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 ) 1(محاضرة رقم 

  مدخل لإلعالم و اإلتصال الریاضي: تحت عنوان 

ر بكل الوسائل ولكنه لم یكن یرضى بكل         ّ منذ أن وطأت أقدام اإلنسان األرض وهو یسعى جاهدا للتطو
ح عنها أیضا  وخالل ذلك قام  انجاز یحققه فراح ّ یبحث في سبل أخرى لكي یطور نفسه ویثقّفها و یرو

ن نفسه و یبقى و یستمر على  ّ باختراق عدة مجاالت اقتصادیة ، سیاسیة، اجتماعیة ، ثقافیة وغیرها حتى یكو
الفئة  وجه المعمورة، ومن بین المجاالت التي اهتمت بها المجتمعات سواء القدیمة أو الحدیثة وخاصة

الشبانیة هو المجال الریاضي ، بحیث أصبحت الریاضة المعاصرة من المجاالت التي تعكس وتجسد الحیاة 
ولما أصبحت . السیاسیة واإلقتصادیة و اإلجتماعیة و الثقافیة و األخالقیة للمجتمع في مرحلة تاریخیة معینة 

نقل أخبارها ونتائجها للجمهور أو األشخاص الریاضة بهذا القدر من األهمیة صار من الالزم على الصحافة 
المهتمین بها لیكونوا على درایة آنیة باألحداث و المنافسات والنشاطات الریاضیة، فظهرت على غرار ذلك 
صحافة خاصة بالمجال الریاضي  سمیّت باإلعالم الریاضي أو الصحافة الریاضیة، حیث عنیت بتغطیة 

ة خاصة بعدما أصبحت الریاضیة واحدة من المجاالت و الفعالیات العامة األخبار و فعالیات الحیاة الریاضی
التي تعكس و تجسد مجمل الخصائص النفسیة والفكریة و الثقافیة للمجتمع ، وهذا ما سمح للریاضة 
باستقطاب وجذب شرائح واسعة ومتنوعة من أفراد المجتمع مما أعطى لها مكانتها و دورها كعامل مؤثر في 

  .د و المجتمع المعاصر حیاة الفر 

  :التطور التاریخي لوسائل اإلعالم
لقد مرت وسائل اإلعالم بمراحل كثیرة عبر التاریخ حتى وصلت إلى الصورة التي هي علیها اآلن في     

  .وقتنا الحاضر، و هذا یرجع إلى تغیر هذه الوسائل من عصر إلى آخر

بوال تسمع في أدغال إفریقیا، ودخان یصعد في بالد فقد كانت وسائل اإلعالم في األزمنة القدیمة ط    
الهند، و نیران تسطع في صحراء العرب، و حمائم تطلق في عهود الخلفاء والسالطین، وخیوال تسبق 
الریح في توصیل األنباء الهامة من بلد إلى آخر، ومعني ذلك أن وسائل نقل األخبار كانت كثیرة ومتنوعة 

ن القائمون بنقل األخبار كثیرون أیضا، ثم خضعت هذه الوسائل اإلعالمیة في العصور القدیمة، كما كا
  .ألطوار متعددة بعد ذلك حتى عرفت بأنواعها التي نألفها اآلن
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بعد قیام الثورة الصناعیة وما صاحبها من اكتشافات واختراعات أفادت اإلنسانیة كثیرا كاختراع المطبعة   
عالم صورة جدیدة، ثم حدثت الثورة الثالثة في مجاالت اإلعالم ومستلزماتها مثال، اتخذت وسائل اإل

بظهور المخترعات الحدیثة ومنها الرادیو والتلفزیون والسینما، ومع ظهور شبكة اإلنترنت حدثت الثورة 
الرابعة في مجال اإلعالم، حیث نقلت العالم نقلة حضاریة كبیرة في المجال اإلعالمي، وخاصة بعد 

  :ومن أبرز وسائل اإلعالم الحدیثة التي عرفتها البشریة ما یلي. لتلفزیون على الشبكةظهور اإلذاعة وا

الحوار أو الحدیث، السینما، التلفزیون والفیدیو، اإلذاعة، التلیفون و الفاكس، الصحف، المجالت، الكتب 
  .لوحات اإلعالنات ، الكمبیوتر و شبكة المعلومات
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 ) 2(محاضرة رقم 

  و اإلتصال مفهوم اإلعالم :عنوان تحت 

  :مفهوم اإلعالم -1

اشتقّت كلمة إعالم من الفعل علم ، تقول العرب استعلمه الخبر فأعلمه إیاه أي صار یعرفه بعد أن    
  .طلب معرفته ، فلغویا معنى اإلعالم نقل األخبار 

هو عملیة نشر "ذا فاإلعالم أما اصطالحا فهو إبالغ أو إخبار الجمهور بالمستجدات الحدیثة، إ      
وتقدیم المعلومات الصحیحة وحقائق واضحة و أخبار صادقة و موضوعات دقیقة ووقائع محددة ومنطقیة 

اإلعالم "ویقول الدكتور عبد اللطیف حمزة أن ". وراجحة للجمهور مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام
یحة و الحقائق الواضحة وبقدر ما تكون هو تزوید الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات الصح

  ".الصحة أو السالمة في هذه المعلومات أو الحقائق یكون اإلعالم ذاته سلیما وقویا

تزوید الناس باألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائق الثابتة التي تساعدهم "كما أن اإلعالم هو 
ة من المشكالت، بحیث یعبر هذا الرأي تعبیرًا على تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكل

  ."موضوعیًا عن عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم

و على هذا األساس اإلعالم یخاطب عقول الناس و عواطفهم السامیة و یقوم على مبدأ المناقشة والحوار 
ل بین الناس والتعاطف و اإلقناع مما جعله یضاف إلى الظواهر اإلجتماعیة، إذ یقوم على تنظیم التفاع

السائد بینهم، فهو إذن عملیة استقصاء للواقع و تحلیل و نشر هذه الوقائع بواسطة وسائل إعالمیة تهدف 
إلى تعلیم وتبصیر الجماهیر، وتتأثر بشكل أو بآخر بالنظم اإلجتماعیة و اإلقتصادیة والسیاسیة السائدة 

  .في المجتمع

ا تم تقدیمه آنفا، فنقول أن اإلعالم هو عملیة بثّ حقائق واقعیة من هنا یمكن وضع تعریف حسب م     
أو معلومات على جمهور عریض من الناس باستعمال وسائل متطورة حدیثة واسعة اإلنتشار مثل 

  .إلى آخره...الصحف و المجالت و اإلذاعة و التلفزیون و المسرح 



- 5 - 

 

ي هناك العدید من التعاریف الخاصة باال:مفهوم االتصال  -2 تصال لكن من بین أكثرها شمولیة الّذ
ف اإلتصال أنه  ّ ، فهذا التعریف یركز على ضرورة وجود "أي نشاط في المعلومات المشتركة" یعر

معرفة مشتركة بین عناصر اإلتصال حتى تستطیع تبلیغ المعنى و المعلومة من جهة و فهمها من 
نه إیصال الخبر بین مرسل ومستقبل له جهة أخرى، كما أنه عام، ونجد فریدمان یعرف اإلتصال بأ

سواء شخصا أو جهازا آلیا، ویعتبر هذا المفهوم مفهوما اجتماعیا بینما المفهوم اإلعالمي یقتضي 
االهتمام بمحتوى الخبر كما أن هذا التعریف ال یهتم بوسیلة االتصال رغم أن هذه أصبحت مهمة و 

ن أهمیة یجب التركیز علیها ،حیث یقول الدكتور لذلك یطلق علیها باختصار كلمة اتصال لما لها م
نعني كذلك ". االتصال لیس هو فقط الخبر و نقله ولكن كذلك نظام و أجهزة ووسائل: " زهیر احدادن

التبلیغ ویفید معناه على حسب استخدامه في المجتمع، إذ : " باإلتصال حسب الدكتور سامي ذبیان أنه
اد فهو عنصر أساسي ومركب للحیاة االجتماعیة یسیر التفاعالت بین أنه تبادل إرادي لمعاني بین األفر 

كما أن كلمة  ". األشخاص یتولد عن طریق االندماج الشخصي بین األفراد بالتعامل الیومي فیما بینهم
ة أو اتصال بالرغم من تداولها الواسع إال أنها تحمل معاني مختلفة عدیدة، أو بوصفها علما أو فنا أو عالقات إنسانی

شخصیة أو إرشادا نفسیا، كما أنها تعبر على عملیة هادفة مقصودة أو  رسائل اتصال جماهیریة أو حسابات آلیة
  .إلخ...طبیعیة تلقائیة

  :الفرق بین اإلعالم و اإلتصال - 3
یعد اإلعالم فرعا من فروع اإلتصال أو عملیة متضمنة فیه، ذلك أن اإلتصال عام بمعني أنه ال        
على اإلتصال اإلنساني أي اتصال البشر بل یشمل اإلتصال اإلنساني و اإلتصال بین مخلوقات  یقتصر

اهللا و اإلتصال بین سائر المخلوقات، و إذا كان اإلتصال عام فإن اإلعالم خاص كما أن اإلتصال 
هو ما ذاتي ثم باآلخرین و اإلتصال الذاتي : اإلنساني أو اإلتصال البشري یمكن تقسیمه إلى قسمین

یحدث داخل عقل الفرد و یتضمن أفكاره وتجاربه ومدركاته، أما اتصال الناس باآلخرین فإنه باإلمكان 
تقسیمه إلى قسمین أولهما اتصال اإلنسان بأخیه اإلنسان و ثانیهما اتصال اإلنسان بغیره من مخلوقات 

تصال أن األول ثانوي وخاص و ببساطة أكبر یمكن القول أن الفرق الجوهري بین اإلعالم و اإل .اهللا
یدخل تحت لواء الثاني الذي یعتبر عام و رئیسي كما أن األول أي اإلعالم مجرد إبالغ الخبر أو 
المعلومات دون تلقي أثر الخبر و رد فعل الجمهور من الخبر الموجه إلیهم بینما اإلتصال هو تبادل 

  .back - feedیة الرجعیة للمعلومات و حدوث ما یسمى إعالمیا برجع الصدى أو التغذ
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 )3(محاضرة رقم 

  مفهوم اإلعالم الریاضي :تحت عنوان 

یعتبر اإلعالم الریاضي جزء من اإلعالم العام فهو إعالم یهتم بمجال واحد و هو المجال        
الریاضي حیث یهتم بقضایا و أخبار الریاضة و الریاضیین و یعتبرون الموضوع األساسي له، فاإلعالم 

اضي یهدف أوال وقبل كل شيء إلى إیصال كل المعلومات واألخبار إلى الریاضیین و العاملین في الری
وفي هذا المجال یمكن لنا عرض بعض التعاریف الخاصة باإلعالم . المجال الریاضي بشكل عام

بار الریاضي ومن أبرزها التعریف الذي قدمه الدكتور أدیب خضور الذي یعرفه على أنه عملیة نشر األخ
والمعلومات و الحقائق الریاضیة و شرح القواعد و القوانین الخاصة باأللعاب و األنشطة الریاضیة بقصد 
نشر ثقافة ریاضیة بین أفراد المجتمع و تنمیة وعیه الریاضي، و الصحافة من أبرز الوسائل اإلعالمیة 

م المهارات والمعلومات فهي تمثل عنصر جذب و استقطاب للنشء و المساهمة في تثقیفهم و إكسابه
  .العلمیة والفنیة و الریاضیة فیصبحون أكثر قدرة على تحقیق قدر من النمو المتكامل

ذلك النشاط اإلعالمي الذي یختص بتقدیم األخبار المتعلقة أساسا " كما یعرفه فیصل غامص على أنه 
ا نوع من التفسیر و التحلیل بالریاضة و المرتبطة بما تصنعه الریاضة من أحداث ریاضیة و التي یدعمه

  ".وأیضا توجیه فئات و شرائح المجتمع المهتمة بالریاضة 

عملیة نشر األخبار "یم على أنه و یعرفه كذلك كل من خیر الدین علي عویس و عطا حسن عبد الرح
جمهور المعلومات و الحقائق الریاضیة وشرح القواعد و القوانین الخاصة باأللعاب واألنشطة الریاضیة للو 

 ".بقصد نشر الثقافة الریاضیة بین أفراد المجتمع و تنمیة و عیه الریاضي 

كما أن اللجنة األولمبیة الدولیة تؤكد على التواجد اإلعالمي في مهرجانات واأللعاب األولمبیة التي تنظمها 
   :على أهم ما یلي )  48( حین ینص المیثاق األولمبي في مادته 

تاحة الفرصة لمتابعتها ، فإنه ضمان التغطیة اإلعال - ٕ میة الكاملة ألنباء وأحداث األلعاب األولمبیة وا
یجب اتخاذ كافة اإلجراءات الضروریة التي تمكن وسائل اإلعالم المختلفة من أداء مهامها على أكمل 

 .وجه ممكن لتغطیة كل أخبارها وأحداثها 
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أولمبیة بطریقة التحلیل الحركي وذلك حتى یتم ینبغي تسجیل كل مهرجان لأللعاب األولمبیة على أفالم  -
 .التوثیق ألحداث هذه المهرجانات ومن ثم الرجوع إلى هذه األفالم في الوقت المناسب 

یكون المكتب التنفیذي للجنة األولمبیة الدولیة مسئوال عن القضایا اإلعالمیة المرتبطة باأللعاب  -
 .الهویة األولمبیة أو بطاقات اإلعالم لإلعالمییناألولمبیة بما في ذلك إصدار أو سحب بطاقات 
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 )4(محاضرة رقم 

  عنـاصر اإلعالم الریاضي :تحت عنوان 

ال یختلف اإلعالم الریاضي على اإلعالم العام فهو یحوي أربعة عناصر متمثلة في المرسل        
  :كن شرحها كاآلتيوالمستقبل و األداة أو الوسیلة و أخیرا الرسالة و التي یم

و هو صاحب الرسالة اإلعالمیة أو الجهة التي تصدر عنها هذه الرسالة سواء كانت هذه : المرسل .1
  .الجهة نادي أو إتحاد أو العب أو مدرب أو غیره

  .هو من توجه إلیه الرسالة اإلعالمیة سواء كان فردا أو جماعة : المستقبل  .2

ى به الرسالة اإلعالمیة سواء كانت صحیفة أو إذاعة أو تلفزیون أو هي ما تؤد: األداة أو الوسیلة  .3
  .غیرها

و هو ما تحمله وسیلة اإلعالم الریاضیة لتبلیغه أو توصیله إلى المستقبل : الرسالة أو المضمون .4
ویعتمد اإلعالم الریاضي في بلوغ أهدافه على الرسالة و المضمون الذي تقدمه هذه الرسائل ومدى 

على الحقائق و األرقام و مسایرته لروح العصر والشكل الفني المالئم ومناسبته لمستوى الجمهور اعتماده 
من حیث أعمارهم و حاجاتهم و یتم نقد اإلعالم الریاضي وتقویمه إیجابا أو سلبا على ضوء توفر هذه 

وتفاعلهم معها و  الشروط و المعاییر التي إن تحققت تجعل تأثیرها في الناس أكبر و تستحوذ على ثقتهم
  .حول عناصر اإلعالم الریاضي هذه بنیت نظریة اإلتصال و تفسیراتها لسیكولوجیة اإلعالم الریاضي

مما سبق نستنتج أن لإلعالم الریاضي عناصر قائمة على إنجاح العملیة اإلتصالیة في المجال       
ه من رسالة وصوال إلى المستقبل الریاضي بدءا بالمرسل صاحب المعلومة مرورا على األداة وما تحوی

  .الذي یتحصل على معلومة متعلقة بالمجال الریاضي 
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 )5(محاضرة رقم 

  أهمیة اإلعالم الریاضي :تحت عنوان 

یعتبر اإلعالم الریاضي قدیما و حدیثا بمثابة المدرسة العامة التي توصل عمل المؤسسات 
و التعلیمیة بمراحلها المختلفة وتتجاوزها فتقرب الفروق  الریاضیة المختلفة كاألندیة و مراكز الشباب بل

بین الناس عن طریق ما تنشره بینهم من خبرات تعدل بین سلوكهم كبارا و صغارا بما یتالئم مع القیم 
والتقالید الریاضیة السلیمة، و لإلعالم الریاضي دور متشعب في المجتمع ظهر بجالء بعد انتشاره على 

ن العشرین ولذلك أخذت الحكومات على اختالف سیاساتها الفكریة تخصص لها نطاق واسع في القر 
الصحف و القنوات اإلذاعیة و التلفزیونیة و توجهها نحو تحقیق أهدافها الداخلیة من حیث رفع مستوى 
الثقافة الریاضیة للجمهور و زیادة الوعي الریاضي لهم بأهمیة دور الریاضة في حیاتهم العامة والخاصة، 

استخدامها أیضا للوصول إلى أهدافها الخارجیة من حیث تعریف العالم بحضارة شعوبها الریاضیة و التي و 
قدم العلمي والتكنولوجي الكبیر تعكس بدوره رقي هذه الدول و تقدمها في شتى المجاالت ،و في ظل الت

اد بالمجتمع علما بكل ما السریع في المجال الریاضي تبرز أهمیة اإلعالم الریاضي وضرورة إحاطة األفر و 
یدور من أحداث و تطورات في هذا المجال وذلك في ظل الزیادة الكبیرة ألفراد المجتمع و بالتالي صعوبة 

  . اإلتصال المباشر بمصادر المعلومات و األخبار 

ومن هنا تتضح أهمیة اإلعالم الریاضي في القیام بواجبه هذا باإلضافة إلى زیادة تدفق 
لریاضیة وزیادة مصادرها وتشابك المجال الریاضي بالمجاالت األخرى سواء اقتصادیة أو المعلومات ا

اجتماعیة أو سیاسیة و عدم قدرة الفرد على مالحقة و متابعة هذا التدفق للمعلومات و الذي یعد من 
مبیوتر األمور الصعبة ، فأقل ما یوصف به هذا العصر أنه عصر المعلومات نتیجة للتقدم الذي لحق بالك

واألقمار الصناعیة و ظهور شبكة االنترنیت ، وهنا تبرز الحاجة الضروریة و الملحة في قیام اإلعالم 
الریاضي بالتغلب على هذه الصعوبات بما یساعد جمهور الریاضة على استیعاب كل ما هو جدید في 

س إعالمیة تتغذى و اإلنسان في نظر رجال اإلعالم عبارة عن نف .المجال الریاضي والتجاوب معه
بالخبر وتنمو بالفكر، ومن هنا تبدوا أهمیة اإلعالم الریاضي أیضا في السیطرة على جمهور الریاضة 
وتوجیه مشاعرهم الوجهة التي یریدها الموجه، فإذا وجهت نحو الخیر كانت وسیلة ال تضاهى في البناء و 
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اعه المختلفة یؤثر تأثیرا كبیرا في الوقت إذا وجهت العكس صارت شرّا مستتیرا، فاإلعالم الریاضي بأنو 
  .الراهن و یشكل جوانب خطیرة من النمو السلوكي والقیمي ألفراد المجتمع في المجال الریاضي

 )6(محاضرة رقم 

  خصائص اإلعالم الریاضيو أهداف  :عنوان تحت 

   :أهداف اإلعالم الریاضي -1

سعى لبلوغه باستعمال تلك الوسیلة وكذلك في أي نشاط یقوم به اإلنسان یكون وراءه هدف منشود ی 
  : اإلعالم فهو ذو أهداف یسعى إلى تحقیقها و بلوغها و یمكننا أن نبین بعضا من تلك األهداف فیما یلي

نشر الثقافة الریاضیة من خالل تعریف الجمهور بالقواعد و القوانین الخاصة باأللعاب واألنشطة  -
  .التي قد تطرأ علیهاالریاضیة و المختلفة و التعدیالت 

تثبیت القیم و المبادئ و االتجاهات الریاضیة و المحافظة علیها حیث أن لكل مجتمع نسق قیمي  -
یشكل و یحدد أنماط السلوك الریاضي متفقة مع تلك القیم والمبادئ كأن التوافق سمة من سمات 

 .               المجتمع
ة بالقضایا و المشكالت الریاضیة المعاصرة و نشر األخبار و المعلومات و الحقائق المتعلق -

محاولة تفسیرها و التعلیق علیها لكي تكون أمام الرأي العام في المجال الریاضي و اعطائه 
الفرصة التخاذ ما یراه من قرارات اتجاه هذه القضایا أو تلك المشكالت وهذه هي أوضح أهداف 

تثقیفهم ریاضیا من خالل إمدادهم بالمعلومات  اإلعالم الریاضي التي ترمي إلى توعیة الجمهور و
الریاضیة التي تستجد في حیاتهم على المستویین المحلي و الدولي و الترویح عن الجمهور و 

 .تسلیتهم باألشكال والطرق التي تخفف عنهم صعوبات الحیاة الیومیة
  :خصائص اإلعالم الریاضي -2

ز اإلعالم بامتالكه للعدید من          ّ الخصائص و السمات التي تمیزه على غیره من أنواع اإلعالم  یتمی
  :المتخصص ومن أبرز هذه الخصائص نذكر
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اإلعالم الریاضي یتضمن جانبا كبیرا من االختیار حیث أنه یختار الجمهور الذي یخاطبه ویرغب  -
یاضیة خاصة في الوصول إلیه فهذا مثال برنامج إذاعي ریاضي موجه إلى جمهور كرة القدم وهذه مجلة ر 

  .بكرة السلة وهذا حدیث تلفزیوني موجه إلى جمهور كرة الید
اإلعالم الریاضي یتمیز بأنه جماهیري له القدرة على تغطیة مساحات واسعة ومخاطبة قطاعات  -

 .كبیرة من الجماهیر
اإلعالم الریاضي في سعیه الجتذاب أكبر عدد من الجمهور یتوجه إلى نقطة متوسطة افتراضیة  -

حولها أكبر عدد من الناس باستثناء من یوجه إلى قطاعات محددة من الناس كالبرامج الریاضیة  یتجمع
 .للمعوقین و غیرها

اإلعالم الریاضي بوسائله المختلفة مؤسسة اجتماعیة یستجیب إلى البیئة التي یعمل فیها بسبب  -
أو فهم المجتمع الذي یعمل فیه  التفاعل القائم بینه وبین المجتمع وحتى یمكن فهمه البد أوال من دراسة

حتى ال یتعارض مع ما یقدمه من رسائل إعالمیة مع القیم والعادات السائدة في هذا المجتمع، فاإلعالم 
 .الریاضي بمثابة المرآة التي تعكس صورة و فلسفة هذا المجتمع 
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 )7(محاضرة رقم 

  وظائف اإلعالم الریاضي :عنوان تحت 

الریاضي عدة وظائف باعتباره النشاط اإلعالمي المتخصص في مجال الریاضة و الذي  لإلعالم  
یسعى لتلبیة حاجیات و متطلبات فئات الشباب الذي یهتم أساسا بالریاضة والهادف إلى تكوین الثقافة 

  :الریاضیة بین الجماهیر و یمكن إبراز تلك الوظائف كما یلي

ّ األخبا: الوظیفة التوجیهیة . 1 ر التي تغطیها الوسائل اإلعالمیة یقوم بتوجیه فئات الشباب و الذي إن
یهتم أساسا باألخبار الریاضیة و المتعلقة بالحصص الریاضیة والنشرات و الصحف الیومیة و المجالت 

  .إلخ...الریاضیة 

ق من تقوم بها وسائل اإلعالم على أساس و صول األفكار العامة التي تنبث: الوظیفة التثقیفیة . 2
احة الریاضیة، فهي توعي الشباب حركة األحداث و دراسة الظواهر التي تنظم حركة األحداث في الس

  .تثقفه في أمور الریاضة عن طریق نقل األخبار والنتائج خاصة المنافسات الریاضیةو 

  :اإلعالم الریاضي سیكولوجیا  

و بین المستقبل ) اإلعالمي(المرسل تعتبر عملیة اإلعالم في حد ذاتها عملیة االتصال بین        
تنقل بواسطتها الرسالة اإلعالمیة في ) مقروءة أو مسموعة أو مرئیة(عن طریق وسیلة إعالمیة ) الجمهور(

شكل رموز إعالمیة و مصورة حسب طبیعة كل وسیلة من طرف إلى آخر ثم یقوم الجهاز العصبي 
  .یرا یستجیب لها الجمهورلإلنسان باستیعاب الرسالة اإلعالمیة باعتبارها مث

ّ االستجابة للرسالة اإلعالمیة تتضمن عملیات نفسیة كثیرة ، فالرسالة اإلعالمیة كمثیر لكي        إن
قة وجذابة وغیر مملة تتناسب ) المستقبل(یستجیب لها الجمهور ّ ،فاالستجابة المرجوة البد و أن تكون شی

لقومیة والمجال النفسي الذي یوجد فیه الفرد والجماعة مع طبیعة هذا الجمهور وتتفق مع طابع الشخصیة ا
و الدوافع و الغرائز و الحاجات و الخبرة والغرائز وحیل الدفاع و التعلیم و غیر ذلك من محددات 
االستجابة، كذلك فان االستجابة للرسالة اإلعالمیة في المجال الریاضي تتوقف على ما إذا كانت هذه 

و هناك .مباشرة أو غیر مباشرة ، كافیة أو غیر كافیة ، واضحة أم غیر واضحةالرسالة بسیطة أم مركبة 
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بعض العوامل التي یجب توافرها في الرسالة اإلعالمیة الریاضیة حتى یمكن أن یتفاعل معها الجمهور 
  :الریاضي و بالتالي تحقق االستجابة المرجوة و هذه العوامل هي

) الجمهور(والمستقبل) اإلعالمي(برات لدى كل من المرسل التناغم أو التشابه و المشاركة في الخ -
  .بما یضمن فهم الرموز ومعرفتها و بالتالي االستجابة لها 

 .استثارة انتباه الجمهور واستعمال رموز واضحة و مفهومة  -
ربط الرسالة اإلعالمیة بحاجات الجمهور و محاولة إشباعها بحیث ال یتنافى ذلك مع العادات و  -

 .و القیم الریاضیة النبیلة التقالید 
مراعاة الحالة النفسیة للجمهور و مراعاة الدقة في اختیار الوقت المناسب و المكان المالئم  -

 .والوسیلة المجدیة حسب نوع وقدرة الجمهور
االهتمام باستخدام قواعد اللغة التي یخاطب بها الجمهور بما یتناسب مع درجة فهمهم لها وبما  -

ل استخدام اللغة اإلعالمیة و هي التي تجمع ما  یتناسب مع مستواه الثقافي و التعلیمي و یفضّ
 .بین اللغة الفصحى و العامیة 
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 )8(محاضرة رقم 

   اإلعالم الریاضي و التنشئة اإلجتماعیة في المجال الریاضي :تحت عنوان 

جزاءات ایجابیة و سلبیة تؤدي إلى  التنشئة االجتماعیة هي طرق تقدیم سلوكات فردیة اختیاریة ومعها
قبول البعض و نبذ البعض اآلخر ، فهو تأكید لتأثیر الجماعات الرسمیة و غیر الرسمیة في شخصیة 

أنها عملیة التطبیع اإلجتماعي و هي عملیة تعلم تمكن ) 1974(الفرد ، كما یعرفها ویرین جونسون
  .المتعلم من آداء أدوار اجتماعیة معینة

اإلجتماعیة هي نقل للحاجات و المطالب الحضاریة بأسالیب معینة لتحقیق نتاج معین فالتنشئة 
من الشخصیة هي عملیة دینامیة تتضمن التفاعل و التغییر ، وأیضا هي عملیة معقدة تستهدف مهام 
كبیرة وتتصل بأسالیب ووسائل متعددة لتحقیق ما تهدف إلیه هي أیضا عملیة نقل للقوى الحضاریة 

  .یة الموضوعیة لتكون قوى فردیة داخلیة شخصیةالخارج

ومن خالل التعریفات السابقة نستطیع أن نستخلص أن التنشئة اإلجتماعیة عملیة مستمرة مدى 
الحیاة مع اختالف في الدرجة فتعلم أفكار جدیدة ومعاییر جدیدة و اكتساب انفعاالت جدیدة ال یتوقف مع 

و لكن هذا التعلم یستمر مع اإلنسان طوال حیاته وال شك أن هناك  فترة معینة أو مع نهایة فترة الدراسة
أدوار جدیدة یكتسبها اإلنسان و یترتب علیها أنواع جدیدة من السلوك تتناسب و طبیعة العصر الذي 
یعیش فیه هذا اإلنسان و أبرز صفة یمكن أن یوصف بها هذا العصر أنع عصر اإلعالم و مع التقدم 

  .تضاعفت فعالیة و أثر هذا اإلعالم التكنولوجي الهائل 

واإلعالم بما یملكه من امكانیات تكنولوجیة متطورة یمكنه أن یقوم بدور التنشئة اإلجتماعیة من  
خالل اإلخبار والتحسیس والتوعیة و اإلبالغ باألخطار والمشاكل اإلجتماعیة المحدقة بالمجتمع و الترفیه 

یواجهها الشباب والمجتمع ككل في حیاتهم الیومیة، واإلعالم  و التخفیف من المشاكل والصعوبات التي
الریاض بكافة وسائله هو أفضل وسائل اإلتصال بالجمهور ،فهو علم یخاطب عقولهم و حقائق تحرك 
فیهم أسمى معاني اإلنسانیة و لذلك فأن تأثیره یكون أقوى و أعمق إذا عرفنا كیف نستخدم أسلوبه بطریقة 

اإلعالم الریاضي یعمل على إیجاد رأي عام یوجه بطریق أو بآخر نحو التمسك بآراء  فعالة و قادرة ، و
فهو یقوم بدور ثنائي فمن ناحیة .جاهات اجتماعیة أخرىواتجاهات اجتماعیة معینة والتخلي عن آراء وات
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یتضمن عملیة الضبط اإلجتماعي و من ناحیة أخرى فإنه یوفر الجو المناسب إلحداث التغییر 
اإلجتماعي السلس المنسجم أي أنه یسعى دائما إلى التبشیر بالقیم الریاضیة التي تسود المجتمع ومعتقداته 

غییر الثقافي و في تكوین الثقافات حین ینشر و یشرح و یفسر ویعلق على كما أنه سباق إلى إحداث الت
ل زاویة من زوایا حیاة المجتمع و لهذا نرى اإلعالم الریاصي یمتد لكي یصل إلى ك.األفكار و األراء

أفراده لتشكل مصدرا رئیسیا في ملء وقت الفراغ و التسلیة و تقدیم معلومات ریاضیة ، كما یفسر و 
لریاضیة في المجتمع الریاضي و التي تساهم في تكوین واقع ریاضي جدید ، كما أن اإلعالم الظواهر ا

السیاسیة ؤثر و یتأثر بالنظم اإلجتماعیة و الریاضي جزء من حركة المجتمع ككل تنعكس فیه طبیعته كما ی
اضیة تجعل منه و اإلقتصادیة الموجودة داخل المجتمع ، وله تأثیرات هامة على األفراد والمؤسسات الری

قوة اجتماعیة حقیقیة ، و یتفق العدید من الباحثین أن األثر األكبر لإلعالم الریاضي هو تعدیل المواقف 
  .أكثر من تفسیرها و یعمل على تعزیز و إعادة تثبیت القیم والمفاهیم و األنماط السلوكیة الریاضیة 

ن في المجال اإلعالمي عامة واإلعالم الریاضي لقد نال اإلعالم الریاضي اهتماما بالغا من طرف الباحثی
خاصة نتیجة لإلنتشار الكبیر له و كذلك نتیجة للتوسع في استخدام أحدث األسالیب التكنولوجیة 

) األطفال(المعاصرة و بالتالي ازدیاد حجم دوره في المجتمع الریاضي ، فمثال العالقة بین الناشئین 
حور الكثیر من الدراسات التي ظهرت جراء ما تخلفه أجهزة اإلعالم اإلعالم الریاضي كانت و ال تزال مو 

من آثار علیهم ، وتعد نظریة التعلم االجتماعي لألمریكي ألبرت باندورا من أفضل الدراسات التي تفسر 
  .هذه العالقة واآلثار التي تنجم عن العملیة اإلعالمیة اتجاه الناشئین
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 )9(محاضرة رقم 

  أنواع تأثیر اإلعالم الریاضي :تحت عنوان 

یمكن القول أن لإلعالم الریاضي أنواع عدیدة من التأثیرات یحدثها في الجمهور المتلقي للمعلومات    
  : الریاضیة یمكن عرضها وتبیانها كاألتي

و یقصد بالموقف رؤیة اإلنسان لقضیة أو شخص ما وشعوره : تغییر الموقف أو االتجاه الریاضي  .1
و من هذا الموقف یبني اإلنسان على أساسه حكمه على األشخاص الذین یصادفهم والقضایا اتجاهه، 

التي یتعرض لها ، وهذا الموقف قد یغیر سلبیا أو إیجابیا رفضا أو قبوال حبا أو كرها و ذلك بناءا على 
ا یبثه من المعلومات أو الحیثیات التي تقدم لإلنسان ، و اإلعالم الریاضي لدیة القدرة من خالل م

معلومات ریاضیة على تغییر النظرة الضیقة من جانب البعض للریاضة حیث یعتبرونها مضیعة للوقت 
من خالل قدرته على تغییر موافقتهم اتجاه بعض األشخاص الریاضیین والقضایا الریاضیة المعاصرة 

إلعالم الریاضي بعشرات فتغیر بالتالي حكمهم على هؤالء األشخاص و تلك القضایا فمثال حینما یمدنا ا
األحداث و المواقف عن أحد الفرق الریاضیة و التي یظهرها أعضاء هذا الفریق من عنف داخل الملعب 
و الذي قد یتمثل في االعتراض على قرارات الحكام أو االعتداء علیهم أو على العبي الفریق األخر أو 

  .غیر ذلك من مظاهر العنف 

د یغیر موقفه من هذا الفریق و یصبح هذا الفریق له سمعة غیر طیبة ویقترن و تكون النتیجة أن القارئ ق
اسمه بكل أحداث العنف و الشغب داخل المالعب و من األمثلة األخرى على تغییر الموقف االنتقال من 
حال العداء إلى حال المودة أو العكس بین جماهیر بعض األندیة، حیث یقوم اإلعالم الریاضي بتغییر 

الجمهور لتلك األندیة من خالل الدور الكبیر الذي تلعبه الجریدة مثال في تشكیل موقف الجمهور نظرة 
ضد جمهور النادي األخر مستغلة في ذلك على سبیل المثال انتقال أحد العبي الفریق من هذا النادي 

ما سبق یتبین و من خالل . إلى النادي األخر و الظروف التي دفعته للتغییر و تفضیل فریق على آخر 
لنا ضرورة أال یستقي الفرد معلوماته من مصدر واحد حتى ال یرى األمور من خالل وجهة نظر واحدة و 

  .التي قد تكون ناقصة أو منحازة لطرف على حساب اآلخر
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و المعرفة الریاضیة هي مجموع المعلومات الریاضیة التي لدى الفرد،وتشمل :تغییر المعرفة الریاضیة  .2
المعتقدات و المواقف و اآلراء التي تخص المجال الریاضي وكذلك السلوك الریاضي فهي بذلك  القیم و

إن التغیر في المواقف طارئ و عارض سرعان ما یزوالن بزوال . أعم وأشمل من الموقف أو االتجاه 
ؤثر اإلعالم المؤثر أما التغیر المعرفي فهو بعید الجذور یمر بعملیة تحول بطیئة تستغرق زمنا طویال فی

الریاضي في تكوین المعرفة الریاضیة فیقوم باجتثاث األصول المعرفیة القائمة لقصة ریاضیة أو موضوع 
خالل أصول معرفیة ریاضیة  ٕ ریاضي أو لمجموعة من القضایا والموضوعات الریاضیة لدى األفراد وا

  .جدیدة بدال منها

سلوب تقییمنا لألشیاء من خالل ما نتلقاه منه من إن تأثیر اإلعالم الریاضي في طریقة تفكیرنا و أ   
معلومات ریاضیة یؤدي إلى تحول في قناعتنا و معتقداتنا الریاضیة، فالعقائد الریاضیة حصیلة المعرفة 

  .الریاضیة التي اكتسبناها أي أن عقیدتنا في شيء ما هي نتاج ما تعلمناه عن ذلك الشيء 

عالم الریاضي قدرته على الوصول إلى قطاع كبیر من الجمهور من خصائص اإل: اإلثارة الجماعیة  .3
وهذا یمثل وجه من الوجوه اإلیجابیة لإلعالم الریاضي إال أن الوجه السلبي له یتمثل في إساءة استخدام 
ذلك، ففي البطوالت الریاضیة الدولیة یقوم اإلعالم الریاضي بمهمة الحشد الجماهیري لضمان مؤازرة فرقها 

حیث تعمل على استنهاض الحس الوطني أو الشعور القومي للجماهیر لدفعها إلى االلتفاف حول القومیة 
و عملیة اإلثارة الجماعیة التي یقوم بها . الفریق من أجل تحقیق الفوز و هذا ما یسمى باإلثارة الجماعیة

روجها من إحدى اإلعالم الریاضي یمكن أن تحدث نتیجة هزیمة بعض الفرق و خاصة الفرق القومیة و خ
البطوالت الدولیة كالتصفیات النهائیة لكأس العالم لكرة القدم الذي كان یعد بمثابة الحلم لهذه الجماهیر 
نتیجة للتقصیر الواضح في أداء الالعبین و األخطاء الفادحة في التشكیل في وقت هم كانوا فیه أقرب 

إن حسن . مة على أرضه و وسط جمهوره إلى الفوز من الفرق األخرى خاصة إذا كانت البطولة مقا
فن إدارة "التصرف في أوقات األزمة و القدرة على التعامل مع معطیات و ظروف تلك األزمة یسمى 

،حیث یدخل في هذا الفن توظیف اإلعالم الریاضي للتأثیر في الجماهیر و دفعها في االتجاه " األزمات
ولتجنب . اهیر و تحریكها لتتكیّف مع ظروف هذه األزمةالذي یراد لألزمة أن تسیر فیه، أي إثارة للجم

مثل هذه األزمات ال بد أن یتمیز اإلعالم الریاضي بالموضوعیة في تقدیمه للمادة اإلعالمیة بعدم المغاالة 
  .و المبالغة و العمل على تهیئة الجماهیر لمثل هذه المواقف كالربح والخسارة
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وقفه من المثیرات الحسیة أو المنبهات الذهنیة التي تواجهه ،حیث اإلنسان في م: االستثارة العاطفیة .4
المشاعر أو العواطف و المنطق أو العقل، و تستطیع أن نتحدث عن عقل ومنطق واحد : یتنازعه أمران

لكن هناك عدة عواطف كالحب و الكراهیة، الحزن، السعادة و غیرها من العواطف والعقل هو عدم 
ما یعترض اإلنسان من مثیرات حیث یخضع السلوك اإلنساني استجابة لمثیر ما إلى االستجابة التلقائیة ك

حسابات دقیقة یقدر فیها الربح والخسارة، و العواطف كامنة داخل الفرد یتم استثارتها حینما یفقد العقل أو 
تطیع أن المنطق دوره في السیطرة علیها و كثیرا ما یحدث ذلك ،و اإلنسان مهما بلغ من الجهد ال یس

یتحكم في مشاعر الحزن أو الكراهیة أو الحب على سبیل المثال و اإلعالم الریاضي یتمتع بقدرة فائقة في 
التعامل مع عواطف اإلنسان من خالل استخدامه ألسالیب العرض بما تملكه من إمكانیات تخاطب الفكر 

  .و الوجدان

لواقع الریاضي و یقدمه للجمهور كما هو حیث یقوم اإلعالم الریاضي بصیاغة ا: صیاغة الواقع  .5
ویقصد بالواقع ذلك الجزء الذي یعرضه أو ینشره اإلعالم الریاضي حول األحداث و القضایا والموضوعان 
الریاضیة المعاصرة داخل المجتمع الریاضي حیث یبدو وكأنه واقعي و طبیعي و معبر عن الحقیقة و هذا 

ضي و لكن في أحیان أخرى قد یتجاهل اإلعالم الریاضي صیاغة ما یجب أن  یكون علیه اإلعالم الریا
مة السائدة في مجتمع ما و لكن اإلعالم  هذا الواقع فمثال قد یكون اهتمام الناس بنوع من الریاضة هو السّ
الریاضي من خالل تركیزه على جزء صغیر في المجتمع یهتم بهذا النوع من الریاضة ویعطي انطباعا 

ع الحقیقي السائد في هذا المجتمع و مثل هذا النوع من السیاسة اإلعالمیة لإلعالم مختلفا عن الواق
  .الریاضي تكون عواقبه و خیمة
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 )10(محاضرة رقم 

  مشاكل اإلعالم الریاضي :تحت عنوان 

ّ أهمیة تدعیم النشاط الریاضي في بالدنا و تكریس أنواع الممارسات الریاضیة مع وجود اإلعال        م إن
الریاضي الذي یستقطب أنظار الجماهیر المهتمة بالقضایا الریاضیة خاصة وأن الدراسات تثبت أن نسبة 

ریاضة من أحداث اإلقبال على األخبار الریاضیة في تصاعد و تحسن مستمر بحكم ما تصنعه ال
فسها مكانا وقد تمكنت كل الوسائل اإلعالمیة المتخصصة في الریاضة من أن تجد لن .نشاطات ریاضیةو 

حیث أنها تعتمد على المناقشة والسبق الصحفي، . في الوسط المزدحم الذي تعرفه الساحة اإلعالمیة عندنا
غیر أن واقع اإلعالم الریاضي أصبح یعاني من مشاكل عدیدة منها ما یتصل بالجهاز اإلعالمي و كذلك 

التظاهرات الریاضیة التي تشهدها الساحة العراقیل الیومیة التي تواجهها الصحافة الریاضیة في تغطیة كل 
الریاضیة في بالدنا و منها ما تتعلق بالحصص والنشرات و المواضیع الریاضیة، كما نجد أن الوسائل 
اإلعالمیة المتخصصة في الریاضة أصبحت تعاني هي األخرى من عدة إشكاالت تتلخص خاصة في 

المتخصصة مما یصعب مهمة الحصول على األخبار انعدام التنسیق بینها وبین االتحادیات الریاضیة 
الریاضیة من المصادر الرسمیة ، كما أن صحفیي القطاع أو الصحفیین الریاضیین یفتقدون إلى إطار أو 

. هیكل تنظیمي یجمعهم بالرغم من المحاوالت العدیدة الرامیة إلى انشاء رابطة للصحافیین الریاضیین
لیه باعتباره النشاط الذي تأثر تي یالقیها اإلعالم الریاضي و القائمین عوبالرغم من مشاكل و العراقیل ال

تطور تقدم و یتأثر بالقضایا الریاضیة و بواقع النشاطات و األحداث الریاضیة إال أنه ال یزال قائما و في و 
مستمر و ذلك ما نالحظه من خالل إنشاء صحف أسبوعیة و یومیة و إنشاء قنوات فضائیة خاصة 

  .ضة وذلك راجع إلى اإلقبال الواسع علیه كونه یتوجه إلى الفئة الحیویة النشطة وهي فئة الشباببالریا
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 )11(محاضرة رقم 

  أبعاد تأثیر وسائل اإلعالم الجماهیریة :تحت عنوان 

یعد موضوع تأثیر وسائل اإلعالم في الفرد من المواضیع التي نالت أولویة في سلم إهتمامات 
 1955ختلف مجاالت المعرفة، حیث إهتم به هؤالء منذ أكثر من ستین سنة، ففي سنة الباحثین في م

على وجه التحدید وصل كل من الزارسفیلد و مورتون إلى أن الهاجس الذي یطرحه موضوع تأثیر وسائل 
  :اإلعالم، ینبع من أربعة أبعاد وهي

 نزعاج البعض المكانة التي أصبحت تحتلها وسائل اإلعالم الجماهیریة نتیجة إن ٕ تشارها الواسع وا
 .لكون الفرد العادي ال یستطیع فعل الشيء الكثیر أمام مضامینها فهو ال سلطان له علیها

  التخوف من اإلستغالل الذي یمكن أن یمارسه البعض بواسطة وسائل اإلعالم، بحیث یعرض
ا ما، على أنه الوضع المثالي، وكل ً ا أو ثقافی ً قتصادی ٕ ا وا ً ا إجتماعی ً وضع خارج هذا اإلطار  وضع

یجب التمرد علیه، هذا العرض الالمنطقي یؤدي بدوره إلى إضعاف النقد اإلجتماعي لوضع 
ا من حیث النقد ا ضعیفً ً  .جمهور

  أن وسائل اإلعالم فیما تعرضه، تشجع على إنتشار الذوق الهابط بحرصها على إرضاء قطاع
 .لقیم السائدة في المجتمعمن الجماهیر، على حساب النظم األخالقیة ومنظومة ا

  یرى الكثیر أن وسائل اإلعالم، ألغت ما تم إكتسابه من منافع إجتماعیة بفضل كثیر من
حترام حقوق اإلنسان ٕ أي  –إلخ، فهي ...األشخاص والجماعات، من تنظیم عمل وتعلیم مجاني وا

تي تتوافق في تعمل على إستغالل وقت الفراغ لعرض المواد اإلستهالكیة ال –وسائل اإلعالم 
 .الكثیر من األحیان مع الطابع الثقافي ذو المستوى الهابط

حیث شكلت هذه األبعاد والمخاوف فیما بعد قاعدة إلنطالق عدة نظریات حاولت في مجملها 
ذا حاولنا بدورنا تصنیف تلك المحاوالت  ٕ البحث عن الكیفیة التي تؤثر بها وسائل اإلعالم في األفراد، وا

ول بعدین أساسیین، على األقل ما یساعدنا على فهم معطیات هذه الدراسة، وهما البعد نجدها تدور ح
  .النفسي لتأثیر وسائل اإلعالم والبعد اإلجتماعي
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 )21(محاضرة رقم 

 المدخل النفسي لتأثیر وسائل اإلعالم الجماهیریة :تحت عنوان 

راسة الظاهرة اإلعالمیة اإلتصالیة، النموذج النفسي أو السیكولوجي، من المقاربات األساسیة لد إن
ا على محاولة تفسیر التأثیرات التي تحدثها مضامین وسائل اإلعالم على األفراد فهي  ً التي تعتمد أساس

ویحكم هذا ...تنطلق من دراسة الظواهر التي تنتجها هذه التأثیرات والتي تترجم إلى مواقف ونماذج إدراكیة
فالمرسل له دافع والمستقبل له  -إذ ال یوجد سلوك بال دافع –اإلستجابة المنظور قاعدة الدافع والدلیل و 

ا إلستقبال  وبالتالي فإن هذا الدافع یجعل المرسل ینتقي أفضل الرسائل لتحقیق الهدف  –الرسالة دافع أیضً
  .ویستجیب المستقبل إستجابة مناسبة لطبیعة الشحنة اإلنفعالیة التي حققتها الرسالة –

رات السلوكیة للظاهرة اإلعالمیة اإلتصالیة القسط الكبیر من الدراسات والنظریات، أخذت التفسی
أي رد (كمنبه، في سلوك الفرد كإستجابة ) أي رسالة(وهي تعني اإلنتباه إلى ما یمكن أن تحدثه الرسالة 

ا ) فعل الواضح الذي یمكن مالحظتهال ً  –به من(، وقد جمعت كل الدراسات التي تنطوي على الزوج مع
على أیدي خبراء علم  19تحت ما یسمى بالنموذج المعرفي الذي زاد شعاعه في أواخر القرن ) إستجابة

النفس اإلجتماعي الذین طوروا النظرة النفسیة للمجتمع، بإعتبار أن هذا األخیر ما هو إال مجموعة من 
أهمیة بالغة ) المعرفي(موذج التصرفات التي تشكل في تفاعلها سلوك المجتمع، وعلیه فقد إكتسى هذا الن

  : في دراسة تأثیرات اإلتصال على األفراد خاصة 

  الكیفیة التي یتلقى بها الفرد الرسائل اإلعالمیة مهما كانت طبیعتها، وهل یختلف هذا التلقي
 .بإختالف طبیعة تكوین الرسالة و شكلها 

  ئل اإلعالمالطریقة التي یتكون بها الفعل من خالل الصور التي تقدمها وسا. 
 الكیفیة التي تتغیر بها المواقف والسلوك أثناء التعرض لمضامین وسائل اإلعالم أو بعده. 
 طبیعة الحاجة التي تلبیها مضامین وسائل اإلعالم لدى الفرد. 
 نواحي اإلشباع التي تقدمها مضامین وسائل اإلعالم. 

ل بین العناصر اإلتصالیة للعملیة هذه النماذج وغیرها، ساهمت بشكل كبیر في إدراك حركة التفاع
ا على مستوى  ً ا لدراسة الظروف اإلنسانیة سواء ً ا واسع ً اإلعالمیة، فهي بطرحها لهذه اإلنشغاالت تفتح باب
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ا على دراسة عملیات التغییر في المجتمع وتحدید األبعاد  ا أیضً ً ا واسع ً الفرد أو المجتمع، كما فتحت باب
  .نسانالنفسیة التي تتحكم في سلوك اإل

وسوف نعرض فیما سیأتي إلى بعض النظریات التي تدخل في هذا اإلطار مع مالحظة أن دراستها 
  .لن تتعدى األبعاد التي تشغل إهتمامات الدراسة، أي أبعاد تأثیر مضامین وسائل اإلعالم في الفرد
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 )31(محاضرة رقم 

 عالم الجماهیریةالمدخل اإلجتماعي لتأثیر وسائل اإل :تحت عنوان 

 ً ا من العناصر، تقوم في مجملها بإدراج تظهر المقاربة اإلجتماعیة في عدة أشكال تتضمن عدد
إستعمال وسائل اإلعالم الجماهیریة في البیئة اإلجتماعیة التي تعمل فیها، وعلیه فهذه المقاربة ترتكز على 

  :مستویین

ا على عناصر كل  التحلیل الجزئي الذي یساعد على دراسة العالقة بین ً التكنولوجیا ومستعملیها بناء
ومن التحلیل الكلي الذي یساعد  .منها، أي خصائص التكنولوجیا من جهة، وبیئة الفرد من جهة أخرى

على إدماج طرفي هذه العالقة في الشروط اإلجتماعیة وعالقة القوة اإلجتماعیة التي یمكن أن تؤثر فیها، 
دیة والسیاسیة والثقافیة واإلیدیولوجیة، وكذلك الوسط اإلجتماعي وطبقات والمقصود هنا الشروط اإلقتصا

وفي هذا اإلطار تدخل النظریات التي  .والعناصر اإلجتماعیة األخرى… اإلنتماء والجماعات العرقیة
ا فهي في مجملها تهتم بالتأثیر في وسط عناصر ومتغیرات وَأطر إجتماعیة  سوف یتم عرضها الحقً

نطالقًا من اإلنتقادات الموجهة لنظریة . عملیة تلقي المعلومات ووظائف وسائل اإلعالمتتفاعل فیها  ٕ وا
التأثیر المطلق، توجه الباحثون إلى دراسة أسباب أخرى تفسر تأثیر وسائل اإلعالم،  حیث أدرج مفاهیم 

العالقات  جدیدة في میدان علم النفس اإلجتماعي إنطالقًا من مقارنة تأثیر وسائل اإلعالم بتأثیر
الشخصیة في قرارات الفرد، هذه الدراسات التي أثبتت أن تأثیر وسائل اإلعالم ال یكون إال في خضم 
العالقات اإلنسانیة التي تعد أساسیة للفرد، وأن هذا األخیر معرض لعدة تأثیرات أهم في بعض األحیان 

ناول مختلف المقاربات التي تنطلق من وسائل اإلعالم مثل الجماعات التي ینتمي إلیها الفرد، وسوف نت
  . بشيء من التفصیل) اإلجتماعي(من هذا البعد 
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 )41(محاضرة رقم 

  تطور مفهوم المجتمع الجماهیري :تحت عنوان 

ظهر المجتمع الجماهیري نتیجة التغیرات الكبرى التي شهدتها أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة في 
ور المجتمع الصناعي، وتحول نمط اإلنتاج من اإلقطاع إلى القرن التاسع عشر خاصة منها ظه

الرأسمالیة وظهور التصنیع بشكل كبیر وتوسیع تقسیم العمل والتمركز السكاني وعملیة صنع القرار 
نتشارها إلى المناطق المتباعدة، وظهور الحركات  ٕ السیاسي والتطور الكبیر لوسائل النقل واإلتصال وا

ففرضت الثورة الصناعیة   .ح الحق في التصویت للطبقات اإلجتماعیة المختلفةالسیاسیة الناتجة عن من
على أصحاب المصانع والورشات الجدیدة بأن یعملوا على أن یتخلى العمال عن القیم التقلیدیة التي یمكن 
ا ما كان یربطهم بطابع الحیا ً ة أن تشكل حاجز للشروط الجدیدة لإلنتاج، وبالفعل فقد وضع هؤالء جانب

الریفیة وما یتعلق بها من تحدید للزمان والمكان للتكیف مع الوتیرة المیكانیكیة المتكررة لإلنتاج في 
المصانع واألصناف الجدیدة لألنماط الصناعیة، وقد ساعد التقسیم العالمي للعمل الذي وضعه فریدریك 

العمل الصناعي  ، على الفصل النهائي بین سیرورة1800منذ سنة  Frederick TAYLORتایلور 
وتقالید الحرف التقلیدیة، ما جعل العمال الصناعیین یفتقدون الرقابة على عملهم الخاص، كل هذه 

جمهرة الوجود "العملیات التي طالت األغلبیة الساحقة من أفراد تلك المجتمعات أدت إلى ما یسمى بـ
جتمع تحول على إثر تلك ، أي أن المLa Massification De L’existence Sociale" اإلجتماعي

ا إلى مجتمع یتمیز بتعقید أكبر  المظاهر من نظام إجتماعي تقلیدي مستقر یرتبط فیه الناس ارتباطا وثیقً
ا عن بعضهم البعض ً    .حیث ینعزل فیه األفراد إجتماعی

ال یبدي الفرد تحت ضغط المجتمع الجماهیري ومظاهره أي مقاومة، وفي بعض األحیان ال یعي 
ع للسیطرة وأنه مستعد في أي وقت ألي شيء یدخل في إطار تلبیة حاجیاته، فهو على درجة أنه خاض

  .عالیة من التوجیه الالشعوري ومن خالل نقطة ضعفه وهي الالشعور

ا كثیر العدد، إذ هناك عدد من الدول ذات  –كما تدل علیه العبارة  –المجتمع الجماهیري ال یعني  ً مجتمع
لكننا ال نستطیع نعتها بالمجتمعات الجماهیریة، وعلى حد تعبیر فلیب بروتون یشترط كثافة سكانیة كبیرة و 

من جهة شكل العالقات اإلجتماعیة التي تربط األفراد فیما بینهم، ومن جهة أخرى : في ذلك خاصیتین
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تماعي نمط النظام اإلجتماعي القائم، بمعنى أخر أن هذا المجتمع یتجه أكثر فأكثر إلى تنحیة كل بعد إج
  .لعالقة الفرد باآلخرین لصالح التقسیم اإلجتماعي واإلستغالل اإلقتصادي

أصبحت للوسائل التي ظهرت وتطورت في فضاء المجتمع الجماهیري مثل وسائل اإلعالم الجماهیري 
، واإلعالم الریاضي واإلعالم اآللي والنقل والتمركز الصناعي، مهمة التنمیط الثقافي واإلیدیولوجي للعمال

حتى یلتحقوا بصفة إرادیة بنظام اإلستهالك الجماهیري الجدید، وانتقلت الفكرة لتعم كل أفراد المجتمع عبر 
ا على ما أنتجه علم النفس وعلم النفس  ً آلیات وطرق إستعملت فیها التكنولوجیات الجدیدة إستعماًال مبنی

لها، وأصبح األفراد على إثر هذا الحصار  اإلجتماعي من تقنیات دقیقة للتأثیر، كان اإلشهار المنفذ األول
اإلجتماعي ال یفرقون بین حاجاتهم الشخصیة والحاجات التي تفرض علیهم على أنها الشيء –النفسي

ا   –كما یرى ذلك ماركویس –الذي یریدونه، وعن طریق اإلشهار وعملیة التنمیط أصبح هؤالء أیضً
إلعالم الجماهیري واإلشهار إلى درجة أنهم فقدوا خاضعین إلى إستعمار إیدیولوجي عن طریق وسائل ا

  .معنى حاجاتهم الحقیقیة
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