يف فهم Ɵربة املشاهدة التلفزيونية نȚريةحدود  . 2 .1

  
     ينبغي اإلشارة إىل الصعوبات اليت تكتنف الدراسات اخلاصة ببناء احلقيقة االجتماعية عامة، 

اليت  يف دراستهم   Rubin and al. (1988)هي الصعوبات اليت أشار إليها و. التثقيف خاصةبدراسات و
املالحظات قد خلص هǘالء الباحثون إىل وتناولت مراجعة أهّم دراسات التثقيف من زاوية منهجية، 

  :تاليةال
  

                                                 
1 Jonathan D.Raskin,  Op. Cite,  p 8 
2 Ibid. p 9 
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هم الذين يبالغون يف تقدير ه ƭموعة من األفراد فقط وآثار التثقيف توّج قد تعكس"  
ضحايا، قد يبالغون  افالذين يبالغون يف تقدير احتماالت أن يكونو ،األشياءحجم 

 .1أيضا يف تقدير تعرضهم للتلفزيون
 

أي ( لقد أșهرت النتائǰ اليت توصلت إليها الدراسات السابقة بان اجتاه األسئلة  
فقد șهر بان األسئلة . طبيعة أجوبة املبحوثنييǘثر يف ) ه الذي تأخذه األسئلة التوج

  .ألسئلة املعرب عنها بصيغة اإلجياǡاملعرب عنها بصيغة السلب يكون هلا تأثري اكرب من ا
  2.هذا بطبيعة احلال عندما نربطها بالتعرض للتلفزيونو

 
 ياها يف اجملتمع االسترايل إىل وجود يف الدراسة اليت أجر  Hawkins & Pingreeتوصل  

 ȓموجبارتبا  )correlation positive  (إجابات أطفال الصف الثاين على  بني
، مما يعين أن هناȫ احتمال  االجتماعية تواالجتاها جيابية و السلبيةاال بصيغتها األسئلة

بينما فيما تعلق باملشاهدة التلفزيونية فان . وجود تأثري اجيايب على اجتاهات األفراد
 . اإلجابات ذات التوجه السليب دون االجيايبمع   االرتباȓ املوجب șهر

  
  :اختبارها بثباتاضات اليت Ź بعȐ االفتر  Hawkins & Pingreeدراسة  تاستنتج

  
        استنتجت الدراسات السابقة بان هناȫ عالقة اجيابية بني التعرض للتلفزيون،  -

  .و اجملتمعية فرديةاالدراكات الو

 
ليس ( بعȐ الدراسات االجتماعية توصلت إىل أن استخدام التلفزيون  -

 إذا جيابية و منهقد تكون له نتائǰ ا)  عالالضرورة االستخدام على مستوى ب
 Ɓأسسا منهجية، فهذا يعين أننا نستطيع إقحام التثقيف السلبية  تعد آثار

                                                 
1 Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald S. Taylor, “A Methodological Examination of 
Cultivation”. Communication Research, vol.15, n° 2, April 1988, p 109 
2 Ibid p 109 
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تعّبر عن تصورات مضادة  مقاييس إضافية تعكس اجتاهات اجتماعية اجيابية
  1.لبناءات التثقيف احلالية

 
 

 :نقد منهǲية التثقيف كمنطلق لقياȃ املشاهدة التلفزيونية .  1.  2 . 1

  
منهجيتها، خاصة التثقيف إىل عدة انتقادات على مستوى افتراضاهتا النظرية و  يةنظر تعرضت

   و عالقتها باجتاهات األفراد يف احلياة اليومية،  تخدم لقياس املشاهدة التلفزيونيةباملقياس املسفيما تعلق 
ƴوذǯ   اهعلي بيناليت  االفتراضات الثالثةيف )  Rubin, Perse & Taylor 1988 ,( حصرهاو لقد 

   .لتثقيفا
  

         Gerbner دراسة ظرية Ƹص االفتراض الذي قامت عليههلذه الن هوّج أول انتقاد -

 لرسائل الرمزيةيتسم بالتماثل يف عرضه ل التلفزيون" أكدته يف نتائجها، و هو اعتبار و
 .(Gerbner et al, 1979)" اجملتمع حول

 
“Television is essentially uniform in its presentation of symbolic 
messages about society” (Gerbner et al, 1979) 

  
بان    Hawkins & Pingree 2باخلصوص دراسة، و∗الدراسات اليت تلت هذه الدراسة بّينتلقد 

ال تعود عالقات التثقيف إىل و ،)غري واضح املعƖ( عالقات التثقيف مرجعها إىل برامǰ دون أخرى
فمثال Ź الربط بني التعرض إىل مواضيع و اهتمامات األوبرا الصابونية، . يف حد ذاهتالطقوسية ااملشاهدة 

  .األفراد يف عاƁ احلياة اليومية تمبواضيع و اهتماما
  

                                                 
1 Hawkins, Robert P., Pingree, Suzane, Searching for Cognitive Processes in the Cultivation Effect : 
Adult and Adolescent Samples in the United States and Australia, Humqn Communication Research, 
Vol13,n°4, Summer 1987, p 557 

  الفصل النظري الخاص بنظرية التثقيفالرجوع الى  ∗
2 Ibid. p 556 
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تفترض نظرية التثقيف أن الدراما التلفزيونية واقعية، و يظهر أŒا تنقل الوقائع بدال من  -
الفتراض هو التوقف عند املالحظة دون التساǗل عن و االنتقاد املوجه هلذا ا. اخليال

يعترب كثريون أن . الكيفية اليت يقبل هبا املشاهد احلقيقة التلفزيونية، كحقيقة واقعية
 يعترب يف)  perceived realism(  ةاملدرك يةتلقي الربامǰ التلفزيونية على أŒا الواقع

ن ربطوا اجتاهات املشاهد Ʋو وحثحدǫ أن الباوحد ذاته عامال حاƧا يف التثقيف، 
  .التلفزيون باآلثار

  
 . ال انتقائية  ∗حمصلة مشاهدة طقوسية، عادتوية تفترض النظرية أن التثقيف هو -

  
بالتثقيف من املشاهدة  أكرب الدراسات اليت تلت بان االنتقاء يف املشاهدة له ارتباȓ بعȐ أșهرت

نتيجة مسار تفسريي تأويلي نشط، راسات التثقيف لقد اعتربت هذه الد).  heavy viewing(  الضخمة
التلفزيون كأساس لبناء احلقيقة االجتماعية، فŒǚم يقربون الرسائل على أن األفراد عندما يعتمدون و

  .احلقيقية/عيةالتلفزيونية من جتارهبم الواق
 

 & Rubin, Perse( االفتراضات اليت وضعها  علىالبحث هذا ستند يبناءا على ما سبق، و

Taylor ( هي دراسةوأال  الدراسة املرجعية للتثقيف إىل هتوّجاليت  ،االنتقادات السالفة الذكر، و     
 )Gerbner et al., 1979 (، يثƜ يعيد Rubin التلقي بالتأثري بطريقة أخرى، فيقول عالقة طرح      
دț جتاه آثار وسائل االتصال بدال من اعتباره قوة ر)  catalyst(  عامل حمفّز  نشاȓ التلقي كø"  إن

                 . 1"اجلماهريية 
  

  
  
  
 

                                                 
المقصود بالمشاهدة العادتوية و الطقوسية هو  تحول المشاهدة إلى طقوس و عادة يمارسها الفرد بغض النظر عن المحتوى و المضمون   ∗

  .، و هذا يجعل عملية انتقاء البرامج غير حاسمة في تفسير سلوك المشاهدة
1 Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald S. Taylor,…  Op Cit, p 111 
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1  .3  .Ǭالبح ǧفرضيا. 

  
            على املشاهدة اإلدمان عوامل و للتلفزيون الطلبة تعرضستوى م بني عالقةهناȫ  :1ف 

 يف ، و الرغبة امللحة) Heavy( الضخمة املشاهدة ، و) Problem( مشكلة تسبب ليت املشاهدة ا (
   ). Withdrawal(  حالة النقصو ، ) Craving( املشاهدة

  
للمشاهدة، و انتقاء الربامǰ من جهة، و اجتاهات  الطلبة مستوى تعرض بني عالقةهناȫ   :2ف 

ǡالء الشباǘالشخصيةالعالقات يف اآلخرين، والتحكم يف احلياة، و الثقة( يف احلياة اليومية  ه(     
  . أخرىمن جهة 

   
مشكلة، و املشاهدة اليت تسبب  املشاهدة (على املشاهدة  اإلدمانناȫ عالقة بني ه  :3ف 
لثقة يف ا(  و اجتاهات األفراد يف احلياة اليومية) ، وحالة النقصهدةملشاو الرغبة امللحة يف اخمة، الض

   .)الشخصيةو العالقات  التحكم يف احلياة، و اآلخرين،
  

عوامل اإلدمان على املشاهدة حسب بعȐ املتغّيرات  Ƹصما في الطلبةاختالف بني هناȫ  :4ف 
  . السوسيو الدميغرافية كاجلنس و املستوى التعليمي

  
 :نتȼعّيƭتمȜ البحǬ و  .2

 
ففيما . اتو الثانوي اتاجلامع طلبةاجري هذا البحث يف منطقة اجلزائر العاصمة على عينة من 

        كلية العلوم السياسية ( االتصال عالم وقسم علوم اإل فقد وزعت االستمارة يف يتعلق باجلامعات
املعهد الوطين ميثل  بينما ،و ميثالن العلوم االجتماعية، املعهد الوطين للتسيري و اإلحصاء، )و اإلعالم 
    سعيد محدينثانوية ب فقد وزعت االستمارة أما فيما Ƹص الثانويات .، العلوم التكنولوجيةلإلعالم اآليل

  .)القبة( ، و ثانوية حسيبة بن بوعلي )Ɯي بلوزداد ( ابن اهليثمنوية و ثا)  سعيد محدين( 
   



 Ǭالفصل الثال :Ǭللبح Ʉǲالبناء املنه 

 155

الئمة لقراءة حرصنا على توفري șروف موŹ توزيع االستمارة على العينة بطريقة عشوائية، 
فهمها، الن احلرص على توفري șروف جيدة لفهم االستمارة اكرب من أي حرص على ارة واالستم

د و الثانويات، على الرغم من أننا أخذنا بعني االعتبار بعȐ اإلجراءات خدمة التنويع يف املعاه
  :لفرضيات البحث

االختالف  تدعم أنميكن  من مناطق تكون أنعلى  اتحرصنا يف اختيارنا للثانوي -
يف Ɯيث تشكل خلفية نفسية اجتماعية خمتلفة . ماديااقتصاديا، وو ،اجتماعيااملفترض 

 .بناء احلقائق االجتماعيةيونية، وقراءة الرسائل التلفز
 
ميكن أن يكون ممثال للمجتمع  ،تشكل ƭتمعا مصغرا ،على الرغم من أن اجلامعة -

هذا البحث  اهلدف منأن  إالّ .الثقايف، واجلغرايفري، من حيث التنوț الدميغرايف، والكب
جملتمع  التمثيل العددي الدقيق ، لذا Ɓ يكن الباحث حريصا علىال يكمن يف التعميم

  .يف أية مرحلة من مراحل اجناز البحث على اإلطالق اهاجسذلƁ Ȭ يشكل ، والبحث
 
 

ينا أربعة عشر أقص ،فرد 300يف األساس  ، بعدما كانطالب وتلميذ 286يتكون عدد العينة من 
 سنة  20,52 للعينةبالنسبة متوسط السن  بلȠ. منها لعدم اكتمال ملئها، أو ملئها بطريقة خاطئة

هي الشرƷة األقرǡ إىل الشرƷة املستهدفة يف البحث، و متاما مع وافقهو ما يتو، ) 03 :جلدولا(
  .باحلجم و احلدة اليت افترضناها يف فرضيات البحث نالتعرض للتلفزيو

  
مثلت  ،اجلنس ما Ƹصفي .املستوى التعليميباجلنس، واملتغريات الدميغرافية اكتفينا يف اختيار 

ǫفقد املستوى التعليمي، ب أما فيما يتعلق، ) 04 :اجلدول( للذكور % 43 لعينة مقابلمن ا % 57 اإلنا
حصرنا العينة ، و) 05 :اجلدول( بالنسبة للثانويني % 37.4 من العينة، مقابل % 62.6شكل اجلامعيون 

  .ذلȬبناءا على  اإلجابةقدرة على قراءة وفهم االستمارة، و األكثريف الفئة 
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  السنمتȢّير  توȁيȜ أفراد العينة حسǢ  ) 3( اجلدول 
 
  السن  

Ȕ20.52  املتوس  
Ƀراف املعيارƲ2.97  اال  

  15  القيمة الدنيا
  38  القيمة العليا

  
  اجلنȄ متȢّير العينة حسǢ أفرادتوȁيȜ )  4( اجلدول 

  
  %  التȮرار  

 ǽ  123 43كور

ǫ57 163  إنا 

țموŎ100 286  ا 

  
  

  املستوɁ التعليمɄ متȢّير ينة حسǢالع أفرادتوȁيȜ )  5 (اجلدول 

  
  
  
  

 %  التȮرار  

Ʉ62.6 179  جامع  
Ƀانوǭ  107 37.4  
țموŎ100 286  ا  
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3. ȃالقيا ǧأدوا. 

  
 إىلالقياس املالئمة من اجل الوصول  أدواتإىل أمهية اختيار   Madeleine Grawitz1تشري 

  : C. H. Coombs  ، و تقول على لساناملرجوة للبحث األهدافحتقيق 
  
طبيعة أيا كانت هذه املعطيات، مرتبط ب ،إن ما يسمح التحليل باكتشافه يف املعطيات" 

الستخراǯ هذه اليت استخدمت  باإلجراءاتلكن أيضا املعلومات اليت حتتويها، و
مات Ʋن، ما الذي نريد معرفته، هلذا ينبغي أن نعرف، أمام أي نوț من املعلو. املعلومات

ملستوى الئمة لطبيعة املعطيات من جهة، وختيار األداة املمن اجل تسهيل التحليل، او
    2."جهة أخرى من ندعيهالقياس الذي 

   
اإلدمان على املشاهدة  ، يقيس األولا البحث إىل استعمال مقياسنيهلذا عمدنا يف هذو
      ،"ليكرت"وفق تقنية  صّمماكال املقياسني ، ولألفراداالجتماعية  تاالجتاها يقيس الثاينو التلفزيونية،

تǘكد و. ، ألŒا مرتبطة بنتائǰ البحوǫ السابقةمصداقيةو بدقة تتميز هذه األخرية بتكميمها للنتائǰو
Madeleine Grawitz   

  

أو البنود، و عالقتها باالجتاه الذي  املطروحة األسئلةاملقياس يستمد قيمته من ƭموț "  نإ
ل أبدا عينة واحدة فقط من عاƁ هذا االجتاه، و إذا كانت البنود ال متث... تسعى إىل قياسه 

أي تلȬ اليت ترتبط عن قرǡ ... باليت تكون هلا داللة إالفانه ال ينبغي االحتفاظ 
و سواء كان هذا االرتباș ȓاهرا أو ال، فانه ينبغي قياسه، و إثباته قبل ... باالجتاه

  . 3"استخدامه
  

  . قياسنيخالهلا املم من و فيما يلي شرح ملختلف املراحل اليت صّم
  

                                                 
1 Madeleine Gravitz, Méthodes des Sciences Sociales, Editions DALLOZ, 1996, p 678 
2 Ibid… p 
3 Ibid … p 674 
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 :حǲم املشاهدة التلفزيونية . 1.  3

  
على توزيع االستمارة يوم السبت، ليتسƖ لنا حساǡ معدل املشاهدة بني يوم Œاية  ناحرص

أيام األسبوț اليت يكون ، و)و هو السǘال األول ( مشاهدة األسبوț الذي يكون فيه الفرد متفرغا لل
 .)هذا خاص بالسǘال الثاين  و( الفرد فيها منشغال بدراسته 

   :Ź قياس التعرض للتلفزيون من خالل معّدل اإلجابة بني سǘالني مها
 Ýكم عدد الساعات اليت شاهدت فيها التلفزيون البارحة  -
 Ýعادة، كم عدد الساعات اليت تشاهد فيها التلفزيون كل يوم  -
 

 •1983ت سابقة كدراسة بثبات يف دراساإىل أن هذا اإلجراء Ź استخدامه  Rubinيشري و
Rubin 1981∗   و دراسةRubin, Perse, & Powel, 1985°    دراسة Ȭو كذلRubin, Perse, & 

Taylor. 1988◊ ،   إضافة إىل دراسةHawkins & Pingree و دراسة  Cary W.Horvath, 2004 1 

  
3  .2 .ǰامƎانتقاء ال. 

 
ما قام به و ) Rubin, Perse, Taylor  1988 ,(زمالǗه و Rubin بهعلى غرار ما قام 

)Hawkins, Robert P., Pingree, Suzane  (جلأنا إىل لقد ف متاشيا مع التصور الذي انطلقنا منه،و
هي األفالم، أنواț و 5 ا، فاستخدمنمتنوعةنية االختيار بني برامǰ خمتلفة وإعطاء املبحوǫ إمكا

ثالثة منها أخذت من دراسة . األخبارو يديا،املسلسالت التلفزيونية، األوبرا الصابونية، الكوم

                                                 
• Rubin, A.M. TV Uses and Gratification: the Interactions of Viewing Patterns and Motivations. 
Journal of Broadcasting,. Vol. 27, pp 37-51  
∗ Rubin, A.M, (1981).  An Examination of Television Viewing Motivation. Communication Research, 
vol. 8, pp 141-165 
°Rubin, A.M, Perse, E. & Powell, R.A. (1985). Loneliness, Para social Interaction, and Local TV News 
Viewing. Human Communication Research. Vol. 8, pp 244-288   
◊ Rubin, A.M, Perse, E.M, Taylor, D.O. (1988).  A Methodological Examination of Cultivation. 
Communication Research, Vol. 15, n° 2,  April 1988, pp 107-134  
 Hawkins, R.P, Suzanne. Pingree, & Ilya Adler, Searching Cognitive Process in the Cultivation Effect 
– adult and adolescent samples in the United States and Australia – Human Communication Research, 
Vol. 3, n° 4, Summer. 1987, pp 553-577 
1 Cary W.Horvath, Measuring Television Addiction.  Journal of Broadcasting & Electronic Media. 48 
(3), September 2004, pp 378-398 
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)Signorielli,     1986 (1من دراسة اثنان منها، و ), 1988  Rubin, Perse, Taylor (2هي على ، و
 : التوايل

 اإلجابةيطلب من املبحوǫ و. ∗األخبار، الدراما اليومية، الدراما املسائية، أفالم املغامرات، والكوميديا
  .دائما: 5عادة، : 4أحيانا، : 3نادرا، : 2ال أشاهد أبدا، : 1من ربامǰ كم شاهدوا هذه ال

  
 .و االƟاهاǧ املشاهدة التلفزيونية Ʉوصف مقياس .  3.  3 

  ..و صف مقياȃ املشاهدة التلفزيونية. 1 . 3 .3
  

و هو  ) Television Addiction Scale(التلفزيونية على املشاهدة  اإلدمانمقياس يتكون 
تقيس يف ƭملها  ) 06 (:اجلدول  أربعة عوامل كما هو موضح يف من Cary W.Horvath 3مقياس 

  :هيطبيعة العالقة النامجة من جتربة املشاهدة التلفزيونية، و هذه العوامل 
 
نقيس من خالهلا  بندا)  11( و حتتوي على احد عشر  :مشكلةاملشاهدة اليت تسبب  -

  .ة التلفزيونية إىل مشكلة بالنسبة للفرد املشاهدالكيفية اليت تتحول من خالهلا املشاهد
بنود نقيس من خالهلا املشاهدة التلفزيونية من )  10( و حتتوي على : املشاهدة الضخمة -

 .حيث حجمها، و كثافتها، و ضخامتها

و نقيس من خالل هذا العامل بنود  ) 6( و حتتوي على ست  :الرغبة امللحة يف املشاهدة -
 .حيث احلاجة إىل املشاهدةمن  إƴان حيث احلجم و حدة املشاهدة ال م

االستغناء  إمكانيةبنود، و نقيس من خالله عدم )  4( و Ʒتوي على أربعة : حالة النقص -
  .على املشاهدة

  

                                                 
1 Signorielli, N. (1986). Selective Television Viewing; A Limited possibility. Journal of Communication, 
36(3), 64-75 
2 Rubin, A.M, Perse, E.M, Taylor, D.O. (1988).  A Methodological Examination of Cultivation. 
Communication Research, Vol. 15, n° 2,  April 1988, pp 107-134 
∗ Action/Adventure  ،Evening drama  ،Situation Comedy  ،Daytime Drama  ،Information   
3 Cary W.Horvath, Measuring Television Addiction.  Journal of Broadcasting & Electronic Media. 48 
(3), September 2004, pp 378-398 
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 Ʒ )5توي على Ʀس  الذي Likertوفقا لنموذǯ  اإلدمان على املشاهدةŹ تصميم مقياس لقد 
، ) 3( Ƙȡ متǖكد /متردد، ) 2( موافق Ƙȡ ، ) 1(  Ƣاماموافق  Ƙȡ متتد من  ،لإلجابةإمكانيات ) 

      ). 5(  موافق Ƣاما، ) 4( موافق 
  

  عوامل مقياȃ املشاهدة التلفزيونية و بنوده)       6(   :دولاجل
  

رقم 
  العامل

  عن البنود أمثلة  البنود  تعريف العامل

املشاهدة اليت   1
  تسبب مشكلة

33  ،35  ،31  ،20  ،28  ،19 
 ،26  ،34  ،22  ،32 23  

 تأخذ مشاهدة التلفزيون كل أوقات فراغي تقريبا

 16،  12،  30،  13،  29،  11 املشاهدة الضخمة  2
 ،18  ،21  ،27  ،25  

غالبا ما أشاهد التلفزيون ملدة أطول مما كنت 
  أنوي

 يفالرغبة امللحة   3
  املشاهدة

3  ،1  ،17  ،7  ،4  ،3  
ملدة األخرية، أشاهد برامǰ يظهر أنين، يف ا

  .التلفزيون أكثر فأكثر بنفس املقدار لنفس املǊتŃعŁة
  ال ميكنين أن أتصوŉر نفسي بدون تلفزيون  6،  9،  24،  10  حالة النقص  4

  
 
 .ǭباǧ مقياȃ املشاهدة التلفزيونية صدȧ و .  1.  1.  3. 3

 
 ȃاملقيا ǧباǭ.  

 أية دراسة، من حيث القياس والشدة، يعد مركزيا مصداقية النتائǰ يف" أن إىل  HENSON يشري
 T- test, Analysis ofمثل ( لفهم العالقات املالحظة بني املتغريات، الن كل التحليالت الكالسيكية 

Variance, Regression, Canonical Correlation   (،اخلطي العام ǯتشكل جزءا من نفس النموذ   
   1" هي ذات طبيعة ترابطية و
  

                                                 
1 HENSON  R.K., «Understanding internal consistency reliability estimates : A conceptual primer on 
coefficient Alpha», Measurement and Evaluation in Counselling and Development, Vol. 34, October 
2001. p 178 
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و فيما . ناء على هذا فان قياس الثبات مرحلة أساسية للتأكد من الترابط الداخلي للمقياسبو
انه يتمتع بثبات  إىل )McILwraith et al. 1991(  يشري على املشاهدة التلفزيونية اإلدمان Ƹص مقياس

 Cary W.Horvathو يǘكد  ، 70. يف دراستهم بCronbach’s Alpha( ø(قدر معامل ألفا  جيد،
هذا  ديعو  83,بø  قدر معامل ألفافقد احلالية  أما بالنسبة للدراسة ∗يف دراسته، الثبات اجليد للمقياس

 .يدباجلثبات ال
  

 ȃاملقيا ȧصد.  
لقد عمدنا يف قياس صدق املقياس إىل صدق البناء املعرب عنه باالرتباطات املتبادلة بني بند 

يشري الباحثان ، Ɯيث ) 07( يف اجلدول  درجته الكلية، كما هو موضحو       املقياس 
  فيشريان صدق املقياسأمهية   إىل  Oppenheim و يوسف القريويت،

  
على الرغم من أنّ االرتباطات الداخلية تعّد دليال على االتساق الداخلي للمقياس، فǚّنه " 

رجته Ü إذ ميكن تفسري ارتباȓ بند املقياس بد ميكن عّدها هنا داللة على صدق البناء
  .ÜOppenheim, 1978 (1  1988القريويت، ( الكلية، على أنّ البند يرتبط باملوضوț املقيس 

  
تتمتع بارتباȓ ) 31(أن كل بنود املقياس الواحدة و الثالثني )  05( يتضح من خالل اجلدول و

                ).         **60.( و)  **22.-(  بنيجيد مع الدرجة الكلية للمقياس تتراوح 

                                                 
∗ Cary W.Horvath, Measuring Television Addiction.  Journal of Broadcasting & Electronic Media. 48 
(3), September 2004, pp 378-398 
1 Oppenheim A.N. (1978). Questionnaire design and attitude measurement. London: 
Heinemann Educational, Books Ltd. 

 .176- 158). 1988( 8: شتاء. المجلة العربية للعلوم اإلنسانية .إعداد مقياس لالتجاهات نحو المتخلفين عقليا .القريوتيفريد يوسف 
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.  
  و بني البنود و الدرجة الȮلية للمقياȃ اإلدمان على املشاهدة التلفزيونيةمصفوفة معامالǧ االرتباȓ املتبادلة بني بنود مقياȃ )  7( جدول 

 26 25  24  23  20 19 18 17 16 14 13  12 11 10 8 البنود
10 25                  
11 05 -05                 
12 36 32 03                
13 20 21 00 25               
14 08 14 08 18  28             
16 11 22 02 26  37 12            
17 06 -17 03 -23  -34 -13 -56           
18 18 22 08 18  18 15 22 -12          
19 20 27 03 14  23 16 15 -10 36         
20 14 15 03 20  13 18 22 -16 39 49        
23 03 13 08 11  12 19 05 -06 04 27 22        
24 16 26 04 13  20 14 17 -23 21 29 34  42      
25 09 11 -02 07  11 19 -02 -04 04 25 13  49  33    
26 21 25 06 21  15 20 10 -12 17 29 29  41  49  48  
27 07 05 04 02  14 12 -05 03 -07 06 01  20  11  37 32 
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 Ȝاالر ) 7 ( جلدولتاب ǧمصفوفة معامالȃاملتبادلة بني بنود مقيا ȓاإلدمان على املشاهدة التلفزيونية تبا ȃلية للمقياȮو بني البنود و الدرجة ال.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  0.01 ارتباطات دالة عند مستوى **

  0.05 ارتباطات دالة عند مستوى  *

 42 41  40  39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 البنود
28 27                   
29 16 50                  
30 21 44 41                 
31 -16 -34 -28 -37                
32 23 46 39 58 -31               
33 06 19 21 26 -05 24             
34 11 12 31 14 -11 21 22            
35 30 35 32 41 -30 34 25 25           
36 11 14 20 15 -01 21 14 23 25          
37 17 15 17 18 -02 18 22 14 25 40         
38 22 26 22 22 -15 30 25 19 27 10 19        
39 19 38 33 41 -25 39 23 09 43 05 15 42       
40 10 13 09 13 04 19 29 20 27 17 23 36 24      
41 28 25 14 22 -01 24 16 18 23 15 14 41 33  42    
42 20 28 25 20 -17 28 24 11 27 12 15 39 49  29  36  

 **50. **47. **44. **57. **53. **44. **35. **55. **36. **45. **60. **22.- **56 **59 **56. **35. ارتباȓ البنود بالدرجة الكلية
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3.3 2. ǧاهاƟاال ȃوصف مقيا. 

 
 ) 08(دول اجلمن ثالǫ عوامل كما هو موضح يف )  Attitude Scale(االƟاهاǧ يتكون مقياس 

  :تقيس اجتاهات األفراد يف عاƁ احلياة اليومية، و هذه العوامل هي
  

  و يقيس نظرة الفرد إىل اآلخر: الثقة يف اɇخرين -
 و يقيس كيفية حتكم الفرد يف حياته:ضبȔ اƩياة -

  و يقيس طبيعة العالقة اليت ينسجها الفرد مع اآلخرين: العالقاǧ الشǺصية -
  

  اهاǧ و بنودهعوامل مقياȃ االƟ)      8 (جدول 
  

رقم 
  العامل

  أمثلة عن البنود  البنود  تعريف العامل

  .ميكن وŁضŃعŅ الثقة يف معظم الناس  9، 8، 7، 6، 5،  4، 3، 2، 1  الثقة يف اɇخرين  1
  مقارنة مع أناس آخرين فǚنين كثريا ما تنتابين الكǔبة  15، 14، 13، 12، 11، 10  ضبȔ اƩياة  2
3  ǧاصال العالقاǺيةش  

16 ،17 ،18  ،19 ،20  
  زيارة أصدقائي و أقاريب و جرياين مłهǌمŌ بالنسبة يل

 
  

من  ،االجتاهات يف بناء مقياس Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald S. Taylorانطلق  
لقياس  Gerbner et al, 1977, 1978, 1979; Morgan, 1984   مالحظة أساسية حول املقياس الذي استخدمه

 ،كان سلبيا األسئلةاجتاهات  أن الحظوافقد  .يف احلياة اليومية األفرادو بصفة أدق، قياس اجتاهات ، التثقيف
، باجتاهات اجيابية هذه االجتاهات السلبيةمقابلة   ، لذلȬ جلئوا إىلعلى اجتاهات املبحوثنينوعا ما مما اثر 

   :ومية و هييف احلياة الي األفرادعوامل لقياس اجتاهات )  05( فشكلوا Ʀس 
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 ، الفعالية السياسية، )الروابط بني األشخاص ( الثقة يف اآلخرين، التحكم يف احلياة، العالقات بني األشخاص 
 ∗.و األمن

     ا، فصار املقياس مكونا من ثالǫ عواملالبحث بثالǫ عوامل دون اثنني منهاحتفظنا يف إطار هذا 
، إىل أŒما سبب عدم أخذنا بعاملي، الفعالية السياسية و األمن، و يعود )  08( اجلدول كما هو موضح يف ( 

وبة التحكم فيهما يف عالبحث، إضافة إىل ص إلشكاليةات البحث، و ال يشكالن هاجسا ال يدخالن يف افتراض
  .سياق ƭتمع البحث

 
3  .3  .2  .1  .ǧاهاƟاال ȃمقيا ǧباǭو ȧصد  

                        
  ǧباǭاهƟاال ȃمقياǧا.  

 
ه ǘكدو هو ما يÛ ). 72(بø  عامل آلفا للمقياس قدر جيدبثبات يف هذا البحث االجتاهات مقياس يتمتع 

Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald S. Taylor  دراستهم املشار إليها سابقايف. 
 

 ǧاهاƟاال ȃمقيا ȧصد:  
  

صدق البناء  : بحث إىل معامالت الصدق التاليةيف هذا ال توّصلنا بصدق املقياس، فقدأّما فيما يتعلّق 
و على الرغم من أنّ االرتباطات ).  9: اجلدول(املعّبر عنه باالرتباطات املتبادلة بني بند املقياس و درجته الكلية 

Ü إذ ميكن  الداخلية تعّد دليال على االتساق الداخلي للمقياس، فǚّنه ميكن عّدها هنا داللة على صدق البناء
Ü  1988القريويت، ( ري ارتباȓ بند املقياس بدرجته الكلية، على أنّ البند يرتبط باملوضوț املقيس تفس

Oppenheim, 1978  (  Ü  
 

                                                 
∗ Faith in other, Life control, Interpersonal connection, Politics efficacy, Security 
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  ة للمقياȃو بني البنود و الدرجة الȮلي ǧاالƟاها مصفوفة معامالǧ االرتباȓ املتبادلة بني بنود مقياȃ)  9( جدول 

  0.01 ارتباطات دالة عند مستوى **

0.05 ارتباطات دالة عند مستوى  *

  20  19 18 17  16  15 14 13 12 11 10 9 8  7 6 5 4 3 2 1  البنود
2 26                          
3 30 34                         
4 24 18 36                        
5 17 19 31 33                       
6 26 18 30 40 34                      
7 19 23 30 24 19 38                     
8 29 25 27 28 21 34 38                    
9 22 29 36 30 29 28 36  44                  
10 -02 05 02 09 -00 -07 -04  02 07                 
11 -01 08 03 00 -04 02 12  01 10 -11                
12 04 04 -01 01 07 09 -06  02 01 25 -14               
13 08 13 14 11 10 08 05  14 07 28 -13 47              
14 02 18 09 11 11 09 09  15 14 06 27 -03 -07             
15 18 17 22 02 10 11 17  10 17 10 -06 22 30 -12            
16 11 21 12 16 06 10 08  13 25 16 14 05 05 15 05           
17 02 11 09 10 -01 10 17  14 13 09 10 00 05 07 09  35         
18 -03  -10 -06 -04 -03 -06  -01 -00 14 13 -03 08 -01 -07  21  15      
19 -05 12 03 -01 -01 -06 11  -02 13 18 11 -01 05 04 10  21  30 28     
20 06 07 12 10 01 01 01  06 12 06 09 11 09 06 09  18  01 21 36    

 **38. **36. **20. **39. **47. **38. **30. **41. **29. **22. **31. **58. **51. **46. **46. **39. **47. **52. **51. **40. ارتباȓ البند بالدرجة الȮلية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رابعالفصـل ال
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 .و االƟاهاǧ املشاهدة التلفزيونية Ʉملقياس الوصفɄالتحليل  .1

 
 .ملقياȃ املشاهدة التلفزيونية الوصفɄالتحليل .  1.  .1

  
االنتباه و ،من أوىل املسائل اليت ينبغي االعتناء هبا ،يعترب توزيع القيم بالنسبة  لإلحصاء البارامتري

، خاصة يتوقف عليها يات فيما بعدليل املعطالن إمكانية حت ،إليها يف خمتلف الدراسات اإلحصائية
املتغّيرات اليت تقع ضمن مستوى املسافات  أو ،نسبيا اليت تتوّزț توزيعا طبيعيا تللمتغريابالنسبة 
  .)  Approximately Normal or scale variable(  املنتظمة

  
    .Leech and alتشري  
  ةو املستويات ترتيبي أن تكون النتائǰ ،تد بالتوزيع الطبيعي نسبيا للمتغريانقص ال إننا" 

   ...أن تكون نسب النتائǰ موزعة توزيعا طبيعيا نسبيا ،لكن، وفقط من األسفل إىل األعلى
كان توزيع  إذاموافق متاما، طبيعيا،  غري إىل، موافق متاما  "سلم ليكرت"و بالتايل نعترب 

افتراض الكثري من طرق  ألنهيعي نتحدǫ عن التوزيع الطبو .نسبه توزيعا طبيعيا نسبيا
   1."الذي يشكل مركز هذه املستويات العالية من القياساإلحصاء، و

  
مجع البيانات و التحليل األويل " تضيف انه ال ميكننا التأكد من التوزيع الطبيعي للعينة إال بعد و

    2."هلا
مقياس اإلدمان على املشاهدة ربر اجتاهنا ابتداء إىل وصف مقياسي البحث على التوايل على هذا نو

اختبار عالقات  ألدواتالن هذا الوصف سيحكم اختيارنا . التلفزيونية، و مقياس االجتاهات االجتماعية
  . االƲدار فيما بعداالرتباȓ، و

على املشاهدة موزعا  اإلدمانانه على العموم جاء توزيع بنود مقياس  )10( يوضح اجلدول
 اخلطأ املعياري  تجاوزبينما Ɓ ي ، 3.739و  1.848 تراوحت متوسطاهتا بني توزيعا طبيعيا نسبيا، Ɯيث

                                                 
1 Leech L.N, Barrett C.K, Morgan  A.G, SPSS for Intermediate Statistics(second edition), Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers New Jersey, 2005, p16 
2 Ibid… p17 
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 هذا يعين أنو،  1.49و  ș1.01هرت االƲرافات املعيارية للبنود بني  ،يف نفس االجتاهو  ،) 10.( توسطللم

  .أŒا تتجه Ʋو االعتدال الطبيعيو ،ضعيفتشتت العينة 
    

للتأكد من التوزيع  يشترطان Morgan A.G و كذلLeech et all Ȭأما فيما يتعلق بااللتواء فان 
توفر يف بنود اإلدمان على املشاهدة امل الشرȓو هو  ، 1/+ - أن تكون اصغر من ،الطبيعي للعينة

    .) 27و ت 20ت( باإلجياǡ أو السلب  1أين جتاوزت الواحد  ،باستثناء بعȐ البنود ،) 8جدول (
جتاوز  أنجيعل  ،قوة و صالبة بعȐ اإلحصاء البارامتري أن " ، Leech et allتǘكد  ،يف هذه احلالةو

ميكننا القول بالنظر إىل النتائǰ،  هلذاو .1"السلب ال يغري كثريا يف النتيجة أو باإلجياǡ 1االلتواء لواحد 
  .أن توزيع بنود مقياس اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية هو توزيع طبيعي نسبيا

  
  ǰ بنود مقياȃ التلفزيوننتائ)  10( جدول 

  

  Ȕاملتوس 
Ƀاملعيار ǖطƪا
Ȕللمتوس  

االƲراف
Ƀاملعيار  

  التفلطǴ  االلتواء
القيمة 
  الدنيا

القيمة 
  العليا

  5  1  750.-  485.  1.101  065. 2.324 1ت 

ǧ2  2.517  .073  1.235  .478  -.894  1 5 

ǧ3  2.735  .073  1.244  .315  -1.021  1 5 

ǧ4  2.491  .067  1.146  .542  -.657  1 5 

ǧ5  2.712  .084  1.434  .193  -1.439  1 5 

ǧ6  2.804  .076  1.296  .145  -1.290  1 5 

ǧ7  3.056  .088  1.495  -.033  -1.476  1 5 

ǧ8  2.777  .082  1.392  .130  -1.320  1 5 

ǧ9  3.714  .068  1.165  -.816  -.250  1 5 

ǧ10 3.739  .069  1.170  -.866  -.158  1 5 

ǧ11 3.856  .068  1.150  -1.039  .199  1 5 

ǧ12 3.084  .078  1.335  -146  -1.293  1 5 

ǧ13 2.998  .079  1.336  -.059  -1.289  1 5 

ǧ14 2.556  .077  1.303  .350  -1.141  1 5 

                                                 
1 Leech L.N  ... Op Cite, p21 
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ǧ15 2.473  .076  1.299  .566  -.922  1 5 

ǧ16 1.848  .061  1.033  1.364  1.373  1 5 

ǧ17 2.174  .067  1.144  .940  .023  1 5 

ǧ18 2.622  .078  1.320  .363  -1.143  1 5 

ǧ19 2.561  .078  1.330  .421  -1.146  1 5 

ǧ20 3.311  .085  1.440  1.159  -1.149  1 5 

ǧ21 2.549  .074  1.268  .481  -.983  1 5 

ǧ22 2.807  .072  1.226  .062  -1.173  1 5 

ǧ23 2.151  .071  1.214  .889  -.345  1 5 

ǧ24 1.947  .065  1.111  1.231  .807  1 5 

ǧ25 2.894  .076  1.296  .102  -1.178  1 5 

ǧ26 3.000  .073  1.248  -.164  -1.145  1 5 

ǧ27 2.056  .066  1.119  .992  .170  1 5 

ǧ28 2.329  .076  1.290  .706  -.728  1 5 

ǧ29 2.073  .066  1.119  1.015  .139  1 5 

ǧ30 1.877  .059  1.006  1.310  1.440  1 5 

ǧ31 2.319  .070  1.190  .642  -.622  1 5 

 
 

         على املشاهدة التلفزيونية تتوزț بصفة طبيعية نسبيا،  اإلدمانعوامل مقياس  أن) 11(يبني اجلدول
،  69.=  م .، ا 014. =  م.م.، Ƿ 2.26= م ( املشاهدة املشȮلة  :جاءت نتاجها على النحو التايلو

، إل  65=  م .، ا 038.  =م .م.، Ƿ 2.97= م ( كانت كاآليت  املشاهدة الǺȒمة ، بينما) 64.= إل 
، إل  65.=  م .، ا 038.=  م .م.، Ƿ 2.645= م ( كانت  الرȡبة يف املشاهدة أن، يف حني ) 06.= 
يظهر و .) 15.= ، إل  58=  م .، ا 034=  م .م.، Ƿ 2.964= م ( فهي  حالة النقȌا ، أّم) 06.= 

اخلاصة بعوامل مقياس اإلدمان على ) 3، 2، 1( األشكال املنحنيات اليت تظهر يف خاللهذا التوزيع من 
   .املشاهدة التلفزيونية
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 نتائǰ عوامل مقياȃ التلفزيون)   11( جدول 

 

  Ȕاملتوس  
ǖطƪا

 Ƀاملعيار
Ȕللمتوس 

االƲراف 
Ƀاملعيار  

 القيمة العليا القيمة الدنيا  التفلطǴ  االلتواء

  4.55  1.00  268.  646.  699.  0413.  2.265  املشاهدة املشȮلة
  4.90  1.10  043.  065.  653.  038.  2.972  املشاهدة الǺȒمة

  4.50  1.17  325.-  061.  652.  038.  2.645  املشاهدة الرȡبة يف
Ȍ5.75  1.00  2.220  150.  583.  034.  2.964  حالة النق  

 
 

  
 توȁيȜ عامل املشاهدة املشȮلة) 5(الشȮل 

  
  
  

5,004,003,002,00 1,00

المشاهدة التي تسبب مشكلة

50

40

30

20

10

0

 التكرارات

Mean = 2,2652

Std. Dev. = 0,69917 

N = 286
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 املشاهدة الǺȒمة للتلفزيون توȁيȜ)  6( الشȮل 

  
 

  
  

 
  
 

 توȁيȜ عامل الرȡبة يف املشاهدة) 7(الشȮل 

 
 

5,004,003,002,001,00

الرغبة في المشاهدة

30

25

20

15

10

5

0

 التكرارات

Mean = 2,6453
Std. Dev. = 0,6527
N = 286

5,004,003,002,001,00

المشاهدة الضخمة

50

40

30

20

10

0

 التكرارات 

Mean = 2,9723 

Std. Dev. = 0,65381 

N = 286
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 .قياȃ االƟاهاǧالتحليل الوصفɄ مل.  2.  1

 
من خالهلا ملقياس االجتاهات االجتماعية، و توصيف املعطيات اإلحصائية) 12( ميثل اجلدول

 اخلطأ أنالنتائǰ  يظهر من خاللو .ا طبيعيا نسبياتوزيع كانت املعطيات موزعة إذاما معرفة Ʋاول 
     988.أن اƲراف البنود عن املتوسطات كان بني ، وهو ضعيفو) 06.(ال يتجاوز املعياري املتوسط 

 .Ʋو االعتدال، Ɯكم أن تشتتها ضعيف كما șهريتجه ا هذا يدل أن توزيعهو 1.384 و

  
 أن )12( قد șهر من خالل اجلدول قيقية للتوزيع الطبيعي للقيم، ول نتائǰ االلتواء الصورة احلمتث

لبنود جتاوزت بعȐ ا أنهذا رغم توزيعها طبيعي نسبيا، و أنمما يعين  1+و  1-  اغلب النتائǰ كانت بني
البارامتري  اإلحصاءة صالبقوة و Ɯكمكثريا يف النتائǰ  يǘثرهذا ال  أن ،لقد ذكرنا فيما سبقالواحد، و
  . Leech L.N و Morgan A.GذلȬ   إىلكما يشري 

  

 على دفان كل النتائǰ تǘك)  13( اجلدول  أما فيما يتعلق بعوامل مقياس االجتاهات االجتماعية
حني  يف ،  3.632و  2.295بني  ما املتوسطات تتراوح Ü إذ التوزيع الطبيعي النسيب هلذه العوامل

         ، بينما Ɓ يتجاوز اخلطأ 042.و  035.عن هذه املتوسطات بني  ةاملعياري اتاالƲراف كانت
  . 042.املعياري 

  
وهو ما ) 068.(سط نتائǰ االلتواء متركز عامل الثقة يف اآلخرين على ميني املتو أșهرت كما

        الروابط الشخصيةو ،)266.-(متركز عاملي التحكم يف احلياة  توجهه Ʋو القيم االجيابية، بينما إىليǘشر 
 .على يسار املتوسط مما يدل على توجهه Ʋو القيم السالبة) 486.-(
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  نتائǰ بنود مقياȃ االƟاهاǧ)  12( جدول 
   

  Ȕاملتوس  
Ƀاملعيار ǖطƪا
Ȕللمتوس  

االƲراف
Ƀاملعيار  

  القيمة العليا القيمة الدنيا  التفلطǴ  االلتواء

  5 1  516.  1.139  1.018  060.  1.863  1إ 

  5 1  1.034-  113.  1.165  068.  2.736  2إ 

  5 1  157.-  772.  1.051  062.  2.132  3إ 

  5 1  079.-  802.  1.014  059.  2.055  4إ 

  5 1  820.  1.109  1.019  060.  1.987  5إ 

  5 1  103.  864.  999.  059.  2.033  6إ 

  5 1  314.-  560.  1.036  061.  2.271  7إ 

  5 1  988.-  015.-  1.101  065.  2.663  8إ 

  5 1  983.-  193.-  1.156  068.  2.855  9إ 

  5 1  245.-  829.-  1.208  071.  3.780  10إ 

  5 1  779.-  513.-  1.259  074.  3.419  11إ 

  5 1  1.155-  138.  1.290  076.  2.827  12إ 

  5 1  1.253-  061.  1.320  078.  2.877  13إ 

  5 1  667.-  307.-  1.118  066.  3.219  14إ 

  5 1  1.022-  106.  1.204  071.  2.833  15إ 

  5 1  438.  1.057-  1.100  065.  3.884  16إ 

  5 1  745.-  518.-  1.223  072.  3.402  17إ 

  5 1  1.372  1.299-  988.  058.  4.077  18إ 

  5 1  011.  804.-  1.075  063.  3.760  19إ 

  5 1  1.242-  094.-  1.384  081.  3.038  20إ 
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  مقياȃ االƟاهاǧ نتائǰ عوامل)  13( جدول 
 
 

  املتوسط   
املعيارياخلطأ

  املتوسط
االƲراف
  املعياري

  القيمة العليا  القيمة الدنيا  التفلطح  االلتواء

  4.22  1.00  256.-  068.  656.  038.  2.295 الثقة يف اآلخرين
  4.67  1.00  521.  266.-  608.  035.  3.159 التحكم يف احلياة

الروابط 
  5.00  1.60  024.  486.-  714.  042.  3.632  الشخصية

 

  

 
  نتوȁيȜ عامل الثقة يف اɇخري) 8(الشȮل

5,004,003,002,00 1,00 

الثقة في اآلخرين

40 

30

20

10 

0

التكرارات

Mean = 2,2958
Std. Dev. = 
0,65674
N = 286
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  توȁيȜ عامل التحȮم يف اƩياة) 9(الشȮل  

  

  

  
  
  

  توȁيȜ عامل الروابȔ الشǺصية) 10(الشȮل 

5,004,003,002,001,00 

الروابط الشخصية 

50

40

30

20

10

0

التكرارات

Mean = 3,6326
Std. Dev. =
0,71415
N = 286

5,004,003,002,00 1,00 

التحكم في الحياة

60

50

40

30

20

10

0

 التكرارات 

Mean = 3,1596
Std. Dev. =
0,60818
N = 286
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الƟاهاőم  ملشاهدة التلفزيونيةÛ و إدراȫ األفراداȓ بني اإلدمان على ادراسة عالقاǧ االرتب . 2
  .االجتماعية  يف عاƁ اƩياة اليومية

  
كثرة الطرق املمكن  ،تطرح أمام الباحث الذي يبحث يف العالقات عدة إشكاليات، أمهها

يار على عدة قف االختهلذا يتوو. املتغرياتت االرتباȓ بني خمتلف املفاهيم واستخدامها لتفسري عالقا
يف طبيعة املعطيات اليت Ʒصل عليها الباحث، بينما  األوىلتكمن  :اثنني إىل شروȓ ميكن تلخيص أمهها

حƓ يكون هذا األخري مالئما ) بارصاحب االخت أو(الشروȓ اليت يضعها االختبار  إىلتعود الثانية 
ǰلتفسري النتائ. 

 
لدراسة عالقات  )  Pearson Product Moment Correlation( لقد اخترنا ارتباȓ بريسون و

ن يكون أ"يف استخدام اختباره،  Pearsonمن بني ما يشترطه  البحث وعوامله، و ماالرتباȓ بني مفاهي
بالنسبة ألية قيمة من املتغري  ة،توزيع املتغري الواحد طبيعينتيجة كون تأن للمتغريين عالقة خطية ، و

 و هي العالقة(   1.0-االرتباȓ بالنسبة هلذا االختبار يتراوح بنيف أن يضيو .1"العكس صحيحو اآلخر
  2).العالقة املثالية املوجبة(   1.0+ إىل) ال يوجد ارتباȓ ( 0.0 مرورا بø ،)السالبة املثالية

 
 أي( النقصان يف أطرافهالزيادة و عيني ،االرتباȓالسلب يف و إىل أن اإلجياMORGAN ǡ شريي
ȓاالرتبا.( ذاǚحكلما زاد العامل األول زاد الثاين و العكس صحي فهذا يعين انه ،كان موجبا ف ) عالقة
نقصت  ،انه كلما زادت نتيجة العامل األول انه يدل على، فبينما إذا كانت اإلشارة سالبة ،)طردية

       املشاهدة املشكلة، عاملي إذا أخذنا مثال . )عالقة عكسية( تيجة العامل الثاين و العكس صحيحن
ة يف املشاهدة جند أن الزيادة يف املشاهدة اليت تتحول إىل مشكلة تǘدي إىل الزياداملشاهدة الضخمة، و

  .العكس بالعكس صحيحالضخمة والكبرية و
  

                                                 
1MORGAN  G.A.,  LEECH  N.L.,  GLOECKNER  G.W.,  BARRETT  K.C.,  SPSS for Introductory 
Statistics, Use and Interpretation (second edition), Lawrence Erlbaum Associates, Publishers New Jersey, 
2004.p111  
2 Ibid, p 111 
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على اعتمادا ، على هذا أقدمنا على اختبار خمتلف العالقات اليت أّسسنا هلا يف افتراضات البحثو
اليت األكثر مالئمة، بالنظر إىل شروطه   الذي نعتربه  Pearson Product Moment Correlationاختبار 

  .تتوفر يف معطيات هذا البحث
 

 .مقياȃ اإلدمان على املشاهدة التلفزيونيةبني عوامل  ȓعالقاǧ االرتبا:  1 . 2

  
ثباهتا، أبرزت دمان على املشاهدة التلفزيونية والتأكد من صدقها وبعد حتليل بنود مقياس اإل

على املشاهدة تترابط فيما بينها  اإلدمانالعوامل املكونة ملقياس  أنذيلني، ذو  "بريسون"الت ارتباȓ معام
هلا عالقة ارتباȓ موجبة اليت تسبب مشكلة  املشاهدة أنجند  .باستثناء معامل االنسحاǡ من املشاهدة

 =r = .52 , p(   هدةالرغبة يف املشا ، و  )   p = 0.01  ،r =.66(  املشاهدة الضخمةمع كل من 

 املشاهدة الرغبة يف اليت هلا عالقة ارتباȓ موجبة معللمشاهدة الضخمة لȬ األمر بالنسبة و كذ ،) 0.01
  )r = .53 , p= 0.01  ( كما ،ȓالرغبة يف املشاهدة أن عالقة ارتبا  Ɯموجب  الة النقص)r = .158 , 

p= 0.01    (  ) 14انظر اجلدول (.  
  

 Measuring Televisionيف دراسته    1Cary Horvathائǰ تلȬ اليت توصل إليها تǘكد هذه النت

Addiction  موجبا هل اليت تسبب مشكلةعلى أن املشاهدة ȓمع كل من املشاهدة الضخمة  ارتبا            
)r = .62 , p= 0.01 (و كذا الرغبة يف املشاهدة ، )r = .65 , p= 0.01  ( ،اهدة باإلضافة إىل أن املش

أيضا بالنسبة للرغبة يف ، و)  r = .64 , p= 0.01( الضخمة هلا ارتباȓ موجب مع الرغبة يف املشاهدة
  .) r = .39 , p= 0.01( حالة النقصاملشاهدة مع 

  
 ، فيكمن يف  Cary Horvathو دراسة  هذه الدراسةاالختالف الذي ملسناه بني أّما فيما Ƹص 

 Cary Horvath أكدسوى مع عامل الرغبة يف املشاهدة، بينما  لة النقصحانا Ɓ جند ارتباطا لعامل كون

  .لمقياساملكونة ل عواملالهذا العامل مع كل عالقة 
  

                                                 
1 Cary Horvath… Op Cite. P 387 
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  .يوضǴ عالقاǧ االرتباȓ بني عوامل اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية)  14( جدول
  

  
املشاهدة اليت تسبب 

  مشكلة
  الرغبة يف املشاهدة  املشاهدة الضخمة

حاǡ من االنس
  املشاهدة

املشاهدة اليت تسبب 
  مشكلة

1 .660**  .526**  .060  

  069.  **532.  1  **660.  املشاهدة الضخمة

  **158.  1  **532.  **526.  الرغبة يف املشاهدة

  1  **158.  069.  060.  حالة النقص

 ).ذو ذيلني( 0.01ارتباȓ ذو داللة عند مستوى ** 
 
 

 .قياȃ االƟاهاǧعوامل م عالقاǧ االرتباȓ بني: 2 . 2

  
) 15(تǘكد نتائǰ عالقات االرتباȓ بني عوامل مقياس االجتاهات االجتماعية املبينة يف اجلدول 

 إليهاهناȫ ارتباȓ موجب مقبول بني العوامل، و هي تǘكد يف الوقت نفسه النتائǰ اليت توصل  أن
Rubin, Perse, and Taylor    يف دراسةA Methodological Examination of Cultivation    فقد

، )  r = .26 , p= 0.01(ارتباȓ متواضعة بني الثقة يف اآلخرين و التحكم يف احلياة عالقة  أșهرت هذه 
، Ż بني التحكم يف احلياة و الروابط الشخصية ) r = .33 , p= 0.01(     مع الروابط الشخصية أيضاو 
  )r = .25 , p= 0.01(1.  

  
كما اشرنا إىل ذلȬ يف   Rubin, Perse, and Taylor ما توصل إليهالية تǘكد نتائǰ دراستنا احل

    ، )   r = .24 , p= 0.01(التحكم يف احلياة  فالثقة يف اآلخرين هلا عالقة ارتباȓ مع الفقرة السابقة،
 بينما التحكم يف احلياة هلا ارتباȓ مع الروابط، )  r = .17 , p= 0.01(كذا مع الروابط الشخصية و

    ) 15انظر جدول (    )  r = .25 , p= 0.01(الشخصية 

                                                 
1 Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald S. Taylor, … Op Cite p 116 
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  االجتماعية ǧعالقاǧ االرتباȓ بني عوامل مقياȃ االƟاها)   15( جدول 

  
  الروابط الشخصية  التحكم يف احلياة  الثقة يف اآلخرين  

  **171.  **245. 1 الثقة يف اآلخرين

  **255.  1  **245. التحكم يف احلياة

  1  **255.  **171. الروابط الشخصية

 ).ذو ذيلني( 0.01ارتباȓ ذو داللة عند مستوى ** 

 
 

 :)الفرضية األوƂ( .املشاهدةالعالقة بني حǲم املشاهدة و اإلدمان على  : 3. 2

  
بني حجم حرصنا على التمييز  أننااشرنا فيما سبق عند شرحنا لكيفية بناء مقاييس البحث، 

نعرف ما  أنفيما يلي Ʋاول و. ربة نفسية اجتماعية و ثقافيةجاملشاهدة كتاملشاهدة من حيث الكم، و
بأخرى مع  أوجتربة الفرد مع التلفزيون مرتبطة بصفة  أنهل  مبعƖكانت هناȫ عالقة بني االثنني،  إذا

من عالقة نوعية متميزة ال ترتبط بالضرورة مع الكم  أŒا أم،  ةلمشاهدƸصصه ل احلجم الساعي الذي
زمن  إىلفترة حتيل املبحوǫ : ذلȬ ميزنا بني فترتني معرفةمن اجل و .ملشاهدةيف ا ضيهاالساعات اليت يق

عادته يف املشاهدة  إىلفترة تعيده و. الوقت Ȭبسهولة ذليتذكر  أنهو البارحة، Ɯيث يستطيع حمدد و
  .هو فحوى السǘال الثايناليومية، و

  
اإلدمان على املشاهدة حة ودة البارأșهرت نتائǰ السǘال األول أن عالقة االرتباȓ بني مشاه

  ، ) r =.12, p= 0.05(املشاهدة اليت تسبب مشكلة هلا ارتباȓ مع مشاهدة البارحة Ɯيث أن موجبة 
 ، )r = .18, p= 0.01(كذلȬ مع الرغبة يف املشاهدة و ، )r = .18, p= 0.01( مع املشاهدة الضخمةو

 Ɓ. )16انظر اجلدول ( .) r =.09, p=.105( لبارحة رتبط مع حجم املشاهدة احالة النقص ال يبينما 
املبحوǫ يوميا، فقد  تلȬ اليت تعّود عليهاآلنية، وااملشاهدة يظهر اختالف يف حجم املشاهدة بني 

  .أبرزت نتائǰ السǘال الثاين عدم اختالف بني السǘالني
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 =r =.21, p( جبةعالقة االرتباȓ بني حجم املشاهدة عادة مع املشاهدة اليت تسبب مشكلة مو

 =r = .18, p(، و الرغبة يف املشاهدة ) r = .19, p= 0.01(، و هي كذلȬ مع املشاهدة الضخمة )0.01

  .)16انظر اجلدول ( ) r =- .013, p=.827(حالة النقص ، يف حني Ɓ نعثر على ارتباȓ مع ) 0.01
  

عالقة تǘكد على العموم،  ،هإىل أن النتائǰ اليت توصل إليها يف دراست  Cary Horvath و يشري 
ȓفالذين يكثرون املشاهدة هم األكثر  ،التلفزيون املشاهدة و عوامل اإلدمان على حجم بني  االرتبا

        الرغبة امللحة يف املشاهدة، املشاهدة، و املشاهدة الضخمة، و باملشاكل اليت تسببها عرضة للشعور
، و )r =.34, p= 0.01( هدة اليت تسبب مشكلة مع البارحةاملشا عالقة على سبيل املثال .∗حالة النقصو

  )  r = .31, p= 0.01(مع عادة 
  

  شاهدة مȜ اإلدمانامل حǲم )  16( جدول 
  

  
املشاهدة اليت 
  تسبب مشكلة

 الرغبة يف املشاهدة املشاهدة الضخمة
االنسحاǡ من 
  املشاهدة

  096.  **185.  **187. *123. مشاهدة البارحة

 حǲم املشاهدة
  عادة

.218** .199**  .183**  -.013  

 
 ).ذو ذيلني( 0.01ارتباȓ ذو داللة عند مستوى ** 

 ).ذو ذيلني(  0.05 ارتباȓ ذو داللة عند مستوى *

 
  
  
  
  

                                                 
  .حجم املشاهدة يف دراستناعامل Ɓ جند له عالقة ارتبط مع نشري إىل انه فيما Ƹص هذا ال ∗
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  .)1ف (.اإلدمان على املشاهدة عالقة االرتباȓ بني انتقائية املشاهدة و. : 4 . 2
 

 إىلبالنظر على املشاهدة  اإلدمانحاƧا يف  االنتقائية ليست عامال أنكيف )  17( يظهر اجلدول 
ها بعوامل مقياس املشاهدة، إذ باستثناء األوبرا الصابونية اليت ترتبط بصفة ضعيفة مع كل من عدم ارتباط

 ،) r = .12, p= 0.05(، و مع املشاهدة الضخمة ) r =.12, p= 0.05( املشاهدة اليت تسبب مشكلة
  ) 17انظر اجلدول . ( ال ترتبط مع أي عامل من عوامل مقياس املشاهدة فان األنواț التلفزيونية األخرى

  
 .Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald S (و تأيت هذه النتائǰ خمالفة لتوقعات

Taylor (،  و)Rubin 1981  ،1983 ( ،و  )Rubin, Perse, & Powel, 1985  ( ،و  )Hawkins & 

Pingree ( ،  و)Signorielli,   1986  (، لحد بعيد  إىلمدعمة  و ǰنتائ)Gerbner et al., 1979(.    
 أنبقدر ما تستجيب لطقوس عادتوية، و ،املشاهدة التلفزيونية ال تستجيب لضرورة انتقائية أنيقول  إذ

   .بغȐ النظر عن التنوț املفترض بني براƭه ،الفرد يتعامل مع التلفزيون كنسق متكامل
  

  ضǴ ارتباȓ االنتقائية يف املشاهدة مȜ اإلدمان على املشاهدةيو)  17( جدول 
  

  
املشاهدة اليت تسبب 

  مشكلة
  الرغبة يف املشاهدة  املشاهدة الضخمة

االنسحاǡ من 
  املشاهدة

  048.  050.  088. 077.  أفالم املغامرات

املسلسالت 
  التلفزيونية

-.033  .017  .033  .018  

  047.-  031.  025.  079.  الكوميديا

  030.-  033.-  *129.  *126.  وبرا الصابونيةاأل

  053.-  027.-  058.-  090-  األخبار

  ).ذو ذيلني(  0.05 ارتباȓ ذو داللة عند مستوى *
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الثقة يف اɇخرينÛ التحȮم (حǲم املشاهدة و اƟاهاǧ األفراد يف اƩياة اليومية عالقة .  5 . 2
 )1: الفرضية الثانية ().يف اƩياةÛ الروابȔ الشǺصية

  
هذه الفرضية أن نعرف ما إذا كانت هناȫ عالقة بني حجم املشاهدة حاولنا من خالل وضع 

العديد  أنو لقد تبني لنا من خالل املدارسة النظرية . التلفزيونية و اجتاهات األفراد يف حياهتم االجتماعية
الدراسة املرجعية يف  اǡأصحمن هǘالء يف سياقات اجتماعية خمتلفة، و فرضيةمن الباحثني اختربوا هذه ال

țاملوضو)Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald S. Taylor (.  ǰأن كثرة و أبرزت النتائ
-= r(   ، أو التحكم يف احلياة )r =.02(أو قلة املشاهدة ليس هلا أية عالقة ارتباȓ مع الثقة يف اآلخرين 

  .)r =-.05(  ، أو الروابط الشخصية)07.
  

إذ باستثناء ارتباȓ ضعيف، بني مشاهدة . لنا هذا من خالل نتائǰ الدراسة احلالية قد تأكدو
فان باقي العوامل ليس هلا ارتباȓ مع حجم مشاهدة  ، )r =.14, p= 0.05( البارحة و التحكم يف احلياة

م البارحة أو عادة، و هذا يعين أن االجتاهات االجتماعية ألفراد العينة ال ترتبط Ɯجم مشاهدهت
  )  18انظر اجلدول . ( للتلفزيون

  
  األفرادارتباȓ حǲم املشاهدة مȜ اƟاهاǧ )  18(جدول 

  
  الروابط الشخصية  التحكم يف احلياة  الثقة يف اآلخرين  

  005.  *148. 041.  مشاهدة البارحة

  014.  014.  102.  حǲم املشاهدة عادة

 ).ذو ذيلني(  0.05 ارتباȓ ذو داللة عند مستوى *
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 )2: الفرضية الثانية( .االƟاهاǧ وانتقائية املشاهدة  عالقة االرتباȓ بني : 6 . 2

  
  :ما يلي )19(اجلدول  بنيي

نفي ب هذا، وأن املشاهدة ال تعتمد على االنتقاء ا مفادهاليتو ،سابقا اتوقفنا عنده النتيجة اليت -
   .مقياس اإلدمان على املشاهدةالقة بني األنواț التلفزيونية، والع

واألوبرا  األنواț التلفزيونية اليت هلا عالقة ارتباȓ مع االجتاهات االجتماعية هي الكوميديا، أن -
مع الروابط و ، )r =-.17, p= 0.01( الثقة يف اآلخرين الكوميديا مع: هي على التوايلالصابونية، و
  ).r =-.14, p= 0.05(Ż األوبرا الصابونية و التحكم يف احلياة  Ü )r =-.12, p= 0.05(  الشخصية

  .األنواț املذكورة أعاله، مع االجتاهات االجتماعية لألفراد جاءت سلبيةعالقة االرتباȓ بني  أن  -
  

  ǰإىل حد ما من نتائ ǰهذه النتائ ǡو تقترAlain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald 

S. Taylor(، أن األنو قات اليت توصل إليها كلها سالبة،كون العال Ż ȓالتلفزيونية اليت هلا عالقة ارتبا țا
، ) r =-.13, p= 0.01(األفالم و التحكم يف احلياة  .هي األفالم، و األوبرا الصابونية، و املسلسالت

 =r =-.11, p(، و مع التحكم يف احلياة ) r =-.19, p= 0.001(األوبرا الصابونية و الثقة يف اآلخرين 

     ، و التحكم يف احلياة) r =-.17, p= 0.001(لثقة يف اآلخرين ، Ż املسلسالت مع كل من ا) 0.05
)r =-.11, p= 0.05 .(  

  ارتباȓ االنتقائية يف املشاهدة مȜ االƟاهاǧ )  19(   جدول
  الروابط الشخصية  التحكم يف احلياة  الثقة يف اآلخرين  

  041.-  024. 059.-  أفالم املغامرات

  037.-  067.-  055.-  املسلسالت التلفزيونية

  *122.-  038.-  **178.-  الكوميديا

  086.-  *140.-  106.-  األوبرا الصابونية

  090.-  045.-  004.-  األخبار

 ).ذو ذيلني( 0.01ارتباȓ ذو داللة عند مستوى  **

  ).ذو ذيلني(  0.05ارتباȓ ذو داللة عند مستوى  *
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  )الفرضية الثالثة( .Ɵاهاǧاال و يةشاهدة التلفزيوناملاإلدمان على بني  العالقة.: 7 . 2
  
  .ارتباȓ مقياȃ املشاهدة و مقياȃ االƟاهاǧ. 1. 3 ف
  

أن هناȫ ارتباȓ جزئي بني عوامل مقياس املشاهدة و عوامل مقياس )  20(يوضح اجلدول 
اهات، تسبب مشكلة Ɓ يكن هلا ارتباȓ مع أي من عوامل االجت فاملشاهدة اليت .ت االجتماعيةاالجتاها

فجاءت  .وابط الشخصية Ɓ ترتبط مع أي من عوامل اإلدمان على املشاهدة التلفزيونيةكما أن الر
  :اآليت النحوعالقات االرتباȓ على 

، و مع التحكم يف  )ș)r =-.12, p= 0.05هر ارتباȓ عامل املشاهدة الضخمة مع الثقة يف اآلخرين  -
  احلياة

 )r =17, p= 0.01.(  
، و التحكم  )r =20, p= 0.01(هدة بصفة موجبة مع الثقة يف اآلخرين بينما ارتبطت الرغبة يف املشا -

  .)r =18, p= 0.01(يف احلياة 
  ) r =13, p= 0.05(له عالقة ارتباȓ مع التحكم يف احلياة فقط  حالة النقصحني أن عامل   -
  .) 20انظر اجلدول ( 
   

  Ɵاهاǧارتباȓ عوامل مقياȃ اإلدمان على املشاهدة مȜ اال)   20(   جدول
  الروابط الشخصية  التحكم يف احلياة  الثقة يف اآلخرين  

املشاهدة اليت تسبب 
  مشكلة

.113 .092  .061  

  085.  **172.  *120.  املشاهدة الضخمة

  020.  **186.  **201.  الرغبة يف املشاهدة

  011.  *133.  022.-  حالة النقص
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3  : ǘاملشاهدة التلفزيونالعالقة بني   ةبطبيعالتنبǧاهاƟالفرضية الثالثة(.االجتماعية ية و اال(  
 

 ȓدار بني املتغريات مرحلة تابعة لعالقات االرتباƲمن  التأكدينبغي  إذتشكل دراسة عالقات اال
توجد عدة طرق لقياس و. هذه العالقة ةطبيعبحث عن ، لكي نوجود ارتباȓ بني العوامل و املقاييس

     البحث  تافتراضابناءا على  أخرىطريقة دون  إىل ءاللجويتم بني خمتلف املتغريات، و التأثريعالقة 
  .أخرىتفسري العالقة بطريقة دون  إىلحاجة الباحث و
  

 (         شبهي ذيال 1) Multiple Regression( االƲدار املتعدد  إىلنا يف هذه الدراسة لقد جلأو
Bivariate Regression  ( نه يتابع، دل االكتفاء مبتغري واحد مستقل وب أنهسوى  شيءيف كلǚدخل ف

    et al.  Morgan و يقول .عدة متغريات مستقلة مقابل متغري تابع

  
Multiple Regression attempt to predict a normal ( or scale ) dependent 
variable from a combination of several scale and/or dichotomous 
independent/predictor variables.2  

 
 

            يوفر عدة طرق لتحليل املعطيات مع االƲدار املتعدد  SPSSأن   et al.  Morganيضيف و
 )Multiple Regression (من هذه الطرق ما يطلق عليها ، وSPSS   الدخول /اإلدخالEnter           

العودة إىل ( عندما نفترض  الطريقة   نستخدم هذهو ، )  Simultaneous Regression( تسمى أيضا و
      حتمل نفس الدرجة من األمهية،  ،لة للمقياسأن كل العوامل املشكّ) االفتراض الثالث من البحث 

  .بالتايل تأخذ مجيعها بعني االعتبار يف قياس االƲدارو
  

“For this purpose, we will use the method that SPSS calls Enter, which tell 
the computer to consider all the variable at the same time.”3   

 
                                                 
1 Leech L.N, Barrett C.K, Morgan  A.G, SPSS for Intermediate Statistics(second edition), Lawrence 
Erlbaum Associates, Publishers New Jersey, 2005, p 95 
2 MORGAN  G.A.,  LEECH  N.L.,  GLOECKNER  G.W.,  BARRETT  K.C.,  SPSS for Introductory 
Statistics, Use and Interpretation (second edition), Lawrence Erlbaum Associates, Publishers New 
Jersey, 2004.p 126 
3 Ibid… p 126 
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حتليل خمتلف العالقات بناءا على افتراضات البحث إىل ثالǫ مراحل على انصب اهتمامنا 
  :لت ƴاذǯ االƲدار بالنسبة هلذا البحثأساسية شكّ

  
    بسǘاليه العادة يف املشاهدة، ( حجم املشاهدة العالقة بني كل من  طبيعة حتليل: األوƂاملرحلة  
  .على املشاهدة اإلدمانمع مقياس  انتقائية املشاهدة، و)املشاهدة البارحة و
  

بار كل بعني االعت األخذمع ( على املشاهدة  اإلدمانالعالقة بني  طبيعة حاولنا حتليل: املرحلة الثانية
  .اعيةاالجتاهات االجتمو) عوامل مقياس املشاهدة 

  
      بسǘاليه العادة يف املشاهدة، ( العالقة بني كل من حجم املشاهدة  طبيعة حتليل: املرحلة الثالثة

  .االجتاهات االجتماعيةانتقائية املشاهدة مع ، و)و املشاهدة البارحة 
   

 دراسة عاملɄ حǲم املشاهدة واالنتقاء يف القدرة على التنبǘ باإلدمان على املشاهدة:  1. 3 
  ..التلفزيونية

  
  :ǲƜم املشاهدة عن طريقالتنبǘ باإلدمان على املشاهدة التلفزيونية  . 1 .1.  3
 

  : حǲم املشاهدة و املشاهدة املشȮلة
  

حجم املشاهدة على املشاهدة اليت تسبب مشكلة  بتأثرية االƲدار اخلاصة ليظهر من خالل معاد
قيمة معامل  أنهذا يعين و )F= 7.693, p < .001  R2 ,045. =(حتمل داللة احصائيية Ɯيث أن  أŒا

  4,5يسمح بالتنبǘ بنسبة ) املتغّير املستقل(أنّ متغّير حجم املشاهدة أي    045.املعّدل قدر بR  øمرّبع 

ضعيفة، إالّ  تظهرإن كانت هذه النسبة حّتى و). املتغّير التابع(املشاهدة اليت تسبب مشكلة مبتغّير   %
 األهّم يف هذه النتيجة هو، و)   (F= 7.693, p < .001ل داللة على املستوى اإلحصائيأŒا تبقى حتم

  ) 21( جدول انظر  ( .بالتايل عملية التأثري بغȐ النظر عن حجمهثبوت عالقة االƲدار إحصائيا، و
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  :حǲم املشاهدة و املشاهدة الǺȒمة

  
 ,052.=(   %  5,2شاهدة الضخمة بنسبة التنبǘ باملحجم املشاهدة التلفزيونية يساهم يف  أنيظهر 

F= 8.765, p < .000  R2( ،يظهر من خالل اجلدول و)ثران يف املشاهدة  أن) 22ǘكال العاملني ي
  ) 22( جدول انظر ( .الضخمة

  
  .حǲم املشاهدة و الرȡبة يف املشاهدة

  
ل الرغبة يف و هذا يسمح لنا بالتنبǘ بعام،  046.بø املعدل   Rقدر ت قيمة معامل مربع   

كل من العادة يف املشاهدة و املشاهدة  ، و)F= 7.929, p < .000  R2 ,046.=(   %4,6املشاهدة بنسبة 
 ) 23( جدول انظر . ( البارحة تساهم يف التأثري يف الرغبة يف املشاهدة

 
  .حالة النقȌحǲم املشاهدة و 

Ɯيث أن حجم املشاهدة التلفزيونية ال Ɓ تظهر داللة إحصائية يف معادلة االƲدار اخلطي املتعدد، 
  )F=1.564, p < .211  R2 ,004.=(. الة النقصبالتنبƜ ǘيسمح لنا 
  

  .التنبǘ باملشاهدة املشȮلة )  21( جدول 

ǯǽالنمو  Unstandadized Coefficients Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error beta 

  000.  14.643    124. 1.811  الثابت   -

  001.  3.292  199.  012.  040.  املشاهدة البارحة

  262.  1.125  068.  008.  009.  العادة يف املشاهدة

  
العادة يف * 009.( -) املشاهدة البارحة* 040.( -1.811= املشاهدة الƔ تسبǢ مشȮلة 

 )املشاهدة
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  التنبǘ بعامل املشاهدة الǺȒمة) :  22( جدول 
  

ǯǽالنمو  Unstandadized Coefficients Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error  beta 

  000.  22.228    115. 2.562  الثابت

  008.  2.656  160.  011.  030.  املشاهدة البارحة

  019.  2.363  142  008.  018.  العادة يف املشاهدة

  
  )يف املشاهدة العادة* 018.) + (املشاهدة البارحة* 030.(  - 2.562=  املشاهدة الǺȒمة 

  
  الرȡبة يف املشاهدة التنبǘ بعامل) :  23( جدول 

  

ǯǽالنمو  Unstandadized Coefficients Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error beta 

  000.  19.629    115. 2.265  الثابت   -

  019.  2.363  142.  011.  027.  املشاهدة البارحة

  016.  2.415  146.  008.  019.  العادة يف املشاهدة

  
  
  :انتقائية الƎامǰعن طريق التنبǘ باإلدمان على املشاهدة التلفزيونية : 2 . 1. 3 

  
اإلدمان على  عواملأن اشرنا إىل عدم وجود عالقات ارتباȓ قوية بني انتقائية املشاهدة وسبق و

ه ال داعي إىل البحث عن يعين أن مماباستثناء عامل املشاهدة اليت تسبب مشكلة، املشاهدة التلفزيونية، 
هذا جيعلنا ننتهي إىل أن االنتقاء يف الربامǰ التلفزيونية ال إذا كانت العالقة أصال مفقودة، وطبيعة العالقة 

تعد املشاهدة اليت تسبب مشكلة، العامل الوحيد و .يعد عامال حاƧا يف فهم اإلدمان على املشاهدة
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و هذا يعين  020.املعّدل، املقدر بR   øمن ضعف قيمة معامل مرّبع الذي ميكن التنبǘ به، على الرغم 
 ,F=2.177 ,020.=(ي و يعد برنامǰ املسلسالت املسائية، الوحيد الذ  % 2 أن نسبة التنبǘ ال تتجاوز

p < .057  R2(. ) 24انظر جدول (  
  

  االنتقائية و املشاهدة املشȮلةيوضǴ عالقة التنبǘ بني )  24(  جدول
  

 ǯǽ  Unstandadized Coefficients Standardizedالنمو
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error beta 
  000.  8.748    227. 1.984  الثابت

  151.  1.439  085.  010.  014.  أفالم املغامرات
  717.  363.-  021.-  011.  004.-  املسلسالت التلفزيونية

  257.  1.135  067.  010.  012.  الكوميديا
  030.  2.176  129.  013.  027.  الصابونيةاألوبرا 

  102.  1.640-  097.-  011.  019.-  األخبار
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3 . 2 . ǘم املشاهدة يف القدرة على التنبǲاإلدمان على املشاهدة و ح Ʉبعامل الثقة يف  دراسة عامل
  .اɇخرين

  .يف الثقة يف اɇحرين تƘǭǖ اإلدمان على املشاهدة : 1. 2 . 3
  

املشاهدة املشكلة، الضخمة،  (على املشاهدة  االƲدار أن عوامل اإلدمان خالل معادلة يربز من
ƭتمعة، تستطيع التنبǘ كمتغريات مستقلة، يف املتغري التابع الثقة يف اآلخرين، ) حالة النقصالرغبة، و 

  .)F=3.209, p < .013  R2 ,030.=(، 030.املعّدل بR  øقيمة معامل مرّبع قدرت  إذ ،% 3بنسبة 
  

، الرغبة يف املشاهدة هي اليت Ƨحت هبذا التنبǘ أنجند  فǚننا)  25 (يف اجلدول أكثردققنا  إذاو
، لكن يبقى وجود العوامل األخرى شرطا ألŒا العامل الوحيد الذي له داللة تنبǘية بالثقة يف اآلخرين

  .بالتايل تأكيد عملية التأثريلة االƲدار وضروريا لتحقق معاد
  

  و الثقة يف اɇخرين عوامل اإلدمان على املشاهدةيوضǴ عالقة التنبǘ بني  ) 25( ل جدو

ǯǽالنمو  Unstandadized Coefficients Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error beta 
  000.  7.278    260. 1.893  الثابت

  992.  010.-  001.-  076.  001.-  الشاهدة املشكلة

  835.  208.  017.  082.  017.  حمةاملشاهدة الض

  006.  2.783  201.  073.  203.  الرغبة يف املشاهدة

  357.  923.-  055.-  067.  061.-  حالة النقص

املشاهدة  * 017.(-) املشاهدة اليت تسبب مشكلة * 001.(  -  1.893=  الثقة يف اɇخرين
  ).نقصحالة ال* 061. ( –) الرغبة يف املشاهدة * 203.(     –) الضخمة
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  .تƘǭǖ املشاهدة االنتقائية على الثقة يف اɇخرين:  2 . 2 . 3
  

الثقة يف اآلخرين  إدراȫ عينة البحث إىل سري اجتاه أفرادإمكانية لتف يشكل انتقاء الربامǰ التلفزيونية،
 ،إحصائيةداللة  ضعيفة نوعا ما إال أŒا ثبوهتا يعطيها تظهرو على الرغم من أن هذه النسبة  % 3بنسبة 

التنبǘ بعامل بالثقة يف اآلخرين، والقول أن االنتقائية يف املشاهدة هلا تأثري على إدراȫ أفراد تسمح لنا ب
  العينة للثقة يف اآلخرين

 دون الربامǰ األخرى، إذ أن هذه األخرية امǰ الكوميديا النوț األكثر قدرة على التنبǘ ،نو يشكل بر
 ) 26انظر جدول ( .الثقة يف اآلخرين Ʋو مسامهة يف االجتاهليس هلا أية 

  
  

  يوضǴ عالقة التنبǘ بني االنتقائية و الثقة يف اɇخرين ) 26( جدول 
  

ǯǽالنمو  Unstandadized Coefficients Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error beta 
  000.  13.627    212. 2.890  الثابت

  277.  1.090-  064.-  009.  010.-  أفالم املغامرات
  399.  844.-  050.-  010.  008.-  املسلسالت التلفزيونية

  006.  2.790-  164.-  010.  027.-  الكوميديا
  090.  1.699-  100.-  012.  020.-  األوبرا الصابونية
  986.  017.  001.  011.  000.  األخبار

  
  

 :بالثقة يف اآلخرين هي أن املتغريات اليت تسمح لنا بالتنبǘعنصر ال هذا و نستخلص من خالل
ا تتم الثانية عن طريق و تكون األوىل من خالل الكوميديا، بينم. انتقائية املشاهدة، و اإلدمان عليها

يف حني أن حجم املشاهدة التلفزيونية سواء تعلق األمر بالعادة أو البارحة، فŒǚا ال . الرغبة يف املشاهدة
     .العينة Ʋو الثقة يف اآلخرين تǘثر بأي حال من األحوال يف اجتاه أفراد
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3 . 3 : ǘم املشاهدة يف القدرة على التنبǲاإلدمان على املشاهدة وح Ʉبعامل  دراسة عامل
  .التحȮم يف اƩياة

  .التنبǘ بالتحȮم يف اƩياة تƘǭǖ اإلدمان على املشاهدة يف. 1. 3 . 3
  

ǘ باجتاهات األفراد يف عاƁ احلياة اليومية، عامل التحكم يف احلياة، اجلزء الثاين من فرضية التنبميثل 
و هذا بعد التأكد من قيام العالقة بطبيعة .يف عالقته باملشاهدة التلفزيونية، يف جوانبها الكمية، و النوعية

تسهم  املشاهدةعلى  اإلدمانعوامل  أن )F=4.245, p < .002  R2 ,044.=( التالية النتيجةتظهر  .احلال
و يشكل عامال املشاهدة الضخمة، و الرغبة  % 4.5أفراد العينة للتحكم يف احلياة بنسبة بادراȫ التنبǘ  يف

 Ȭ27اجلدول  انظر(يف املشاهدة األكثر قدرة على ذل .(  
  
  

  اإلدمان على املشاهدة و التحȮم يف اƩياة يوضǴ عالقة التنبǘ بني ) 27( جدول 
  

ǯǽالنمو  Unstandadized Coefficients Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error beta 
  000.  9.422    239. 2.253  الثابت   -  2

  308.  1.021-  082.-  070.  071-  الشاهدة املشكلة
  068.  1.833  148.  075.  137.  املشاهدة الضحمة
  064.  1.860  134.  067.  125.  الرغبة يف املشاهدة

  070.  1.819  107.  061.  111.  االنسحاǡ من املشاهدة

  
املشاهدة  * 137.( -) املشاهدة اليت تسبب مشكلة * 071.(  - 2.253= التحȮم يف اƩياة 

 ).االنسحاǡ من املشاهدة* 111. ( –) الرغبة يف املشاهدة * 125.(  –) الضخمة
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  .التنبǘ بالتحȮم يف اƩياة تƘǭǖ حǲم املشاهدة يف. 2 . 3 . 3

  
أن حجم املشاهدة كمتغري مستقل يعطينا إمكانية اإلحصائي șهر لنا من خالل نتائǰ التحليل 

 ,023.=(  023.بø املعّدل Rقيمة معامل مرّبع قدرت إذ  ، التحكم يف احلياةالتنبǘ باملتغري التابع، 

F=3.275, p < .039  R2.( هي ǘ3 وان نسبة التنب %  ، Ɩاملتغري املستقل حجم املشاهدة  أنمبع
تغري التابع التحكم يف احلياة وهو ما يدعم افتراضات التثقيف اليت تعترب أن اإلكثار التلفزيونية يǘثر يف امل

من املشاهدة، يǘثر يف كيفية بناء األفراد للحقائق االجتماعية، وفيما Ƹصنا يف هذا البحث التحكم يف 
   .) 28انظر جدول ( احلياة

  
  
  

  حȮم يف اƩياةيوضǴ عالقة التنبǘ بني حǲم املشاهدة و الت ) 28( جدول 

  

ǯǽالنمو  Unstandadized Coefficients Standardized 
Coefficients  t  Sig.  

B Std. Error beta 
  000.  28.350    109. 3.097  الثابت   - 

  627.  487.-  030.-  011.  005.-  املشاهدة البارحة
  011.  2.548  156.  007.  019.  العادة يف املشاهدة

  
ǰياة نستخلص من خالل نتائƩم يف اȮعلى املشاهدة اإلدمانحجم املشاهدة، و  أن التح، 

      ، و متثل املشاهدة البارحة بالنسبة للحجم، يسمحان بالتنبǘ باجتاه أفراد العينة Ʋو التحكم يف احلياة
   .اةالعامالن اللذان يǘثران أكثر يف إدراȫ الفرد للتحكم يف احلي و املسلسالت املسائية بالنسبة لالنتقاء،

  .و من جهة أخرى فان انتقاء الربامǰ ال ميثل متغري يستطيع التنبǘ باملتغري التابع التحكم يف احلياة
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التنبǘ به، سواء Ɯجم  فان النتائǰ أșهرت عدم إمكانيةبالروابȔ الشǺصية أما فيما يتعلق 
ن املشاهدة التلفزيونية بكل و هذا يǘكد على أ .أو انتقاء الربامǰ أو اإلدمان على املشاهدة   املشاهدة 
  . ضعيفة على إدراȫ الفرد لعالقته باǂيط، و اجتاهاته االجتماعية ةال تǘثر و لو بنسب ،أبعادها
  

  
 .داللة املتƘȢاǧ السوسيو دȢƹرافية يف Ɵربة املشاهدة.  4

  
ن يف كوعندما ن يف البحوǫ االجتماعية إىل ƭموعة من االختبارات اإلحصائية، غالبا ما نلجأ

باملتغريات الدميغرافية كاجلنس خاصة ما تعلق . املوجودة بني أفراد عينة البحث الفروق تفسريحاجة إىل 
 Chi-Square   )Kruskal Wallis اختبارو T-TESTيعد اختبار  و. السن و املستوى التعليميو

Test(1  من االختبارات الشائع استعماهلا.   
  

على ) احد املتغريات  أو( ارامتري Ɯيث يكون املتغري التابع الب اإلحصاءيف  T-TEST يستخدم
 يف اإلحصاء الالبارامتري، Chi-Square  بينما يستخدم ) .  Normal , scale, data(  مستوى املقياس

  .) Nominal(  عندما يكون املتغري التابع على مستوى اƧي
   

     Morgan et all يشري و
ا يكون توزيعه متغريفيما Ƹص ، مستقلتنيني ƭموعتني إذا كنا نبحث عن الفرق ب"  

  . t   )Independent Sample t-test (2، فانه من املالئم اختيار اختبار نسبيا طبيعيا توزيعا
  
الختبار الفروق املوجودة بني املتغريات    t-test  فقد جلانا إىل  Morganبناءا على ما ذكره و

  على املشاهدة التلفزيونية، اإلدمانستوى التعليمي يف عالقتها مع عوامل املنس والدميغرافية اليت هي اجل
يعد األكثر مالئمة الن مستوى قياس عوامل اإلدمان على    t-testبالنظر إىل ما ذكرناه سابقا، فان  و

                                                 
1MORGAN  G.A. and all, Op Cite… p 134  
2 Ibid…, p 137 
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 أداةحسن اختيار ، و) Parametric(هو إحصاء بارامتري و)  Scale(املشاهدة هو مستوى مقياس 
  .من حسن وصدق االختبار االختبار

  
نا إىل جلأ انتقاء الربامǰ، فǚننااملرتبطة Ɯجم املشاهدة و  أما فيما يتعلق بتحليل الفروق الدميغرافية

-Kruskal-Wallis    )Nonparametric Kruskalهو اختبار ن أدواة اإلحصاء الالبراميتري، وأداة م

Wallis Test (   1"ترتيبيةتكون املعطيات نلجأ إىل استخدامه عندما " الذي  
  

  .تƘǭǖ متƘȢ اجلنȄ على طبيعة املشاهدة التلفزيونية .1.  4
4 . 1 .1 .  Ȅاجلن ƘȢعوامل اإلدمان على املشاهدةب عالقة مت  
  

متغري اجلنس ال Ʒدد  أنعلى عوامل اإلدمان على الشاهدة التلفزيونية    T-TESTيربز اختبار  
    األمر بعامل املشاهدة املشكلة، على املشاهدة التلفزيونية، سواء تعلق اإلقدام  ،صفة من الصفات بأية

  . حالة النقصأو املشاهدة الضخمة، أو الرغبة يف املشاهدة، أو 
             املشاهدة املشكلة  :إحصائيةالعوامل ليس هلا داللة  هذه أن ) 29(  تظهر نتائǰ اجلدولو

 )p = .398 (،  املشاهدة الضخمة)p = .290 (، الرغبة يف املشاهدة و)p = .292 (، وحالة النقص)p = 

فيما Ƹص اإلدمان على املشاهدة اإلناǫ  توجد فروقا كبرية بني الذكور وعليه فانه الو.  )802.
   .التلفزيونية

  يوضǴ عالقة متƘȢ اجلنȄ مȜ عوامل اإلدمان على املشاهدة ) 29( جدول 
  

  t df  p  
  398.  284  847.- شكلةاملشاهدة اليت تسبب م
  290.  284  1.059- املشاهدة الضخمة
  292.  284  1.056- الرغبة يف املشاهدة
  802.  284  251.-  خالة النقص

  

  ).ذو ذيلني(  0.05ارتباȓ ذو داللة عند مستوى  *

                                                 
1 Ibid… , p 156 
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4  .1  .2 .  Ƙǭǖت ƘȢمها متǲعلى انتقائية املشاهدة و ح Ȅاجلن.  
  

  :حǲم املشاهدة
أن أفراد العينة من الذكور و اإلناǫ ال Ƹتلفون  ) 30انظر اجلدول  (  Chi-Squareاختبار  يظهر

العادة . كثريا يف الوقت الذي Ƹصصونه للتلفزيون Ɯيث جاءت النتائǰ غري دالة من الناحية اإلحصائية 
  ). p = .402( ، و املشاهدة البارحة ) p = .650(   يف املشاهدة 

  
  :انتقائية املشاهدة

غري سني بدا واضحا يف بعȐ الربامǰ، وما Ƹص انتقائية الربامǰ، فان االختالف بني اجلنأما في
             األفالميف مشاهدة  العينة من حيث جنسهم، أفرادبني  ت الفروقبرز .معرب يف برامǰ أخرى

 )x2 = 15.379, P = .000 (،  ةالليليو املسلسالت )x2 = 17.675, P = .000 (هرت، وșقد أ 
فقد قدر متوسط الذكور بالنسبة لألفالم . أعلى من نتيجة اإلناǫالذكور  نتيجة املتوسطات أن

مقابل ) 151.44(لإلناǫ، بينما املسلسالت الليلية كانت نتيجة الذكور  (128.13(مقابل ) 163.87(
 ǫاألخرو) انظر امللحق (  ).137.51(نتيجة اإلنا ǰفان النتائ Ȭبني وق فيها كانت الفرى يف مقابل ذل

  )30انظر جدول ( .ال حتمل داللة إحصائية تذكر اإلناǫو الذكور
  

  انتقائية املشاهدة و حǲمها عالقة متƘȢ اجلنȄ مȜ يوضǴ ) 30( جدول 
  

 CHI-Square df  Asymp.Sig  
  650.  1  206. عادة املشاهدة
  402.  1  703. املشاهدة البارحة
  000.  1  15.379 أفالم املغامرات

  681.  1  169. الت التلفزيونيةاملسلس
  509  1  436. الكوميديا

  000.  1  17.675 األوبرا الصابونية
  123.  1  2.378 األخبار
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  .تƘǭǖ متƘȢ املستوɁ التعليمɄ على طبيعة املشاهدة التلفزيونية.  2.  4
 .عوامل اإلدمان على املشاهدةعالقة متƘȢ املستوɁ التعليمɄ ب.  1 . 2 . 4

 
أن املستوى التعليمي يتدخل يف كون املشاهدة تتحول إىل مشكلة )  31(  اجلدول يظهر لنا
العينة  أفراد، مثلما يفسر لنا االختالف الوجود بني )t = 1.971, df = 284, p = .050(  بالنسبة لألفراد

مش ها أن إىل "  Morganو يشري  .)t =-2.829, df = 284, p = .005( يف االنسحاǡ من املشاهدة  
، Ʒمل نفس أدناهاحلد و أعلىبني  ) Confidence Interval of the Difference(  الثقة بالنسبة للفارق

و ما ينطبق على وه . 1" إحصائيةالفارق Ʒمل داللة  أن فان هذا يعين)  -مع  - أو +مع ( +  اإلشارة
  .الثانيةالنتيجة األوىل و

  
و هو ما ) انظر اجلدول (  أعلى من نتيجة الثانويني أن نتيجة الطلبة اجلامعينيتشري املتوسطات و
ال  ة اليت تسبب مشكلةلمشاهديف حني كان الفارق بالنسبة ل. حالة النقصو كثر اجتاها Ʋيعين أŒم أ

   .د يذكريكا
 

 ةيوضǴ عالقة متƘȢ املستوɁ التعليمɄ مȜ عوامل اإلدمان على املشاهد ) 31( جدول 
 

  
 املتوسط  ț ت.م

االƲراف
 املعياري

t df  Sig.(2-
tailed)  

املشاهدة اليت تسبب 
  مشكلة

 70084. 2.3701 107 ثانوي
1.971  284  .050  

 69256. 2.2026 179 جامعي

 62228. 3.0630 107 ثانوي  املشاهدة الضخمة
1.820  284  .070  

 66778. 2.9182 179 جامعي

 68969. 2.6737 107 ثانوي  الرغبة يف املشاهدة
.568  284  .571  

 63092. 2.6283 179 جامعي
 66493. 2.8395 107 ثانوي  حالة النقص

-2.829  284  .005  
 51664. 3.0388 179 جامعي

 ).ذو ذيلني(  0.05ارتباȓ ذو داللة عند مستوى  *

  ).ذو ذيلني(  0.01ارتباȓ ذو داللة عند مستوى  **
 

                                                 
1 MORGAN  G.A. and all, Op Cite… p 139 
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4 .2  .2 .  Ƙǭǖعلى ح ت Ʉالتعليم Ɂم املشاهدة و انتقائياملستوǲتها.  

  :حǲم املشاهدة
يظهر أن فارق املستوى التعليمي ألفراد عينة البحث، يقدم لنا تفسريا جزئيا للوقت الذي يقضيه 

وجود داللة إحصائية فيما يتعلق  Chi-Square اختبار أșهرت نتائǰ إذالشباǡ يف مشاهدة التلفزيون، 
متوسط (انويني نصيب اكرب من اجلامعيني و للث ،) x2 = 28.906, P = .000(بالعادة يف املشاهدة 

و جاءت هذه النتائǰ على خالف نتائǰ املشاهدة ، )125.96= مقابل اجلامعيني  172.85= الثانويني
  ). 32انظر جدول (البارحة 

ǰامƎانتقاء ال.  
اسيا يف انتقاء ما عدا األخبار، ميكن القول أن املستوى التعليمي ألفراد عينة، ال يشكل فارقا أس

، أكثر من هذا فان االنتقائية ال متثل عادة سلوكية يف مشاهدة التلفزيون عند أفراد الربامǰ التلفزيونية
العينة باختالف مستواهم التعليمي باستثناء األخبار كما اشرنا سابقا، إذ جاءت نتائجها على الشكل 

  :اآليت
)x2 = 25.995, P = .000(يني اكرب ، و كانت نتيجة اجلامع )للثانويني)  114.00( مقابل )  161.14.  

  تƘǭǖ املستوɁ التعليمɄ على حǲم املشاهدة و انتقائية املشاهدة يوضǴ ) 32( جدول 
  CHI-Square df  Asymp.Sig املتوسط ț+ت.م  

  عادة املشاهدة
 172.85 107=ثانوي

28.906  1  .000  
 125.96 179=جامعي

  املشاهدة البارحة
 146.18 107=ثانوي

.225  1  .635  
 141.90 179=جامعي

  أفالم املغامرات
 144.60 107=ثانوي

.035  1  .851  
 142.84 179=جامعي

  املسلسالت التلفزيونية
 154.61 107=ثانوي

3.526  1  .060  
 136.86 179=جامعي

  الكوميديا
 137.94 107=ثانوي

.875  1  .350  
 146.82 179=جامعي

  األوبرا الصابونية
 140.20 107=ثانوي

.319  1  .572  
 145.47 179=جامعي

  األخبار
 114.00 107=ثانوي

25.995  1  .000  
 161.14 179=جامعي

  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  خــامـسل الــالفص
  

  مناقشة النتائج و خالصة البحث
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 Ǭالبح ǰمناقشة نتائ.  
  

شكلت عالقة التلفزيون كوسيلة لالتصال اجلماهريي ببناء األفراد للحقيقة االجتماعية الفكرة 
اǂورية اليت أșلت بظالهلا على البحث من خالل كل مراحله، فكل فصل من فصول هذا البحث كان 

 أنو Ɯكم .ي يتواجد فيه الباحثالسياق الثقايف و االجتماعي الذ تفسري هذه الظاهرة يف إىليقربنا 
 Popper KarlالعاƁ كما يقول  أنتفسري العاƁ، و Ɯكم  إىلالنظرية العلمية هتدف يف آخر املطاف 

      تفسر هذا العاƁ بنفس االنسجام، النظريات اليت أوتتسم النظرية  أنيتسم باالنسجام، فكان لزاما 
  .امباالقتراǡ قدر املستطاț من هذا االنسج أو
  

 إطارتفسر به يف  أوانه يتسم بالبساطة اليت قد تظهر،  أبداال يعين  ،و القول بان العاƁ منسجم
ȫمعرفة احلس املشتر∗  )Common sense  ( ا، وƴبالتعقيد الذي يتطلب يف احلقيقة يتسم إ            

حماولة تفكيكه و  ،تسمح لنا بفهم هذا التعقيد ،متخصصةو طرق  ،و معارف ،أدواتو يستوجب 
  .األوىلتظهر للوهلة  ال و تربز لنا خصائصه اخلفية اليت ،حƓ يتجلى لنا بوضوح اكرب

  
 ،ةالعلمي اجملموعة إطاراملالئمة و الوحيدة يف  األدوات ،و تشكل النظريات و املناهǰ املرتبطة هبا

 .ن اختلفت اآلراء و التفسرياتو إ ،و بثبات إىل الفهم الصحيح ،أكثرصداقية مبو  ،أكرببدقة اليت تقربنا 
التأويل الذي قد Ƹتلف  أو ،التفسري أو ،مرتبطة باألدوات أكثر مما هي مرتبطة بالنظرة ،الن الصحة هنا
  .آخرو من موقع إىل  ،و من ثقافة إىل أخرى ،ƭتمع إىل آخر خر، و منآلباحث  بشكل طبيعي من

  
 ،للظاهرة أوليان افتراضات نظرية تقدم فهما șاهرة بدو أيةدراسة  إىليصعب االقتراǡ  ،و هلذا

الن االفتراضات العلمية ليست وصفات . السياقية اللغوص يف خصوصياهت أبداو لكنها ليست كافية 
 أوهذا الفهم  ثبيتتمتجدد، و لكن عملية و  ،متغري ،لفهم نسيب إمكانياتهي  وإƴاŒائية ملعاين منتهية، 

                                                 
. و املتمثل يف املوروǫ الثقايف... و أساطري تهي املعرفة اليت يشترȫ حوهلا األفراد الذين ينتمون إىل نفس اجملتمع و ميثل نتاǯ األفراد من تقاليد، وطقوس و سلوكيا  ∗

 ,Madeleine Grawitz, Lexique des Sciences Sociales(انه األفكار املسبقة اليت ينبغي للباحث احلذر مهنا "  مادلني قرافيتز"و تقول عنه 
7ém Edition, Dalloz, 1999(  
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 اجملموعة إطارحƓ يكون مقبوال يف  ،العلمية شروȓ و املواصفاتاليستجيب لنفس  أنينبغي  ،نفيه
  .) La Communauté scientifique( ة العلمي

  
ذي انطلقنا منه فقد شكلت فلسفة البناء االجتماعي اإلطار النظري العام ال ،على هذا ءاو بنا

من  هاهتم يف عاƁ احلياة اليومية، ولعالقة بني املشاهدة التلفزيونية و إدراȫ األفراد الجتاللتأسيس، و بناء ا
  .هذه جتربة املشاهدة لتفسريشكّلت منهجية التثقيف اإلطار املنهجي الذي استأنسنا به  ،جهة أخرى

  
حاولنا من خالهلا تفكيȬ  اليت ،ات البحثيسنقوم يف هذا الفصل مبناقشة نتائǰ اختبار فرض

أن  ،للتلفزيون، مع إدراكنا التام و بدون أي غموضالتصور الكلي للبناء االجتماعي يف عالقته بالتعرض 
مسارات  قد تأخذ، ومتغرياتعدة عوامل و اتتداخل فيه سريورة معقدة بناء األفراد للحقيقة االجتماعية

كثرية، متد الفرد باملعلومات اليت تسمح له ببناء  عواملمن بني  عامالإال  نالتلفزيو ال ميثل، وخمتلفة
اليت تلتزم و كل الدراسات اليت عنيت بالبناء االجتماعي للحقيقة،و على غرار  " احلقائق االجتماعية

  .اإلطارهذا  عنفان Ɯثنا هذا ال Ƹرǯ   1"بدراسة العالقة بني التعرض للتلفزيون و النظرة إىل العاƁفقط 
  
   :على املراحل اآلتية بناءا ذه العالقة سننظم هذا الفصللتفسري هو
  

ة على مستوى الكم و الكيف، على مستوى الكم من خالل شرح طبيعة املشاهد 
و على مستوى الكيف من خالل معرفة طبيعة . معرفة حجم مشاهدة عينة البحث

             تبيان ما إذا كان أفراد العينة ينتقونة يف عالقتها بانتقاء الربامǰ، واملشاهد
من هو سيلة ليوهم املشاهد انه ما يشاهدون، أم أن االنتقاء ƭرد وهم، يقيمه املنتǰ للو

، إال أن )  La Télécommande(يتحكم يف الوسيلة مبا أن وسيلة التحكم بني يديه 
ǰعن إطار خيارات املنت ǯرơ خياراته يف احلقيقة ال.  

  

                                                 
1 Shapiro A.M, Memory and Decision Processes in the Construction of Social Reality, Communication 
Research, Vol 18. N°1. Feb 1991.p16 
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على املشاهدة، رغم أننا نفترض أن  Ʋاول ثانيا أن نعرف مستوى إدمان عينة البحث 
يف    Smith 1986اهدة العادية أو الطبيعية كما يسميها العينة عموما تتجه Ʋو املش

عالقة مع Œتم مبا إذا كانت طبيعة هذه ال ،و من جهة أخرى .املشاهدة املرضية مقابل
انه  أواحلجم الساعي الذي يستغرقه أفراد العينة أمام الشاشة، ب ، هلا ارتباȓ التلفزيون

لف العالقات بني عوامل مقياس اإلدمان خمت يف مرحلة متقدمة نناقشو .مرتبط باالنتقاء
ǰعلى املشاهدة التلفزيونية اليت أفرزهتا النتائ. 

  
باجتاهات األفراد  على تفسري خمتلف التنبǘاتالثالثة  املرحلة من خالل سنعمل 

: االجتماعية انطالقا من جتربتهم التلفزيونية، و يكون هذا على مستويات ثالǫ و هي
 .اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية عوامل ية املشاهدة، Żو انتقائ  حجم املشاهدة،

  
على استكشاف الدور الذي تلعبه الفروق الدميغرافية العمل ل يف هذه املرحلة سنحاو 

املستوى و سنكتفي يف ذلȬ مبتغريي اجلنس ويف عالقة أفراد العينة مع التلفزيون، 
  .التعليمي

  
  .يةالتلفزيون املشاهدة Ɵربةوهم  االنتقائية يف .  1
  

انتقلت منذ األربعينيات من رغم أن الدراسات و البحوǫ اخلاصة بدراسات اجلمهور و التلقي، 
انه ال  إال. القرن املاضي إىل اعتبار أن الفرد الذي يتعرض للتلفزيون ينتقي من الربامǰ اليت تعرض عليه

هذه املرحلة  أعقبتالدراسات اليت  هذه املالحظة على أŒا مسلمة ال رجوț عليها، خاصة أن ميكن اخذ
  .هذا املنحى تأخذهذا ال Ʒدǫ دائما، و جند دراسات التثقيف  أنيومنا هذا تǘكد  إىل
  

 أمامال تعيد النظر يف مبدأ االنتقاء، كخيارات فردية شخصية  مثل التثقيف إال أن الدراسات
 إƴاباملتلقي، و األحاديال تكتفي باالهتمام  لكنها تعيد النظر يف داللة االنتقاء، والشاشة التلفزيونية، و

         ، هذه الربامǰ يف التساǗالت عن حقيقة التنوțتطرح و ،التلفزيونية طبيعة الربامǰ إىلتثري االنتباه 
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      كان التنوț يف الربامǰ التلفزيونية شكلي  إذاتفترض انه  أŒا إذ، األفرادبالتايل عن حقيقة اختيار و
   .الفرد املشاهد يف احلقيقة ال Ƹتار، Ɯكم انه Ƹتار بني برامǰ متماثلة فان ومهيو
  

 األمهية حتديد اجتاهان Ƹتلفان يف  Gerbnerكما اشرنا فقد تفرț عن الدراسات املرجعية لø و
يف هذا السياق، رأي الذين يشككون يف  ناو يهّم. إىل االنتقاء كسريورة للمشاهدة النظرية اليت توليها

 .ا مسارا ومهيايعتربوŒ إذنتقاء كسريورة حقيقية اال

  
  "املشاهدة أثناءحدود االنتقاء "دراستها حول  نتائǰل لدى مناقشتها Signorielliتشري 

  
. ة يف أية فترة من الفتراتثريال تكون ك )أي أنواț الربامǰ(  األنواțاختيار  إن إمكانية"

 Heavy viewer. لربامǰ اليت ال حتمل عنفاو ينبغي للمشاهد أن يكون ƭتهدا حƸ Ɠتار ا

would have the least choice  . Ɠح ،Żتنقل بوعي ال إذا افترضنا أن املشاهد يستطيع
الطباț  تأثري، و )relative power( قائمة الربامǰ، فان رسائل مماثلة من القوة النسبية على

).  genres(عرب األنواț طاغية ستكون ال)efficacy of individual characters(الفردية 
حول التشكيلة الدميغرافية لعاƁ  بدون شȬ فǚننا سنجد أن االختالف بني الرسائلو 

و النماذǯ اليت متثل الذكر و األنثى، و خمتلف املواضيع املهمة أو األخالق، التلفزيون، 
țإىل نو ț1"سيكون طفيفا من نو.  

  
 

الذي يعترب املشاهدة طقوسية عادتوية   Gerbnerفتراض تدعيم ا إىلƜثنا نتائǰ  أوصلتنالقد و
عوامل ǰ، وأكثر من كوŒا انتقائية، Ɯيث Ɓ تظهر دالالت تذكر يف عالقات االرتباȓ بني انتقاء الربام

احلجم الساعي  أن إذ، ختياراالاملشاهدة التلفزيونية، مما يعين أن مشاهدة أفراد العينة ال تقوم على أساس 
يفسر هذا  ميكن أن، وانتقاء برامǰ معينة أوباختيار  األحوالحال من  بأيال يرتبط  فراداألالذي يقضيه 

االختيار سابق و يفترض انه العامل الذي يتحكم  أن إذالوقت الذي يقضيه املشاهد يف املشاهدة، ب أيضا

                                                 
1 Signorielli Nancy , The Television Audience : Selective Television Viewing : A Limited Possibility, 
Journal of Communication, Summer 1986; 36,3, p65 
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  لفرد يقضي وقتا، فان ا ،يف مشاهدة الفرد كما و كيفا، و Ɯكم غياǡ هذا االنتقاء و االختيار القبلي
  .للتحكم فيما أدوات أوتكون لديه حدود مسبقة هلذه املشاهدة  أنيستغرق زمنا يف املشاهدة من دون و
  

 تكون حيث، العينة أفرادالسياق االجتماعي الذي يتواجد فيه  ،العوامل السابقة إىل نضيفو
وجدت  األفراد Ƹفون اختياراهتم إذا فان ،من هذا أكثراالختيار حمدودة اجتماعيا و ثقافيا، و  إمكانيات

و ميكن  .االجتماعي قبولال مضمن هلالتوجه العام الذي ي Ʒرصون دوما على مسايرةو   ال يظهروŒا،و
  .نربز هذه الظاهرة يف حدș ǫهور الربابول يف اجلزائر أن
  

لكل فرد  ساساألكان املربر  يف اجلزائر، على السطوح األوىلșهور اهلوائيات  اتبدايأول عند  
 أنالدراسات تكاد جتمع على  أنالغريب و( و الرياضة  األخبارهو  ،اقتناء هذه الوسائل إىليسعى 
 ،يقومون Ɯمالت شرح تربيرية أفرادا رأينا، و)مشاهدة  األكثراملسلسالت هي الربامǰ و األفالم

لة، سعيا منهم إلجياد قبول اجلماعة كام بأسابيع بذلȬ مقبل القيااقتناء الربابول  لألسباǡ اليت تدفعهم إىل
اختيارات  أنعال فرديا ال دخل للجماعة فيه، وفعل اكتساǡ الربابول ف أنعلى الرغم من ، ملسلوكه

  . اليت يريد إشباعهاو رغباته  فرديةالفرد ملا يشاهده ترتبط باحتياجاته ال
  

ضغط اجملتمع ، و∗ن املشاهدة تلبية حاجة معينة م إىللعل هذه العالقة املبهمة بني سعي الفرد و
و هي املواقف ( جتاه التلفزيونمزعومة مبدئية  مواقفمن انطالقا  ،من خالل حتديد ما ينبغي مشاهدته

من  إليهبني ما Ʒتاǯ  ،يدخل الفرد املشاهد يف تناقضات وجدانية أن، من شانه )اليت تكون دائما سلبية 
بني ما ينبغي و -شاهدة حتدǫ بصفة فردية ال مجاعيةامل الن -و الذي يلبيه يف آخر املطاف  ،الوسيلة

ه املشاهد يعي أمهيتها جيدا ألن، وشرعيةال تعطيههذه األخرية هي اليت ، وجملتمعمشاهدته من وجهة نظر ا
      الساحات، النقاشات اجلماعية يف األحياء، واملقاهي، و من خالليعلم انه يف حاجة إىل تربيرها 

فيجد نفسه أمام الشاشة يقضي الساعات الطوال يف املشاهدة من اجل  جلامعات،حƓ او املساجد،و
يشاهدون التلفزيون بدون  األفرادƜيث وجدت أن ،يف دراستها Rubin  1 هتǘكد مثلما  املشاهدة،

                                                 
  العودة إلى نظرية االستخدامات و إشباع الرغبات  ∗

1 Rubin, A. Television Uses and Gratification; The Interactions of Viewing Patterns and Motivations. 
Journal of Broadcasting, 27(1), 1983, 
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أن الكثري من الذين يستخدمون التلفزيون، يفعلون ذلȬ من اجل فضلية يف الربامǰ أو اختيارات، وأ
دين يشاهدون مع من هنا فǚننا جند أنفسنا أمام مشاه اانطالقو .االسترخاء، أو قضاء الوقت التسلية أو

  :يكون هذا لعدة أسباǡالشعور بالذنب، و
  
ا يف نغمسم ، و إƴا جيد نفسهشاهدة املسبقة لذلȬ الكم من الربامǰال ينوي املمنها أن الفرد   -

ت Ɯيث قدر  )∗20، 19، 18 ( دوأفراد العينة على البن أثناءها، وهذا ما يǘكده توزيع هو يفاملشاهدة و
 اهتا عنيف حني أن اƲراف  ) m = 3.715( ، )m=3.739 ( ، )m= 3.856(بø  ةاحلسابي اتتوسطامل

ما يعين أن أفراد العينة  هوو ،  )SD=1.165( ،)SD=1.170  ( ،  )SD=1.150( كانت املتوسط
        .ال ينطبق مع خياراهتم السابقة للمشاهدةنغماسهم فيها،او من املشاهدة إكثارهم أنيǘكدون على 

Ȭكد موافقتهم لذلǘرافهم إىل اليمني يƲإذ أن ا.   
  
الفرد املشاهد من عينة البحث، ال يعرب دائما عن الربامǰ اليت يرغب يف  أن إىلقد يعود السبب الثاين  -

و ن مشاهدة برامǰ معينة يف العلن بينما ه، فيجد نفسه يعرب عةحقيقتلȬ اليت يشاهدها  أومشاهدهتا 
 قد يعود سبب ذلȬ إىل أن هذه الربامǰ ال تلقى استحسان اجلماعة، و .يشاهد برامǰ أخرى يف اخللوة

قد تǘدي إىل عزله اجتماعيا، أو أŒا ال تتناسب و مستواه أو وضعيته االجتماعية، و هو ما قد يǘدي و
حتدد إىل حد  ،أن املشاهدة اليت تسبب مشكلة أșهرت النتائǰ لقدو .إىل استصغاره يف حميطه القريب

  .)و سنأيت إىل شرح ذلȬ يف عنصر الحق ( بعيد بعȐ اجتاهات األفراد االجتماعية 
  

أن يكون الربنامǰ الوحيد الذي كانت له عالقة ارتباȓ مع حجم  من الصدفهلذا ليس  
      االختيارية ، الن املشاهدة االنتقائية و)ائياإلحصالعودة إىل التحليل (  ةاملشاهدة هو األفالم الليلي

كما و .، و رمبا هي الفترة الوحيدة اليت يتخلص فيها الفرد من قبضة اجملتمعهي مشاهدة ليليةالفردية و
  : Signorielliتقول 

  
                                                 

  ) عندما أشاهد التلفزيون يفلت الوقت مين حقا =  19، )غالبا ما أشاهد التلفزيون ملدة أطول مما كنت انوي=  18 ∗
  ساعات أمامهأحيانا انوي مشاهدة التلفزيون لبعȐ الدقائق و انتهي بقضاء =  20
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شخصا يشاهد و، ر مشاهدا يداوم على املشاهدة التلفزيونيةونتص أنمن الصعب متاما " 
ربع ساعات أو أكثر يوميا، ال يتعرض إىل الربامǰ اليت تبث يف ساعات املشاهدة التلفزيون أ
ن املشاهد املداوم الذي ال يتعرض إال  أل، ) prime time programming( القصوى

 1"يعترب نادرا talk showsلألخبار، و الرياضة، و 

  
إىل برامǰ  مفالم أهم من اجتاههأن اجتاه أفراد العينة Ʋو األ ،لقد تأكد لنا من خالل هذا البحثو
، الربنامƭ ǰتمع البحثقد تكون يف سياق  ألن األخبار ملاذا األخبار Ýلكن و .السيما األخبار ،أخرى
باإلضافة إىل الرياضة، و لكن Ɯكم أن الرياضة ليس بالربنامǰ (  ميكن مشاهدته مجاعيا الذي الوحيد

هذا يعكس متاما ما سبقت اإلشارة و. )نتائǰ البحث)  Biaiser(اليومي، فǚننا تفاديناه حƓ ال Ʒرف 
احلصول ضرورة و  احلاجة إىل تلبية احتياǯ فردي،إليه آنفا، من التناقȐ الذي ميكن أن يعيشه الفرد، بني

                  "الǾريعة بالƎنامǰ"ه يف ما اƧيه من خالل االشتراȫ مع ،اجلماعة على القبول من
 )Le Programme alibi (هرت ، إذ الفروق املميزة لعينة البحثالتدقيق يف  عنديتأكد هذا أكثر ، وșأ 

  :ما يليكفيما Ƹص انتقائية املشاهدة ) Chi Square( مربع Chiات  الø اختبار
  

، و مع املسلسالت الليلية )x2 = 15.379, P = .000(األفالم اجلنس كان له داللة مع مبتغري  فيما يتعلق
)x2 = 17.675, P = .000( يف حني كان ملتغري املستوى التعليمي تدخل يف تفسري الفروق املوجودة ،

  .)x2 = 25.995, P = .000(لدى عينة البحث اختيارها لألخبار 
  

 يف املشاهدة األخبارنتيجة  أنعلمنا  إذاخاصة  ÛالǾريعةالƎنامǰ  فكرة تǘكد هذه النتائǰو
اجلامعيني الذين  عندșهرت ذات داللة  أŒا إال، األخرىالربامǰ الدرامية مقارنة ب ،قليلة تكان الكلية

، ألŒم ليسوا تالميذ الثانويةهو ما Ɓ يقم به ، وةاالجتماعي يتهموضعحاجة إىل تربير وجدوا أنفسهم يف  
  ).  114.00= الثانويني  ، مقابل 161.14= متوسطات اجلامعي ( ذلȬيف حاجة بعد إىل 

  

                                                 
1 Signorielly Nancy,… Op Cite, p 67 
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ال تستجيب لعوامل  أن مشاهدة عينة Ɯثنا عموما هي مشاهدة طقوسية، لنتيجةتبني هذه او
    Signorielliو   Gerbnerهو توجه جه الكالسيكي لدراسات التثقيف، وهذا يدعم التوو االنتقاء، 

  .غريمهاو
  

   على اإلجابة على االنتقادات املوجهة ملنهجية التثقيف  Signorielliعندما عملت  انه احلقيقةو
      ،التوجه الكالسيكي و كل الذين ميثلون ،هي دت على أŒاأكّ )العودة إىل البناء املنهجي للبحث( 
 - "اختيار الشعب" دراسة بعد املبدأال نتصور من ينكر هذا  أنناو احلقيقة  -االنتقائية  مبدأ وننكرال ي

 انه هو الذيي انه هو الذي يتحكم، وام املتلقعلى إيه تǘكد على قوة التلفزيون، و قدرته أŒابقدر ما 
  .Ƹتار

  
اإلطار العام خليارات  نهذه اخليارات ال ơرǯ ع أنعندما يقول   Gerbner يǘكده الرأيهذا و 
ǰو الدراسة اليت قامت هبا )يف التلفزيون بصفة عامة  هنا املنتجني داملقصو( املنت ،  Signorielli   على

الفترة اليت ال ميكن ملشاهد التلفزيون  كوŒا ، ساعات املشاهدة القصوىالربامǰ التلفزيونية اليت تبث يف
فوجدت متاثال كبريا بني خمتلف القنوات، Ɯيث . نللتلفزيوميكن اعتباره مشاهدا  ال إال، و Ƹطئها أن
 إىل إضافةو ،Talk Showال، و أو مسلسلما ي، الدراما الليلية سواء كانت فاألخبارمجيعها تبث  أŒا
  .خمتلف هذه الربامǰ هاالقيم اليت تروجيف املضامني و هناȫ متاثال أن لت إىلتوّص فŒǚا األنواțتشابه يف ال
  

مشاهدته ال  أثناءالفرد  أن أبداانطالقا من هذا فان القول بان املشاهدة عادتوية طقوسية ال يعين و
        ال ينبين على أساس االنتقاء إƴا الذي نقصده هو أن فعل املشاهدة Ƹتار، وينتقل بني القنوات و 

 .لكنه ليس اǂّدد األساس للمشاهدةالختيار السابق هلذه املشاهدة، وهلذا نقول أن االنتقاء موجود ، واو
اليت خالفت التوقعات االنتقائية، Ɯيث جاءت مجيعها بال داللة  تأكد لنا هذا يف عالقات االرتباȓ لقدو

  .باستثناء األوبرا الصابونية
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  يوضǴ عالقة االرتباȓ بني االنتقائية وعوامل اإلدمان على املشاهدة)  33( اجلدول رقم 
  

  حالة النقص  الرغبة يف املشاهدة املشاهدة الضخمة املشاهدة اليت تسبب مشكلة  
  048.  050.  088. 077.  أفالم املغامرات

  018.  033.  017.  033.-  املسلسالت التلفزيونية
  047.-  031.  025.  079.  الكوميديا

  030.-  033.-  *129.  *126.  األوبرا الصابونية
  053.-  027.-  058.-  090-  األخبار

  
  .العينة و التلفزيون أفرادالتذبذǡ و عدم الوضوح يف العالقة بني  من إليههذا يعكس متاما ما اشرنا و
  
  
حǲم  املشاهدة بنيان على اإلدم (الطبيعية /املشاهدة املرضية يف مقابل املشاهدة العادية . 1.  1

  )و طبيعة املشاهدة املشاهدة 
  

إىل حتديد العالقة بني سبق و أن ذكرنا يف اإلطار النظري للبحث، أن الدراسات اجتهت أساسا 
    ،الشاشةالتلفزيون، من خالل ربط ذلȬ باحلجم الساعي الذي يقضيه الفرد أمام املشاهد واملشاهدة و

اسات و البحوǫ عملت على تصنيف املشاهد من خالل الساعات اليت șهرت بذلȬ العديد من الدرو
باإلضافة إىل عوامل أخرى ( يشاهدها، فنقول أن الذي يشاهد التلفزيون كثريا ميكن اعتباره مدمنا 

 لدينا املشاهدة، و هذا أدى إىل وضع تصنيف أويل يعترب أن هناȫ نوعني من املشاهدة، )بطبيعة احلال 
  .، و هي اليت ơرǯ عن العادةاملشاهدة املرضية يقابلها و  ،من جهة يعيةالطب العادية أو

  
أن ثالǫ ساعات يوميا ميكن أن  املشاهدة، فمن الذين يرون يف حتديد حجم الباحثون اختلف   

هناȫ من ، و يǘدي إىل اإلدمان Ʀس ساعات أن أكثر منتǘدي إىل عالقة ادمانية، و منهم من يرى 
، عدد الساعات إال أن املبدأ الذي يتفق عليه اجلميع بغȐ النظر عن .فوقاعات فما يذهب إىل العشر س

و قوية، بغȐ النظر عن كافتراض على وجود عالقة حقيقية هو اơاذ احلجم الساعي للمشاهدة 
أن حجم املشاهدة يشكل مǘشرا قويا  فŒǚم يعتربون قبل البحث حƓ عن طبيعة هذه العالقة،طبيعتها، و
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هلذا ليس اعتباطا أن أسئلة حجم املشاهدة جندها دائما مستقلة عن مقاييس  العالقة افتراضا، ولقيام 
ملرحلة البحث  د املعنيني بالظاهرة مرحلة سابقةالن التأكد من التوجه إىل األفرا، اإلدمان على املشاهدة

  .عالقتها باحلجمتطلعنا على أبعاد هذه املشاهدة واليت  ،عن خصوصيات املشاهدة
  

يف عالقتها مع املفاهيم  على هذا فان معرفة داللة الساعات اليت يقضيها األفراد أمام التلفزيونو
         الن هناȫ الكثري من اهلواجس اليت تǘرقنا،. املشكّلة ملقياس اإلدمان على املشاهدة جد ضروري

      فزيون يف سياقنا الثقايف، الذي يعنيه اإلدمان على التل و التساǗالت اليت تشغلنا، مثل التساǗل عن
لألسباǡ  ،ه فرص املشاهدة الفردية مقلصةحجم املشاهدة يف سياق اجتماعي تكون في االستفهام عنو أ

ينة و هذا يدفعنا يف إطار افتراضات البحث أن نتنبأ بان أفراد الع .اليت Ź شرحها يف العنصر السابق
املشاهدة أكثر من ارتباطهم باملشاهدة الفعلية اليت ال  امل الرغبة يفيرتبطون بالتلفزيون من خالل ع

  .تكون دائما يف متناوهلم
  

 .السياȧ االجتماعɄ كمدعم للتماǭل يف املشاهدة . 2.  1

  
، تǘكد على العموم، عالقة اإليها يف دراسته تإىل أن النتائǰ اليت توصل  Cary Horvathشري  ت 

املشاهدة هم األكثر  من دمان على التلفزيون، فالذين يكثروناالرتباȓ بني حجم  املشاهدة و عوامل اإل
         الرغبة امللحة يف املشاهدة، املشاكل اليت تسببها املشاهدة، واملشاهدة الضخمة، وعرضة للشعور ب

وز Ɓ تتجا ةاألخري دراسة هذه أن إال، )انظر التحليل االحصائي(  االنسحاǡ من املشاهدة/حالة النقص و
  : قولت إذ اد من التفسري لعدة أسباǡ أمهها مرتبطة باهلدف من دراستههذا احل

  
       أن اهلدف من البحث يكمن يف اكتشاف معƖ التمييز االمربيقي بني املشاهدة العادية أو الطبيعية" 
الطب النفسي يف  املشاهدة التلفزيونية اليت تسبب مشكلة من خالل اختيار الشروȓ اليت يستخدمها و

   1"ف املواد املدمنةكش
 

                                                 
1 Horvath C, … Op. Cite… p393 
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هلذا اكتفت بالبحث عن العالقة بني حجم املشاهدة و اإلدمان عليها، و أغفلت االنعكاسات و
 األبعادبعني االعتبار  خذاألب، و هلذا تنصح االجتماعية اليت ميكن أن تنجر من هذا النوț من العالقات

  .االجتماعية يف هذه العالقة
  

 املشار إليها سلفا، يف دراستهم اƁ يثبتو  Rubin et al  أن  الحȘمن جهة أخرى فǚننا نو
 ȓبني حجم املشاهدة العامة، و القيم االجيابية اليت أضافوها جراء نقدهم ملنهجية  املوجباالرتبا
اخلطأ فŒǚم يصرون على انه من  ،، و على الرغم من هذا)الرجوț إىل البناء املنهجي للبحث(التثقيف

 . إال أثارا سلبية يون ال ميلȬاالعتقاد بأن التلفز

  
 سمح لنانتائǰ، ي من ما توصلنا إليه يف هذا البحثفان    Rubin et alنتائǰ    خالف وعلى
Ɯيث جاءت أكثر العالقات ذات داللة يف  ،هدة و عوامل اإلدمان عليهاحجم املشا بني بربط العالقة
ȓعلى النحو اآليت و هي االرتبا:  

  
املشاهدة اليت  هلا ارتباȓ معمشاهدة البارحة Ɯيث أن  دمان على املشاهدة موجبةمشاهدة البارحة و اإل 

و كذلȬ مع  ، )r = .18, p= 0.01( و مع املشاهدة الضخمة ،) r =.12, p= 0.05( تسبب مشكلة
االنسحاǡ من املشاهدة ال يرتبط مع  /حالة النقص بينما ، )r = .18, p= 0.01(الرغبة يف املشاهدة 

و هذا يدل على أن األفراد ال يشعرون بضرورة االنسحاǡ من  )r = .09(شاهدة البارحة حجم امل
املشاهدة على الرغم من أŒم عربوا بقوة أن املشاهدة تسبب هلم مشكلة، و هذا ميكن تفسريه ليس فقط 

  .باملشاهدة فقط إƴاƜجم املشاهدة و 
  

تتوزț بصفة  ،شاهدة التلفزيونية و اƲرافاهتامتوسطات املفيما Ƹص  إليهاالنتائǰ اليت توصلنا ف 
عينة مدمنة عموما،  أماملسنا  أننامما يعين  ،يف غالبيتهامعتدلة  هاو لكن ،Ʋو الكثرة معتدلة مع اƲرافها

و يعود السبب إىل أننا (  اخلمس ساعات يوميا إىلاالعتدال يف Ɯثنا هذا قدر بالثالǫ  أنعلى الرغم من 
أو حصة /األخبار، Ż فيلما، والواحد، يشاهد يف اليوم  فرد الذيال، جند أن حسابية بسيطةقمنا بعملية  إذا

و من هنا فان ).  ، و تعترب هذه مشاهدة عاديةتلفزيونية فǚننا يف حدود اخلمس ساعات بكل سهولة
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ه اليت الكثرة قد تكون نسبية من شخص إىل آخر، بالنظر إىل șروفه، و حميطه، و حƓ بالنظر إىل حاجت
   إشباعها من خالل تعرضه للتلفزيون، و هلذا ال ميكن االكتفاء باحلجم فقط لتحديد اإلدمان، يرغب يف 

  .عوامل اإلدمان حƓ نتمكن من تصنيف مشاهدة األفراد و إƴا ينبغي البحث عن العالقة بني احلجم و
  

جاءت مجيعها  إذأسلفنا ذكرها، تǘكد النتائǰ املرتبطة بعادة الفرد يف املشاهدة املالحظات اليت و
 .االنسحاǡ/حالة النقصكل العوامل املشكلة هلا باستثناء االرتباȓ بني املشاهدة املدمنة ومǘكدة لعالقات 

  :و جاءت النتائǰ كما يلي
  ، )r =.21, p= 0.01(عالقة االرتباȓ بني حجم املشاهدة عادة مع املشاهدة اليت تسبب مشكلة موجبة 

، ) r = .18, p= 0.01(، و الرغبة يف املشاهدة ) r = .19, p= 0.01(املشاهدة الضخمة و هي كذلȬ مع 
   .)r =- .01( حالة النقصيف حني Ɓ نعثر على ارتباȓ مع 

  
Ɓ يظهر اختالف يف حجم املشاهدة بني املشاهدة اآلنية، و تلȬ اليت تعّود عليها املبحوǫ يوميا، و هبذا 

 ǰهلما ارتباطات اجيابية مع  ،لني، أن املشاهدة العادية كما املشاهدة اآلنيةهذين العامفقد أبرزت نتائ
عوامل اإلدمان على املشاهدة ، و هذا يعين أن زيادة حجم املشاهدة العادية و اآلنية يزيد يف عوامل 

  .اإلدمان على املشاهدة، و إذا نقصت فان عوامل اإلدمان تنقص
  

بني عوامل اإلدمان على املشاهدة فيما بينها تقدم لنا  عالقات االرتباȓ و على صعيد أخر فان
حتليل بنود مقياس إذ أن . اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية من طرف عينة البحث على مǘشرات

 ȓذو " بريسون"اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية و التأكد من صدقها و ثباهتا، أبرزت معامالت ارتبا
   .حالة النقص ة ملقياس اإلدمان على املشاهدة تترابط فيما بينها باستثناء معاملذيلني، أن العوامل املكون

  :جاءت نتائجها كما يليو
  

 p = 0.01(ة كل من املشاهدة الضخمهلا عالقة ارتباȓ موجبة مع اليت تسبب مشكلة   املشاهدة جند أن

 ،r =.66   ( و  الرغبة يف املشاهدة ،  )r = .52 , p= 0.01 ( ،األمر بالنسبة للمشاهدة و كذ Ȭل
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كما أن عالقة ، )  r = .53 , p= 0.01(  ة عالقة ارتباȓ موجبة مع الرغبة يف املشاهد الضخمة اليت هلا
  .)    r = .158 , p= 0.01( موجب الة النقصاملشاهدة  Ɯ ارتباȓ الرغبة يف

  
ا حقيقيا إذ أŒا تعترب بالنسبة أن املشاهدة التلفزيونية تسبب ألفراد العينة حرجهذه النتائǰ  تǘكدو

النتباه انه على هي مصدر هذه املشاكل، و امللفت ل و من جهة أخرى ،إليهم مصدرا حلدوǫ مشاكل
إال أŒم ال ينسحبون من املشاهدة، و هنا نتحدǫ عن املشاهد  ،الرغم من هذا االنطباț و الشعور

يعيش جتربة املشاهدة ال من حيث حجمها  انه اهد التلفزيون بضخامة، و هذا يعيناملداوم الذي يش
  .النفسية فقط، و إƴا بكل ثقلها

  
و هنا ال ( أفراد العينة على الرغم من شعورهم باآلثار السلبية للمشاهدة فان  ،أخرىمن جهة و

 اقصد بالسليب، حكم القيمة الذي Ʒيلنا إىل السيǜ، و إƴا اقصد االنزعاǯ الذي يشعر به الفرد املشاهد
و املزيد من  إال أŒم يعربون عن الرغبة يف املشاهدة) الشاشة بغȐ النظر عن طبيعة املشاهدة أمام

   .املشاهدة
 

 Șاليت توصل  أننالح Ȭتتقاطع مع تل ǰ1 إليهاهذه النتائCary Horvath   يف دراسته
Measuring Television Addiction  موجب م ȓع كل على أن املشاهدة اليت تسبب مشكلة هلا ارتبا

، )  r = .65 , p= 0.01(، و كذا الرغبة يف املشاهدة )  r = .62 , p= 0.01(مة من املشاهدة الضخ
  ،)  r = .64 , p= 0.01(باإلضافة إىل أن املشاهدة الضخمة هلا ارتباȓ موجب مع الرغبة يف املشاهدة 

  .) r = .39 , p= 0.01( حالة النقصو أيضا بالنسبة للرغبة يف املشاهدة مع 

  
اخللفية الثقافية االجتماعية بكل مكوناهتا ال تغري كثريا يف طبيعة العالقة مع  أنهذا يǘكد على و
من خالل تطابق النتائǰ بني  ،منه تأكدنايف جانبها الطقوسي العادتوي، و هذا ما  األقل، على التلفزيون

، األرجنتنياستراليا،  أمريكا(ة يف سياقات ثقافية خمتلف أنتجتدراستنا هذه و الدراسات السابقة اليت 
  :بعȐ االستنتاجات إىلهذا يدفعنا و ،...)تايوان

                                                 
1 Cary Horvath… Op Cite. P 387 
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 بأبعادهمحتويل معتقدات الناس العميقة اليت ترتبط  أوتغيري  إىلالتلفزيون ال يتجه  أنعلى  التأكيد -
 إىلالتعرض  كاŒمبǚم دينيا،عقديا و اثنيا و سياسيا و ثقافيا و  خمتلفني أفرادا أنوهو ما جيعل  ،الوجودية

نتماءهم العقدي السياسي يغري ذلȬ من ا أنمتماثلة من دون  أفعالنفس اǂتوى و التعبري عن ردود 
  .يشعروا أنمن دون االثين، و

  
قرية كونية كما يقول ماكلوهان يدعم وșيفة التلفزيون  إىلالعوملة االتصالية و حتول العاƁ  إن -

  .السطحيةمتثالية واملعيارية، وصياهتا االيدعم خصووالترفيهية، 
  

    لتلفزيونيات اخطابات رافضة ǂتو أŒافان بعȐ اخلطابات اليت تظهر على  ،من هذا أكثر -
هي املدعم منددة به، تكون يف حقيقة األمر ، و) اǂافظة اقصد هنا بعȐ اخلطابات الدينيةو(
. و اخلطاǡ التلفزيوين هذا اخلطاǡ متاثل كبري بنيهناȫ  أنوضوعي لالمتثالية التلفزيونية، وامل

، )الديين  اخلطاǡ التلفزيوين منه و(  للرسالةاالمتثالية و املعيارية يف التعرض  إىلفكالمها يدعوا 
إلغاء التجربة التارƸية عمل على كالمها يعيد الفرد إىل خصوصياته االنثروبولوجية اليت تو

 يفقد فيها الفرد كل قدرة على التفكري انطالقا اليت، و تعيده إىل خصوصياته الغريزية ،لإلنسان
       عرضة للتبسيط جعله و و هذا من اجل إعادة بناءه من جديد من هذا التراكم التارƸي، 

يف حديثه عن طبيعة اخلطاMorin Edgar  " ǡ "الصدد يشري   يف هذاو السذاجة،و
  .يقولو  التلفزيوين

  
« Ce cosmopolitisme a une double nature : d’une part, une nature 
anthropologique, c’est-à-dire un tronc commun à l’homme de toute les 
civilisations : ce tronc commun, c’est non seulement ce langage d’images propre 
au cinéma, à la presse écrite, à la télévision, à la publicité, ce sont aussi les 
passions premières ou fondamentales, c’est la puissance de stimulation des 
processus de projection et d’identification qui reconstituent « cette mentalité 
mystique et concrète » dont parle Vendryés… Effectivement, la culture de masse 
fait appel aux dispositions affectives d’un homme imaginaire universel, proche 
de l’enfant et de l’archaïque, mais toujours présent dans l’homofaber moderne. 
Effectivement, un des fondements du cosmopolitisme de la culture de masse est 
l’universalité des processus du « tronc archaïque » du cerveau humain et 
l’universalité de l’homme imaginaire »1 

                                                 
1 Morin Edgar, l’Esprit du Temps, Editions le seuil, 1976 pp 224-225 
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 mytho" (األسطورة األيديولوجية"يتحدǫ عن مفهوم " حممد أركون"على مستوى آخر جند و

idéologique(الديين ǡه للخطاƷيقول ف يف تشر  
  

  ،أهدافغطاء، و حتت /حتت لباس أيديولوجيةينبغي احلديث عن متويه منظم ملمارسة " 
  نعيشها كمعتقدات،  ندركها، و نفكر فيها، و من اجل أنقيم، معروضة علينا، وراء و

وșيفة التمويه هذه خلطاǡ و . و اهللا اإلنساندينية، حتكم صحة العالقة بني  أفكارو 
ǡطاƝ شكلي حقيقي )formel( –األسطورة هو ما نقصده مبفهوم  -ال جنرأ القول خيالية
  1 ."األيديولوجية

 

Ȑ كل ما ميكن أن يشكل تأكيدا ملا اشرنا إليه سابقا على أن اإلقصاء، و العزل، و رفيضيف و
  .تراكما عقالنيا من خاصيات الفكر يف السياق اإلسالمي

  
هي فصول )L’oublie, la mise à l’écart, le rejet (إن النكران، و اإلقصاء، و النبذ " 

هناȫ نكران، و حمو إرادي، لفصول . مهمة يف تاريǸ الفكر يف السياق اإلسالمي املعاصر
ي، كصفحة االنسنة العظيمة اليت ال ميكن فصلها عن كبرية من الفكر الكالسيك

  2."الفلسفة

  
عن غريه هو ذلȬ التراكم الثقايف التارƸي الذي ميكنه من قراءة  -أي متلق  - الن الذي مييز املتلقي

ال  أنناال شȬ  ،، و عندما نتحدǫ عن سياق تارƸي ثقايف متميزدهذا الرصيبناءا على  لألشياءمتميزة 
  ،متميزة أدواتنه من مكّل هذا الفرد والطويل الذي شكّ Ǹالتاريافيا بقدر ما نتحدǫ عن نقصد اجلغر

  .ذلȬ الذي Ź تشكيله بطريقة تارƸية خمتلفة نظرةبطريقة خمتلفة عن  األشياء إىل بالنظرتسمح له 
  

           اإلقصاءهي خصوصية و ،اإلسالمي اإلطارعن هذه اخلصوصية يف  أركونعندما يتحدǫ و
ينفي التجربة ويعيد األشياء إىل طبيعتها األوىل، وخطاǡ ينفي التراكمية،  أمام أنناالتهميش فهذا يعين و

                                                 
1 Arkoun Mohammed, Humanisme & Islam Combats et Propositions, Editions Barzakh, Alger, 2007, 
p269 
2 Ibid p 11 
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للفرد يف أي سياق أو مكان، و تعطيه اخلصوصية، و  الوحيدة الكفيلة بتقدمي احلصانة الثقافية ،البشرية
ا يعين أننا أمام كده أركون، فهذو لكن إذا كان العكس هو احلاصل، و هذا ما يǘ .امليزة عن اآلخرين

لتبين أية جتربة خيالية هو ما يعين أننا أمام أفراد عرضة فرد ال تارƸي، ال تراكمي، ليس له جتربة، و
   .تدƭهم يف احلظرية اإلنسانية

  
هذا النوț  إىلاخلطاǡ التلفزيوين يتجه  أنمن  ،يف ما ذكرناه سالفا Morinهذا ما حتدǫ عنه و

 خصوصياته إىل اإلنسانالن مثل اخلطاǡ الذي يعيد . ملهيأ نفسيا لتلقي الرسالةمن اجلمهور ا
تقف بني الفرد  أنالعوائق اليت ميكن  أو بǚزالة العقبات يقوم إƴا، )أي الغريزية( األوىل االنثروبولوجية

      راهقني امل على دراسة مقارنة آلثار التثقيف تǘكده الذي األمرهو و .املشاهد و اخلطاǡ التلفزيوين
    من خالهلا توصال Shanahanو    Morgan قام هبا )Argentine(األرجنتنيو  )Taiwan(يف تايوان

يكية تكون آثار الربامǰ األمر كم هائل منƭتمع مثل األرجنتني حيث يتعرض األفراد إىل  أن إىل
يتسم بالرقابة لتايواين الذي أن اجملتمع ا ا، بينما وجدعلى أفرادهالتثقيف بارزة املشاهدة الضخمة و

فان ،)يف مقابل مدمنة (عادية  فيه املشاهدةو ندرة وجود الربامǰ األمريكية،لوسائل اإلعالم، و احلكومية
  .آثار التثقيف فيه قليلة

  
 ةوإƴا دراسإال انه ال ينبغي أن يفهم هذا على انه دعوة إىل رقابة وسائل االتصال اجلماهريية،  

Morgan وShanahan   املشاهدة التلفزيونية والفرد، و املتغريات اليت ميكن أن  العالقة بنيتربز لنا
عن  )و املنع/أو( ثقافة اجملتمع، أو االمتناț هذه العالقة، و من هذه املتغرياتتتدخل لتحديد طبيعة 

م على بǚجبارهبعȐ اجملتمعات اليت تعجز على حتصني أفرادها ثقافيا، تقوم  أن احلاصلو . املشاهدة
و يف الكثري من األحيان هي نفسها اجملتمعات اليت تدفع بأفرادها إىل االنتقال  .خيارات ثقافية معينة
تǘكد الدراسة أن  ،من جهة أخرىو .إىل القبول و اإلذعان الكلي ،الرفȐ الكليبطريقة متطرفة من 

    االجتماعية  متالف سياقاهترغم اخ يعيشون نفس العواƁ اخليالية جتعلهملنفس الربامǰ  األفراد تعرض
  .باملواطن العاملي Morinو ما ينتǰ لنا ما يسميه  
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       فيكمن ،Cary Horvathاالختالف الذي ملسناه بني هذه الدراسة و دراسة  على صعيدو
 Caryسوى مع عامل الرغبة يف املشاهدة، بينما أكد حالة النقص كوننا Ɓ جند ارتباطا لعامل  يف

Horvath هذا العامل مع كل العوامل املكونة للمقياس القةع.  
  
  .اإلدمان على املشاهدة وبناء اƩقيقة االجتماعية . 2
  

و بعد استنطاق خمتلف . بعد حتديد طبيعة املشاهدة التلفزيونية من حيث حجمها، و نوعيتها
ليت شكلت لنا األرضية االنظرية  ات البحث، انطالقا منالعالقات االرتباطية اليت مهدنا هلا يف افتراض

دمان على املشاهدة العالقة بني اإل حتليلو املنهجية العملية، ننتقل إىل مستوى آخر يف  التفسريية
تحكم يف احلياة، الة املرتبطة بالثقة يف اآلخرين، ودوره يف بناء أفراد العينة للحقيقة االجتماعيالتلفزيونية و

  .الروابط االجتماعيةو
  

على  األوصاف إطالقتعقيدا، يتطلب احلذر يف  أكثربيعة الظاهرة مستوى يشكل البحث يف طو
   و التأكد من مالئمة التفسري باملقارنة مع النتيجة، ألننا أمام عالقات ملزمة لبعضها البعȐ،  ،الظواهر

، قةتقارǡ الدو إن إمكانيات اخلطأ و الصواǡ يف حتديد طبيعة العالقة حمسوبة، و ممكن القول عنها أŒا 
أننا بصدد التنبǘ مبتغري تابع ألننا أمام عالقات خطية ذات اجتاه أحادي، ملزمة من الناحية العالقاتية، أي 

   .خالل تأثري متغري مستقل فيه من
  

بناءها من  إعادةƜثنا هذا إذ بعد تفكيȬ العالقة من اجل فهمها  Ʋاول ميثل هذا العنصر حمور و
لذا علينا أن بقيت أجزاء فال داللة حتملها، و ليتها، الن األجزاء إذاجديد حƓ يتسƖ لنا فهمها يف ك

  .ندخلها يف قالب اƽل يسمح لنا بǚعادة تركيبها حƓ تصبح مفهومة
  

ما ه كلّان"الدراسات اليت أجريت على تأثري التلفزيون يف البناء االجتماعي للحقيقة،  جلتǘكد 
 أŒاالعاƁ التلفزيوين، كلما اعتقد  إطار لواقع يفشّوهة لللصور امل تعرض الفرد املشاهد بصفة مستمرة
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و بدرجة كبرية  األساسياعتمادها ز هلذه الدراسات العامل املمّي يبقى أن و.  1"للعاƁ نموذǯ احلقيقيال
يف التلفزيون لربط العالقة بني الصور التلفزيونية و الواقع، و انعكاس ذلȬ على  على مظاهر العنف

ه يف هذا البحث، و التركيز بدال الذي حرصنا على تفادي األمرو هو . للحقيقة االجتماعيةإدراȫ الفرد 
الثقة يف اآلخرين، و التحكم يف احلياة، و الروابط  هيعية وعلى بعȐ االجتاهات االجتما لȬن ذم

  .خرين، و الروابط االجتماعيةمتثل هذه االجتاهات عالقة الفرد مع ذاته، نظرته لɈ .الشخصية
  

يكمن الغرض من ذلȬ ونظرة هذا األخري حلياته اخلاصة،  ،للتحكم يف احلياة إدراȫ الفرد يعكس
احلياة  قدماليت ت ،الصور التلفزيونية إىل املداوم تعرضه ، يف حالالفرد حياته هبا فهم الكيفية اليت يدرȫ يف

إدراȫ الفرد  ما تأثري ذلȬ على ، و)، و املفاهيمالعودة إىل إشكالية البحث( أŒا حياة للهو، واإلثارةعلى 
هو ما و" يشغل حميطنا الرمزي "    Gerbner Georgeاليوم كما يقول  نحلياته الواقعية، الن التلفزيو

قوة ثقافية متميزة و مهيمنة يف "كديناميكية، و نفسر هذه الديناميكية كø ، و نفسره إليهننظر  أنناجيعل 
  .اشرنا إىل هذا يف العنصر السابق املتعلق باالنتقائية أثناء املشاهدةو لقد سبق و أن  ، 2"عصرنا احلايل

  
       ، Ɉخرينلالعينة  أفراد إدراȫ االجتاهيعكس هذا  يرتبط االجتاه الثاين بالثقة يف اآلخرين، و

، و اندماجهم يف اليت تنعكس على سلوكهمعلى نظرهتم  أساسااليت تقوم  مبفهم تنبǘاهتو يسمح لنا 
اليت طرحها  األسئلة من بطريقة ما مستوحىاالجتاه هذا  أنو ميكن القول . االجتماعية همأوساط

Gerbner  اجلار يف دراسته ( التخوف من اآلخر يف اجملتمعحول(،  ǯحت له باالستنتاƧ أنو اليت 
الذي  ، فاخلوف هوالصور التلفزيونية تولد اخلوف من اآلخر أكثر مما تدفع إىل العنف بطريقة مباشرة

هلذا فان و. يدفع الفرد إىل التوجس داخل اجملتمع و يولد لديه استعدادات ملمارسة العنف جتاه اآلخرين
منه فان معرفة إدراȫ أفراد العينة لɈخرين و ،إدراȫ الفرد لɈخر هو الذي Ʒدد سلوȫ هذا األخري اجتاهه

  .يسمح لنا بالتنبǘ بسلوكياهتم اجتاههم
  

                                                 
1 Shapiro Michael. A, Memory and Decision Process in the Construction of Social Reality, 
Communication Research, Vol.18,1, 1991, p17 
2 Gerbner George, Cultivation Analysis: An Overview.. ,Op. Cite, p191 
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 إدراȫالذي نتنبأ به يف هذا العنصر، و يعكس هذا األخري الثالث  هاالجتا متثل الروابط الشخصية
قيقي القائم، بينما العاƁ احل إىلالعينة  أفرادما مييز  هذا االجتاه انه Ʒيل العينة للروابط الشخصية، و أفراد

سقاȓ اإل الذي يقتربون إليه عن طريقالواقع املمكن  إىلالسالفي الذكر ƷيالŒم االجتاهني 
)Projection(  .   

 

االجتاهات االجتماعية تباȓ بني املشاهدة التلفزيونية وإذا نظرنا إىل النتائǰ العامة لعالقات االر
إذا دقّقنا يف طبيعة العالقة فǚننا جند أن هناȫ تأثري للمشاهدة د أن هناȫ ارتباȓ بني االثنني، وفǚننا جن

هذا Ƹول لنا إمكانية القول بناءا على هذه النتائǰ م اليومية، وات األفراد يف حياهتالتلفزيونية على اجتاه
ة املرتبطة بالثقة االجتماعي ما لبناء حقائقهوŒباملعلومات اليت يستخدم األفرادأن املشاهدة التلفزيونية متد 

ة ال يف التحكم يف احلياة، باستثناء الروابط الشخصية اليت يظهر أن املشاهدة التلفزيونييف اآلخرين، و
   .تساهم بطريقة أو بأخرى يف بناء إدراȫ الفرد هلذه األخرية

  
العالقة املبهمة اليت ينسجها  عن عند حديثنا إليه اإلشارةتǘكد هذه النتيجة العامة ما سبقت 

 الفرد حقيقة من إليهبني ما يتطلع  الوجداين Ȑبالتناقالفرد املشاهد مع الوسيلة، وهي العالقة اليت تتسم 
بني توقعات اجملتمع من املشاهدة التلفزيونية  اليت قد حتّدد املشاهدة احلقيقية قته مع الوسيلة، وخالل عال

لكن يف حاالت كثرية تكون مسامهتها يف وضع الفرد املشاهد يف و) يف مقابل املشاهدة املرغوبة (للفرد 
فسر اعتبار أفراد العينة أن هو ما يو. خل توقعات اآلخرين يف احلسبانحرǯ أثناء املشاهدة، إذا كان يد

العودة إىل توزيع العينة على (املشاهدة تسبب هلم مشكلة، فهناȫ احتمال أن تكون هذه املشكلة حقيقية 
هو اعتبار احلرǯ أثناء املشاهدة هو األقوى، هو االحتمال ، و، إال أن االحتمال اآلخر) هذا العامل بنود

  .)رات االجتماعية للتفسري العودة إىل التصو( املشكلة يف حد ذاهتا 

 
 العينة، أفراديقوي هذا االحتمال هو السياق االجتماعي و الثقايف الذي يتواجد فيه  أنما ميكن و

و ƭمل التناقضات اليت الفرد اجتماعيا،  الثقافة اليت تǘطرتتسم به  أنو نقصد هنا الغموض الذي ميكن 
اجلزائريني الذين حاولوا تشخيص مشكالت  و املفكرين من الباحثني عديدو قد أشار إىل هذا . حتتويها

  الذي يرى "لشرف مصطفى"غرار على انطالقا من الكليات  اجملتمع الثقافية
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السعي لتحقيق التوازن بني القدمي الذي فقد رونقه و بني ... تستلزم... التربية الذاتية نأ"
يصبح  أنال يلبث هذا اجلديد و . بصورة تكاد تكون عفوية اإلنساناجلديد الذي يتقّبله 

أيضا، حƓ و لو كانت هلذا هو العمدة يف العالقات االجتماعية، بل يف العالقات السياسية 
من  ةعن هذا تتولد الصور الرئيسية الثالثو. وعيوǡ تفوق نقائص القدمي اجلديد نقائص

ǡالفكري اخلاص باإلنسان املغلو ȫق مسدود، فهو يظل طوال حياته يسري يف طري. السلو
لكن بدون و و جيد نفسه يف آخر األمر قد استعرض املاضي و احلاضر و املستقبل،

  1."فائدة
  

Ʒصرها يف و ،أن هذه التناقضات تنعكس على سلوكيات األفراد يف اجملتمع "لشرف"يضيف و
  بعȐ الصور فيقول

  
ال بد من الذي (عن حل وسط بني املاضي اإلنسانجندها يف Ɯث هذا  األوىلالصورة  أن"

، و بني احلاضر و ما تتطلبه املعاصرة من )من صعوبة إحيائهالتخلي عن بعضه، ملا يف 
و الصورة الثانية من هذا السلوȫ جندها يف اجتهاد املغلوǡ لكي يعلّم نفسه ... أمور
و الصورة األخرية هلذا السلوȫ متمثلة يف الشعور بنوț من السخط الناشǜ عن ... بنفسه

   الرضا، و السري املتعثر إىل األمام، و النكوص بسبب احلنني إىل املاضي،  الفشل، و عدم
و احلركة الذاهبة اآليبة اليت جتعله مذبذبا بني الرجوț املستحيل إىل املاضي، و املسايرة 

 "2.املستحيلة هلذا احلاضر احلافل مبظاهر التقدم املغرية
  

   عكسيهذه الثنائية له عواقب وخيمة، و مناملتولّد يǘكد لشرف أن هذا االضطراǡ النفسي و
  3".، بل هي ثقافة ضعيفة حمكوم عليها بالزوالأصالةثقافة زائفة ال جذور هلا و ال " 
  

                                                 
   420- 419ص . 1983. الجزائر. المؤسسة الوطنية للكتاب. حنفي بن عيسى: تر. األمة و المجتمع: ئرالجزا. مصطفى لشرف  1
  420ص ... المرجع نفسه   2
  420ص ... المرجع نفسه   3
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على الرغم من االختالف املوجود  ،قدم التشخيص نفسهبن بين ي على صعيد آخر جند مالȬو
لكل واحد  حƓ األيديولوجية،و ،النظريةو ،ةلفية املعرفياخلبني املفكرين يف تفسري الظاهرة، انطالقا من 

   "نيببن " فيقول منهما،
  

ن جزءا من ƭتمع عاملي عال التقنية يبيعه فهو يكّو: اجملتمع ليس منغلقا على ذاته أن "
        اعتبار ملعايريه، إعداديرغمه على ض عليه يف الوقت نفسه مقاييسه، ويفرو األشياء

و لقد كان تطوره منذ نصف القرن، مشروطا هبذه . حسنها و رديئها أفكارهو على متثل 
على مفعول هذه  اإلسالميلقد رّد اجملتمع و. واحلتمية كذلȬ لصرف،الرابطة املادية ا

يف اجملال الفكري ، فكان  اإللزاميف احلقل االقتصادي، و فوق  إلزاماالرابطة، باعتبارها 
 ، اليت ادخلها يف حياته األشياءلساحق، لكومات رده هذا، لكي يتمكن من حتمل الثقل ا

باإللزام من طرف : و لكي يستوعب الضغط الضخم لألفكار اليت هتدد شخصيته و بقاءه
يف  األزياءيقذف احد مصممي  أناألشياء، و ما فوق اإللزام من طرف األفكار، فما 

طورة يف العواصم Ɲ األخالقيةباريس مبوضة خارجة عن العرف، حƓ تثار مشكلة الشوال 
  . 1"...، حيث يستدعي احلدǫ استفتاء املشايǸ املوقرين يف املوضوțاإلسالمية

  
   وبناءا على هذا جند أن كال املفكرين يǘكدان على ثنائية املاضي و احلاضر، األصيل و الوافد، 

شعورا بعدم االرتياح  تولّد لدى الفرد كل الشحنات العاطفية، و القيمية، و االجتماعية املتناقضة اليت و
تارة و الغازي  و احلرǯ، يف التعامل مع اآلخر غري اǂدد ثقافيا، و الذي تعّودنا على اعتباره املستعمر

احلياة، بل إن أكثر الوقت نقضيه د بيننا، و يتقاسم معنا الوقت، ولكنه اآلن هو موجو، و...تارة أخرى
، كثرية مراتيعلّمنا تارة أخرى، و Ƹربنا و يضحكنا مرة، وفه)التلفزيونية  التلفزيون و الربامǰ(برفقته 

مع اآلخر ثقافيا، هي اليت تولّد  افهو الواسطة بيننا و بني العاƁ املتطّور، إذا هذه الثنائية اليت حتكم عالقتن
 حالة، بني الرغبة يف املشاهدة، و ةمع الربامǰ التلفزيوني ملدى أفراد العينة ذلȬ التناقȐ يف تعامله

بني الرغبة يف املشاهدة و، استسالما لɈخرخضوعا واملشاهدة التلفزيونية النقص، بني اعتبار التلفزيون و

                                                 
  29ص . 1990. اجلزائر.  ȓ2. دار الفكر. فȮرة كومنولǬ إسالمɄمالȬ بن بين،   1
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هذه النظرة هي اليت تنعكس على و ،اليت تسمح لنا بربط العالقة مع اجملتمعات املتطورة املستمرة
  : اليب نور الدينو هذه احلالة من التناقȐ الوجداين يعّرفها طو اجتماعيا، األفرادسلوكيات 

 
 اإلدارةƭموț االجتاهات و التصورات اليت يستخدمها الفاعل يف حياته اليومية من اجل  "

على توازنه النفسي، و تعامالته  حفاșا ،احلسنة لصراț القيم الذي يواجهه باستمرار
  1"االجتماعية

 
 اليت تربز، التفريقية نتقائيةباالجتاهات االتعبريا عن هذه احلالة جند ما يسميه  األكثر األوجهمن و

  يف وضعيات اجتماعية حمّددة فيقول
  

 Formalisme   أواالجتماعية  داعي اǂافظةب عندما يضطر الفاعل تربز هذه االجتاهات" 
للقيم، من اجل التعبري  األصليةستخراǯ معاين ثقافية خاصة من املدونة إىل ااالجتماعية 

امليزة النفسية اليت تشعر ... يوفر هنفس و املوقف... لتقليديةعن ارتباطه باملعايري و القيم ا
توفر له إمكانية التكفري عن اخلروق اليت بǚمكاŒا التأثري الفرد باالنتماء للجماعة، و اليت 
  2 ."على عالقاته اليومية مع التقاليد

  
 عالقتهم مع يف العينة أفراد قد تكون هذه احلالة هي احلالة اليت تنتاǡ الفرد املشاهد منو

التلفزيون، و لقد اشرنا يف بداية هذا العنصر أن النتائǰ اليت șهرت من خالل التحليل اإلحصائي 
الرغبة يف املشاهدة مع عوامل االجتاهات االجتماعية باستثناء رتباȓ عاملي املشاهدة املشكلة، وأșهرت ا

  .املشاهدين من أفراد العينة و هو ما يǘكد حالة عدم االرتياح اليت تنتاǡ. الروابط الشخصية

  
  
  
  

                                                 
1 Toualbi-Thaalibi N, L’Ordre et Le Désordre, Casbah Editions, Alger, 2006, p25 
2 Ibid. p25 
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  البناء االجتماعɄ للثقة يف اɇخرين .  1.  2
  

Ʋاول من خالل هذا العنصر اإلجابة على جزء من الفرضية الثالثة يف البحث اليت Ƴترب من 
هو ما يسمح لنا بالتنبǘ ثقة أفراد العينة يف اآلخرين، و ى تأثري املشاهدة التلفزيونية يفخالهلا مد

لوكيات األفراد جتاه اآلخرين بناءا على مشاهدهتم للتلفزيون، و بطريقة أخرى كيف يبين أفراد عينة بس
البحث حقيقتهم االجتماعية املتعلقة بالثقة يف اآلخرين، انطالقا من مشاهدهتم التلفزيونية من حيث 

   .حجمها أو خصوصيتها
  

يف حتديد عالقة االƲدار بني   Enterة لقد اشرنا يف البناء املنهجي للبحث أننا اخترنا طريقو
املتغريات املستقلة اليت هي يف حالتنا كل من حجم املشاهدة، و االنتقائية يف املشاهدة، و اإلدمان على 

لقد شرحنا و. ، باملتغري التابع الذي هو يف حالتنا الثقة يف اآلخرينالثالثة ƭتمعةاملشاهدة بعوامله 
الذي يعود أساسا إىل انه يأخذ الختيار دون غريه من اخليارات اإلحصائية و األسباǡ اليت دفعتنا هلذا ا

 أننا أبداال يعين  ،افتراضا يف ƽوليتهااعتبار املشاهدة املدمنة  أن إال، كل العوامل بنفس القدر من األمهية
 ȫرǂيفسر  أننه ن شأم ألنهعلى املتغري املستقل من بني العوامل األخرى،  ريللتأثال نبحث عن العامل ا

اليت  األخرى الثقافية ، عن السياقات االجتماعيةالثقايف لنا خصوصية عينة Ɯثنا يف سياقها االجتماعي
țشكّلت التراكم البحثي يف هذا املوضو.  

  
يسمح لنا ƴوذǯ االƲدار اخلاص بالعالقة بني املتغري املستقل مقياس املشاهدة التلفزيونية مع املتغري 

ة يف اآلخرين القول بان اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية يسمح بالتنبǘ باالجتاه االجتماعي التابع الثق
تستطيع التنبǘ كمتغريات مستقلة، يف املتغري التابع الثقة يف اآلخرين، و املتمثل يف الثقة يف اآلخرين، 

  .)F=3.209, p < .013  R2 ,030.=( ،030.املعّدل بR  øقيمة معامل مرّبع ، إذ قدرت % 3بنسبة 
  

و هنا املقصود ( تشري هذه النتائǰ إىل أن أفراد العينة يستخدمون املعلومات اليت تعرض عليهم و
من اجل بناء ) اإلخبارية املرتبطة بالربامǰ الدرامية وباملعلومات ليس األخبار، و إƴا كل املعلومات 

 ,Hawkinsعلى غرار  ر العديد من الباحثنيقد فسو .ثقتهم فيهميقة املرتبطة بنظرهتم لɈخرين، واحلق
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Pingree, and Adler اŒسسات، هذه الثقة على أǘيث ثقة يف املƜ أن ال ǰالدرامية من  التلفزيونيةربام
وتظهرهم يف وضعيات  رجال شرطة أو قضاة أو وزراء، تنتقد أŒاومسلسالت على الرغم من  أفالم

، دائما  أو املǘسسات اليت حتمي الضعاف ظام القائميف الن أبدانظر ال تعيد ال أŒا إالّ .∗ناقدة ساخرة، و
لون االستثناء فيما ا أŒم يف آخر املطاف يشكّ، إلّذاته حƓ عندما يكون مصدر املظاƁ أفرادا من النظام

     . ، و أن النظام يف خدمة الفرد)العودة إىل مرتون( يسميه الوșيفيون 
  

 لعلّو ،يف الفضاء العامله  منافسة عتربهاƷمل ثقافة املǘسسات اليت يال  الفرد يف سياقنا أن إال
داخل  ملمارسة سلطتهم األفرادبعȐ  أو األفراديد يف  أدوات ) املǘسسات (ها اعتبار إىلهذا يعود 
 أنو ،إليهاال يكون للمǘسسات بقدر ما هو والء للجماعة اليت ينتمي  األفرادهلذا فان والء اجملتمع، و
اليت حتميه إذا تطلب األمر  أŒا هيال تتركه أبدا، و إليهااجلماعة اليت ينتمي  أنلثقة هي ثقة يف هذه ا
Ȭكما يو .ذلȬاجملتمعات التقليدية بان  إطاريف  ، فان األفراد يعون"سليمان مظهر" شري إىل ذل

  .مجاعة إىلمن خالل االنتماء  ال يتم إال ،أصال موجودهو ماندماجه
  

« C’est en effet à travers ces réseaux que les individus sont façonnés et 
gérés de telle façon qu’ils apprennent et, au besoin, vérifient qu’ils ne 
peuvent évoluer qu’à l’appui des soutiens que leur procurent leurs relations 
sociales et que, par conséquent, ils ne peuvent éventuellement compter que 
sur ceux avec lesquels ils sont en contact permanent. »1 

  
هذا يǘكد أيضا أن يف قراءة األفراد، و بقوة حاضرهذا يدفعنا إىل القول بان السياق الثقايف و

            عنصري التجذر و  الرجوț إىل الفصل املتعلق بالتصورات االجتماعية(معقد  مسار البناء االجتماعي جّد
نتيجة  أن على العملية، إال انه من الضروري التأكيد منأن التلفزيون هو جزء فقط ، و) و املوضوعانية

        .عموماتدعيم عدم الثقة امليل إىل  تأثري املشاهدة على بناء األفراد للثقة يف اآلخرين ثابتة يف اجتاه
العينة ال يعربون صراحة  أفراد أننالحȘ  فǚننامل الثقة يف اآلخرين العينة على عا توزيع إىلبالنظر  إذ

                                                 
 James Chesebro, Communication, Values, and Popular Television Series, Communicationانظر    ∗

Quarterly, 51(4), 2003, 367-418 
1 Medhar S, Achaibou M, Typologie de la Violence A Travers la Société Algérienne –Essai de 
Théorisation-, Revue des deux Rives, Edition LRPSO, 1, 2004, p 26 
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( هذا اخليار  إىلانه يبقى انه مييل  إالعلى الثقة يف اآلخر بصفة عامة رغم انه ال يعرب عن ذلȬ صراحة، 
  )انظر اجلدول 

  
  اɇخرينامل الثقة يف يوضǴ وصيف ع) 34( جدول 

  

  املتوسط   
اخلطأ املعياري
  املتوسط

Ʋرافاال
  املعياري

  القيمة العليا  القيمة الدنيا  التفلطح  االلتواء

  4.22  1.00  256.-  068.  656.  038.  2.295 الثقة يف اآلخرين

  
فان أفراد عينة )   Hawkins, Pingree,  )1982  إليه أشارجند انه عكس ما  فǚننا أكثردققنا  إذاو

وسطات بنود عامل الثقة يف اآلخرين، و اƲرافاهتا و هذا تǘكده مت .Ɯثنا ال تعرب عن ثقتها يف اآلخر
  : املعيارية

 m= 1.987, SD= 1.019: )يهتم معظم الناس براحة اآلخرين( 5البند  -

   m= 2.271, SD= 1.036):الناس قصارى جهدهم ملساعدة شخص ما امعظم لسيبذ( 7البند  -

  m= 2.855, SD= 1.156):  الفرصة سيقدم معظم الناس يد املساعدة إذا ما أعطيت هلم( 9البند  -

  
دعم فرضية يف املقابل ت فŒǚا ,Hawkins, Pingreeكانت هذه النتائǰ تتعارض مع نتائǰ   إذاو

 إƴاالقيام بسلوكيات ما مباشرة بعد مشاهدهتا، و  إىل األفرادالتلفزيون ال يدفع  أنالتثقيف اليت تعترب 
 ǫدƷ مع  ،الفرد شعورا بعدم الثقة يف اآلخر د لدىالصور التلفزيونية تولّ أنالذي ǫو هو ما حد

السبب املباشر ملمارسة  أبداƁ تكن مشاعر التوجس من اآلخر، و األفرادمشاهد العنف اليت ولدت لدى 
هذا االستعداد ، وو االجتماعي ملمارسة العنف ،االستعداد النفسي األفراددت لدى العنف، و إƴا ولّ
ذا ل يصبح قويا وو هذا االحتما) إىل حتديد املفاهيمالعودة ( خر املعمم اآل" ميد"يوفره ما يسميه 

وșيفة اآلخر املعمم يف حالة اآلخر املعمم بالنسبة للفرد، و إىلمصداقية عندما يتحول التلفزيون 
  و انه هو السائد  ،الذي يشاهده هو ما يتوافق عليه اجملتمع أنعلى  االطمئنانالتلفزيون انه يوفر للفرد 

شاشة  أمامجزئا مهما من وقتهم  األقلعلى  أويقضون جل وقتهم  أفراد أمامعندما نكون والشائع، و
  .  ل جزئا مهما من اآلخر املعمم بالنسبة للفرد، فǚننا نفترض أن هذا األخري يشكّالتلفزيون
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هو  ،يف اآلخرينعن عدم ثقتهم أفراد العينة ر من خالهلا اليت يعّبلعل النتائǰ اليت توصلنا إليها وو
الدراما املسائية، مثل ماعي، خاصة بالنسبة للمسلسالت، ونتيجة تعرضهم املستمر ملشاهد العنف االجت

)24 Chrono, Les Experts, Prison Break, Lost, FBI Portés Disparues…  (ر هي تصّوو
        ولده، الزوǯ والد واخليانة واخلديعة، واحليلة، وعدم الثقة بني ال عالقات اجتماعية مبنية على

يتعامل  هالفرد الذي يتعّود على هذه الصور فان أناƜ ،ƀيث ... جارهو ، اجلارأمهاوزوجته، البنت و
، و قد أكدت العديد من الدراسات هذا االنطباț لدى املشاهدين الذين يداومون الواقع كأŒامعها و 

يف الدراسة اليت قاموا هبا على   Hawkins, Pingree, and Adler  إليه يشري ما  على املشاهدة على غرار
املشاهدين املدمنني على التلفزيون  " الواليات املتحدة األمريكية، و استراليا أن يفعينات من املراهقني 

) 1986(هي النتيجة نفسها اليت توصل إليها ، و 1"يعتقدون أن العاƁ هو كما يشاهدونه يف التلفزيون
Gerbner et al. باإلضافة إىل  ،من قبل  Hawkins, Pingree,  )1982 ( .كد أن األفراد وǘهو ما ي

من التلفزيون يف إسقاȓ أحكامهم على واقعهم ، على األقل  إىل حد كبري على ما يتعلمونه يعتمدون
ȫعلى مستوى اإلدرا.  

  
        التلفزيونية ǰامالرب أنواțبني املتغري املستقل  التأثريثبوت عالقة  هو التفسري يǘكد هذاما و

 ,029.=( اآلخرينبالتنبǘ بالثقة يف الربامǰ التلفزيونية تسمح لنا  أنالثقة يف اآلخرين Ɯيث  التابع املتغريو

F=2.717, p < .020 R2(. هذا يعين أن أفراد عينة البحث يعتمدون على ما يشاهدون من صور و
دوǫ شرطا حل األنواțجتعل من وجود كل  Enter أن طريقةƜكم  -الربامǰ  خمتلفتلفزيونية يف 

قدرة على التنبǘ من  األكثرالربنامǰ  الكوميدياو يشكل برنامǰ . من اجل بناء ثقتهم يف اآلخرين -التأثري
 ǰجيعل ماثلفان الت، ما ذكرناه فيما سبق إىلانه بالنظر  إال ،األخرىالربام ǰالذي تتسم به هذه الربام 

  .االنتقائية Ɓ تظهر كعامل حاسم يف املشاهدة التلفزيونية أنخاصة و اختالفها اختالفا شكليا،
  

حجم املشاهدة على  تأثريلعل امللفت لالنتباه يف التنبǘ بعامل الثقة يف اآلخرين هو عدم ثبوت و
  :يف دراسته إذ يقول   Rubinيǘكده  هذاالثقة يف اآلخرين و إىل األفرادنظرة 

  
                                                 
1 Hawkins P.R, Pingree S, Adler I, Searching For Cognitive Processes in the Cultivation Effect –Adult 
and Adolescent Samples in the United States and America -, Human Communication Research, 13(4), 
1987,  p572  
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 تباȓ يف هذه الدراسة تبني أن املبحوثني يشعرون بصفةأن املتوسطات و عالقات االر "
 ,Rubin( "لتلفزيونل بصفة مستقلة متاما عن مستوى التعرض ... بالثقة يف اآلخرين ƴطية

1988, p 125 (  

 : هلكنه يف املقابل يǘكد على أنو

 
 األوبرااكرب من  اعدد قد يشاهد املبحوǫمع النقص امللحوظ يف الثقة يف اآلخرين " 
   )Rubin, 1988, p128  "( عن عدم فعالية تفاعالته االجتماعيةلصابونية للتعويȐ ا

  
 ستغرقهباحلجم الساعي الذي ي بالضرورة ليست مرتبطة التأثريعالقات  أنهذا يǘكد على و
، انه يف بعȐ الوضعيات إال ،هذا العامل أمهيةنبالȠ يف التقليل من  أنالتلفزيون من دون  أماماملشاهد 
Ɲصوصيات  أكثرمرتبطة  أخرىتتدخل فيها عدة عوامل  ،لتصبح عالقة متميزة ،العالقة احلجم وزتتجا
و هذا ما تبني لنا فيما يتعلق بعامل الثقة يف اآلخرين، و قد  ،يف عالقتهم مع الوسيلة و حمتوياهتا األفراد
عينة Ɯثنا  أفراد تأثرجتعل  أناخلصوصيات الثقافية اليت ميكن  إىلو اشرنا  لنا يف بداية هذا العنصر ،فّص

، استراليا، األرجنتني، على غرار الواليات املتحدة( متميزة عن ما وجدناه يف سياقات ثقافية خمتلفة
  .عرض التراǫ النظري و املفاهيمي للبحث أثناءبعضها  إىل اإلشارةسبق  ).تايوان

 
 
  .البناء االجتماعɄ للتحȮم يف اƩياة. 2.  2
  

       اجيابية  ، هو احتواǗه على قيمالثقة يف اآلخرينل التحكم يف احلياة مقارنة بعام ما مييزإن 
يم أفراد يقية تيعطي توازنا يف النظرة إىل كيفية إدارة احلياة، أو كيف ذا من شانه أنسلبية، و ه أخرىو

  .ما يشاهدون من صور يف عاƁ التلفزيون إىلياهتم بالنظر حلالعينة 
 

      العينة على عامل التحكم يف احلياة توجها Ʋو االعتقاد أŒم قادرون على تسيري  يظهر توزيع أفراد
إدارة حياهتم، إذ أن العينة تتوزț طبيعيا مع ميلها Ʋو التأكيد على أŒا تتحكم يف زمام األمور و
)m=3.159, SD=.608.( ّأن إالȘبعني االعتبار نأخذ عندماد من الترّد انوع نا نالح  ȫأفراد العينة إدرا
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 همعدم رضال أفراد العينة تعبري )  m= 3.780, SD=1.208(∗)10(البند العاشر  Ɯيث يظهر .لسعادهتم
 إالهذا ال يكون و .واقعهممن  أفضلواقع  إىلطالعهم ضا ، و قد يكون سبب ذلȬعلى واقعهم احلايل

للفرد بدائل حياتية، Ɯيث  يقدم اتصوريا إطارمن خالل احتكاكهم بالصور التلفزيونية اليت تشكل 
لقد نفى ، وشاملعاي مهواقعإىل إعادة النظر يف  مللحياة تدفعه أخرى إمكانياتتعرض على املشاهدين 
 السبب يف تطلعهم إىل حياة أفضل، يكون واقع اآلخرين يف احلياة اليومية هو أفراد عينة البحث أن

من سعادة  ليسوا اقلّ أŒم ،اآلخرين و حياة بني حياهتم  املقارنة عندما طلب منهم بصراحة  عربواف
 ,m=2.827(  •)12(العينة على البند الثاين عشر  أفراديظهر هذا جليا يف توزيع و اآلخرين، 

SD=1.290  ( ،     كد وǘأنهذا جيعلنا ن  ȫهو الذي يولد  التلفزيونيةمع الصور  أفراد العينةاحتكا
  .زعمنا هذا لعل نتائǰ االƲدار تǘكد، وعاƁ احلياة اليوميةيف  شاملعايلديهم عدم الرضا عن الواقع 

  
ǘثر يف تلفزيونية بغȐ النظر عن طبيعتها يتربز نتائǰ التحليل اإلحصائي على أن حجم املشاهدة ال

الوقت الذي يقضيه الفرد أمام التلفزيون يسمح لنا بالتنبǘ بǚدراكه أفراد العينة يف حياهتم، وم حتكّ
إجابات املبحوثني تأيت هذه النتائǰ تأكيدا ملا ذهبنا إليه يف تفسرينا لبعȐ و. وإدارهتا ةاحلياللتحكم يف 

هو الذي يشعر الفرد بالتحكم يف  شال الواقع املعاي ،أن التلفزيونبالتأكد من اليت Ƨحت لنا و اجلزئية، 
ض للتلفزيون يساهم عّرأن الت"اللذان أكّدا )  Gerbner & Gross, 1976( توصل إليه ما و هذا احلياة، 

يكمن  Gerbnerدراسة و بني دراستنا األساسياالختالف  أن إال، ""يف إدراȫ الفرد للحقيقة االجتماعية
العنف، بينما يف هذه الدراسة و السليب للتلفزيون من خالل اخلوف األثريǘكد على  األخريهذا  أنيف 

 أناجيابية، و آراءهمية يف احلكم على واقعهم كانت بالصور التلفزيون يتأثرونالعينة الذين  أفراد أنșهر 
 إدراكهمعينة البحث يف  أفراد رأيل اثر التلفزيون يف هذه احلالة كان اجيابيا Ɯيث انه هو من شكّ

      023. بø املعّدل Rقيمة معامل مرّبع قدرت  :معادلة االƲدار كما يلي جاءتو .للتحكم يف حياهتم

  ).F=3.275, p < .039  R2 ,023.=(يت داللتها اإلحصائية كاآلو
  

                                                 
  .ميكن أن تكون حيايت اسعد مما هي عليها اآلن  ∗
  .مقارنة مع أناس آخرين فإنني آثيرا ما تنتابني الكآبة  •
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حد  إىلم يف املقابل تدّع فŒǚا  Gerbnerكانت هذه النتائơ ǰالف توقعات  إذا أخرى،من جهة  
  :و آخرون    Rubin, Perse, Taylor إليهابعيد النتائǰ اليت توصل 

  ."األمن إدراȫللتلفزيون يساهم يف  كثيفالتعرض ال أن  اșهر... حتليل االƲدار إن" 
  
  : أنون ريǘكد آخو
  

العالقات يرتقي بتشكيل، و إمكانية لألفرادحمتويات التلفزيون و سياق املشاهدة توفر " 
أن تشجع على تكثيف  ميكنشبه االجتماعية  العالقات " أنو ) Lull, 1980(  "الشخصية

يقصد بالعالقات شبه ، و) Horton & Wohl, 1956"( الثقة و الروابط الشخصية
  .الجتماعية تلȬ اليت ينسجها الفرد مع التلفزيونا

  
أن آثاره على ، والة يف تعزيز الترابط االجتماعيالتلفزيون قد يساهم مسامهة فّع أنوهذا يعين 

ميكن  إذاآلثار ليست متاثلية  أن Ɯيث .كليا أوإدراȫ األفراد لواقعهم االجتماعي ال يكون سلبيا دائما 
لبيا على الثقة يف التلفزيون يف دراستنا اثر س أنكيف  رأينا لقدو ،لعام إىلơتلف من عامل  أن

  .على التحكم يف احلياة كان اجيابيا تأثريهاآلخرين، بينما 
  
       ذلȬ، األمافترضت النظرية  إنال يكون دائما سلبيا و التأثري أنجند  فǚننا أخرىمن جهة و

 Rubin(و ) Ȭ)Shapiro A.M. 1991 كل من ذل إىلحدود املقاييس كما يشري يعود السبب إىل و

A.M, Perse E.M, Taylor D.S, 1988 ( و)Shrum L.J, O’Guinn T.C, 1993 (أنكيف  فرأينا 
 ǰنتائGerbner  ثر يف  إذ ،عامال سلبيا اعتبار التلفزيون إىل أوصلتهاليتǘيقدم للمشاهد عاملا مزيفا، ي

هو االنتقاد و إىل القيم السلبية اليت احتواها االستبيانأعاد كثريون السبب و نظرته للعاƁ احلقيقي،
 Rubin( أنيف حني  .لدراسات التثقيف) Doob A, MacDonald G, 1979(األساسي الذي قدمه 

A.M, Perse E.M, Taylor D.S, 1988 (هرت ،الدراسة احلاليةوșبني السليب  التأثريتفاوتا يف  أ       
دفع الذي افترضه Ɓ يكن هلا ال ،قد أشار إىل أن البنود االجيابية .Rubin A.M et alو إذا كان .االجيايبو
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يف املقياس  أقحمتالبنود االجيابية اليت  أن أșهرت ،استنا هذه على العكس من ذلȬيف Ɯثه، فان در
  .توازنا يف العالقة بني املشاهدة و احلقيقة االجتماعية أوجدت
   

 أنللتحكم يف احلياة، و  األفراد إدراȫيف املشاهدة ال تǘثر يف االنتقائية  إنșهر يف هذه الدراسة 
لواقعهم، و هذا  األفراد إدراȫالتلفزيون هو الذي يلعب دورا يف  أمام الفرد احلجم الساعي الذي يقضيه

التلفزيون بشمولية، و  إىلفراد العينة يف هذه العالقة بالذات ينظرون أن أيدل على  إƴا شيءدل على  إن
حتكاكهم الطويل مع التلفزيون هو الذي يقلص املسافة بني الواقع التلفزيوين، و الواقع املعايش ا أن

جيدون صعوبات يف  إذ ،لواقعهم األفرادو عادة ما يكون هلذا التداخل آثارا سلبية على معايشة . حقيقة
ثقة األفراد يف قدرهتم على  التلفزيون عزز إال أن العالقة اليت Ʋن بصددها، بّينت أناالجتماعي،  التأقلم

  .)اإلدراȫعلى مستوى ( األقلșاهريا على  ،التحكم يف حياهتم
  

فراد يف عاƁ احلياة اليومية، ميثل عامل التحكم يف احلياة اجلزء الثاين من فرضية التنبǘ باجتاهات األ
 أنالنظرة اليت ميكن وعن اآلخرين،  األفراد الذي يشكله نطباțاالكانت الثقة يف اآلخرين تعرب عن  إذاو

تعرب عن  هياملقاربة الكلية يف احلياة، و ر عناالقتراǡ منهم، فان التحكم يف احلياة يعّبكيفية تǘسس ل
      األدوات اليت يتوفر عليها الفرد إلدارة حياته من جهة،  ،النظرة الشمولية اليت تضع يف نفس الكفة

حدوثه بالطريقة اليت Ʒدǫ تكون له أية مسǘولية يف  قد اللواقع الذي ال يتحكم فيه الفرد وضغط او
  يضاف إىل هذين العنصرين العاƁ التلفزيوين الذي يعايشه الفرد دون أدƅ إمكانية للتصرف فيه، ، وهبا
نه يظهذا الذي  األقلعلى  أو( الذي يعايشه دون أن تكون له أية انعكاسات آنية على حياته املباشرة و

يستبدل . كعاƁ معياري أوكعاƁ مكّمل،  أو، )البدائل الوșيفية(كعاƁ بديل  إماه ، فيعايش)املشاهد 
بالثاين نقائص العاƁ املعايش، يف حني جيعل من  يكّمل العاƁ الذي Ʒ Ɓققه يف معاشه، بينما باألول
  .لعاƁ اخليايلإسقاطات ا أرضية، فيجعل من الواقع احلقيقي Ʋو احلياةنقطة انطالق  الثالث

  
أن  )املتعلقة بالتحكم يف احلياة (لنا إليها إىل حد اآلن ن من خالل النتائǰ اليت توّصقد تبّيو

لقد الحظنا و. ز انطباț األفراد بأŒم يتحكمون يف حياهتميتعز املشاهدة الكثرية للتلفزيون تساهم يف
العينة  أفراد أنيǘكد هذا و ،الروابط الشخصيةوت العالقة بني حجم املشاهدة على صعيد آخر عدم ثبو
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 إذاو. الروابط االجتماعية ال تǘثر يفأن هذه املشاهدة التلفزيونية ن اوقاتا اكرب أمام التلفزيون، ويقضو
، من أن أفراد ما ذكرناه سالفا فان نتيجة التوزيع تعزز ،العينة على هذا العامل أفراد دققنا النظر يف توزيع

أكثر من اعتبارهم جزءا  ،) M= 3.632, SD= .714( ة اجتماعيةيعتربون أنفسهم جزءا من مجاع العينة
فǚننا جند أن أفراد العينة ال يثقون يف  ،الثقة يف اآلخرين نتيجة و  بني هذه النتيجة ǚذا قارنا ف .من ƭتمع
     . يف الوقت نفسه يشعرون باالنتماء إىل مجاعة ما، و) الذين ميثلون اجملتمع يف هذه احلالة ( اآلخرين

يقوي حتليلنا السابق الذي اشرنا  هو ماو  الفرد يكون للجماعة على حساǡ اجملتمع، هذا يعين أن والءو
ǘأن التلفزيون و إن ثبت تأثريه على املستويات طر الفرد اجتماعيا، وفيه إىل أن اجملتمع التقليدي ي

عكس على اجتاهاته االجتماعية، فال شيء يǘكد أن هذه احلقيقة اليت يبنيها الفرد هي اليت تن ،اإلدراكية
، دة يف وضعيات حمّددةّدحم) Postures(يصطدم مع قوى اجتماعية تفرض عليه متوقعات  األخري االن هذ

            )اليت يستمدها من الصور التلفزيونية( تناقضات وجدانية بني بناءاته الذهنيةيه د لدهو ما يولّو
  .)االجتماعية تلو الءااليت تفرضها ا( ممارساته االجتماعيةو
    

ميثل حجم املشاهدة التلفزيونية يف دراستنا املستوى األول من العالقة بني التلفزيون و البناء 
 إىلشاشة التلفزيون يǘثر يف نظرته  أمامالوقت الذي يقضيه الفرد  أناالجتماعي للحقيقة و قد șهر 

هذه  أثناءة اليت متثل املستوى الثاين يف حتليلنا االنتقائي أن أيضاșهر قدرهتم على التحكم يف حياهتم، و
قد فسرنا ملاذا ال متثل االنتقائية واجتاههم Ʋو التحكم يف احلياة  إىل األفراداملشاهدة ال تǘثر يف نظرة 

اآلن سنحاول ، و)وهم االنتقائية يف املشاهدة العودة إىل عنصر ( عامال حاƧا يف مشاهدة أفراد العينة 
 )العودة إىل حتديد املفاهيم ( هذا  على املشاهدة كما حددناه يف Ɯثناية اليت يǘثر هبا اإلدمان تفسري الكيف

    .يف اجتاه التحكم يف احلياة
  

 ǘالتحليل اإلحصائي أن مفهوم اإلدمان على املشاهدة التلفزيونية يسمح لنا بالتنب ǰتشري نتائ
على املشاهدة تǘثر يف بناء أفراد العينة حلقيقة التحكم بعامل التحكم يف احلياة، مبعƖ أن عوامل اإلدمان 

و  044.املعّدل بR  øقيمة معامل مرّبع قدرت : لقد جاءت معادلة االƲدار على النحو اآليتو يف احلياة،
أن عوامل اإلدمان على  و هذا يعين )F=4.245, p < .002  R2 ,044.=( :داللتها اإلحصائية كاآليت 

لقد șهر من خالل و  ، % 4.5التنبǘ بادراȫ أفراد العينة للتحكم يف احلياة بنسبة املشاهدة تسهم يف 
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عوامل األخرى يتصدران ال نالنتائǰ أن عاملي املشاهدة الضخمة، و الرغبة يف املشاهدة مها العامالن اللذا
ǘمبا يليو. يف عملية التنب ǘانطالقا من هنا ميكننا التنب:  

  
مستوى  يتم علىم يف احلياة انطالقا من تعرضهم للصور التلفزيونية، البناء االجتماعي للتحك أن -

أمام التلفزيون تǘثر على التقييم الذي يقدمه حول الساعات اليت يقضيها الفرد  أن إذ  يكم
رافاهتا Ʋو ا املتوسطات أșهرت إذالعينة يكثرون من املشاهدة  أفراد أنحياته، و ثبت  إدارة

للعينة العادة يف املشاهدة بالنسبة  أن )M=9.958, SD=3.485(  شاهدةاملعيارية املتعلقة بامل
جتاوز اخلمس ساعات يوميا و هي بذلȬ تدخل يف معدل املشاهدة يف ƭتمعات كالواليات 
         املتحّدة األمريكية، كما أŒا من حيث احلجم تستجيب متاما ملتطلبات املنطلقات النظرية

يسمح لنا بالقول أن اإلكثار من املشاهدة التلفزيونية يǘثر يف اجتاه  و هذا .و افتراضات التثقيف
كثريا ما  أننا إذ، و جاءت هذه النتيجة نوعا ما خمالفة للمعتاد، األفراد Ʋو التحكم يف حياهتم

، و هذا ما șهر األخرىمن املشاهدة التلفزيونية بتقليص النشاطات االجتماعية  اإلكثارنربط 
هذا ما و .أنواعهاال ترتبط مع املشاهدة التلفزيونية بكل  أŒا إذالشخصية،  مثال مع الروابط

التحكم قد يكون ƭرد انطباț سببه طبيعة العالقة بني الفرد  أنعلى  التأكيدالقول و  إىليدفعنا 
 أثناءالفرد يتوهم انه هو الذي يتحكم  أن األولاشرنا يف العنصر  أنسبق و  إذو التلفزيون، 

ال Ƹرǯ من  األمرميلȬ قدرة االنتقال بني القنوات، و فسرنا كيف انه يف حقيقة  ألنه املشاهدة
 ,Gerbner. Signorielli مثل ملا ذكره كثريون تأكيدا، و قد جاء هذا أمامهاخليارات املعروضة 

Morgan...اخليايل أن إىلنشري  ،بناءا عليه ، و Ɓالعا ǯاحلقيقي ممكن جدا بالنسب امتزا Ɓبة العا
 أن إىل ،Hawkins et al و يف هذا الصدد، يشري. الذين يشاهدون التلفزيون كثريا لألفراد

Ʒدǫ بالنسبة للمنتجات التامة  ،األفراد إدراȫالتطابق بني العواƁ التلفزيونية والعواƁ احلقيقية يف 
اليت تكون هلا  هذه املنتجات هيتاǯ يف حد ذاهتا إىل بناء معني، واليت حتو يف العاƁ احلقيقي،

و يقصد هبا (ا ما يسميه مبعتقدات الدرجة الثانية إحاالت مباشرة للمضامني التلفزيونية، أّم
فان ارتباطها  باملضامني يتم عن طريق مّربرات ) املعتقدات املرتبطة باحلقائق االجتماعية

                 .تضمينية
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although estimates of real world demography require some sort of 
construction themselves, it is construction in which its end products have 
direct referents in television content, whereas second order beliefs are 
linked only by an argument of implication.(Hawkins et al. 1987. p573) 

  
العاƁ احلقيقي مثل نسبة اليت ترصد و يقصد هبا اإلحصائيات (ت الدميغرافية يضيف أن املعتقداو

ال ) و غريها من املعطيات الدميغرافية اخلاصة بالعاƁ احلقيقي و البيȐ، الذكور و اإلناǫ، نسبة السود
 حلقيقةباشرطا يف العالقة بني املشاهدة التلفزيونية و املعتقدات اخلاصة  أوتشكل بتاتا متغريا دخيال 

  .االجتماعية
  

« That the Demographic beliefs are not an intervening variable or condition 
in the relationship between television viewing and second order beliefs, and 
in fact are scarcely related to the value system beliefs…”.(Hawkins et al. 
1987. p573) 
  

هذا يǘكد الواقعية، و املعطياتهو ما يعين أن البناء الذهين املرتبط بالتلفزيون ال مير بالضرورة بو
 أن إال .، و يعايشه على انه الواقع احلقيقيشعلى أن الفرد بǚمكانه بناء واقع على حساǡ الواقع املعاي

بل إن وقع هذا األخري على الفرد قوي أن الفرد ينفصل متاما عن الواقع الذي يعيشه،  أبداهذا ال يعين 
تلعب اجلماعة دورا فعاال يف  حيثإىل درجة عدم إمكانية جتاوزه، خاصة يف اجملتمعات اليت ننتمي إليها، 

 األوىل(  اآلخرين، و الروابط الشخصية تأيتالنتائǰ املتباعدة بني الثقة يف  لعلّو . ربط الفرد باجملتمع
ما يفّسر التباعد الذي șهر بني العاملني يف  إذ أن .هذا الزعملتدعم ) ȓ سلبية و الثانية بدون ارتبا

 ة بانطباț الفرد عن اآلخرين الذيالثقة يف اآلخرين مرتبط أن إىليعود  ،عالقتهما باملشاهدة التلفزيونية
على  الروابط الشخصية الدليل الذي يقدمه الفرد للجماعة بينما ميكن اعتبارال ميكنهم االطالț عليه، 

حƓ ال يقصى من اجلماعة الوحيدة اليت تضمن له االرتقاء الذي يقدمه انه عضو فيها، و هو الضمان 
 قد يدفعه إىل، الفردعلى  السياق االجتماعي بناءا على هذا فان الضغط الذي ميارسهو. االجتماعي
يشري إليها أصحاǡ  ليتعن طريق التقمص الوجداين، و البدائل الوșيفية ا باحلقيقة اخليالية هاستبدال

 1"يتم بذلȬ املزǯ بني االثنني فيصبح الرمزي هو الواقع عند املتلقي"الرغبات، و إشباțاالستخدامات و
خالل هذه املفاهيم عن  نيعرب مو ،التمخيلبالتموضع، والتمعقل، و أو ما يسميه عزي عبد الرمحان

                                                 
  120ص  مرجع سبق ذآره... دراسة في نظرية االتصال . عزي عبد الرحمان  1
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اخليال  اخليال، و إىلذي يعتربه وسيلة االنتقال الوضع أو الواقع اجملسد، و العقل ال ،هيمستويات ثالثة و
  .نظام خميايلكاألبنية الدينية، و األحزمة الثقافية، و اإلعالم كاملستوى اجملرد   نسبه إىلالذي ي

  
          إن مثل هذا احلزام الثقايف اإلعالمي يقوم مقام املرجع حني يشتد التوتر و االضطرابات" 

من آثار، و من هنا فان البضائع اإلعالمية هذه تستطيع أن  و الضغوطات، و ما جند هلا
عزي عبد "(تقوم بدور التملجǘ، أي موطن اهلجرة من عاƁ التموضع إىل قضاء التمخيل

   ) 26، ص 2003الرمحان، 
  

سليب انطالقا من ما هو ون كنظام خميايل مبا هو اجيايب والتلفزي أداءعزي عبد الرمحان يربط  أنيبقى 
الدينية اليت يركز عليها عزي عبد الرمحان كنظام  يتمثل دائما يف األبنيةهذا القيمي قد ال  أن الإقيمي، 

يف أن النظام القيمي يكمن  عبد الرمحان ورده مع عزيالذي ناالختالف  من هنا فأنو قيمي معياري،
      ، ...ينية، أو الثقافيةƸتلف من فرد إىل فرد، فقد يكون النظام املعياري بالنسبة للفرد هو األبنية الد

لنظام يشكّل يف حد ذاته انظام تلفزيوين  أمام أننا احلاصلقد يكون أيضا النظام اإلعالمي، ولكن و
          يف هذه احلالة فان األنظمة الدينية ذا ما أفرزته نتائǰ هذا البحث، وهاملعياري بالنسبة للفرد، و

      الن التوتر. و هو موقع التوتر و االضطرابات، و الضغوطاتالثقافية االجتماعية تأخذ موقعا أخر و
    اخلطورة حتدǫ عندمايارية متنافسة يف خميال الفرد، ومع أنظمة إƴاال يكون بالضرورة الواقع اجلسد و 

  . هو ما اشرنا إليه سابقاو، التوفيق بينها هذا األخريال يستطيع 
 
عن الكم بصفة مستقلة (على املشاهدة التلفزيونية  اإلدمانأن  رما الحظناه من خالل نتائǰ هذا العنص -
، و هبذا أشكاهلااملشاهدة باختالف  لتأثرييǘثر على التحكم يف احلياة، و تعد هذه النتيجة تأكيدا ) 

الفرد  أنلفزيونية، التجربة التو تعين . جاءت النتائǰ متوافقة مع التصور النظري الذي اطر هذا البحث
تداخل فيها ت ،نفسية اجتماعية متميزة إىل جتربة ل املشاهدة، Ɯيث تتحوقة متميزة مع الوسيلة ينسǰ عال

  .ر عن املشاهدةتنّج أناملشاكل اليت ميكن فترات الرغبات، واالشباعات، و
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قد أșهرت النتائǰ أن عاملي املشاهدة الضخمة، و الرغبة يف املشاهدة مها العامالن اللذان و
اعتبار عامل املشاهدة الضخمة  باإلمكانكان  إذا أخرىمن جهة . األخرى Ʋو التأثري يدفعان العوامل

احلجم يدعم الوقع أي وقع الصور على املبحوثني، فان عامل  أنحلجم املشاهدة الضخمة Ɯيث  تأكيدا
  .اإلدمانالرغبة يف املشاهدة من جهته يǘكد حالة 

  
  .يف بناء اƩقيقة ةالجتماعيالعوامل الدȢƹرافية كمحّدداǧ للفروȧ ا . 3
  
3  .1  .ǫكور واإلناǾل املشاهدة بن الǭاƢ. 

  
أن أفراد العينة من الذكور و اإلناǫ ال Ƹتلفون كثريا يف الوقت   Chi-Squareيظهر اختبار 

     العادة يف املشاهدة . الذي Ƹصصونه للتلفزيون Ɯيث جاءت النتائǰ غري دالة من الناحية اإلحصائية 
 )p = .650 ( و املشاهدة البارحة ، )p = .402 .(  فان االختالف بني ،ǰص انتقائية الربامƸ أما فيما

  .اجلنسني بدا واضحا يف بعȐ الربامǰ، و غري معرب يف برامǰ أخرى
  

 = x2 = 15.379, P( برزت الفروق بني أفراد العينة من حيث جنسهم، يف مشاهدة األفالم 

، و قد أșهرت املتوسطات أن نتيجة ) x2 = 17.675, P = .000( ةالليليو املسلسالت    ، ) 000.
ǫ(128.13مقابل) 163.87(فقد قدر متوسط الذكور بالنسبة لألفالم . الذكور أعلى من نتيجة اإلنا (

     ). 137.51(مقابل نتيجة اإلناǫ ) 151.44(لإلناǫ، بينما املسلسالت الليلية كانت نتيجة الذكور 
اإلناǫ ال حتمل كانت الفروق فيها بني الذكور و فان النتائǰ األخرى ،يف مقابل ذلȬ ).لحق انظر امل( 

  . داللة إحصائية تذكر
  

على عوامل اإلدمان على الشاهدة التلفزيونية أن متغري اجلنس ال Ʒدد    T-TESTيربز اختبار  
    األمر بعامل املشاهدة املشكلة،  بأية صفة من الصفات، اإلقدام على املشاهدة التلفزيونية، سواء تعلق

  . حالة النقص أو املشاهدة الضخمة، أو الرغبة يف املشاهدة، أو
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             املشاهدة املشكلة : العوامل ليس هلا داللة إحصائية أن هذه ) 26 اجلدول انظر(  نتائǰالو تظهر 
 )p = .398 ( املشاهدة الضخمة ،)p = .290 (اهدة ، و الرغبة يف املش)p = .292 (، حالة النقصو)p = 

اإلناǫ فيما Ƹص اإلدمان على املشاهدة  توجد فروقا كبرية بني الذكور وعليه فانه الو. )802.
  .التلفزيونية
  

 ،تتقلصواإلناǫ يف عالقتهم باملشاهدة التلفزيونية تǘكد هذه النتائǰ أن الفروق بني الذكور 
، وحƓ النظرة إىل األشياء واألحكام اليت يبنون تقارǡ والتشابهوهذا يعين أن االهتمامات تتجه Ʋو ال

التعرض املستمر واملكثف  إىلعليها وجودهم يف عاƁ احلياة اليومية تتجه Ʋو التماثل، وقد يعود هذا 
إىل طبيعة املضامني التلفزيونية اليت  ،ويعود هذا أيضا. ، وبصفة منتظمةلنفس املضامني ملدة  زمنية طويلة

حت تطرح ادوار الذكور واإلناǫ بصفة أكثر غموضا يف عصر ما بعد احلداثة، إذ أن ادوار اجلنسني  أصب
الوșائف يف كل الفضاءات  تأديةتتقارǡ وتداخل أكثر فأكثر، وان االشتراȫ بني اجلنسني يف 

  .، Ɓ يعد يسبب حرجا اجتماعيا، بل أكثر من هذا  أصبح Ƨة من Ƨات العصراالجتماعية

 
3  .2  .Ʉالتعليم Ɂاملستو ȧاألخبار لتحديد فرو.: 

  
يظهر أن فارق املستوى التعليمي ألفراد عينة البحث، يقدم لنا تفسريا جزئيا للوقت الذي يقضيه 

وجود داللة إحصائية فيما يتعلق  Chi-Squareيف مشاهدة التلفزيون، إذ أșهرت نتائǰ اختبار  طلبةال
متوسط (و للثانويني نصيب اكرب من اجلامعيني  ،) x2 = 28.906, P = .000(بالعادة يف املشاهدة 

و جاءت هذه النتائǰ على خالف نتائǰ املشاهدة ، )125.96= مقابل اجلامعيني  172.85= الثانويني
  ). 29انظر جدول (البارحة 

  

نتقاء عينة، ال يشكل فارقا أساسيا يف االما عدا األخبار، ميكن القول أن املستوى التعليمي ألفراد 
الربامǰ التلفزيونية، أكثر من هذا فان االنتقائية ال متثل عادة سلوكية يف مشاهدة التلفزيون عند أفراد 
العينة باختالف مستواهم التعليمي باستثناء األخبار كما اشرنا سابقا، إذ جاءت نتائجها على الشكل 
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)  114.00( مقابل )  161.14( ، و كانت نتيجة اجلامعيني اكرب )x2 = 25.995, P = .000( :اآليت
  للثانويني

  
أن املستوى التعليمي يتدخل يف كون املشاهدة تتحول إىل مشكلة )  28( يظهر لنا اجلدول

وجود بني أفراد العينة ، مثلما يفسر لنا االختالف امل)t = 1.971, df = 284, p = .050( بالنسبة لألفراد 
إىل أن هامش الثقة بالنسبة  "  Morganو يشري  .)t =-2.829, df = 284, p = .005(   حالة النقصيف 

بني أعلى احلد و أدناه، Ʒمل نفس اإلشارة )  Confidence Interval of the Difference(     للفارق 
وهو ما ينطبق على النتيجة .  1"فان هذا يعين أن الفارق Ʒمل داللة إحصائية ) _ مع  –أو + مع ( + 

و هو ما يعين  ،تشري املتوسطات أن نتيجة الطلبة اجلامعيني أعلى من نتيجة الثانوينيو .األوىل و الثانية
ال يف حني كان الفارق بالنسبة للمشاهدة اليت تسبب مشكلة . الشعور Ɯالة النقص أŒم أكثر اجتاها Ʋو

   .يكاد يذكر
  

 ǰون من التالميذ، فعلى الرغم امتناعا ملشاهدة التلفزي أكثرطلبة اجلامعة  أن إىلوتشري هذه النتائ
، ولعل الشعور بالذنب عند املشاهدة يظهرون مقاومة اكرب من التالميذ أŒم إالمن افتقادهم للمشاهدة 

يعود أساسا إىل الصورة اليت Ʒملها اجملتمع ) املشكلة  ةوهو ما تشري إليه داللة النتائǰ اخلاصة باملشاهد(
اجملتمع Ʒمل صورة متناقضة  أن إىلمفهوم اإلدمان على املشاهدة، فقد اشرنا يف حتديد . حول التلفزيون

قوى ضارة كونه وسيلة ترفيه بسيطة، وغري ضارة، ويف نفس الوقت يعتربه  إليهعن التلفزيون فهو ينظر 
لوسيلة يف سلوȫ طلبة اجلامعة، ولعل الربنامǰ لما يفسر ثنائية املقاومة واالستسالم  وهذا. Ƹشى منها
  .األخبارومتيزها عن مشاهدة اآلخرين هي " اجيابية املشاهدة"لذي يطمئنهم على الوحيد ا

                                                 
1 MORGAN  G.A. and all, Op Cite… p 139 
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  .خالصة 
  

معقدة، تتداخل  تجربةșاهرة املشاهدة التلفزيونية ك إىلفت االنتباه من خالل هذا البحث أن نلحاولنا 
   فيها عدة عوامل، و تتجاذهبا ديناميكيات نفسية اجتماعية معقدة، جتعل االدعاء بتفسريها جد صعب،

اليت متر هبا  ةسارات املختلفتسليط الضوء على املالنظري  الفصل األول من لقد حاولنا من خاللو
كثريين ال جيدون مسافات بعيدة بني  إنالتصورات االجتماعية اليت تعد أول البناءات االجتماعية، بل 

  .نفس السريورة أمام Ʋن إليهمنسبة بالالتصورات االجتماعية و احلقائق االجتماعية، ف
  

قوفمان على حمورية اطر التجربة بالنسبة للفرد كما حاولنا من خالل اجلزء الثاين من النظرية التأكيد مع 
   ىل حتول التجربة التلفزيونية الذي يبين حقائقه عن العاƁ الذي Ʒيط به، و التلميح من خالل ذلȬ إ

 & Bergerو Searleاألمر نفسه بالنسبةلومات يف إطار العاƁ الدرامي، ومصدر أساس للمع إىل

Luckman  .  
                   

لنا أن نربط هذه املسارات التصورية و البنائية بنظرية التثقيف، ألŒا تعد من أهم النظريات اليت حاوو
عنيت مبا يعرف يف Ɯوǫ االتصال اجلماهريي باألثر البعيد املدى و هو األثر الذي Ʒدǫ على مستوى 

       كيات يتبناها الفرداملعاين، و اإلدراȫ، و هو ما من شانه أن Ʒول هذه املعاين و احلقائق إىل سلو
  .يف الفضاء العام

  
منهجيا مالئما Ɯيث ميس كل عناصر  إطاراهذا املعطى النظري الفلسفي فان التثقيف توفر  إىل إضافة

 األوىلالظاهر الن الفترة  أقولالعملية رغم تركيزه الظاهر على املتلقي كمحور للعملية االتصالية، ملاذا 
وة الوسيلة مما أدى إىل انتقادها، بينما اجليل الذي حلق من الباحثني من حياة هذه النظرية ركزت على ق

عدة تغيريات بناءا على نموذǯ الادخلوا على   Signorielliو      Pingreeو     Hawkinsعلى غرار 
لظواهر االجيابية املرتبطة اليت أșهرت عجزا نظريا على تفسري بعȐ ا، والدراسات اليت قاموا هبا ǰنتائ

مهما يكن فان النموذǯ يوفر إمكانية لفهم الدور . بالوسيلة، Ɯكم أŒا Ɓ تكن يف االفتراضات األولية
 األدواتقد يقول قائل كيف ذلȬ و هذه قيقة االجتماعية عند األفراد، والذي يلعبه التلفزيون يف بناء احل

لكن و. و هي حتمل ترسبات ثقافية ơتلف عن سياقاتنا نتجتهاأالنظرية اليت  األطراملنهجية هي حبيسة 
هذا ال ينطبق على التثقيف فقط فكل العلوم أنتجت و تنتǰ يف غري ƭتمعاتنا، Ż إن اختبار فرضية ال 

ليس هذا الواقع و فسريمالئمتها هي يف تأننا Ƴترب مدى  ذلȬ عين، وإƴا ييعين أبدا إسقاطها على الواقع
        .العكس
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    ، هذه املرحلة، أن أول ما يتوقف عنده الباحث يف Œاية أي عمل هو حدود عمله ما ميكن قوله يفو
هي اليت  حدودناعلى عكس ما يعتقد كثريون فان نين توقفت عند حدود هذا العمل، وو احسب أ

  . مهوم Ɯث ال تكاد تكون منتهيةجديدة و إشكالياتاستكشاف  إىلتدفعنا 
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Frequencies

Statistics

286 286
0 0

Valid
Missing

N
Sexe

Niveau
d'instruction

Frequency Table

Sexe

123 43,0 43,0 43,0
163 57,0 57,0 100,0
286 100,0 100,0

Masculin
Feminin
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Niveau d'instruction

107 37,4 37,4 37,4
179 62,6 62,6 100,0
286 100,0 100,0

Lycéen
Universitaire
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Frequencies

Statistics

Age

286
0

20,5245
2,97907

15,00
38,00

Valid
Missing

N

Mean
Std. Deviation
Minimum
Maximum

Age

1 ,3 ,3 ,3
10 3,5 3,5 3,8
42 14,7 14,7 18,5
34 11,9 11,9 30,4
23 8,0 8,0 38,5
25 8,7 8,7 47,2
42 14,7 14,7 61,9
50 17,5 17,5 79,4
29 10,1 10,1 89,5
13 4,5 4,5 94,1

1 ,3 ,3 94,4
7 2,4 2,4 96,9
4 1,4 1,4 98,3
2 ,7 ,7 99,0
1 ,3 ,3 99,3
1 ,3 ,3 99,7
1 ,3 ,3 100,0

286 100,0 100,0

15,00
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,00
22,00
23,00
24,00
25,00
26,00
27,00
28,00
29,00
33,00
38,00
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Descriptives

Descriptive Statistics

286 1,00 4,22 2,2958 ,03883
286 1,00 4,67 3,1596 ,03596

286 1,60 5,00 3,6326 ,04223

286

Confiance en les autres
Controle de la vie
Relations
Interpersonnelles
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
N Minimum Maximum Mean

Descriptive Statistics

,65674 ,068 ,144 -,256 ,287
,60818 -,266 ,144 ,521 ,287

,71415 -,486 ,144 ,024 ,287

Confiance en les autres
Controle de la vie
Relations
Interpersonnelles
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error

Std.
Deviation

Skewness Kurtosis

Page 1



Descriptive Statistics

286 1,00 5,00 2,3245 ,06511 1,10113

286 1,00 5,00 2,5178 ,07305 1,23532

286 1,00 5,00 2,7359 ,07357 1,24421

286 1,00 5,00 2,4912 ,06780 1,14666

286 1,00 5,00 2,7123 ,08482 1,43442

286 1,00 5,00 2,8042 ,07666 1,29647

286 1,00 5,00 3,0561 ,08841 1,49514

286 1,00 5,00 2,7774 ,08237 1,39293

286 1,00 5,00 3,7143 ,06892 1,16550

286 1,00 5,00 3,7394 ,06924 1,17087

286 1,00 6,00 3,8596 ,06831 1,15529

286 1,00 5,00 3,0842 ,07894 1,33506

286 1,00 5,00 2,9982 ,07904 1,33673

286 1,00 5,00 2,5563 ,07707 1,30330

286 1,00 5,00 2,4738 ,07682 1,29919

286 1,00 5,00 1,8486 ,06112 1,03363

286 1,00 5,00 2,1748 ,06767 1,14441

286 1,00 5,00 2,6224 ,07810 1,32084

286 1,00 5,00 2,5614 ,07865 1,33005

286 1,00 14,00 3,3112 ,08517 1,44040

286 1,00 5,00 2,5493 ,07498 1,26811

286 1,00 5,00 2,8077 ,07250 1,22607

286 1,00 5,00 2,1514 ,07182 1,21466

286 1,00 5,00 1,9474 ,06573 1,11168

286 1,00 5,00 2,8940 ,07664 1,29617

286 1,00 5,00 3,0000 ,07381 1,24816

286 1,00 5,00 2,0561 ,06619 1,11937

286 1,00 5,00 2,3298 ,07634 1,29099

286 1,00 5,00 2,0739 ,06622 1,11991

286 1,00 5,00 1,8772 ,05951 1,00647

SMEAN(ITEM8TV)
SMEAN(ITEM10
TV)
SMEAN(ITEM11
TV)
SMEAN(ITEM12
TV)
SMEAN(ITEM13
TV)
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TV)
SMEAN(ITEM17
TV)
SMEAN(ITEM18
TV)
SMEAN(ITEM19
TV)
SMEAN(ITEM20
TV)
SMEAN(ITEM23
TV)
SMEAN(ITEM24
TV)
SMEAN(ITEM25
TV)
SMEAN(ITEM26
TV)
SMEAN(ITEM27
TV)
SMEAN(ITEM28
TV)
SMEAN(ITEM29
TV)
SMEAN(ITEM30
TV)
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TV)
SMEAN(ITEM32
TV)
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TV)
SMEAN(ITEM34
TV)
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TV)
SMEAN(ITEM36
TV)
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TV)
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TV)
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TV)
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Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
N Minimum Maximum Mean Std.

D i ti

Page 1



Descriptive Statistics
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286

SMEAN(ITEM42
TV)
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
N Minimum Maximum Mean Std.

D i ti
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Descriptive Statistics

,485 ,144 -,750 ,287

,478 ,144 -,894 ,287

,315 ,144 -1,021 ,287

,542 ,144 -,657 ,287

,193 ,144 -1,439 ,287

,145 ,144 -1,290 ,287

-,033 ,144 -1,476 ,287

,130 ,144 -1,320 ,287

-,816 ,144 -,250 ,287

-,866 ,144 -,158 ,287

-1,015 ,144 ,195 ,287

-,146 ,144 -1,293 ,287

-,059 ,144 -1,289 ,287

,350 ,144 -1,141 ,287

,566 ,144 -,922 ,287

1,364 ,144 1,373 ,287

,940 ,144 ,023 ,287

,363 ,144 -1,143 ,287

,421 ,144 -1,146 ,287

1,159 ,144 9,086 ,287

,481 ,144 -,983 ,287

,062 ,144 -1,173 ,287

,889 ,144 -,345 ,287

1,231 ,144 ,807 ,287

,102 ,144 -1,178 ,287

-,164 ,144 -1,154 ,287

,992 ,144 ,170 ,287

,706 ,144 -,728 ,287

1,015 ,144 ,139 ,287

1,310 ,144 1,440 ,287

SMEAN(ITEM8TV)
SMEAN(ITEM10
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Descriptive Statistics

,642 ,144 -,622 ,287SMEAN(ITEM42
TV)
Valid N (listwise)
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Skewness Kurtosis
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Descriptives

Descriptive Statistics

286 1,00 4,55 2,2652 ,04134

286 1,10 4,90 2,9723 ,03866
286 1,17 4,50 2,6453 ,03859
286 1,00 5,75 2,9642 ,03450
286

Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy
Craving
Withdraw
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
N Minimum Maximum Mean

Descriptive Statistics

,69917 ,646 ,144 ,268 ,287

,65381 ,065 ,144 ,043 ,287
,65270 ,061 ,144 -,325 ,287
,58351 ,150 ,144 2,220 ,287

Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy
Craving
Withdraw
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Std.

D i ti
Skewness Kurtosis
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Descriptives

Descriptive Statistics

286 1,00 12,00 9,9580 ,20608 3,48505
286 1,00 12,00 6,1469 ,30102 5,09070
286

VIEW
HIER
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic
N Minimum Maximum Mean Std.

D i ti

Descriptive Statistics

-2,152 ,144 2,791 ,287
-,020 ,144 -2,002 ,287

VIEW
HIER
Valid N (listwise)

Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Skewness Kurtosis
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Descriptives

Descriptive Statistics

286 1,00 4,22 2,2958 ,03883
286 1,00 4,67 3,1596 ,03596

286 1,60 5,00 3,6326 ,04223

286

Confiance en les autres
Controle de la vie
Relations
Interpersonnelles
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error
N Minimum Maximum Mean

Descriptive Statistics

,65674 ,068 ,144 -,256 ,287
,60818 -,266 ,144 ,521 ,287

,71415 -,486 ,144 ,024 ,287

Confiance en les autres
Controle de la vie
Relations
Interpersonnelles
Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Std.

D i ti
Skewness Kurtosis
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Correlations

Correlationsa

1 ,259** -,054 ,365**
,000 ,367 ,000

,259** 1 -,054 ,326**

,000 ,360 ,000

-,054 -,054 1 ,036
,367 ,360 ,544
,365** ,326** ,036 1
,000 ,000 ,544
,201** ,218** ,005 ,256**
,001 ,000 ,926 ,000
,080 ,140* ,086 ,185**
,178 ,018 ,145 ,002
,113 ,221** ,026 ,260**
,056 ,000 ,656 ,000

-,067 -,174** ,034 -,234**
,260 ,003 ,571 ,000
,183** ,224** ,081 ,182**
,002 ,000 ,171 ,002
,206** ,275** ,039 ,147*
,000 ,000 ,508 ,013
,143* ,158** ,030 ,209**
,015 ,007 ,614 ,000
,032 ,132* ,088 ,110
,593 ,025 ,139 ,063
,161** ,266** ,043 ,139*
,006 ,000 ,470 ,019
,098 ,118* -,028 ,070
,098 ,046 ,638 ,237
,213** ,250** ,068 ,215**
,000 ,000 ,249 ,000
,075 ,053 ,041 ,029
,208 ,370 ,487 ,625
,132* ,314** -,011 ,180**
,026 ,000 ,849 ,002
,182** ,296** -,084 ,227**
,002 ,000 ,155 ,000
,199** ,215** ,009 ,234**
,001 ,000 ,874 ,000

-,061 -,205** ,131* -,053
,301 ,000 ,026 ,376
,204** ,229** ,015 ,219**
,001 ,000 ,802 ,000
,066 ,213** ,019 ,114
,267 ,000 ,743 ,055
,168** ,120* -,003 ,150*
,004 ,042 ,956 ,011
,186** ,228** -,115 ,189**
,002 ,000 ,053 ,001
,085 ,039 -,060 -,021
,150 ,509 ,313 ,722
,124* ,061 ,002 ,070
,036 ,302 ,970 ,239

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

SMEAN(ITEM8TV)

SMEAN(ITEM10
TV)

SMEAN(ITEM11
TV)
SMEAN(ITEM12
TV)
SMEAN(ITEM13
TV)
SMEAN(ITEM14
TV)
SMEAN(ITEM16
TV)
SMEAN(ITEM17
TV)
SMEAN(ITEM18
TV)
SMEAN(ITEM19
TV)
SMEAN(ITEM20
TV)
SMEAN(ITEM23
TV)
SMEAN(ITEM24
TV)
SMEAN(ITEM25
TV)
SMEAN(ITEM26
TV)
SMEAN(ITEM27
TV)
SMEAN(ITEM28
TV)
SMEAN(ITEM29
TV)
SMEAN(ITEM30
TV)
SMEAN(ITEM31
TV)
SMEAN(ITEM32
TV)
SMEAN(ITEM33
TV)
SMEAN(ITEM34
TV)
SMEAN(ITEM35
TV)
SMEAN(ITEM36
TV)
SMEAN(ITEM37
TV)

SMEAN(IT
EM8TV)

SMEAN(IT
EM10TV)

SMEAN(IT
EM11TV)

SMEAN(IT
EM12TV)
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Correlationsa

,178** ,277** -,013 ,177**
,002 ,000 ,833 ,003
,152* ,275** ,055 ,165**
,010 ,000 ,352 ,005
,136* ,178** ,131* ,131*
,021 ,002 ,027 ,027
,156** ,179** ,130* ,168**
,008 ,002 ,028 ,004
,101 ,247** -,016 ,148*
,089 ,000 ,785 ,012
,382** ,521** ,119* ,419**
,000 ,000 ,044 ,000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

SMEAN(ITEM38
TV)
SMEAN(ITEM39
TV)
SMEAN(ITEM4
OTV)
SMEAN(ITEM41
TV)
SMEAN(ITEM42
TV)
Total TV Score

SMEAN(IT
EM8TV)

SMEAN(IT
EM10TV)

SMEAN(IT
EM11TV)

SMEAN(IT
EM12TV)
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Correlationsa

,201** ,080 ,113 -,067
,001 ,178 ,056 ,260
,218** ,140* ,221** -,174**

,000 ,018 ,000 ,003

,005 ,086 ,026 ,034
,926 ,145 ,656 ,571
,256** ,185** ,260** -,234**
,000 ,002 ,000 ,000

1 ,283** ,372** -,342**
,000 ,000 ,000

,283** 1 ,129* -,133*
,000 ,030 ,024
,372** ,129* 1 -,562**
,000 ,030 ,000

-,342** -,133* -,562** 1
,000 ,024 ,000
,183** ,152* ,226** -,127*
,002 ,010 ,000 ,031
,233** ,167** ,151* -,105
,000 ,005 ,011 ,075
,130* ,188** ,228** -,167**
,028 ,001 ,000 ,005
,120* ,196** ,059 -,061
,042 ,001 ,320 ,303
,203** ,145* ,173** -,231**
,001 ,014 ,003 ,000
,112 ,199** -,020 -,041
,059 ,001 ,740 ,489
,154** ,207** ,104 -,127*
,009 ,000 ,080 ,032
,149* ,120* -,059 ,039
,012 ,043 ,318 ,506
,318** ,073 ,216** -,216**
,000 ,220 ,000 ,000
,268** ,086 ,394** -,253**
,000 ,148 ,000 ,000
,278** ,069 ,360** -,300**
,000 ,245 ,000 ,000

-,161** ,006 -,101 ,087
,006 ,914 ,088 ,141
,291** ,120* ,249** -,268**
,000 ,043 ,000 ,000
,220** ,177** ,153** -,146*
,000 ,003 ,009 ,014
,121* ,092 ,112 -,075
,041 ,119 ,060 ,203
,186** ,163** ,040 -,101
,002 ,006 ,502 ,089
,059 ,105 ,019 ,013
,318 ,076 ,746 ,824
,114 ,147* ,049 ,024
,053 ,013 ,410 ,692

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

SMEAN(ITEM8TV)

SMEAN(ITEM10
TV)

SMEAN(ITEM11
TV)
SMEAN(ITEM12
TV)
SMEAN(ITEM13
TV)
SMEAN(ITEM14
TV)
SMEAN(ITEM16
TV)
SMEAN(ITEM17
TV)
SMEAN(ITEM18
TV)
SMEAN(ITEM19
TV)
SMEAN(ITEM20
TV)
SMEAN(ITEM23
TV)
SMEAN(ITEM24
TV)
SMEAN(ITEM25
TV)
SMEAN(ITEM26
TV)
SMEAN(ITEM27
TV)
SMEAN(ITEM28
TV)
SMEAN(ITEM29
TV)
SMEAN(ITEM30
TV)
SMEAN(ITEM31
TV)
SMEAN(ITEM32
TV)
SMEAN(ITEM33
TV)
SMEAN(ITEM34
TV)
SMEAN(ITEM35
TV)
SMEAN(ITEM36
TV)
SMEAN(ITEM37
TV)

SMEAN(IT
EM13TV)

SMEAN(IT
EM14TV)

SMEAN(IT
EM16TV)

SMEAN(IT
EM17TV)
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Correlationsa

,243** ,121* ,101 -,090
,000 ,041 ,089 ,131
,261** ,128* ,201** -,202**
,000 ,030 ,001 ,001
,176** ,128* ,025 -,079
,003 ,031 ,675 ,185
,166** ,086 ,051 -,006
,005 ,148 ,388 ,924
,275** ,113 ,088 -,111
,000 ,057 ,136 ,061
,475** ,368** ,356** -,241**
,000 ,000 ,000 ,000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

SMEAN(ITEM38
TV)
SMEAN(ITEM39
TV)
SMEAN(ITEM4
OTV)
SMEAN(ITEM41
TV)
SMEAN(ITEM42
TV)
Total TV Score

SMEAN(IT
EM13TV)

SMEAN(IT
EM14TV)

SMEAN(IT
EM16TV)

SMEAN(IT
EM17TV)
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Correlationsa

,183** ,206** ,143* ,032
,002 ,000 ,015 ,593
,224** ,275** ,158** ,132*

,000 ,000 ,007 ,025

,081 ,039 ,030 ,088
,171 ,508 ,614 ,139
,182** ,147* ,209** ,110
,002 ,013 ,000 ,063
,183** ,233** ,130* ,120*
,002 ,000 ,028 ,042
,152* ,167** ,188** ,196**
,010 ,005 ,001 ,001
,226** ,151* ,228** ,059
,000 ,011 ,000 ,320

-,127* -,105 -,167** -,061
,031 ,075 ,005 ,303

1 ,360** ,394** ,044
,000 ,000 ,455

,360** 1 ,492** ,270**
,000 ,000 ,000
,394** ,492** 1 ,220**
,000 ,000 ,000
,044 ,270** ,220** 1
,455 ,000 ,000
,217** ,296** ,344** ,422**
,000 ,000 ,000 ,000
,046 ,250** ,133* ,498**
,436 ,000 ,024 ,000
,172** ,293** ,291** ,414**
,003 ,000 ,000 ,000

-,072 ,060 ,019 ,203**
,226 ,315 ,747 ,001
,202** ,254** ,191** ,213**
,001 ,000 ,001 ,000
,288** ,312** ,305** ,193**
,000 ,000 ,000 ,001
,199** ,235** ,228** ,218**
,001 ,000 ,000 ,000

-,083 -,136* -,165** -,059
,162 ,022 ,005 ,316
,216** ,235** ,162** ,301**
,000 ,000 ,006 ,000
,147* ,234** ,122* ,102
,013 ,000 ,039 ,086
,119* ,136* ,056 -,014
,044 ,021 ,346 ,811
,008 ,122* ,207** ,258**
,894 ,039 ,000 ,000
,057 ,073 ,040 ,199**
,334 ,216 ,503 ,001
,115 ,214** ,190** ,242**
,053 ,000 ,001 ,000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

SMEAN(ITEM8TV)

SMEAN(ITEM10
TV)

SMEAN(ITEM11
TV)
SMEAN(ITEM12
TV)
SMEAN(ITEM13
TV)
SMEAN(ITEM14
TV)
SMEAN(ITEM16
TV)
SMEAN(ITEM17
TV)
SMEAN(ITEM18
TV)
SMEAN(ITEM19
TV)
SMEAN(ITEM20
TV)
SMEAN(ITEM23
TV)
SMEAN(ITEM24
TV)
SMEAN(ITEM25
TV)
SMEAN(ITEM26
TV)
SMEAN(ITEM27
TV)
SMEAN(ITEM28
TV)
SMEAN(ITEM29
TV)
SMEAN(ITEM30
TV)
SMEAN(ITEM31
TV)
SMEAN(ITEM32
TV)
SMEAN(ITEM33
TV)
SMEAN(ITEM34
TV)
SMEAN(ITEM35
TV)
SMEAN(ITEM36
TV)
SMEAN(ITEM37
TV)

SMEAN(IT
EM18TV)

SMEAN(IT
EM19TV)

SMEAN(IT
EM20TV)

SMEAN(IT
EM23TV)
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Correlationsa

,140* ,072 ,145* ,187**
,018 ,224 ,014 ,001
,122* ,165** ,205** ,150*
,039 ,005 ,000 ,011
,108 ,096 ,060 ,149*
,068 ,104 ,312 ,012
,093 ,089 ,010 ,063
,116 ,134 ,861 ,285
,152* ,129* ,198** ,086
,010 ,029 ,001 ,146
,397** ,491** ,437** ,466**
,000 ,000 ,000 ,000

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

SMEAN(ITEM38
TV)
SMEAN(ITEM39
TV)
SMEAN(ITEM4
OTV)
SMEAN(ITEM41
TV)
SMEAN(ITEM42
TV)
Total TV Score

SMEAN(IT
EM18TV)

SMEAN(IT
EM19TV)

SMEAN(IT
EM20TV)

SMEAN(IT
EM23TV)

Page 6



Reliability

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Case Processing Summary

286 100,0
0 ,0

286 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

Reliability Statistics

,687 ,699 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Summary Item Statistics

3,633 3,039 4,077 1,039 1,342 ,171 5Item Means
Mean Minimum Maximum Range

Maximum /
Minimum Variance N of Items

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Scale Statistics

18,1629 12,750 3,57073 5
Mean Variance Std. Deviation N of Items

Page 1



Reliability

Warnings

The covariance matrix is calculated and used in the analysis.

Case Processing Summary

286 100,0
0 ,0

286 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

Reliability Statistics

,725 ,733 20

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item-Total Statistics

55,8980 78,352 ,301 ,205 ,714
55,0046 74,807 ,407 ,230 ,704
55,6497 76,330 ,435 ,338 ,704
55,7266 77,561 ,383 ,311 ,708
55,7949 78,944 ,301 ,230 ,714
55,7491 77,802 ,376 ,340 ,709
55,5114 77,518 ,375 ,312 ,709
55,1194 76,234 ,415 ,337 ,705
54,9274 74,298 ,491 ,357 ,697

54,0024 79,943 ,186 ,212 ,724

54,3633 81,903 ,085 ,173 ,734

54,9551 80,165 ,156 ,312 ,728

54,9049 77,138 ,282 ,337 ,716

54,5633 80,461 ,185 ,178 ,724

54,9486 78,280 ,268 ,220 ,717

53,8984 76,958 ,376 ,252 ,708

54,3805 78,059 ,272 ,237 ,717

53,7051 82,605 ,103 ,204 ,729

54,0220 79,384 ,255 ,316 ,718

54,7440 77,555 ,244 ,229 ,720

SMEAN(ITEM1AT)
SMEAN(ITEM2AT)
SMEAN(ITEM3AT)
SMEAN(ITEM4AT)
SMEAN(ITEM5AT)
SMEAN(ITEM6AT)
SMEAN(ITEM7AT)
SMEAN(ITEM8AT)
SMEAN(ITEM9AT)
SMEAN(ITEM10
AT)
SMEAN(ITEM11
AT)
SMEAN(ITEM12
AT)
SMEAN(ITEM13
AT)
SMEAN(ITEM14
AT)
SMEAN(ITEM15
AT)
SMEAN(ITEM16
AT)
SMEAN(ITEM17AT
SMEAN(ITEM18
AT)
SMEAN(ITEM19
AT)
SMEAN(ITEM20
AT)

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Squared
Multiple

Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted
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Scale Statistics

57,7826 85,430 9,24284 20
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Reliability

Warnings

The space saver method is used. That is, the covariance matrix is not calculated or
used in the analysis.

Case Processing Summary

286 100,0
0 ,0

286 100,0

Valid
Excludeda

Total

Cases
N %

Listwise deletion based on all variables in the procedure.a. 

Reliability Statistics

,838 31

Cronbach's
Alpha N of Items

Item-Total Statistics

80,0454 243,141 ,315 ,835

79,8520 238,405 ,399 ,832

79,6339 251,630 ,050 ,843

79,8787 241,470 ,347 ,834

79,6575 235,386 ,402 ,832

79,5656 241,456 ,298 ,835

79,3137 240,559 ,267 ,837

79,5924 267,607 -,316 ,856

78,6555 241,827 ,330 ,834

78,6304 238,241 ,430 ,831

78,5102 240,195 ,381 ,833

79,2856 236,757 ,404 ,832

79,3716 231,442 ,539 ,827

79,8135 237,662 ,393 ,832

79,8960 230,005 ,595 ,825

80,5212 244,045 ,311 ,835

80,1950 235,943 ,509 ,829

SMEAN(ITEM8TV)
SMEAN(ITEM10
TV)
SMEAN(ITEM11
TV)
SMEAN(ITEM12
TV)
SMEAN(ITEM13
TV)
SMEAN(ITEM14
TV)
SMEAN(ITEM16
TV)
SMEAN(ITEM17
TV)
SMEAN(ITEM18
TV)
SMEAN(ITEM19
TV)
SMEAN(ITEM20
TV)
SMEAN(ITEM23
TV)
SMEAN(ITEM24
TV)
SMEAN(ITEM25
TV)
SMEAN(ITEM26
TV)
SMEAN(ITEM27
TV)
SMEAN(ITEM28
TV)

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Page 1



Item-Total Statistics

79,7474 231,801 ,537 ,827

79,8084 232,947 ,503 ,828

79,0586 267,319 -,302 ,856

79,8205 232,119 ,555 ,827

79,5621 238,982 ,387 ,832

80,2184 242,447 ,297 ,835

80,4225 236,481 ,510 ,829

79,4758 241,652 ,293 ,835

79,3698 238,642 ,388 ,832

80,3137 237,501 ,475 ,830

80,0400 233,223 ,514 ,828

80,2959 240,319 ,391 ,833

80,4926 240,924 ,423 ,832

80,0505 237,574 ,440 ,831

SMEAN(ITEM29
TV)
SMEAN(ITEM30
TV)
SMEAN(ITEM31
TV)
SMEAN(ITEM32
TV)
SMEAN(ITEM33
TV)
SMEAN(ITEM34
TV)
SMEAN(ITEM35
TV)
SMEAN(ITEM36
TV)
SMEAN(ITEM37
TV)
SMEAN(ITEM38
TV)
SMEAN(ITEM39
TV)
SMEAN(ITEM4
OTV)
SMEAN(ITEM41
TV)
SMEAN(ITEM42
TV)

Scale Mean if
Item Deleted

Scale
Variance if

Item Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Cronbach's
Alpha if Item

Deleted

Scale Statistics

82,3698 255,156 15,97361 31
Mean Variance Std. Deviation N of Items
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Correlations

Correlations

1 ,218** ,199** ,183** -,013
,000 ,001 ,002 ,827

286 286 286 286 286
,218** 1 ,660** ,526** ,060
,000 ,000 ,000 ,311
286 286 286 286 286
,199** ,660** 1 ,532** ,069
,001 ,000 ,000 ,243
286 286 286 286 286
,183** ,526** ,532** 1 ,158**
,002 ,000 ,000 ,007
286 286 286 286 286

-,013 ,060 ,069 ,158** 1
,827 ,311 ,243 ,007
286 286 286 286 286

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

VIEW

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

Withdraw

VIEW

Problem
Viewing TV

Scale
Component Heavy Craving Withdraw

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Correlations

Correlationsa

1 ,245** ,171** ,113
,000 ,004 ,056

,245** 1 ,255** ,092
,000 ,000 ,119
,171** ,255** 1 ,061
,004 ,000 ,304
,113 ,092 ,061 1
,056 ,119 ,304
,120* ,172** ,085 ,660**
,043 ,003 ,150 ,000
,201** ,186** ,020 ,526**
,001 ,002 ,742 ,000

-,022 ,133* ,011 ,060
,717 ,024 ,856 ,311

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Confiance en les autres

Controle de la vie

Relations
Interpersonnelles
Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy

Craving

Withdraw

Confiance en
les autres

Controle
de la vie

Relations
Interperso

nnelles

Problem
Viewing TV

Scale
Component
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Correlationsa

,120* ,201** -,022
,043 ,001 ,717
,172** ,186** ,133*
,003 ,002 ,024
,085 ,020 ,011
,150 ,742 ,856
,660** ,526** ,060
,000 ,000 ,311

1 ,532** ,069
,000 ,243

,532** 1 ,158**
,000 ,007
,069 ,158** 1
,243 ,007

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)

Confiance en les autres

Controle de la vie

Relations
Interpersonnelles
Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy

Craving

Withdraw

Heavy Craving Withdraw

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 
Listwise N=286a. 
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Correlations

Correlations

1 ,660** ,526** ,060
,000 ,000 ,311

286 286 286 286
,660** 1 ,532** ,069
,000 ,000 ,243
286 286 286 286
,526** ,532** 1 ,158**
,000 ,000 ,007
286 286 286 286
,060 ,069 ,158** 1
,311 ,243 ,007
286 286 286 286

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

Withdraw

Problem
Viewing TV

Scale
Component Heavy Craving Withdraw

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Regression

Variables Entered/Removedb

HIER,
VIEW

a . Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Heavyb. 

Model Summary

,242a ,058 ,052 ,63669
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), HIER, VIEWa. 

ANOVAb

7,106 2 3,553 8,765 ,000a

114,720 283 ,405
121,827 285

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), HIER, VIEWa. 
Dependent Variable: Heavyb. 

Coefficientsa

2,562 ,115 22,228 ,000
,030 ,011 ,160 2,656 ,008
,018 ,008 ,142 2,363 ,019

(Constant)
VIEW
HIER

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Heavya. 
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Regression

Variables Entered/Removedb

Withdraw,
Problem
Viewing TV
Scale
Componen
t, Craving,
Heavy

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Controle de la vieb. 

Model Summary

,239a ,057 ,044 ,59479
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Withdraw, Problem Viewing TV Scale Component, Craving, Heavya. 

ANOVAb

6,006 4 1,502 4,245 ,002a

99,411 281 ,354
105,418 285

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Withdraw, Problem Viewing TV Scale Component, Craving, Heavya. 
Dependent Variable: Controle de la vieb. 

Coefficientsa

2,253 ,239 9,422 ,000

-,071 ,070 -,082 -1,021 ,308

,137 ,075 ,148 1,833 ,068
,125 ,067 ,134 1,860 ,064
,111 ,061 ,107 1,819 ,070

(Constant)
Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy
Craving
Withdraw

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Controle de la viea. 
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Regression

Variables Entered/Removedb

Withdraw,
Problem
Viewing TV
Scale
Componen
t, Craving,
Heavy

a

. Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Confiance en les autresb. 

Model Summary

,209a ,044 ,030 ,64679
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), Withdraw, Problem Viewing TV Scale Component, Craving, Heavya. 

ANOVAb

5,370 4 1,343 3,209 ,013a

117,553 281 ,418
122,924 285

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), Withdraw, Problem Viewing TV Scale Component, Craving, Heavya. 
Dependent Variable: Confiance en les autresb. 

Coefficientsa

1,893 ,260 7,278 ,000

-,001 ,076 -,001 -,010 ,992

,017 ,082 ,017 ,208 ,835
,203 ,073 ,201 2,783 ,006

-,061 ,067 -,055 -,923 ,357

(Constant)
Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy
Craving
Withdraw

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: Confiance en les autresa. 
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T-Test

Group Statistics

123 2,2249 ,63980 ,05769
163 2,2957 ,74132 ,05807
123 2,9252 ,68366 ,06164
163 3,0079 ,63013 ,04936
123 2,5984 ,63134 ,05693
163 2,6807 ,66811 ,05233

Sexe
1
2
1
2
1
2

Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy

Craving

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

1,944 ,164

,708 ,401

,095 ,759

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances
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Independent Samples Test

-,847 284 ,398 -,07078

-,865 278,865 ,388 -,07078

-1,059 284 ,290 -,08271

-1,047 250,903 ,296 -,08271

-1,056 284 ,292 -,08231

-1,064 270,073 ,288 -,08231

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference

t-test for Equality of Means
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Independent Samples Test

,08355 -,23523 ,09367

,08185 -,23191 ,09034

,07807 -,23638 ,07096

,07897 -,23823 ,07281

,07794 -,23572 ,07111

,07732 -,23454 ,06993

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test

Group Statistics

107 2,3701 ,70084 ,06775
179 2,2026 ,69256 ,05176
107 3,0630 ,62228 ,06016
179 2,9182 ,66778 ,04991
107 2,6737 ,68969 ,06668
179 2,6283 ,63092 ,04716

Niveau d'instruction
1
2
1
2
1
2

Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy

Craving

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

,000 ,995

3,179 ,076

,218 ,641

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances
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Independent Samples Test

1,971 284 ,050 ,16753

1,965 221,022 ,051 ,16753

1,820 284 ,070 ,14484

1,853 235,664 ,065 ,14484

,568 284 ,571 ,04534

,555 207,633 ,579 ,04534

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference

t-test for Equality of Means
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Independent Samples Test

,08501 ,00020 ,33486

,08526 -,00051 ,33556

,07957 -,01179 ,30146

,07817 -,00916 ,29883

,07985 -,11184 ,20252

,08167 -,11567 ,20634

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test

Group Statistics

123 2,2249 ,63980 ,05769
163 2,2957 ,74132 ,05807
123 2,9252 ,68366 ,06164
163 3,0079 ,63013 ,04936
123 2,5984 ,63134 ,05693
163 2,6807 ,66811 ,05233
123 2,9542 ,55158 ,04973
163 2,9718 ,60806 ,04763

Sexe
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin
Masculin
Feminin

Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy

Craving

Withdraw

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

1,944 ,164 -,847 284 ,398 -,07078 ,08355 -,23523 ,09367

-,865 278,865 ,388 -,07078 ,08185 -,23191 ,09034

,708 ,401 -1,059 284 ,290 -,08271 ,07807 -,23638 ,07096

-1,047 250,903 ,296 -,08271 ,07897 -,23823 ,07281

,095 ,759 -1,056 284 ,292 -,08231 ,07794 -,23572 ,07111

-1,064 270,073 ,288 -,08231 ,07732 -,23454 ,06993

,116 ,734 -,251 284 ,802 -,01755 ,06981 -,15495 ,11986

-,255 274,506 ,799 -,01755 ,06886 -,15311 ,11801

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

Withdraw

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means
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T-Test

Group Statistics

107 2,3701 ,70084 ,06775
179 2,2026 ,69256 ,05176
107 3,0630 ,62228 ,06016
179 2,9182 ,66778 ,04991
107 2,6737 ,68969 ,06668
179 2,6283 ,63092 ,04716
107 2,8395 ,66493 ,06428
179 3,0388 ,51664 ,03862

Niveau d'instruction
Lycéen
Universitaire
Lycéen
Universitaire
Lycéen
Universitaire
Lycéen
Universitaire

Problem Viewing TV
Scale Component
Heavy

Craving

Withdraw

N Mean Std. Deviation
Std. Error

Mean

Independent Samples Test

,000 ,995 1,971 284 ,050 ,16753 ,08501 ,00020 ,33486

1,965 221,022 ,051 ,16753 ,08526 -,00051 ,33556

3,179 ,076 1,820 284 ,070 ,14484 ,07957 -,01179 ,30146

1,853 235,664 ,065 ,14484 ,07817 -,00916 ,29883

,218 ,641 ,568 284 ,571 ,04534 ,07985 -,11184 ,20252

,555 207,633 ,579 ,04534 ,08167 -,11567 ,20634

2,685 ,102 -2,829 284 ,005 -,19926 ,07044 -,33791 -,06060

-2,657 182,181 ,009 -,19926 ,07499 -,34721 -,05130

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed
Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Problem Viewing TV
Scale Component

Heavy

Craving

Withdraw

F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence Interval
of the Difference

t-test for Equality of Means
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NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

Ranks

123 163,87
163 128,13
286
123 141,33
163 145,13
286
123 146,99
163 140,87
286
123 121,61
163 160,02
286
123 151,44
163 137,51
286

Sexe
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total
Masculin
Feminin
Total

FILM ACTION ET
AVENTURE

SERIES TELE

FILMS COMEDIES

FEUILLETONS TELE

INFORMATIONS

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

15,379 ,169 ,436 17,675 2,378
1 1 1 1 1

,000 ,681 ,509 ,000 ,123

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FILM
ACTION ET
AVENTURE SERIES TELE

FILMS
COMEDIES

FEUILLET
ONS TELE

INFORMA
TIONS

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Sexeb. 

Page 1



NPar Tests

Kruskal-Wallis Test

Ranks

107 144,60
179 142,84
286
107 154,61
179 136,86
286
107 137,94
179 146,82
286
107 140,20
179 145,47
286
107 114,00
179 161,14
286

Niveau d'instruction
Lycéen
Universitaire
Total
Lycéen
Universitaire
Total
Lycéen
Universitaire
Total
Lycéen
Universitaire
Total
Lycéen
Universitaire
Total

FILM ACTION ET
AVENTURE

SERIES TELE

FILMS COMEDIES

FEUILLETONS TELE

INFORMATIONS

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

,035 3,526 ,875 ,319 25,995
1 1 1 1 1

,851 ,060 ,350 ,572 ,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FILM
ACTION ET
AVENTURE SERIES TELE

FILMS
COMEDIES

FEUILLET
ONS TELE

INFORMA
TIONS

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Niveau d'instructionb. 
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NPar Tests

Descriptive Statistics

286 9,9580 3,48505 1,00 12,00
286 1,57 ,496 1 2

VIEW
Sexe

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Kruskal-Wallis Test

Ranks

123 141,29
163 145,17
286

Sexe
1
2
Total

VIEW
N Mean Rank

Test Statisticsa,b

,206
1

,650

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

VIEW

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Sexeb. 
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NPar Tests

Descriptive Statistics

286 9,9580 3,48505 1,00 12,00
286 1,63 ,485 1 2

VIEW
Niveau d'instruction

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Kruskal-Wallis Test

Ranks

107 172,85
179 125,96
286

Niveau d'instruction
1
2
Total

VIEW
N Mean Rank

Test Statisticsa,b

28,906
1

,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

VIEW

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Niveau d'instructionb. 
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NPar Tests

Descriptive Statistics

286 9,1608 3,90169 3,00 12,00
286 1,57 ,496 1 2

SERIES TELE
Sexe

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Kruskal-Wallis Test

Ranks

123 141,33
163 145,13
286

Sexe
1
2
Total

SERIES TELE
N Mean Rank

Test Statisticsa,b

,169
1

,681

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

SERIES TELE

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Sexeb. 
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NPar Tests

Descriptive Statistics

286 9,7203 3,63879 3,00 12,00
286 1,63 ,485 1 2

INFORMATIONS
Niveau d'instruction

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Kruskal-Wallis Test

Ranks

107 114,00
179 161,14
286

Niveau d'instruction
1
2
Total

INFORMATION
S

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

25,995
1

,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

INFORMA
TIONS

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Niveau d'instructionb. 

Page 1



NPar Tests

Descriptive Statistics

286 8,6364 4,18778 3,00 12,00

286 1,57 ,496 1 2

FILM ACTION
ET AVENTURE
Sexe

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Kruskal-Wallis Test

Ranks

123 163,87
163 128,13
286

Sexe
1
2
Total

FILM ACTION
ET AVENTURE

N Mean Rank

Test Statisticsa,b

15,379
1

,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FILM
ACTION ET
AVENTURE

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Sexeb. 

Page 1



NPar Tests

Descriptive Statistics

286 9,9685 3,28351 3,00 12,00
286 1,57 ,496 1 2

FEUILLETONS TELE
Sexe

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Kruskal-Wallis Test

Ranks

123 121,61
163 160,02
286

Sexe
1
2
Total

FEUILLETONS TELE
N Mean Rank

Test Statisticsa,b

17,675
1

,000

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FEUILLET
ONS TELE

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Sexeb. 
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NPar Tests

Descriptive Statistics

286 9,9685 3,28351 3,00 12,00
286 1,63 ,485 1 2

FEUILLETONS TELE
Niveau d'instruction

N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Kruskal-Wallis Test

Ranks

107 140,20
179 145,47
286

Niveau d'instruction
1
2
Total

FEUILLETONS TELE
N Mean Rank

Test Statisticsa,b

,319
1

,572

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

FEUILLET
ONS TELE

Kruskal Wallis Testa. 
Grouping Variable: Niveau d'instructionb. 
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