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 مةلخص  
عملية االتصال، فإذا مل يكن لدى القائم يف  من احلقائق الواضحة أّن اجلمهور من أهم املتغريات

فكرة جيدة عن طبيعة اجلمهور وخصائصه، فسوف حيد ذلك من مقدرته على الّتأثري فيه،  ابالتصال
وإقناعه مهما كانت الرسالة معدة إعدادا جيداً، ومهما أحسن اختيار القائم ابالتصال والوسيلة، فهناك 

تعليمه وجنسه خلفية املتلقي وجتاربه السابقة وعواطفه و  :العديد من املتغريات الّّت تؤثر على املضمون
وسنه وشخصيته، جمموع هذه املتغريات جتعل دراسة الّتلقي مهمة ألّن اجلمهور هو اهلدف األساسي 

 اّلذي يسعى القائم ابالتصال إىل الوصول إليه والّتأثري فيه.

 .، اجلمهور املستقبلفعل التــــّـــــــلقي ، فعل الّتأويــــــــــل :الكةلمات املفتاحي 
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Abstract 

It is a clear truth that the public is one of the most important 

variables in communication, the issuer can not convince or influence the 

public if it does not have a good idea about its nature and characteristics; 

Even if the message, the transmitter and the means of communication are 

well chosen. 

There are several variables that influence the content: the receiver's 

references, experiences, emotions, education, sex, age and personality. 

All of these variables make reception study more and more important 

Because the public is the primary objective that must be reached and 

influenced by the issuer, 

   So through this article we will try to draw a scientific scene on the 

reception paradigm and the interpretation as well as its role to well know 

the public of the mass media through the study of the following elements. 

 

key words: the act of reception, the act of interpretation ,Receptive 

audience 
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 مقدم :
إّن التحدث عن اإلعالم من زاوية الوسائل وحدها أو من زاوية العملية اإلعالمية معزولة عن اإلطار      

م تحتا  إىل همهور من االجتماعي والثقايف ال ميكن أن يؤدي إاّل إىل طريق مسدود، فوسائل اإلعال
ووسائل اإلعالم تتأثر جبمهورها   حىت يكون للمادة اإلعالمية الّت تبثها وتنشرها فائدة وفعالية، املتلقيني

كما تؤثر فيها ويتميز همهورها ابلتباين والتعارض االجتماعي واالقتصادي، ويف اخلصائص السيكولوجية 
لذلك فعلى القائم ابالتصال معرفة اجلمهور الذي يتعامل معه ألّن الفهم الدقيق جلمهورها هو أّول مهام 

رح نفسه علينا هنا: كيف ميكن التعرف على همهور وسائل العمل اإلعالمي، لذلك فالسؤال الذي يط
  اإلعالم؟ وما هو دور مقاربة التلقي والتأويل يف ذلك؟

 فــــعل التــــّـــــــةلقي:-0
ترتبط عملية الّتلقي إبرسال القائم ابالتصال لفكرة أو معلومة تثري انتباهه، ففعل الّتلقي يعين      

استقبال اجلمهور للرسالة اإلعالمية من خالل وسيلة هماهريية، واألساس يف عملية الّتلقي هو العمل 
ط املتلقي بني مرجعه اخلاص، اّلذي يقوم به املتلقي جتاه ما يراه أو يقرأه أو يسمعه، ففي كل عمل يرب

اجلهة املستقبلة للرسالة، وقد يكون  هوفاملتةلقي ، (1)وبني العامل الومهي اّلذي يتضمنه النص وبني واقعه
 ، ومن هنا ميكن تقسيم الّتلقي إىل نوعني:(2)فردا أو هماعة

 صورة مباشرة،أين تنساب الرسائل من الوسيلة املادية إىل احلواس البشرية بالتةلقي املباشر: -أ
حيث يعمل املتلقي على احلصول على حاجاته وإشباع رغباته من الرتفيه واإلعالم والتوجيه والتثقيف 

 وذلك توافقا مع رغباهتم وميوهلم وقدراهتم اللغوية والداللية الّت تسمح بفك الرتميز.  

عن طريق  نقل الرسائل وتفسريها لآلخرين، بشكل غري حمسوس أي التةلقي الغري مباشر:-ب
 وسطاء وفق نظرايت التأثري الغري مباشر.

 فعل الّتأويل:- 7
ال ميكن أن يكون هناك أتويل إاّل إذا كان هناك أثر أو أتثري ترتك وسائل اإلعالم يف املتلقي، 

 وميكن فهم التأثري واألثر من خالل ضبط مفهوم املصطلحني فيما يلي:

                                                           
 .00الثقافة واإلعالم، مقامات للنشر والتوزيع، اجلزائر،صالتلقي يف  ،(2011)خملوف بوكروح،(1)

 .11إىل فهم املصطلحات احلديثة يف اإلعالم واالتصال، ، ص ةعزي عبد الرمحن، دعو (2)
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هو"العملية الّّت يقوم من خالهلا األفراد بتبين فكرة مستحدثة معينة يف تنظيم اجتماعي  التأثري: -أ
، كما يعرف بشكل عام على أنّه:"بعض (3)معني ابلّتأثري يف غريهم ممن مل يتسن هلم بعد اإلميان ابلفكرة"

وقد تضيف إىل  على مستقبل الرسالة كفرد، فقد تلفت الرسالة انتباهه ويدركها التغيري اّلذي يطرأ
معلوماته معلومات جديدة وقد جتعله يكّون اجتاهات جديدة أو يعّدل سلوكه السابق فهناك مستوايت 

إىل حدوث تدعيم داخلي لالجتاهات إىل حدوث تغيري على تلك    عديدة للّتأثري، ابتداءا من االهتمام
  .(4)مثّ يف النهاية إقدام الفرد على سلوك علين االجتاهات
أثري هو ما ميكن حيدث من تغيري يف املواقف والّسلوكيات واآلراء واملعلومات واملعتقدات من والتّ 

جراء انتقال الرسالة اإلعالمية إىل املتلقي، فالرسالة اإلعالمية قد تلفت انتباه املتلقي فيدركها، وقد 
يتصرف بطريقة جديدة تضيف إىل معلوماته معلومات جديدة، أو يعّدل من اجتاهاته السابقة وقد جتعله 

حني تطرق لّدراسة األثر دون التأثري يف  الّسعيد بومعيزةوأتييدا ملا جاء به  ،(5)أو يعّدل سلوكه السابق
ابعتبار هذا األخري مازال يطرح مشاكل يف ميادين حبوث اإلعالم نظرا -تناولت دراسة األثر–أطروحته 

، إضافة إىل أّن الّتأثري يقتضي دراسته كعملية، (6)لصعوبة قياس طبيعته ودرجته وتحديد مصدره ابلضبط
أي متابعة إرسال الرسالة ووصوهلا ومن مث مالحظة األثر املرتتب عن ذلك ولدراسته جيب االستعانة 

 ابملنهج التجرييب)التجربة(.

 مفهـــــــوم الّتأويــــــــــل واستعـــــــــــماالته:-ب
ابلتصور اّلذي منلكه للداللة وعن شروط وجودها وأشكال إّن مفهوم الّتأويل شديد االرتباط 

تحققها فاملعطيات األولية يف جمال الّلسان تشري إىل أّن الكلمة ال تقف عند حدود التعيني ملرجع حمايد 
مستقل، وتشمل كلمة أتويل على جمموعة من الّسياقات احملتملة، ولقد أصبح الّتأويل نشاطا ضروراي 

 .(7)وم اإلنسانية من أجل فهم أكثر للرتاث اإلنساين قدميه وحديثةتستند إليه كل العل

                                                           
العريب للرتهمة والتأليف  دار اللساناجلزائر:، 1، ط-مصطلحات يف اإلعالم واالتصال-اللسان العريب(، ه 1222)خضري شعبان، (3)

 .00ص، والنشر
 .112، ص الفجر للنشر والتوزيع دارالقاهرة: ، 1املعجم اإلعالمي، ط (،2002)حممد منري حجاب،(4)
دراسة تحليلية وميدانية، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم السياسية –نصري بوعلي، أثر البث التلفزيوين املباشر على الشباب اجلزائري (5)

 .9، ص2000-2002اجلزائر،  واإلعالم، قسم اإلعالم واالتصال، جامعة
)أطروحة دكتوراه دولة(،  -دراسة استطالعية مبنطقة البليدة-عيد بومعيزة، أثر وسائل اإلعالم على القيم والسلوكيات لدى الشباب،الس (6)

 .29، ص2002-2002كلية علوم اإلعالم واالتصال، قسم علوم اإلعالم و االتصال،جامعة اجلزائر،
 .101، 100صمنشورات الزمان،  الرابط، املغرب:السيمائية مفاهيمها وتطبيقاهتا ، (،2000)سعيد بنكراد،(7)
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 قريب املعىن هذا مباشر، وآخر خفي معىن بني جيمع ثنائي استقطاب وجود كما أّن الّتأويل يعين
 ابلتفقه ارتبط الّتأويل عنده العرب يف مادة)لقي( حيث لسان صاحب إليه يشري من التفسري اّلذي جدا
  القرآن. نصوص وتدبر

 الثنائي، االستقطاب هذا معرفيا مل يعد حمصورا ضمن حدود نشاطا ابعتباره إاّل أّن الّتأويل    
أصبح  لقد احلريف، املعين تلببيب يف ختتفي أسرار أو سر عن الدينية النصوص يف يبحث يعد مل كما

 :(8)لّتأويل إىل تيارين كبريينإيكو ا إمبريتو قسم تستند إليه  العلوم اإلنسانية، ولقد الّتأويل نشاطا ضروراي

 خار  تتطور الّتأويلية فالصريورة أو حدود، ضوابط ألية خيضع ال حر يف الّتأويل فعل يرى تيار-
 تقدمها الّّت  املعرفة يفصل بني إىل رابط داليل فقط الداخلي، استنادا متاسكه أو انسجام اخلطاب  قوانني
 . (9)عن أفعال الّتأويل الناجتة التالية املدلوالت تقرتحها الّّت  املعرفة وبني البدائية حالتها يف العملية 

اثين يعرتف بتعددية القراءات ولكن يسمح يف الوقت ذاته مبحدوديتها من حيث العدد  تيار -
واحلجج وأشكال التحقق، فالّتأويل مرتبط بغاية وغايته توجد خار  السيميوز، وهذه الغاايت هي الّّت 

نقبل بعض الّتأويالت ونرفض األخرى، أو قد نقبلها يف سياق ونرفضها يف سياق أخر، وأي تغري جتعلنا 
 .(10)يف الدالالت يؤدي إىل بروز أّتويالت جديدة

يهدف الّتأويل يف أصوله القدمية إىل تفسري النصوص وقد أصبح مصطلح الّتأويل علما عاما يف 
ن ميثل اخلطاب ة والطبيعية، وبدأ الّتأويل مع بدء الّلغة وكاالفهم ومنهجا لتفسري ظواهر العلوم اإلنساني

ويف هذا الشأن يقول الفيلسوف أرسطو:" تتشكل األصوات املتلفظ هبا رموزا  بامللفوظ أو املكتو 
  .(11)حلاالت النفس كما أّن الكلمات املكتوبة تشكل رموزا للكلمات املتلفظ هبا داخل الكالم"

فيحدد الّتأويل يف قاموسه أبنّه :"منهج لتفسري النص أو العرض، وهذا التفسري  ابتريس ابفيسأما 
 .(12)يقرتح  معىن أيخذ يف اعتباره موقف املتلقي من اإلفصاح عن رأيه وتقييم العمل الفين"

ويرتبط الّتأويل بشبكة واسعة من قضااي اإلنسان وعالقاته ابجملتمع، حيث يعكس القّيم واملبادىء 
لذلك اجملتمع أو يستند إليها وخيضع لضروراهتا ومن هنا ختتلف العملية الّتأويلية بني اجملتمعات  واألعراف

                                                           
 .117صلثقايف العريب،املركز ابريوت: القارئ يف احلكاايت، ترهمة أنطوان أبو زيد ،  (،2001)امربتو أكيو،(8)
 .112سعيد بنكراد، املرجع نفسه السابق، ص(9)
 .112املرجع نفسه ، ص(10)
 .21، صبريوت ،، جملة العرب والفكر العاملي0،عالنص والتأويل، ترهمة منصف عبد احلق  (،1911)بول ريكور،(11)
، ص  ، ترهمة ، امحد املأمون ، املغربقاموس املسرح، أدوات ومصطلحات ومفاهيم التحليل املسرحي (،1910)ابتريس ابفيس،(12)

012. 
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عرفوا معىن الّتأويل يف الّلغة، وأوضحوه بشكل حمدد  ونشري ابلذكر أّن علماء الّلغة ومن فرد إىل آخر،
 التالية:  التعاريف ودقيق، نذكر من تلك

و يف حديث ابن » ، قال : (13)كتاب ) النهاية ( البن األثرييف احلديث الشريف ما جاء يف  
عباس رضي هللا عنهما : ) الّلهم فقهه يف الدين وعلِّّْمُه الّتأويل(، وهو من آل الشيء يؤول إىل كذا، أي 
رجع وصار إليه  واملراد ابلتأويل نقل ظاهر اللفظ عن وضعه األصلي إىل ما حيتا  إىل دليل لواله ما ترك 

 : "الّتأويل من األول، أي الرجوع إىل األصل، ومنه املوئل(14)الراغب االصفهاينوقال ، اللفظظاهر 
ففي العلم حنو:  ء إىل الغاية املرادة منه، علما كان أو فعال،للموضع الذي يرجع إليه، وذلك هو رد الشي

 وللنوى قبل يوم البني أتويل"، عر:الشايف العلم..."، ويف الفعل كقول )وما يعلم أتويله إالّ اّلّل والراسخون
وقد حدثت على مر العصور معركة فكرية حول منهج التأويل      املقصودة منهأي بيانه الذي هو غايته 

 الّتأويل أسلوب معريف عام يستعمله العقل البشري الكتشاف الغوامض، مما، و ومعرفة وما أنتجه من فكر
مقاصدهم أحياان  فقد اعتاد النّاس وألسباب فنية أن يعربوا عنيشري إليه الّلفظ أو احلدث أو الرمز 

الصادرة عن اإلنسان أو احليوان أو  تكشف إاّل ابلّتأويل كما أّن بعض األفعال واحلوادث بطريقة ال
يف ذلك الفعل أو احلدث، واستنتاجها ا غري مصرح هب النبات أو اجلماد إمّنا هي رموز تكشف عن حقيقة

 .هو الّتأويل

 ضرورات الّتأويل-3
ة لكل كائن بشري سوي انشغل العرب واملسلمون أبشكال الّتأويل، ألّن عملية الّتأويل ضروري    
إىل ما حييط به من ظواهر الكون فرييد أن يتعرف على تفاصيل ما ظهر منها، وتقوده عملية  يعري انتباه

وإذا كانت الظواهر أو األفعال أو  التعرف على الظواهر إىل طلب معرفة ما خفي منها و ما بطن،
من معارف وعادات، فإّنه يلجا إىل عملية أتويل الظواهر والّسلوك أو  الّسلوك ال يتالءم مع ما يستنبطه

مع معارفه اخللفية، فالّتأويل إذن يعكس األولوايت واملبادئ  األفعال ليجعلها منسجمة ومتناغمة
أفراد من أفرادها هلذا فإّن الّتأويل خيتلف من أمة إىل أمة واألعراف، ومشاغل أمة من األمم، ومشاغل 

ومن فرد إىل آخر داخل األمة نفسها، بل وقد خيتلف اختالفا جزئيا أو كليا لدى الفرد الواحد ألن 
 .الّتأويل عملية اترخيية وأترخيية مبعىن أنّه خاضع إلكراهات التاريخ

ألجناس واألمم واجلماعات واألفراد وتطورات ومهما اختلفت الّتأويالت ابختالف األداين وا 
األفراد، فإّن أصل نشأته وصريورته وأجرائه يرجع إىل مقولتني: أوهلما غرابة املعىن عن القّيم السائدة، القّيم 
الثقافية والسياسية والفكرية، واثنيها بث قيم جديدة بّتأويل جديد، أي إرجاع الغرابة إىل ألفة، ودس 

                                                           
 .22، ص، دار طيبة02سامي السالمة، طيق تفسري القرآن العظيم،  تحق (،1999)ابن كثري، (13)
 .01ص،دار القلم والدار الشامية  بريوت:،1، طاملفردات يف غريب القرآن (،هـ 1212)اغب االصفهاين،الر  (14)
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، وإبالغ معىن النص إىل اآلخرين هو اخلطوة األوىل عن طريق التفسري والفهم وهو (15)فةالغرابة يف األل
وإذا كان مسلما به أّن ال نص بدون أتويل، فإّن الّتأويل منعدم بدون فهم، والّتأويل  ،أول حركة للّتأويل

 الّتأويل كالتايل:، ويكون مستوى (16) هو تحقق لدرجة أعلى من الفهم إىل مستوى الّتأويل )التفسري(

 الّتأويل  للنص، ال مينع أتويالت خمالفة. -

 الّنص الواحد حيتمل مستوايت خمتلفة من الّتأويل. -

إسرتاتيجية الّتأويل تنبين رجوعا إىل: ما منلكه من معرفة وثقافة، وعربمها صورة للنص، وما حيركنا  -
ويشتغل بعناصر ومادة، قد ال يعطيها  من هدف، وتسليما بذلك يصبح الّتأويل اختيارا، قد يكتفي

ألّّنا ال تدخل يف املشرتك الذي يتناسب ويتوافق مع إسرتاتيجيته، خصوصا إذا كان ة مؤول آخر أمهي
الّتأويل يستعني أبحكام مسبقة  ذات سياق خار  عن النص، ومعناه إذا كان الّتلقي حداث تواصليا 

باث، فإنّه البد من أن يكون الّتأويل شكال حمددا للتفاعل يعكس نوعا من أنواع الّتفاعل بيننا وبني ال
بيننا وبني النص، أي حماولة إقامة بنية للتلقي مبستويني للّتفاعل مها:)تفاعل املتلقي ابلباث أي التواصل، 
وتفاعل املتلقي ابلنص أي أتويل(، ويبدو أّن الّتأويل وحده هو القادر على أن جيعلنا متفاعلني مع النص 

 .(17)رح لنا طريقة فهمنا لهويش
)استحالة التعميم فما يصلح على جمموعة حملية ال ميكن  الّتأويل يف الفعل الثقايف:ومن شروط 

إسقاطه على جمموعة أخرى ، واستحالة التنبؤ واألهم هنا هو الكشف عن تلك البىن املفهومية الكامنة 
املكونة هلا، أي ما يتعلق ابألشخاص بوصفهم ما خلف أفعال األشخاص الذين نتابعهم وإبراز املميزات 

 .(18) هم عليه(

 
 

 
 

                                                           
، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 02اللسانيات يف الثقافة العربية وإشكالية التلقي، ط (،1992)حافيظ إمساعيلي علوي،(15)

 .22-20النجاح اجلديدة،، صالدار البيضاء، املغرب: مطبعة ابلرابط، 
 .29املرجع نفسه، ص(16)
 .12املرجع نفسه ، ص(17)
 ،مؤسسة دراسات وأحباثاملغرب:عريف بني االنرتبولوجيا والسيمولوجيا(، التأويل الرمزي للثقافة )يف التداخل امل ،(2012)،يونس الوكيل(18)

 .12ص
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 فعــــــــل الّتةلـــــــــــــــــــقي ونظريتــــــــــــــــــــــــــــــــــه: -اثنيا
 احملــــــــــــاوالت األوىل لالهتمــــــــــام ابملتةلـــــــــــقي:-0
 عان الذي األدب اتريخ لتجديد جادة حماولة حقيقتها يف "الّتلقي نظرية":بـ املوسومة النظرية إنّ 
 طريقها شاقة هي جاءت حىت مسريته، طوال األديب النقد عرفها الّت املناهج فيه أقعدته كبريا ركودا

 أرسطو للفيلسوف هلا البادرة األوىل كانت املناهج، فقد من الضخمة الرتسانة تلك داخل فائقة بصعوبة
 نسب حيث "ابلتطهري" أمساه ما حول النقدية، العملية أصول أحد يعد والذي الشعر"، فن" مؤلفه يف

 االندما  تحقيق يف شأن ذات تعد التمويه فيها يتم الّت الوضعيات فإن ولذلك تطهريية وظيفة لألدب
 وهي اإليهام، تحقيق يف طريقة إىل أرسطو استند فقد ولذلك الدرامي، العمل )املشاهد( مع للمتلقي التام

 .(19)والطبيعة الرمزي العامل حماكاة بني أقامها الّتاملماثلة 

 بعد فيما لسنج قدمه الذي التفسري خالل من النظرية هذه ظهور يف الفعلي األثر وقد بدى
 عناصر أبحد جدا مبكر اهتمام من فيها ما خيفى ال اّلّت ،(20)التطهري فكرة حول أرسطو ملقوالت
 العمل أن بعده سيأتون الذين للنقاد يقول أن حياول أرسطو فكأن املتلقي، وهو أال التواصلية العملية
 اإلرهاصات يف الباحث لكن أكيدا، أتثريا القارئ أو املشاهد يف يؤثر عامة األديب العمل أو الدرامي
 وجدت أرسطو من أسبق تكون قد فلسفية فرقة إىل العودة دومنا املغادرة ميكنه ال التلقي لنظرية األوىل
 يكن مل وإن- اهتمام هلم كان فالسفسطائيون ،السفسطائيني فرقة وهي ابملتلقي اهتمامات لديها
 همالية إىل إشارات بعض عنده وجدت الذي لوجنينوس زعيمهم عند خاصة املتلقي بعنصر -مباشرا
 .السمو من نوع هي البالغة خالهلا أن من رأى الّت السمو حول نظريته ضمن التلقي

 املتلقي مبفهوم اهتمام اآلخر هو له كان العريب والبالغي النقدي ونشري ابلذكر أبّن الرتاث 
 فقد هلا)املعلقات والشعر اجلاهلي(، السابقة العصور يف حىت بل الوسطى العصور خالل السامع وبعنصر
 ظهور بعد خاصة آنذاك والنقاد الدارسني ابل شغلت الّت اهلامة القضااي بني من املعىن قضية صارت
 أمسوه ما إىل توصلوا إذ إعجازه، وأوجه بيانه، وأسرار الكرمي، القرآن حول البالغية الدراسات وتطور
 .السامع نفس يف املعىن متكني وأخريا أوال كان العربية البالغة هدف ألن ذلك  "التمكني" مبفهوم

 فهي متييزي طابع ذات األديب املعىنقضية  "إن خضر: عودة الدكتور يقول املوضوع هذا وحول 
 فهم حنو حثيثا سعيا القدمية النقدية النظرية سعت وقد النقدية، النظرية يف املتلقي مفهوم تحديد يف تساهم

                                                           
 . 12، صالشروق داراألردن:   ،1ط التلقي، لنظرية املعرفية األصول (،1997)انظم، خضر عودة(19)
العدد األول، تصدر بكلية العلوم السياسية السعيد بومعيزة، أتثري وسائل اإلعالم يف اجملتمع، اجمللة اجلزائرية للعلوم السياسية واإلعالم، (20)

 .20،ص2001واإلعالم ،جامعة اجلزائر، 
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 ويومههم بهأصحا على ويفرضه إليه، األنظار يلفت أن أراد للمؤلف معىن أنّه على فهمته لكنها املعىن،
 مبثابة كانت ّّناأ إال بعيدة أدبية حقب إىل تعود كانت وإن غريها هناك ورمبا األمور ، فهذه(21)حبقيقة"
 لتصري منها تغذت فعال تكون قد واّلّت االّستقبال أو الّتلقي، بنظرية بعد فيما مسيت لبنية األوىل البذرة
 وأصوهلا. قوانينها، هلا األدب يف نظرية

يف جذب اهتمام العلماء  Saussure سوسريو Peirce بريسيرجع الفضل لكل من 
لإلمكاانت القوية وغري احملدودة الّت تتسم هبا الرموز واإلشارات بشكل عام يف عملية أتويل أو تفسري 

بداية االهتمام بدراسات التلقي كانت بداية من قارئ النص األديب، وإعادة تفسري الظواهر االجتماعية، ف
االهتمام مل يسفر عن تصور  ر نظرية التلقي، غري أن هذاوقد بدأ االهتمام ابلقارئ والقراءة قبل ظهو 

منهجي نسقي هلذه العملية، حبيث بقي يف طور البداايت، فهو يذهب يف إطار التفاعل بني الكتابة 
والقراءة إاّل أّن الكاتب إمنا يكتب للقارئ من حيث هو فرد من أفراد الناس يف العامل ويف هذا الّسياق 

 املستهدف.  حيدد طبيعة القارئ

 نظري  التةلقي... النشأة واألسس: -7

كانت تنظر إىل   برلنيارتبطت نظرية التلقي ارتباطا آليا ابملدرسة األملانية يف الستينيات، فجماعة   
، أما (22)الّتلقي ابعتباره عملية فنية واجتماعية حمكومة بقاعدة فلسفية مستمدة من النظرية املاركسية

فتعد املرجع األساسي يف همالية التلقي والّت ستعيد للقارئ اعتباره من خالل روادها  كونستانسهماعة 
إذ ال ميكن، واملرء يتحدث عن التلقي، إاّل وجيد نفسه مضطرا لالنطالق من  "ايزروايوس الكبار: "

 صميم أفكارها ابعتبارها مسالك اخلوض يف قضااي الّتلقي.

نظرية الّتلقي  يف شخص املدارس األملانية يشكل حافزا إضافيا نشري ابلذكر أّن الوجود التارخيي ل
: " حممود عباس عبد الواحديف ماهية الّتلقي، والعودة ببعض مفاهيم هذه النظرية، حيث يقول  للبحث

يبدو من حمتوى النظرية، أّن أساس املشكلة بني املتناظرين ليس فقط يف فقدان الّتأثري املتبادل، بل 
اخلالفات املذهبية احلادة بني أطراف احلوار من رواد الرمزية والبنيوية واجلمالية املاركسية، فالنظرية  مصدرها 

كما عرفنا كانت متردا على تلك املذاهب املنتشرة يف أملانيا آنذاك، ولعل اختيار مصطلح)االستقبال( 
 . (23)ي بشكل خاص"ابلذات كان ميثل لدى أصحابه معىن من معاين التمرد على النقد املاركس

                                                           
 .22انظم، املرجع السابق، ص خضر عودة(21)
، مداخلة يف منتدى الرتاث املغريب واألندلسي، منشورات كلية -إشكاالت وتطبيقات -نظرية التلقي (،1990)أمحد بوحسن،(22)

 .22-22، صمطبعة النجاح اجلديدة املغرب:اآلداب،
 .12، صدار الفكر العريب القاهرة:قراءة النص وهماليات التلقي، (،1992)حممود عباس عبد الواحد،(23)
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إّن أبرز فكرة جاءت من أجلها نظرية الّتلقي هي إعطاء القارئ مكانة متميزة ضمن العملية 
اإلبداعية. فالنص ليس ذا قيمة ما مل يُقرأ وما مل يكن قابال لقراءات متعددة، مستعصيا على أن يستهلك 

نظرية الّتلقي تزكيته، إذ كانت  وهذا ابلذات هو ما حاولت االجتاهات السابقة على من قراءة واحدة
ترمي إىل إبراز القيمة الفنية للنصوص يف ذاهتا وما ختتزله من همالية دون االلتفات إىل جهد القارئ، 
فالنص يف نظر هؤالء قائم بذاته مكتمل مبا خيتزله من مكوانت، غري منقوص بقراءة أو مبتور بفهم، وما 

هذا النص اّلذي يكفيه حاجته، غري أن نظرية الّتلقي سارت يف القارئ إاّل مستهلك ابحث عما يريد يف 
ولذلك فمن الصعب أن خيطر ببال النقد أّن الّنص ليس يف وسعه  اجتاه خمالف هلذا اإلميان بعبقرية النص

 .(24)أن ميتلك املعىن إالّ عندما يكون قد قُرِّئ
خالص متعال عن الزمان واملكان والّتلقي، بغض النظر عن ميزة النص وملكة القارئ، فعل إنساين 

، وميكن أن نقول أّن فعل (25)قبل أن حياصر بتصورات تحاول وضعه يف إطار خاص وفق توجهات حمددة
الّتلقي فعل حر قدمي قدم اإلبداع، ومطلق غري خاضع لفرتة زمنية حمددة، ودون أن نفيض يف التدليل 

ي يف الثقافة العربية لتبيني دالالته، فقد وردت  على ذلك، سنحاول وضع مصطلح الّتلقي يف إطاره التارخي
من سورة البقرة:) فتلقى آدم من  07كلمة "الّتلقي" يف القرآن الكرمي غري ما مرة، يقول سبحانه يف اآلية 

من سورة النمل: )وإنك  2ربه كلمات فتاب عليه إنّه هو التواب الرحيم(، ويقول عز وجل يف اآلية 
حكيم عليم(، وما يهمنا هنا هو الرتكيز على اجلانب التواصلي "والّتفاعل النفسي لتلقَّى القرآن من لدن 

والذهين مع النص، حيث ترد لفظة الّتلقي مرادفة أحياان ملعىن الفهم والفطنة، وهي مسألة مل تغب عن 
  .(26)بعض املفسرين يف اإلملاح إليها، ومل تغب كذلك عن أدابئنا ورواد الرتاث النقدي

" أفق االنتظارد إىل نظرية الّتلقي األملانية ونستقرئ الكثري من مفاهيمها، خاصة مفهوم "وحني نعو 
حول األثر  أرسطووهو ما جيعل بعض الدارسني يظنون أّن فكرة  ،(27)ايوساّلذي تقوم عليه نظرية 

بال، يف الناتج عن عملية الّتلقي للنص املسرحي كانت من األسس الّّت عول عليها رواد نظرية االّستق
  .(28)عن القارئ ومشاركته يف صنع املعىن ويف رؤيتهم ملعىن الّتفاعل بني النص وهمهوره حديثهم

                                                           
، فعل القراءة)نظرية همالية التجاوب يف األدب(، ترهمة محيد حلميداين واجلياليل الكدية، فعل القراءة)نظرية (1992، )فولفغانغ ايزر(24)

 . 11، صشورات مكتبة املناهلالتجاوب يف األدب(، منهمالية 
البد من التمييز بني النظرية الّت هي بناء متماسك لتصور حمدد جبهاز مفاهيمي خاص، حمكومة بظروف اترخيية واجتماعية حمددة، (25)

 وبني فعل القراءة ابعتباره عمال حرا انجتاً عن تفاعل القارئ مع النص.

 . 12حد، قراءة النص وهماليات التلقي، املرجع السابق، ص حممود عباس عبد الوا(26)
، مداخلة يف منتدى الرتاث املغريب واألندلسي، منشورات كلية -إشكاالت وتطبيقات-، نظرية التلقي (1990 )أمحد بوحسن،(27)

 .27، صمطبعة النجاح اجلديدةاملغرب:اآلداب، 
 .22حممود عباس عبد الواحد، املرجع السابق، ص(28)
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اّلذي ركز على املعطى التارخيي يف نظريته، إذ مل يسقط البعد التارخيي  ايوسهذه حقيقة مل يلغها 
بوضوح قائال: "إّن  ستاروابنسكيجان ومل يقطع أواصل العالقة بني احلاضر واملاضي، وهو ما عرب عنه 

أبفكار سابقة أرسطية  ايوسعلى هذا الوجه، ابملتلقي اّلذي يستجيب للمؤلف، يربط فكر ايوساهتمام 
)خاصة  كاان الوحيدين تقريبا من استطاعا يف املاضي إقامة همالية  كانطو أرسطووكانطية، وذلك أن 

، وهنا البد من احلديث عن (29)بار بصورة منهجيةيف املتلقي بعني االعت بكل منهما( أتخذ أثر الفن
، ومن هنا كان أفق االنتظار والتةلقي اخلالص( يف نظريته للّتلقي مها:) ايوسعنصريني مهمني اندي هبما 

الرتكيز يف مفهوم االّستقبال لدى أصحاب هذه النظرية على حمورين فقط، مها) القارئ والنص(، فالقارئ 
 .(30)املقدم يف عملية الّتلقيعندهم هو احملور األهم و 

وطورا بعض منظري وسائل لفنجانج أيزر، وهانز روبرت جوس تطورت نظرية الّتلقي على يد 
اإلعالم اجلماهريية مفهوم املنفعة والبهجة، اّلذي ال يركز فحسب على أتثري وسائل اإلعالم على األفراد، 

عة الّّت حيصلون عليها من هذه الوسائل، فركزوا بل أيضًا على طريقة االستخدام هلذه الوسائل وعلى املت
هنا إىل أّن اجلمهور املتلقي يف حالة عمل حمدد، إيزر على الدور اّلذي يلعبه اجلمهور املتلقي، ويلمح 

فهو مييز بني قطبني: األول فين ويشري إىل العمل اّلذي أبدعه الفنان، واآلخر يشري إىل العمل اّلذي يتم 
تلقي(، وهي ال تتحقق تحققًا فعليًا إاّل مىت قام قارئ أو همهور متلقي بقراءة أو رؤية بواسطة القارئ )امل

 أو مساع ذلك النص، واملتلقي يف هذه احلال مساوايً أو مكافئاً يف األمهية ملرسل الرسالة. 

 فحــــــــوى نظريــــ  الّتةلقـــــــــــــــــي:-3
تؤكد نظرية الّتلقي على أنّنا جيب أن نعطي أمهية مالئمة للنص، وأن أنخذ يف اعتباران دور القارئ 

اهتم منهج الّتأويل ابملعىن وّنج القراء املختلفني )قارئ، مستمع، مشاهد(، يف تفسري النصوص حيث 
بنية الثقافية املختلفة على على رؤية املبحوثني ووجهة نظرهم، مع توضيح كيفية أتثري األ والرمز، والتأكيد

ابستنتا  املعىن احمللي من خالل الّتأويالت الّّت يقدمها األفراد، واملتعلقة  الفعل االجتماعي الّتأويلي،
فبمعىن ما من املعاين أّن النصوص ال يكون هلا وجود إاّل بواسطة القراء، ولكن منهج  مبوضوع معني،

 ء تفاعله مع النص قصد أتويله.الّتلقي والتقبل يركز على القارئ أثنا

م( يف إطار مدرسة 1922ظهرت نظرية الّتأثري والتقبل يف أملانيا يف أواسط الستينيات )
ومدارس ما بعد احلداثة، ومنظور هذه النظرية أّّنا تثور على املناهج اخلارجية اّلّت ركزت  كونسطانس 

كثريا على املرجع الواقعي كالنظرية املاركسية أو الواقعية اجلدلية، الّّت اهتمت كثريا ابملبدع وحياته وظروفه 

                                                           
 .121، ص، إفريقيا الشرقنظرية األدب يف القرن العشرين (،1992)حممد العمري ،(29)
 .11-17حممود عباس عبد الواحد،املرجع السابق، ص(30)
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املعىن وتصيده من النص ابعتباره جزءا التارخيية، واملناهج النقدية التقليدية الّّت كان ينصب اهتمامها على 
من املعرفة واحلقيقة املطلقة، واملناهج البنيوية الّّت انطوت على النص املغلق وأمهلت عنصرا فّعاال يف عملية 
التواصل األديب، أال وهو القارئ، وال يكون العمل اإلبداعي إاّل من خالل املشاركة التواصلية الفّعالة بني 

 من عنصرين أساسني: جلمهور القارئ، ويدل هذا على أّن العمل اإلبداعي يتكوناملؤلف والنص وا

 .اّلذي قوامه املعىن وهو يشكل أيضا جتربة الكاتب الواقعية واخليالية :النص- 

اّلذي يتقبل آاثر النص سواء أكانت إجيابية أم سلبية يف شكل استجاابت شعورية : القارئ-
 .ييج، نقد، رضا(ونفسية) ارتياح، غضب، متعة، هت

وهذا جيعل النص األديب يرتكز على امللفوظ اللغوي )النص(، والتأثري الشعوري )القارئ( يف  
من  شكل ردود اجتاه النص، وهذا يدل على أّن العمل األديب يتموقع يف الوسط بني النص والقراءة

انت املناهج األخرى تركز على خالل الّتفاعل احلميمي والوجداين االتصايل بني الذات واملوضوع، وإذا ك
إجتاه واحد يف القراءة من النص إىل القارئ فإّن منهجية التقبل والقراءة تنطلق من خطني مزدوجني 
متبادلني: من النص إىل القارئ ومن القارئ إىل النص، وال حيقق نص املؤلف مقصده ووظيفته إاّل من 

الفراغات والبياضات وتحديد ما هو غري حمدد،  خالل فعل التحقق القرائي وجتسيده عرب عمليات ملء
 .والكشف على مستوى إستخالص املعاين عن طريق الفهم والّتأويل والتطبيق

ولن تكون القراءة مثمرة جادة إاّل إذا وجد القارئ اّلذي يعيد بناء النص عن طريق نقده وأتويله  
من جتربتة، وتفيد منهجية القراءة)الّتأويل( يف معرفة اآلاثر اّلّت ترتكها فينا األعمال األدبية  انطالقا

والّسيما اخلالدة منها، ويعين هذا أّن ما يهم هذه النظرية ليس ما يقوله النص، وال من قاله وال مضامينه 
 وهمايل يف النفوس، كما تحاول هذه ومعانيه اّلّت تبقى نسبية بل ما يرتكه العمل من آاثر شعورية ووقع فين

النظرية أن تعيد قراءة املوروث األديب واإلبداعي من خالل الرتكيز على ردود القراء وأتويالهتم للنصوص 
وانفعاالهتم، وكيفية تعاملهم معها أثناء التقبل وطبيعة الّتأثري الّّت ترتكها نفسيا وهماليا لدى القراء عرب 

يف هذا الصدد: "إذا أردان كتابة اتريخ أديب  ايوسرخيية واالجتماعية، ويقول اختالف الّسياقات التا
جديد، من خالل رسم يعيد تكوينه، انطالقا من بقااي األعمال والتفرعات التارخيية، والّتأويالت، 

  .(31)ودعاوي التواصل األديب املتخفاة تحته علينا أن نسارع إىل اتريخ التجربة اجلمالية ونظريتها

: "ليس تحليل النصوص تحليال هيكليا مضمنا هبا، وسأّن الّدراسة األدبية عند اي من هنا دويب
وإمّنا هو التخاطب األديب من خالل ما تتسم  وليس هو أيضا استعراض املعارف املتعلقة ابلكاتب وابألثر

                                                           
هانس روبريت ايوس، همالية التلقي من أجل أتويل جديد للنص األديب، ترهمة رشيد بن جدو، اجمللس األعلى للثقافة، املشروع القومي (31)

 .112، ص2002، 1، ط212د للرتهمة، العد
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عن منـــــــــــــاذ   وهنا البد من احلديث، (32)به األوضاع التارخيية واالجتماعية والثقافية من خصائص "
 :آليتدراســــــــــــــات التــــــــــــــــــلقي وهي كا

 حيقق ثالثة أهداف رئيسية:أمنوذج االستعمال واإلشباع: -أ
السعي إىل اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك ابلنظر إىل اجلمهور النشط -

 الّّت تشبع احتياجاته وتوقعاته.اّلذي يستطيع أن خيتار ويستخدم الوسائل 

شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل االتصال، والّتفاعل اّلذي حيدث نتيجة هذا -
 التعرض.

 التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال هبدف فهم عملية االتصال اجلماهريي.-

         د على منط الّسلوك الفرديترتبط هذه األهداف الثالثة مبنظور التحليل الوظيفي من خالل التأك
، وتكون عالقات الفرد مبحيطه االجتماعي هي البناء unitéحيث يكون الفرد هو وحدة التحليل

structure  ويكون مالحظته سلوك األفراد عند استخدام وسائل االتصال هو األنشطة، وتكون نتائج
واحملتوى واالهتمامات العامة للجماهري هي يف عالقاته مع كل من وسائل االتصال  منط الّسلوك الفردي

 .(33)الوظائف

 أمنوذج الّتةلقــــــــــي:-ب
إّن كل نص يتلقى ليؤول، وكل تلقي كيفما كان نوعه، يرتبط ارتباطا وثيقا ابلّتأويل، ولو أردان 

واملتلقي فالبحث يف التلقي  إعادة صياغة هذا الرتابط لقلنا،ال تلقي بدون أتويل وال أتويل بدون تلقي،
إاّل ضمن إطار نظري متكامل، ذلك ألّن املتلقي ليس سوى عنصر أو مكون، من  غري قابل للتحقق

عناصر أو مكوانت النص)املوضوع(، وتعود املنطلقات األوىل لنظرية الّتلقي إىل دراسات يف النصوص 
ي النظرية العامة ، حيث ظهرت الفكرة مث توسعت، ونقصد بنموذ  الّتلق1920األدبية أبملانيا سنة 

والنظرايت الفرعية واملقارابت الّّت حاولت الّدراسة من حمتوى الرسالة وعالقتها ابلّتأثري اّلذي حيدث يف 
سلوك اجلمهور"الرسالة والتأثري من ماذا تفعل وسائل األعالم يف اجلمهور إىل الرتكيز على مصري الرسالة 

ىل ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم أي االهتمام بعدما يتلقاها اجلمهور االنتقائي والفّعال إ
  .(34)ابملتلقي

                                                           
 .10منشورات اجلامعة ، ص ،2طيف مناهج الدراسات األدبية، (،1912)حسني الواد،(32)
 .120، صالدار املصرية اللبنانية القاهرة:االتصال ونظرايته املعاصرة، (،1912)،حسن عماد مكاوي(33)
-1992دراسة نقدية تحليلية ألحباث اجلمهور يف اجلزائر اجلزائر،علي قسايسية،املنطلقات النظرية واملنهجية لدراسات التلقي يف (34)

 .102، ص2007- 2002أطروحة  لنيل شهادة دكتوراه، كلية العلوم السياسية وعلوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، ،2002
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ينتمي هذا اإلجتاه من األحباث إىل الّدراسات الثقافية، واّلّت تشكل املقاربة النقدية اّلّت هتتم 
إبشكالية اجلمهور، وميكن اإلشارة إىل أّن هذه الّدراسات تلتقي يف أهدافها مع مقاربة االستعمال 

 تعرضها إىل ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم، وقد متيز منوذ  الّتلقي ابنتقال اهتمامات واإلشباع يف
البحث من القضااي اإليديولوجية إىل تحليل الرسائل اإلعالمية من خالل تساؤالت حول عملية فك 

ل إعادة تطاير داخل العائلة ترتب عن هذا التحو الرموز إىل التمايز يف ممارسة الّتلقي من منظور النوع 
قضية الّتلقي داخل سياق يستدعي الربط بني التكنولوجيات اجلديدة ووسائل االتصال اجلماهريي 

 .(35)يف أهدافها املتعددة والديناميكيات العائلية هبدف عملية الّتلقي
 مفاهيم اجلمهور احلديث  من خالل نظري  الّتةلقي:-4

وسائل اإلعالم وسلوكياته وأحباثه ومقوماته أساسها من تستمد املفاهيم اجلديدة املتعلقة جبمهور 
األدبيات الّت أوجدهتا تيارات ما بعد احلداثة وذلك ابتداءا من القرن العشرين وأيضا من األجواء الّت 

 خلقتها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال يف احمليط االتصايل ومن  أهم هذه املفاهيم :
 الّسياق املنزيل:-أ

يف  هدة التلفزيونية كنشاط يومي جيرىيف املشا (36)1912سنة دافيد موريلبدأت مع دراسات 
وميكن إسقاط هذه الّدراسة على االستماع اإلذاعي ابعتبار    أّن   الّسياق املنزيل وميارس ضمن العائلة،

للّتلقي يطرح تساؤالت كل من اإلذاعة والتلفزيون وسيلتان لالتصال اجلماهريي، غري أن طابع الّسياق 
حول الكيفية الّّت تستخدم هبا الوسيلة اإلعالمية يف املنزل، حول سلطة اختاذ القرار يف االستماع للقنوات 

وقد أحدث هذا االجتاه اجلديد من أحباث الّتلقي قطيعة ، (37)أو احملطات والربامج الّّت تتعرض هلا األسرة
الّّت جيب  ّدراسة أصبح حلظة التعرض للوسيلةألربعينات، فهدف المع منوذ  الّتأثري الذي كان سائدا يف ا

 أن تحلل كعملية قائمة اجتماعيا وثقافيا وكمرحلة لتشكيل املعىن من طرف املتلقي.

إّن مفهوم الّسياق املنزيل يسمح ابالهتمام أكثر مبختلف جوانب الظاهرة، فاإلطار اّلذي تستقبل 
فراد العائلة داخل الوسط األسري يطرح تساؤالت حول الكيفية اّلّت فيه الرسائل اإلعالمية مع حضور أ

مع  تتحدد هبا عملية االتصال يف هذا الّسياق املنزيل، وكيف يتم فيه إدما  التكنولوجيات املنزلية وتكيفها
                                                           

 .22، صمرجع سابق،حسن عماد مكاوي(35)
(36) Millerand Florence, Morley David et la problématique de  la réception, Réseaux, 
N°68, CENT, 1994. 

 ، اتريخ الزايرة http://alikspace.weebly.comالـــجـــــزء الثاين،  حماضرات مقياس دراسات اجلمهور، ،علي قسايسية أنظر(37)
خصوصياهتا احمللية من خالل أمنوذ  التلقي، الذي يهتم ابلكيفية الّت "يؤول هبا امللتقى )الثقافة تكيف وتدمج يف  2011فيفري02

اجتماعي  الرسائل اإلعالمية" أي الرتكيز على عملية التلقي يف حد ذاهتا ابعتبارها ممارسة هلا أسسها اجتماعيا وثقافيا، وابعتبارها عملية بناء
 .اإلعالمية( للمعاين الّت يضيفها املتلقي على الرسائل

http://alikspace.weebly.com/
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مستلزمات هذه البيئات حيث تسعى أحباث الّتلقي احلديثة إىل اإلجابة على هذه التساؤالت يف تطوير 
ذ  لالتصاالت املنزلية واألخذ بعني االعتبار نشاطات االتصال املتنوعة اّلّت تتعايش يف وضعية الّتلقي منو 

مع االستعماالت األخرى لتكنولوجيات االتصال واإلعالم  املنزلية مثل الكمبيوتر، الفيديو، اهلاتف النقال 
 وغريها.

 Domestique Technologieالتكنولوجيات املنزلي :-ب 
تتضمن املنتجات التكنولوجية الّت تستعمل يف سياق اجملتمع كوسائل اتصال هماعية وفردية والّت 
تشغل حيزا منزليا يف الّسياق األسري كالكمبيوتر واهلاتف الّنقال، وأجهزة االستقبال اإلذاعي والتلفزيوين 

تعمال هذا املفهوم تبعا خاصة املرتبطة بشبكة االنرتنت، ولقد احتكر التلفزيون منذ الثمانينات اس
للّدراسات املكثفة حول االنعكاسات االجتماعية هلذه التقنية اجلديدة، وآاثرها على العالقات االجتماعية 
األسرية وعلى سلوكيات األفراد، وتعين التكنولوجيات املمارسات املتولدة عنها الدالالت الّّت تثريها 

ولكّنها تتضمن أيضا قيما رمزية من خالل استعماهلا، األمر  فالتكنولوجيات ال تتوفر فقط على قيم مادية
اّلذي يعطي كل األمهية لفهم الكيفية اّلّت يتم إدماجها يف احلياة العائلية، وفهم الكيفية الّّت تؤثر هبا احلياة 

إىل احلواسيب  العائلية اليومية يف التكنولوجيات املنزلية، وقد زاد جمال التكنولوجيا املنزلية جبانب التلفزيون
املتصلة بشبكة االنرتنت، واألقراص املضغوطة واإلبقاء على هذا الفضاء مفتوحا ليتقبل أي تكنولوجيا 

 .(38)وافدة للفضاء األسري

 Famille Dynamismeالديناميكي  العائةلي :-ج 
أدخل هذا املنظور تعديال هاما على مفهوم اجلمهور الذي مل يعد جمرد فرد مشاهد أو مستمع أو 

الّّت  جماال نشطا للممارسات االجتماعيةقارئ لكّنه عضو يف اجلماعة)األسرة( املتلقية، وجعل األسرة 
أسرة كالعادات تتأثر يف نفس الوقت ابحمليط االجتماعي والثقايف، وابخلصوصيات املوجودة داخل كل 

والتقاليد والطقوس فالديناميكية العائلية هي قدرة األسرة على التحكم يف هذه التكنولوجيات، وإدماجها  
كأدوات عادية وضرورية يف املمارسة اليومية لألسرة وقدرهتا على الّتأويل وإضفاء الرموز الّّت تحملها هذه 

، كما تعين أيضا قدرة األسر (39)للخصوصية الثقافية التكنولوجيات ومضامني الرسائل الّّت تنقلها وفقا
على إستيعاب الرسائل الظاهرة والضمنية الّّت تحملها تكنولوجيات اإلعالم واالتصال، فتقوم العائالت 

 ابلّتأويل وفك رموز تلك املضامني  يف إطار تفاعالت تحدث فيها اختالفات بني أفراده.

 

                                                           
 .22علي قسايسية، املنطلقات النظرية واملنهجية لدراسات التلقي يف اجلزائر، مرجع سابق، ص(38)
 املرجع نفسه. (39)
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 التةلقي:مؤشرات اجليل الثالث من دراسات -د
اجليل الثالث من  (دافيد موريلشهدت دراسات اجلمهور يف بداية هذه األلفية تطورا مساه)

يف سياق إعادة التفكري يف همهور وسائل اإلعالم، بعدما كان ينظر له كفرد سليب، هذا  دراسات الّتلقي
الظواهر واملفاهيم املرتبطة ، ولكن ميكن تلمسه يف العديد من اجليل اجلديد مل ترتسم معامله النهائية بعد

به، هو انعكاس انجم عن هملة من األحداث والعوامل واملؤشرات التكنولوجية واالقتصادية والسياسية الّت  
 .كان لوسائل اإلعالم الدور احلاسم يف إبرازها

ومن ضمن األبعاد اجلديدة الّت اكتسبها منظور الّتلقي بفضل تطور أحباث اجلمهور وانعكاسات 
لوجيا االتصال واإلعالم اجلديدة، عنصر الوجود الالمادي يف الزمن واملكان  والذي مسي بعامل ما بعد تكنو 

اجلمهور، حيث أضافت هذه التكنولوجيا تشكيلة متنوعة من العناصر الداخلة يف تكوين اجلمهور مل تكن 
رتنت حيث أّن االتصال متوفرة يف أنظمة االتصال اجلماهريية سابقا وهو نظام االتصال الرقمي واالن

الرقمي مل مينح حرية االختيار املطلق للمّتلقي وحسب، لكّنها قضت أيضا على العديد من القيوم اّلّت 
ونشري ابلذكر أّن نظرية "التلقي" تعرضت هلجوم عنيف  تفرضها وسائل اإلعالم التقليدية على همهورها

لسبعينات ألّنا مل تزودان أبية معايري نستند إليها لتقييم من قبل عدد من نقاد أملانيا الدميقراطية يف أوائل ا
النص أو عملية الّتلقي واحلكم عليهما، كذلك ظهور آفاق الّتلقي اجلديدة من خالل العوملة واالقتصاد 
الالمادي والثورة التكنولوجية العوملة، االقتصاد الالمادي الثورة التكنولوجية احلديثة، اإلنسان بوصفه 

 والتلقي عن بعد.متلقيا، 

 فعـــــــــــــل الّتأويـــــــــل وبنـــــاء املعــــــــــــــاين:-5
يفيد الّتلقي ما ينشئه النص يف القارئ أثناء القراءة، فيجعله يقوم بعملية استحضار ما قرأه أو ما 
هو موجود عنده يف ذاكرته، وما اكتسبه من قناعات وتصورات، فإّن هذا االستحضار يؤدي إىل خلق 

املعىن ابلبنية النصية عالقة بني النص والقارئ واىل استجماع املعىن الذي يصل إليه القارئ، ويتحدد هذا 
تبعا لإلجراءات اّلّت يقوم هبا القارئ أثناء القراءة، وكلما كانت عملية استجماع املعىن من النص مشروطة 
بتدخل القارئ أثناء القراءة، كلما كانت عملية استجماع املعىن من النص مشروطة بتدخل القارئ 

االستحضار من جهة، وإخضاع هذا االستحضار  وانتظامه لالستجابة من حيث استعداده للقيام بعملية
إلمكانية توليد استجابة جديدة من شأّنا أن تتغذى مبا يقدمه النص، فإنّه حيصل التساؤل على 
املستحضر من طرف موسوعة القارئ، إما بنفيه أو أتكيده وتكوين معىن جديد مل يسبق له أن تولد من 

رة، حىت ينتهي إىل استجماع معىن رمّبا خيالف ما كان عنده قبل، مث يستمر يف عملية القراءة هبذه الصو 
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، ومن خالل هذا احملور واخلاص ابلتأويل سنتعرض (40)آو يؤكد بعض ما كان عنده، أو يرفض ما يقرأ
 للعناصر التالية:

 

 لتةلقي وأحادي  الّتأويل:ا-أ
وين تصورات وبناء ذهين ملا يفرتض يف جمال الّتلقي اجلماعي عامة أن تقوم الذات املتلقية بتك       

تتلقاه متخذة من قدراهتا اخلاصة وإمكانياهتا املتاحة هلا ما تقوى به على صياغة تصور للموضوع املّتلقي، 
وتكون هذه الذات حمكومة يف هذه العملية من الّتلقي مبا اكتسبته من قبل، وما تستحضره أثناء الّتلقي، 

 الذهن وما ميكن أن حيدث أثناء عملية الّتلقي، فالعقائد بني ما هو قائم يف وبذلك جيمع الّتلقي
والقناعات واملعايري واألمّناط والقوالب لدى املّتلقي من خالل ما أشبع به من مفاهيم، وما جهز به من 
أمّناط معرفية وهمالية واملوضع االجتماعي والثقايف والديين واألخالقي، كل ذلك يلعب دورا أساسيا يف 

ة، وحيصل أثناء الّتلقي ما حيصل أثناء القراءة حيث تتم عملية استدعاء )االستجابة( ويكون هذه العملي
هلذا االستدعاء دور يف صريورة التلقي، ومواصلة إنتا  املعىن، فاستدعاء االستجابة إّما أن يؤدي إىل 

لذلك فيجب إتباع ، (41)أتكيد التصورات السابقة برفضها أو تقبلها، حبكم ما يقدمه املوضوع املقروء
إسرتاتيجية حمددة وممنهجة للبحث يف الّتلقي ومن بينها املرجعية السابقة للمتلقي لكي يستطيع أن يؤول 

 .(42)أتويال صحيحا ينصهر مع األفق املعريف والتارخيي والسوسيولوجي

 خمتلف ري،إذا أردان إسقاط الّتلقي يف األدب على الّتلقي يف اإلعالم جند أّن همهور املتلقني كث
 مرة فهو "املتلقي"مفهوم توحيد حول أنفسهم الدارسون اختلف لذا والثقافة، والذوق والتكوين الكفاءة
 ميكن كما ،"ريفاتري ميخائيل" عند النص ملثريات أفعال ردود جمرد إالّ  قراءته وما نصه بنية جتذبه قارئ
 النص داللة ترتكها ذهنه يف معني أثر وحدوث ابلنص القارئ التقاء عند تتم معينة وقع حلظة يكون أن
 لكن وإلتوءاهتا النصوص غموض هبا يواجه ضمنية لكفاءات ممتلكا يكون أن ميكن كما ،"أيزر" عند
 وهو القراء، أصناف من واحدا صنفا مشكال نصه ومنغمس يف قارئهم فإنّ  الثالثة هؤالء اختالف برغم

 .(43)وضرورية حتمية معرفية نتيجة خاصة ابستيمولوجيااملقروء  نصه بنية يف متضمن "قارئ"

 ذلك املتلقي" مرجعية" إىل وتركيباته املضمون إىل وثقافته وجمتمعه املرسل من البحث إنتقل لقد
 النظرية إىل الكبري الفضل يعود الّلغوية، كما وغري اللغوية ومعارفه بثقافته وجمتمعه النص يقرأ الذي القارئ

                                                           
 .122حافيظ إمساعيلي علوي، اللسانيات يف الثقافة العربية وإشكالية التلقي، مرجع سابق، ص(40)
 .107املرجع نفسه ، ص(41)
 .101املرجع نفسه ، ص(42)
 .277، ص2002، جامعة حممد خيضر بسكرة، نوفمرب10بوساحة فريدة، القارئ وبنية النص، جملة العلوم اإلنسانية، العدد (43)
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 يشارك نشط حيوي بل السليب املتلقي ذلك يعد مل الذي إليه للمرسل كبرية أمهية أعطت اّلّت  التواصلية
 .(44)مضامينها ويعطيها الرسائل أتويل يف

 إهتمحيث  يف دراسات الّتلقي األخرية املرحلة وهي القارئ مبرجعية االهتمام ونشري ابلذكر أنّ  
 الدراسات أنّ  ذلك حمض، سلوكي فكر داخل هذا مفهومه وعاجل ابملتلقي"ربقاتري ميخائيل" األمريكي
 متضمن ودور املّتلقي حمدود النفسية، الّسلوكية خيص فيما كبريا علميا تطورا تشهد كان حينها األمريكية
 لنا يسمح اإلجياب، فاملتلقي هو قارئ ضمين للنص أو ابلسلب سواء النصية املثريات لتلك الستجاابته

 لبنيات ترهمة إال املّتلقي ذهن يف املوجودة التمثالت ، وما(45)معنا" وأيخذ أثرا كيف ينتج نفسر أن
  قارئ. كل بتجربة حمتوايهتا تلونت وإن حىت النص

 إنتــــــــــاج املعــــــــاين ، فهمها وتفسريها:-ب   

الّّت  كونستانس( من أبرز أعالم مدرسة 1997-1921) ايوسهانز روبرت يعد الناقد           
 نظري  التةلقيمع زمالئه  ايوسعين أفرادها بصورة عامة، بعالقة داللة النص األديب ابلقاريء، وقد طور 

" ليفسر  أفق التوقعاتتعبري " ايوسومعىن الّتأويل وعالقة ما يتوقعه القراء من العمل األديب، وقد صاغ 
أفق سافة الّت تقوم بينه وبني "حيث تتحدد قيمة أي نص ابالستناد إىل امل أسس عملية االستقبال

" الذي صاغه وفسر  اندماج اآلفاق" بتعبري "  أفق التوقعات"، حيث يذكران مصطلح "التوقعات
استنادا إليه عمليات فهم املاضي واآلخر، إذ بدال من احلديث عن الفهم كحقيقة موضوعية، فعملية 

ن إذ منارس فعل القراءة ال نستطيع التخلص وحن القراءة هي نوع من جتسري الفجوة بني املاضي واحلاضر
ولكننا مع ذلك نستطيع يف هذا األفق احملدود اترخييا   من األفكار اجلاهزة والتمايزات املستقرة يف ثقافتنا
بعض الضوء على النصوص القدمية ويف أثناء عملية  أن نتوصل إىل بعض الفهم الذي ميكننا من إلقاء

 " وآفاق كتابة املاضي وقراءته، وهلذا يضعأفق توقعاتنااالندما  بني" الفهم هذه قد حيصل نوع من 
الّت سبق إنتاجها، مث يعمل على  رخيي، ويف سياق املعاين الثقافية" التاأفقهالعمل األديب يف " ايوس

  ." املتغرية لقراء العمل التارخيينياآلفاقتفحص العالقات املتغرية بني هذه املعاين و"

من  وبناءا على تصور نظري جديد للعالقة بني النص والقاري أن هناك مخسة أمناط  ايوسويرى 
الّتفاعل بني العمل األديب وكيفية تلقيه : وهي عالقات التداعي، واإلعجاب، والتعاطف والتطهري، 
ل واإلحساس ابملفارقة، ومن مث فإنّه يوفر منوذجا شامال لفهم العالقة بني علم اجلمال وعملية استقبا

" القراء،  توقعاتاألعمال األدبية متوجا بذلك نظريته يف الّتلقي الّّت ركزت يف البداية على بنية " 

                                                           
 .271املرجع نفسه ، ص(44)
 .72ص ، مرجع سابقأيزر(45)
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وفتحت حوارا بني املاضي واحلاضر" مدرجة التفسري اجلديد ضمن السلسلة التارخيية لتفعيالت 
بل يتم التوصل إليه فاملعىن ليس شيئا يستخر  من النص أو يتم جتميعه من إحياءات نصية، ، (46)املعىن"

 . (47)من خالل عملية تفاعلية بني القارئ والنص

 عالق  نظري  الّتةلقي بنظرايت االتصال: اثلثا:

الفضل يف نشأة نظرية التلّقي أّّنا، كانت مدينة لذلك النشاط العارم الذي  آيزرو ايوسيرجع 
بلورته نظرايت االتصال، وكثريًا ما أشار رّواد هذه النظرية إىل عمق الصلة بني االثنني، بل ذهبوا إىل أّن 

بد أن تبلغ حينما قّرر أّن نظرية التلّقي ال ايوسجهودهم ترتتب ضمن أفق نظرية االتصال، وهو ما أكده 
يف االتصال، ألّن االجتاهات النقدية احلديثة وضعت قضية االتصال يف صلب  مداها يف نظرية أعم

الّّت تتبلور من أجل صياغة نظرية تلّقي، إمّنا هي متصلة بنظرية االتصال، ألّن  اهتمامها، فكل احملاوالت
 آيزرل بذلك، ويشاركه يف ذلك القصد من كل ذلك هو تقدير وظائف الّتلقي والّتفاعل وكل ما يتص

الذي يشتغل على مفاهيم البنية والوظيفة واالتصال فجهوده قائمة على تنظيم صيغة التفاعل بني النص 
والقارئ، من أجل سراين الفاعلية بينهما فهو يفهم االتصال األديب على أنّه نشاط مشرتك بني القارئ 

أّن النص السردي  جامتانملية تنظيم تلقائية ويرى والنص، حبيث يؤثّر أحدمها يف اآلخر من خالل ع
يكون نتاجًا للمستويني الثاين والثالث فإليهما تعود مهمة إنتا  األثر السردي اجملرد قبل أن تغّذيه القراءة 

 األشكال اّلّت ميكن أن تتخذها املقارنة بني العاملني:  إيكوإبمكاانت الّتأويل، وهلذا حيّدد 

ي أن يقارن العامل املرجعي حباالت من احلكاية خمتلفة، حماواًل أن يدرك إذا كان يتسىّن للمتلقّ  -1
ما جيري يستجيب ملعايري املمكن الوقوع. ويف هذه احلالة، يقبل املتلّقي احلاالت قيد املعاجلة ابعتبارها 

 عوامل ممكنة.

تنادًا إىل نوع من املماثلة ميكن للمتلّقي أن يقارن عاملًا نصيًا بعوامل مرجعية خمتلفة، وذلك اس -2
املخزون املمكنة  وقابلية حصوهلا، ويصار يف هذه احلالة إىل التصديق ابملماثلة أو رفضها بناًء على نوع 

 لدى القارئ ومدى خضوعه لنسق ثقايف ميكنه من التصديق أو التكذيب. الثقايف

العامل الواقعي، فالرواية التارخيية،  قد يتاح للمتلّقي أن يبين عوامل مرجعية خمتلفة، أّي منّوعة عن-0
على سبيل املثال، تتطّلب الرجوع إىل اخلزين التارخيي، فيما تتطلب حكاية أخرى العودة إىل خزين 

وكما يالحظ فالتنافد قائم بني عمليّت اإلرسال والتلّقي، فالسلسلة الّلفظية املشّفرة   التجارب املشرتكة
لّقي حيّلها يف ضوء الّسياق الثقايف، وبذلك يستمد داللته من املضمرات اّلّت يرسلها املؤلف، يقوم املت

                                                           
 .100، صمرجع سابقت ايوس،هانس روبري (46)
 .121خالد التوزاين واجلاليل الكدية، منشورات عالمات، ص  نظرية التلقي ) مقدمة نظرية(، ترهمة (،1999،)روبرت س. هوالب،(47)
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 -النصّية اّلّت تستثار بعالقاهتا املختلفة ابملرجع، فالّتأويل يبدأ من الّسياق املعريف، مث الّسياق االجتماعي
، وانطالقاً الثقايف وربط كل دراسة سياقية هبدف له عالقة ابلنص -النفسي، وأخريًا الّسياق االجتماعي

طريقتني لرصد الّتلقي:  ايوسمن االهتمام ابلقراء كعنصر حموري يف البحث النقدي للّتلقي يقرتح 
يف تحول األذواق والعقليات    إحدامها ترصد التحوالت الثقافية الكربى احملددة للحظات احلامسة 
ن خالل دراسة تلقي األعمال والطريقة األخرى تتناول ابلبحث يف التاريخ املوثق لعمليات الّتلقي م

 وعنصر االستجابة هو اخليط املوصل بني الرسالة واملّتلقي وهبا يتحقق اإلقناع. األدبية واملؤلفني

 اجلمــــــــــهور اجلزائـــــــــــــري وأمنـــــــــاط تةلقــــــــــــــيه:رابعا:
 اجلمـــــــــــــهور اجلزائـــــــــــري مقاربـــــــــــــــ  إشكاليـــــــــــــــ  -1

يرى الباحث اجلزائري علي قسايسية أّن اجملتمع اجلزائري حمكوم عليه ابالندما  اجلربي يف عامل 
مع خصوصياته احمللية، وأنخذ بعني االعتبار اخلصوصيات احمللية الدميوغرافية  وابلتايل التكيف العوملة،

ر أساسي يف الّتفاعل االجتماعي فيما بني أفراد اجلمهور أثناء التعرض الّّت تلعب دو  والسوسيو ثقافية
لوسائل اإلعالم كمنبهات من جهة، وبني املّتلقي واملرسل يف سياق سوسيو تقين ثقايف وتكنولوجي 
جديد من جهة أخرى، وأنّه جيب االنتقال إىل التحليل اجلزئي يف البحوث الّّت تعيد االعتبار للوحدة 

ة األساسية واملتمثلة يف األسرة ومفرداهتا ومكوانهتا اجلزئية الّّت ميثلها أفراد األسرة اجلزائرية، ملا االجتماعي
تتميز به من تنوع ثقايف وتعدد إثين وعالقات وروابط تقليدية جتعل مسالة تلقي الرسائل تتم يف سياق 

جلزائر التحديد اإلثنوغرايف وإجراء خيتلف عن اجملتمعات احلديثة، وابلتايل تستلزم دراسات اجلمهور يف ا
تحرايت علمية حول أنظمة الّتأويل، والعمليات اّلّت يقوم هبا املّتلقون، والبحث اإلثنوغرايف هو أنسب 
للدخول إىل عوامل األسر وسياقاهتا يف إطار تلقي الرسائل اإلعالمية كفعل فردي واجتماعي، ووصف 

اق اجتماعي عرب مشاركة الباحث يف الوضعية املدروسة، أفعال هذه األسر، أي فهم الّسلوك يف سي
واجلزائر ميكن أن تكون خمربا طبيعيا لدراسة والبحث ابعتبارها مزجيا من الثقافات الفرعية واإلثنية )شاوية، 

 . (48) قبائل، عرب، طوارق، مزابية(

 لدى الكفاية فيه مبا معروف غري اجلزائر يف اإلعالم وسائل همهور جتعل الّّت  األسباب أهم ومن 
 يزال ال إذ اجلمهور، هذا حول املتداول املفهوم هو – األخريتني العشريتني يف خاصة – ابالتصال القائم
 معظم يف ُيستخدم اّلذي النوع هو وهذا واملشاهدين، واملستمعني والقراء املتفرجني من جمموعة يُعترب
 الذين لألفراد الكلي العدد به فيقصد العدد على هنا اجلمهور مفهوم ويعتمد  اإلعالم وسائل أحباث
 اجلمهور بني من األفراد عدد ذلك إىل يضاف كما اإلعالمي، املضمون وحدات من وحدة إليهم تصل

                                                           
، اتريخ http://alikspace.weebly.comعلي قسيايسية، تكنولوجيا اإلعالم ودراسات اجلمهور يف اجملتمعات االنتقالية ، (48)

 .2011فيفري 2الزايرة 

http://alikspace.weebly.com/
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 الرسالة مرسل هتم التعليمي، واملستوى والدخل كالسن معينة دميوغرافية بصفة يتمتعون والذين الكلي
 .(49)اإلعالمية

 اإلعالم، وسائل همهور مفهوم من االقرتاب جيب تلقي اجلمهور اجلزائريوللتعرف على كيفيات 
 اخلصائص نفس إىل خيضع القائم، االجتماعي النظام مكوانت أهم أحد اعتباره أي اجتماعية، مقاربة
 على إعتدان الّّت  األخرى "الكالسيكية" املقارابت إىل إضافة األخرى األنظمة يف اجلمهور هلا خيضع الّت

 مكاين حيز يف منتشرين خصائصهم، يف متباينني األفراد من كبريًا عدًدا اعتباره أي خالهلا من دراسته
 ال صعبة عملية خمتلفة، وهي اجتماعية وحدات ينتمون إىل أعضاءه أنّ  أي   ابال جتانس ميتاز حمدد، غري

 اجلزائر يف اإلعالم وسائل همهور مسات تناولت اّلّت والّدراسات البحوث لقلة احملاولة، نطاق تتعدى
 الوقت ذات يف هي اإلنساين، اجملتمع عناصر بني العالقة ألنّ  النفسية مساته أو الشخصية وخصائصه
 خاصة أتثريات املتبادلة العالقات ككل وهلذه االجتماعي النظام من جزء اجلمهور أن ابعتبار بديهية
 .(50)واهتماماته اجلمهور سلوك على

 بني ولكن فقط، اجلمهور أعضاء األفراد بني ليس االجتماعي التفاعل وجود على االجتاه يؤكد هذا
أّن  النظم، غري هذه سياق يف يعمل اجتماعي كنظام اإلعالم نظام وبني اجتماعي، كتنظيم اجلمهور هذا

 اإلعالم نظام تطور حلداثة نتيجة واضحة غري منها، اإلعالمي ابلّنظام واخلاصة اجلزائري اجلمهور مالمح
 جهة االجتماعية من التفاعالت يف وظيفته طبيعة وغموض جهة، من اجلديد " التعددي " بنائه يف

 .أخرى

 القائمني اجلزائر أو غياهبا يف الكثري من األحيان، حرم يف اجلمهور دراسات ونشري ابلذكر أّن قلة 
 وسائل من املقدم املضمون إزاء فعله ورد اجلمهور هذا احتياجات معرفة على وسائل اإلعالم من

 حمددة، أبعاد ذات ذهنية قوالب يف حصره تريد اإلعالم لوسائل هدف جمرد اجلمهور بقي وعليه اإلعالم،
اإلعالم  وسائل مضمون يُقدم فكيف اجلمهور، هلذا دراسات هناك تكن مل فإذا، (51)سلبيته من تزيد
 حيتاجه مبا كافية دراية على أّّنم اإلعالم، وسائل على القائمون ، ويعتقد اجلمهور؟ حيتاجه ما أنّه على

قضااي،  من ضرورايً  يرونه ما ويطرحون مواضيع من يريدون ما ابختيار " خدمته يف " فهم وعليه اجلمهور،
 بني من تعد اآلراء سرب فعمليات اجلمهور، ملعرفة مرجًعا يشكل ميكن أن ما غياب يف مغالطة وهذه

                                                           
دراسة نقدية على ضوء احلقائق االجتماعية والثقافية واإلعالمية يف اجملتمع اجلزائري،   Agenda settingيوسف متار،  نظرية(49)

، 2002-2002أطروحة لنيل دكتوراه دولة يف علوم اإلعالم واالتصال، كلية العلوم السياسية وعلوم اإلعالم واالتصال، جامعة اجلزائر، 
 .127ص

)50)Lucien sfez, Critique de la communication, op cit, P 54. 

 .172يوسف متار، املرجع السابق ، ص (51)
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 عن ابلضرورة تعرب ال اإلعالم وسائل مضامني اجلزائر فإنّ  قلتها يف وعلى حيتاجه، ما لتحديد الوسائل
 .اجلمهور واهتمامات احتياجات

 اجلزائـــــــــــري  : اإلعــــــــــالم وسائــــــــــل مجـــــــــــهور  خصــــــــائص -2
 العام، االجتماعي الّسياق عن مبعزل اجلزائرية اإلعالم وسائل همهور خصائص دراسة ميكن ال
 يتفاعل ال اإلعالم وسائل همهور يف فالفرد " اإلعالم، وسائل أمام الفرد لّسلوك الرئيس احملدد يُعد اّلذي

 االتصايل هو سةلوكه معها، وأن ويتفاعل إليها ينتمي مجاعات يف كعضو ولكن منعزلة كشخصية
 يتحدد للفرد اإلعالمي الّسلوك أنّ  الوقت، ذات يف هذا يعين ال ،(52)االجتماعي الّسةلوك من جزء 
 رغباته إشباع على الوسائل هذه قدرة مبدى أي أيًضا، النفسية أببعاده لكن االجتماعية، أببعاده فقط
 هذه تطابق يف فالّنظر ،البعدين هذين بني واضحة غري داحلدو  ترفيه وتسلية، رغم أنّ  أو تعلم من الفردية
 من ميكن أوسع وثقافية اجتماعية سياقات يف يكون أن ينبغي اجلزائري، اجلمهور خصائص مع الّسمات
 لذلك والثقافية االجتماعية البيئة على تتوقف اإلعالم وسائل ضوابط أنّ  ذلك خاصية، كل فهم خالهلا

 السائدة التقليدية والثقافية املعايري من تنبع وهي الواحد، اجلمهور من فرعية لفئات وأحياانً  اجلمهور،
 .األسرة واملستمدة من

   اجلزائري: اجلمهور أفراد بني العضوي التماسك -3
 الثقافات ملتقى اجلزائر من واالستعمار واحلروب التوتر والتجارة االحتكاك من قرون جعلت

 املختلفة الّتفاعل أشكال نتيجة هلو وتعدد وثراء تعقيد من اليوم اجلزائرية الثقافة ما عليه وإنّ  والّلغات
 من هجرة موجات التاريخ مر على شهدت قد اخلريطة على اسرتاتيجي مبوقع تتمتع اّلّت تلك، فاجلزائر

يعكس الرتكيب االجتماعي اجلزائرية، كما  الشخصية شكلت متقلبة اترخيية حقب خالل اآلفاق كل
الّتنوع كّون تالمحا  اجلزائري التنوع من حيث األصول مابني العرب واألتراك والرببر واليهود، إاّل أّن هذا

 .(53)وامتزاجا ثقافيا وترابطا بل انصهارا اجتماعيا
 األسرية والعالقات القرابة أساس على القائمة اجلزائري اجملتمع أفراد بني الروابط جعلت كما
 اجملتمع أفراد بني العضوي التماسك واملدينة، واحلي اجلوار وظاهرة املختلفة، والوالءات الصداقة وتقديس
 يف تضرب والّت األرايف، أو الكربى املدن يف سواء اجلماعة لروح متجيده عن انجتة وهي قواًي، اجلزائري
 أو األسرة داخل سواء اجلماعة، يعترب اجملتمع اجلزائري يف اإلسالمي، فالفرد والدين العربية الثقافة أعماق

 اجلماعة، وجدت ما موجود فهو مكانته، حيدد أن ميكنه إطارها ويف حلمايته األساسي املصدر خارجها،

                                                           
 66 .ص ب،الكت عاملمصر: ،1اإلعالم،، ط وسائل همهور دراسة يف االجتماعي املنظور  (،2002)احلميد، عبد حممد(52)

 .22،صار هومة للطباعة والنشر والتوزيعد اجلزائر:االجتماعية و االنرتبولوجّية،االوضاع -،مدينة اجلزائر(،2010، )بن الشيخ حكيم(53)
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 ،األفكار وتبادل للنقاش عرضة واألكثر أمهية األكثر املعلومات هي اجلماعة وسط يف املتداولة واملعلومات
وميكن معرفة اهلويّة الثقافية يف اجلزائرمن خالل األطر املرجعية واملعايري الثقافية السائدة، حيث يكتسب 

وخالل مراحل الّنمو يف حياته، العديد من  -جرباي أو اختياراي-الفرد بصفته عضوا يف هماعات متعددة
يف هماعات االنتماء حيث جند  ءامع اآلخرين سوا واتصاله املعارف واخلربات واملهارات، نتيجة تفاعله

 إدراك القائم ابالتصال ألمناط هذه اجلماعات وتظهر أمهية دراسة املعايري الثقافية فيما يلي:
يف بناء الرسالة االتصالية الرتباط الفرد  -كجزء من اإلطار املرجعي للجمهور-تعترب مرشدا -

 ابملعايري الثقافية بصفة خاصة.

لثقافية والتمسك هبا يقدم دليال على االنتماء االجتماعي للفرد، وعدم إّن إدراك املعايري ا -
 العزلة وابلتايل توافر مقومات اجلمهور املّتلقي.

إّن هذه املعايري ليس اثبتة ولكّنها تتعرض للتغيري نتيجة تواصل اجملتمع وأفراده مع اجملتمعات -
والثقافات األخرى لذلك فإّن دراستها ودراسة التغيري فيها يفرض نفسه الرتباط اإلعالم كعملية 

معان وقّيم متييز  اجتماعية هبذه التغريات ومظاهرها، وتعترب هي ذاهتا املعايري الثقافية اّلّت تشمل
اجلماعات واجملتمعات خالل مراحلها التارخيية، أو اّلّت تعترب اإلطار العام لنماذ  الّسلوك املكتسبة أو 
املتوارثة واخللفية الّت تفسر اجتاه األفراد واجلماعات إىل االستجابة املوحدة لنفس املثريات أو املثريات 

اّلّت متيز اجلمهور، ومن هنا فالبحوث والّدراسات الّت تقوم هبا املتشاهبة كالعادات، التقاليد واألعراف 
وسائل اإلعالم عامة ومنها اجلزائرية للتعرف على همهورها، وهمهور مفرداهتا غالبا ما تكون حبواث الحقة 

على  تقدم ركيزة للتخطيط يقومأو بعدية، تستهدف تقومي األعمال واإلجنازات واندرا ما تكون سابقة، 
  .(54)كاملة ابجلمهور املستهدفمعرفة  
من خالل ما سبق جند أنّه البد من وضع اسرتاتيجيات حبثيـة علميـة لدراسـة همـاهري وسـائل اإلعـالم       

خاصة احمللية منها يف اجلزائر، ومعرفة احتياجاهتم اإلعالمية والثقافية وكيفية تلقيهم للـربامج نظـرا خلصوصـية 
ـالت املصــــاحبة لفعـــــل التلقــــي هـــــذا األخــــري الــــذي يعـــــد احللقــــة احلديثـــــة يف أهـــــم الّتأويــــــــاجلمهــــور ومعرفــــة 

  الدراسات اإلعالمية العاملية.

 

 

 

                                                           
 .71صعامل الكتب، القاهرة:دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم،  ،(1990)حممد عبد احلميد(54)
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