
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

           

  
 

 

 

 
 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 5102 يىنيى /أبريل  - السابعالعدد   - الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت  عن  دوريت علويت هحكوت تصدر

 

 :أجنبٌةبلغات ملخصات بحوث 
   

 دراست فبعهٍت انشبشبث وانالفخبث االنكخرووٍت فً إٌصبل انرسبئم انخىعىٌت نزوار انمسجد انىبىي انشرٌف ببنمدٌىت انمىىرة 

 

 9ص( ...  أم القرى)جامعة  عثمان بن بكر قزاز /د                                                                                         
 

 ة:ـالبحوث العربٌ
 

  ًقرصنة إلكترونٌة لشبكة تلٌفزٌون فضائٌة .. أول حادث من نوعه تتعرض له شبكة تلٌفزٌون فضائ 
  

 11ص  ... (القاهرة)جامعة  انشراح الشال أ.د/                                                                                              
 

 
 

  الخاصة  ًدراسة تحلٌلٌة لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبً السٌاسًوالحراك  االجتماعًشبكات التواصل   
  ٌناٌر 22بثورة 

 21ص...  (جنوب الواديجامعة هالة كمال أحمد نوفل ) /د                                                                      
 

  ومستوي المعرفة باألزمة الٌمنٌة استخدام الجمهور المصري للصحف اإللكترونٌة المصرٌةالعالقة بٌن 
 

 99...  ص محمد زٌن عبد الرحمن )جامعة المنٌا( /د                                                                           
 

      ًواإلشباعات المتحققة منها دراسة مٌدانٌة على عٌنة من األطفالاستخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماع 
 بمدٌنة الرٌاض 

 109عبد العظٌم عبد الوهاب )جامعة عٌن شمس( ... ص أحمدمها  /د                                                       
 

  طلبة الجامعة والثانوٌة فً الجزائر العاصمةدراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة لدى 
 

 

 193... ص (3الجزائر)جامعة  عزٌز لعبان /د                                                                                              
 

 دراسة مٌدانٌة مصداقٌة وسائل التواصل االجتماعً لدي الشباب الجامعً السعودي 
 

 178ص...   (الوزان )جامعة الحدود الشمالٌةمحمد عبد هللا عبد هللا  /د                                                    
 

 

 ملخصات الرسائل العلمٌة:
 
 
 

 

 عهى دونت داء االحصبنً نهعالقبث انعبمت فى انمؤسسبث األمىٍت وعالقخه بخىمٍت انىعً ببألمه انداخهً: دراست حطبٍقٍت ألا

 انكىٌج

 217... ص محمد مرضً مناور الشمري                                                                                            
 

                                                                               

  ًدراست حطبٍقٍت :واحجـبهبث انجمهـىر وحـىهب انصحبفت انمصرٌت انٍىمٍتأطـر معبنجـت شئىن األقبنٍم ف 
 

 228ص ... سمٌرة محمد مبروك موسى                                                                                      
 

                                                                                           

 اٌشثىح اٌمىِيح ٌٍّعٍىِاخ اٌعٍّيح واٌتىٕىٌىجيح 

 @  1025جّيع اٌحمىق ِحفىظح 

www.epra.org.eg 

 الشرق األوسط
 الشرق األوسط

 جملة

 حبوث العالقات العامة
 الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2012أبرٌل / ٌونٌو  –العدد السابع 
 

 هؤسسها

 رئيس هجلس اإلدارةو

 د. حاتن هحود عاطف  

 EPRAزئيط  

  

  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح اٌّتفسغ واٌعّيد   

 األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح اٌماهسج 

  EPRAزئيط اٌٍجٕح اٌعٍّيح تـ
                           

  

 هديـر التحرير                      

 أ.د / هحود هعىض إبراهين 

 أظتاذ اإلعالَ تجاِعح عيٓ شّط   

 واٌعّيد األظثك ٌىٍيح اإلعالَ جاِعح ظيٕاء

  EPRAزئيط اٌٍجٕح االظتشازيح تـ

  

 هساعدو التحرير                   

 أ. د/ رزق سعد عبد الوعطي       
  

 أظتاذ اٌعاللاخ اٌعاِح  

 جاِعح ِصس اٌدوٌيح 

  

 الصادق رابحأ.م.د/ 

أظتاذ اإلعالَ اٌّشازن تاٌىٍيح اإلِازاتيح اٌىٕديح    

تاإلِازاخ اٌعستيح اٌّتحدج اٌعّيد األظثك ٌىٍيح اٌّعٍىِاخ            

 واٌعاللاخ اٌعاِح تجاِعح عجّاْ 

  

 السيد عبد الرحون علي /د  

 ّجّع اٌٍغح اٌعستيح تاٌماهسجت تاحث )ِدزض(

  
  

 الوراسالث

 الوصريت للعالقاث العاهتالجوعيت 

 جّهىزيح ِصس اٌعستيح

 اٌدلي -اٌجيصج 

 شازع أحّد اٌصياخ 1 -تيٓ اٌعساياخ 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

 هيئة التحكيم العلمية للبحوث
 

 .د علً السٌد عجوةأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 أ.د منى سعٌد الحدٌدي
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون المتفرغ بكلٌة اإلعالم 

  

 أ.د ٌاس خضٌر البٌاتً
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكٌل عمٌد كلٌة المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانٌة  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجٌا                        
                    

 أ.د انشراح الشال
 اٌدوٌح فى اآلداب واٌعٍىَ اإلٔعأيح ِٓ فسٔعا (دوتىزاٖ )أستاذ اإلعالم المتفرغ  بكلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  

  

 أ.د حسن عماد مكاوي
 عمٌد كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                               

  

  أ.د نسمة ٌونس
    كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزٌون  أستاذ                             

  

 أ.د محمد معوض إبراهٌم
 أستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عٌن شمس والعمٌد األسبق لكلٌة اإلعالم بجامعة سٌناء

  

 أ.د سامً السٌد عبد العزٌز
 ة اإلعالم جامعة القاهرةالعمٌد السابق لكلٌ -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسوٌقٌة المتفرغ 

  

 أ.د عبد الرحمن بن حمود العناد
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلٌة اآلداب                    

  

 أ.د محمود ٌوسف مصطفى عبده 
 جامعة القاهرة -ة البٌئة أستاذ العالقات العامة ووكٌل كلٌة اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمٌ            

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع  أ.د 
  جامعة القاهرة -أستاذ ورئٌس قسم العالقات العامة  بكلٌة اإلعالم                          

  

 أ.د بسٌونً إبراهٌم حمادة
 جامعة القاهرة  -أستاذ اإلعالم السٌاسى والرأى العام بكلٌة اإلعالم                           

  أكتوبر 6عمٌد شعبة اإلعالم باألكادٌمٌة الدولٌة للهندسة وعلوم اإلعالم 
  

 أ.د شرٌف دروٌش مصطفى اللبان      
 كلٌة اإلعالم جامعة القاهرة  – أستاذ الصحافة           

  

 أ.د حسن علً محمد علً
 جامعة المنٌا -أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون ورئٌس قسم اإلعالم بكلٌة اآلداب 

  

 أ.د عابدٌن الدردٌر الشرٌف
  لٌبٌا -أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة بجامعة الزٌتونة  

  

  أ.د محمود حسن إسماعٌل                              
 جامعة عٌن شمس -معهد الدراسات العلٌا للطفولة  - اإلعالم وثقافة األطفال أستاذ ورئٌس قسم           

  

 أ.د حمدي حسن أبو العٌنٌن
 أستاذ اإلعالم وعمٌد كلٌة اإلعالم واأللسن نائب رئٌس جامعة مصر الدولٌة                     

      

  

 أ.د عثمان بن محمد العربً
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة والرئٌس السابق لقسم اإلعالم بكلٌة اآلداب            

  

 أ.د ولٌد فتح هللا مصطفى بركات
 القاهرة  كلٌة اإلعالم جامعة –أستاذ اإلذاعة والتلفزٌون                                 

  

  د تحسٌن منصور رشٌد منصورأ. 
 األردن -العالقات العامة بكلٌة اإلعالم جامعة الٌرموك أستاذ 

  

 أ.د محمد عبد الستار البخاري
  

 بروفٌسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاٌة، كلٌة الصحافة، جامعة مٌرزة أولوغ بٌك القومٌة األوزبكٌة 
  

 أ.د علً قساٌسٌة     
  

 3جامعة الجزائر  –بكلٌة علوم اإلعالم واالتصال أستاذ دراسات الجمهور والتشرٌعات اإلعالمٌة 
  

 أ.د رضوان بو جمعة
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 ** األظّاء ِستثح وفًما ٌتازيخ اٌحصىي عٍى دزجح أظتاذ جاِعي

http://www.univie.ac.at/
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 جّيع حمىق اٌطثع ِحفىظح.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــي تت ــّٕها       ــىاد اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌاشــسد اظــتوداَ أت ِ ــى يذْ  طــي ِ ال يجــىشد دوْ اٌحصــىي عٍ
هــرٖ اٌّجٍــحد أو اظتٕعــا ها أو ٔمٍهــاد وٍيــا أو جصئيــاد فــي أت شــىً وتــيت وظــيٍحد ظــىاء تطسيمــح 
يٌىتسؤيـــح أو ةٌيـــحد تّـــا فـــي ذٌـــه االظتٕعـــاا اٌفىتـــىاسافيد أو اٌتعـــجيً أو اظـــتوداَ أت ٔ ـــاَ 

توــصيٓ اٌّعٍىِــاخ واظــتسجاعهاد وتطثـــك جّيــع اٌشــسوق واألحىــاَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــح ِــٓ ٔ ــُ 
 فيّـــــا يتعٍـــــك تأتهـــــان حمـــــىق إٌشـــــس واٌطثـــــع ٌٍٕعـــــوح اٌّطثىعـــــح أو اإلٌىتسؤيـــــح.
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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط
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 االفتتاحية

      
 – 3102ديسمبر من العام  أكتوبر/ تتواصل صدور أعداد المجمة بانتظام منذ بداية إصدارىا في    

تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين من متتابعة أعداد  ستة منيا ليصدر
 مختمف دول العالم.

mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:epra_cairo@yahoo.com
mailto:jprr@epra.org.eg
mailto:dr_hatematef2000@yahoo.com


من المجمة وىو  السابعد دواآلن نقدم لمباحثين فى الدراسات اإلعالمية والميتمين بيذا المجال الع    
رسائل عممية ُنوقشت لوممخصات واألساتذة المساعدين والمدرسين  يتضمن بحوثًا ورؤى عممية لألساتذة

 .في أقسام وكميات اإلعالم بالجامعات العربية المختمفة
  
المجنة العممية )تخصص اإلعالم( لترقية أعضاء ىيئة التدريس إلى أساتذة وأساتذة  وباعتراف     

سام مساعدين بالمجمة بعد أن اطمعت عمى العدد األول وتم تقييميا بنفس درجة المجالت العممية ألق
مجمة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط الفرصة لمنشر أتاحت اإلعالم فى الجامعات المصرية؛ 

ولبحوث أعضاء ىيئة التدريس  –لنشر بحوث طمبة وطالبات مرحمة الدكتوراه ممي بيا كنافذة جديدة الع
ولكونيا أول دورية عممية محكمة في بحوث الراغبين فى التقدم لمترقي لدرجتي أستاذ مساعد وأستاذ. 

انتاجيم لممجتمع وجد األساتذة الراغبون فى تقديم العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط. 
العممي بكافة مستوياتو الفرصة لمنشر عمى نطاق العالم العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا 

 المجمة من خالل مندوبييا في ىذه الدول، وأيًضا من خالل موقعيا اإللكتروني.
 

 انشراح الشال من )مصر(مشاركة ألحد كبار أساتذة اإلعالم بالعالم العربي أ.د/ ففي البداية نجد       
قرصنة إلكترونية لشبكة تميفزيون فضائية .. أول حادث من نوعو تتعرض لو شبكة تميفزيون  "عن:

قدميا الدكتور ، أما الدراسات األجنبية في ىذا العدد فكانت دراسة وحيدة بالمغة اإلنجميزية فضائي"
دراسة فاعمية الشاشات والالفتات تناولت: "د.عثمان بن بكر قزاز من )المممكة العربية السعودية( 

كما يتضمن "،  االلكترونية في إيصال الرسائل التوعوية لزوار المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة
العدد بحوثًا مقدمة لمنشر العممى بيدف تكوين رصيد لمباحثين من شباب أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم 

 االجتماعيشبكات التواصل دراسة بعنوان: "  تقدم والتي)مصر(  د نوفلىالة كمال احممنيم: د. لمترقية 

"، يناير 32بثورة  الخاصة يدراسة تحميمية لمواقع شبكات التواصل االجتماع الشعبي السياسيوالحراك 
العالقة بين استخدام الجميور موضوع: "  ( دراسة حولوقدم د. محمد زين عبد الرحمن من )مصر

ميا أحمد عبد العظيم أما د. "،  ومستوي المعرفة باألزمة اليمنية اإللكترونية المصريةالمصري لمصحف 
استخدام الطفل السعودي لمواقع التواصل االجتماعي  )مصر( شاركت بدراسة في موضوع: " عبد الوىاب

لجزائر( ومن دولة )ا"، واإلشباعات المتحققة منيا دراسة ميدانية عمى عينة من األطفال بمدينة الرياض
دراسة عالقة حجم التعرض لمتمفزيون بعوامل اإلدمان عمى المشاىدة شارك د. عزيز لعبان بدراسة حول: "

)مصر( فقدم عبد اهلل محمد عبد اهلل الوزان "، أما د. لدى طمبة الجامعة والثانوية في الجزائر العاصمة
 دراسة ميدانية". الجامعي السعودي مصداقية وسائل التواصل االجتماعي لدي الشبابورقة عممية حول: "

نشر ( لالكويت) دولة منمحمد مرضى مناور الشمري  الباحث ولالستفادة من الرسائل العممية تقدم     
داء االتصالي لمعالقات العامة فى المؤسسات األمنية وعالقتو بتنمية ألا" بعنوان: لمدكتوراه دراستوممخص 



سميرة محمد مبروك "، كذلك تقدمت الباحثة تطبيقية عمى دولة الكويتالوعي باألمن الداخمي: دراسة 
أطـر معالجـة شئون األقاليم في الصحافة  من )مصر( لنشر ممخص دراستيا لمماجستير بعنوان: " موسى

 ". دراسة تطبيقية :واتجـاىات الجميـور نحـوىا المصرية اليومية
 

 

وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول جيل األساتذة      
وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبقا لمقواعد المتبعة لمنشر العممى فى المجالت العممية. أما البحوث المنشورة 

المسجمين لدرجة الدكتوراه ألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى التقدم لمترقية لمدرجة األعمى والطالب 
 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين.

وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل 

 النشر.
 

ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممى فى تخصص العالقات العامة بشكل خاص والدراسات      
 اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   
 

                                                                
 

 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 

 

 

 

 دراست عالقت حجم التعرض للتلفزيون بعوامل اإلدمان علي املشاهدة

 لدى طلبت اجلامعت والثانويت يف اجلزائر العاصمت
 

  

 إعـــداد

 )*( عزيز لعبان /د

azizlabane@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

)*( 
 .، الجزائر3، جامعة الجزائرواالتصال اإلعالمم االتصال، كلٌة علو أستاذ محاضر، قسم
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 اإلدمان علي المشاهدةدراست عالقت حجم التعرض للتلفزيون بعوامل 

 لدى طلبت الجامعت والثانويت في الجزائر العاصمت

 
  عزٌز لعبان /د                                                                                    

  azizlabane@gmail.com         

 :الجزائز جامعت                                                                                                                           

ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمقدمة:
     

الى ان السنوات االخيرة تميزت بمجموعة من التنبؤات حول التغيرات   François Jostيشير 
المحتممة التي صاحبت ثورة التكنولوجيات الحديثة لالتصال، وتمحورت جميعيا حول التنبؤ بالنيايات، 

 ومن بين التنبؤات التي انتشرت كالنار في اليشيم، نياية التمفزيون فيقول.

« il y a quelque années, le thème de la fin de la télévision s’est répandu 
comme une trainée de poudre. La multiplication des écrans, l’explosion des 
bouquets de chaines, les nouveaux supports (téléphones, tablettes, etc.) 
allaient mettre fin à la télévision ou, du moins, à ce qu’elle a été pour nous 
dans les dernières décennies : une institution programmant des contenus pour 
réunir le plus de gens possible autour d’un seul et même écran. 

Or, si l’on a pu voir ce phénomène comme une fin, il semble beaucoup 
plus fructueux de l’envisager comme un commencement. »1   

، الدراسات حول التمفزيونمام بداية جديدة لمتمفزيون و أننا أه القناعة من ولقد ساعد عمى تدعيم ىذ  
خير كوسيمة تتداخل فييا الحقيقة والخيال، الواقع المعايش ماديا وواقعيا، مع الواقع ىذا األخصوصية قوة و 

ى تقمص المسافة بين العالمين إلى إثارة العديد من التساؤالت حول المعايش خياليا وتمفزيونيا، كما أد
 طبيعة العالقات التي ينسجيا األفراد مع الخيال التمفزيوني وانعكاس ذلك عمى الواقع المعايش.

التمفزيون، في إمداد  لقد دفعت ىذه التساؤالت، الكثير من الباحثين إلى التوقف عند كيفية مساىمةو 
من الذين انتبيوا،   Gerbner Georgeيعّد مية، و ات التي يستخدميا في حياتو اليو الفرد بالمعموم

 موقعو في حياة األفراد منذ البدايات االولى إذ يشير بقولو:وانشغموا بالتمفزيون و 
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"إن التمفزيون يتخمل عالمنا الرمزي. إن التحميل الذي تعتمده نظرية التثقيف يرّكز عمى 
الرسائل. إن نظريتنا صص، والصور، و ذه األنماط المتكررة من القانعكاسات التعرض إلى ى

مييمنة في و  لسيرورة التثقيف، تحاول فيم و تفسير ديناميكية التمفزيون كقوة ثقافية متميزة،
 2"عصرنا الحالي

بناءا عميو، شكمت دراسات التثقيف الى يومنا ىذا، اإلطار التحميمي في مجال االتصال و 
سمح بإقحام التمفزيون كعامل إضافي في تفسير سيرورة بناء المعاني االجتماعية لدى الجماىيري، الذي 

نما يشّكل ىذا األخير،  األفراد،  مع الوعي انو ال يمكن تفسير ىذه السيرورة عن طريق التمفزيون فقط، وا 
فاق عمى أن قد ال يكون كذلك، إال أنو في كل الحاالت، ىناك اتقد يكون ميما في مسار البناء، و  جزءا

 حضور التمفزيون في السيرورة مؤكد،  مع االختالف حول تفاوت التأثير في ىذه المسارات. 

ىالمراجعةىالنظروةىلألدبواتىالدابقة:

 أوال. اإلدمان عمى المشاهدة التمفزيونية:

ينتاب االقتراب إلى مفيوم المشاىدة عدة صعوبات تتمثل في كيفية التحكم فيو، خاصة فيما يرتبط 
بطبيعة العالقة التي ينسجيا المشاىد مع الوسيمة أو المحتوى. فنجد في التراكم النظري المتوفر لدينا حول 
ىذه العالقة، اىتماما كبيرا ومتزايدا بالوقت الذي يقضيو المشاىد أمام الشاشة، وانعكاس ذلك عمى العالقة 

ه العالقة وبصفة أساسية مفيومي . وليذا برزت عدة مفاىيم تصور ىذبينيما تبعا لذلك التي تتأسس
(، رغم  Heavy Viewing(، والمشاىدة الكثيفة )  Television Addictionاإلدمان عمى التمفزيون ) 

التي Horvath, cary, L 3انو في غالب األحيان يشير المفيومان إلى المعنى نفسو كما تؤكد عميو 
 اىتمت بقياس اإلدمان عمى التمفزيون:

كان التمييز بين مفاىيم اإلدمان والتبعية، والمشاىدة الكثيفة لمتمفزيون،  من الصعب بما"
االتصال  فيي تميل نحو التداخل/التشابك. ومن األىمية البالغة بالنسبة لمباحثين في

 4 تطوير مدلوالت منمطة من أجل استخدام وسائل االتصال الجماىيرية"

  من الضروري أن يكون لمباحث في االتصال أداة تمّكنو من " تنمية معاني Horvathتضيف و 
 من ىنا برزت الدراسات في ىذا المجال استجابة ليذا الياجس،. و 5منمطة الستخدام وسائل اإلعالم"

والمتمثل في إيجاد إطار منمط يسمح لنا بقياس المشاىدة وكل ما يترتب عمييا من تداعيات في حياة 
 خذت بذلك مسارين اثنين، مستقالن بعضيما عن البعض، وفي حاالت أخرى يتكامالن.الفرد. فأ

يتمثل المسار األول في الحرص عمى التحديد الدقيق والواضح لما يقصد بالمشاىدة  -
(، وبرزت في ىذا االتجاه عدة  Problem(  والمشاىدة المشكمة )  Normalالعادية/الطبيعية ) 
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،  Morgan & Signorelli (1990)، و Kubey and Ccikszentmihalyi (1990)دراسات  
 فكان التوجو إلى التمييز الواضح  Horton & Wohl (1956)وكذا   Signorelli (1986)و

بين مشاىدة تسبب مشكمة لمشاىد عتبره مشاىدة عادية ألي مشاىد، و والنيائي بين ما يمكن أن ن
تمفزيون، بنفس الطريقة التي يدمن شخص آخر عمى الكحول يمكن اعتباره حالة مرضية مدمنة عمى ال

 والمخدرات أو غيرىما من المسكرات.
المشكمة عمى الجوانب يتمثل المسار الثاني في االىتمام باآلثار الممكنة لممشاىدة العادية و/أو  -

يم فرضية العاطفية،  والسموكية. واالنطالق من افتراض أن اإلدمان كمفيوم يكفي لتدعالمعرفية، و 
 .6وجود آثار وتقويتيا  احتمال 

وشّكل بذلك النقاش حول المفيوم إطارا لمبحوث التي تمت، ففي بعض الدراسات نجد مفيوم 
خاصة  ،عند الحديث عن التمفزيون أو المخدرات، بينما في دراسات أخرى نفسيا اإلدمان يستخدم بالطريقة

تمك التي تيتم بآثار وانعكاسات المشاىدة، عمى غرار دراسات التثقيف التي عنيت باآلثار التمفزيونية، 
"إن ( بدال من اإلدمان، استنادا إلى افتراض  Heavy Viewingفإنيا تستعمل مفيوم المشاىدة الكثيفة )

  7"ارىا المعرفية، والعاطفية، والسموكية.األفراد الذين تعودوا عمى مشاىدة التمفزيون يكونون أكثر عرضة آلث
كل أشكال السموك المفرط، كالتبعية غير الطبيعية لممخدرات )مثل الخمر، " ويعرف اإلدمان عمى أن
  .8"المشاىدة التمفزيونيةوالتمارين ) الرياضية ( والمقامرة/الرىان، و  واألكل، الكافيين، المسكنات (

االجتماعي المرتبط بالعوامل الديمغرافية التي تجعل اإلنسان وتكون لو عدة أسباب، منيا السبب 
يشعر بالغبن، ويجد في نفسو الحاجة إلى تعويضيا ، والسبب النفسي المتعمق بالسمات الشخصية لمفرد 

 المذان يشجعان عمى اإلدمان. كما تمثل طريقة الحياة سببا ( hyperactivityكالكآبة، والنشاط المكثف )
 ل الضغط الذي تمارسو جماعات األقران واألصدقاء والذي يؤدي بدوره إلى اإلدمان.إضافيا من خال

 الدوافع األساسية لمسموك المدمن فيما يمي:  Rubinحّدد 
 ( awareness،  الضغط،  االطالع  ) اليروبية: وتتمثل في التقميل من األلم -
 تقدير الذات.التعويض: تقدير الذات، اإلحساس المفرط بالمراقبة، السمطة،  -
 الطقوس: التبسيط، التوقع، والتجربة اآلنية/الحاضرة. -

 .9وتضيف بان الدراسات االتصالية المتعمقة باستخدام التمفزيون، استنتجت ىذه الدوافع ذاتيا
   اإلدمان  ألنوعمى ىذا فان النقاش النظري حول إمكانية وضع تصّور عن الظاىرة مثل انشغاال، 

فكرة أن "التمفزيون يحمل خصائص   ٜٓٚٔسنة  winوالكحول. وعندما طرح    بقي عالقا بالمخدرات
شّكل ذلك قمقا لدى الباحثين، خاصة في استخدام المصطمح   The plug-in drugاإلدمان" في بحثو  

لمتعبير عن ظاىرة المشاىدة، وما إذا كان مصطمح اإلدمان ) المرتبط بمختمف المخدرات  المالئم 
الئما، أم أن ىناك إمكانية استخدام مصطمحات أخرى تؤدي الغرض من المعنى، وال والمسكنات ( م

 تحيمنا إلى المنومات " كما حدث مع أدبيات اإلدمان عمى المخدرات، إذ أن الغموض في البناء المفاىيمي
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وىذا ما جعل  .40لممشاىدة الضخمة )المفرطة(، واإلدمان، واالتكال شكل في ذاتو إشكالية البحوث"
أّوال إلى التمييز بين المشاىدة العادية/أو الطبيعية، والمشاىدة التي يمكن أن  الدراسات والبحوث تتجو

 تسبب مشكمة.
عندما نتحدث عن اإلدمان التمفزيوني ال نعني بو المداومة عمى مضمون تمفزيوني معين، فكل 
  شخص لو برنامجو المفضل. إن المقصود باإلدمان عمى التمفزيون، ىو االرتباط بوسيمة التمفزيون ذاتيا، 

 لمشاىدة إلىبغض النظر عن المحتوى المعروض، وكأن شيئا في التمفزيون يدفعنا، بمجرد البدء في ا
 44كنا نتوقع. مماالمشاىدة واالستمرارية فييا، لمدة أطول 

وىذا المعنى لإلدمان يتقاسمو أصحاب النظرية النقدية ويرجعون السبب الرئيسي في شعبية 
 استخدام مصطمح اإلدمان إلى قناعتين متناقضين ارتبطا بوسيمة التمفزيون:

يمة ترفيو بسيطة، وأنيا غير ضارة اجتماعيا، القناعة األول تكمن في اعتبار التمفزيون وس .ٔ
 وىي ذات قيم حرة، وأنيا ال تستخدم وقتا طويال.

بينما تتمثل القناعة الثانية من ىذا التناقض في نظرة الجميور إلى وسائل اإلعالم كونيا  .ٕ
 ضارة، وقوى يخشى منيا.

 اعية مثيرة لمخوف.لكنيا في الوقت نفسو قوة اجتمار و فيي إذا وسيمة ترفيو بدون أي اعتب
 :يمكننا التمييز بين أربعة نماذج نظرية في دراسة اإلدمان

 يقوم اإلدمان التمفزيوني عمى تأثير التمفزيون عمى الخيال والحياة الوىمية. .1
 ان اإلدمان التمفزيوني ىو وظيفة آثار التمفزيون عمى مستوى اليقظة. .2
 مستقمة، أو شخصية مدمنة. ان اإلدمان التمفزيوني ىو تعبير عمى شخصية فموية، .3
 42ان اإلدمان عمى التمفزيون ىو نموذج متميز لالستخدامات، واإلشباع المرتبطين بالتمفزيون .4

     أكدت الدراسات االمبريقية التي أجريت عمى اإلدمان التمفزيوني اعتمادا عمى مقرر التشخيص 
 Diagnostic and Statistical Manual of theواإلحصاء لمجمعية األمريكية لألطباء النفسانيين ) 

American Psychiatric Association       )lll-R DSM-  عمى أن التمفزيون يحمل خصائص 
" ، بقولو أن ٜٚٛٔالمشرف عمى مراجعة ىذا الكتاب سنة   Allen Frances   كما ذكر ذلك اإلدمان

   ،43تشجع عمى اإلدمان، بما في ذلك المشاىدة االنفعالية لمتمفزيون" االنفعاليأنواعا كثيرة من السموك 
 Measureفي دراستو    Smith  المقياس إلى مرجع لمدراسات التمفزيونية منذ أن  اعتمده وتحّول ىذا 

of television Addiction  (Smith 1986  ).  واستخدموMcllwrairh, Jacobitz, Kubey and 
Alexander 1991    لمعرفة مدى مالئمتو لممشاىدة التمفزيونية، و كذلك فعلAnderson, Schmitt, 

and Jacobitz (1996)  . 
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 حدود نظرية التثقيف في تفسير تجربة المشاهدة التمفزيونية: -ثانيا 
 ىي الصعوبات التي أشار إليياتنف الدراسات الخاصة بالتثقيف، و ينبغي اإلشارة إلى الصعوبات التي تك

Rubin 44 ،إلى  واقد خمصو  في دراستيم التي تناولت مراجعة أىّم دراسات التثقيف من زاوية منيجية
 المالحظات التالية:
 ىم الذين يبالغون في تقديرو  ،" قد تعكس آثار التثقيف توّجو مجموعة من األفراد فقط 

يبالغون أيضا فالذين يبالغون في تقدير احتماالت أن يكونوا ضحايا، قد  األحجاممختمف 
 .45في تقدير تعرضيم لمتمفزيون

  لقد أظيرت النتائج التي توصمت إلييا الدراسات التي عنيت بالتثقيف بان اتجاه األسئمة    
) أي التوجو الذي تأخذه األسئمة ( يؤثر في طبيعة أجوبة المبحوثين. فقد ظير بأن 

مة المعبر عنيا األسئ األسئمة المعبر عنيا بصيغة السمب يكون ليا تأثير أكبر من
  46ىذا بطبيعة الحال عندما نربطيا بالتعرض لمتمفزيون.بصيغة اإليجاب. و 

  توصلHawkins & Pingree   في الدراسة التي أجرياىا في المجتمع االسترالي إلى  
( في إجابات أطفال الصف الثاني  correlation positiveأن ىناك ارتباط موجب ) 

 عمى األسئمة ذات الصيغة االيجابية والسمبية. وظير بأن االرتباط الموجب فيما يخص
    العالقة مع التعرض التمفزيوني ظيرت في اإلجابات ذات التوجو السمبي دون 

   47.يجابياإل
 ا بثبات:بعض االفتراضات التي تم اختبارى  Hawkins & Pingreeاستنتجت دراسة 

استنتجت الدراسات السابقة بان ىناك عالقة ايجابية بين التعرض لمتمفزيون، واالدراكات  -
  الفردية والمجتمعية.

بعض الدراسات االجتماعية توصمت إلى أن استخدام التمفزيون ) ليس بالضرورة  -
ومنو تعرضت نظرية التثقيف  .االستخدام عمى مستوى عال ( قد تكون لو نتائج ايجابية

إلى عدة انتقادات عمى مستوى افتراضاتيا النظرية ومنيجيتيا، خاصة فيما تعمق بالمقياس 
وعالقتيا باتجاىات األفراد في الحياة اليومية، ولقد  المستخدم لقياس المشاىدة التمفزيونية 

 ج التثقيف. في االفتراضات الثالثة التي بني عمييا  نموذ 48آخرونو  Rubin حصرىا
وأكدتو  Gerbnerأول انتقاد وّجو ليذه النظرية يخص االفتراض الذي قامت عميو دراسة  -

حول  التماثل في عرضو لمرسائل الرمزيةالتمفزيون يتسم بفي نتائجيا، وىو اعتبار 
 .49مجتمعال

ة -  & Hawkins 20لقد بّينت الدراسات التي تمت ىذه الدراسة، وبالخصوص دراس
Pingree  بأّن آثار التثقيف تعود إلى برامج دون أخرى وليس إلى المشاىدة الطقوسية
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في حد ذاتيا. فمثال تم الربط بين التعرض إلى مواضيع واىتمامات األوبرا الصابونية، 
 بمواضيع واىتمامات األفراد في عالم الحياة اليومية.

 أنيا تنقل الوقائع بدال منتفترض نظرية التثقيف أن الدراما التمفزيونية واقعية، ويظير  -
الخيال. واالنتقاد الموجو ليذا االفتراض ىو التوقف عند المالحظة دون التساؤل عن 
الكيفية التي يقبل بيا المشاىد الحقيقة التمفزيونية كحقيقة واقعية. يعتبر كثيرون أن تمقي 

ال حاسما في عام تويعتبر في حد ذا ،البرامج التمفزيونية عمى أنيا الواقعية المدركة
 باآلثار. ا اتجاىات المشاىد نحو التمفزيونالتثقيف، وحدث أن الباحثين ربطو 

 ال انتقائية.   24تفترض النظرية أن التثقيف ىو محصمة مشاىدة طقوسية، عادتوية -
أظيرت الدراسات التي تمت بان االنتقاء في المشاىدة لو ارتباط أكبر بالتثقيف من المشاىدة الكثيفة.     

تأويمي نشط، وأن األفراد عندما يعتمدون  ان التثقيف نتيجة مسار تفسيري  قد اعتبرت ىذه الدراساتل
عمى التمفزيون كأساس لبناء الحقيقة االجتماعية، فإنيم يقربون الرسائل التمفزيونية من تجاربيم 

 الواقعية/الحقيقية.
 & Rubin, Perse التي وضعيا عمى ما سبق، تستند ىذه الدراسة عمى االفتراضات  وبناء     

Taylorة المرجعية لمتثقيف، واالنتقادات السالفة الذكر، التي وّجيت إلى الدراس  (Gerbner et al., 
طرح عالقة التمقي بالتأثير بطريقة أخرى، فاعتبرت ان " نشاط الجميور  Rubin، بحيث يعيد (1979

 .              22الجماىيرية " عامال محفزا وليس قوة ردع تجاه آثار وسائل االتصال
  

 ى:اذكالوةىالدرادة
ديد طبيعة العالقة يمكن القول أن الصعوبات التي تكتنف دراسة المشاىدة التمفزيونية تكمن في تح

الوسيمة، انطالقا من حجم المشاىدة. بحيث اىتمت الدراسات بتعريف المشاىدة العادية بين المشاىد و 
 Kubey and Csikszentmihalya, 1990    ( )Morganلمتمفزيون من تمك التي تسبب مشكمة، ) 

and Signorelli, 1986  (  )Horton and Wohl, 1956رنة (  كخطوة أولى، ثم االنتقال إلى المقا
( A.M. Rubin & Windahl, 1986آثار المشاىدة الكثيفة/المشكمة ) المشاىدة العادية و بين آثار 

(Gerbner & Gross, 1976,  Morgan & Signorelli, 1990.) 
وانصب اىتمام الباحثين عمى التأكد امبريقيا ما إذا كانت  المشاىدة المشكمة موجودة حقيقة، و 

المشاىدة العادية. و برزت الحاجة إلى إفراد التمفزيون بمقياس كيف تحدث العممية، وما الذي يميزىا عن 
خاص، يقيس طبيعة العالقة التي سميت تسميات عديدة، منيا اإلدمان، والتبعية، والمشاىدة المدمنة/التي 

(، وىذا حرصا عمى تمييز  Addiction, Dependence, Heavy Viewingتسبب تبعية/الكثيفة، ) 
 ; Winn, 1977اإلدمان عمى المخدرات، أو الكحول، أو المعب/القمار... .   )  مشاىدة التمفزيون، عن
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Smith, 1986; APA, 1987; Foss & Alexander, 1987; Alexander, 1990; 
McIlwraith, Jacobvitz, Kubey, Alexander, 1990; Horvath, 2004 .) 

دة، أن العالقة بين المشاىد اتضح من خالل الدراسات التي أجريت حول اإلدمان عمى المشاى
والوسيمة تأخذ عدة اتجاىات، ولقد أظيرت النتائج "اختالفات نظرية في تفسير الميكانيزمات التي تساىم 

 .23من خالليا بعض المتغيرات في اإلدمان عمى التمفزيون"
 Caryعوامل االدمان كما حّددتيا  قة بين المشاىدة من حيث الحجم، و ينصب انشغالنا في ربط العالو 

Horvath  ،في دراستيا. والمتمثمة في المشاىدة المشكمة، والمشاىدة الكثيفة، والرغبة في المشاىدة
 باإلضافة الى االنسحاب. 

 ى:فرضىالدرادةىوتحدودىمفكومىاالدمانىرلىىالمذاهدةىالتلفزوونوة
     مشكمة المشاىدة ) المشاىدة  اإلدمان عمىىناك عالقة بين مستوى تعرض الطمبة لمتمفزيون وعوامل 

 (Problem ( والمشاىدة الكثيفة ،)Heavy والرغبة الممحة عمى المشاىدة ،) (Craving  واالنسحاب ،)
 (Withdrawal  .) 

 يتكون مفيوم اإلدمان من أربعة أبعاد تشكل المتغيرات التي نعتمد عمييا في تحديد المعنى الكمي
 المشاىدة التمفزيونية و ىي كما يمي:لإلدمان عمى 

: نعني بيذا العنصر، الحالة التي تسبب فييا المشاىدة التمفزيونية مشكمة بالنسبة المشاهدة مشكمة -
نما يدخل  لمفرد المشاىد، ونشير ىنا إلى أن طبيعة المشاكل ال تقتصر عمى عالقة الفرد مع محيطو، وا 

 الذي يمكن أن تثيره المشاىدة التمفزيونية لدى الفرد.في إطار ىذه المتاعب، الشعور بالذنب 
 المشاهدة الكثيفة: -

نما المقصود ىنا ىو وقع المشاىدة عمى الفرد  ال نعني بعامل المشاىدة الضخمة الكثرة بالضرورة، وا 
ن كانت ىذه األخيرة عادية. كما نشير أيضا أن المشاىدة الضخمة ال تعني أبدا المشاكل  المبحوث، وا 

 ي يمكن أن تنجر من المشاىدة. إذ ال توجد بالضرورة عالقة بين العاممين.  الت
 الرغبة الممحة في المشاهدة: -

الكثيرة لمتمفزيون، والتي تنجم من المشاىد في المشاىدة المستمرة و  ونقصد بيا الرغبة المستمرة لمفرد
 المشاىدة، بحيث المشاىدة تدفع إلى مزيد من المشاىدة. 

 /التوقف عن المشاهدة:االنسحاب -
وىي الحالة النفسية التي يكون عمييا الفرد المبحوث عندما يكون بدون تمفزيون. ويعبر ىذا العامل عمى 

 درجة ارتباط الفرد المبحوث بالمشاىدة إلى درجة عدم الصبر عمى فقدانيا.
بو العوامل التي وعمى ىذا فان مفيوم اإلدمان عمى المشاىدة التمفزيونين في ىذا البحث، نقصد  

 اشرنا إلييا مجتمعة.
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 ى:منكجوةىالدرادةىوإجراءاتكا
ى:مودانىالدرادةىووصفىالعونة -ىأ

الثانويات. ففيما صمة عمى عينة من طمبة الجامعات و اجري ىذا البحث في مدينة الجزائر العا
          قسم عموم اإلعالم واالتصال ) كمية العموم السياسية  يتعمق بالجامعات فقد وزعت االستمارة في

ويمثالن العموم االجتماعية، بينما يمثل المعيد الوطني  لمعيد الوطني لمتسيير واإلحصاء،واإلعالم (، ا
   سعيد حمدينلإلعالم اآللي، العموم التكنولوجية. أما فيما يخص الثانويات فقد وزعت االستمارة بثانوية 

 سعيد حمدين ( وثانوية ابن الييثم) بحي بموزداد (، وثانوية حسيبة بن بوعمي ) القبة(.) 
  

تم توزيع االستمارة عمى العينة بطريقة عشوائية، وحرصنا عمى توفير ظروف مالئمة لقراءة 
االستمارة وفيميا، الن الحرص عمى توفير ظروف جيدة لفيم االستمارة اكبر من أي حرص عمى التنويع 

المعاىد والثانويات، عمى الرغم من أننا أخذنا بعين االعتبار بعض اإلجراءات خدمة لفرضيات  ي ف
 البحث:

حرصنا في اختيارنا لمثانويات عمى أن تكون من مناطق يمكن أن تدعم االختالف  -
المفترض اجتماعيا، واقتصاديا، وماديا. بحيث تشكل خمفية نفسية اجتماعية متنوعة في 

 ل التمفزيونية.قراءة الرسائ
عمى الرغم من أن الجامعة، تشكل مجتمعا مصغرا، يمكن أن يكون ممثال لممجتمع  -

اليدف من ىذا البحث الكبير، من حيث التنوع الديمغرافي، والجغرافي، والثقافي. إاّل أن 
ال يكمن في التعميم، لذا لم يكن الباحث حريصا عمى التمثيل العددي الدقيق لمجتمع 

 عمى اإلطالق. راسةالدا في أية مرحمة من مراحل انجاز شكل ذلك ىاجسيالبحث، ولم 
منيا  فرد، أقصينا أربعة عشر  ٖٓٓ، بعدما كان في األساس طالبا وتمميذا ٕٙٛكون العينة من تت

               سنة  20,52لعدم اكتمال ممئيا، أو ممئيا بطريقة خاطئة. بمغ متوسط السن بالنسبة لمعينة 
(، وىو ما يتوافق تماما مع الشريحة المستيدفة في البحث، وىي الشريحة األقرب إلى  ٔٓ )الجدول:

 التعرض لمتمفزيون بالحجم والحدة التي افترضناىا في فرض البحث.
اكتفينا في اختيار المتغيرات الديمغرافية بالجنس، والمستوى التعميمي. فيما يخص الجنس، مثمت 

(، أما المستوى التعميمي، فقد شكل ٕٓلمذكور )الجدول:  % ٖٗ من العينة مقابل % ٚ٘اإلناث 
(، وحصرنا العينة في ٖٓبالنسبة لمثانويين )الجدول:  % ٗ.ٖٚ من العينة، مقابل % ٙ.ٕٙالجامعيون 

 الفئة األكثر قدرة عمى قراءة وفيم المقياس، واإلجابة بناءا عمى ذلك.
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ٌّر السن(  توزٌع أفراد العٌنة حسب 4الجدول )   متغ

 السن 

 25.52 المتوسط

 2.97 االنحراف المعياري

 15 القيمة الدنيا

 38 القيمة العميا
 

 

ٌّر الجنس 2الجدول )   ( توزٌع أفراد العٌنة حسب متغ

 

 % التكرار 

 43 123 ذكور

 57 163 إناث

 155 286 المجموع

 

 

ٌّر المستوى  3الجدول )   التعلٌمً( توزٌع أفراد العٌنة حسب متغ

 

ى

 % التكرار 

 62.6 179 جامعي

 37.4 157 ثانوي

 155 286 المجموع
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 البحثىوخصائصكا:ةىبى:ىوصفىأدا-ب

 وصف مقياس المشاهدة التمفزيونية:

ىو ( و  Television Addiction Scaleاإلدمان عمى المشاهدة التمفزيونية )يتكون مقياس 
تقيس في (  ٗٓ) من أربعة عوامل كما ىو موضح في الجدول : ٕٗ Cary W.Horvathمقياس 

 ىذه العوامل ىي:التمفزيونية، و مجمميا طبيعة العالقة الناجمة من تجربة المشاىدة 
( بندا تنقيس الكيفية التي تتحول من  ٔٔتحتوي عمى احد عشر ) المشكمة: و  المشاىدة -

 فرد المشاىد.خالليا المشاىدة التمفزيونية إلى مشكمة بالنسبة لم
ىدة التمفزيونية من حيث حجميا، لمشاا ( بنود تقيس ٓٔتحتوي عمى ) المشاىدة الكثيفة: و  -

 ضخامتيا.ثافتيا، و كو 
حدة المشاىدة ال من حيث  ( بنود تقيس ٙتحتوي عمى ست ) الرغبة الممحة في المشاىدة: و  -

نما من حيث الحاجة إلى المشاىدة.الحجم و   ا 
( بنود، تقيس حالة عدم إمكانية االستغناء عمى  ٗأربعة ) االنسحاب: ويحتوي عمى  -

 المشاىدة.
(  ٘الذي يحتوي عمى خمس )  Likertوفقا لنموذج  اإلدمان عمى المشاهدةلقد تم تصميم مقياس 
(،  ٖ) متردد/غير متأكد (،  ٕ) غير موافق (،  ٔ) غير موافق تماما  إمكانيات لإلجابة، تمتد من 

     (. ٘) ق تماما مواف(،  ٗ) موافق 
 (    عوامل مقٌاس المشاهدة التلفزٌونٌة و بنوده  4الجدول: )  

رقم 
 العامل

 أمثمة عن البنود البنود تعريف العامل

 ٜٔ،  ٕٛ،  ٕٓ،  ٖٔ،  ٖ٘،  ٖٖ المشاىدة المشكمة ٔ
 ،ٕٙ  ،ٖٗ  ،ٕٕ  ،ٖٕ ٕٖ 

 تأخذ مشاىدة التمفزيون كل أوقات فراغي تقريبا

 ٙٔ،  ٕٔ،  ٖٓ،  ٖٔ،  ٜٕ،  ٔٔ الكثيفةالمشاىدة  ٕ
 ،ٔٛ  ،ٕٔ  ،ٕٚ  ،ٕ٘ 

 غالبا ما أشاىد التمفزيون لمدة أطول مما كنت أنوي

الرغبة الممحة في  ٖ
 المشاىدة

ٖ  ،ٔ  ،ٔٚ  ،ٚ  ،ٗ  ،ٖ 
يظير أنني، في المدة األخيرة، أشاىد برامج التمفزيون 

 أكثر فأكثر بنفس المقدار لنفس الُمْتَعة.

 ال يمكنني أن أتصوَّر نفسي بدون تمفزيون ٙ،  ٜ،  ٕٗ،  ٓٔ االنسحاب ٗ
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إلى أن " مصداقية النتائج في أية دراسة، من حيث  HENSONيشير  ما فيما يخص الصدقأ
القياس والشدة، يعد مركزيا لفيم العالقات المالحظة بين المتغيرات، الن كل التحميالت الكالسيكية ) مثل 

T- test, Analysis of Variance, Regression, Canonical Correlation   تشكل جزءا من )
  ٕ٘نفس النموذج الخطي العام، وىي ذات طبيعة ترابطية " 

فيما يخص د من الترابط الداخمي لممقياس. و وبناء عمى ىذا فان قياس الثبات مرحمة أساسية لمتأك
 إلى انو يتمتع بثبات جيد، ٕٙآخرونو  McILwraithيشير  عمى المشاهدة التمفزيونية اإلدمان مقياس

الثبات الجيد  Cary W.Horvathتؤّكد ، و 70.( في دراستيم بـ Cronbach’s Alphaقدر معامل ألفا )
 يعد ىذا الثبات بالجيد.و  83,بـ  قدر معامل ألفاأما بالنسبة لمدراسة الحالية فقد  ٕٚلممقياس في دراستيا،

لقد عمدنا في قياس صدق المقياس إلى صدق البناء المعبر عنو باالرتباطات المتبادلة بين 
(، بحيث يشير الباحث  ٘ٓبند المقياس ودرجتو الكمية، كما ىو موضح في الجدول ) 

 أىمية صدق المقياس فيشيران إلى   Oppenheimيوسف القريوتي، و 
تعّد دليال عمى االتساق الداخمي لممقياس، فإّنو يمكن "عمى الرغم من أّن االرتباطات الداخمية 

؛ إذ يمكن تفسير ارتباط بند المقياس بدرجتو الكمية، عمى  عّدىا ىنا داللة عمى صدق البناء
 .ٕٛ( Oppenheim, 1978؛  ٜٛٛٔأّن البند يرتبط بالموضوع المقيس ) القريوتي، 

( تتمتع بارتباط جيد ٖٔ( أن كل بنود المقياس الواحدة و الثالثين ) ٘ٓويتضح من خالل الجدول ) 
 (.   **60.( و)  **22.-مع الدرجة الكمية لممقياس تتراوح بين ) 
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مصفوفة معامالت االرتباط المتبادلة بٌن بنود مقٌاس اإلدمان على المشاهدة التلفزٌونٌة و بٌن البنود و الدرجة الكلٌة (  5جدول ) 

 للمقٌاس

 

 

 

 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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مصفوفة معامالت االرتباط المتبادلة بٌن بنود مقٌاس اإلدمان على المشاهدة التلفزٌونٌة و بٌن البنود و الدرجة (  5تابع لجدول ) 

 س.الكلٌة للمقٌا

 

 

 ٔٓ.ٓ** ارتباطات دالة عند مستوى 
 ٘ٓ.ٓ*  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  

ارتباط 
البنود 
بالدرج

ة 
 الكمية

.35*
* 

.56*
* 

59*
* 

56*
* 

-
.22*

* 

.60*
* 

.45*
* 

.36*
* 

.55*
* 

.35*
* 

.44*
* 

.53*
* 

.57*
* 

.44*
* 

.47*
* 

.50*
* 
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ىثالثا:ىررضىنتائجىالبحث:

 التحميل اإلحصائي الوصفي لمقياس المشاهدة التمفزيونية: - أ
يعتبر توزيع القيم بالنسبة  لإلحصاء البارامتري، من أولى المسائل التي ينبغي االعتناء بيا، 
واالنتباه إلييا في مختمف الدراسات اإلحصائية، الن إمكانية تحميل المعطيات فيما بعد يتوقف عمييا، 

تقع ضمن مستوى المسافات  خاصة بالنسبة لممتغيرات التي تتوّزع توزيعا طبيعيا نسبيا، أو المتغّيرات التي
 (.  Approximately Normal or scale variableالمنتظمة ) 
   .Leech and alتشير 

و المستويات ترتيبية  من  "إننا ال نقصد بالتوزيع الطبيعي نسبيا لممتغيرات، أن تكون النتائج 
           األسفل إلى األعمى فقط، ولكن، أن تكون نسب النتائج موزعة توزيعا طبيعيا نسبيا...  

، موافق تماما إلى غير موافق تماما، طبيعيا، إذا كان توزيع وبالتالي نعتبر "سمم ليكرت"
تراض الكثير من طرق نسبو توزيعا طبيعيا نسبيا. ونتحدث عن التوزيع الطبيعي ألنو اف
  29اإلحصاء، والذي يشكل مركز ىذه المستويات العالية من القياس."

التحميل األولي لمعينة إال بعد " جمع البيانات و وتضيف انو ال يمكننا التأكد من التوزيع الطبيعي 
   30ليا."

مقياس تمفزيونية، و مان عمى المشاىدة الوعمى ىذا نبرر وصفنا لمقياسي البحث عمى التوالي مقياس اإلد
االتجاىات االجتماعية. الن ىذا الوصف سيحكم اختيارنا ألدوات اختبار عالقات االرتباط، واالنحدار 

 فيما بعد. 
( عمى العموم ان توزيع بنود مقياس اإلدمان عمى المشاىدة كان طبيعيا نسبيا، ٙٓيوضح الجدول )

،  (08.ٛلم يتجاوز الخطأ المعياري لممتوسط )، بينما  ٜٖٚ.ٖو  ٛٗٛ.ٔبحيث تراوحت المتوسطات بين 
، وىذا يعني أن تشتت العينة  ٜٗ.ٔو  ٔٓ.ٔوفي نفس االتجاه، ظيرت االنحرافات المعيارية لمبنود بين 

  ضعيف، وأنيا تتجو نحو االعتدال الطبيعي.
يشترطان لمتأكد من التوزيع  Morgan A.Gو كذلك  Leech et allأما فيما يتعمق بااللتواء فان 

، و ىو الشرط المتوفر في بنود اإلدمان عمى المشاىدة  ٔ/+ -الطبيعي لمعينة، أن تكون اصغر من 
(.     ٕٚو ت ٕٓباإليجاب أو السمب ) ت ٔ(، باستثناء بعض البنود، أين تجاوزت الواحد  ٙٓ)جدول 

بعض اإلحصاء البارامتري، يجعل أن تجاوز  أن قوة و صالبة ، " Leech et allوفي ىذه الحالة، تؤكد 
. وليذا يمكننا القول بالنظر إلى النتائج، 34باإليجاب أو السمب ال يغير كثيرا في النتيجة" ٔااللتواء لواحد 

 أن توزيع بنود مقياس اإلدمان عمى المشاىدة التمفزيونية ىو توزيع طبيعي نسبيا.
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 دراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة:  لعباند. عزٌز 

 ( نتائج بنود مقٌاس التلفزٌون 6جدول )

 

 المتوسط 
الخطأ 

المعياري 
 لممتوسط

االنحراف 
 المعياري

 التفمطح االلتواء
القيمة 
 الدنيا

القيمة 
 العميا

 ٘ ٔ 750.- 485. 1.101 065. 2.324 1ت 

 ٘ ٔ 894.- 478. 1.235 073. 2.517 2ت

 ٘ ٔ 1.021- 315. 1.244 073. 2.735 3ت

 ٘ ٔ 657.- 542. 1.146 067. 2.491 4ت

 ٘ ٔ 1.439- 193. 1.434 084. 2.712 5ت

 ٘ ٔ 1.290- 145. 1.296 076. 2.804 6ت

 ٘ ٔ 1.476- 033.- 1.495 088. 3.056 7ت

 ٘ ٔ 1.320- 130. 1.392 082. 2.777 8ت

 ٘ ٔ 250.- 816.- 1.165 068. 3.714 9ت

 ٘ ٔ 158.- 866.- 1.170 069. 3.739 10ت

 ٘ ٔ 199. 1.039- 1.150 068. 3.856 11ت

 ٘ ٔ 1.293- 146- 1.335 078. 3.084 12ت

 ٘ ٔ 1.289- 059.- 1.336 079. 2.998 13ت

 ٘ ٔ 1.141- 350. 1.303 077. 2.556 14ت

 ٘ ٔ 922.- 566. 1.299 076. 2.473 15ت

 ٘ ٔ 1.373 1.364 1.033 061. 1.848 16ت

 ٘ ٔ 023. 940. 1.144 067. 2.174 17ت
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 ٘ ٔ 1.143- 363. 1.320 078. 2.622 18ت

 ٘ ٔ 1.146- 421. 1.330 078. 2.561 19ت

 ٘ ٔ 1.149- 1.159 1.440 085. 3.311 20ت

 ٘ ٔ 983.- 481. 1.268 074. 2.549 21ت

 ٘ ٔ 1.173- 062. 1.226 072. 2.807 22ت

 ٘ ٔ 345.- 889. 1.214 071. 2.151 23ت

 ٘ ٔ 807. 1.231 1.111 065. 1.947 24ت

 ٘ ٔ 1.178- 102. 1.296 076. 2.894 25ت

 ٘ ٔ 1.145- 164.- 1.248 073. 3.000 26ت

 ٘ ٔ 170. 992. 1.119 066. 2.056 27ت

 ٘ ٔ 728.- 706. 1.290 076. 2.329 28ت

 ٘ ٔ 139. 1.015 1.119 066. 2.073 29ت

 ٘ ٔ 1.440 1.310 1.006 059. 1.877 30ت

 ٘ ٔ 622.- 642. 1.190 070. 2.319 31ت

 

( أن عوامل مقياس اإلدمان عمى المشاىدة التمفزيونية تتوزع بصفة طبيعية نسبيا، ٚٓيبين الجدول)
،  69.. ، ا.م =  ٔٗٓ، خ.م.م =   ٕٙ.ٕ) م = المشاهدة المشكمة وجاءت نتاجيا عمى النحو التالي: 

،  65، ا.م =   038.، خ.م.م =   2.97كانت كاآلتي ) م =  المشاهدة الكثيفة (، بينما 64.إل = 
، ا.م =   038.، خ.م.م =   2.645كانت ) م =  الرغبة في المشاهدة(، في حين أن  06.إل = 

، إل =  58، ا.م =   034، خ.م.م =   2.964فيي ) م = حالة االنسحاب (، أّما  06.، إل =  65.

( الخاصة بعوامل ٖ، ٕ، ٔالمنحنيات التي تظير في األشكال ) (. ويظير ىذا التوزيع من خالل 15.
 مقياس اإلدمان عمى المشاىدة التمفزيونية. 
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 دراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة:  لعباند. عزٌز 

 

 ( نتائج عوامل مقٌاس التلفزٌون7جدول ) 

 

 المتوسط 
الخطأ 

المعياري 
 لممتوسط

االنحراف 
 المعياري

 القيمة العميا القيمة الدنيا التفمطح االلتواء

 4.55 1.00 268. 646. 699. 0413. 2.265 المشاهدة المشكمة

 4.90 1.10 043. 065. 653. 038. 2.972 المشاهدة الكثيفة

 4.50 1.17 325.- 061. 652. 038. 2.645 الرغبة في المشاهدة

 5.75 1.00 2.220 150. 583. 034. 2.964 االنسحاب

 

 

 
 ( توزٌع عامل المشاهدة المشكلة4الشكل )

 

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 

 المشاهدة التي تسبب مشكلة

50 

40 

30 

20 

10 

0 

التكرارا

Mean = 2,2652 

Std. Dev. = 0,69917 

N = 286 
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 توزيع المشاىدة الكثيفة لمتمفزيون ( ٕالشكل )

 

 

 ( توزيع عامل الرغبة في المشاىدةٖالشكل )

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 
المشاهدة 

 الكثيفة

50 

40 

30 

20 

10 

0 

التكرار

Mean = 2,9723 

Std. Dev. = 0,65381 

N = 286 

5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 

 الرغبة في المشاهدة

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0 

التكرار

Mean = 2,6453 
Std. Dev. = 0,6527 
N = 286 
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 دراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة:  لعباند. عزٌز 

 اإلدمان عمى المشاهدة. : العالقة بين حجم المشاهدة و 3. 2
اشرنا فيما سبق عند شرحنا لكيفية بناء مقاييس البحث، أننا حرصنا عمى التمييز بين حجم 

ثقافية. وفيما يمي نحاول أن نعرف ما إذا لمشاىدة كتجربة نفسية اجتماعية و المشاىدة من حيث الكم، وا
كانت ىناك عالقة بين االثنين، بمعنى ىل أن تجربة الفرد مع التمفزيون مرتبطة بصفة أو بأخرى مع 

، أم أنيا عالقة نوعية متميزة ال ترتبط بالضرورة مع الكم من يخصصو لممشاىدةالحجم الساعي الذي 
اجل معرفة ذلك ميزنا بين فترتين: فترة تحيل المبحوث إلى الساعات التي يقضييا في المشاىدة. ومن 

زمن محدد وىو البارحة، بحيث يستطيع أن يتذكر بسيولة ذلك الوقت. وفترة تعيده إلى عادتو في 
 المشاىدة اليومية، وىو فحوى السؤال الثاني.

المشاىدة موجبة  أظيرت نتائج السؤال األول أن عالقة االرتباط بين مشاىدة البارحة واإلدمان عمى
، ومع ( r =.12, p= 0.05المشاىدة التي تسبب مشكمة )ليا ارتباط مع مشاىدة البارحة بحيث أن 

، (r = .18, p= 0.01)، وكذلك مع الرغبة في المشاىدة  (r = .18, p= 0.01)المشاىدة الكثيفة 
(. لم ٛٓ. )انظر الجدول ( r =.09, p=.105) بينما حالة النقص ال يرتبط مع حجم المشاىدة البارحة 

يظير اختالف في حجم المشاىدة بين المشاىدة اآلنية، وتمك التي تعّود عمييا المبحوث يوميا، فقد 
 أبرزت نتائج السؤال الثاني عدم اختالف بين السؤالين.

 =r =.21, p)عالقة االرتباط بين حجم المشاىدة عادة مع المشاىدة التي تسبب مشكمة موجبة 
 =r = .18, p)الرغبة في المشاىدة ، و ( r = .19, p= 0.01)ىي كذلك مع المشاىدة الكثيفة ،  و (0.01
)انظر الجدول  ( r =- .013, p=.827)، في حين لم نعثر عمى ارتباط مع حالة االنسحاب ( 0.01
ٓٛ.) 

إلى أن النتائج التي توصمت إلييا في دراستيا، تؤكد عمى العموم،   Cary Horvathتشير  و 
عوامل اإلدمان عمى التمفزيون، فالذين يكثرون المشاىدة ىم األكثر قة االرتباط بين حجم  المشاىدة و عال

عرضة لمشعور بالمشاكل التي تسببيا المشاىدة، والمشاىدة الكثيفة، والرغبة الممحة في المشاىدة، وحالة 
، (r =.34, p= 0.01). عمى سبيل المثال عالقة المشاىدة التي تسبب مشكمة مع البارحة 32النسحابا
 .(  r = .31, p= 0.01)مع عادة و 
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 ( حجم المشاهدة مع اإلدمان8جدول )

 
المشاىدة التي 
 تسبب مشكمة

 االنسحاب  الرغبة في المشاىدة المشاىدة الكثيفة

 096. **185. **187. *123. مشاهدة البارحة

حجم المشاهدة 
 عادة

.218** .199** .183** -.013 

 )ذو ذيمين(. ٔٓ.ٓ** ارتباط ذو داللة عند مستوى 
 )ذو ذيمين(.  ٘ٓ.ٓارتباط ذو داللة عند مستوى  *
 

 اإلدمان عمى المشاهدة.و :. عالقة االرتباط بين انتقائية المشاهدة  4.  2

( كيف أن االنتقائية ليست عامال حاسما في اإلدمان عمى المشاىدة بالنظر  ٜٓيظير الجدول ) 
إلى عدم ارتباطيا بعوامل مقياس المشاىدة، إذ باستثناء األوبرا الصابونية التي ترتبط بصفة ضعيفة مع 

 =r = .12, p)، و مع المشاىدة الكثيفة ( r =.12, p= 0.05)كل من المشاىدة التي تسبب مشكمة 
، فان األنواع التمفزيونية األخرى ال ترتبط مع أي عامل من عوامل مقياس المشاىدة. ) انظر ( 0.05

 .( ٜٓالجدول 

 .Alain M. Rubin, Elizabeth M. Perse, Donald Sتأتي ىذه النتائج مخالفة لتوقعات) و 
Taylor و ،)(Rubin 1981 ،1983 و ،) (Rubin, Perse, & Powel, 1985 و ،) (Hawkins 

& Pingree )،  و(Signorielli,   1986 )( ومدعمة إلى حد بعيد لنتائج ،Gerbner et al., 
يقول أن المشاىدة التمفزيونية ال تستجيب لضرورة انتقائية، بقدر ما تستجيب لطقوس  الذي(. 1979

 ع المفترض بين برامجو. عادتوية، وأن الفرد يتعامل مع التمفزيون كنسق متكامل، بغض النظر عن التنو 
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 دراسة عالقة حجم التعرض للتلفزٌون بعوامل اإلدمان على المشاهدة:  لعباند. عزٌز 

 ( ٌوضح ارتباط االنتقائٌة فً المشاهدة مع اإلدمان على المشاهدة 9جدول )

 

 
المشاىدة التي تسبب 

 مشكمة
 االنسحاب من المشاىدة الرغبة في المشاىدة المشاىدة الكثيفة

 048. 050. 088. 077. أفالم المغامرات

 018. 033. 017. 033.- المسمسالت التمفزيونية

 047.- 031. 025. 079. الكوميديا

 030.- 033.- *129. *126. األوبرا الصابونية

 053.- 027.- 058.- 090- األخبار

 )ذو ذيمين(.  ٘ٓ.ٓارتباط ذو داللة عند مستوى  *

 رابعا: مناقشة نتائج البحث

 وهم االنتقائية في تجربة المشاهدة التمفزيونية.

التمقي، انتقمت منذ األربعينيات من القرن الخاصة بدراسات الجميور و رغم أن الدراسات والبحوث 
الماضي إلى اعتبار أن الفرد الذي يتعرض لمتمفزيون ينتقي من البرامج التي تعرض عميو. إال انو ال 
يمكن اخذ ىذه المالحظة عمى أنيا مسممة ال رجوع عمييا، خاصة أن الدراسات التي أعقبت ىذه المرحمة 

 نجد دراسات التثقيف تأخذ ىذا المنحى.ذا تؤكد أن ىذا ال يحدث دائما، و ا ىإلى يومن
إال أن الدراسات مثل التثقيف ال تعيد النظر في مبدأ االنتقاء، كخيارات فردية شخصية أمام 

نما تعيد النظر في داللة االنتقاء، و الشاشة التمفزيونية، ولكنيا  تثير ال تكتفي باالىتمام األحادي بالمتمقي، وا 
االنتباه إلى طبيعة البرامج التمفزيونية، وتطرح التساؤالت حول حقيقة التنوع في ىذه البرامج، وبالتالي 
حقيقة اختيار األفراد، إذ أنيا تفترض انو إذا كان التنوع في البرامج التمفزيونية شكمي  ووىمي فان الفرد 

 متماثمة.  المشاىد في الحقيقة ال يختار، بحكم انو يختار بين برامج
 

اتجاىان يختمفان في تحديد   Gerbnerوكما اشرنا اليو سابقا تفرع عن الدراسات المرجعية لـ        
ييّمنا في ىذا السياق، رأي الذين يشككون لى االنتقاء كسيرورة لممشاىدة. و األىمية التي تولييا النظرية إ
 في االنتقاء كسيرورة حقيقية.

 دراستيا حول "حدود االنتقاء أثناء المشاىدة" لدى مناقشتيا لنتائج Signorielliتشير 
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كثيرة في أية فترة من الفترات. إن إمكانية اختيار األنواع ) أي أنواع البرامج( ال تكون "
ينبغي لممشاىد أن يكون مجتيدا حتى يختار البرامج التي ال تحمل عنفا.. ثم، حتى إذا و 

لتنقل بوعي عمى قائمة البرامج، فان رسائل مماثمة من القوة افترضنا أن المشاىد يستطيع ا
 efficacy of individualتأثير الطباع الفردية )(، و relative powerالنسبية )

characters( ستكون الطاغية عبر األنواع)genres .)  بدون شك فإننا سنجد أن و
ماذج التي تمثل الذكر  النو زيون، ة الديمغرافية لعالم التمفاالختالف بين الرسائل حول التشكيم

 .33مختمف المواضيع الميمة أو األخالق، سيكون طفيفا من نوع إلى نوع"و األنثى، و 
الذي يعتبر المشاىدة طقوسية عادتوية   Gerbnerولقد أوصمتنا نتائج الدراسة إلى تدعيم افتراض 

أكثر من كونيا انتقائية، بحيث لم تظير دالالت تذكر في عالقات االرتباط بين انتقاء البرامج، وعوامل 
(، مما يعني أن مشاىدة أفراد العينة ال تقوم عمى أساس االختيار، ٜٓالمشاىدة التمفزيونية )انظر الجدول 

ضيو األفراد ال يرتبط بأي حال من األحوال باختيار أو انتقاء برامج معينة، إذ أن الحجم الساعي الذي يق
ويمكن أن يفسر ىذا أيضا بالوقت الذي يقضيو المشاىد في المشاىدة، إذ أن االختيار سابق       

 االختيار القبمي،م في مشاىدة الفرد كما وكيفا، وبحكم غياب ىذا االنتقاء و ويفترض انو العامل الذي يتحك
فان الفرد يقضي وقتا، ويستغرق زمنا في المشاىدة، من دون أن تكون لديو حدود مسبقة ليذه المشاىدة أو 

 أدوات لمتحكم فيما.
ونضيف إلى العوامل السابقة، السياق االجتماعي الذي يتواجد فيو أفراد العينة، حيث تكون 

راتيم إذا وجدت وال ان األفراد يخفون اختياأكثر من ىذا، فيار محدودة اجتماعيا وثقافيا، و إمكانيات االخت
يمكن أن ذي يضمن ليم القبول االجتماعي. و يحرصون دوما عمى مسايرة التوجو العام اليظيرونيا،  و 

 نبرز ىذه الظاىرة في حدث ظيور البرابول في الجزائر.
س لكل فرد عند أول بدايات ظيور اليوائيات األولى عمى السطوح في الجزائر، كان المبرر األسا

الرياضة ) والغريب أن الدراسات تكاد تجمع عمى أن األفالم قتناء ىذه الوسائل، ىو األخبار و يسعى إلى ا
والمسمسالت ىي البرامج األكثر مشاىدة (، ورأينا أفرادا يقومون بحمالت شرح تبريرية، لألسباب التي 

سعيا منيم إليجاد قبول الجماعة لسموكيم، عمى  تدفعيم إلى اقتناء البرابول قبل القيام بذلك بأسابيع كاممة،
اىده ترتبط الرغم من أن فعل اكتساب البرابول فعال فرديا ال دخل لمجماعة فيو، وأن اختيارات الفرد لما يش

 رغباتو التي يريد إشباعيا. باحتياجاتو الفردية و 
، وضغط 34شاىدة ولعل ىذه العالقة المبيمة بين سعي الفرد إلى تمبية حاجة معينة من الم

ىي مبدئية مزعومة تجاه التمفزيون )و المجتمع من خالل تحديد ما ينبغي مشاىدتو، انطالقا من مواقف 
بين ما يحتاج المواقف التي تكون غالبا سمبية (، من شانو أن يدخل الفرد المشاىد في تناقضات وجدانية، 

وبين ما  -ىدة تحدث بصفة فردية ال جماعيةالن المشا -الذي يمبيو في آخر المطاف إليو من الوسيمة، و 
ينبغي مشاىدتو من وجية نظر المجتمع، وىذه األخيرة ىي التي تعطيو الشرعية، والمشاىد يعي أىميتيا 
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جيدا ألنو يعمم انو في حاجة إلى تبريرىا من خالل النقاشات الجماعية في األحياء، والمقاىي، والساحات، 
د نفسو أمام الشاشة يقضي الساعات الطوال في المشاىدة من اجل والمساجد، وحتى الجامعات، فيج

في دراستو ،بحيث وجد أن األفراد يشاىدون التمفزيون بدون أفضمية Rubin  35المشاىدة، مثمما  يؤكده 
بين البرامج، وأن الكثير من الذين يستخدمون التمفزيون، يفعمون ذلك من اجل التسمية أو االسترخاء، أو 

الوقت. وانطالقا من ىنا فإننا نجد أنفسنا أمام مشاىدين يشاىدون مع الشعور بالذنب، ويكون ىذا قضاء 
 لعدة أسباب:

منيا أن الفرد ال ينوي المشاىدة المسبقة لذلك الكم من البرامج، و إنما يجد نفسو منغمسا في المشاىدة   -
بحيث قدرت   36( ٕٓ،ٜٔ، ٛٔنود ) راد العينة عمى البوىو في أثناءىا، وىذا ما يؤكده توزيع أف

في حين أن انحرافاتيا  (  m = 3.715 ( ،)m=3.739  ( ،)m= 3.856المتوسطات الحسابية بـ )
وىو ما يعني أن أفراد  ،  (SD=1.165( ،)SD=1.170    ( ،)SD=1.150عن المتوسط كانت )

بق مع خياراتيم السابقة لممشاىدة، إذ العينة يؤكدون عمى أن إكثارىم من المشاىدة وانغماسيم فييا، ال ينط
 أن انحرافيم إلى اليمين يؤكد موافقتيم لذلك. 

قد يعود السبب الثاني إلى أن الفرد المشاىد من عينة البحث، ال يعبر دائما عن البرامج التي يرغب  -
عمن بينما ىو في مشاىدتيا، أو تمك التي يشاىدىا حقيقة، فيجد نفسو يعبر عن مشاىدة برامج معينة في ال

يشاىد برامج أخرى في الخموة. وقد يعود سبب ذلك إلى أن ىذه البرامج ال تمقى استحسان الجماعة، وقد 
ىو ما قد يؤدي إلى و اجتماعيا، أو أنيا ال تتناسب ومستواه أو وضعيتو االجتماعية، و تؤدي إلى عزل

التي تسبب مشكمة، تحدد إلى حد بعيد استصغاره في محيطو القريب. ولقد أظيرت النتائج أن المشاىدة 
 بعض اتجاىات األفراد االجتماعية .

ليذا ليس من الصدف أن يكون البرنامج الوحيد الذي كانت لو عالقة ارتباط مع حجم المشاىدة 
 ربما ىي الفترة الوحيدةرية والفردية ىي مشاىدة ليمية، و ىو األفالم الميمية، ألن المشاىدة االنتقائية واالختيا

 : Signorielliالتي يتخمص فييا الفرد من قبضة المجتمع. وكما تقول 
من الصعب تماما أن نتصور مشاىدا يداوم عمى المشاىدة التمفزيونية، وشخصا يشاىد " 

التمفزيون أربع ساعات أو أكثر يوميا، ال يتعرض إلى البرامج التي تبث في ساعات المشاىدة 
وم الذي ال يتعرض إال  (، ألن المشاىد المدا prime time programmingالقصوى )
 37"يعتبر نادرا talk showsالرياضة، و و لألخبار، 

ولقد تأكد لنا من خالل ىذه الدراسة، أن اتجاه أفراد العينة نحو األفالم أىم من اتجاىيم إلى برامج 
مجتمع البحث، البرنامج ألن األخبار قد تكون في سياق  ؟يما األخبار. ولكن لماذا األخبارأخرى، الس

لكن بحكم أن الرياضة ليس بالبرنامج ماعيا ) باإلضافة إلى الرياضة، و الوحيد الذي يمكن مشاىدتو ج
( نتائج البحث. وىذا يعكس تماما ما سبقت اإلشارة إليو  Biaiserاليومي، فإننا تفاديناه حتى ال يحرف )

الحاجة إلى تمبية احتياج فردي، وضرورة الحصول آنفا، من التناقض الذي يمكن أن يعيشو الفرد، بين 
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 Le" )بالبرنامج الذريعةعمى القبول من الجماعة، من خالل االشتراك معو في ما أسميو "
Programme alibi   ويتأكد ىذا أكثر عند التدقيق في الفروق المميزة لعينة البحث، إذ أظيرت ،)

 انتقائية المشاىدة كما يمي: ( فيما يخصChi Squareمربع ) Chiاختبارات  الـ 
مع المسمسالت (، و x2 = 15.379, P = .000فيما يتعمق بمتغير الجنس كان لو داللة مع األفالم )

، في حين كان لمتغير المستوى التعميمي تدخل في تفسير الفروق (x2 = 17.675, P = .000الميمية )
 (.x2 = 25.995, P = .000الموجودة لدى عينة البحث في اختيارىا لألخبار )

خاصة إذا عممنا أن نتيجة األخبار في المشاىدة الكمية البرنامج الذريعة، وتؤكد ىذه النتائج فكرة 
كانت قميمة، مقارنة بالبرامج الدرامية األخرى، إال أنيا ظيرت ذات داللة عند الجامعيين الذين وجدوا 

لم يقم بو تالميذ الثانوية، ألنيم ليسوا في أنفسيم في حاجة إلى تبرير وضعيتيم االجتماعية، وىو ما 
 (.  ٓٓ.ٗٔٔ، مقابل الثانويين =  ٗٔ.ٔٙٔحاجة بعد إلى ذلك) متوسطات الجامعي = 

وتبين ىذه النتيجة أن مشاىدة عينة بحثنا عموما ىي مشاىدة طقوسية، ال تستجيب لعوامل 
   Signorielliو   Gerbnerجواالنتقاء، وىذا يدعم التوجو الكالسيكي لدراسات التثقيف، وىو تو 

 وغيرىما.
عمى اإلجابة عمى االنتقادات الموجية لمنيجية التثقيف     Signorielliوالحقيقة انو عندما عممت 

، ال ينكرون كل الذين يمثمون التوجو الكالسيكيالمنيجي لمبحث( أّكدت عمى أنيا و ) العودة إلى البناء 
أنيا  بقدر ما -نتصور من ينكر ىذا المبدأ بعد دراسة "اختيار الشعب"الحقيقة أننا ال و  -مبدأ االنتقائية 

قدرتو عمى إييام المشاىد أنو )الياء تعود عمى المشاىد( ىو الذي يتحكم، وأنو تؤكد عمى قوة التمفزيون، و 
 ىو الذي يختار.

يارات عندما يقول أن ىذه الخيارات ال تخرج عن اإلطار العام لخ  Gerbnerوىذا الرأي يؤكده 
عمى  Signorielliالدراسة التي قامت بيا جين في التمفزيون بصفة عامة (، و المنتج )المقصود ىنا المنت

ن لمشاىد التمفزيون البرامج التمفزيونية التي تبث في ساعات المشاىدة القصوى، كونيا الفترة التي ال يمك
ال ال يمكن اعتباره مشاىدا لمتمفزيون. فوجدت تمأن يخطئيا، و  اثال كبيرا بين مختمف القنوات، بحيث أنيا ا 

ضافة إلى التشابو Talk Showجميعيا تبث األخبار، الدراما الميمية سواء كانت فيمما أو مسمسال، و  ، وا 
 في األنواع فإنيا توّصمت إلى أن ىناك تماثال في المضامين والقيم التي تروجيا مختمف ىذه البرامج.

ن المشاىدة عادتوية طقوسية ال يعني أبدا أن الفرد أثناء مشاىدتو ال وانطالقا من ىذا فان القول بأ
نما الذي نقصده ىو أن فعل المشاىدة ال ينبني عمى أساس االنتقاء  ينتقل بين القنوات ويختار، وا 

، ولكنو ليس المحّدد األساس لممشاىدة. ة، وليذا نقول أن االنتقاء موجودواالختيار السابق ليذه المشاىد
تأّكد لنا ىذا في عالقات االرتباط التي خالفت التوقعات االنتقائية، بحيث جاءت جميعيا بال داللة ولقد 

 باستثناء األوبرا الصابونية.
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 ( ٌوضح عالقة االرتباط بٌن االنتقائٌة وعوامل اإلدمان على المشاهدة 40الجدول رقم ) 

 

 

 
المشاىدة التي تسبب 

 مشكمة
 االنسحاب المشاىدة الرغبة في المشاىدة الكثيفة

 048. 050. 088. 077. أفالم المغامرات

 018. 033. 017. 033.- المسمسالت التمفزيونية

 047.- 031. 025. 079. الكوميديا

 030.- 033.- *129. *126. األوبرا الصابونية

 053.- 027.- 058.- 090- األخبار

 

 التمفزيون.ح في العالقة بين أفراد العينة و الوضو عدم شرنا إليو من التذبذب و أوىذا يعكس تماما ما 

)اإلدمان عمى المشاهدة بين حجم المشاهدة وطبيعة  مقابل المشاهدة العادية المشاهدة مشكمة في -أ
 المشاهدة(.

أن ذكرنا أن الدراسات اتجيت أساسا إلى تحديد العالقة بين المشاىد والمشاىدة والتمفزيون، سبق و 
وظيرت بذلك العديد من الدراسات من خالل ربط ذلك بالحجم الساعي الذي يقضيو الفرد أمام الشاشة، 

البحوث عممت عمى تصنيف المشاىد من خالل الساعات التي يشاىدىا، فنقول أن الذي يشاىد و 
ىذا أدى إلى وضع لى عوامل أخرى بطبيعة الحال (، و التمفزيون كثيرا يمكن اعتباره مدمنا ) باإلضافة إ

يقابميا و  دة العادية أو الطبيعية من جية،تصنيف أولي يعتبر أن ىناك نوعين من المشاىدة، لدينا المشاى
 المشاىدة المرضية، وىي التي تخرج عن العادة.

كن أن ديد حجم المشاىدة، فمن الذين يرون أن ثالث ساعات يوميا يماختمف الباحثون في تح   
ىناك من ن خمس ساعات يؤدي إلى اإلدمان، و منيم من يرى أن أكثر متؤدي إلى عالقة إدمانيو، و 

يذىب إلى العشر ساعات فما فوق. إال أن المبدأ الذي يتفق عميو الجميع بغض النظر عن عدد 
اعي لممشاىدة كافتراض عمى وجود عالقة حقيقية و قوية، بغض النظر الساعات، ىو اتخاذ الحجم الس

ا عن طبيعتيا، وقبل البحث حتى عن طبيعة ىذه العالقة، فإنيم يعتبرون أن حجم المشاىدة يشكل مؤشر 
ليذا ليس اعتباطا أن أسئمة حجم المشاىدة نجدىا دائما مستقمة عن مقاييس قويا لقيام العالقة افتراضا، و 
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عمى المشاىدة، الن التأكد من التوجو إلى األفراد المعنيين بالظاىرة مرحمة سابقة لمرحمة البحث اإلدمان 
 عن خصوصيات المشاىدة، التي تطمعنا عمى أبعاد ىذه المشاىدة وعالقتيا بالحجم.

وعمى ىذا فان معرفة داللة الساعات التي يقضييا األفراد أمام التمفزيون في عالقتيا مع المفاىيم 
ن ىناك الكثير من اليواجس التي تؤرقنا، إلدمان عمى المشاىدة جد ضروري. ألمشّكمة لمقياس اال

أو  ى التمفزيون في سياقنا الثقافي،والتساؤالت التي تشغمنا، مثل التساؤل عن الذي يعنيو اإلدمان عم
مقمصة، لألسباب االستفيام عن حجم المشاىدة في سياق اجتماعي تكون فيو فرص المشاىدة الفردية 

ىذا يدفعنا في إطار افتراضات البحث أن نتنبأ بان أفراد العينة تي تم شرحيا في العنصر السابق. و ال
يرتبطون بالتمفزيون من خالل عامل الرغبة في المشاىدة أكثر من ارتباطيم بالمشاىدة الفعمية التي ال 

 تكون دائما في متناوليم.
 

 تماثل في المشاهدة.السياق االجتماعي كمدعم لم  -ب

إلى أن النتائج التي توصمت إلييا في دراستيا، تؤكد عمى العموم،   Cary Horvathتشير  
عوامل اإلدمان عمى التمفزيون، فالذين يكثرون من المشاىدة ىم قة االرتباط بين حجم  المشاىدة و عال

الكثيفة، والرغبة الممحة في المشاىدة، األكثر عرضة لمشعور بالمشاكل التي تسببيا المشاىدة، والمشاىدة 
وحالة االنسحاب من المشاىدة ) انظر التحميل االحصائي(، إال أن دراسة ىذه األخيرة لم تتجاوز ىذا الحد 

 من التفسير لعدة أسباب أىميا مرتبطة باليدف من دراستيا إذ تقول :

ين المشاىدة العادية أو الطبيعية " أن اليدف من البحث يكمن في اكتشاف معنى التمييز االمبريقي ب
والمشاىدة التمفزيونية التي تسبب مشكمة من خالل اختيار الشروط التي يستخدميا  الطب النفسي في 

  38كشف المواد المدمنة"
أغفمت االنعكاسات ث عن العالقة بين حجم المشاىدة واإلدمان عمييا، و وليذا اكتفت بالبح
ليذا تنصح باألخذ بعين االعتبار األبعاد ىذا النوع من العالقات، و  نجر مناالجتماعية التي يمكن أن ت
 االجتماعية في ىذه العالقة.

لم يثبتوا في دراستيم المشار إلييا سمفا،   Rubin et alومن جية أخرى فإننا نالحظ أن   
لمنيجية القيم االيجابية التي أضافوىا جراء نقدىم موجب بين حجم المشاىدة العامة، و االرتباط ال
عمى الرغم من ىذا، فإنيم يصرون عمى أنو من الخطأ وع إلى البناء المنيجي لمبحث(، و التثقيف)الرج

 االعتقاد بأن التمفزيون ال يممك إال آثارا سمبية. 
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ن ما توصمنا إليو في ىذه الدراسة من نتائج، يسمح لنا إف Rubin et alوعمى خالف نتائج   
عوامل اإلدمان عمييا، بحيث جاءت أكثر العالقات ذات داللة في اىدة و بربط العالقة بين حجم المش

 االرتباط و ىي عمى النحو اآلتي:
ليا ارتباط مع المشاىدة التي مشاىدة البارحة اإلدمان عمى المشاىدة موجبة بحيث أن مشاىدة البارحة و 

كذلك مع الرغبة ، و  (r = .18, p= 0.01)مع المشاىدة الكثيفة و  (،r =.12, p= 0.05) تسبب مشكمة
، بينما حالة االنسحاب من المشاىدة ال يرتبط مع حجم المشاىدة (r = .18, p= 0.01)في المشاىدة 

ىذا يدل عمى أن األفراد ال يشعرون بضرورة االنسحاب من المشاىدة عمى الرغم من و ( r = .09)البارحة 
نما تفسيره ليس فقط بحجم المشاىدة و  مكنىذا ية أن المشاىدة تسبب ليم مشكمة، و أنيم عبروا بقو  ا 
 بالمشاىدة فقط.

فالنتائج التي توصمنا إلييا فيما يخص متوسطات المشاىدة التمفزيونية وانحرافاتيا، تتوزع بصفة 
لكنيا معتدلة في غالبيتيا، مما يعني أننا لسنا أمام عينة مدمنة عموما، عتدلة مع انحرافيا نحو الكثرة، و م

يعود السبب إلى أننا ثالثة إلى الخمس ساعات يوميا ) و أن االعتدال في بحثنا ىذا قدر بالعمى الرغم من 
إذا قمنا بعممية حسابية بسيطة، نجد أن الفرد الذي يشاىد في اليوم الواحد، األخبار، ثم فيمما، و/أو حصة 

من ىنا فان الكثرة قد و ، وتعتبر ىذه مشاىدة عادية (. تمفزيونية فإننا في حدود الخمس ساعات بكل سيولة
حتى بالنظر إلى حاجتو التي يرغب في و، ومحيطو، و تكون نسبية من شخص إلى آخر، بالنظر إلى ظروف

نما ينبغي اعيا من خالل تعرضو لمتمفزيون، و إشب ليذا ال يمكن االكتفاء بالحجم فقط لتحديد اإلدمان، وا 
 من تصنيف مشاىدة األفراد. البحث عن العالقة بين الحجم وعوامل اإلدمان حتى نتمكن

وتؤكد النتائج المرتبطة بعادة الفرد في المشاىدة المالحظات التي أسمفنا ذكرىا، إذ جاءت جميعيا 
جاءت و  ،يا باستثناء حالة االنسحابمؤكدة لعالقات االرتباط بين المشاىدة المدمنة وكل العوامل المشكمة ل

 النتائج كما يمي:
،   (r =.21, p= 0.01)عالقة االرتباط بين حجم المشاىدة عادة مع المشاىدة التي تسبب مشكمة موجبة 

، ( r = .18, p= 0.01)الرغبة في المشاىدة ، و ( r = .19, p= 0.01)ىي كذلك مع المشاىدة الكثيفة و 
  .(r =- .01) في حين لم نعثر عمى ارتباط مع حالة االنسحاب

تمك التي تعّود عمييا المبحوث المشاىدة بين المشاىدة اآلنية، و اختالف في حجم  بيذا لم يظيرو     
يوميا، فقد أبرزت نتائج ىذين العاممين، أن المشاىدة العادية كما المشاىدة اآلنية، ليما ارتباطات ايجابية 

ي عوامل زيد فاآلنية يأن زيادة حجم المشاىدة العادية و ىذا يعني ، و لمشاىدةمع عوامل اإلدمان عمى ا
ذا نقصت فان عوامل اإلدمان تنقص.اإلدمان عمى المشاىدة، و   ا 

عمى صعيد آخر فإن عالقات االرتباط بين عوامل اإلدمان عمى المشاىدة فيما بينيا تقدم لنا و 
مؤشرات عمى اإلدمان عمى المشاىدة التمفزيونية من طرف عينة البحث. إذ أن تحميل بنود مقياس 

ثباتيا، أبرزت معامالت ارتباط "بيرسون" ذو ذيمين، اىدة التمفزيونية والتأكد من صدقيا و دمان عمى المشاإل
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أن العوامل المكونة لمقياس اإلدمان عمى المشاىدة تترابط فيما بينيا باستثناء معامل حالة االنسحاب.   
 وجاءت نتائجيا كما يمي:

 

 = p) ارتباط موجبة مع كل من المشاىدة الكثيفةليا عالقة التي تسبب مشكمة المشاىدة  نجد أن     
0.01  ،r =.66   ) الرغبة في المشاىدة ، و  (r = .52 , p= 0.01 ) كذلك األمر بالنسبة لممشاىدة ، و

، كما أن (  r = .53 , p= 0.01ة )  الكثيفة التي ليا عالقة ارتباط موجبة مع الرغبة في المشاىد
 .( r = .158 , p= 0.01)ة  بحالة االنسحاب موجب المشاىد عالقة ارتباط الرغبة في

نسبة وتؤكد ىذه النتائج أن المشاىدة التمفزيونية تسبب ألفراد العينة حرجا حقيقيا إذ أنيا تعتبر بال
نو عمى الرغم الممفت لالنتباه ألمشاكل، و من جية أخرى ىي مصدر ىذه اإلييم مصدرا لحدوث مشاكل، و 

ىنا نتحدث عن المشاىد المداوم الذي أنيم ال ينسحبون من المشاىدة، و  إالالشعور، من ىذا االنطباع و 
نما بكل ثقميا المشاىدة ال من حيث حجميا فقط، و ىذا يعني انو يعيش تجربة ، و يشاىد التمفزيون بكثافة ا 

 النفسية.
 اقصد ىنا الىم باآلثار السمبية لممشاىدة ) و ومن جية أخرى، فان أفراد العينة عمى الرغم من شعور 

نما اقصد االنزعاج الذي يشعر بو الفرد المشاىد أمام القيمة الذي يحيمنا إلى السيئ، و بالسمبي، حكم  ا 
المزيد من يعبرون عن الرغبة في المشاىدة و  الشاشة بغض النظر عن طبيعة المشاىدة( إال أنيم

 المشاىدة. 
في دراستيا   39Cary Horvathنالحظ أن ىذه النتائج تتقاطع مع تمك التي توصمت إلييا 

Measuring Television Addiction   عمى أن المشاىدة التي تسبب مشكمة ليا ارتباط موجب مع
 =r = .65 , p)    كذا الرغبة في المشاىدة(، و   r = .62 , p= 0.01)كل من المشاىدة الكثيفة 

 =r = .64 , p)، باإلضافة إلى أن المشاىدة الكثيفة ليا ارتباط موجب مع الرغبة في المشاىدة (  0.01
 .( r = .39 , p= 0.01)أيضا بالنسبة لمرغبة في المشاىدة مع حالة االنسحاب ،  و (  0.01

 

قة مع وىذا يؤكد عمى أن الخمفية الثقافية االجتماعية بكل مكوناتيا ال تغير كثيرا في طبيعة العال
تطابق النتائج بين ىذا ما تأكدنا منو، من خالل ل في جانبيا الطقوسي العادتوي، و التمفزيون، عمى األق

الدراسات السابقة التي أنتجت في سياقات ثقافية مختمفة )أمريكا استراليا، األرجنتين، دراستنا ىذه و 
 تايوان...(، وىذا يدفعنا إلى بعض االستنتاجات:

التمفزيون ال يتجو إلى تغيير أو تحويل معتقدات الناس العميقة التي ترتبط بأبعادىم  التأكيد عمى أن -
اثنيا وسياسيا وثقافيا ودينيا، بإمكانيم التعرض إلى ذات و الوجودية، وىو ما يجعل أن أفرادا مختمفين عقديا 

ي الوجودي االثني، المحتوى والتعبير عن ردود أفعال متماثمة من دون أن يغير ذلك من انتماءىم العقد
 ومن دون أن يشعروا.
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إن العولمة االتصالية وتحول العالم إلى قرية كونية كما يقول ماكموىان يدعم وظيفة التمفزيون  -
 الترفييية، ويدعم خصوصياتيا االمتثالية والمعيارية، والسطحية.

 

ات التمفزيون    أكثر من ىذا، فان بعض الخطابات التي تظير عمى أنيا خطابات رافضة لمحتوي -
)واقصد ىنا بعض الخطابات الدينية المحافظة (، ومنددة بو، تكون في حقيقة األمر ىي المدعم 

 الخطاب التمفزيوني.ناك تماثل كبير بين ىذا الخطاب و الموضوعي لالمتثالية التمفزيونية، وأن ى
الخطاب الديني (، التمفزيوني منو و تعرض لمرسالة ) المعيارية في الفكالىما يدعوا إلى االمتثالية و 

اء التجربة التاريخية وكالىما يعيد الفرد إلى خصوصياتو االنثروبولوجية التي تعمل عمى إلغ
القا من تعيده إلى خصوصياتو الفطرية، التي يفقد فييا الفرد كل قدرة عمى التفكير انطلإلنسان، و 

جعمو عرضة لمتبسيط والسذاجة، وفي جديد و  ذا من اجل إعادة بناءه منىىذا التراكم التاريخي، و 
  :يقولو  ثو عن طبيعة الخطاب التمفزيوني" في حدي Morin Edgar ىذا الصدد يشير  "

 

« 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 »40 

 mythoأركون" يتحدث عن مفيوم "األسطورة األيديولوجية" )وعمى مستوى آخر نجد "محمد 
idéologiqueفي تشريحو لمخطاب الديني فيقول ):  

 

  تحت أىداف، رسة أيديولوجية تحت لباس/غطاء، و " ينبغي الحديث عن تمويو منظم لمما
وأفكار  معتقدات،نعيشيا كمن اجل أن ندركيا، ونفكر فييا، و  وراء قيم، معروضة عمينا،و 

وظيفة التمويو ىذه لخطاب حقيقي بخطاب تحكم صحة العالقة بين اإلنسان واهلل. و  دينية،
 44 ىو ما نقصده بمفيوم األسطورة األيديولوجية." -ال نجرأ القول خيالية–( formelشكمي )
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رفض كل ما يمكن أن يشكل نا إليو سابقا عمى أن اإلقصاء، والعزل، و ويضيف تأكيدا لما اشر 
 :تراكما عقالنيا من خاصيات الفكر في السياق اإلسالمي

 

( ىي فصول L’oublie, la mise à l’écart, le rejet " إن النسيان، واإلقصاء، والنبذ )
محو إرادي، لفصول و إلسالمي المعاصر. ىناك نكران، ميمة في تاريخ الفكر في السياق ا

 42التي ال يمكن فصميا عن الفمسفة." كبيرة من الفكر الكالسيكي، كصفحة األسنة العظيمة
 

عن غيره ىو ذلك التراكم الثقافي التاريخي الذي يمكنو من  -أي متمق  -ألن الذي يميز المتمقي      
عندما نتحدث عن سياق تاريخي ثقافي متميز، ال شك أننا د، و قراءة متميزة لألشياء بناء عمى ىذا الرصي
التاريخ الطويل الذي شّكل ىذا الفرد ومّكنو من أدوات متميزة،   ال نقصد الجغرافيا بقدر ما نتحدث عن

 تسمح لو بالنظر إلى األشياء بطريقة مختمفة عن نظرة ذلك الذي تم تشكيمو بطريقة تاريخية مختمفة.
 

وعندما يتحدث أركون عن ىذه الخصوصية في اإلطار اإلسالمي، وىي خصوصية اإلقصاء 
خطاب ينفي التراكمية، ويعيد األشياء إلى طبيعتيا األولى، وينفي التجربة والتيميش فيذا يعني أننا أمام 

     تعطيو الخصوصية،فية لمفرد في أي سياق أو مكان، و البشرية، الوحيدة الكفيمة بتقديم الحصانة الثقا
ىذا ما يؤكده أركون، فيذا يعني أننا أمام فرد والميزة عن اآلخرين. ولكن إذا كان العكس ىو الحاصل، و 

ال تاريخي، ال تراكمي، ليس لو تجربة، وىو ما يعني أننا أمام أفراد عرضة لتبني أية تجربة خيالية 
 تدمجيم في الحظيرة اإلنسانية. 

 

في ما ذكرناه سالفا، من أن الخطاب التمفزيوني يتجو إلى ىذا النوع  Morinوىذا ما تحدث عنو 
ن مثل الخطاب الذي يعيد اإلنسان إلى خصوصياتو الة. ألالجميور المييأ نفسيا لتمقي الرسمن 

         االنثروبولوجية األولى، إنما يقوم بإزالة العقبات أو العوائق التي يمكن أن تقف بين الفرد المشاىد
المراىقين في الخطاب التمفزيوني. وىو األمر الذي تؤكده دراسة مقارنة آلثار التثقيف عمى و 

توصال من خالليا     Shanahan و   Morgan( قام بيا Argentine) األرجنتين( و Taiwanتايوان)
إلى أن مجتمع مثل األرجنتين، أين يتعرض األفراد إلى كم ىائل من البرامج األمريكية تكون آثار 

يواني الذي يتسم بالرقابة المشاىدة الضخمة والتثقيف بارزة عمى أفراده، بينما وجدا أن المجتمع التا
الحكومية لوسائل اإلعالم، وندرة وجود البرامج األمريكية، والمشاىدة فيو عادية )في مقابل مدمنة (،فان 

 آثار التثقيف فيو قميمة.
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نما أإال   نو ال ينبغي أن تفيم ىذه االشارة عمى انيا دعوة إلى رقابة وسائل االتصال الجماىيرية، وا 
المتغيرات التي يمكن المشاىدة التمفزيونية والفرد، و  تبرز لنا العالقة بين  Shanahanو Morganدراسة 

المنع( و  قافة المجتمع، أو االمتناع )أو/أن تتدخل لتحديد طبيعة ىذه العالقة، ومن بين ىذه المتغيرات، ث
م بإجبارىم عن المشاىدة. والحاصل أن بعض المجتمعات التي تعجز عمى تحصين أفرادىا ثقافيا، تقو 

في الكثير من األحيان ىي نفسيا المجتمعات التي تدفع بأفرادىا إلى االنتقال و عمى خيارات ثقافية معينة. 
اإلذعان الكمي. ومن جية أخرى، تؤكد الدراسة أن تعرض فة من الرفض الكمي، إلى القبول و بطريقة متطر 

لية، رغم اختالف سياقاتيم االجتماعية، وىو ما األفراد الى ذات البرامج تجعميم يعيشون نفس العوالم الخيا
 بالمواطن العالمي. Morinينتج لنا ما يسميو  

 

ىخالصــة:ى

"ان القدرة التكنولوجية في حاجة الى الخيال   Urrichioما يمكن قولو في األخير عمى لسان       
التمفزيوينية موجودة ألن ىناك من الرسائل ارسة ثقافية" بمعنى ان الصور و الثقافي لكي تتحول الى مم

يحوليا الى ممارسات يومية. ولقد سمحت لنا الدراسة بالتوصل إلى أن المشاىدة االنتقائية في سياق 
الدراسة تكاد تكون وىما، ألن المصفاة الثقافية التي يحصل عمييا الفرد من خالل التراكمات التاريخية 

اذج لذي يفّسر االقبال منقطع النظير عمى البرامج التي توفر نمالثقافية تكاد تكون مفقودة، وربما ىذا ا
 المسمسالت الدرامية.حياتية جاىزة، مثل االفالم و 

اتضح من خالل نتائج الدراسة أن المشاىدة ىي طقوسية عادتوية، وال تستجيب بصفة أساسية  -   
ر إليو الدراسات الخاصة لمتغير االنتقاء كما طرحتو نظرية االستخدامات واشباع الرغبات، وتشي

المشاىدة العادية ) وىي المعدل بين المشاىدة اليومية بالتكنولوجيات الحديثة لالتصال. واظير التحميل ان 
خالل أسبوع ومشاىدة يوم نموذجي (  ترتبط بصفة ايجابية مع عوامل اإلدمان وان زيادة حجم المشاىدة 

 التقميل من المشاىدة يؤدي بدوره الى عدم االدمان.يؤدي الى االدمان عمييا، والعكس صحيح اي ان 
  

توّصمنا من خالل الدراسة الى أّن زيادة المشاىدة التمفزيونية أو التقميل منيا ليس العامل الوحيد  -   
الذي يدفع بالمشاىد الى االدمان عمى المحتويات، بل إن عوامل اإلدمان فيما بينيا تؤثر في بعضيا 

أّن تعّود الفرد عمى التمفزيون في حياتو، يجعمو ال يستطيع االستغناء عنو ولو لمدة البعض، وىذا يعني 
والتمفزيون قد تتطور  ان العالقة بين المشاىد زمنية قصيرة، وىذا الشعور بعدم القدرة عمى االنسحاب يؤكد

الذي تعّود عميو  كما أشرنا إليو مع اإلكثار أو التقميل من المشاىدة، ولكن أيضا وببساطة ألّن الخيال
الفرد اصبح حقيقة، وان تعدد الوسائط دّعم ىذه الفرضية ولم ينفيا، السيما ان الواحد منا بإمكانو التواجد 

 في اكثر من مكان في نفس الوقت.   
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Abstract 

After the decline of the fever of modern communication technologies, and 

his predictions on the almost all traditional media that shaped the twentieth 

century. It records the resurgence of research on TV. This study highlights the 

complex relationship between the viewer who is exposed continuously and 

permanently on TV, which later become his first source of information to 

construct social sense. The study highlights the process of TV addiction, and 

tries to distinguish it from the ordinary act of watching TV, identifying the 

elements that cause addiction. We use the scale of TV addiction already used by 

Cary Horvath. It includes four factors: - View problem – Heavy viewing – 

Craving – Withdrawal. The result of the study we found that: the selection in 

the choice of programs to watch is that an illusion. Contrary to popular belief, 

the cultural and social context does not promote the differences in the levels of 

reading programs watched. The study was conducted on a sample of adolescents 

in secondary schools and universities of Algiers.       
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