المجلد  /1العدد  .0201 /1ص ص 45-11

مجلة َّ
الزهِير للبحوث والدراسات االتصالية واإلعالمية

ماذا بقي من نظرية التلقي اإلعالمي لدراسة الميديا الرقمية؟
What Remains of Reception Theory for The Study of
?Digital Media
أ.د نصر الدين لعياض ي /جامعة الجزائر 3
Pr. Nacer-Eddine Layadi/ University of Algiers 3
alayadi2014@outlook.com

ملخص:
ظلت نظرية ّ
ّ
اإلعالمية في المنطقة
التلقي تعاني من التهميش في البحوث
ّ
ّ
األدبية .والسبب في ذلك يعود
العربية مقارنة بما تحظى به من اهتمام في الدراسات
إلى عوامل عديدة لعل أبرزها يكمن في هيمنة نظريات التأثير على التفكير في الميديا.
ولم يسهم بروز تيار سوسيولوجيا االستخدامات ،الذي ظهر في ثمانينات القرن
ّ
التقنية في ّ
ّ
تعزيز مكانة هذه النظرية
بالعدة
الماض ي للبحث عن عالقة المستخدم
في دراسة وسائل اإلعالم.
يعتقد بعض الباحثين أن تطور تكنولوجيا االتصال قد جعلت نظرية ّ
التلقي
متجاوزة ألن االستخدام والتفاعل حال محل ّ
التلقي .لذا يحاول هذا البحث التساؤل
ّ
ّ
بالنص في بيئة " الواب ."0وقدم على ضوئه
المتلقي
عن مآل التفكير في حدود عالقة
ّ
جملة من المبررات العلمية التي تدعو إلى االستفادة المزدوجة من نظرية التلقي
اإلعالمي وتيار سوسيولوجيا االستخدامات ،وتشغيل مفاهيمهما اإلجر ّ
ائية لدراسة
ّ
الرقمية.
الميديا
ّ
الكلمات المفتاحيةّ :
التلقي؛ سوسيولوجيا االستخدام؛ التملك؛ التأويل،
القدارة.
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Abstract
The theory of media reception has been marginalized in media
research in the Arab world, compared to the interest it is given in literary
studies. The reasons for this marginalization are multiple, the most
prominent of which lies in the predominance of media effect theories on
media reflection. The emergence of the trend of sociology of use in the
eighties of the last century, which focused on the study of the relationship
between the user and the technical tool, did not serve the theory of media
reception.
Some researchers argue that reception theory is overtaken by the
development of communication technology since usage and interactivity
have replaced reception. And they challenge us to reflect on the limits of
the receiver's relationship with the text in the digital media ecosystem.
The present study argues for the use of both the theory of media
reception and the trend of sociology of uses and the implementation of
their conceptual devices in the study of digital media.
Keywords: Reception;
Interpretation; affordances.

Usage

sociology;

Appropriation;

:مقدمة
ّ تكشف مراجعة األدبيات المتعلقة بنظرية
ّ
الرقمية
التلقي اإلعالمي في البيئة
ّ  األولى ترى أن هذه النظرية استنفذت.عن أطروحتين أساسيتين
ّ حتى قبل أن ت
تطور
 ولم يبق لها ما تقدمه،تكنولوجيات اإلعالم واالتصال التي تعمر حياتنا الراهنة
 والثانية تؤمن بتزايد أهميتها لدراسة. (Quéré, 1996)لدراسة جمهور وسائل اإلعالم
ّ
.(De Sande, Vernic-Alujevic, & Bojana, 1996) الرقمية
مستخدمي الميديا
ّ
العلمية المتزايدة التي أجريت على مشاهدي التلفزيون في البيئة
ولئن فندت البحوث
ّ ،صحة األطروحة األولى
ّ االجتماعية
ّ
ّ
فإن
 ومستخدمي مواقع الشبكات،الرقمية
 نقترح تأسيسه على السؤال الذي.األطروحة الثانية تتطلب نقاشا واسعا ومعمقا
ّ  هل يمكن توسيع مجال تطبيق نظرية: وهو،طرح منذ عقدين من الزمن
التلقي
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ّ
وعدتها المفاهمية ،التي استخدمت لدراسة جمهور وسائل االتصال الجماهيري
ّ
الرقمية (Livingstone,
خاصة التلفزيون في بيئة التكنولوجيا التماثلية ،إلى الميديا
). 2004
تقتض ي اإلجابة عن هذا السؤال تقديم تعريف موجز لهذه النظرية ،وملخص
مكثف لمنجزها عبر الثقافات املختلفة في بيئة التكنولوجيا التماثلية ،وأبرز
االنتقادات الموجهة لها ،وتعيين مسالك التفكير في عالقة ا ّ
ّ
بالنص في بيئة
لمتلقي
الواب .0
تحمل عبا ة ّ
التلقي الكثير من األسرار ) ، (Dayan, 1992بحكم انتمائها إلى
ر
جملة من العلوم :األنثروبولوجيا ،وعلم االجتماع ،وعلم النفس ،والعلوم السياسية،
والنقد األدبي ،وعلوم اإلعالم واالتصالّ .
وتحولت إلى مفهوم مركزي لدراسة جمهور
ّ
الرقمية في شبكة االنترنت ،والمسرح،
التلفزيون ،واإلذاعة ،والصحف ،والمنصات
والسينما ،واألدب ،وغيرها من الفنون .ويحدث في الغالب أال تتوقف بعض
الد اسات للكشف عن محتوى مفهوم ّ
ّ
التلقي وحصر الواقع الذي يغطيه ،بل
ر
تتعامل معه كتحصيل حاصل ،وكمفهوم مكتسب وجاهز وإجرائي (Zaborowski,
) .2016ربما يعود هذا األمر إلى جملة من العوامل ،نذكر منها تداخل هذا المفهوم
ّ
الثقافية
مع بعض المفاهيم املجاورة ،مثل "االستهالك"؛ أي استهالك المواد
ّ
واإلعالمية" ذي التضمين االقتصادي والتسويقي .و"التعرض" لوسائل اإلعالم" ذو
التضمين الوظيفي .هذا إضافة إلى استناد هذا المفهوم إلى مفاهيم أخرى يفترض
أنها تستوضحه مثل( Audience :الحضور ،المشاهدون ،المستمعون) ،والجمهور
 .Publicبيد أن هذه المفاهيم تحتاج هي األخرى إلى ما يستوضحها .فإذا كان
باإلمكان االقتراب من مفهومي  Audienceوالجمهور على الصعيد األمبريقيّ ،
فإن
تناولهما على الصعيد النظري يطرح الكثير من الصعوبات .فمفهوم الجمهور ،على
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سبيل المثال ،لم يحظ بإجماع الباحثين لكونه عبارة عن بناء اجتماعي ،وموضع
خالف نظريات اإلعالم واالتصال .فنظريتا القذيفة السحرية والنقدية ،على سبيل
المثال ،تصفان الجمهور بالسكون والسلبية .وأنه وعرضة للتالعب والتضليل ،بينما
تراه نظرية االستخدامات واإلشباعات نشيطا ،ويتسم بقدرته على تمييز ما ينفعه
ّ
اإلعالمية التي تلبي رغباته وحاجته). (Van Hove, 2019
وبكفاءته في انتقاء المواد
بمعنى أخر ،إ ّن عملية البناء االجتماعي لجمهور وسائط اإلعالم التي قامت وتقوم بها
نظريات اإلعالم واالتصال قد أبرزت الجمهور في صور ّ
متعددة تعايشت مع بعضها،
ّ
نذكر منها صورة المص ّدق ،واملخدوع والمغفل ،وصورة المشكك والناقد والواعي
) .(Hill, 2011, p 479وبعضها اعتبرت الجمهور بونا ّ
وحتى سلعة ،وبعضها رآه في
ز
صورة المواطن الملتزم بقضايا املجتمع.
ّ
في نظرية التلقي
يعرف ّ
ّ
النص من
التلقي بشكل اختزالي بأنه "اللحظة التي تتشكل فيها دالالت
قبل الجمهور" ) (Dayan, 2000يذهب البعض إلى أبعد من هذه اللحظة ،إذ يقرن
ّ
التلقي بتجربة الجمهور االجتماعية التي تؤطرها شروط إنتاج "النصوص" ،وتداولها،
ّ
وتلقيها ،واستخدامها ). (Le Grignou, 2003, p2
يبدو ّ
التلقي ،على ضوء ما تقدم ،فعال ثقافيا بامتياز .تنتمي دراسته في مجال
علوم اإلعالم واالتصال إلى جهود “هانس روبرت جوس " ( ) Henz Robert Jaussالتي
ّ
األلمانية في ستينات القرن الماض ي ،والتي اعتمدت
تمركزت في جامعة " كونستنس"
ّ
النص والقارئ .و"شغلت" مفاهيمها
على الظاهرتية من أجل استجالء العالقة بين
التأسيس ّية مثل ،أفق التوقع ،واندماج األفقين ،وجمالية ّ
التلقي .وينتمي أيضا إلى

 يمكن أن نذكر على سبيل المثال بحث إلياهو كاتز وتمار اليابيس المتعلق بمشاهدة المسلسل التلفزيوني
األمريكي :دالس الذي نسبا فيه عدم نجاح هذا المسلسل في اليابان بعدم اندماج أفقي التوقع :توقع اليابانيين،
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ّ
ّ
ّ
البريطانية التي سعت إلى دحض فكرة هيمنة
الثقافية Cultural Studies
الدراسات
وسائل اإلعالم املختلفة على جمهورها وقيادته حيثما تشاء .وبهذا شكلت منعطفا
ّ
هاما في ّ
ّ
المتلقي
اإلعالمية ،إذ نقلتها من التركيز على المرسل والرسالة إلى
الدراسات
ّ
ّ
والثقافيةّ .
وحررت هذه الدراسات من هيمنة التأثير
اإلعالمية
وسياق تلقيه للمواد
لتضعها في أفق أرحب يكمن في استقاللية الجمهور ،وقدرته على التفاوض مع ما
يقرأه ويسمعه ويشاهده من أجل إنتاج المعنى أو مشاركة المرسل في هذا اإلنتاج.
غم أن البعض أ ّرخ لد اسات ّ
التلقي اإلعالمي بصدور كتاب ريتشارد هوغرت :
ر
ر
The uses of literacy: Aspects of working class life: with special reference
 to publications and entertainmentsفي  ،1141والذي فند فيه الرأي السائد

ّ
ّ
الشعبية في بريطانيا ،والطبقة
الثقافية على الفئات
الذي يغالي في تأثير الصناعات
العاملة تحديدا ( ، )Mattelard & Neveu, 1996إال أننا نميل إلى االعتقاد بأن
انطالقة نظرية ّ
ّ
الفعلية تمت في سبعينات القرن الماض ي على يد عالم
التلقي
االجتماع البريطاني " ستيورت هول" (  (Stuart Hallمن خالل نموذجه :التشفير
ّ / Encoding
وفك التشفير ،)Hall, 1973( Decodingوالذي ّبين فيه بأن المعاني
التي يستخلصها الجمهور قد ال تتطابق بالضرورة مع تلك التي استهدفها المنتج
اإلعالمي والثقافي .وهذا يعني احتمال تحويرها وتأويلها وفق سياقات ّ
التلقي ومرجعية
ّ
والثقافية ّ
والس ّ
ّ
ّ
ياسية.
االجتماعية
المتلقي
لقد فتح هذا الكتاب األفق لجيل من الباحثين داخل بريطانيا وخارجها
لتطوير د اسات ّ
التلقي .يأتي في مقدمتهم الباحث "دافيد مولي" ()David Morley
ر
ّ
ّ
ومنهجية لفهم العالقة بين التلفزيون وجمهوره .وبهذا
مفاهيمية
الذي وضع ع ّدة
تمكن من ّ
تجريب نموذج " ستيورت هول " من جهة ،واالبتعاد من جهة أخرى عن

وتوقع المسلسل المذكور .أنظرLiebes Tamar, Katz Elihu. (1993). Six Interprétations de la :
série "Dallas", traduit par Maigret Éric, Dayan Daniel, Revue Hermès, France, NO 11-12.
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السحر الذي مارسته السيمياء آنذاك ،والتي تقترح معنى وحيد ل ّ
لنص تفرضه على
ّ
كل ال ّ
ّ
ّ
التجريب من التأكد من أن
متلقين ( .)Morley, 1993وقد سمح له هذا
النموذج المذكور يخلط بين العديد من القضايا المرتبطة باإلطالع على المادة
المشفرة ،وفهمها ،وتأويلها ،ورد الفعل تجاهها .وكلها قضايا يجب التمييز بينها
(.)Millerand
لم يقم "دافيد مورلي" بد اسة ت ّلقي برنامج تلفزيوني ّ
محدد أو برامج قناة
ر
ّ
ّ
التلفزيونية في حد ذاتها ،وذلك
تلفزيونية دون غيرها ،بل ركز على عملية المشاهدة
ّ
اإلعالمية األكثر استحواذا
ألن التلفزيون كان في ثمانينات القرن الماض ي الوسيلة
على المشاهدين في الوسط العائلي .واستنتج بأن المشاهدة التلف ّ
زيونية ليست فعال
بسيطا وسطحيا ،بل ّإنها في غاية التعقيد لكونها تتزامن مع جملة من الممارسات في
السياق البيتي ،وال تفهم من خارج هذا السياق .وبهذا جعل سياق المشاهدة بديال لـ
" تفكيك التشفير" (.)Millerand
نأى "ميشال دو سارتو" ) (Michel De Certeauعن نموذج "موريس ستيوارت
ّ
المتلقي بابتكاره مفهوم "الصيد غير
هال" ،وبالتالي عن عملية التشفير ،وركز على
الشرعي"  ،Poachingبمعنى أن ما يقوم به الجمهور في قراءته أو مشاهدته أو
ّ
ّ
والثقافية يشبه عملية صيد المعاني ،لكنه صيد غير
اإلعالمية
استماعه للمادة
مباح .ويفسر ذلك بالقول ) :إ ّن القارئ يلعب بالنص ،ويصنع بموجبه شيئا ما،
يطبق تكتيكه في القراءة ،يرتب ،ويبدل ،ويلتف ،ويقاوم إلى درجة تصبح ال داللة
للنص سوى لدى قرائه (.)De Certeau, 1990, p247
قدمت الباحثة صونيا لفيغنستون ( ?Livingstone, The End of Audiences

 )Theoretical Echoes of Reception amid the Uncertainties of Useالمفاتيح
الثالثة لفهم د اسات ّ
التلقي اإلعالمي ،وهي كالتالي :
ر
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ّ
للنص فقط.
ال يمكن التكهن بما يقرأه القارئ انطالقا من معرفته
-1
وهذا األمر ال ينفي وجود معنى وحيد لهذا النص فحسب ،بل يؤكد أيضا بأن ما
لنص قد يكون تسلويا أو ّ
ّ
يستنتجه القراء األمبريقيون من ا ّ
إبداعيا؛ أي
نقديا أو
ّ
النص ،كما كشفت عن ذلك
يمكن للقارئ أن يلتف على المعنى الذي يتضمنه
"جانيس رادوي" ( .)Radway, 1984أو يقاوم المعنى الكامن في النص ،كما ّبين ذلك
ّ
جون فيسك ( .)Fisk, 1987أو يتملك الرموز والعالمات التي تحملها الدراما
ّ
التلفزيونية في بيئة متعددة الثقافات ،كما كشفت عنه الباحثتان "ميلر فلوريس"،
و"هرمس جوك" (ّ .)Hermes & Mulle, 2010إن هذه الحاالت وغيرها تعمق محتوى
مفهوم " التداول االجتماعي للمعنى" (Dayan, Les mystères de la réception, 1992,
) ،p435ولظاهرة" التشكيل االجتماعي لظاهرة التأويالت"(& Cefai, 2003, p35
)Dominique
ّ
التلقي اإلعالمي املجال الستكشاف الجمهور األمبريقي
-0فتحت دراسات
ّ
ّ
ّ
والثقافية في سياق اجتماعي
اإلعالمية
المتعدد ثقافيا وانتربولوجيا الذي يؤول المادة
ّ
االيديولوجية المزعوم الذي تمارسه وسائل اإلعالم.
مخصوص يلغم خطاب الهيمنة
وهذا دون أن تفتح الباب على مصرعه على مقاومة جذرية وغير محدودة لهذه
األيديولوجيا.
الد اسات المذكورة عناية بالغة لتسييق ّ contextualisation
ّ
تلقى
 -3أولت ر
اليومية ،فسمح لها بتشخيص سلطة إعادة إنتاج الترا ّ
ّ
تيبية
وسائل اإلعالم في الحياة
أو التراصف االجتماعي  ،stratificationوعدم المساواة المهيكلة للنظام االجتماعي
ّ
ّ
ّ
المتلقى من تملك النصوص وتكنولوجيا
بجانب التكتيكات الصغرى التي تمكن
اإلعالم وتعديلها ّ
وتكييفها.
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بالطبعّ ،إن إدراك أهمية هذه المفاتيح تكون ناقصة ما لم نأخذ بعين االعتبار
تحقيبها التاريخي الذي وضعه الباحث الدانيماركي "كيم كريستان شرودر"
( )Schrøder, 2019ورغم المآخذ التي نسجلها على التداخل الحاصل في المراحل
التي صنفها ،إال أنه لفت النظر إلى أن د اسات ّ
التلقي اإلعالمي اندرجت في سياق
ر
الغربية تقنيا وثقافيا وسياسيا .فهذه ّ
ّ
ّ
الدراسات لم تأت من فراغ،
تطور املجتمعات
ولم تجر تلبية لهاجس علمي فقط ،بل جاءت استجابة لطلب اجتماعي وتعبيرا عن
هاجس سياس ي ،مثل الكشف عن مساهمة وسائل اإلعالم في تشكيل الوعي
السياس ي في مجتمع منقسم إلى طبقاتّ ،
وتبيان كيف تسلح وسائل اإلعالم
ّ
المواطنين ليصبحوا فاعلين سياسيين في الديمقر ّ
التمثيلية .ودراسة تداعيات "
اطية
ّ
الرقمية
ثقافة المواءمة "  the convergence Cultureفي محاولتها للكشف عن الع ّدة
التي تؤدي إلى تشكل جمهور وسائل اإلعالم النشيط ،والدفع به إلى أسمى مستوى
من المشاركة ال ّس ّ
ياسية .ووسعت دراسات الت ّلقي في وقتنا الحالي األفق السياس ي
كل مكان و ّ
ذاته ،من خالل التأكيد على " المواطنة" الدائمة الموجودة في ّ
كل وقت،
ّ
مما دفع بالسياسة لتمارس خارج " الفضاء العمومي الهبرماس ي".
ّ
ّ
ّ
التماثلية.
التكنولوجية
نقد نظريات التلقي في البيئة
تتعدد المداخل لنقد نظريات ّ
ّ
التلقي ،نذكر منها ما يلي:
نظرا الستفادة نظرية ّ
التلقي اإلعالمي والثقافي من أرث جامعة
-1
"كوسنتس" األلمانية ،فقد نالت نصيبها من النقد الموجه لهذه المدرسة .لقد
حررت ّ
ّ
ّ
أوخذ على هذه المدرسة ،التي ّ
البني ّوية
األدبية من النزعة
الدراسات
ّ
ّ
ّ
ّ
والثقافية .ووصفت بأنها
االجتماعية
المتلقي وخلفياته
والبالغية ،بتركيزها على
ّ
فالمتلقي المهم بالنسبة لها هو ذاك الذي
تتسم بطابعها النخبوي و"المصطنع".
ّ
اللسانية ،والعارف بتاريخ األدب ،والمستعد للعب لعبة
يسيطر على المدونات
ّ
النص ( .)Pillet, 2011وهذه مواصفات تنطبق على بعض النقاد وليس على ّ
كل
02
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القراء .ويرى "بيار بو ديو ( )Pierre Bourdieuنقائص نظرية القراءة ) ّ
التلقي( ،وما
ر
تقره من تأويل ،في كونها ال تأخذ بعين االعتبار ّ
ّ
كل ما يرتبط بالسياق التاريخي
واالجتماعي لإلنتاج ا ّ
لنص (.)Bourdieu, 1998, p501
بالفعل ،ال يمكن اختزال عملية ّ
التلقي في لقاء الجمهور بالمادة
-0

ّ
ّ
والثقافية ،بل في احتمال ما ينجم عن هذا اللقاء من تأويل منتج للمعنى.
اإلعالمية
وهنا تكمن إشكالية ّ
التلقي .فمن الصعب تحديد تخوم هذا التأويل .فالتأويل يولد
تأويال إلى ما النهاية .لذا أقر "جون فيسك" ( )Jean Fiskeبأن المعنى غير مستقر
ألنه عرضة إلعادة التأويل واالعتراض عليه ( .)Fisk, 1987, p14وهذا ما أدى ب ـ
"أ يك ميغري" ( Eric Megretميغري ،0212 ،ص )321إلى وصف عملية ّ
التلقي
ر
بالهشة لكونها تفتقد قاعدة تسمح بالفهم الكامل والتنبؤ بما يقوم به هذا
ّ
ّ
واإلعالمية.
لثقافية
الشخص او ذاك الجمهور أمام املحتويات ا
ّ
السيمائية" أو حرب "العصابات
ّإن مفهوم " الديمقراطية
-3
السيمائية" (ميغري )0212 ،التي تندرج ضمن المفاهيم التي ولجت د اسات ّ
ّ
التلقي
ر
وتبرر ما تقوم به الليبر ّ
تمنح شرعية لتفعيل آليات السوق الثقافيّ .
الية المتطرفة في
املجال الثقافي واإلعالمي .فد اسات ّ
التلقي لم تأخذ بعين االعتبار االستراتيجيات
ر
ّ
ّ
ّ
ّ
التسويقية
اإلعالمية ،وال سياستها
واالتصالية التي تتبناها المؤسسات
اإلعالمية
ّ
اإلعالمية من أجل
والتجارّية ،وال الصراعات الكبرى التي تخوضها المؤسسات
حتى ّ
استدراج الجمهور و"القبض" عليهّ ،
وإن كان هذا الجمهور رافضا للمعنى الذي
تروجه ،ومتمردا عليه.
هل ّ
يبرر ما سبق قوله ما ذهب إليه "لويس كيرى" ()Quéré, 1996
-5
ّ
ّ
ّ
ّ
الثقافية  Cultural studiesأوصلت نظرية التلقي إلى
عندما أكد بأن الدراسات
طريق مسدود؟ فعلى الرغم من اقرا ه بأن د اسات ّ
التلقي فتحت أفاقا واسعة
ر
ر
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ّ
ميدانية مهمة إال أنه جزم
لدراسة وسائل اإلعالم والتلفزيون تحديدا وأنجزت بحوثا
بأنها لم تفلح في تقديم برنامج بحث حقيقي وواضح ،يستند إلى أسس نظرية
ومفهومية صلبة ،بل ذهب إلى أبعد من هذا في تأكيده على أن د اسات ّ
ّ
التلقي
ر
اإلعالمي سقطت في األيديولوجيا وهي التي تزعم أنها تروم تحريرها منها .ويوضح
ّ
الفكرية التي تؤمن بقوة
فكرته هذه بالقول أنها سعت إلى الدحض الضمني للحركة
وسائل اإلعالم وتأثيرها ،والتي وجدت أنصارا ومؤيدين لها ،بدل العمل على بنائها
نظريا ومفهومياـ وتأسيس إطار للتقص ي والبحث.
نعتقد أن تركيز دراسات التل ّقي على الجمهور حال دون تقديمها
-4
الكثير من المعرفة عن وسائل اإلعالم ،وخاصة التلفزيون ،بقدر ما أتاح لها تقديم
ّ
االجتماعية،
الكثير من معلومات واألفكار عن التنظيم االجتماعي ،والعالقات
ّ
ّ
الثقافية .واألمثلة في
الجماعية أو الخصوصيات
وعالقات السلطة ،وصورة الذات
هذا املجال عديدة ،يمكن أن نذكر بعضها من التوضيح وليس الحصر :الكشف
عن مصدر السلطة داخل العائلة والعالقة القائمة بين الذكور واإلناث من خالل
مشاهدة التلفزيون مثلما ّبينت ذلك بحوث مشاهدة التلفزيون التي قدمها دفيد
مورلي ( Morley, Family television: Cultural power and domestic leisure,
ّ
العاطفية ( Radway,
 ، )1999, p139-152أو نظرة المرأة لذاتها عبر قراءة الروايات
ّ
العرقية داخل املجتمع اإلسرائيلي عبر
 )1984أو إبراز بعض السمات الثقافية و
مشاهدة مسلسل "داالس" التلفزيوني في إسرائيل ( )Bouchard, 1993أو الكشف
عن طباع الجزائريين ومزاجهم والثقافي عبر مشاهدتهم للمسلسل التلفزيوني
األمريكي "داالس" ( .)Stolz, 1983لعل هذه األمثلة تكشف توجه د اسات ّ
التلقي
ر
إلى فهم الجمهور أو املجتمعات أو الجماعات االجتماعية أو "الجندر" من خالل
الميديا ،والتلفزيون تحديدا ،بدل فهم الميديا.

02
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ال يمكن لنقد نظرية ّ
التلقي مهما بلغت ح ّدته أن ينكر مساهمتها البارزة في
البحث عن جمهور وسائل اإلعالم على ضوء المقاربة الظاهراتية بعد أن ّ
ظل ردحا
من الزمن خاضعا للمقاربة الوضعية .وأثرت دراسته على الصعيد المنهجي بعد أن
كان مقتصرا على ّ
الدراسات الوصفية كما يجسده مسح الجمهور لتحديد
ّ
ّ
وتكميمه من أجل ضبط سوق المشاهدة
لسوسيولوجية،
مورفولوجيته ا
التلفزيونية في البلدان الديمقر ّ
ّ
اطية.
ّ
تتجلى قيمة نظرية ّ
التلقي فيما لخصه الباحثان إليهو كاتز ،وتمار ليباس
بالقول:
) قبل بروز نظرية ّ
التلقي كان بعضنا يدرس نصوص الثقافة الشعبية،
وبعضنا األخر يدرس تأثيرها على الجمهور .فالبعض األول لم يكن يعرف أي ش يء
عن الجمهور ،والبعض الثاني ال يعلم أي ش يء عن هذه النصوص( Schrøder,
)2019
ّ
التلقي و ّ
ّ
ّ
العربية:
اإلعالمية في المنطقة
الدراسات
نظرية
كيفية ّ
ّ
تكتس ي معرفة ّ
العربية لبرامج التلفزيون
تلقي الجمهور في المنطقة
واإلذاعة أهمية قصوى .هذا ما يستشف من الشهادة التي قدمها األستاذ الشاذلي
الفيتوري ( )Fitouri, 1983, p 147-183منذ أزيد من نصف قرن ،إذ ذكر أنه خرج
ّ
ّ
التونسية.
التونسية في السنة  1191في نزهة في جزيرة جربة
وزمالؤه من الجامعة
فالحظوا راعي قطيع من المعز يحمل جهاز " ترانزيستور " .فاستفزه أحد زمالئه
ّ
ّ
بقوله" :أنظر ،اإلذاعة تعلم الشعب" .فاتجه صوب الراعي ليسأله عما يستمع في
ّ
الجهاز .فأجابه فورا إنه يستمع إلى أغان بدوية .ثم سأله ثانية :هل تعرف من يحكم
تونس؟ فأجاب الراعي :إنه الباي! فاستطرد في السؤال :وهل تعرف من هو الحبيب
بورقيبة؟ فجاء رد الراعي سريعا :إنه زعيم سياس ي! هكذا لم تستطع اإلذاعة
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التونسية ،التي ّ
ّ
تحولت إلى جهاز دعاية بعد استقالل تونس ،أن تعلم أبناء الشعب
الفقراء بأن بورقيبة أصبح رئيس تونس ،وأن الباي قد أجبر على ترك العرش قبل
ّ
التونسية لم تكف عن
ست سنوات! وال يستطيع أي شخص أن ينكر بأن اإلذاعة
ذكر اسم بورقيبة أكثر من مرة في اليوم ،والتغني بالنظام الجمهوري في تلك
السنوات.
حقيقة ،إن هذا الراعي ال يمثل الشعب التونس ي ،الذي تتوجه إليه اإلذاعة
التونسية بخطابها لكنه يطرح ،بشكل أو آخر ،إشكالية ّ
ّ
تلقي المستمع والمشاهد في
ّ
ّ
ّ
والتلفزيونية.
اإلذاعية
العربية للبرامج
العديد من البلدان
ّ
ّ
العربية
العربية المنشورة في املجالت
يغلب على بحوث اإلعالم في المنطقة
المتخصص ،والمنصات الرقمية األكاديمية ،مثل المنصة الجزائرية للمجالت
العلمية ،وموقع  ،Academia.eduوموقع  ،Google.scholarوموقع
ّ
ّ
األكاديمية "معرفة"
الرقمية
 ،https://www.researchgate.netوقاعدة البيانات
( ) https://search.emarefa.netوقاعدة بيانات " مبتعث" لبحوث الدكتوراه
والماجستير في اإلعالم ( ) www.mobt3ath.comاالهتمام المفرط بدور وسائل
ّ
النص اإلعالمي فقط ،دون
اإلعالم وتأثيرها على الجمهور انطالقا من مكونات
السؤال عن الجمهور .إنها تنطلق من تصور جاهز ألدوار وسائل اإلعالم وتأثيرها على
الجمهور النابع من البراديغم الوظيفي .وبهذا لم تهتم بالمعنى الذي يستخلصه
ّ
اإلعالمية والذي يمكن الوصول إليه باالستناد إلى البراديغم
الجمهور من المواد
الظاهراتي.

 مثل "املجلة الجزائرية لالتصال" ،و"املجلة التونسية لالتصال" ،واملجلة العربية لعلوم اإلعالم ،والباحث
اإلعالم ،لكن جلها ال تنشر أرشيفها ليتمكن القارئ من االطالع ّ
وتحميل البحوث والدراسات المنشورة في أعداها
القديمة.
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نميل إلى االعتقاد بأن العديد من ّ
الدراسات التي أنجزت عن جمهور وسائل
ّ
العربية استندت إلى البراديغم الوظيفي .ولم تتمكن ،مع األسف،
اإلعالم في البلدان
ّ
ّ
ّ
التلفزيونية أو املحطة
جتماعية لجمهور هذه القناة
المورفولوجية اال
من تشخيص
ّ
ّ
اإلذاعية أو برنامج من برامجها .لقد اتجه جلها إلى تحديد أنماط التعرض للقنوات
ّ
التلفزيونية أو عادات مشاهدتها (عبد الرضا حمود )0214 ،والتي يقصد بها :وقت
ّ
نوعية البرامج التي تشاهد ،كثافة المشاهدة ،دوافع المشاهدة،
المشاهدة،
ّ
واإلشباعات املحققة .وحاولت دراسات أخرى معرفة "اتجاهات" الجمهور .لقد
ر ّحلت مفهوم "االتجاه" من حقل علم النفس ،الذي يشترط سلم القياس ،إلى حقل
علوم اإلعالم .فاكتنف الغموض مقاصده :هل يعني رأي أو موقف المشاهد من قناة
تلفزيونية أو برنامج تلفزيوني؟ هل يعني تقييم الجمهور للمادة اإلعالمية أو الوسيط
اإلعالمي؟ هل يقصد به الوقت الذي يخصصه الجمهور لمشاهدة هذه القناة أو
االستماع إلى اإلذاعة ،أو مدى استفادته منها؟
وإن كانت هناك ضرورة لدراسة الجمهور من زاوية تعرضه لبرامج التلفزيون
أو اإلذاعة أو الكشف عن أنماط مشاهدتها أو اتجاهات هذا الجمهور فإن ما ينجم
عن هذه الضرو ة ال يصب في اإلشكالية التي تطرحها نظرية ّ
التلقي ،التي ذكرناها
ر
أعاله ،وأثارتها مالحظة األستاذ الفيتوري.
ّ
العربية التي
ما سبق قوله ال ينفي وجود بعض بحوث اإلعالم في المنطقة
اتخذت من ّ
التلقي عنوانا لها ،لكنها تعاملت معه كمرادف للتعرض أو المشاهدة أو
ّ
التلقي من منظور وظيفي:
االستماع (لكحل ،)0214 ،أو حاولت دراسة
االستخدامات واإلشباعات وليس من زاوية التأويل وإنتاج المعنى .وبعضها توقف
عند حدود ّ
الدراسات المسحية للجمهور (بوسيالة.)0211 ،
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من البحوث القليلة جدا التي تصدت إلى إشكالية ّ
تلقي الجمهور للمواد
ّ
ّ
ّ
العربية نقتصر على أبرزها في الجدول التالي .وال نزعم
والثقافية في البلدان
اإلعالمية
أنها تمثل مجتمع البحث تمثيال صادقا ،بل يمكن اعتبا ها كمؤشرات لبحوث ّ
التلقي
ر
اإلعالمي.
الموضوع

الوسيلة

الكاريكاتير السياس ي
في الصحافة
الجزائرية ورهانات الصحف
ّ
التلقي (خافج،
الجزائرية
)9102

المقاربة

تفهمية

الجزائر"Fanon, ( 
)1960

 ما هي المعاني والدالالتالتي يحملها الكاريكاتير
السياس ي في الصحف
الجزائرية؟
 ماهي قراءات الجمهورللكاريكاتير السياس ي في
الصحف الجزائرية؟

"هنا صوت
اإلذاعة

تساؤالت البحث

تفهمية

 كيف تعامل الجزائريونوالمعمرون في الجزائر
المستعمرة مع اإلذاعة

أدوات جمع البيانات
وتحليلها

 دراسة سيمائيةللكاريكاتير السياس ي
 مقابلة نصف مقننةمع عينة من القراء.

 األرشيف واإلحصائيات -االحتكاك بالجزائريين

 يذكر فرانز فانون أن  %29من المعمرين األوروبيين في الجزائر كانوا يملكون جهاز الترانسيستور الذي شكل
همزة وصلهم ثقافيا وسياسيا بفرنسا بينما لم يهتم الجزائريون بهذا الجهاز .لقد كان بإمكان الكثير منهم ماديا
اقتنائه لكنهم لم يفعلوا وذلك لسبب اخالقي :فاألغاني الغزلية وااليحاءات الجنسية التي تتضمنها بعض البرامج
تربك العائلة الجزائرية أنداك .لقد " كانت تقاليد االحترام تبلغ من األهمية أن تبني هذه التقنية الحديثة-
الترانستور -بإمكانه أن يزعزع استقرار األسرة الجزائرية وتهز العالقة بين الرجل والمرأة واألبناء بآبائهم"  ،لكن
مع انطالقة اإلذاعة الجزائرية في الخارج في  0291سارع الجزائيون إلى شراء هذا الجهاز رغم العقوبة المشددة
التي يسلطها الجيش االستعماري على كل جزائري يملك هذا الجهاز .ويختم فرانز فانون تحليله بالقول لقد
حولت اإلذاعة الجزائريين إلى أمة" -أنظر:
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 كيف تغير موقفالجزائري من اإلذاعة بعد
الثورة؟ وماذا أصبحت
تعني له.

ّ
التلقي عابر الحدود
للمسلسل
التلفزيوني
()Chaouni, 2018

 ما هي أهمية الدراماّ
التلفزيونية في البناء
الهوياتي لجمهورها في في
واقعيه العيني
واالفتراض ي؟

التلفزيون-
تعدد
الحوامل
ّ
الرقمية

بنائية

واألوربيين في مستشفى
األمراض العقلية
 المشاركة في الجهازاإلعالمي لثورة التحرير
الجزائرية
 تحليل بنيوي لصفحةالمعجبين بهذا
المسلسل في صفحة
الفيسبوك

 مقابلة نصف مقننةمع عينة من مشاهدي
المسلسل في منطقة
 كيف يفهم المشاهدون"شفاشون" المغربية
المغاربة داخل الوطن
التي صور فيها
وخارجه العالقة بين ما هو
المسلسل ،ومع مغاربة
محلي وما هو عالمي عبر
من الشتات شاهدوا
مسلسل "الال منانة"
المسلسل التلفزيوني
التلفزيوني الذي بث عبر
المدروس
تعددية الشاشات؟
 مقابلة مع بطلةالمسلسل التلفزيوني

Fanon Fanon .(1960). Ici la voix de l'Algérie" in L'an V de la révolution algérienne; éd
Maspero , France,1192, PP 51-84
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اإلعالم الفضائي
العربي وإدراك
التغيير في العالقة
بين الجنسين
()Roald, 2017

التلفزيون

تفهمية

 كيف يدرك الطلبةالجامعيون في شرق األردن
العالقة بين الترفيه
 االستبيانالتلفزيوني العالمي
والتغيير االجتماعي،
 املجموعة البؤريةخاصة ذي الصلة
بالعالقة بين الجنسين:
الذكور واالناث؟
 هل تعمل وسائلاالتصال الجماهيري على
إحداث التجانس الثقافي
في الجمهور الجزائري؟

االتصال غير
المتكافي
(,Chevaldonné
)0290

وسائل
االتصال
الجماهيري:
صحف،
إذاعة،
تلفزيون

 كيف تؤثر الظروفالسيئة ّ
لتلقي المواد
 االستبياناإلعالمية وفك تشفيرها
على االختيار اإلعالمي
 المقابلةللفالحين الجزائريين في
 المالحظة بالمشاركة.سبعينات القرن الماض ي؟
 -دراسة مونوغرافية

تفهمية

 كيف يؤثر االتصال غيرالمتكافئ على التمايز
االجتماعي ،وعلى إعادة
إنتاج المعنى؟
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تصورات الجمهور
التركي والفلسطيني
والمصري
للمسلسالت التركية
(& Yanardağoğlu
)Karam, 2013

التلفزيون

الجزائريون
يشاهدون مسلسل
"داالس" األمريكي
()Stolz, 1983

التلفزيون

عادات المشاهدة
التلفزيونية في


املجتمع التارقي
(بوغراري)9109 ،

تلفزيون

بنائية

تفهمية

تفهمية

 كيف يتفاوض الجمهورالعابر للثقافات مع
المسلسالت التركية؟

 -المقابلة

 ما هو تصور المشاهدين  -املجموعات البؤريةللحداثة كما تعبر عنها
المسلسالت؟
 كيف فهم الجزائريونالسرد التلفزيوني في
مسلسل داالس في ظل
تحول املجتمع الجزائري
في ثمانينات القرن
الماض ي؟
 ما هي القنواتالتلفزيونية التي تختارها
األسر التارقية وأنواع
المضامين المنتقاة من
قبل كل فرد؟
 ما مدى فهم أفراداألسرة التارقية للغة
ومضامين برامج
التلفزيون؟

 المقابلة وتحليلشهادات الجمهور
والصحافيين
 تحليل بعضالنصوص الصحفية
التي كتبت عن
المسلسل

 دراسة اثنوغرافية المالحظة المباشرةأثناء فعل المشاهدة
 المقابلة نصفالموجهة مع أفراد ثالث
أسر تارقية.

 من هو صاحب سلطة التوارق :املجموعة من السكان الذين يقطنون الصحراء الجزائرية من أصول أمازيغية وعلى تخوم حدودها
الجنوبية :المالي ،والنيجر ،وليبيا ،وموريطانيا ،يتحدثون اللغة األمازيغية ويكتبونها بحروف التافيناغ
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اتخاذ قرار المشاهدة
التلفزيونية في األسرة؟
وما هـي مختلف
التأويالت الناتجة عن
عملية التلقي؟

تلقي وسائل اإلعالم
العربية الدولية
تلفزيون –
عبر األقمار
انترنت
الصناعية
واالنترنت
()Aoudia, 2009

22

 ما هي مكانة وسائلاإلعالم لدى الجالية
المغاربية في مدينة
موريال؟
 هل أن ّتلق ي الجاليات
بنائية

المغاربية لوسائل اإلعالم
العربي تدفعهم لالنطواء
الهوياتي في إطار "غيتو"؟
 هل يؤدى ّتلق ي الجالية
المغاربية لبرامج وسائل
اإلعالم العربية إلى "
تهجين" ثقافتهم في سياق
المشاهدة الكندي؟

 دراسة إثنوغرافية المقابلة المعمقةنصف موجهة لـ 01
مبحوث مهاجر ذوي
مسارات حياتية
ومهنية مختلفة،
والكشف عن عالقتهم
بوسائل اإلعالم
املحلية والعربية.
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تمثالت المرأة في
صفحات الميديا
التقليدية في
الفيسبوك.
(الحمامي)9109 ،

الميديا
التقليدية -
صفحة
فيسبوك

تفهمية

 تحليل مضمون ما هي تمثالتمستخدمي ومستخدمات الصفحات التي أنشأتها
الميديا التقليدية
مواقع التواصل
العربية عن المرأة
االجتماعي للمرأة في
الفضاء االفتراض ي؟
 إبراز تأويل مستخدمها وما هي الموارد الثقافية ذكورا وإناثا من خاللالتي يوظفها المستخدمون جملة من المؤشرات:
األسماء المستعارة،
والمستخدمات لمواقع
التواصل االجتماعي لتأويل وصور الملمح،
التعليقات ،وأسلوب
مضامين الميديا عن
الحجاج ....
المرأة؟

ّ
ّ
الرقمية:
نظرية التلقي اإلعالمي في البيئة
ّ
التلقي اإلعالمي عبر
ّإن االطالع على بعض البحوث التي تناولت عملية
المتعددة يحفز على التفكير في فاعلية نظرية ّ
ّ
ّ
التلقي اإلعالمي
الرقمية
الحوامل
لدراسة الجمهور في بيئة الواب  0العابرة للثقافات من خالل النقاط التالية:
ّ
ّ
يعتقد أن حدود نظرية التلقي اإلعالمي تتجلى أكثر في بيئة الواب 0
-1

ّ
ألنها تسعى إلى توضيح العالقة الملتبسة التي تجمع القارئ
بالنص ،لكن مكانة هذا
ّ
ّ
الرقمية لصالح الع ّدة التقنية  .Deviceتبدو هذه الحجة
النص تراجعت في البيئة
مقنعة على الرغم من أن الباحث دافيد مورلي ( Morley, La reception des
،)travaux sur la reception Retour sur "Le public de NationWide", 1993
الذي يعتبر من رواد نظرية ّ
ّ
تلفزيونية بعينها أو على
التلقي ،لم يركز في بحوثه على قناة
محدد ،مثلما فعلت العديد من بحوث ّ
برنامج تلفزيوني ّ
التلقي اإلعالمي .لقد اهتم
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مورلي بالتلفزيون ّ
ّ
كعدة ّ
العائلية،
تقنية .وصك جملة من المفاهيم ،مثل التكنولوجيا
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
وتواصلية
وثقافية
اجتماعية
العائلية ،التي مكنته من منح قيمة
والديناميكية
ّ
اليومية لدى األسرة
للتلفزيون في السياق العائلي ،والكشف عن مكانته في الحياة
ّ
البريطانية في مطلع ثمانينات القرن الماض ي .لكن هذا ال يمنع من القول أن أغلب
ّ
بحوث ّ
ّ
ّ
واإلعالمية ،ولم
الثقافية
المتلقي بالمادة
التلقي اإلعالمي ركزت على عالقة
تهتم بالحامل ّ -
ّ
التكنولوجية -إال في حدود ضيقة.
العدة
تستخدم نظرية ّ
ّ
مفهومية مستقاة من النقد
التلقي اإلعالمي عدة
-0
ّ
النص والقراءة .الع ّدة التي
األدبي أن لم تكن مرتبطة بنمط االتصال المكتوب ،مثل
يعتقد أنها فقدت أهميتها في فهم االتصال في العصر المرئي.
يعود مفهوم النص في نظرية ّ
التلقي إلى ّ
ّ
الثقافية التي ال تحصره في
الدراسات
المعنى االصطالحي الوارد في القواميس ،بل وظفته من باب االستعارة ليشمل الصورة
عية ،واللقطات اإل ّ
التلفزيونية ،واإلذا ّ
ّ
عالنية
الثابتة والمتحركة ،واألفالم ،والبرامج
اإلعالمية .وقد تبلور في ظل ّ
ّ
ّ
السيميائية التي استفادت منها هذه
الدراسات
والوسيلة
ّ
النظرية .فمفهوم " ّ
جوهرية في الدرس
النصنصة"  Textualizationيملك قيمة
السيميائي .فعالم اللسانيات الدانيماركي "لويس هلمسيف" ( ) Louis Hjelmslev
فالنص هو موضوع السيمائيات ّ
ّ
وحد لها
أوحى بأن ال ش يء يفلت من تشكيله كنص.
(.)Badir, 2007
ويتعدى مفهوم القراءة لدى أصحاب نظرية ّ
التلقي المعنى االصطالحي ،والذي
ّ
يعني فك حروف النص المكتوب .إنه مسار من ابتكار المعنى يتدخل فيه التفاوض
ّ
النص-بالمعنى المذكور أعاله-وتأويله الذي يتجسد عبر مستويات مختلفة
مع
ّ
ّ
ّ
المعرفية وتجربته
المتلقي
تحددها جملة من المتغيرات ،تأتي في مقدمتها كفاءة
ّ
االجتماعية .وهذا يؤدي إلى القول أن ل ّ
كل نص قراءات متعددة.
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 .3يصدق على الجمهور ،الذي يشكل إطا ا مركزيا لد اسة ّ
التلقي اإلعالمي ،ما
ر
ر
قاله الفيلسوف األلماني "هيرمان إبنجهاوس"(  )Hermann Ebbinghausعن علم
ّ
النفس :إنه يملك ماض ّيا موغال في القدم لكن تاريخه قصير (Livingstone & Das,
The End of Audiences? Theoretical Echoes of Reception amid the
) .Uncertainties of Useلقد عرف مفهوم الجمهور ،الذي واكب ميالد وسائل

االتصال الجماهيري ،بأنه " جماعة من البشر مرئية ،ومعترف بها ،ومدركة لمرؤئيتها،
والتي يمكن من خاللها توقع تمظهراتها الملموسة ( .)Esquinazi, 2002لقد طرح هذا
المفهوم إشكاال نظريا على الدارسين ،ويتمثل في معرفة متى يمكن القول أن المتفرج
ّ
التناظرية ناهيك عن
والمشاهد والمستمع تحولوا إلى جمهور في عصر التكنولوجيا
الرقمية؟ وهل أن جمهور وسيلة إعالمية ما واحد أم ّ
ّ
متعدد؟ وهل
عصر التكنولوجيا
ّ
التعدد؟ وهل أن االستعمال الفردي للوسيلة وتشذر
ضاع القاسم المشترك في هذا
لرقمية قد وضع حدا للجمهور؟ إنّ
اإلعالمية عبر ّ
اإلعالمية ا ّ
ّ
ّ
تعدد الحوامل
المواد
اإلجابة عن هذه األسئلة تؤدي إلى التساؤل عن الجمهور في ظل التحوالت التي تعيشها
الميديا المعاصرة ،وتداخل االنتاج واالستخدام )" االنتخدام "* .( produsage
ّإن الجمهور "موجود في ّ
كل مكان وال مكان" في الفضاء االفتراض ي ،لكن هل
يمكن دراسته بالطريقة التقليدية؟ فما كان يطلق عليه مسمى الجمهور في السابق
هم أشخاص كانوا يستخدمون وسائل اإلعالم ألغراض محددة بشكل أساس ي ،دون
غيرها ،خالل فترة معينة ،ثم يكفون عن استخدامها ،لينصرفوا إلى ممارسة نشاطات
أخرى .أما " ما يعتقد أنه جمهور" في البيئة ا ّ
لرقمية فقد أصبح ذا عالقة دائمة
ّ
بالوسيلة وال يتوقف عن استخدامها ( .)Schrøder, 2019إنه الجيل الذي يمكن
وصفه بذي القابلية على القيام بالعديد من المهام في آن واحد Multitaske
* االنتخدام كلمة مركبة من االنتاج واالستخدام للتعبير عن ظاهرة التداخل بين منتجي المادة اإلعالمية
والثقافية الرقمية ومستخدميها والمعبر عنها ب ـ Produsage
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 . Generationلذا يشكك بعض الباحثين في وجود ش يء اسمه جمهور الميديا في
الفضاء االفتراض ي ( )Ang, 1991هذا على الرغم من أن الناس الزالوا يشاهدون
ّ
السينمائية سواء في بيوتهم أو خارجها.
برامج التلفزيون التقليدي واألفالم
ّ
الرقمية جزءا كبيرا من نشاط مشاهدي برامج التلفزيون
لقد جعلت الميديا
ّ
الرقمية ظاهرا للعيان لم نألفه في مشاهدة التلفزيون كما
عبر مختلف الحوامل
وصفها "دافيد مورلي" .فمن النقر على أيقونة اإلعجاب إلى التعبير عن المشاعر
واآلراء باستعمال األيقونات –  -Simeleyمرورا بإشراك الغير في المشاهدة سواء
ّ
بإعادة إرسال ما يشاهد كله أو في شكل مقاطع فيديو فقط ،أو تذيل الفيديو
بتعقيب ،أو مناقشة األصدقاء االفتراضيين أو الفعليين فيما يشاهدون بشكل مواز
ومتزامن مع المشاهدة .وغني عن القول ّأن هذه المناقشة تتطلب استخدام
شاشتين ،وغيرها من الممارسات ،التي وسعت مفهوم المشاهدة ومططت األساليب
واآلليات التي تسمح بإعادة إنتاج المعنى بشكل مرئي .وقد ترتب عن كل هذا أن البيئة
ّ
الرقمية ساهمت بنشاط في فسخ عقد المشاهدة الذي كان يجمع المشاهد
والتلفزيون التقليدي.
يقترح الباحثون ،الذين يعتقدون أن نظرية ّ
التلقي أصبحت متجاوزة بفعل
ّ
ّ
الرقمية استبدالها بالمشاركة .فالتفكير في االتصال الميدياتيكي،
ديناميكية البيئة
حسب الباحث “سيغر سيلين" ( ،).Ségur, s.dيجرى اليوم في إطار براديغم
المشاركة التي كانت تمارس في الميديا " التقليدي" ،لكن مجال تطبيقها اتسع في ظ ّل
ّ
الرقمية وبفضلها .ويمكن أن تنطلق مع بداية اإلنتاج التلفزيوني ،مثل
التكنولوجيا
ّ
تلفزيونية أو اقتراح تكملة لسيناريو
اقتراح بعض المواضيع على معدي البرامج ال
فيلم أو مسلسل تلفزيوني ،أو من خالل ما تمارسه نوادي المعجبين ببعض البرامج
ّ
ّ
واإلذاعية من تأثير على محتوياتها أو مواضيعها ،أو عبر تصويت
التلفزيونية
ّ
التلفزيونية أو برامج تلفزيون الواقع .وبالنظر إلى
المشاهدين على مسار األلعاب
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ّ
التلفزيونية إلى نشر شرائط فيديو أو" نصوص" مستقاة من
لجوء بعض القنوات
مواقع التواصل االجتماعي ،مثل تغريدات مشاهدي برامجها ّ
الس ّ
ياسية على موقع
شبكة " تويتر" ،ندرك محدودية هذه المشاركة ،والتي تكشف عن العجز الواضح
عن نقل السلطة من التلفزيون ،الذي يما س أبويته ،إلى الجمهور ّ
حتى وإن كان هذا
ر
ّ
التلفزيونية
األخير حاضرا في األستوديو ،وطرفا في النقاش الدائر في البرامج
ّ
التلفزيونية ،التي ترسخ
( .)Livingstone & Lunt, 1993لذا ال نعتقد بأن المشاركة
حل محل مفهوم ّ
فكرة " الجمهور النشيط والفاعل" ،ت ّ
التلقي أو تلغي نظريته.
من أجل تجديد نظرية ّ
ّ
الرقمية ال يوافق الباحث
التلقي لدراسة الميديا
"شودرو كريم كريستان" ( )Schrøder, 2019على إدراج المشاركة في أفق نظرية
ّ
التلقي فحسب ،بل يضيف لها عملية الوساطة الميدياتيكية "  "Mediatizationالتي
يرى بأنها ال تأخذ بعين االعتبار الجمهور .ف ـهذه "الوساطة " هي ميتا مفهوم méta-
 conceptللطريقة التي يدار بها النظام االجتماعيّ .إنها ليست تقريرا عن مبدأ لنظام
مخصوص يستند إلى وسائل اإلعالم ( )...وينتظر منها أن تشمل التقارير المتنوعة
عن الطريقة التي يتم بها توريط وسائل اإلعالم في تحوالت مختلف حقول الفعل
والمنافسة" ). (Couldry, 2014, p35
ويضيف الباحث الدانيماركي ذاته ،مفهوم "الجمهرة"
للوساطة الميدياتيكية .ويوضح فكرته بالقول :يعني هذا المفهوم أنه يتوجب علي
ّ
كل دراسة لمسار هذه الوساطة دمج نشاط المشاهدة الناجم عن االنتباه أو
االنخراط الواعي في الميديا المدروسة نظرا للطريقة التي يؤثر بها هذا النشاط ،مهما
كان ضئيال وذا تأثير ضعيف على تكوين الميديا ،وعلى عالقتها ببقية مؤسسات
املجتمع)Schrøder, 2019( .
Audientization
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بالنظر إلى ما سبق عرضه يقترح الباحث "أليفي دونات " االستعانة بمفهوم
االستخدام لدراسة " جمهور" الميديا الرقمية ألن هذا األخير أصبح مستخدما نظرا
ّ
الرقمية التي تدعو مستخدميها إلى التفاعل سواء بالتعبير عن آرائهم
للع ّدة
ومشاعرهم أو بنقل األخبار أو ممارسة النقد من خالل التعليقات أو تقديم
التوصيات التي يتم تقاسمها في مواقع التواصل االجتماعي (.)Donnat, 2017
إن التفكير في مفهوم االستخدام يقودنا رأسا إلى تيار سوسيولوجيا
االستخدام أو نظرية المبتكرات التي ظهرت في ثمانينات القرن الماض ي ،والتي سعت
إلى فهم كيف يتصرف " المستخدم" مع الع ّدة التكنولوجية المتوفرة آنذاك :جهاز
الفيديو ،واملجيب اآللي على الهاتف ،والحاكي ،وجهاز التحكم عن بعد في جهاز
ّ
اليومية؟
التلفزيون Remonte Control؟ وكيف يدرجها في حياته
ّإن تبديل االستخدام بالجمهور ال يعني بتاتا أن مفهوم االستخدام معصوم من
الرقمية ّ
ّ
وحتى من النقد ،وذلك لسببين :األول عملي يلخصه
المراجعة في البيئة
سؤال الباحثة الهولندية من أصول إندونيسية " أنج مي أين" ( :) Ang May Ienما
معنى الحياة في عالم يعاني من تخمة في الميديا" )ّ .(Couldry, 2011, p213إنها تعني
ّ
الرقمية التي ال وجود لها دون الممارسات التى تستلزم
ببساطة العيش في الثقافة
استعمال ع ّدة المعلوماتية :ممارسات االستهالك الميدياتيكي والثقافي ،والتواصل،
والتعبير عن الذات ( )Fluckiger, 2008ففي ظل هذه الثقافة يصبح االستعمال
ّ
الرقمية ويتداخل مع االستخدام .وأضحى مفهوم
شرطا أنطولوجيا للميديا
ّ
العدة يميل لالندماج في تصور األجهزة التق ّنية.
المستخدم النموذجي لهذه
(Das, The End of Audiences? Theoretical Echoes of & Livingstone
)Reception amid the Uncertainties of Use
أما السبب الثاني فهو نظري ،ويكمن في داللة مفهوم االستخدام الذي من
المفروض أنه يتعارض مع مفهوم االستهالك الذي يحيلنا إلى السوق؛ فالمستخدم
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يختلف عن المستهلك /الزبون الذي يشترط منه دفع مقابل مالي الحصول على سلعة
أو خدمة .لقد تشكلت داللة االستخدام  Usageفي ظل دولة الرفاهية welfare state
 ،التي تقدم جملة من الخدمات مجانا ،مثل الصحة والتعليم لمواطنيها ضمن
ّ
الرقمية؟ بمعنى أخر أال
التزاماتها االجتماعية .لكن هل ينطبق هذا األمر على الميديا
يعتبر استخدام االنترنت والمنصات الرقمية استهالكا ألنه فعل غير مجاني ،بل
يتطلب مقابل مالي؟
ّإن الولوج  Accessوالربط بالشبكة  Connexionهما مفتاح زيادة االستهالك
وانتشاره الذي ينمو ويتكاثر بارتفاع عدد تعليقات المؤثرين وآراء الخبراء ،ونصائح
المتواصلين ،وانطباعات من يلج شبكة االنترنت أو يكون متصال عبر منصاتها
الرقمية )Paquienseguy( .هذا إضافة إلى أن مفهوم االستخدام يقتصر على ّ
ّ
العدة
ّ
التكنولوجية بصرف النظر عما تحمله .وبهذا يتقاطع مع أطروحة مرشال مكلوهان
التي "تحتفي" بالوسيط  ،Mediumوتعتبره رسالة.
غم اقتناع بعض الباحثين النشيطين في مجال ّ
ّ
اإلعالمية بموت
الدراسات
ر
التلفزيون في العصر الرقمي ،مثل "إليهو كاتز" ) (Katz Elihuو"بادي سكنال"
( )Ségur, 2012و"جون لوي مسيكا" ( )Missika, 2006إال أن الكثير من البحوث
واصلت دراسته في البيئة ا ّ
لرقمية مستلهمة مما توصل إليه "دافيد مورلي" في بحوثه
عن جمهوره.
وتعددت هذه ّ
ّ
الدراسات إلى درجة يصعب تصنيفها ،ناهيك عن حصرها كميا.
فباإلضافة إلى اهتمامها بدراسة جمهور برنامج بعينه ،مثل جمهور المسلسالت
ّ
تلفزيونية ( )Domingo & Wiard, 2016أو برنامج سياس ي حواري ،اتجهت بحوث
ال
ّ
التلقي اإلعالمي إلى دراسة شريحة معينة من جمهور التلفزيون )أطفال ،شباب،
نساء( ( )Lacalle & Pujol , 2017أو عشاق نجوم التمثيل والفن ،في تعاملها مع
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"التلفزيون االجتماعي"  .وإلى الكشف عن أسرار مشاهدة المادة التلفزيونية عبر
ّ
أنماط البث والتوزيع المعاصرة ،مثل الفيديو وفق الطلب ،والتلفزيون االستدراكي
( ،)Beuscart, 2012 & Beauvisageوإلى مقارنة الجمهور الذي يتابع برامج التلفزيون
التقليدي ،بالجمهور " أونلين"  Onlineعبر مختلف الشاشاتZalduendo, 2017( .
&  )Moralesلكن من يطلع على بعض ّ

الدراسات الحديثة التي أنجزت في هذا اإلطار
( )Aasebo, 2015يصعب عليه تصنيفها :هل تنتمى إلى د اسات ّ
التلقي اإلعالمي ،التي
ر
والثقافية التي ّ
ّ
ّ
تبثها وسائل اإلعالم املختلفة،
اإلعالمية
تهتم بعملية تشفير المادة
خاصة السمعية-البصريةّ ،
وفك تشفيرها ،أو تع ّد تطبيقا لتيار سوسيولوجيا
االستخدام " ،التي تحدثنا عنه آنفا؟ وهل زالت الحدود اإلجرائية ،التي كانت تفصل
الد اسات التي تستند إلى نظرية ّ
ّ
التلقي عن تيار سيوسيولوجيا االستخدام في عصر
ر
التكنولوجيا التماثلية ،في العصر الرقمي أم أن مستقبل "نظرية ّ
التلقي أصبح في
حكم الماض ي " مثلما أكد ذلك الباحث " لويس كيري" (  )Mauro, 2005بعد أن
بلعتها سوسيولوجيا االستخدام؟ لقد عملت هذه السوسيولوجيا على توسيع مجال
ّ
ّ
التقنية ،ومسار تملكها
العدة
بحثها ليشمل جنيولوجيا استخدامات
 ،Appropriationوصياغة الرابط اجتماعي بواسطتها )Quéré, 1996( .
ما يبرر طرح هذا السؤال األخير أن نظرية ّ
التلقي أصبحت توظف مفهوم
ّ
"التملك" الذي اجترحته سوسيولوجيا االستخدام من بحوثها األمبريقية .بالفعل
لقد أضحت الكثير من البحوث التي تستند إلى نظرية ّ
التلقي اإلعالمي تشترك مع
ّ 
يبين هذا البحث كيف أن التلفزيون يساهم في تشكيل هوية الذكور من الشباب وهم في تحولهم إلى سن البلوغ
من خالل إجراء مقابالت مع من يتراوح سنهم من  09و 07سنة في مختلف مناطق النرويج.
  يسعى هذا البحث إلى شرح كيف أن المسلسل "  "Terra Nostraالتي بثتها قناة " غلوبو" البرازيلية منح
للمشاهدين من مختلف األوساط االجتماعية والثقافية أطار لتأويل السياسية البرازيلية ولفهم التحوالت
الديمقراطية في البرازيل مع اإلشارة إلى أن بعضهم ال يرى سوى الجانب الترفيهي في هذا المسلسل.
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ّ
بحوث سوسيولوجيا االستخدام في توظيف مفهوم " التملك" .The appropriation
()Jouët, 2000
ّ
التكنولوجية أو ّ
ّ
متلقي
يؤكد مفهوم التملك على استقاللية مستخدم الع ّدة
ّ
والثقافية ،ويراها نابعة من كفاءة المستخدم اإلدر ّ
ّ
ّ
والتقنية
اكية
اإلعالمية
المواد
ّ
التي تتجلى عبر تفاعله المنتظم بل اليومي مع الحامل واملحمول اإلعالمي والثقافي
(& Cefai, 2003( ،).Ségur, Réception, s.d( ،)Moeschler( ،)Combes, 2011
،)Jenkins, 1992( ،)Jouët & Pasquier, 1999( ،)Compte, 2008( ،)Dominique
في مختلف الفضاءات :البيت ،مقر العمل ،المدرسة والجامعة ،المسجد
والكنسية ،النادي الثقافي والرياض ي ،والملعب ،والمقهى ،والسوق.
ّ
ّ
التلقي مفهوم التملك لقراءة عالقة المتلقي بالمادة
لقد وظفت نظرية
اإلعالمية والثقافية ،بينما "شغلت" سوسيولوجيا االستخدام هذا المفهوم لفهم
ّ
عالقة المستخدم ب ّ
ّ
التكنولوجية .إذاّ ،إن الغاية من توظيف مفهوم التملك
العدة
ّ
التملك في نظرية ّ
التلقي هو أنثروبولوجي وثقافي
تطرح في أفقين مختلفين .فأفق
ّ
ّ
ّ
والجماعية ،والكشف عن
الفردية
الهوية
وسياس ي بغية تحقيق الذات وبناء
ّ
ّ
ّ
ّ
والثقافية .بينما أفق التملك في سوسيولوجيا االستخدام
االجتماعية
الخصوصية
ّ
ّ
التكنولوجية غير تلك التي تصورها صانعوها
يتجلى عبر ابتكار وظائف جديدة للع ّدة
ّ
التملك ّ
تقنية وتجارّية ،بدليل أن الشركات
من مهندسين ومستثمرين .فغاية هذا
ّ
ّ
التطبيقية أنشأت وحدات للبحث
المتطورة وبرامجها
المصنعة لتكنولوجيا
االجتماعي والنفس ي .واستفادت كثيرا من بحوث سوسيولوجيا االستخدام في تطوير
منتجاتها.
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الخالصة:
بالنظر إلى ما سبق طرحه نقترح االستعانة بنظرية ّ
التلقي وتيار سوسيولوجيا
ّ
ّ
الرقمية ،وذلك لتجاوز
المتلقي /مستخدم الميديا
االستخدامات معا في دراسة
حدود كلتا النظريتين من جهة ،ومن أجل تطبيق ّ
تعددية المقاربة النظرية لفهم
العالقة بين أضالع المثلث التاليةّ :
ّ
ّ
النص اإلعالمي والثقافي،
نولوجية،
العدة التك
ّ
والمتلقى .فسوسيولوجيا االستخدامات تهتم ّ
بالعدة التكنولوج ّية/الوسيط اإلعالمي
ومستخدمه .ونظرية ّ
التلقي تركز على النص وجمهوره .إذا يمكن االستفادة من
ّ
مفهومي التمثل والتملك اللذان ترتكز عليهما سوسيولوجيا االستخدامات ،ومن
التلقي والتأويل اللذين تعتمد عليهما نظرية ّ
مفهومي سياق ّ
التلقي.
فبالنسبة للسياق ال يمكن اإلحاطة به في بيئة الواب  0دون األخذ بعين
االعتبار التغيير الذي يعيشه التلفزيون المعاصر ،والذي يختلف عن تلفزيون
السبعينات ،ليس من ناحية وفرة البرامج والمواد وأشكال البث والتوزيع فحسب،
بل من ناحية الطبيعة أيضا .فالتلفزيون العمومي كان يروم تحقيق الوظائف التالية:
اإلعالم ،والتعليم والتثقيف والتسلية ،بينما التلفزيون الخاص كان يهدف إلى
تحقيق غاية تجارية عبر التركيز على الترفيه الذي يستقطب أكبر عدد من
المشاهدين .بينما يسعى التلفزيون المعاصر إلى إقامة عالقة مع المشاهدين
والحفاظ عليها .وولوج املجموعات البشرية المتواجدة في جيوب شبكة االنترنت.
ّ
ّ
التماثلية .لقد لجأ
الرقمية أصعب من البيئة
يبدو أن تحقيق هذا المسعى في البيئة
التلفزيون التماثلي إلى جملة من الحيل ّ
لشد المشاهدين وتعويدهم على برامجه،
ّ
منها على سبيل المثال بث المسلسل التلفزيوني عبر حلقات مترابطة في ساعات
ّ
محددة من اليوم .أما في الوقت الراهن فقد برزت ظاهرة ما أصبح يعرف بنهم
المشاهدة "  ،"binge watchingأي مشاهدة ّ
كل حلقات المسلسل التلفزيوني دفعة
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ّ
الرقمية ،مثل نتفليكس  Netflixأو خدمة التلفزيون وفق
واحدة عبر المنصات
الطلب.
وال يمكن تفعيل سياق المشاهدة دون األخذ بعين االعتبار تداعيات
ّ
الرقمية؛ أي انفصال
انفصال املحمول عن الحامل الذي نجم عن التكنولوجيا
ّ
ّ
والثقافية عن ناقلها ،مما سمح بارتحالها عبر الوسائط املختلفة
اإلعالمية
المادة
 Transmediaوما بين الوسائط  .Intermediacyالترحال الذي يؤكد بأن وسائل
اإلعالم ليست ظاهرة مفصولة عن بعضها وال تراكما لها ،بل إنها مسار تجري فيه
التفاعالت الدائمة بين النصوص.
ّ
التلفزيونية في بيئة الواب ،فلم
أما بالنسبة لتأويل المشاهدين " للنصوص"
يعد يتوقف على المتغيرات التي برهنت عليها دراسة الجمهور في ظل التلفزيون
التناظري ،مثل السن ،والمستوى الثقافي ،والجنس ،واالنتماء االجتماعي .لقد أصبح
ّ
ّ
التقنية التي يشترطها مفهوم التملك الذي تحدثنا عنه
يخضع أيضا إلى الكفاءة
أعاله ،باعتباره المتغير الرئيس لكونه يشكل عتبة المرور إلى فك شيفرات النص
ّ
التقنية
المتشعب  ،Hypertextالذي يعتبر نصا على نص أو نصا مفتوحا .فالكفاءة
تساعد على اكتشاف األخبار المزيفة  Fake Newsوالصور والفيديوهات المفبركة
ّ
 ،Deepfakeوالنصوص المفتتة " "Dispersible textsأو تمكن من ممارستها.
إن كان التأويل يستعين بالدرس السيميائي ،بهذا القدر أو ذاك ،فالبد من
تطويع مفردات هذا الدرس ليستوعب التغيير الذي طرأ على النص الرقمي:
ّ
الرقمية" يمكن اعتبارها بمثابة معان
( ّإن سيمائية الوصالت والروابط "
متعددة لمدونات

codes

التلفزيون .واعتبار القدرات "

affordances

 "بمثابة

 Affordance يقصد بهذه العبارة ما تتوفر عليه العدة التقنية من امكانيات ليستعملها المستخدمون و قدرة
هؤالء على تملكها ،أي ابتكار وظائف تلبي حاجاتهم
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القراءات المفضلة .ويمكن تمديد جماعات الممارسة إلى جماعات التأويل .وتوسع
ثقافات "ريمكس" Ramex قصد معرفة القراء اللهويين أو المقاومين .وتنظيم
مفهوم النوع "الفني أو الصحفي" للنصوص وممارسات االستخدام /القراءة وفي
السياقات القديمة والجديدة للميديا ((Livingstone & Das
كان التأويل في التلفزيون التماثلي ينطلق من النص وال يتوقف عنده.
ويسترشد ،بهذا القدر أو ذاك ،بنوايا االتصال أو غايات المرسل :التلفزيون ،منتج
البرنامج التلفزيوني ،أو المبرمج الذي يعد شبكة برامجه .النوايا التي يكشف عنها
ّ
التلفزيونية والذي يندرج في مخطط "موريس هول":
الخط االفتتاحي للمؤسسة
البصرية و ّ
ّ
ّ
تعدد منتجيها
السمعية
التشفير وفك التشفير .لكن تشذر المادة
وموزيعها ومقتسميها ،وما تثيره من تفاعالتّ ،
يضبب الرؤية لهذا املخطط الذي ال
ّ
والمتلقي يشفران ويفكان التشفير في آن
نعرف بداية دورته وال نهايتها :فالمرسل
واحد(Livingstone & Das( .
ّ
التحديات المنهجية التي تواجه عملية
ما سبق طرحه ال يمكن أن يخفي
الربط بين نظرية ّ
ّ
االجتماعية والتي تتطلب
التلقي وسوسيولوجيا االستخدامات
ابتكار بعض األساليب البحثية أو تجديدها ،مثل النص في أثناء الفعل"
 )Wood, 2006( " actionواإلثنوغرافية الذاتية ( ،)auto-ethnographicو"البحث
اإلجرائي التشاركي"  ،Participatory Action Researchمن أجل دراسة "االنتخدام"
 )Brown & Quan Haase, 2012( "produsageواستغالل الكم الهائل من البيانات
ّ
االجتماعية
 Big Dataوفيض الصور .فرغم أن تفاعل مستخدمي مواقع الشبكات
ّ
الرقمية مرئي وظاهر للعيان إال أن تأويله من قبل المتفاعلين يظل مبطنا
والمنصات
text in

 يقصد به فك المادة اإلعالمية أو الثقافية أو الفنية – موسيقى – غناء -لوحة زيتية وإعادة تركيبها بتبديل
عناصرها
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وخاصا ويفلت من مالحظات الباحثين )Livingstone, 2004( .ويصعب النفاذ إليه
ّ
الرقمية والتي
عبر المقابلة أو املجموعة البؤرية .لذا البد من اللجوء إلى االثنوغرافيا
يمكن أن تساعد في تجاوز عقبة البحث المتمثلة في االختالف في بعض األحيان بين
ما يصرح به المبحوثون عن ممارستهم في شبكة االنترنت ومواقع التواصل االجتماعي
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ّ
االجتماعية
على صعوبة أرشفة مادة البحث لسرعة زوالها في مواقع الشبكات
ّ
ّ
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