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 )1(محاضرة رقم 

  مدخل لإلعالم و اإلتصال الریاضي

  :مفهوم اإلعالم  -1

اشتقّت كلمة إعالم من الفعل علم ، تقول العرب استعلمه الخبر فأعلمه إیاه أي صار یعرفه بعد أن طلب       
  .)527المنجد، ص ( معرفته ، فلغویا معنى اإلعالم نقل األخبار 

هو عملیة نشر وتقدیم "ر الجمهور بالمستجدات الحدیثة، إذا فاإلعالم أما اصطالحا فهو إبالغ أو إخبا      
المعلومات الصحیحة وحقائق واضحة و أخبار صادقة و موضوعات دقیقة ووقائع محددة ومنطقیة وراجحة 

ویقول الدكتور عبد اللطیف حمزة أن  )337زهران، ص (".للجمهور مع ذكر مصادرها خدمة للصالح العام
زوید الجمهور بأكبر قدر ممكن من المعلومات الصحیحة و الحقائق الواضحة وبقدر ما تكون اإلعالم هو ت"

، 1965عبداللطیف، (  "الصحة أو السالمة في هذه المعلومات أو الحقائق یكون اإلعالم ذاته سلیما وقویا
  .)33ص

ق الثابتة التي تساعدهم على تزوید الناس باألخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة والحقائ"كما أن اإلعالم هو 
تكوین رأي صائب في واقعة من الوقائع أو مشكلة من المشكالت، بحیث یعبر هذا الرأي تعبیرًا موضوعیًا عن 

  )12، ص 1969إمام، ( "عقلیة الجماهیر واتجاهاتهم ومیولهم

مناقشة والحوار و و على هذا األساس اإلعالم یخاطب عقول الناس و عواطفهم السامیة و یقوم على مبدأ ال
اإلقناع مما جعله یضاف إلى الظواهر اإلجتماعیة ، إذ یقوم على تنظیم التفاعل بین الناس والتعاطف السائد 
بینهم، فهو إذن عملیة استقصاء للواقع و تحلیل و نشر هذه الوقائع بواسطة وسائل إعالمیة تهدف إلى تعلیم 

  .ظم اإلجتماعیة و اإلقتصادیة والسیاسیة السائدة في المجتمعوتبصیر الجماهیر ، وتتأثر بشكل أو بآخر بالن

من هنا یمكن وضع تعریف حسب ما تم تقدیمه آنفا، فنقول أن اإلعالم هو عملیة بّث حقائق واقعیة أو      
دیثة واسعة اإلنتشار مثل الصحف معلومات على جمهور عریض من الناس باستعمال وسائل متطورة ح

  .إلى آخره...و التلفزیون و المسرح  المجالت و اإلذاعةو 
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  :مفهوم االتصال  -1-2

ف اإلتصال أنه          أي " هناك العدید من التعاریف الخاصة باالتصال لكن من بین أكثرها شمولیة الّذي یعرّ
، فهذا التعریف یركز على ضرورة وجود معرفة )51، ص 1983شرف، ( "نشاط في المعلومات المشتركة

عناصر اإلتصال حتى تستطیع تبلیغ المعنى و المعلومة من جهة و فهمها من جهة أخرى، كما أنه مشتركة بین 
عام، ونجد فریدمان یعرف اإلتصال بأنه إیصال الخبر بین مرسل ومستقبل له سواء شخصا أو جهازا 

قتضي االهتمام ویعتبر هذا المفهوم مفهوما اجتماعیا بینما المفهوم اإلعالمي ی )11، ص 1993احدادن، (آلیا
بمحتوى الخبر كما أن هذا التعریف ال یهتم بوسیلة االتصال رغم أن هذه أصبحت مهمة و لذلك یطلق علیها 

االتصال لیس : " باختصار كلمة اتصال لما لها من أهمیة یجب التركیز علیها ،حیث یقول الدكتور زهیر احدادن
نعني كذلك . )11نفس المرجع ،ص  احدادن،( "لهو فقط الخبر و نقله ولكن كذلك نظام و أجهزة ووسائ

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

  )28، ص 1987ذبیان، ( ". الشخصي بین األفراد بالتعامل الیومي فیما بینهمعن طریق االندماج 

كما أن كلمة اتصال بالرغم من تداولها الواسع إال أنها تحمل معاني مختلفة عدیدة، أو بوصفها علما أو فنا أو 
تعبر على  عالقات إنسانیة أو رسائل اتصال جماهیریة أو حسابات آلیة شخصیة أو إرشادا نفسیا، كما أنها

  )36، ص 2002شناني ، (  .إلخ...عملیة هادفة مقصودة أو طبیعیة تلقائیة
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  :الفرق بین اإلعالم و اإلتصال -1-3

یعد اإلعالم فرعا من فروع اإلتصال أو عملیة متضمنة فیه، ذلك أن اإلتصال عام بمعني أنه ال یقتصر        
شمل اإلتصال اإلنساني و اإلتصال بین مخلوقات اهللا و اإلتصال على اإلتصال اإلنساني أي اتصال البشر بل ی

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

وتجاربه ومدركاته، أما اتصال الناس باآلخرین فإنه باإلمكان تقسیمه إلى قسمین أولهما اتصال اإلنسان  أفكاره
  .بأخیه اإلنسان و ثانیهما اتصال اإلنسان بغیره من مخلوقات اهللا

و ببساطة أكبر یمكن القول أن الفرق الجوهري بین اإلعالم و اإلتصال أن األول ثانوي وخاص یدخل تحت لواء 
لثاني الذي یعتبر عام و رئیسي كما أن األول أي اإلعالم مجرد إبالغ الخبر أو المعلومات دون تلقي أثر الخبر ا

و رد فعل الجمهور من الخبر الموجه إلیهم بینما اإلتصال هو تبادل للمعلومات و حدوث ما یسمى إعالمیا 
  )11رجع، ص ذبیان ، نفس الم(  . feed-backبرجع الصدى أو التغذیة الرجعیة 

  :مفهوم اإلعالم الریاضي  -1-4

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 الریاضي یهدف أوال 

. ال كل المعلومات واألخبار إلى الریاضیین و العاملین في المجال الریاضي بشكل عاموقبل كل شيء إلى إیص
وفي هذا المجال یمكن لنا عرض بعض التعاریف الخاصة باإلعالم الریاضي ومن أبرزها التعریف الذي قدمه 

و شرح القواعد  الدكتور أدیب خضور الذي یعرفه على أنه عملیة نشر األخبار والمعلومات و الحقائق الریاضیة
و القوانین الخاصة باأللعاب و األنشطة الریاضیة بقصد نشر ثقافة ریاضیة بین أفراد المجتمع و تنمیة وعیه 
الریاضي، و الصحافة من أبرز الوسائل اإلعالمیة فهي تمثل عنصر جذب و استقطاب للنشء و المساهمة في 

فنیة و الریاضیة فیصبحون أكثر قدرة على تحقیق قدر من تثقیفهم و إكسابهم المهارات والمعلومات العلمیة وال
  )87، ص 1994خضور، ( .النمو المتكامل
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ذلك النشاط اإلعالمي الذي یختص بتقدیم األخبار المتعلقة أساسا بالریاضة " كما یعرفه فیصل غامص على أنه 
یر و التحلیل وأیضا توجیه و المرتبطة بما تصنعه الریاضة من أحداث ریاضیة و التي یدعمها نوع من التفس

  )58، ص 1993غامص، ( ".فئات و شرائح المجتمع المهتمة بالریاضة 

عملیة نشر األخبار و "و یعرفه كذلك كل من خیر الدین علي عویس و عطا حسن عبد الرحیم على أنه 
ضیة للجمهور بقصد المعلومات و الحقائق الریاضیة وشرح القواعد و القوانین الخاصة باأللعاب واألنشطة الریا

 )22، ص 1998عویس وعبدالرحیم،( ".نشر الثقافة الریاضیة بین أفراد المجتمع و تنمیة و عیه الریاضي 

   :عنـاصر اإلعالم الریاضي -1-5

ال یختلف اإلعالم الریاضي على اإلعالم العام فهو یحوي أربعة عناصر متمثلة في المرسل والمستقبل        
  :ة و أخیرا الرسالة و التي یمكن شرحها كاآلتيو األداة أو الوسیل

و هو صاحب الرسالة اإلعالمیة أو الجهة التي تصدر عنها هذه الرسالة سواء كانت هذه : المرسل .1-5-1
  .الجهة نادي أو إتحاد أو العب أو مدرب أو غیره

  . هو من توجه إلیه الرسالة اإلعالمیة سواء كان فردا أو جماعة: المستقبل  .1-5-2

هي ما تؤدى به الرسالة اإلعالمیة سواء كانت صحیفة أو إذاعة أو تلفزیون أو : األداة أو الوسیلة  .1-5-3
  .غیرها

و هو ما تحمله وسیلة اإلعالم الریاضیة لتبلیغه أو توصیله إلى المستقبل : الرسالة أو المضمون .1-5-4
لمضمون الذي تقدمه هذه الرسائل ومدى اعتماده على ویعتمد اإلعالم الریاضي في بلوغ أهدافه على الرسالة و ا

الحقائق و األرقام و مسایرته لروح العصر و الشكل الفني المالئم ومناسبته لمستوى الجمهور من حیث أعمارهم 
و حاجاتهم و یتم نقد اإلعالم الریاضي وتقویمه إیجابا أو سلبا على ضوء توفر هذه الشروط و المعاییر التي إن 

جعل تأثیرها في الناس أكبر و تستحوذ على ثقتهم وتفاعلهم معها و حول عناصر اإلعالم الریاضي هذه تحققت ت
  )22عویس وعبدالرحیم نفس المرجع، ص( بنیت نظریة اإلتصال و تفسیراتها لسیكولوجیة اإلعالم الریاضي
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تصالیة في المجال الریاضي مما سبق نستنتج أن لإلعالم الریاضي عناصر قائمة على إنجاح العملیة اإل      
بدءا بالمرسل صاحب المعلومة مرورا على األداة وما تحویه من رسالة وصوال إلى المستقبل الذي یتحصل على 

  .معلومة متعلقة بالمجال الریاضي 

  :أهمیة اإلعالم الریاضي -1-6

م الریاضي قدیما و حدیثا بمثابة المدرسة العامة التي توصل عمل المؤسسات الریاضیة یعتبر اإلعال
المختلفة كاألندیة و مراكز الشباب بل و التعلیمیة بمراحلها المختلفة وتتجاوزها فتقرب الفروق بین الناس عن 

قیم والتقالید الریاضیة السلیمة، طریق ما تنشره بینهم من خبرات تعدل بین سلوكهم كبارا و صغارا بما یتالئم مع ال
و لإلعالم الریاضي دور متشعب في المجتمع ظهر بجالء بعد انتشاره على نطاق واسع في القرن العشرین 
ولذلك أخذت الحكومات على اختالف سیاساتها الفكریة تخصص لها الصحف و القنوات اإلذاعیة و التلفزیونیة 

من حیث رفع مستوى الثقافة الریاضیة للجمهور و زیادة الوعي الریاضي و توجهها نحو تحقیق أهدافها الداخلیة 
لهم بأهمیة دور الریاضة في حیاتهم العامة والخاصة، واستخدامها أیضا للوصول إلى أهدافها الخارجیة من حیث 

،و في  تعریف العالم بحضارة شعوبها الریاضیة و التي تعكس بدوره رقي هذه الدول و تقدمها في شتى المجاالت
ظل التقدم العلمي والتكنولوجي الكبیر و السریع في المجال الریاضي تبرز أهمیة اإلعالم الریاضي وضرورة 
إحاطة األفراد بالمجتمع علما بكل ما یدور من أحداث و تطورات في هذا المجال وذلك في ظل الزیادة الكبیرة 

عویس وعبدالرحیم، نفس (. باشر بمصادر المعلومات و األخبار ألفراد المجتمع و بالتالي صعوبة اإلتصال الم
  )23المرجع، 

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

و عدم قدرة الفرد على مالحقة و متابعة هذا التدفق للمعلومات و الذي یعد من األمور الصعبة ، فأقل ما 
یوصف به هذا العصر أنه عصر المعلومات نتیجة للتقدم الذي لحق بالكمبیوتر واألقمار الصناعیة و ظهور 

م الریاضي بالتغلب على هذه الصعوبات شبكة االنترنیت ، وهنا تبرز الحاجة الضروریة و الملحة في قیام اإلعال
و اإلنسان في .بما یساعد جمهور الریاضة على استیعاب كل ما هو جدید في المجال الریاضي والتجاوب معه

نظر رجال اإلعالم عبارة عن نفس إعالمیة تتغذى بالخبر وتنمو بالفكر ، ومن هنا تبدوا أهمیة اإلعالم الریاضي 
ر الریاضة وتوجیه مشاعرهم الوجهة التي یریدها الموجه، فإذا وجهت نحو الخیر أیضا في السیطرة على جمهو 
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كانت وسیلة ال تضاهى في البناء و إذا وجهت العكس صارت شرّا مستتیرا ، فاإلعالم الریاضي بأنواعه المختلفة 
د المجتمع في المجال یؤثر تأثیرا كبیرا في الوقت الراهن و یشكل جوانب خطیرة من النمو السلوكي والقیمي ألفرا

  .الریاضي

  :أهداف اإلعالم الریاضي -1-7

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

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

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

نشر األخبار و المعلومات و الحقائق المتعلقة بالقضایا و المشكالت الریاضیة المعاصرة و محاولة  -
تفسیرها و التعلیق علیها لكي تكون أمام الرأي العام في المجال الریاضي و اعطائه الفرصة التخاذ ما 

قرارات اتجاه هذه القضایا أو تلك المشكالت وهذه هي أوضح أهداف اإلعالم الریاضي التي یراه من 
ترمي إلى توعیة الجمهور و تثقیفهم ریاضیا من خالل إمدادهم بالمعلومات الریاضیة التي تستجد في 

لتي حیاتهم على المستویین المحلي و الدولي و الترویح عن الجمهور و تسلیتهم باألشكال والطرق ا
 )24عویس وعبدالرحیم، نفس المرجع، ( .تخفف عنهم صعوبات الحیاة الیومیة
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  :خصائص اإلعالم الریاضي -1-8

ز اإلعالم بامتالكه للعدید من الخصائص و السمات التي تمیزه على غیره من أنواع اإلعالم           یتمیّ
  :المتخصص ومن أبرز هذه الخصائص نذكر

من جانبا كبیرا من االختیار حیث أنه یختار الجمهور الذي یخاطبه ویرغب في اإلعالم الریاضي یتض -
الوصول إلیه فهذا مثال برنامج إذاعي ریاضي موجه إلى جمهور كرة القدم وهذه مجلة ریاضیة خاصة بكرة السلة 

  .وهذا حدیث تلفزیوني موجه إلى جمهور كرة الید
ة على تغطیة مساحات واسعة ومخاطبة قطاعات كبیرة اإلعالم الریاضي یتمیز بأنه جماهیري له القدر  -

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

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

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

جتمع، فاإلعالم الریاضي بمثابة المرآة مع ما یقدمه من رسائل إعالمیة مع القیم والعادات السائدة في هذا الم
 )25صعویس وعبدالرحیم، نفس المرجع، ( .التي تعكس صورة و فلسفة هذا المجتمع 
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  :اإلعالم الریاضي في أوساط الشباب -1-9 

وطننا العربي بأهمیة كبیرة و خاصة لما له من  ضي في مختلف بلدان العالم و كذلكیحظى اإلعالم الریا
ومؤثر و فعال في في توجیه الرأي العام و كذلك في دعم وتطویر األنشطة الریاضیة و الشبابیة على  دور فعال

واإلعالم الریاضي عادة یستقطب أنظار الشباب كما أن كل وسیلة إعالمیة تخصص حیز  .مختلف مستویاته
دائم كون اإلعالم الریاضي معین لقضایا الریاضة ، فالدراسات تثبت أن األخبار الریاضیة في تصاعد مستمر و 

مرتبط بما تصنعه الریاضة من أحداث ووقائع، أما الساحة اإلعالمیة في الجزائر فإنها تزخر بالعناوین الریاضیة 
كما أن اإلعالم الریاضي في تعددیته اإلعالمیة توسع ،حیث تم في هذا المجال انشاء أسبوعیات و یومیات 

لكرة و الشباك الدولي، وظهور كذلك ما یسمى بالطبعة الریاضیة حیث متعلقة بقضایا الریاضة مثل جریدة ا
 el watanو  libertéأصبحت تقریبا معظم الجرائد تخصص یوم في األسبوع تطبع فیه عدد ریاضي كالخبر و 

  )118الدلیمي، ص (. وغیرها من الجرائد الغیر متخصصة

باعتباره نشاطا اجتماعیا وثقافیا في أوساط مهما یكون من أمر فإن واقع اإلعالم الریاضي في بالدنا 
الشباب ال یزال یتأثر بالواقع و الیزال محل انتقاد أفراد عددین سواء یخص الریاضیین أنفسهم أو اإلدارة أو حتى 
الجمهور وهذا بفعل أن كل المتعاملین أو المستهلكین لم یقفوا على المضمون الحقیقي لرسالة اإلعالم الریاضي 

ریسها في الواقع والصحافة الریاضیة ترفع من قیمة الریاضي ككل و تضرب بهم المثل بالنسبة للشباب الواجب تك
   .المتابع لألحداث الریاضیة وهذا في خدمة الحركة الریاضیة و الوسط الشباني
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  :وظائف اإلعالم الریاضي  -1-10

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

  :الجماهیر و یمكن إبراز تلك الوظائف كما یلي

لشباب و الذي یهتم إّن األخبار التي تغطیها الوسائل اإلعالمیة یقوم بتوجیه فئات ا: الوظیفة التوجیهیة 
أساسا باألخبار الریاضیة و المتعلقة بالحصص الریاضیة والنشرات و الصحف الیومیة و المجالت الریاضیة 

  .إلخ...

تقوم بها وسائل اإلعالم على أساس و صول األفكار العامة التي تنبثق من حركة : الوظیفة التثقیفیة 
داث في الساحة الریاضیة، فهي توعي الشباب و تثقفه في أمور األحداث و دراسة الظواهر التي تنظم حركة األح

  )45غامص،مرجع سابق،ص( .الریاضة عن طریق نقل األخبار والنتائج خاصة المنافسات الریاضیة

   :وظائف الصحافة الریاضیة -1-11

كما تتم هذه حیث تعتبر من أهم الوظائف التي تسعى إلیها الصحافة الریاضیة،  :األخبار والصحافة الریاضیة
الوظیفة من خالل التغطیة الصحفیة لكافة األحداث الریاضیة، بحیث یكون ذلك بدقة وموضوعیة، كما تساهم 
الصحافة الریاضیة، في تقدیم المعارف والمعلومات الریاضیة باإلضافة إلى القوانین األساسیة في األلعاب 

دَّ من التأكید على أنَّ الصحا .الریاضیة ُ فة الریاضیة تعتمد على مجموعة من المبادئ الضروریة في كما أنه ال ب
تناولها وصیاغتها لألحداث الریاضیة، بحیث ال یتم خلط اآلراء في الخبر باإلضافة إلى أن تكون عملیة النشر 

  .منصفة، باإلضافة إلى أن تحتوي على كافة الحقائق

ور كبیر في الصحافة الریاضیة بحیث یتم من حیث یقصد بها الوظیفة التي تلعب د :الشرح والتفسیر والتحلیل
خاللها إعطاء مجموعة من المعطیات الریاضیة بشكل واضح، وذلك على اعتبار أنَّ المعطیات ذات معلومات 

 .هامة في األحداث الریاضیة، كما تساعد على إزالة الغموض والمفاهیم غیر الواضحة في الصحافة الریاضیة
وجهات النظر حیال القضایا الریاضیة، كما تسعى إلى تكوین رؤیة موضوعیة باإلضافة قدرتها على تكوین 

   .حیال الموضوعات المطروحة، بحیث یكون ذلك من خالل استخدام األشكال الصحفیة المتنوعة
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حیث یقصد بها من أهم الوظائف الصحفیة في الصحافة الریاضیة، بحیث تؤكد  :النقد والتعلیق وطرح الرأي
لحریة في تناول الموضوعات الریاضیة، كما تسعى إلى تناول كافة االتجاهات المتعلقة بالریاضة، على المبادئ ا

ّد من وجودها في المجتمع الریاضي ُ     .والتي ال ب

حیث تلعب دور كبیر في الصحافة الریاضیة، بحیث  :تحقیق التكامل والترابط ما بین أفراد المجتمع الریاضي
الل االنتماء الصحفي تجاه الریاضة، باإلضافة إلى الرغبة باالرتقاء والتطور فیما تتم العالقة ما بینهم من خ

   .بینهم

حیث یقصد بها الوظیفة والتي تساهم في تعریف الجمهور المستهدف  :نقل التراث الریاضي من جیل آلخر
، باإلضافة إلى تعریفهم باألبطال والشخصیات الریاضیة البارزة، ومن ثمَّ قیاس مدى تأثیرهم باألفراد المتلقین

بالقیم والقواعد الضروریة في الریاضة، والتي بدورها تلعب دور كبیر في التأثیر على التقالید الریاضیة وعملیة 
   .التنشئة المجتمعیة الریاضایة لألجیال القادمة والناشئة

ت الریاضیة الصحفیة ومن حیث یقصد بها الوظیفة التي تسعى إلى جمع األحداث والموضوعا :التوثیق والتاریخ
ثمَّ العمل على توثیقها؛ بحیث تعتبر من المصادر الرئیسیة في الصحافة الریاضیة باإلضافة إلى تزوید 

 )2020مهدي، (  .المؤسسات الصحفیة بالمعلومات الریاضیة المهمة في أي وقت
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  )02(محاضرة رقم 

  :اإلعالم الریاضي سیكولوجیا  -1

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

سب طبیعة كل وسیلة من طرف إلى آخر ثم یقوم الجهاز العصبي لإلنسان باستیعاب إعالمیة و مصورة ح
  .الرسالة اإلعالمیة باعتبارها مثیرا یستجیب لها الجمهور

إّن االستجابة للرسالة اإلعالمیة تتضمن عملیات نفسیة كثیرة ، فالرسالة اإلعالمیة كمثیر لكي یستجیب       
قة وجذابة وغیر مملة تتناسب مع طبیعة هذا ،فاالست) المستقبل(لها الجمهور جابة المرجوة البد و أن تكون شیّ

الجمهور وتتفق مع طابع الشخصیة القومیة والمجال النفسي الذي یوجد فیه الفرد والجماعة و الدوافع و الغرائز 
لك فان االستجابة و الحاجات و الخبرة والغرائز وحیل الدفاع و التعلیم و غیر ذلك من محددات االستجابة، كذ

للرسالة اإلعالمیة في المجال الریاضي تتوقف على ما إذا كانت هذه الرسالة بسیطة أم مركبة مباشرة أو غیر 
و هناك بعض العوامل التي یجب توافرها في الرسالة .مباشرة ، كافیة أو غیر كافیة ، واضحة أم غیر واضحة

لجمهور الریاضي و بالتالي تحقق االستجابة المرجوة و هذه اإلعالمیة الریاضیة حتى یمكن أن یتفاعل معها ا
  :العوامل هي

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

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

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

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

مع مستواه الثقافي و التعلیمي و یفّضل استخدام اللغة اإلعالمیة و هي التي تجمع ما بین اللغة 
 )338، ص 1987زهران ، (  .الفصحى و العامیة 
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  : إلجتماعیة في المجال الریاضياإلعالم الریاضي و التنشئة ا -2

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

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

فالتنشئة اإلجتماعیة هي نقل للحاجات و المطالب الحضاریة بأسالیب معینة لتحقیق نتاج معین من 
وتتصل  الشخصیة هي عملیة دینامیة تتضمن التفاعل و التغییر ، وأیضا هي عملیة معقدة تستهدف مهام كبیرة

بأسالیب ووسائل متعددة لتحقیق ما تهدف إلیه هي أیضا عملیة نقل للقوى الحضاریة الخارجیة الموضوعیة 
  .لتكون قوى فردیة داخلیة شخصیة

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

مع نهایة فترة الدراسة و لكن هذا التعلم یستمر مع اإلنسان طوال حیاته وال شك أن هناك أدوار جدیدة یكتسبها 
سان و أبرز اإلنسان و یترتب علیها أنواع جدیدة من السلوك تتناسب و طبیعة العصر الذي یعیش فیه هذا اإلن

صفة یمكن أن یوصف بها هذا العصر أنع عصر اإلعالم و مع التقدم التكنولوجي الهائل تضاعفت فعالیة و 
  .أثر هذا اإلعالم 

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

من المشاكل والصعوبات التي یواجهها الشباب والمجتمع ككل في حیاتهم الیومیة، واإلعالم الریاض بكافة 
وسائله هو أفضل وسائل اإلتصال بالجمهور ،فهو علم یخاطب عقولهم و حقائق تحرك فیهم أسمى معاني 

و لذلك فأن تأثیره یكون أقوى و أعمق إذا عرفنا كیف نستخدم أسلوبه بطریقة فعالة و قادرة ، و  اإلنسانیة
اإلعالم الریاضي یعمل على إیجاد رأي عام یوجه بطریق أو بآخر نحو التمسك بآراء واتجاهات اجتماعیة معینة 

یتضمن عملیة الضبط اإلجتماعي  فهو یقوم بدور ثنائي فمن ناحیة.والتخلي عن آراء واتجاهات اجتماعیة أخرى
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 كما أنه سباق إلى إحداث التغییر الثقافي و في تكوین 

  ) 339زهران ، نفس المرجع، ص (  .و یفسر ویعلق على األفكار و األراءالثقافات حین ینشر و یشرح 
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و لهذا نرى اإلعالم الریاصي یمتد لكي یصل إلى كل زاویة من زوایا حیاة المجتمع وأفراده لتشكل 
مصدرا رئیسیا في ملء وقت الفراغ و التسلیة و تقدیم معلومات ریاضیة ، كما یفسر الظواهر الریاضیة في 

الریاضي و التي تساهم في تكوین واقع ریاضي جدید ، كما أن اإلعالم الریاضي جزء من حركة  المجتمع
المجتمع ككل تنعكس فیه طبیعته كما یؤثر و یتأثر بالنظم اإلجتماعیة والسیاسیة و اإلقتصادیة الموجودة داخل 

اجتماعیة حقیقیة ، و یتفق العدید المجتمع ، وله تأثیرات هامة على األفراد والمؤسسات الریاضیة تجعل منه قوة 
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 

مي عامة واإلعالم الریاضي خاصة لقد نال اإلعالم الریاضي اهتماما بالغا من طرف الباحثین في المجال اإلعال
نتیجة لإلنتشار الكبیر له و كذلك نتیجة للتوسع في استخدام أحدث األسالیب التكنولوجیة المعاصرة و بالتالي 

واإلعالم الریاضي كانت و ال ) األطفال(ازدیاد حجم دوره في المجتمع الریاضي ، فمثال العالقة بین الناشئین 
اسات التي ظهرت جراء ما تخلفه أجهزة اإلعالم من آثار علیهم ، وتعد نظریة التعلم تزال محور الكثیر من الدر 

االجتماعي لألمریكي ألبرت باندورا من أفضل الدراسات التي تفسر هذه العالقة واآلثار التي تنجم عن العملیة 
  .اإلعالمیة اتجاه الناشئین

  :اإلعالم الریاضي و الحاجات النفسیة -3

إشباع الحاجات النفسیة للجمهور المتلقي لكي نضمن نجاح اإلعالم الریاضي وكذلك إنه لمن الضروري 
لكي تحض الرسالة اإلعالمیة بالقبول لدى جمهورها المتلقي ، حیث أن الرسالة اإلعالمیة هادفة إلى تلبیة 

ن لإلعالم رغباتهم و تحقیق فائدة ملموسة لدیهم في حیاتهم الیومیة وهناك العدید من الحاجات التي یمك
  :الریاضي أن یشبعها و التي یمكن ذكرها كاآلتي

  الحاجة إلى المعلومات و المعارف و المفاهیم الریاضیة.  
  في المجال الریاضي) مشكالت الساعة(الحاجة إلى األخبار اآلنیة. 
  الحاجة إلى معرفة القواعد و القوانین و اللوائح المنظمة للهیئات الریاضیة. 
 مام بالقوانین الخاصة باأللعاب الریاضیة المختلفة الحاجة إلى اإلل. 

الحاجة إلى دعم االتجاهات النفسیة نحو الریاضة وتعزیز المعاییر و القیم و المفاهیم الریاضیة أو تعدیلها بما 
عویس وعبدالرحمان، نفس المرجع السابق، ص (  .یواكب التطور العلمي و التكنولوجي في المجال الریاضي

86(.  
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  أنواع تأثیر اإلعالم الریاضي -4

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 اتجاهه،: تغییر الموقف أو االتجاه الریاضي  .1
و من هذا الموقف یبني اإلنسان على أساسه حكمه على األشخاص الذین یصادفهم والقضایا التي یتعرض لها ، 
وهذا الموقف قد یغیر سلبیا أو إیجابیا رفضا أو قبوال حبا أو كرها و ذلك بناءا على المعلومات أو الحیثیات التي 

ما یبثه من معلومات ریاضیة على تغییر النظرة تقدم لإلنسان ، و اإلعالم الریاضي لدیة القدرة من خالل 
الضیقة من جانب البعض للریاضة حیث یعتبرونها مضیعة للوقت من خالل قدرته على تغییر موافقتهم اتجاه 
بعض األشخاص الریاضیین والقضایا الریاضیة المعاصرة فتغیر بالتالي حكمهم على هؤالء األشخاص و تلك 

اإلعالم الریاضي بعشرات األحداث و المواقف عن أحد الفرق الریاضیة و التي القضایا فمثال حینما یمدنا 
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 

قد یغیر موقفه من هذا الفریق و یصبح هذا الفریق له سمعة غیر طیبة ویقترن اسمه و تكون النتیجة أن القارئ 
بكل أحداث العنف و الشغب داخل المالعب و من األمثلة األخرى على تغییر الموقف االنتقال من حال العداء 

الجمهور لتلك  إلى حال المودة أو العكس بین جماهیر بعض األندیة، حیث یقوم اإلعالم الریاضي بتغییر نظرة
األندیة من خالل الدور الكبیر الذي تلعبه الجریدة مثال في تشكیل موقف الجمهور ضد جمهور النادي األخر 
مستغلة في ذلك على سبیل المثال انتقال أحد العبي الفریق من هذا النادي إلى النادي األخر و الظروف التي 

ما سبق یتبین لنا ضرورة أال یستقي الفرد معلوماته من  و من خالل. دفعته للتغییر و تفضیل فریق على آخر 
مصدر واحد حتى ال یرى األمور من خالل وجهة نظر واحدة و التي قد تكون ناقصة أو منحازة لطرف على 

  .حساب اآلخر

و المعرفة الریاضیة هي مجموع المعلومات الریاضیة التي لدى الفرد،وتشمل القیم و :تغییر المعرفة الریاضیة  .2
المعتقدات و المواقف و اآلراء التي تخص المجال الریاضي وكذلك السلوك الریاضي فهي بذلك أعم وأشمل من 

ما یزوالن بزوال المؤثر أما التغیر المعرفي إن التغیر في المواقف طارئ و عارض سرعان . الموقف أو االتجاه 
فهو بعید الجذور یمر بعملیة تحول بطیئة تستغرق زمنا طویال فیؤثر اإلعالم الریاضي في تكوین المعرفة 
الریاضیة فیقوم باجتثاث األصول المعرفیة القائمة لقصة ریاضیة أو موضوع ریاضي أو لمجموعة من القضایا 

خالل أصول معرفیة ریاضیة جدیدة بدال منها والموضوعات الریاضیة لدى عویس وعبدالرحمان، (  .األفراد وإ
 )89نفس المرجع السابق، ص 
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إن تأثیر اإلعالم الریاضي في طریقة تفكیرنا و أسلوب تقییمنا لألشیاء من خالل ما نتلقاه منه من معلومات    
لعقائد الریاضیة حصیلة المعرفة الریاضیة التي ریاضیة یؤدي إلى تحول في قناعتنا و معتقداتنا الریاضیة، فا

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

من خصائص اإلعالم الریاضي قدرته على الوصول إلى قطاع كبیر من الجمهور وهذا : اإلثارة الجماعیة  .3
ن الوجه السلبي له یتمثل في إساءة استخدام ذلك، ففي یمثل وجه من الوجوه اإلیجابیة لإلعالم الریاضي إال أ

البطوالت الریاضیة الدولیة یقوم اإلعالم الریاضي بمهمة الحشد الجماهیري لضمان مؤازرة فرقها القومیة حیث 
تعمل على استنهاض الحس الوطني أو الشعور القومي للجماهیر لدفعها إلى االلتفاف حول الفریق من أجل 

و عملیة اإلثارة الجماعیة التي یقوم بها اإلعالم الریاضي یمكن . هذا ما یسمى باإلثارة الجماعیة تحقیق الفوز و
أن تحدث نتیجة هزیمة بعض الفرق و خاصة الفرق القومیة و خروجها من إحدى البطوالت الدولیة كالتصفیات 

یر نتیجة للتقصیر الواضح في أداء النهائیة لكأس العالم لكرة القدم الذي كان یعد بمثابة الحلم لهذه الجماه
الالعبین و األخطاء الفادحة في التشكیل في وقت هم كانوا فیه أقرب إلى الفوز من الفرق األخرى خاصة إذا 

إن حسن التصرف في أوقات األزمة و القدرة على التعامل . كانت البطولة مقامة على أرضه و وسط جمهوره 
،حیث یدخل في هذا الفن توظیف اإلعالم " فن إدارة األزمات" مع معطیات و ظروف تلك األزمة یسمى

الریاضي للتأثیر في الجماهیر و دفعها في االتجاه الذي یراد لألزمة أن تسیر فیه، أي إثارة للجماهیر و تحریكها 
 ولتجنب مثل هذه األزمات ال بد أن یتمیز اإلعالم الریاضي بالموضوعیة في. لتتكیّف مع ظروف هذه األزمة

تقدیمه للمادة اإلعالمیة بعدم المغاالة و المبالغة و العمل على تهیئة الجماهیر لمثل هذه المواقف كالربح 
  .والخسارة

اإلنسان في موقفه من المثیرات الحسیة أو المنبهات الذهنیة التي تواجهه ،حیث یتنازعه : االستثارة العاطفیة .4
قل، و تستطیع أن نتحدث عن عقل ومنطق واحد لكن هناك عدة المشاعر أو العواطف و المنطق أو الع: أمران

عواطف كالحب و الكراهیة، الحزن، السعادة و غیرها من العواطف والعقل هو عدم االستجابة التلقائیة كما 
یعترض اإلنسان من مثیرات حیث یخضع السلوك اإلنساني استجابة لمثیر ما إلى حسابات دقیقة یقدر فیها الربح 

، و العواطف كامنة داخل الفرد یتم استثارتها حینما یفقد العقل أو المنطق دوره في السیطرة علیها و والخسارة
كثیرا ما یحدث ذلك ،و اإلنسان مهما بلغ من الجهد ال یستطیع أن یتحكم في مشاعر الحزن أو الكراهیة أو 

ل مع عواطف اإلنسان من خالل الحب على سبیل المثال و اإلعالم الریاضي یتمتع بقدرة فائقة في التعام
دالرحمان، نفس عویس وعب(  .استخدامه ألسالیب العرض بما تملكه من إمكانیات تخاطب الفكر و الوجدان

 )90المرجع السابق، ص 
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حیث یقوم اإلعالم الریاضي بصیاغة الواقع الریاضي و یقدمه للجمهور كما هو ویقصد : صیاغة الواقع  .5
یعرضه أو ینشره اإلعالم الریاضي حول األحداث و القضایا والموضوعان الریاضیة  بالواقع ذلك الجزء الذي

المعاصرة داخل المجتمع الریاضي حیث یبدو وكأنه واقعي و طبیعي و معبر عن الحقیقة و هذا ما یجب أن  
فمثال قد  یكون علیه اإلعالم الریاضي و لكن في أحیان أخرى قد یتجاهل اإلعالم الریاضي صیاغة هذا الواقع

یكون اهتمام الناس بنوع من الریاضة هو الّسمة السائدة في مجتمع ما و لكن اإلعالم الریاضي من خالل تركیزه 
على جزء صغیر في المجتمع یهتم بهذا النوع من الریاضة ویعطي انطباعا مختلفا عن الواقع الحقیقي السائد في 

عویس (  .میة لإلعالم الریاضي تكون عواقبه و خیمةهذا المجتمع و مثل هذا النوع من السیاسة اإلعال
 )91وعبدالرحمان، نفس المرجع ، ص 

  مشاكل اإلعالم الریاضي -5

إّن أهمیة تدعیم النشاط الریاضي في بالدنا و تكریس أنواع الممارسات الریاضیة مع وجود اإلعالم        
ضیة خاصة وأن الدراسات تثبت أن نسبة اإلقبال الریاضي الذي یستقطب أنظار الجماهیر المهتمة بالقضایا الریا

. على األخبار الریاضیة في تصاعد و تحسن مستمر بحكم ما تصنعه الریاضة من أحداث ونشاطات ریاضیة
وقد تمكنت كل الوسائل اإلعالمیة المتخصصة في الریاضة من أن تجد لنفسها مكانا في الوسط المزدحم الذي 

حیث أنها تعتمد على المناقشة والسبق الصحفي، غیر أن واقع اإلعالم الریاضي . اتعرفه الساحة اإلعالمیة عندن
أصبح یعاني من مشاكل عدیدة منها ما یتصل بالجهاز اإلعالمي و كذلك العراقیل الیومیة التي تواجهها 

نها ما الصحافة الریاضیة في تغطیة كل التظاهرات الریاضیة التي تشهدها الساحة الریاضیة في بالدنا و م
تتعلق بالحصص والنشرات و المواضیع الریاضیة، كما نجد أن الوسائل اإلعالمیة المتخصصة في الریاضة 
أصبحت تعاني هي األخرى من عدة إشكاالت تتلخص خاصة في انعدام التنسیق بینها وبین االتحادیات 

ر الرسمیة ، كما أن الریاضیة المتخصصة مما یصعب مهمة الحصول على األخبار الریاضیة من المصاد
صحفیي القطاع أو الصحفیین الریاضیین یفتقدون إلى إطار أو هیكل تنظیمي یجمعهم بالرغم من المحاوالت 

وبالرغم من مشاكل و العراقیل التي یالقیها اإلعالم . العدیدة الرامیة إلى انشاء رابطة للصحافیین الریاضیین
لذي تأثر ویتأثر بالقضایا الریاضیة و بواقع النشاطات و األحداث الریاضي و القائمین علیه باعتباره النشاط ا

الریاضیة إال أنه ال یزال قائما و في تقدم وتطور مستمر و ذلك ما نالحظه من خالل إنشاء صحف أسبوعیة و 
حیویة یومیة و إنشاء قنوات فضائیة خاصة بالریاضة وذلك راجع إلى اإلقبال الواسع علیه كونه یتوجه إلى الفئة ال

 )92عویس وعبدالرحمان، نفس المرجع ، ص (  .النشطة وهي فئة الشباب

یواجه اإلعالم الریاضي مجموعة من الصعوبات والمشاكل التي یعاني منها، حیث تعتبر هذه المشكالت أقرب و 
   :إلى الواقع الریاضي الدولي والمحلي في ذات الوقت، ومن أهم هذه المشكالت
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یاضي لعملیات االتصال والتواصل، وخاصة العملیات االتصالیة الحقیقیة والتي تتمتع افتقار اإلعالم الر  -
   .بالتكاتف مع القائمین على كافة العملیات اإلعالمیة الریاضیة

ّد من إنشائها مع العدید من األندیة الریاضیة، االتحادات باإلضافة  - ُ یفتقر اإلعالم الریاضي للعالقات التي ال ب
العاملة في المیادین الریاضیة، سواء كان ذلك في المجاالت الریاضیة في المحطات اإلذاعیة أو  إلى المؤسسات

القنوات التلفزیونیة أو التي تتم في الصحف، وذلك على اعتبار أنَّ افتقار العالقات ما بین األندیة الریاضیة من 
ؤثر بشكل سلبي على الدور المؤسسي أخطر المشاكل والصعوبات التي یعاني منها اإلعالم الریاضي، بحیث ت

  .والریاضي التي تقوم به األندیة
یقوم اإلعالم الریاضي في معظم الحاالت بتجاهل الواقع الشبابي والریاضي التي تعاني منها الدول، وخاصة  -

اضي صعوبة فیما یتعلق بالرسالة الریاضیة اإلعالمیة، باإلضافة إلى فقدانها للمصداقیة، كما یواجه اإلعالم الری
   .في التعامل مع الجمهور الریاضي، وهو ما یساهم في فقدان الثقة فیما بینهم

قیام بعض الوسائل اإلعالمیة الریاضیة في التوجه نحو إثارة السلبیات التي تواجه االتحادات الریاضیة  -
األخرى، كما ال تهتم  واألندیة، كما یكون ذلك من وجهة نظر واحدة فقط مع أهمیة إهمال الجوانب اإلیجابیة

   .بالحقائق والمعارف المتعلق باألمور الفنیة واإلداریة في المجاالت الریاضیة
ال یهتم اإلعالم الریاضي بالمقدرة على إبراز كافة المواهب الوطنیة المتعددة، وخاصة فیما یخص األنشطة -

قلة قیام الوسائل  .لمثل هذه األنشطةالریاضیة المتخصصة، وذلك من خالل نشر الوسائل اإلعالمیة الریاضیة 
اإلعالمیة الریاضیة في إبراز الدور التربوي واالجتماعي والتي تقوم به المؤسسات الریاضیة الشبابیة واألندیة، 
وعدم قدرتها عن التعبیر عن الرأي العام، وهو ما یساهم في تجاهل األهداف التي تقوم به من مثل هذه 

  .المؤسسات
لوسائل اإلعالمیة الریاضیة بالتأكید على المشكالت والصعوبات التي تعرقل سیر األلعاب عدم اهتمام ا -

   .الریاضیة المختلفة
عدم تضافر الوسائل اإلعالمیة لكافة الجهود التي تبذلها المؤسسات الریاضیة العامة، وعدم تعاونها مع  -

ي تقوم بها المؤسسات الصحفیة مع اللجان عدم تضافر الجهود الت .اللجان اإلعالمیة باالتحادات الریاضیة
 )لبنى مهدي، مرجع سابق( .التسویقیة الریاضیة
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  03محاضرة رقم 

  أبعاد تأثیر وسائل اإلعالم الجماهیریة 

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

یلد و مورتون إلى أن الهاجس الذي یطرحه موضوع تأثیر وسائل اإلعالم، ینبع من أربعة وصل كل من الزارسف
  :أبعاد وهي

  نزعاج البعض لكون المكانة التي أصبحت تحتلها وسائل اإلعالم الجماهیریة نتیجة إنتشارها الواسع وإ
 .االفرد العادي ال یستطیع فعل الشيء الكثیر أمام مضامینها فهو ال سلطان له علیه

  ا التخوف من اإلستغالل الذي یمكن أن یمارسه البعض بواسطة وسائل اإلعالم، بحیث یعرض وضعً
ا ما، على أنه الوضع المثالي، وكل وضع خارج هذا اإلطار یجب التمرد  ا أو ثقافیً قتصادیً ا وإ إجتماعیً

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

  أن وسائل اإلعالم فیما تعرضه، تشجع على إنتشار الذوق الهابط بحرصها على إرضاء قطاع من
 .الجماهیر، على حساب النظم األخالقیة ومنظومة القیم السائدة في المجتمع

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

تعمل على إستغالل وقت الفراغ لعرض المواد اإلستهالكیة التي تتوافق في الكثیر من األحیان مع 
 .الطابع الثقافي ذو المستوى الهابط

قاعدة إلنطالق عدة نظریات حاولت في مجملها البحث عن حیث شكلت هذه األبعاد والمخاوف فیما بعد 
ذا حاولنا بدورنا تصنیف تلك المحاوالت نجدها تدور حول  الكیفیة التي تؤثر بها وسائل اإلعالم في األفراد، وإ
بعدین أساسیین، على األقل ما یساعدنا على فهم معطیات هذه الدراسة، وهما البعد النفسي لتأثیر وسائل اإلعالم 

  .البعد اإلجتماعيو 
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 المدخل النفسي لتأثیر وسائل اإلعالم الجماهیریة

إن النموذج النفسي أو السیكولوجي، من المقاربات األساسیة لدراسة الظاهرة اإلعالمیة اإلتصالیة، التي 
لق من تعتمد أساًسا على محاولة تفسیر التأثیرات التي تحدثها مضامین وسائل اإلعالم على األفراد فهي تنط

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

ویستجیب المستقبل  –ل ینتقي أفضل الرسائل لتحقیق الهدف وبالتالي فإن هذا الدافع یجعل المرس –الرسالة 
  .إستجابة مناسبة لطبیعة الشحنة اإلنفعالیة التي حققتها الرسالة

أخذت التفسیرات السلوكیة للظاهرة اإلعالمیة اإلتصالیة القسط الكبیر من الدراسات والنظریات، وهي تعني 
أي رد الفعل الواضح الذي (كمنبه، في سلوك الفرد كإستجابة ) لةأي رسا(اإلنتباه إلى ما یمكن أن تحدثه الرسالة 

ا ) یمكن مالحظته تحت ما یسمى ) إستجابة –منبه (، وقد جمعت كل الدراسات التي تنطوي على الزوج معً
على أیدي خبراء علم النفس اإلجتماعي الذین طوروا  19بالنموذج المعرفي الذي زاد شعاعه في أواخر القرن 

لنفسیة للمجتمع، بإعتبار أن هذا األخیر ما هو إال مجموعة من التصرفات التي تشكل في تفاعلها سلوك النظرة ا
  : أهمیة بالغة في دراسة تأثیرات اإلتصال على األفراد خاصة ) المعرفي(المجتمع، وعلیه فقد إكتسى هذا النموذج 

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

  الطریقة التي یتكون بها الفعل من خالل الصور التي تقدمها وسائل اإلعالم. 
 الكیفیة التي تتغیر بها المواقف والسلوك أثناء التعرض لمضامین وسائل اإلعالم أو بعده. 
 ل اإلعالم لدى الفردطبیعة الحاجة التي تلبیها مضامین وسائ. 
 نواحي اإلشباع التي تقدمها مضامین وسائل اإلعالم. 

هذه النماذج وغیرها، ساهمت بشكل كبیر في إدراك حركة التفاعل بین العناصر اإلتصالیة للعملیة 
ا لدراسة الظروف اإلنسانیة سواًءا على مستوى ال ا واسعً فرد أو اإلعالمیة، فهي بطرحها لهذه اإلنشغاالت تفتح بابً

ا أیًضا على دراسة عملیات التغییر في المجتمع وتحدید األبعاد النفسیة التي  ا واسعً المجتمع، كما فتحت بابً
  .تتحكم في سلوك اإلنسان
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 المدخل اإلجتماعي لتأثیر وسائل اإلعالم الجماهیریة 

جملها بإدراج إستعمال ا من العناصر، تقوم في متظهر المقاربة اإلجتماعیة في عدة أشكال تتضمن عددً 
  :وسائل اإلعالم الجماهیریة في البیئة اإلجتماعیة التي تعمل فیها، وعلیه فهذه المقاربة ترتكز على مستویین

مستعملیها بناًءا على عناصر كل منها، التحلیل الجزئي الذي یساعد على دراسة العالقة بین التكنولوجیا و 
ومن التحلیل الكلي الذي یساعد على إدماج  .أي خصائص التكنولوجیا من جهة، وبیئة الفرد من جهة أخرى

طرفي هذه العالقة في الشروط اإلجتماعیة وعالقة القوة اإلجتماعیة التي یمكن أن تؤثر فیها، والمقصود هنا 
والثقافیة واإلیدیولوجیة، وكذلك الوسط اإلجتماعي وطبقات اإلنتماء والجماعات الشروط اإلقتصادیة والسیاسیة 

ا فهي  .والعناصر اإلجتماعیة األخرى… العرقیة وفي هذا اإلطار تدخل النظریات التي سوف یتم عرضها الحقً
علومات في مجملها تهتم بالتأثیر في وسط عناصر ومتغیرات وَأطر إجتماعیة تتفاعل فیها عملیة تلقي الم

نطالقًا من اإلنتقادات الموجهة لنظریة التأثیر المطلق، توجه الباحثون إلى دراسة . ووظائف وسائل اإلعالم وإ
ا  أسباب أخرى تفسر تأثیر وسائل اإلعالم،  حیث أدرج مفاهیم جدیدة في میدان علم النفس اإلجتماعي إنطالقً

صیة في قرارات الفرد، هذه الدراسات التي أثبتت أن تأثیر من مقارنة تأثیر وسائل اإلعالم بتأثیر العالقات الشخ
وسائل اإلعالم ال یكون إال في خضم العالقات اإلنسانیة التي تعد أساسیة للفرد، وأن هذا األخیر معرض لعدة 
تأثیرات أهم في بعض األحیان من وسائل اإلعالم مثل الجماعات التي ینتمي إلیها الفرد، وسوف نتناول مختلف 

  . بشيء من التفصیل) اإلجتماعي(قاربات التي تنطلق من هذا البعد الم
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  تطور مفهوم المجتمع الجماهیري 

ظهر المجتمع الجماهیري نتیجة التغیرات الكبرى التي شهدتها أوروبا الغربیة وأمریكا الشمالیة في القرن 
طاع إلى الرأسمالیة وظهور التاسع عشر خاصة منها ظهور المجتمع الصناعي، وتحول نمط اإلنتاج من اإلق

التصنیع بشكل كبیر وتوسیع تقسیم العمل والتمركز السكاني وعملیة صنع القرار السیاسي والتطور الكبیر لوسائل 
نتشارها إلى المناطق المتباعدة، وظهور الحركات السیاسیة الناتجة عن منح الحق في  النقل واإلتصال وإ

ففرضت الثورة الصناعیة على أصحاب المصانع والورشات الجدیدة   .التصویت للطبقات اإلجتماعیة المختلفة
بأن یعملوا على أن یتخلى العمال عن القیم التقلیدیة التي یمكن أن تشكل حاجز للشروط الجدیدة لإلنتاج، 

ا ما كان یربطهم بطابع الحیاة الریفیة وما یتعلق بها من تحدید للزمان والمك ان وبالفعل فقد وضع هؤالء جانبً
للتكیف مع الوتیرة المیكانیكیة المتكررة لإلنتاج في المصانع واألصناف الجدیدة لألنماط الصناعیة، وقد ساعد 

، على الفصل 1800منذ سنة  Frederick TAYLORالتقسیم العالمي للعمل الذي وضعه فریدریك تایلور 
ل العمال الصناعیین یفتقدون الرقابة على النهائي بین سیرورة العمل الصناعي وتقالید الحرف التقلیدیة، ما جع

عملهم الخاص، كل هذه العملیات التي طالت األغلبیة الساحقة من أفراد تلك المجتمعات أدت إلى ما یسمى 
، أي أن المجتمع تحول على La Massification De L’existence Sociale" جمهرة الوجود اإلجتماعي"بـ

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

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

  .التوجیه الالشعوري ومن خالل نقطة ضعفه وهي الالشعور

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

من جهة شكل العالقات اإلجتماعیة التي تربط األفراد فیما بینهم، ومن جهة أخرى نمط النظام : خاصیتین
اإلجتماعي القائم، بمعنى أخر أن هذا المجتمع یتجه أكثر فأكثر إلى تنحیة كل بعد إجتماعي لعالقة الفرد 

  .جتماعي واإلستغالل اإلقتصاديباآلخرین لصالح التقسیم اإل

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 

ماهیري الجدید، وانتقلت الفكرة لتعم كل أفراد المجتمع عبر آلیات وطرق بصفة إرادیة بنظام اإلستهالك الج
ا على ما أنتجه علم النفس وعلم النفس اإلجتماعي من تقنیات  إستعملت فیها التكنولوجیات الجدیدة إستعماًال مبنیً



 03:بوع رقماالس         03:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا. د:اسم المؤلف

 

 22 

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

خاضعین إلى إستعمار إیدیولوجي عن طریق  –كما یرى ذلك ماركویس –وعملیة التنمیط أصبح هؤالء أیًضا 
  .معنى حاجاتهم الحقیقیة وسائل اإلعالم الجماهیري واإلشهار إلى درجة أنهم فقدوا
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  )04( محاضرة رقم 

  :نظریات التأثیر اإلعالمي

  :Théorie Des Effets Illimités نظریة التأثیر المطلق -1

كانت البدایات األولى لدراسة تأثیر وسائل اإلعالم ودورها في توجیه الرأي العام في الفترة الممتدة بین     
ا في األفراد الذین یتلقون الرسائل  الحربین، حین كان اإلعتقاد السائد آنذاك أن وسائل اإلعالم تؤثر ا مباشرً تأثیرً

خاصة الحرب (إلى ظروف الحرب   - كما تقول الزار  -اإلعالمیة بشكل سلبي، وربما تعود جذور اإلعتقاد 
وبروز الدعایة كأسلوب جدید للتوجیه والتأثیر في الجماهیر، من خالل الرادیو والفیلم على وجه ) العالمیة الثانیة

  )Lazar,1991 ,p147(.الخصوص

التسییر "واحتلت وسائل اإلتصال في تلك الفترة مكانة ال یمكن اإلستغناء عنها في ما أسماه ماتالر 
، سواًءا ).Gestion Gouvernemental Des Options  )Armand , Michel  1997, P 18" الحكومي لآلراء

) في فترة ما بین الحربین(لك تقنیات متطورة جًدا بالنسبة للحلفاء أو األعداء على حد السواء، وقد وظفت في ذ
التلغراف والهاتف والسینما والرادیو، التي إتضح من خالل إستعمالها أنها من أحسن الوسائل لتمریر الدعایة 

  )Charron,1991,p28( .وبإمكانها الوصول إلى كل فرد أینما كان

بنظریات علم النفس السلوكي، وعلى ) أثیر المطلقالت(أما من الناحیة الفكریة، فقد تدعم هذا اإلعتقاد  
ا في تلك الفترة حیث یفسر هذا اإلتجاه التأثیر المطلق لوسائل  رأسها نظریة رد الفعل المشروط األكثر إنتشارً
م بناًءا على الطبیعة البشریة التي تم تكوینها بطریقة موحدة، وعلى هذا فإن األفراد ینتجون سلوًكا إلى حد  اإلعال

مماثل أمام منبه معین، ومنه فقد یعتقد أن المستقبل هدف یستجیب بطریقة أوتوماتكیة لمنبه، وهذا ما اصطلح  ما
التي تحدث عنها السویل في إشارته إلى التأثیر المباشر وغیر المختلف " الحقنة تحت الجلد"على تسمیته آنذاك 

أنه یفترض أن للمرسل قدرة على ضخ أي فكرة في بمعنى آخر . ).Armand , Michel , Opcit, P 19( في األفراد
ا یعبر عن محفز یؤدي مباشرة إستجابة المستقبل   .ذهن أي شخص، وتصبح هذه الفكرة خطابً

عرف هذا المذهب عدة توجهات خالل الحرب العالمیة الثانیة، حیث شهدت الفترة ظهور عدة دراسات في 
 1939، الذي أصدر كتابه سنة SERGE Techekhotineمیدان اإلتصال والدعایة، مثل سارج تشاخوتین

، وهو كما یقول عنه متالر Le Vole Des Foules Par La Propagande Politiqueتحت عنوان 
  ).Armand , Michel , Opcit, P 18( .حوصلة المعارف السائدة آنذاك حول وسائل اإلعالم

قص الممیز لمعطیات التأثیر المطلق، فأثناء لكن األبحاث التي جاءت بعد تلك الفترة بقلیل أثبتت الن 
الحمالت اإلنتخابیة التي شهدتها الوالیات المتحدة األمریكیة وفرنسا وبریطانیا لوحظ أنه رغم التجنید الواسع 
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لوسائل اإلعالم من أجل مساندة مرشح أو أفكار حزب أو حملة سیاسیة معینة، حتى في الحمالت اإلعالمیة 
یجة نفسها، فكم من حملة إعالمیة نظمت للحد من ظاهرة التمیز العنصري، أو حوادث العادیة، كانت النت

  .المرور، هذا یعني أننا لسنا أمام تأثیر مطلق و أنه یجب البحث عن متغیرات أخرى تدخل في هذا اإلطار

 : Théorie Des Deux Etapes De La Communicationنظریة التدفق عبر مرحلتین -2

رة الثانیة التي شهدت رواج موضوع الدراسات الخاصة بوسائل اإلعالم وعملیة التأثیر في یمكن تأریخ الفت
في ) خاصة األمریكیین منهم(، لم یقتنع العدید من الباحثین 1960 – 1940األفراد بالسنوات الممتدة ما بین 

لنظریات السابقة لذلك التاریخ، التي كانت تنادي بها ا) التأثیر المطلق(تلك الفترة بطبیعة تأثیر وسائل اإلعالم 
وملموسة لتدعیم تلك الفرضیات، ومن هنا بدأت الدراسات اإلمبریقیة في " علمیة"فبدأ البحث في براهین أكثر 

بدراسات أكثر صرامة وبأدوات منهجیة حدیثة " المضاربات"الظهور، هذه الدراسات التي حاولت تعویض 
  .الظهور

إهتمام محسوس كمجال للبحث عن دور وسائل اإلعالم في التأثیر في حتى المیدان السیاسي فقد حظي ب
الرأي العام بشأن القضایا السیاسیة المطروحة علیه، أو حتى في سلوكه السیاسي، فقامت هذه األبحاث 
بمضاعفة المتغیرات الواجب أخذها بعین اإلعتبار عند دراسة تأثیر وسائل اإلعالم، وتأكد عن طریق التحقیقات 

  :أنجزت آنذاك أن التي

 وسائل اإلعالم ال تؤثر بشكل مطلق وفوري في كل الحاالت. 
 وسائل اإلعالم ال تؤثر بكیفیة مماثلة في كل اإلفراد. 
  تأثیر وسائل اإلعالم ما هو إال عنصر من عناصر أخرى، غیر ممكن عزله عنها كالعناصر

  .یارات األفراداالقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة، التي تؤثر في مواقف واخت
وفي هذا المقام ال یمكن الحدیث عن هذه التطورات دون اإلشارة إلى الرائد الزارسفیلد الذي كان له الفضل 
الكبیر في تحدید مجاالت هذا اإلتجاه ووضع القواعد األساسیة للنظریات التي ظهرت آنذاك والتي كان لها 

  )Lazarsfild et autres, 1945, p110(.الصدى لنظریات أخرى الحقة 

قام الزارسفیلد بعدة دراسات في المجاالت المعرفیة الخاصة بعلم اإلجتماع وأخرى بوسائل اإلعالم وما 
 People’s" إختیار الشعب"یدور في فلكها من إشكالیات التلقي، ولعل أهم هذه الدراسات تلك المعنونة بـ

Choice التي قام بها بمشاركة كل من برلسون وقوادث )Lazarsfild et autres, Opcit, p110( 

، خالل الحملة االنتخابیة للرئاسیات في الوالیات المتحدة األمریكیة، وقد 1940قامت هذه الدراسة عام 
كان هدفها تحدید مختلف العناصر التي تتحكم في إختیار الناخبین، ولهذا الغرض اختارت الدراسة كمیدان بحث 
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لما لها من خصائص تمثیلیة للشعب األمریكي في اإلنتخابات  Ohio" یوأوها"في والیة  Erie" إري"مدینة 
مع اإلشارة إلى أنه في تلك (الرئاسیة السابقة، وقد فضل الباحثون دراسة قنوات اإلتصال خاصة منها الرادیو 

  .ألن الحملة اإلنتخابیة احتلت مكانة كبیرة في برامجه) الفترة لم یكن التلفزیون قد ظهر بعد

ا ضعیفا في إرادة اإلنتخاب لدى األفراد، وبالفعل وعكس م ا كان منتظر، اتضح أن الحملة مارست تأثیرً
–فقد الحظ الباحثون أن األفراد الذین ینتمون إلى نفس المستوى الثقافي واإلجتماعي، یمیلون إلى تصرف مماثل 

أن الحملة لم یكن لها أي  –حسب أصحاب هذه الدراسة–أثناء عملیة اإلنتخاب، وال یعني ذلك  –إلى حد ما
تأثیر على إرادة اإلنتخاب لدى هؤالء، بل أن أهم مالحظة سجلت في هذا اإلطار هي التأثیر األساسي للحملة 

في اإلنتخاب عند البعض، وتنمیة اإلستعدادات الكامنة عند البعض " األصلیة"اإلنتخابیة، كان في تعزیز النیة 
  .اآلخر

ة أیًضا أن األفراد یتعرضون لمضمون وسائل اإلعالم بشكل إنتقائي، فهم وتأكد من خالل هذه الدراس
یختارون المضامین التي تعكس قناعتهم األصلیة وینفرون من األخرى، كما تأكد من خالل ذلك تأثیر وسائل 
اإلعالم وأهمیة اإلتصال الشخصي، ومن ذلك أكد أصحاب الدراسة أن اإلتصال ال یتم بطریقة عمودیة من 

ا إتضح وألول مرة دور قائد الرأي في سیرورة اإلتصالاأل ، )Lazar, 1991,p31( على إلى األسفل، بل أفقیً
فهو یتوسط العالقة بین وسائل اإلعالم واألفراد المستقبلین، كحارس البوابة الذي یفرز الرسائل التي یتلقاها ویعید 

وله وأفكاره ومعتقداته ومواقفه، بمعنى آخر أن بثها في أوساط الجماعات التي ینتمي إلیها بشكل یتماشى ومی
ا على األفراد إال إذا إستقبلها وأعاد بثها من طرف أفراد لهم  ا مباشرً مضمون اإلتصال الجماهیري ال یحدث أثرً
نفوذ مؤثر في وسطهم اإلجتماعي، وبهذا یعزز تأثیر وسائل اإلعالم اآلراء والسلوكات الموجودة مسبًقا، ویقدم 

یقلص من شكوكه المحتملة ویزیده یقینا بأن معتقداته صحیحة، وحسب نموذج التأثیر على مرحلتین فإن  للفرد ما
ا كما جاء ذلك فیما سبق، لكنه في معظم األحیان مهیكل  ا وال قویً ا و ال مباشرً تأثیر وسائل اإلعالم لیس جماعیً

ا إن النجاح الذ .من طرف النسیج اإلجتماعي الذي یعیش فیه المتلقي ي حققه إختیار الشعب فتح الباب واسعً
لعدة دراسات أثبتت بدورها النتائج التي وصلت إلیها منها على وجه الخصوص دراسة مورتون حول التأثیر 

ودراسة كاتز و الزارسفیلد حول صناعة القرارات في  Rovereالشخصي والسلوك اإلتصالي في مدینة روفر 
ینما والقضایا السیاسیة، وكذلك دراسة برلسون و الزارسفیلد و ماك في السوق والموضة والتردد على دور الس

، ودراسة كولمان وكاتز و مونزل حول صدور دواء جدید في أوساط 1958حول الحملة اإلنتخابیة لسنة 
ا لنظریة التأثیر المطلق، فاتحة بذلك آفاقا جدیدة للتفكیر خصصت في  ألطباء، هذه الدراسات وضعت حًدا نهائیً ا

ا أقل أهمیة لوسائل اإلتصال في التأثیر في الرأي العام، وبقي هذا الطرح  ا  –ولسنوات عدیدة–إطارها دورً مسیطرً
على الدراسات الخاصة بوسائل اإلعالم، حیث وصل إلى أن التعرض لوسائل اإلعالم ال یؤدي بالضرورة إلى 

أفرزت نظریة التدفق على  .)Lazar : Op Cit, P 21(التغییر، ال على مستوى السلوك وال على مستوى األفكار
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ا جدیًدا لعالقة الفرد بوسائل اإلعالم،  مرحلتین وما دار حولها من دراسات تغیرات أساسیة، حیث طرحت تصورً
إال أنها انساقت بقدر كبیر وراء تأثیر العالقات اإلجتماعیة في الفرد مقابل تقزیم دور وسائل اإلعالم والعوامل 

رى التي قد یالحظ وجودها عند التأثیر، إلى حد أن هذه األبحاث وقعت في إفراط معاكس لذلك الخارجیة األخ
 )CAYROL , 1999, P 437 (.الذي سبق تلك األبحاث، كما یقول رولند كایرول

نقطة أخرى فتحت أبواب النقاش من بابه الواسع، وهي معرفة ما إذا كان قائد الرأي یشكل لوحده حلقة 
ل اإلعالم وباقي األفراد، أم هناك سلسلة من قادة الرأي، فقد لوحظ من خالل الدراسات التي وصل بین وسائ

أنجزت في هذا اإلطار أنه في بعض الحاالت یلجأ قائد الرأي إلى مختصین أو قادة رأي آخرین لألخذ بآرائهم، 
وأولئك الذین یشكلون حلقة تأثیر لذلك إقترح البعض التمیز بین قادة الرأي الذین یشكلون حلقة وصل للمعلومات، 

كما أقترح توسیع فرضیة التأثیر على مرحلتین إلى التأثیر على عدة مراحل بناًءا على وجود عدة مستویات 
  .للتأثیر بین المرسل والمستقبل

  :نظریة التأثیر المباشر أو قصیر المدى-3

لإلعالم الریاضي هي عالقة تأثیر مباشر و ترى هذه النظریة أن عالقة الفرد بمضمون المواد اإلعالمیة        
تلقائي فاإلنسان الذي یتعرض ألي مادة إعالمیة في اإلعالم الریاضي سواء كانت مكتوبة أو تلفزیونیة أو إذاعیة 
فإنه یتأثر بمضمونها مباشرة و خالل فترة قصیرة ومعنى ذلك أن مشاهدة الفرد لبعض مظاهر العنف في إحدى 

بناءا على هذه ( التلفزیون أو عند قراءته عنها في الصحافة الریاضیة فإنه بالضرورة المباریات من خالل 
سوف یحاكیها و یحاول تطبیقها في واقع حیاته ویسمي هذا المنحى في دراسة تأثیر مضمون اإلعالم ) النظریة

  ".الحقنة أو الرصاصة" الریاضي بنظریة

كان نوعها و التي تثبتها وسائل اإلعالم تؤثر في اإلنسان  و ملخص هذه النظریة أن الرسائل اإلعالمیة مهما
  )16، ص 1994الحضیف، ( .المتلقي ولها تأثیر مباشر كما لو أنه حقن بإبرة مخدرة أو أطلقت علیه رصاصة

لقد ذهبت هذه النظریة بعیدا في تفسیر استجابة الجمهور بطریقة شرطیة ،فاإلنسان لیس كائنا سلبیا أو        
بكل ما یصادفه أو یراه بمعزل عن تركیبته النفسیة و االجتماعیة و العقلیة فالتأثیر المباشر الذي تحدثت یتأثر 

عنه هذه النظریة بعید كل البعد فهناك عوامل و أسباب أخرى كامنة وراء اإلستجابة السلبیة في حالة وجودها و 
  .لیس دافعها الرئیسي هي ذلك اإلعالم المشاهد
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  :نظریة التأثیر على المدى الطویل أو التراكمي - 4

یرى أصحاب هذه النظریة أن ما تعرضه وسائل اإلعالم في المجال الریاضي على الجمهور یحتاج إلى      
خبرة طویلة حتى تظهر استجابة من خالل عملیة تراكمیة ممتدة زمنیا تقوم على تغییر المواقف والمعتقدات و 

  .لیس على التغیر المباشر األني لسلوك األفراد القناعات الریاضیة و

ر نمط تفكیره و أسلوب حیاته و طریقة تعامله مع األشیاء    إّن اإلنسان یحتاج إلى زمن طویل حتى یغیّ
الموجودة في البیئة المحیطیة به و استمرار تعرضه عبر وسائل اإلعالم الریاضیة إلى أفكار و قیم ریاضیة 

لتي اعتاد علیها، مما یؤدي إلى تبني بعض تلك األفكار أو القیم الریاضیة ویغیر في تختلف و أسلوب حیاته ا
أسلوب حیاته متأثرا بما یعرض علیه و بدرجة تختلف من فرد إلى آخر حسب تركیبیة شخصیته وحالته النفسیة 

ضمون و أهداف و و البیئیة االجتماعیة التي یعیش فیها و كذلك نوع الوسیلة اإلعالمیة التي یتعرض لها وم
  .سیاسة كل منها 

ووفقا لهذا األسلوب فإن استمرار تعرض الفرد إلى المادة اإلعالمیة التي تنبذ مثال العنف الذي یحدث في  
ظهاره بصورة منافیة للروح  لمالعب الریاضیة بكل صوره و أشكاله سواء من الالعبین أو الجمهور أو المدربین وإ ا

إلعالم الریاضي یؤدي إلى قلة ظهور حوادث العنف هذه وبالتالي یمكن القضاء الریاضیة السلیمة من قبل ا
  )30، ص 1994الحضیف، ( .علیها على المدى الطویل 

  :نظریة التطیعم أو التلقیح - 5

لقد تم اشتقاق اسم هذه النظریة و فكرتها من الفكرة نفسها التي تقوم على أساسها التطعیم ضد األمراض،      
لمتتالیة من المفاهیم و القیم الریاضیة التي نتلقاها من اإلعالم الریاضي تشبه األمصال التي نحقن فالجرعات ا

بها لكي تقل أو تنعدم قدرة الجراثیم على التأثیر في أجسامنا، فاستمرار تعرض الجمهور المشاهد للعنف و 
المباالت اتجاهها و عدم النفور منها، الجریمة و التي تحدث في المالعب الریاضیة مثال یخلق لدیهم حالة من ال

فحالة السلبیة هذه اتجاه األشیاء السلبیة في اإلعالم الریاضي جاء نتیجة الحقن المنتظمة لعقول هذه الجماهیر 
بهذه األمصال اإلعالمیة مما ولد حالة من البالدة اتجاهها أشبه بالحصانة التي یصنعها المصل حینما تلقح به 

  .ضد اإلمراض

ث ال نصل إلى مثل هذه الحالة من البالدة و الالمباالة اتجاه األشیاء السلبیة في المجال الریاضي كالعنف و حی
مثال یجب أن تقوم الوسیلة اإلعالمیة بعملیات التوجیه و اإلرشاد و الوعظ اتجاه ما یقدم ومحاولة نبذه و إظهاره  

ى من أن تكون ساحة للقتال أو النزاع بین منافسیها و بصورة منافیة لألخالق و الروح الریاضیة، فالریاضة أسم
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، ص 1994الحضیف، ( .إنما هي تعمل على خلق المواطن الالئق اجتماعیا و نفسیا وبدنیا وعقلیا و انفعالیا
32(  

  :نظریة التأثیر على مرحلتین -6

وسائل اإلعالم الریاضي إّن المقصود من هذه النظریة هو انتقال المعلومات على مرحلتین حیث أن تأثیر      
  :على الجمهور یكون عبر مرحلتین هما 

ما تبثه أو تنشره وسائل اإلعالم في المجال الریاضي للجمهور، فالذي نتلقاه مباشرة من : المرحلة األولى  -1- 4
تلقینا تلك وسائل اإلعالم قد ال یؤثر فینا كثیرا بل قد ال نعیره أدنى اهتمام عند بث وسائل اإلعالم لرسائلها و ب

  . الرسائل تنتهي المرحلة األولى

تبدأ هذه المرحلة حسب علماء اإلتصال بقادة الرأي في المجتمع و هم كل األشخاص : المرحلة الثانیة  -2- 4
البارزین داخل التجمعات الصغیرة في المجتمع كجماعات األصدقاء و الزمالء في النادي أو الفریق و األقارب 

فهم قد شاهدوا نفس ما شاهدناه و تلقو نفس . أصدقاءنا و أصحابنا و ذوي الرأي فینا  فقادة الرأي هم بعض
المعلومات التي تلقیناها حیث یقومون بتنبیهنا لبعض األشیاء التي ال نتنبه لها ،و ربما لسبب من األسباب 

  .میةالوجیهة یؤثر فینا رأي صدیقنا أو قریبنا مما یؤدي بنا إلى التأثیر بالرسالة اإلعال

ومن خالل معرفتنا بطبیعة هذه النظریة و وفقا لمفهومنا و درجة تأثیرها یجعلنا نأخذ الحیطة والحذر ال من      
المادة اإلعالمیة فقط أو الرسالة اإلعالمیة التي یبثها اإلعالم الریاضي بل یجب أن نقیم الحساب لقادة الرأي و 

ة و المؤسسات االجتماعیة وخاصة األسرة في توجیهها لألبناء األصدقاء، و هنا یبرز دور المؤسسات الریاضی
  )34، ص 1994الحضیف، ( .في اختیار أو انتقاء جماعة األصدقاء وفقا لضوابط و معاییر اجتماعیة معینة 

  :نظریة تحدید األولویات  - 7

، فكما هو واضح من تنطلق هذه النظریة من فكرة جدول األعمال الذي یبحث في اللقاءات و االجتماعات      
اسمها تحدید األولویات یتم تحدید الموضوعات القابلة للنقاش و الدراسة حسب األولویة و األهمیة كذلك بالنسبة 
لإلعالم الریاضي لدیه جدول أعمال على أساسه یقوم بترتیب وتنظیم المعلومات التي یبثها و ینشرها حسب 

الریاضي باختیار موضوع ما و التركیز علیه فذلك یدل على أهمیة و األولویة و األهمیة ،فعندما یقوم اإلعالم 
أولویة ذلك الموضوع على باقي المواضیع األخرى و أبسط مثال على هذه النظریة و ترتیبیها لألولیات نجد في 
مجال اإلعالم الریاضي التركیز على بّث أخبار و معلومات على العبین ریاضیین جدد دونما التركیز على 

رهم من األشخاص غیر الریاضیین كالباحثین و العلماء في المجال الریاضي مثال لكون الریاضي و أخباره غی
أهم من الباحث وأبحاثه ،فالجمهور الریاضي ال تهمه أخبار الباحث في المجال الریاضي بینما تهمه جدا أخبار 



 04:بوع رقماالس         04:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا. د:اسم المؤلف

 

 29 

له على مبلغ كذا و تسجیله لكذا من العب كرة القدم في فریق كذا  خاصة بعد إبرامه للعقد الجدید و حصو 
، ص 1994الحضیف، ( .األهداف إلى أخره من المعلومات التي تلقى اهتمام الجمهور عكس الموضوع األول 

35(  

  :نظریة حارس البوابة - 8

لقد جاءت فكرة هذه النظریة من عمل الحارس الذي یقف على البوابة فیدخل من یشاء ویمنع من یشاء و       
ما تتحكم االعتبارات الشخصیة في قرار هذا الحارس و النظریة من حیث استخدامها في الحدیث عن تأثیر غالبا 

اإلعالم الریاضي تنطلق من أن األشخاص العاملین في اإلعالم الریاضي یتحكمون فیما یصل إلیه الناس من 
  .مواد إعالمیة 

به رجل اإلعالم كحارس یقف على بوابة الجماهیر و إّن هذا التحكم في تدفق المواد اإلعالمیة للجمهور یقوم 
یسمح بتمریر مواد إعالمیة معینة لهم ، إّن رجل اإلعالم أو حارس البوابة من خالل هذا الدور ذات طبیعة 
مزدوجة فحارس البوابة في الوقت الذي اختار أن ینشر شیئا معینا استحسنه هو في نفس الوقت یحرمهم من 

آخر ، فمثال رئیس تحریر صحفیة ریاضیة ما هو الذي یقرر نشر خبیر عن اعتداء  قراءة أو مشاهدة شيء
العبي إحدى الفرق على الحكم في مباراة أخرى لقرارات الحكم على الرغم من عدم صحة بعض هذه القرارات أو 

ین على قد یصف أحد المحررین  في تعلیقه على إحدى المباریات أن الخشونة الزائدة من جانب بعض الالعب
أنه لعب رجولي ، كما أن المحرر نفسه یستطیع أن یعید صیاغة هذا التعلیق، حیث یعتبر خشونة هؤالء 

عبة إّن دور حارس البوابة . الالعبین عنف غیر مقبول و یعتبره أیضا خروج عن الروح الریاضیة و قوانین الّل
  :اإلعالمي مؤثر في الجمهور من ناحیتین 

ضه علیهم بناءا على اعتبارات شخصیة بحتة قد تكون تلك االعتبارات الشخصیة األولى من خالل ما یعر 
سیاسة إعالمیة مقصودة یراد من خاللها إحداث تغیر ثقافي أو اجتماعي بالجمهور المستهدف و قد تكون تلك 

ات قد ال یكون االعتبارات وجهة نظر أملتها تنشئة هذا الحارس االجتماعیة و الثقافیة  ومهما كانت تلك االعتبار 
  .لها عالقة بمصلحة الجمهور من قریب أو بعید 

، 1994الحضیف، ( .أما الثانیة فیكون تأثیر حارس البوابة اإلعالمي في الجمهور من خالل ما یحجبه عنهم
  )37ص 

التي فإذا سمح بمرور رسائل إعالمیة معینة فإنه بالتأكید قد منع عنهم أخرى قد یكونوا في حاجة إلیها أكثر من 
األكثر لیس الذي تم عرضه على الجمهور بل ذلك الذي لم یتم : " عرضت علیهم و هناك مقولة إعالمیة تقول 

  ".عرضه 
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و لذا فإن الفرد یجب علیه أال یعتمد في استقصاء معلوماته و أخباره على وسیلة إعالمیة واحدة بل علیه أن 
ل فالذي ینشر في صحیفة ما قد ال تنشره صحیفة أخرى، یتابع و یطالع كل ما یصدر في الكثیر من هذه الوسائ

و من ناحیة أخرى أن یتحلى رجال اإلعالم الریاضي باألمانة أو الموضوعیة في تناولهم لألحداث و 
الموضوعات الریاضیة التي تحدث في المجال الریاضي و وضع األمور في نصابها الصحیح بما یضمن خدمة 

  .تأیید الجمهور إعالمیة متمیزة تحظى بثقة و 

  :نظریة اإلستخدامات و اإلشباع - 9

هذه النظریة تنظر إلى العالقة بین اإلعالم الریاضي و جمهوره بشكل مختلف عن النظریات السابقة ،       
ففي هذه النظریة اإلعالم الریاضي هو الذي یحدد للجمهور نوع الرسالة اإلعالمیة التي یتلقاها بل أن استخدام 

تلك الوسائل إلشباع رغباته یتحكم بدرجة كبیرة في مضمون الرسائل اإلعالمیة التي یعرضها اإلعالم الجمهور ل
الریاضي ، لذا ترى هذه النظریة أن الجمهور یستخدم المواد اإلعالمیة الریاضیة  إلشباع رغبات معینة لدیه، 

ف التي یشاهدها في المالعب مثال ذلك الشخص المیال للعنف و المغامرات تستهویه مشاهدة أحداث العن
الریاضیة من خالل التلفزیون أو قراءة تفاصیلها من الصحف و المجالت فیسعى جاهدا إلستحدامها إلشباع هذا 
المیل ،و كذلك الالعب العصبي السریع اإلستشارة یجد ذاته و راحته النفسیة في المشاهد التي یظهر فیها مثل 

  .حده الذي یمارس هذا السلوك مما یدعم التوجیه إلیه أكثر و أكثر هذا السلوك وهذا یشعره بأنه لیس و 

فنظریة اإلستخدامات و اإلشباع تنطلق من مفهوم شائع في علم اإلتصال و هو مبدأ التعرض اإلحتیاري و 
الذي یلبي رغباته و یتفق و ) اإلعالم الریاضي( تفسیره أن اإلنسان یعرض نفسه اختیاریا لمصدر المعلومات 

  .قته في التفكیر طری

إّن مفهوم التعرض اإلختیاري الذي تقوم علیه هذه النظریة قد یصبح منطقیا في مجتمع یسمح بعض كل شيء 
كما أن نظریة اإلستخدامات و .من العنف و الجریمة إلى اإلباحیة و الشذوذ الجنسي باسم حریة الفكر و التعبیر

یاضي ، طالما أن ما یقدمه اإلعالم الریاضي في هذا المجتمع اإلشباع یكون لها تأثیر إیجابي في المجتمع الر 
خالي من العنف و العدوان و یعمل على كبح الخیاالت المریضة بمعنى عدم مسایرتها للسلوكیات المریضة 

  )27، ص 1994الحضیف، ( .المنحرفة 
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تأكید بعض القضایا تبنى هذه النظریة على مقدرة وسائل اإلتصال على اختیار و  :نظریة تحدید المحاور- 10
بالنسبة للجمهور و في مجال اإلعالم الریاضي كأن یركز اإلعالم  و من ثمة جعل هذه األخیرة قضایا هامة 

الریاضي على مباراة بین فریقین تدفع بالجمهور الریاضي إلى التشوق لمتابعتها و هذا یؤكد أن كلما أكدت 
هذا ) komonكومن (یته بالنسبة للمتلقي ، و یلخص وسائل اإلعالم و اإلتصال على موضوع ما زادت أهم

قد تنجح وسائل اإلتصال في معظم الوقت في تحدید ما یعتقده الجمهور و لكنها ناجحة : "النموذج في مقولته
  )142إمام ، مرجع سابق، ص(  " .بصفة مذهلة في تحدید ما ینبغي أن یفكر هذا الجمهور
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  ) 05( محاضرة رقم 

  : Théorie De L’écart Des Connaissances نظریة الفروق المعرفیة -1

تقترح نظریة الفروق المعرفیة نظرة مخالفة لتلك التي كانت ترى أن وسائل اإلعالم وعن طریق وظائفها المختلفة، 
لعوامل التي تزید من حدة هذه تقضي على الالمساواة االجتماعیة والثقافیة، وتعتبر وسائل اإلعالم أحد أهم ا

، أن األفراد الذین ینتمون إلى الطبقات 1977سنة  P.J Tichnorالفروق وتقویها، حیث أكدت دراسة تیشنور 
اإلجتماعیة العلیا یوسعون معارفهم عند تعرضهم لمضامین وسائل اإلعالم أكثر من األفراد الذین ینتمون إلى 

 ) RIEFFEL , 1992, P 09(ة بین الطبقتین اتساعا الطبقات الدنیا، وبهذا تزداد الفجو 

لیس من الصحة القول أن الشرائح الدنیا من الناس تبقى على : "في هذا اإلطار) 1970(یقول تیشنور  .
ا بالمعنى المطلق(غیر إطالع بصفة مطابقة  عوض ذلك فإن اإلفتراض هو أن نمو ) أي أن الفقیر یزداد فقرً

  )36، ص ص2008بومعیزة ، ( ".ا في أواساط شرائح المرتبة العلیاالمعرفة یكون أكبر نسبیً 

ترتكز نظریة الفروق المعرفیة على بعدین، بعد إجتماعي بیئي قائم على ما تقدمه البیئة اإلجتماعیة التي 
تخاذ القرارات وتكوین اإلتجاهات بناًءا على متغیرات إجتماعیة، وبعد نفسي  یعیش فیها الفرد من تعلم وإ

  ) RIEFFEL , Op cit, P 09( .لوجي قائم على ما ورث الفرد من قدرات عقلیةسیكو 

ا بین اإلنتماء إلى وسط إجتماعي راق و بین اإلهتمام بالمسائل المدنیة  ا قویً حیث أن هناك ترابًط
Civiquesا یكون أیسر وفي متناول أولئك الذین ینتمون إلى الطبق ات ، ألن البحث عن المصادر الثریة إعالمیً

اإلجتماعیة المبنیة على ) المادیة خاصة(العلیا، منه عند الذین ینتمون إلى الطبقات الدنیا بحكم الالمساواة 
متغیرات مثل الدخل والسكن وطبیعة الوظیفة واإلنتماء، ویكمن المنطلق في هذه الفكرة في اإلختالف وسرعة 

ام اإلجتماعي، من خالل وسائل اإلعالم، لكن الذین اكتساب المعرفة بین الجماعات واألنساق الفرعیة داخل النظ
  .ینتمون إلى الطبقات العلیا یكتسبونها بطریقة أسرع

أما على مستوى الفروق الفردیة فقد إعتمدت النظریة على ما أنتجه علم النفس في دراسة الطبیعة البشریة 
ثل هذه الدراسات التي أعتبرت في الكثیر والسلوك، وال شك أن القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین مليء بم

ا  من األحیان ذات أهمیة بالغة في تطور الدراسات اإلنسانیة، فمن نظریة داروین حول النشوء واإلرتقاء مرورً
بنظریة فروید حول الالشعور و بافلوف حول اإلنعكاس الشرطي، تأكد أن األفراد لیسوا على شاكلة واحدة، ال من 

یولوجي وال من حیث سلوكهم، فمهما یكن، یختلف األفراد إختالفا یتقارب ویتباعد وفق ظروف حیث تكوینهم الفیز 
إلخ، والبعض اآلخر أرجعها إلى البنیة …أرجعها البعض إلى متغیرات نفسیة مثل اإلستعداد ودرجة التعلم والذكاء

لیها نظریة الفروق الفردیة في مقابل اإلجتماعیة التي یعیش فیها كل فرد، وعلیه فإن الفكرة األساسیة التي تقوم ع
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مضامین وسائل اإلعالم الجماهیریة هي أن هذه الفروق في البنیة النفسیة أو اإلدراكیة ألفراد الجمهور هي 
أبو إصبع، ( .مفاتیح تشكیل إهتماماتهم بوسائل اإلعالم وسلوكهم نحو القضایا والموضوعات التي تم مناقشتها

 )122، ص 2004

ا إلى الشطر الثاني من المعادلة، أي وسائل اإلعالم في حد ذاتها، فإن أصحاب النظریة یرون أما إذا عدن
أنها تعمل بطریقة مختلفة، فإذا كانت الصحافة المكتوبة هي الوسیلة اإلعالمیة المفضلة بالنسبة للطبقات 

فزیون وما لدیه من ممیزات ، فإن التل)معرفة القراءة وبالتالي فهم مضامینها(المحظوظة لما لها من ممیزات 
، یمكن أن یكون له أثر عكسي، بمعنى أنه یفید الطبقات )إلخ …الجمع بین الصورة، سهولة فهم مضامینها(

ا، ألنه یمس جزء أكبر من الناس ویقدم لهم نفس األخبار والمعلومات ویعتبر أهًال للثقة  .األقل حًظ

صل فیها بعد، ذلك أن الفروق موجودة لكن أسبابها متنوعة، لم یف) الفردیة والجماعیة(إن الحدیث عن الفروق 
تجاهاتنا، ولكن في نفس الوقت نحدد هذه  ا تلعب الموروثات النفسیة في إدراكنا وتكوین آرائنا وإ بمعنى أنه حقً
األشیاء بما تملیه علینا بیئتنا اإلجتماعیة التي نعیش فیها، ومن هذا المنطلق یتوقف تأثیر وسائل اإلعالم 

ا ) مهما كانت طبیعتها(الجماهیریة، بمعنى أن الفروق المعرفیة  ا في بعض الحاالت–تلعب دورً  –قد یكون حاسمً
في الدرجة والكیفیة التي تؤثر بها مضامین وسائل اإلعالم، فاإلعتراف بوجود هذه الفروق واإلعتماد علیها في 

النفسیة واإلجتماعیة لجمهورها المتلقي، فقد أثبتت  بناء الرسائل اإلعالمیة قد تكون له آثار بالغة في األوساط
الدراسات عن تأثیر وسائل اإلعالم في الحمالت اإلنتخابیة أن الفرد یكون مواقفه السیاسیة بناًءا على تكوینه 

ا في نظریة ) ما یحب وما یكره(كشخص  إلى جانب ما إكتسبه من البیئة التي یعیش فیها، مثل ما جاء سابقً
  )15، ص 2005تمار، (  .ى مرحلتینالتأثیر عل

شباع الرغبات -2   :  Théorie Des Usages Et Gratificationsنظریة اإلستعماالت وإ

عن طریق قراءتهم للجرائد وسماعهم للرادیو أو مشاهدتهم –إن األفراد یتعرضون لمضامین وسائل اإلعالم 
الحاجة إلى تلقي المعلومات، ( -بحاجة إجتماعیة أو نفسیة ألنهم یشعرون–للبرامج التلفزیونیة أو ذهابهم للسینما 

وألنهم كذلك یعتقدون أن وسائل اإلعالم بإمكانها تلبیة ) إلخ…إلى الترفیه عن النفس، اإلندماج في المجتمع
حاجاتهم، فإذا كانت وسائل اإلعالم تمارس نوًعا من التأثیر في السلوك واألفكار، فإن هذا التأثیر ال یمكن أن 
ا ألن األفراد یتعرضون لها قصد تلقي المعلومات وقصد مساعدتهم على الفهم والترفیه، ویقول شارون  یكون قویً

التي تتماشى ) قبول التأثیر بالرسائل: هذا یجرنا إلى القول(إن لألفراد میال لتقبل الرسائل : "في هذا الصدد
 التي تتناقض وقیمهم وآرائهم) ثیر بالرسائلعدم قبول التأ(وقیمهم وآرائهم، ومیًال آخر لرفض الرسائل 

)CHARRON, Op Cit, P 35 ( في نفس االتجاه الذي یؤمن بالتأثیر المحدود لوسائل اإلعالم في األفراد، ظهر هذا
الذي یرى أصحابه أن التأثیر ال یقاس إال بدراسة استعدادات األفراد  –اإلستعماالت وتلبیة الحاجات–النموذج 
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وسائل اإلعالم واإلشباع الذي یستقیه منها، وعلیه یقترح هذا التیار قلب التصورات المعروضة اتجاه مضامین 
یجب االنتباه أكثر إلى البحث عن ما یفعله الفرد بمضمون وسائل "و كاتز  آنذاك والمتمثلة في مقولة إلیه

 (Michel et autres, Op Cit, P 87 )  ".اإلعالم أكثر من اإلهتمام بما تفعله وسائل اإلعالم بالفرد

كان یرى كاتز أن الجمهور یستعمل وسائل اإلعالم إلقامة أو إعادة إنتاج بعض القیم الهامة لدیه، وعلیه 
تصبح وسائل اإلعالم رهینة جمهورها مادام أنه یستغني عنها إذا رأى أنها ال تلبي حاجاته، هذا التوجه أدخل 

ا في نموذج السویل الذي كان یر  ا هامً ى أنه للقیام بهذه الوظیفة یجب على وسائل اإلعالم أن تقدم عنصرً
مضامین مشبعة لمستعملها، وبهذا منح هذا التصور سلطة غیر مباشرة للجمهور ألن وسائل اإلعالم ال تستطیع 

  )Marin, 1999( .المشاركة في الحفاظ على التوازن اإلجتماعي إال بإشباع تلك الحاجات

لى مضامین معینة،  هذا التوجه ینطلق من تصور بسیط، هو أننا إذا تعرضنا إلى وسائل إعالمیة معینة وإ
إشباع بعض من حاجاتنا أو بعض من إستعداداتنا المتنوعة وفق تنوع النسیج  –إلى حد ما–ذلك أننا نرید 

لى جانب وظ) إلخ…بهدف اإلسترخاء، والترفیه،(اإلجتماعي والثقافي والنفسي  یفة ذلك أن وسائل اإلعالم، وإ
تقدیم المعلومات تقوم في كثیر من األحیان بوظیفة العالج النفسي، خاصة بالنسبة للذین یجدون فیها فرصة 

ال یمكنهم القیام بها في النسق  –عن طریق الوكالة  –لتهدئة األعصاب أو الذین یریدون معاینة تجارب 
ر اإلبداع ألولئك الذین یبحثون عن اإلجتماعي الذي یعیشون فیه، إلى جانب ذلك تلعب وسائل اإلعالم دو 

الترفیه ووظیفة اإلنتماء اإلجتماعي للذین تقوي وسائل اإلعالم إرتباطهم الرمزي مع جماعة عرقیة معینة، وعلى 
شباع الرغبات إلى الكشف عن األبعاد النفسیة القائمة بین الفرد  هذا األساس یرمي نموذج اإلستعماالت وإ

اجات المنتظرة من تعرضه لها، وكانت هذه المعطیات نتاج دراسات عدیدة منذ ووسائل اإلعالم، وكذلك الح
الذي قام بإستطالع آراء مستمعي البرامج اإلذاعیة في الوالیات المتحدة ومجمل  Harzogاألربعینات مع هرزوق 

  )36بموعیزة ،مرجع سابق،ص(   .الرغبات التي یمكن أن یشبعوها منها

الصراع : ى أن هؤالء یستقون رغبات كثیرة منها على سبیل المثالتوصل هرزوق في دراساته إل 
إلخ، وهنا ال یجب أن نفهم ...والتنافس، المحاسبة الذاتیة عن طریق التربیة النظامیة وأمن اإلنتماء اإلجتماعي

ذه من هذا النموذج أن إشباع الرغبات بالنسبة للفرد تبنى فقط من خالل تعرضه لمضامین وسائل اإلعالم، فه
األخیرة جزء فقط من نسیج إجتماعي وثقافي ونفسي تقوم هي أیًضا بتقدیم ما یمكن الفرد من إشباع رغباته لكن 
تنوع هذه المؤثرات التي تقدمها وسائل اإلعالم یجعل نفس الرسالة لها تأثیرات مختلفة على األشخاص، یرى 

أخرى من اإلشباعات اإلجتماعیة، فعلى سبیل  كاتز في هذا اإلطار أن تأثیر وسائل اإلعالم یتكون من منابع
شباًعا  المثال لوسائل اإلعالم وظائف تتمثل في تهدئة التوترات والصراعات كما تقترح حلوًال لبعض المشاكل وإ
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لبعض الحاجات من غیر الممكن إشباعها في الواقع، وتقویة القیم اإلجتماعیة، كما لها وظائف التكییف 
  .اإلجتماعي

النموذج الوظیفي إذن على الكیفیة التي تساهم بها وسائل اإلعالم في الحفاظ على التوازن یرتكز هذا 
  )293، ص 1998حسین السید ،  و مكاوي( .اإلجتماعي عن طریق إشباع الحاجات النفسیة واإلجتماعیة لجمهورها

  :Théorie De La Spirale Silenceنظریة لولب الصمت  -3

اإلستعماالت "ثیر مضامین وسائل اإلعالم على األفراد عند حدود نظریة لم تقف الدراسات الخاصة بتأ
شباع الرغبات للدور الذي تلعبه هذه " مقنع"، بل تعدتها إلى دراسات أخرى حاولت بدورها إعطاء تفسیر "وإ

 Elisabethالتي طورت أسسها إلیزبات نوال نیومان " لولب الصمت"المضامین على األفراد منها نظریة 
Noëlle Neuman بألمانیا. )Neuman, 1974,pp43-51(  

تنطلق هذه النظریة من مالحظة مفادها أن وسائل اإلعالم هي المنتج األساسي للرأي العام والمحددة 
للطابع النقدي للفرد، فإذا رأى هذا األخیر أنه ال یلقى في التعبیر عن آرائه ومواقفه مساندة من طرف محیطه 

الم، فإنه یلجأ إلى الصمت واإلنسحاب من المناقشات العامة، بمعنى آخر، أن الفرد في المباشر أو وسائل اإلع
مناقشته ألي موضوع یقدر كل حین عالقة القوة بین مختلف وجهات النظر العابرة للفضاء العمومي ویترقب ما 

لى الهامش، فاألفراد یكون علیه الرأي العام متقبًال حتى یستطیع التعبیر عن األفكار التي یمكن أن تجعله ع
الذین یالحظون من خالل مضامین الصحافة الریاضیة مثًال أو عند إطالعهم على نتائج عملیات سبر اآلراء أن 
ا ال یحاولون الدفاع عن آرائهم، وكنتیجة لذلك یخلو الفضاء العمومي من  غلبیة لیس لدیها نفس أفكارهم وغالبً األ

دد من األشخاص، فالمرحلة الموالیة لهذه الصیرورة تتمثل في أن الذین بعض اآلراء التي یمكن أن یتقاسمها ع
حتى و إن (یتقاسمون الرأي المهمین یتحدثون أكثر فأكثر مما یجعل رأي المهمین أكثر وضوًحا، أما باقي اآلراء 

لقدرة حسب هذا النموذج فإن لوسائل اإلعالم ا )Lazar, Opcit, p42( .فتتستر وراء صمت عمي) كانت كثیرة
نظریة (، وال فیما یجب أن یفكروا )نظریة التأثیر المطلق(على توجیه األفراد لیس في الكیفیة التي یفكروا بها 

شباع الرغبات ولكن ما ال یجب أن یفكروا به، هذا النموذج یحمل الكثیر من اإلنشغاالت ) اإلستعماالت وإ
تقدون الضغط الذي تمارسه عملیات سبر اآلراء أثناء والتساؤالت، وهو كثیر اإلستعمال من طرف أولئك الذین ین

–الحمالت اإلنتخابیة، إذ أن هذه األخیرة تحاصر األفراد الذین ال ینتمون إلى الرأي المهیمن بأفكارهم وتجعلهم 
یلتحقون بهذا الرأي والتصویت معه، ال یعني هذا عند نیومان أن األفراد یغیرون من مواقفهم  –خوفًا من العزلة

ت التأثیر المباشر لمضامین وسائل اإلعالم لكنهم یكتفون بإخفائها، لذلك فإن نیومان ترى أنه یجب تصور تح
ا و  الرأي العام في خضم السیرورة العامة لإلتصال وفي عالقته بالنسق السیاسي طالما أنه لیس معطى امبریقیً

ا المجتمع الجماهیري في النظر إلى عزلة بهذا المعنى تقترب نظریة لولب الصمت أكثر من منّظري . إحصائیً
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الفاعل عن اآلخرین وعدم إمكانیة اإلتصال بهم وأن وسائل اإلعالم فقط هي التي تملك القدرة على نشر الرسائل 
  ) .GAZANEUVE, 1992, p60( والمساهمة في بناء الواقع اإلجتماعي والسیاسي

قة معقدة بین الفرد ووسائل اإلعالم والرأي كما تكمن أهمیة نظریة لولب الصمت في كونها تجعل العال
  .العام

  :Théorie De La Dépendance نظریة اإلعتماد -4

) إلى درجة األمان(تعد نظریة اإلعتماد مقاربة سوسیولوجیة تحاول تحدید الشروط التي تجعل الفرد یعتمد 
هذا اإلتجاه أن هناك إعتماًدا على مضامین وسائل اإلعالم الجماهیري، فقد أكد الباحثون المجتمعون حول 

متبادًال و متزایًدا بین نظام وسائل اإلعالم واألنظمة اإلجتماعیة األخرى، وقد تتسلط هذه الصراعات أو تكون 
متعاونة وقد تكون دینامیكیة متعاونة أو ساكنة ومنتظمة، كما أنها قد تتراوح بین أن تكون مباشرة قویة وبین أن 

  .إلخ...ةتكون غیر مباشرة وضعیف

مهما كان فإن كل هذا التبادل یؤثر في مضمون وسائل اإلعالم، ویعمل على تقویة إعتماد األفراد إزائها، فكلما 
كلما إزداد اإلعتماد علیها، ومن  –إلخ...مثل المعلومات والترفیه و–قدمت وسائل اإلعالم خدمات مهمة لألفراد 

األفراد األكثر إعتماًدا على مضامین وسائل اإلعالم هم األكثر  نتائج هذا اإلعتماد كما یرى ذلك الباحثون، أن
ا بها في معتقداتهم وتصوراتهم بصفة عامة، وعلیه فهم أقل مقاومة في الحمالت اإلعالمیة تعتمد نظریة . تأثرً

نها ثم اإلعتماد على التحلیل الوظیفي حیث تبحث في الكیفیة التي تربط بها أجزاء من النظم اإلجتماعیة فیما بی
ا من  تحاول تفسیر سلوك األجزاء فیما یتعلق بهذه العالقات، ویكون نظام اإلعالم في هذه العالقات جزًءا أساسیً

  )414دیلفر، مرجع سابق، ص ( .النسیج اإلجتماعي

على وسائل اإلعالم الجماهیریة لبلوغ أهداف ) إلخ…النظام السیاسي، اإلقتصادي،(ترتكز النظم اإلجتماعیة 
ضمن وظائفها األساسیة، فتداول المعلومات وتقدیم األخبار والتسلیة والترفیه من بین األشیاء المتبادلة بین تدخل 

وسائل اإلعالم واألنظمة األخرى، كما أن ما وصل إلیه التطور التكنولوجي الحدیث لوسائل اإلعالم بصفة عامة 
من النظم (وال یأخذ هذا اإلعتماد إتجاًها واحًدا . تمعیجعلنا ندرك أهمیة هذا اإلعتماد إلستقرار األنظمة في المج

إلى وسائل اإلعالم، بل إتجاًها متبادًال بینهما أیًضا ألن نظام وسائل اإلعالم له أهداف أیًضا، ) اإلجتماعیة
ولبلوغ هذه األهداف یلزمه الوصول إلى أكثر من مجرد المصادر الخاضعة لسیطرته من هذه األهداف، مثًال 

األفراد مثل باقي األنظمة . إلخ...على المعلومات، الربح، الشرعیة، حریة التعبیر، صنع القرار والمراقبة الحصول
اإلجتماعیة األخرى، توجههم أهداف یسعون إلى بلوغها عن طریق التبادل واإلعتماد على مختلف األنظمة، 

دیلفر، مرجع سابق، ص (. لجماهیریةوبعض أهدافهم تتطلب الوصول إلى مصادر تسیطر علیها وسائل اإلعالم ا
418(  
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ولدراسة نمطیة عالقات اإلعتماد على وسائل اإلعالم الجماهیریة من خالل األهداف یمكننا اإلشارة إلى 
دیلفر، مرجع سابق، ( :العناصر التالیة والتي أشارت إلیها كل من ملفین دیلفر و سندرا بول روكیتش، وهي كاآلتي

  )419ص 

فرد على وسائل اإلعالم محاوًال فهم ذاته وتطور شخصیته من خالل النماذج التي تقدمها له یعتمد ال: الفهم
ا لطبیعة تلك النماذج المقدمة ودرجة تلبیة حاجاته منها،  ضامین هذه الوسائل، وتكون درجة هذا اإلعتماد تبعً م

در  اكات إما لترسیخها أو لتعدیلها أو فالفرد عندئذ یحتاج إلى ما یمكن بواسطته فهم مكونات الذات من معتقدات وإ
  .للتخلي عنها أصالً 

أما على المستوى الجماعي، فإن اإلعتماد على وسائل اإلعالم یسمح بمعرفة معطیات العالم الخارجي 
وثقافاته كما یسمح بمعرفة مختلف التفاعالت اإلجتماعیة الحاصلة في المحیط اإلجتماعي المباشر، وهذه 

ت وسائل اإلعالم وقدرتها على التطلع وجمع المعلومات عن مختلف األوساط اإلجتماعیة الوظیفة هي من إمكانا
  .وتفاعالتها

والمقصود هنا، أن وسائل اإلعالم تساعدنا في إتخاذ بعض قراراتنا الیومیة، فهي تقدم لنا بعض : التوجیه
إلخ، أما ...األمثل للغذاء أو العشاء المؤشرات التي توجهنا في مواقفنا مثل لون اللباس الذي نریده الیوم، األكل

على المستوى الجماعي، فإن وسائل اإلعالم تقدم بعض الدالالت في الكیفیة المثلى للتعامل مع بعض المواقف 
واألحداث، وفي بعض األحیان ال تقتصر على الدالالت بل مباشرة على الكیفیة التي یجب التعامل بها إزاء تلك 

  .إلخ…ثالي إزاء الكوارث و الكیفیة التي یجب التعامل بها تجاه األمراض التي قد تنتشرالمواقف مثل السلوك الم

یتضح اإلعتماد بشكل جلي في وظیفة التسلیة، فالفرد یتجه إلى مضامین وسائل اإلعالم بحثا عما : التسلیة
ءة قصة أو في شكل یمكن أن یریح به نفسه، سواءا كان ذلك بمفرده عند رؤیة فیلم على سبیل المثال أو قرا

  )419دیلفر، مرجع سابق، ص ( .جماعي مثل الذهاب إلى السینما 

هذه األهداف یمكن أن تختلف من فرد إلى آخر ومن جماعة إلى أخرى، بل حتى في كیفیة بلوغها، ثم إن 
ن األنظمة وسائل اإلعالم الجماهیریة لیست القبلة الوحیدة لبلوغ هذه األهداف، بل هي جزء أساسي وفعال من بی

ا في تحقیق هذه األهداف ا أساسیً كما أن إعتماد األفراد ال یكون على . اإلجتماعیة األخرى التي تلعب أیًضا دورً
وسیلة واحدة، فقد تعتمد الجماهیر بشدة مثًال على الكتب أو المجالت للفهم اإلجتماعي أو لمعرفة الذات، وقد 

للتوجه إلى العمل، كما قد تشكل البرامج التلفزیونیة الریاضیة مثًال یصلون إلى اإلعتماد على اإلذاعة بشكل أكثر 
المهم أنه ال تمثل وسیلة إعالمیة واحدة من الوسائل الجماهیریة …قبلة هامة للذین یریدون بلوغ هدف التسلیة

ا واحًدا فقط لعالقة اإلعتماد   . )21، ص 2008موفق، (  مصدرً
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ل اإلعالم بإعتبارها عملیة إجتماعیة نفسیة ال تستقر إال بمتغیرات في الحقیقة نظریة اإلعتماد على وسائو 
  :تختلف وتحدد طبیعة ودرجة هذا اإلعتماد منها على سبیل المثال ال الحصر

  طبیعة األنظمة وعملها في المجتمع، فالنظم اللیبرالیة تعتمد على وسائل إعالم حرة هدفها الربح على
ظمة المركزیة فترى في وسائل اإلعالم إمتداًدا لوسائلها السیاسیة أساس المنتجات المتنوعة، أما األن

الوسین، (  .وأداة من أدوات الدعایة لها تعمل على التوجیه والحشد والتنشئة السیاسیة إلیدیولوجیة الحاكم
 )98، ص 2012

 الم طبیعة المجتمع وأهمیة وسائل اإلعالم فیه، أي أن اإلعتماد یكون من باب أهمیة وسائل اإلع
بالنسبة لألفراد في سلم مصادر المعلومات، فقد یكون اإلتصال الشفهي أقوى مما تقدمه وسائل 
اإلعالم، كما قد تكون قنوات أخرى ذات الطابع التقلیدي، مثل المداح في بعض المجتمعات، وغیرها 

 .من الوسائل
ریة مطلقة تقوم على نتائج قارة، وعلیه یمكننا أن نقول في نهایة هذا العنصر أن نظریة اإلعتماد لیست نظ

إجتماعیة تحدد درجة قوتها أو ضعفها، ویكون المجتمع في حد ذاته أو الفرد –بل تعتمد على متغیرات نفسیة
نفسه، أو النظم التي تعمل في إطارها وسائل اإلعالم الجماهیري، و مهما یكون فقد أثبتت هذه النظریة أن تأثیر 

ا على درجة إعتماد الفرد على وسائل اإلعالم ومكانة وعمل هذه األخیرة وسط وسائل اإلعالم یتوقف هو أیًض 
  .األنظمة اإلجتماعیة األخرى
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  )06(محاضرة رقم 

  نظریات اإلعالم والنظم الصحفیة

لقد امتد الجدل الذي خص المجال الفلسفي فیما یتعلق بطبیعة حریة التفكیر وحریة التعبیر إلى تأسیس ما 
السادس عشر، وأهم هذه  16سمي بالنظریات التي میزت األنظمة اإلعالمیة التي سادت أروبا إبتداًءا من القرن 

  :النظریات

 :Théorie Autoritaireظریة السلطویة الن - 1

رتكزت على بعض األفكار والمنطلقات الفلسفیة التي 17و16ظهرت هذه النظریة في أوربا في القرن  ، وإ
لیست نتاج جماهیر عریضة "جاء بها كل من أفلطون ومیكیافلي، وترى هذه النظریة أن الحقیقة في هذه النظریة 

 )186، ص200عجوة، (  "لحكماء الذین هم في وضعیة قیادة وتوجیه مواطنیهممن المجتمع ولكن نتاج أقلیة من ا
أن الملك والسلطة تتسم بسمة اإللوهیة وأن الشعب یعتبر نفسه عبًدا "وخلفیة هذه النظریة مبنیة على فكرة مفادها 

  ) 169عبداللطیف، مرجع سابق، (  "للحاكم

  :ویةومن أهم المبادئ التي تقوم علیها النظریة السلط 

  ا لرغبة ستمرارها رهنً یمكن السماح لألفراد بملكیة الصحف التي یصدرونها، ولكن یظل قیامها وإ
  .السلطة

  إن درجة الحریة المسموح بها للصحف یجب أن تكون مناسبة للحالة السیاسیة، التي توجد
  .بالمجتمع، وتقدیر هذه الدرجة من الحریات الصحفیة متروك للسلطة الحاكمة

 صحافة بتأیید كل ما یصدر عن الحكومة ومؤسساتها، والدفاع عن سیاسات الحكمتلتزم ال.  
  یعد السماح ألي فرد للعمل في الحكومة منحة من الحاكم، وامتیاز یختص به من یشاء من

، 200أبو عرجة، (  .رعیته، ویترتب على هذا االمتیاز التزام الفرد بتأیید النظام الحاكم وسیاسته
 )291ص
تطبق هذه النظریة في المجتمعات الدكتاتوریة والتي ال تؤمن بالدیمقراطیة والقیادة الجماعیة، لقد كانت 

أي القرون الوسطى هو أن عملیات اإلعالم كانت تستمد قوتها من -بحیث أن ما كان سائد في تلك المرحلة 
  )97، ص 2003الشافعي،. (  هذه السلطة
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 :Théorie De La Liberté    النظریة اللیبرالیة - 2

فلكي یصل اإلنسان "ترى هذه النظریة أن دور الصحافة یتمثل في المشاركة في عملیة البحث عن الحقیقة 
إلى الحقیقة عن طریق العقل، ینبغي أن تتاح له حریة الوصول إلى المعلومات واألفكار، وهو یستطیع أن یمیز 

، حیث تظهر الحقیقة من خالل التفاعل الحر بین فیما تقدمه له الصحافة بین الحقیقي والزائف بإستخدام عقله
  )ben mesbah, 2009,p37( "المعلومات واألفكار

أما بخصوص عالقة الدولة باإلعالم، فالمفهوم النظري للفلسفة اللیبرالیة یتلخص في الفكرة التالیة 
ه الجمهور مراقبة الحكومة الصحافة لیست جهاز الدولة ولكنها أداة تقیم األدلة والنقاش الذي یستطیع من خالل"

وتكوین الرأي حول سیاسة هذه األخیرة ،فمن هذا المنطلق برز مبدأ السلطة الرابعة، فالصحافة المكتوبة إلى 
جانب السلطات األخرى تساهم في عملیة السعي والوصول إلى إظهار الحقیقة في تسییر شؤون الحكم والمجتمع 

  )296أبو عرجة ، مرجع سابق، ص(  :ام اللیبراليومن بین المبادئ التي یقوم علیها النظ

  عدم فرض أیة رقابة من جانب الحكومة على الصحف، وأي تجاوز تقع فیه الصحافة یكون من
  .شأن القضاء

 ال بد من تعدد مصادر المعرفة وذلك بتعدد الصحف ذات اإلتجاهات المتباینة.  
  السلطة الحاكمةللفرد الحق في إصدار ما شاء من الصحف، ودون تصریح من.  
  عدم فرض أیة رقابة من الحكومة على الصحف، وأي تجاوز تقع فیه الصحافة یكون من شأن

  .القضاء
  إن حق الفرد في أن یعرف، حق طبیعي كحقه في الماء أو الهواء ولكي یمارس الفرد هذا الحق

 .هاالطبیعي ال بد أن تتمتع الصحافة بحریتها كاملة، دون أیة قیود تأتي من خارج
  

  :فیما یلي العناصر الرئیسیة لنظریة الحریة دینیس ماكویل ویحدد المفكر اإلعالمي السویدي
  .أن النشر یجب أن یكون حرا من أیة رقابة مسبقة - 1
ومن حق األفراد   أن مجال النشر والتوزیع یجب أن یكون مفتوحا ألي شخص أو جماعة- 2

على ترخیص مسبق من  اإلعالم دون الحصولصحفا وغیرها من وسائل  والجماعات أن یمتلكوا
  .السلطة

أن النقد الموجه إلى أیة حكومة أو حزب سیاسي أو مسئول رسمي یجب أال یكون محال للعقاب  - 3
  .حتى بعد النشر

  .أال یكون هناك أي نوع من اإلكراه أو االلتزام بالنسبة للصحفي  - 4
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  .للنشر بالوسائل القانونیة عدم وجود أي نوع من القیود على جمع المعلومات  - 5
  .أال یكون هناك أي قید على تلقى أو إرسال المعلومات عبر الحدود القومیة - 6
  .یجب أن یتمتع الصحفیون باالستقالل المهني داخل مؤسساتهم الصحفیة - 7

وقد ساهمت النظریة اللیبرالیة بشكل كبیر في تحریر الصحافة من سیطرة الدولة فأنهت وجود الكثیر 
  على الصحافة، تفرضها السلطة ن القیود التيم

أن تتمتع خالل القرن التاسع عشر  -أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة  -واستطاعت دول الشمال 
والتنوع في مجال الصحافة واستطاعت الصحافة   القرن العشرین بقدر كبیر من التعددیة وحتى منتصف

ین كافة االتجاهات السیاسیة، وأن تنقل هذه المناقشات إلى ب مناقشة حرة أن تدیر في هذه المجتمعات
  .وهو ما أسهم في تقدم هذه المجتمعات وزیادة حیویتها الجماهیر

لكن المشكلة أن أوضاع الصحافة في أوروبا وأمریكا خالل النصف الثاني من القرن العشرین ابتعدت 
لصحف وقل تنوعها، نتیجة لتزاید ظاهرة فتناقصت تعددیة ا  تلك األفكار اللیبرالیة، بشكل كبیر عن

بحق  قدرتها على القیام بوظائفها في الوفاء  اإلعالم وقلت بالتالي  وسائل االحتكار والتركیز في ملكیة
دارة المناقشة الحرة وقد لعب تزاید االتجاه إلى . في المجتمع ونقلها للجماهیر  الجماهیر في المعرفة، وإ

في تعریض هذه النظریة للنقد من كافة االتجاهات  الصحیفة دورا أساسیااالحتكار والتركیز في ملكیة 
أصبحت   للصحفیین والجمهور، كما السیاسیة، فلم تعد مفاهیم هذه النظریة قادرة على توفیر حق التعبیر

بعض الباحثین  قاصرة على تقریر الحق في امتالك وسائل اإلعالم بدون تدخل من الحكومة، ورفض
  عدم تدخل الحكومة في شئونها؛ باعتباره تعریفا غیر كاف إذ  ي لحریة الصحافة بمعنىالتعریف الغرب

  .یعطى الحریة فقط لمجموعة من مالك وسائل اإلعالم
ویرى بعض الباحثین أن أوضاع الصحافة واإلعالم في الدول الغربیة بشكل عام والوالیات المتحدة 

  األمریكیة بشكل

وأن السوق اإلعالمیة لم تعد حرة أو قادرة على توفیر  ة اللیبرالیةخاص قد ابتعدت عن مبادئ النظری
وتغطیة األخبار من مصادر متعددة  الفرص المتكافئة للتعبیر الحر عن كل األفراد ووجهات النظر

  .ومتنوعة
الصحافة وحریة التعبیر ال یمكن " وبرزت رؤیة أخرى حتى من جانب المؤمنین بهذه النظریة تقول

من ناحیة والسیطرة   الرأسمالیة إبعاد إنتاج األفكار وتوزیعها عن السیطرة في حالةضمانها إال 
  )2019إلعالم، حریة امحاضرات في النظریات المفسرة ل( ".البیروقراطیة السیاسیة من ناحیة أخرى
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  :Théorie De La Responsabilité Sociale اإلجتماعیة نظریة المسؤولیة - 3

ل محل نظریة اللیبرالیة بناًءا على سوء إستغالل رؤوس األموال مما أدى إلى ظهرت هذه النظریة لتح
  .إنهیار البنیان اإلجتماعي وظهور مسؤولیة إجتماعیة جماعیة

إن على وسائل اإلعالم في ظل هذه النظریة أن تخدم النظام : "تقوم هذه النظریة على الفكرة التالیة
، وقد إنبثقت "اقشة الحرة المفتوحة في كافة المسائل التي تهم المجتمعالسیاسي القائم عن طریق اإلعالم و المن

هذه النظریة عن طریق اللیبرالیة وترى النظریة أن المسؤولیة تلزم الوسائل اإلعالمیة أن تسهر على تقدیم أراء 
عزي، (  رومواقف كل الجهات بإنصاف، وتمكن الرأي العام من الحصول على المعلومات الكافیة إلتخاذ القرا

  .)15مرجع سابق، ص

عبدالحمید، (:ومن بین أهم المبادئ الرئیسیة لنظریة المسؤولیة االجتماعیة حسب دنیس ماكویل
  )344،ص 1997

  یجب أن تتجنب وسائل اإلعالم بأي حال ما یمكن أن یؤدي إلى الجریمة والعنف والفوضى أو
  .یثیر األقلیات في المجتمع

 د تعدد الوسائل اإلعالمیة بما   .یعكس تنوع اآلراء في المجتمع، وحق األفراد في الرّ
 هناك إلتزامات معینة للمجتمع یجب أن تتقبلها وسائل اإلعالم.  
  تنفیذ هذه اإللتزامات یجب أن یكون من خالل المعاییر المهنیة الراقیة لنقل المعلومات مثل

 .الحقیقة والدقة، والموضوعیة والتوازن
افعي فیرى أنه یجب تحمل كل فرد أو مؤسسة لتحقیق هدف معین لیكون أما الدكتور حسن أحمد الش

الشافعي، ( :مسئوال عنه، ویجب أن تراعى النقاط التالیة في التنفیذ أي إتباع خطوات أسلوب تنظیم النظم التالیة
  )98مرجع سابق، ص 

 المدخالت. 
 العملیات أو التفاعالت أو األنشطة. 
 المخرجات والتفاعالت أو النتائج. 
 التغذیة الرجعیة، أي تطبیق النتائج اإلیجابیة مرة أخرى. 

ویالحظ أن هذه النظریة قد طرحت بعض الحلول التي تتمثل في التنظیم الذاتي لمهنة الصحافة، 
وذلك من خالل إصدار مواثیق شرف مهنیة لحمایة حریة التحریر الصحفي والممارسة الصحفیة، 

صدار قوانین للحد من االحتكار، و  نشاء مجالسوإ للصحافة مهمتها الحفاظ على حریة الصحافة   إ
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وااللتزام بالمعاییر المهنیة الرفیعة للصحافة وبحث شكاوى الجمهور ضد الصحف إلى جانب إنشاء 
 .نظام لتقدیم إعانات للصحف

ولكن مجمل األفكار التي طرحتها هذه النظریة لم تتح لها فرصة التنفیذ بشكل كامل، فقد نظر 
ن األمریكیون إلى هذه األفكار على أنها تمثل اتجاهًا نحو االشتراكیة وخطرا على حریة الصحفیو 

  .الصحافة، كما عارضت هذه األفكار بشدة مجموعات مالك الصحف

بعض   إن نظریة المسئولیة االجتماعیة قد حققت بعض النتائج اإلیجابیة في: ومع ذلك یمكن القول
مواجهة خطر سیطرة االحتكارات على صحافتها بإنشاء نظام لتقدیم دول أوربا مثل السوید التي قامت ب

إعانات حكومیة للصحف بهدف المحافظة على التنوع الصحفي، ونجحت هذه المعونات خالل حقبة 
  .الستینیات في المحافظة على حیاة كثیر من الصحف الصغیرة في السوید

بریطانیا وغیرها من دول أوربا خوفا من فكرة تقدیم معونات للصحف تم رفضها بشكل واسع في  ولكن
الحكومات لها في التدخل في شئون الصحافة، كما صدرت قوانین للحد من االحتكار  استغالل

والتركیز في ملكیة الصحافة في بریطانیا وفرنسا، ولكن هذه القوانین لم تستطع أن توقف تزاید معدل 
محاضرات في النظریات المفسرة لحریة ( .غیرةالتركیز واالحتكار، أو أن تحفظ الحیاة للصحف الص

  )2019اإلعالم، 
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  :Théorie Marxiste-léniniste) اإلشتراكیة(النظریة الماركسیة - 4

یمكن إعتبار هذه النظریة إمتداد للفلسفة السلطویة التي میزت بدایة تدخل الصحافة كأداة في نظام الحكم 
وترى هذه النظریة أن الصحافة حرة في الحدیث  ،) Ben Mesbah, Op Cit, P 38(16في أوربا إبتداًءا من القرن 

أبو زید، (:عن الحقیقة كما یراها الحزب الحاكم، ومن بین أهم المبادئ التي یقوم علیها النظام الماركسي هي
  )99، ص 1998

  منها الملكیة اإلجتماعیة أن ترفض أي شكل من األشكال الملكیة الفردیة للصحف، وتضع بدًال
  .للصحف، ممثلة في األحزاب واإلتحادات والنقابات

  أن تكون الصحافة واقعیة، بمعنى تصویر واقع الحیاة اإلجتماعیة دونما تدخل لتشویه هذه
  .الصورة بالتهویل أو التهوین

  أن تكون الصحافة جماعیة، بمعنى أال تركز على النشاطات الخاصة، وأن تهتم بالعمل
  .لجماعيا
  ،أن تكون الصحافة ملتزمة، أي مرتبطة بقضایا ومشكالت المجتمع والنظام السیاسي القائم

ا في التوعیة لهذا النظام اإلجتماعي وتلك اإلیدیولوجیة   .وباإلیدیولوجیة السائدة فیه، وأن تلعب دورً
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 :لنظریة التنمویةا -5
  :نظریة صحافة التنمیة أو النظریة التنمویة   

ال تزال مجموعة من اآلراء والتوصیات   لیس من السهل تحدید هویة هذه النظریة في عبارة واضحة محددة، فهي
وتكتسب هذه النظریة وجودها المستقل عن نظریات . المالئمة لكافة وسائل اإلعالم ووظائفها في الدول النامیة

التبعیة  هویة األمة، ووحدتها وتماسكها، ورفضهااعترافها وقبولها للتنمیة، وتأكیدها على  الصحافة األخرى من
الموضوعیین على  وصحافة التنمیة كما یعرفها لیونارد سوسمان هي تركیز الصحفیین. والسلطویة المتعسفة

أخبار أحدث التطورات في مجاالت التنمیة المختلفة، األمر الذي یؤدى إلى نجاح التنمیة االقتصادیة وتحقیق 
أیضا استخدام الحكومة لمنافذ االتصال لتحقیق التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة وتتطلب  الوحدة الوطنیة وهى

أن تتفحص بعین ناقدة، وتقیم وتكتب عن مدى  -كما یقول ناریندر أجارواال  -صحافة التنمیة من الصحف 
الخطة وتطبیقها، المختلفة والمصالح القومیة، وتتفحص االختالفات بین  ارتباط المشروع التنموي بالحاجات

ویالحظ التناقض بین االستخدام . واالختالف بین آثارها على الناس فى تصریحات المسئولین وبین آثارها الفعلیة
الحكومي للصحافة في خدمة التنمیة وبین الدور الرقابي للصحافة، ففي ظل السیطرة الحكومیة یتراجع النقد 

  .كومة وقیادتهاوتتحول أخبار التنمیة إلى دعایة سیاسیة للح
ولعل هذا التناقض هو الذي دعا المفكر اإلعالمي اإلنجلیزي أنتوني سمیث إلى التأكید على ضرورة التفرقة بىن 

  .صحافة التنمیة واالتصال فى خدمة التنمیة، إال أنه یرى أن المفهومین یدخالن في إطار السیطرة الحكومیة
و  رتباط بین مفاهیم صحافة التنمیة و الصحافة الموجهةوهو ما یؤكده كالریب رامیال حیث یشیر إلى اال

  :االتصال في خدمة التنمیة ویلخص ماكویل المبادئ األساسیة لنظام اإلعالم التنموي فیما یلي
  .أن وسائل اإلعالم یجب أن تقبل وتنفذ دورًا إیجابیًا في إنجاز أهداف التنمیة التي تحددها السیاسة القومیة   -
  ض قیود على حریة اإلعالم طبقا لألولویات االقتصادیة واالحتیاجات التنمویة للمجتمع،أنه یمكن فر  -
  .أن وسائل اإلعالم یجب أن تهتم بالثقافة القومیة واللغة الوطنیة   -
  .أن وسائل اإلعالم یجب أن تعطى األولویة ألخبار الدول النامیة القریبة سیاسیا أو ثقافیا أو جغرافیا -

محاضرات في ( :التنمویة تتلخص مهام وسائل اإلعالم في عملیة التنمیة في النقاط التالیةووفق النظریة 
  )2019النظریات المفسرة لحریة اإلعالم، 

  .تشكیل اتجاهات الشعب وتنمیة هویته الوطنیة -
  .مساعدة المواطنین على إدراك أن الدولة الجدیدة قد قامت بالفعل -
  .ة بهدف المساعدة في تحقیق التنمیة الوطنیةانتهاج سیاسات تقررها الحكوم -
تشجیع المواطنین على الثقة بالمؤسسات والسیاسات الحكومیة، مما یضفى الشرعیة على السلطة السیاسیة  -

  .ویقوى مركزها
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حباط  - اإلسهام في تحقیق التكامل السیاسي واالجتماعي، من خالل بحث الصراعات السیاسیة واالجتماعیة، وإ
  .تشرذم والتفرقة، والتخفیف من التناقضات في القیم واالتجاهات بین الجماعات المتباینةأصوات ال

  .المساعدة في االستقرار والوحدة الوطنیة، وتغلیب المصلحة الوطنیة على المصلحة الذاتیة -
ت المفسرة محاضرات في النظریا( .إبراز اإلیجابیات وتجاهل السلبیات، وتقلیل حجم النقد إلى حجمه األدنى -

  )2019لحریة اإلعالم، 
وصحافة التنمیة هي النتیجة الطبیعیة للصحافة الثوریة، حیث أنها تسعى لخلق أمة جدیدة وتنمیتها، وتطبیق 
المثل التي أعلنت في المرحلة الثوریة السابقة، بینما الصحافة الثوریة تكرس نفسها، وبالكامل لمناهضة القوى 

  .مع بعینه في أن تحكمهم، ومحاولة اإلحاطة بهاالتي ال یرغب الناس في مجت
ویرى البعض أن الصحافة الثوریة وصحافة التنمیة من بین النتائج الضروریة لمحاولة تحریر بلد من البالد من 
السیطرة األجنبیة، وهما یمثالن مصدر فزع لمؤیدي الوضع الراهن والمدافعین عنه، وهذان النمطان من أنماط 

بعض األحیان بالتهاب العاطفة واالبتعاد عن الموضوعیة بل وحتى المیل إلى الجدل    مان، فيالصحافة قد یتس
العنیف والعدوانیة، وأحیانا یرث هذان النوعان من الصحافة تلك الرذائل الخطیرة المتمثلة في دعم وتعزیز أهداف 

  .بعض الزعماء والطوائف الذین یتصفون باألنانیة
السیاسیة التي شكلت في الدول النامیة في أعقاب استقاللها تقوم على الخلط والتلفیق  وقد كانت ممارسة األنظمة

  .واالستناد أساسًا على القوانین الموروثة من الحقبة االستعماریة القائمة على نظریة السلطة
فرض وكانت السمة األساسیة للتجارب اإلعالمیة في هذه الدول هي قیام السلطة بتقیید حریة الصحافة، و 

محاضرات ( .وتكریس تبعیة الصحافة للسلطة مما أدى إلى تزاید تبعیة وسائل اإلعالم للنظام اإلعالمي الدولي
  )2019في النظریات المفسرة لحریة اإلعالم، 
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 :نظریة المشاركة الدیمقراطیة -6
، فهي      تفتقر حتى اآلن إلى وجود حقیقي تعد هذه النظریة أحدث إضافة لنظریات الصحافة وأضعفها تحدیدًا

في الممارسات المختلفة للمؤسسات اإلعالمیة فضًال عن أن بعض سیاساتها تتضمنها نظریات الصحافة 
ورغم أن وجود هذه النظریة بشكل مستقل عن النظریات األخرى مازال محل خالف وشك، إال أنها  األخرى،

  .من تحدیات للنظریات السائدةتستحق الحدیث عنها بشكل مستقل نظرًا لما تمثله 
وقد برزت هذه النظریة من واقع الخبرة العملیة كاتجاه إیجابي نحو ضرورة وجود أشكال جدیدة في تنظیم وسائل 
اإلعالم، كما نشأت كذلك كرد فعل مضاد للطابع التجاري واالحتكاري لوسائل اإلعالم المملوكة ملكیة خاصة 

ات اإلعالم العامة التي قامت على معیار المسئولیة االجتماعیة،وتوجد هذه ومضادة لمركزیة وبیروقراطیة مؤسس
النظریة فى المجتمعات اللیبرالیة المتقدمة رغم ارتباطها ببعض العناصر التي تطرحها النظریة التنمویة، خاصة 

ال الرأسي من أعلى ما یتعلق منها بالتأكید على احترام أسس المجتمع واالهتمام باالتصال األفقى بدال من االتص
الدول األوروبیة  إلى أسفل،والذي یعنى سلبیة مشاركة المتلقي في عملیة االتصال وهو اتجاه واضح تماما فى

  .خاصة دول إسكندنافیا وبعض الدول األوربیة األخرى
ي ویعبر مصطلح المشاركة الدیمقراطیة عن معنى التحرر من األحزاب السیاسیة القائمة والنظام البرلمان

الدیمقراطي والذي بدا وكأنه انفصل عن جذوره وأنه یعوق المشاركة في الحیاة االجتماعیة والسیاسیة بدال من أن 
  )2019محاضرات في النظریات المفسرة لحریة اإلعالم، ( .یدعمها

یة الشدیدة وتنطوي هذه النظریة على آراء معادیة لنظریة المجتمع الجماهیري الذي یتسم بالتنظیم المعقد والمركز 
  .والذي فشل في أن یوفر فرصا حقیقیة لألفراد واألقلیات في التعبیر عن اهتماماتها ومشكالتها

وترى هذه النظریة أن الصحافة الحرة فاشلة بسبب خضوعها العتبارات السوق التي تفرغها من محتواها وترى أن 
  .اطیة الدولةنظریة المسئولیة االجتماعیة غیر مالئمة بسبب ارتباطها ببیروقر 

كما ترى أن التنظیم الذاتي لوسائل اإلعالم لم یمنع نمو مؤسسات إعالمیة تمارس سیطرتها باعتبارها مراكز قوة 
فى المجتمع مما أدى إلى فشل وسائل اإلعالم في مهمتها وهى تلبیة االحتیاجات الناشئة عن الحیاة الیومیة 

  .للمواطن
المشاركة الدیمقراطیة تكمن في االحتیاجات والمصالح واآلمال لجمهور  وهكذا فإن الفكرة األساسیة في نظریة

متلق نشط في مجتمع سیاسي، وهى تهتم بالمعلومات المالئمة وحق المواطن في استخدام وسائل االتصال من 
أجل التفاعل والمشاركة على نطاق صغیر في مجتمعه، وترفض هذه النظریة ضرورة التوحد أو المركزیة أو 

اد أو السیطرة الحكومیة على وسائل اإلعالم، وهى تشجع التعددیة والمحلیة والتفاعل بین المرسل والمستقبل الحی
  .واالتصال األفقي الذي یشمل كل مستویات المجتمع
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ویعتقد مؤیدوها أن وسائل اإلعالم التي تنشأ في ظل هذه النظریة سوف تعنى أكثر بالحیاة االجتماعیة وتخضع 
 .ة من جمهورها وتقدم فرصا للمشاركة على أسس یحددها مستخدموها بدال من المسیطرین علیهالسیطرة مباشر 

  )2019محاضرات في النظریات المفسرة لحریة اإلعالم، (
  :وتتلخص المبادئ األساسیة لهذه النظریة في األمور التالیة

ستخدامها، ولهم كذلك الحق في أن أن للمواطن الفرد ولجماعات األقلیات حق الوصول إلى وسائل اإلعالم وا -
  .تخدمهم وسائل اإلعالم طبقا لالحتیاجات التي یحددونها هم

  .بیروقراطیة حكومیة أو سیاسیة مركزیة أن تنظیم وسائل اإلعالم ومحتواها ال ینبغي أن یكون خاضعا لسیطرة -
التي تصدر هذه الوسائل أو ینبغي أن توجد وسائل اإلعالم أصال لخدمة جمهورها ولیس من أجل المنظمات  -

  .المهنیین العاملین بها أو عمالئها أو جمهورها
  .أن الجماعات والمنظمات والتجمعات المحلیة ینبغى أن یكون لها وسائلها اإلعالمیة -
أن وسائل اإلعالم صغیرة الحجم والتي تتسم بالتفاعل والمشاركة أفضل من وسائل اإلعالم المهنیة الضخمة  -

  .ب محتواها في اتجاه واحدالتي ینسا
  .أن االتصال أهم من أن یترك للمهنیین -

ویتمثل الوجود الفعلي لهذه النظریة في الصحافة السریة، وما أطلق علیه محطات رادیو القراصنة والتلیفزیون 
  .سیاسیةالالسلكي في التجمعات المحلیة ووسائل اإلعالم في التجمعات الریفیة ومنشورات الشوارع والملصقات ال

خالل إتاحة أجهزة النسخ  ویتوقع البعض أن التطورات التكنولوجیة سوف تفتح أفاقا أرحب أمام هذه النظریة من 
بأسعار منخفضة والوصول إلى مزید من قنوات االتصال اإللكترونیة، ویتوقع أن یظل تأثیر هذه القنوات الجدیدة 

محاضرات في النظریات المفسرة ( .ل المستقبل المنظورعلى أوضاع وسائل اإلعالم القائمة اآلن هامشیا خال
 )2019لحریة اإلعالم، 
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  )07(محاضرة رقم 
  الجمهور و السلوك االتصالي

أمام كل الظروف التي عرفتها وسائل اإلعالم من جهة وجمهورها من جهة أخرى، عرفت دراسات الجمهور 
تطورات ومفاهیم جدیدة أضفتها على سمة الجمهور، فبعدما كان التركیز فقط على الرسالة والتأثیر في أبحاث 

دراسات حول تأثیرات وسائل اإلعالم على الجمهور أي من ماذا تفعل وسائل الجمهور وكانت العدید من ال
اإلعالم بالجمهور إلى تبلور فكرة االهتمام بالمستقبل المتلقي وأصبح ینظر إلیه كفرد فاعل ومنتج ونشیط بعد أن 

مقاربات التلقي  كان یعتبر سلبیا یتلقى الرسائل وال یصدر ردود أفعال ، فظهر نوع جدید من الدراسات أال وهي
أو دراسات الجدیدة للجمهور، حیث أصبح التركیز منصبا على العالقة الرابطة بین الرسالة والمتلقي ودور 

فالسؤال الذي یطرح نفسه في .الجمهور الفعال والنشط في استعماالته لوسائل التكنولوجیات االتصال الحدیثة
ج التلقي؟ وماذا یفعل الجمهور بوسائل اإلعالم؟ كل هذا بحثنا هذا ما هو التلقي وماهي أهم مقاربات ونماذ

 )2009بشرى برش ، (  .سنعالجه وسنعرضه في هذا البحث
 تحدید المفاهیم

 :التلقي 1-
تلقى شيء منه أي " بمعنى تلقي واستقبال استالم وأخذ ویقال  (CEPER ) كلمة التلقي مشتاقة من كلمة یونانیة

ایة من قبل األنجلو سكسونیون في مجال اللغوي واإلعالمي ، لیتم بعدها توسیع تلقنه ، استخدمت هذه اللفظة بد
 .استخدامها في مختلف العلوم

یدل التلقي في معانیه المتعددة أحیانا على كیفیة تعامل مجموعة ما من األشخاص مع أعمال كتاب أو فنان أو 
تحكم في قراءة جمهور معین للخطاب الفني مدرسة أو أسلوب عبر التاریخ، ویدل أحیانا على العناصر التي ت

 .األدبي
أما التلقي على مستوى الجمهور كمجموعة الفعل الذي یمارسه المتفرج الفرد كإنسان له مكوناته النفسیة والذهنیة 
واالجتماعیة لتسلم وتفسیر ما یقدم إلیه وتتضمن عملیة التلقي معاني متعددة، اإلدراك، اإلحساس، الحكم والبناء 

 .معنىال
أما فعل التلقي هو استقبال الجمهور للرسالة االتصالیة من خالل الوسیلة الجماهیریة، وهو یرتبط بمعاییر 
وخصائص متعددة منها ما یتعلق بشكل ومضمون الرسالة ، ومنها ما یتعلق بالوسیلة وصیغتها كأداة مادیة ناقلة 

  )2009بشرى برش ، (  .یلة وتوافقها مع الجمهورویصاحبه في ذلك عنصر إتاحة وتوفر هذه الوس. للمعلومات 
I-2 الجمهور: 

یستعمل في هذه الدراسة لدالله على جمیع األوضاع وهو اشتراك مجموعة من الناس في التعرض للرسائل التي 
تقدمها وسائل اإلعالم بمختلف أشكالها وفي مختلف مراحل تطورها، كما أنه یستعمل للداللة على الجمهور 
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سوسیولوجیة ارتبط ظهورها وتطورها باالنتشار استعمال وسائل اإلعالم في المجتمعات الحدیثة وما بعد كظاهرة 
 . الحداثة 

 : السلوك االتصالي 3-
السلوك االتصالي هو جزء من السلوك االجتماعي لألفراد داخل المجتمع ولكنه یختص بأنه یحدث عنه تواجد 

عناصر أساسیة وهي المرسل، الرسالة، المتلقي وینجم عن هذا التفاعل  العملیة االتصالیة التي هي تتفاعل بین
 .ما یسمى باألثر وهو نتیجة االتصال

وللسلوك االتصالي لجمهور وسائل اإلعالم عدد من الفئات الرئیسة یتمثل في التعرض إلى وسائل اإلعالم 
هذا ببساطة السلوك االتصالي هو والمشاركة في عملیة االتصال ثم إتباع الدوافع والحاجات وكتلخیص عن 

 )2009بشرى برش ، (  ).األثر( األثر الذي تحدثه الرسالة في مستقبل أو متلقي هذه الوسیلة 
 :التعرض 4-

ویشكل التعرض للرسائل اإلعالمیة مرحلة هامة في سیرورة العملیة االتصالیة وضروریة لكل عملیة تلقي ، 
تعرض نقطة البدء في عمالیات التفاعل والتأثیر بین الجمهور كأفراد ، فیمكن حدوث تلقي بدون تعرض ، ویعد ال

والرسائل اإلعالمیة، إذا استقبل الجمهور للرسائل االتصالیة من خالل الوسیلة الجماهیریة مرتبطا ، بفعل 
لك التعرض بمعایر وخصائص منها ما یتعلق بالوسیلة وطبیعتها كأداة مادیة ناقلة للمعلومات ویصاحبه في ذ

عصر إتاحة وتوفر هذه الوسیلة وتوافقها مع الجمهور وهناك ناحیة أخرى متعلقة بخصائص وعادات األفراد 
 . والجماعات ومرجعیاتها

تتضمن سمات نفسیة وثقافیة واجتماعیة واقتصادیة، تضفي طابعا معینا على فعل التعرض، فقد یكون اختیاریا 
تلقیها، وقد یكون قصریا غیر اختیاري یتم بصورة إجباریة عارضة یتمثل بالفعل اإلرادي في طلب المعلومات و 

بشرى (  . نتیجة لمؤثرات تتعلق بمدلى قدرنه على االستجابة لمصلحة حقیقیة أو إتباع حاجة للترقیة والتسلیة
  )2009برش ، 
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 :أشكال تلقي الرسائل التلفزیونیة  -5
رسالة االتصالیة المتمثلة في برامج من خالل الوسیلة إن التلقي التلفزیوني هو فعل استقبال الجمهور لل

الجماهیریة المتمثلة في التلفزیون ویرتبط فعل التلقي بمعاییر وخصائص منها ما یتعلق بشكل ومضمون الرسالة، 
ومنها ما یتعلق بالوسیلة وطبیعتها كأداة مادیة ناقلة للمعلومات ویصاحبه في ذلك عنصرا إتاحة وتوافر هذه 

ة وتوافقها مع الجمهور وهنالك ناحیة أخرى متعلقة بخصائص وعادات األفراد والجماعات ومرجعیتها الوسیل
 )2009بشرى برش ، ( إلخ...تتضمن سمات نفسیة وثقافیة واجتماعیة واقتصادیة 

 :ویمكن تحدید عدة أشكال لفعل التلقي والتي تختلف باختالف التطبیقات
 :التلقي االختیاري -5-1

لنوع من التلقي في الفعل اإلرادي الذي یمارسه الفرد المشاهد، قصد طلب المعلومات وتلیقها للتدعیم یتمثل هذا ا
رادة  أو التفسیر أو االستطالع لرسالة اتصالیة معنیة دون أخرى، فتكون المشاهدة مقصودة وتابعة من رغبة وإ

كانتظار األفراد لبرنامج معین وفي وقت واختیار الفرد في حد ذاته، وقد یتم التلقي االختیاري بشكل مخطط له 
وقد یحدث هذا النوع من . محدد من جراء تعودهم على متابعاته یومیا أو من خالل معرفة موعده من اإلعالنات

التلقي عن طریق الصدفة أي دون التخطیط لنوع البرنامج المشاهد، وهذا ما یظهر لنا من خالل عثور 
ن قصد، على برنامج معین ینال إعجابهم، ففي هذه الحالة تكون المشاهدة المشاهدین، من خالل المواثبة ودو 

 )2009بشرى برش ، (  .اختیاریة، ولكن دون علم مسبق بنوع البرنامج المشاهد
 : التلقي غیر االختیاري -5-2

الحة اضطراریة، أو إجباریة ، أو ظرفیة أو عارضة نتیجة لمؤثرات تتعلق بالمص’وهو التلقي الذي یحدث بصورة 
الحقیقیة في موضع الرسالة أو التماسها للترقیة أو سبب الحاجة إلى تنویع أو الخصائص والمؤثرات تتعلق 

 .بالظروف االتصالي ، كالمشاهدة لتجنب التعارض مع اآلخرین
 ویمكن الحدیث عن تصنیف أخر للتلقي الذي قد یكون مباشر أو غیر مباشر

 :التلقي المباشر -  أ
تنساب الرسائل التلفزیونیة من الوسیلة المادیة إلى الحواس البشریة بصورة مباشرة، فاألفراد الذي یتم عندما 

 .یشاهدون التلفاز بعالقة حقیقیة ومباشرة، حیث یتعرض اإلفراد التلفزیون باعتباره وسیلة منزلیة بصورة مباشرة
 :التلقي غیر المباشر -ب

أو تأثیرا، عند حدود األفراد إنما تنتقل وتفسر الرسائل إلى اآلخرین ال تقف حدود التلقي المباشر، فهما أو تفسیرا 
بشكل غیر محسوس وهنا یصبح الحدیث عن النوع الثاني للتلقي، حیث ال تقتصر حدود التعرض للتلفزیون 
نما یسیر أیضا وفق نظریات التأثیر غیر المباشر  باعتباره وسیلة جماهیریة على المتعرضین لها بشكل مباشر، وإ

فیما بین أفراد الجماعات األولیة من خالل وسطاء تماما مثلما یحدث وفق نظریة تدفق المعلومات عبر مرحلتین 
 )2009بشرى برش ، (  .من خالل قائد الرأي
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 :أنماط المشاهدة التلفزیونیة -5-3
زیون والحجم الساعي إن ما نقصده بأنماط المشاهدة التلفزیونیة هي تلك األوقات التي یتعرض فیما األفراد للتلف

أثناء المشاهدة ورود األفعال أثناء وبعد ) الرفقة(الذي یقضونه في التعرض للبرامج التلفزیونیة وكیفیة المشاهدة 
المشاهدة والتأویالت المختلفة والقنوات المختارة للمشاهدة والبرامج التي یتعرض لها األفراد باإلضافة إلى سلطة 

أن الملتقي لدى تعرضه للمشاهدة التلفزیونیة یعید إنتاج خطاب المرسل الذي یؤثر أي . اتخاذ قرار المشاهدة 
مباشر على مواقفه وسلوكاته وبالتالي یحاول أن یحلل هذا الخطاب ، واتجاه بعض الباحثون إلى التركیز على 

رة یقیم فیها المشاهد فعملیة التلقي هنا هي سیرو .نشاط المتلقي وبینوا اختالف وتباین التأویالت لرسالة واحدة 
ذهنیا بین استعداداته وتجربته ومعارفه بین دالالت ورموز المحتوي الذي یتلقاه وبالتالي تكون نتیجة التلقي هي 
المواجهة بین اقتراحات الرسالة واستعدادات المشاهد، هذه المواجهة عبارة عن حركة مستمرة للمقارنات بین 

معناه مطابقة أحكام الذوق .ما یصنفه في ثقافته تطلعاته ومراكز اهتمامه الرسالة التي یدركها المشاهد وبین 
على الرسالة فالتلقي هو عملیة یتفاعل فیها المشاهد مع ما یتلقاه یؤدي هذا التفاعل إلى بروز حملة من المواقف 

 )2009بشرى برش ، (  . والسلوكات التي تختلف باختالف التأویالت والدالالت للرسالة
 :ذج دراسات التلقينما -6

 :نموذج االستعمال واإلشباع 1-
، أدى 20تهتم هذه النظریة بدراسة االتصال الجماهیري دراسة وظیفة منظمة فخالل عقد األربعینیات من القرن 

إدراك العواقب والفروق الفردیة والتباین االجتماعي على إدراك السلوك المرتبط بوسائل اإلعالم، إلى بدایة منظور 
وكان ذلك تحوال من رؤیة الجماهیر على أنها عنصر سلبي غیر . للعالقة بین الجماهیر ووسائل اإلعالم  جدید

فعال، إلى رؤیتها على أنها فعالة في انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون مفضل من وسائل اإلعالم وقد جاء نموذج 
ة أي المتأثرة ، ویضفي هذا النموذج صفة االستخدامات واإلشباعات كرد فعل لمفهوم قوة وسائل اإلعالم الطاغی

االیجابیة على جمهور وسائل لإلعالم فمن خالل منظور االستخدامات ال تعد الجماهیر مجرد مستقبلین سلبیین 
نما یختار األفراد بوعي وسائل االتصال التي یرغبون في التعرض إلیها، ونوع  لرسائل االتصال الجماهیري، وإ

أن منظور  Katz تهم النفسیة واالجتماعیة من خالل وسائل اإلعالم، ویرى كاتزالمضمون الذي یلبي حاج
 : االستخدامات واالشباعات یعتمد على خمسة فروض لتحقیق ثالثة أهداف رئیسة تتمثل في

ویستخدمون وسائل االتصال لتحقیق . إن أعضاء الجمهور مشاركون فعالون في عملیة االتصال الجماهیري
 . بي توقعاتهمأهداف مقصودة تل

یعتبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي یدركها أعضاء الجمهور ویتحكم في ذلك عوامل الفروق 
 .الفردیة وعوامل التفاعل االجتماعي وتتنوع الحاجات باختالف األفراد

ین یستخدمون التأكد على أن الجمهور هو الذي یختار الرسائل والمضمون الذي یشبع حاجته، فاألفراد هم الذ
 .وسائل االتصال، ولیست وسائل االتصال التي تستخدم األفراد
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 .یستطیع أفراد الجمهور دائما تحدید حاجتهم ودوافعهم، وبالتالي یختارون الوسائل التي تشبع تلك الحاجات
خالل  یمكن استدالل على المعایر الثقافیة السائدة من خالل استخدام الجمهور لوسائل االتصال ، ولیس من

 )2009بشرى برش ، (  . محتوى الرسائل فقط
 :ویحقق من منظور االستخدامات واالشباعات ثالث أهداف رئیسة

السعي إلى اكتشاف كیف یستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إلى الجمهور النشط الذي یستطیع أن 
 . یختار ویستخدم الوسائل التي تشبع حاجاته وتوقعاته

 .التعرض لوسیلة معینة من وسائل االتصال، والتفاعل الذي یحدث نتیجة هذا التعرض شرح دوافع
هذه " آالن روبرت" التأكید على نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملیة االتصال الجماهیري ویربط 

كون الفرد هو األهداف الثالثة بمنظور التحلیل الوظیفي من خالل التأكد على نمط السلوك الفردي ، حیث ی
ویكون  ) (STRUCTURE ، وتكون عالقات الفرد بمحیطه االجتماعي هي البناء (UNITE) وحدة التحلیل

مالحظة سلوك األفراد عند استخدام لوسائل االتصال هو األنشطة ، وتكون نتائج نمط السلوك الفردي في 
 .اهیر هي الوظائفعالقته مع كل من وسائل االتصال والمحتوى واالهتمامات العامة للجم

لمدخل االستعماالت واإلتباع على تحدید األبعاد العامة لبحوث " كاتز وبلومر " ولقد ساهم الوصف الذي قدمه 
االستعمال واإلتباع، وقد ساهمت دراسات عدیدة أخرى في صیاغة أسس لتوجیه البحوث في هذا المجال ومن 

 .أهم هذه األسس
 :افتراض الجمهور النشط -1

باحثو االستخدام واإلتباع المقوالت الكالسیكیة لبحوث التأثیر حول دور الجمهور في عملیة االتصال یعارض 
الجماهیري، والتي كانت ترى أن جمهور اإلعالم متلقیا سلبیا أمام قوة الرسالة وتأثیرها الفعال في المتلقي ، حتى 

ویتحكم في اختیار الوسائل التي تقدم هذا ظهر مفهوم الجمهور العنید الذي یبحث عما یرید أن یتعرض إلیه 
في تحویل أبحاث االتصال إلى تقلیل االهتمام بما تفعله وسائل " كاتز"المحتوى وقد یرجع الفضل إلى ما قامه 

اإلعالم بالناس وزیادة أو التركیز على المتلقي فمنذ ذلك الحین تم إدراك جماهیر وسائل االتصال الجماهیریة 
 . ویختارون التعرض للوسائل التي تلبي حاجتهم والمضمنون الذي یتفق مع توقعاتهم باعتبارهم نشطین،

أن عنصر النشاط أو الفعالیة لدى الجمهور یشیر إلى الدافع األساسي واالنتقائیة واألذواق ) بلومر( ویرى 
 )2009بشرى برش ، (  .واهتمامات التي یمكن أن تحدثه في حالته التعرض لوسائل اإلعالم

 .دوافع تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم -2
ینظر بعض الناس إلي الدوافع باعتبارها حاالت داخلیة یمكن إدراكها وفهمها مباشرة من جانب أفراد الجمهور 
وتفترض هذه النظریة أن دوافع تعرض الفرد لوسائل اإلعالم یعكس سلوك إیجابیا ذو قیمة، واتجاهات إیجابیة 

المتلقي لدیة الوعي والقدرة على التعبیر عن اتجاهاته بشكل مباشر، ویسعي إلى إشباع نحو وسائل اإلعالم، وأن 
 .الدوافع من خالل التعرض لوسائل اإلعالم



 07:بوع رقماالس         07:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا. د:اسم المؤلف

 

 54 

 :ویمكن تقسیم دوافع التعرض إلى فئتین
 :الدوافع المنفعیة - أ

 .یستهدف التعرض على الذات، اكتساب المعرفة والمعلومات والخبرات وجمیع أشكال التعلم
 Ritualized Motives :دوافع طقوسیة -ب

تستهدف تمضیة الوقت، االسترخاء، الصداقة، األلفة مع الوسیلة والهروب من المشكالت وتتمثل هذه الفئة في 
 )2009بشرى برش ، (  .إلخ...تعرضها إلى المسلسالت، األفالم، المنوعات 

 : التعرض لوسائل اإلعالم -3
أشارت دراسات عدیدة إلى وجود عالقات ارتباط بین البحث عن االشباعات والتعرض لوسائل اإلعالم، ویعتبر 
زیادة تعرض الجمهور بوجود عام لوسائل اإلعالم على نشاط هذا الجمهور، وقدرته على اختیار المعلومات التي 

 .تلبي إحتیاجاته
اع للبرامج الجادة مثال یرتبط ارتباطا كبیرا، بمستوى التعلیم، أ أن االستم.م. وقد أظهرت دراسات عدیدة في الـو

كذلك یفضل األفراد من .وهناك ارتباط إیجابي بین مقدرة الفرد الذهنیة في درجة استیعابه للرسالة االتصالیة 
الواقعیة صغار السن المواد الترفیهیة أكثر من المواد الجادة، وكلما تقدم السن یتحول االهتمام إلى الموضوعات 

 )2009بشرى برش ، (  .والجادة
 : إشباعات وسائل اإلعالم -4

لقد اهتمت دراسات االستخدامات واإلشباعات منذ السبعینات بضرورة التمییز بین االشباعات التي تتحقق، ویرى 
إشباع  إمكانیة ربط محتوى الرسالة باالشباعات المحققة، فبرامج الترقیة والدراما یمكن أن تحقق" سوانسون"

أما برامج األخبار والمعلومات یمكن أن . التنفس والتخلص من التوتر والقلق والهروب من المشكالت الیومیة
 )2009بشرى برش ، (  . تحقق إشباع یتمثل في الحصول على المعلومات والخبرات والمهارات

 :نموذج التلقي -2-
حیث ظهرت الفكرة  1960ص األدبیة بألمانیا سنة تعود المنطلقات األولى لنظریة التلقي إلى دراسات النصو 

فیها ثم توسعت واتخذت أبعاد متنوعة وكانت هذه الدراسات تعطي األهمیة لدور القارئ في فهم النصوص 
األدبیة، ولم یأتي موضوع االهتمام بالملتقى من العدم، إذا كانوا في القدیم یهتمون باإلقناع، وفكرة أرسطو حول 

النفعاالت یحدث بفضل العمل الدرامي، حیث أن مشاهدة العنف في السینما أو التلفزیون یؤدي أن التطهیر من ا
 .بالمشاهد إلى تسریح شحنة العنف الكامنة فیه، والتطهیر عنده من الوسائل التي تحدد المتعة واللذة لدى المتلقي

أین یقول  " la mort de l'auteur " موت المؤلف" على المتلقي في دراسته الشهیرة " روالن بارث" كما اهتم 
 .وهذه المنطلقات كخلیفة فكریة للتلقي" أنه ینبغي لسلطة الكاتب أن تزول تماما: " فیها

ویقصد بنموذج التلقي النظریة العامة والنظریات الفرعیة والمقاربات التي حولت الدراسة من محتوى الرسالة 
الرسالة والتأثیر من ماذا تفعل وسائل اإلعالم في الجمهور "  وعالقتها بالتأثیر الذي یحدث في سلوك الجمهور
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إلى التركیز على مصیر الرسالة بعدما یتلقاها الجمهور االنتقائي والفعال إلى ماذا یفعل الجمهور بوسائل اإلعالم 
 .أي االهتمام بالرسالة والمتلقي

لقرن الماضي ، حیث تطور النموذج مع وقد طرحت إشكالیة تلقي الرسالة اإلعالمیة انطالقا من ثمانینات ا
تطور المنهج االنتروبولوجي في دراسات االتصال الجماهیري ودراسات الجمهور إلى تیار األبحاث المتعلقة 

الفیدیو، " التلفزیون " باألسر والتكنولوجیات المنزلیة عن االستعمال العائلي للمبتكرات التكنولوجیات الجدیدة 
 )2009ش ، بشرى بر (  "...الحاسوب

" دافید مورلي" بدأ االهتمام في منتصف الثمانینات ینصب حول االستعماالت األسریة للتلفزیون في دراسة قامها 
، تنطلق هذه الدراسة من فكرة مؤداها بأن الجمهور نشط وفعال في تعرضها للتلفزیون، حیث انتقل 1986سنة 

، وذلك بتوضیح سیرورة عملیة )المستقبلین(ته للمشاهدین إلى دراس" المحتوى" دافید مورلي من دراسة الرسائل 
 . المشاهدة في سیاق األسري

استعمل في دراسة المنهج اإلثنوغرافي التفاعالت بین مختلف أفراد العائلة أمام الشاشة إلستقبال الرسائل 
ین راشدین و طفلین عائلة بریطانیة متكونة من شخص 18شملت الدراسة .التلفزیونیة الذي هو الفضاء المنزلي 

تنتمي إلى الطبقة العاملة ذات مستوى اجتماعي وثقافي ، وكان هدف دافید مورلي هو اكتشاف االختالفات بین 
العائالت لحظة تعرضهم لمشاهدة التلفزیون أي تأثیر عامل الجنس والمستوى التعلیمي واالتجاه األیدیولوجي على 

تعتبر المشاهدة التلفزیونیة عملیة " مورلي" فحسب . العائلة للتلفزیون امتالك قرار اختیار البرامج لحظة مشاهدة
قد قدمت الكثیر " مورلي دفید" وتجدر اإلشارة إلى أن أبحاث .یومیة معقدة ، تمارس عائلیا ، في الفضاء األسري 

األبحاث الخاصة للمناقشات المتعلقة بمسألة االستقبال أو المشاهدة التي برزت كظاهرة رئیسیة وهامة ارتبطت ب
بالتلفزیون خالل الثمانینات و أهم ما میز هذه األبحاث أنها تعرضت لتدخل العوامل االجتماعیة والعالقات 

لقد .على مفاهیم السیاق األسري لتفسیر هذه العملیة) مورلي ( الشخصیة أثناء مشاهدة التلفزیون ، ویركز الباحث
قطیعة مع نموذج التأثیر الذي كان سائدا في األربعینات ، وقام أحدث هذه االتجاه الجدید من أبحاث التلقي 

فهدف الدراسة .بتغیر االتجاهات االبستمولوجیة لألبحاث المتعلقة بوسائل بصفة عامة والتلفزیون بصفة خاصة 
 أصبح لحظة التعرض لهذه الوسیلة التي یجب أن تحلل كعملیة قائمة اجتماعیا وثقافیا وكمرحلة لتشكیل المعنى

 )2009بشرى برش ، (  . من طرف المشاهدة
 . وینتمي هذا االتجاه من األبحاث إلى الدراسات الثقافیة والتي تشكل المقاربة النقدیة التي تهتم بإشكالیة الجمهور

ویمكن اإلشارة إلى أن هذه الدراسات تلتقي في أهدافها مع مقاربة االستعمال واإلشباع في تعرضها إلى ماذا 
 .ور بوسائل اإلعالمیفعل الجمه

وقد تمیز نموذج التلقي بانتقال اهتمامات البحث من قضایا االیدولوجیا وتحلیل الرسائل المتلفزة من خالل 
تساؤالت حول البنیة الطبقیة وعملیة فك الرموز إلى التمایز في ممارسة المشاهدة من منظور النوع داخل العائلة 
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التلقي داخل سیاق یستدعي الربط بین التكنولوجیات الجدیدة ووسائل ترتب عن هذا التحول إعادة تأطیر قضیة 
  . االتصال الجماهیري والدینامیكیات العائلیة بهدف عملیة التلقي في أبعادها المتعددة

 :مفاهیم الجمهور الحدیثة  -3
من األدبیات التي  تستمد المفاهیم الجدیدة المتعلقة بجمهور وسائل اإلعالم وسلوكیاته وأبحاثه مقوماتها أساسا

، وأیضا من األجواء التي خلقتها تكنولوجیات اإلعالم 20أوجدتها تیارات ما بعد الحداثة وذلك ابتداء من القرن 
 . واالتصال في المحیط االتصالي المتحرك

المطروحة في جوانب التلقي المختلفة والنقاشات التي كانت قد جرت من قبل حول العناصر األكثر داللة في  
وغیرهم من اللذین ) دافید مورلي( المفاهیم األكثر تداوال في أبحاث الجمهور على ید العدید من الباحثین ومنهم 

وقد  :الزالوا یواكبون على تطورات دراسات الجمهور ومن أهم هذه المفاهیم الحدیثة للجمهور تتمثل فیما یلي
 )2009بشرى برش ، (  تتجلى أفكار ما بعد الحداثة

 :السیاق المنزليمفهوم   -1
تعتبر االتجاهات الحدیثة في المشاهدة التلفزیونیة كنشاط یومي معقد یجري في السیاق المنزلي ویمارس ضمن 
العائلة فالتلفزیون تستقبل سیاق بالغ التعقید والقوة ، غیر أن طابع السیاق للتلقي یطرح تساؤالت حول الكیفیة 

ل سلطة إتخاد القرارات المتعلقة باختیار القنوات التلفزیونیة وبرامج التي تستعمل بها التلفزة في المنزل ، حو 
إن مفهوم السیاق المنزلي یسمح باالهتمام أكثر بمختلف جوانب الظاهرة فاإلطار .التلفزیونیة التي تشاهد األسرة

ت حول الكیفیة الذي تستقبل فیه الرسائل اإلعالمیة مع حضور أفراد العائلة داخل الوسط األسري یطرح التساؤال
التي تتحقق بها عملیة االتصال في هذا السیاق المنزلي ، وكیف یتم فیه إدماج التكنولوجیات المنزلیة وتكیفها مع 

 .مستلزمات هذه البیئات
حیث تسعى أبحاث التلقي الحدیثة من اإلجابة على هذه التساؤالت في تطویر نموذج لالتصاالت المنزلیة واألخذ 

شاطات االتصال المتنوعة التي تتعایش في وضعیة المشاهدة التلفزیونیة مع االستعماالت بعین االعتبار ن
 .الخ...، الرادیو DVD األخرى للتكنولوجیات االتصال واإلعالم المنزلیة مثل الكمبیوتر أقراص الفیدیو

حصیلة عددیة ألفراد ویستبعد تحلیل سیاق المشاهدة التلفزیونیة المفهوم العددي للجمهور ، حیث لم یعد مجرد 
نما أصبح ینظر إلى المتلقي كعضو دینامكي فعال ممارس لنشاط  األسرة الذین یتابعون البرامج والحصص ، وإ

كما ینبغي أن یركز تحلیل السیاق المنزلي على بحث الكیفیة التي یتم بها .اتصالي في الحیاة الیومیة لألسرة 
بشرى برش ، (  . أ من الدینامكیة الداخلیة وتنظیم الفضاء المنزليإدماج التكنولوجیات حتى تصبح جزءا ال یتجز 

2009(  
 Domestique technologies :مفهوم التكنولوجیات المنزلیة  -2

تتضمن مجموع المنتجات والتكنولوجیات التي تستعمل في سیاق خالیا اجتماعیة كوسائل اتصال جماعیة وفردیة 
سریة مثل آلة تسجیل ، جهاز كمبیوتر والهاتف وأجهزة االستقبال ، والتي تشغل حیزا منزلیا في السیاق األ
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اإلذاعي والتلفزیون والفیدیو خاصة منها المرتبطة بشبكة االنترنت، وقد احتكر التلفزیون منذ ثمانینات القرن 
ة وأثارها الماضي استعمال هذا المفهوم تبعا للدراسات المكثفة حول االنعكاسات االجتماعیة لهذه التقنیة الجدید

على العالقات االجتماعیة األسریة وعلى السلوكیات األفراد وخاصة على سلوكیات األطفال وعلى التحصیل 
هذه التكنولوجیات وتطویرها إلشباع االحتیاجات والترفیه والتقنیة ) جعلها ألیفة(الدراسي ، ودور اآلباء في تولیف 

 )2009بشرى برش ، (  .والتعلیمة لمختلف أفراد األسرة
وتعني التكنولوجیا الممارسات المتولدة عنها الدالالت التي تثیرها فالتكنولوجیات ال تتوفر فقط على قیمة مادیة 
ولكنها تتضمن أیضا قیمة رمزیة من خالل استعماالتها ، األمر الذي یعطي كل األهمیة لفهم الكیفیة التي یتم 

 .التي تؤثر بها الحیاة العائلیة الیومیة في التكنولوجیات المنزلیةبها إدماجها في الحیاة العائلیة ، وفهم الكیفیة 
وبهذه الصیغة تصبح دالالت التلفزیون، وبالتالي كل التكنولوجیات المنزلیة تضم في نفس الوقت دالالت 

 .النصوص ودالالت التكنولوجیات وینبغي أن تفهم كخصائص مستحدثة لممارسات الجمهور
 :family dynamism الدینامكیة العائلیة -3

( أدخل هذا المنظور تعدیال هاما على مفهوم الجمهور الذي لم یعد مجرد فرد مشاهد لكنه عضو في الجماعة 
المشاهدة وجعل األسرة مجاال نشیطا للممارسات االجتماعیة التي تتأثر في نفس الوقت بالمحیط ) العائلة 

 .كل عائلة كالعادات والتقالید والطقوساالجتماعي والثقافي و بالخصوصیات الموجودة داخل 
دماجها كأدوات عادیة  فالدینامكیة العائلیة یقصد بها قدرة العائالت على التحكم في هذه التكنولوجیات وإ
ضفاء الرموز التي تحملها هذه التكنولوجیات  وضروریة في الممارسة الیومیة لألسرة وقدرتها على التأویل وإ

لها وفقا للخصوصیة الثقافیة والطقوس األثینیة والدینیة ، كما تعني أیضا قدرة ومضامین الرسائل التي تنق
 .العائالت على إستعاب الرسائل الظاهرة والضمنیة التي تحملها تكنولوجیات اإلعالم واالتصال

من خالل  اذ تكمن دراسة الدینامیكیة العائلیة من تحلیل المشاهدة او االتصال الفردي في إطار العالقات العائلیة
التفاعالت التي تحدث داخلها و یسمح هذا السیاق بتجدید العوامل الحاسمة في ممارسة المشاهدة من حیث 

 )2009بشرى برش ، (  .السلطة و المسؤولیة و الرفاهیة في مكان معین و في أوقات معینة
   
 
 :مؤشرات الجیل الثالث من دراسات التلقي  -4

الجیل الثالث من ) دافید مورلي(العقد األول من هذه األلفیة تطورا سماه  شهدت دراسات الجمهور في بدایة
 .دراسات التلقي في سیاق إعادة التفكیر في جمهور وسائل اإلعالم، بعدما كان ینظر اله كفرد سلبي و فعال

ر و المفاهیم إن هذا الجیل الجدید الذي لم ترتسم معالمه النهائیة بعد، ولكن یمكن تلمسه في العدید من الظواه
المرتبطة به، هو انعكاس ناجم عن جملة من األحداث والعوامل والمؤشرات التكنولوجیة واالقتصادیة والسیاسیة 

 .والتي عایشها هذا الحدث. التي كان لوسائل اإلعالم الدور الحاسم في إبرازها
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آلسیویة والنمو االقتصادي الذي فعلي الصعید االقتصادي أعاد النهوض بالبلدان اآلسیویة والمسماة بالنمور ا
حققته وتحققه الصین منذ بدایة القرن الحالي والذي فتح لدیها آفاقا للدخول في منافسة مع الدول القویة المحتكرة 

 .لالقتصاد والسیاسة والتكنولوجیا والعلم
ات تكنولوجیا ومن ضمن األبعاد الجدیدة التي اكتسبها منظور التلقي بفضل تطور أبحاث الجمهور وانعكاس

معناه ظاهرة القدرة (االتصال واإلعالم الجدیدة، عنصر الوجود الالمادي والالمحدودیة في الزمن، والمكان، 
 )2009بشرى برش ، (  ).الكلیة على التواجد في كل مكان وفي نفس الزمن

عة من العناصر والذي أصبح یطلق علیه عالم ما بعد الجمهور، حیث أضافت هذه التكنولوجیا تشكیلة متنو 
الداخلة في تكوین الجمهور، لم تكن متوفرة في أنظمة االتصال الجماهیریة سابقا وهو نظام االتصال الرقمي 

العنكبوتیة العالمیة، حیث أن االتصال الرقمي لم یمنح حریة االختیار المطلق للملتقى وحسب، لكنها .والشبكة
ائل اإلعالم التقلیدیة على جمهورها وهذا بعد عرض نسخ قضت أیضا على العدید من القیود التي تفرضها وس

نشاء وسائل إعالم جماهیریة إلیكترونیة  (e-media) من خدمات وسائل اإلعالم عبر مواقع الشبكة العنكبوتیة وإ
حیث ساهمت هذه . وكذا الجرائد والمجالت اإللیكترونیة عبر مواقع اإلنترنت وكذا التلفزیون عبر األنترنت

جیات في تنامي وتطور مفهوم جمهور المتلقین النشط والفعال الذي یتخذ قراره في الرسالة والمصدر التكنولو 
والمحتوى وجعله یتفاعل مع هذه التكنولوجیات، وأعطت للمعرفة اإلدراكیة دورا فعاال والتي تعمل على إحالل 

، یتعرض أو ال یتعرض لوسائل التفاعلیة محل التأثیر، فالفرد في الجمهور یقبل أو یرفض، یقترب، یتجنب
 .اإلعالم كل هذا بناء على قرار اختیاره وتفضیله
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  )08(محاضرة رقم 

  اإلعالم الریاضي و الصحافة المكتوبة

الّصحیفة  أو الجریدة هي إصدار یحتوي على أخبار و معلومات و إعالنات ، و عادة ما تطبع على        
ورق زهید الثمن ، و یمكن أن تكون الصحیفة عامة أو متخصصة و قد تصدر یومیا أو أسبوعیا حیث نشرت 

م و مع دخول القرن العشرین قاومت الصحف المكتوبة كل االختراعات 1605عام  أول صحیفة في التاریخ
 21التكنولوجیة الحدیثة ابتداءا من المذیاع و تعریجا على التلفاز وانتهاءا باالنترنیت ،لكن مع بدایة القرن 

ة و التي یعتبر أصبحت الصحافة المكتوبة مهددة بالزوال بعد التوسع الهائل الذي تعرفه الثورة المعلوماتی
  .اإلنترنیت الفضاء الرئیسي لها 

و تحتوي الصحف العامة أي غیر المتخصصة على األخبار بكل أنواعها سواء سیاسیة، اجتماعیة ، فنیة ، 
ثقافیة ، ریاضیة ، و ربما أحوال الطقس و الكلمات المتقاطعة و الطالع و تأخذ أشكال متعددة مثل المقاالت و 

الكاریكاتوریة ، و تعد الصحافة المكتوبة من أهم المهن التي تنقل للمواطن األحداث التي األعمدة و الرسوم 
  .تجري في محیطهم و العالم أجمع

  :مفهوم الصحافة المكتوبة - 1

هي وسیلة من وسائل اإلعالم تقوم بدور كبیر داخل المجتمع و هي قوة مؤثرة تستمد قوتها من قوة الكلمة      
عقول و األذهان،إنها الكلمة المؤثرة التي تصنع حیاة الجماهیر نفسیا واقتصادیا و فكریا ، فهي التي تستقر في ال

مورد من موارد تغذیة األفراد بالمفید و النافع من المعلومات من ناحیة ومصدر ترفیه و تسلیة من ناحیة أخرى 
إّن " فیقول  إیریك هودجتریعرفها كما " أن تكتب مقابل أجر في شؤون أنت تجهلها " لزلي ستفتركما یعرفها 

الصحافة هي نقل المعلومات من هنا وهناك بدقة وسرعة و تبصر  و بطریقة نخدم الحقیقة و تجعل الصواب 
، كما اتخذ المفهوم الحدیث للصحافة ) 15، ص1996حسین ، (  "من األمور یبرز ببطيء حتى و لو یبرز فورا

الممارسة و نمو الدراسات الصحفیة ،إذ ال بدا أن تلجأ إلى أكثر من المكتوبة أبعادا جدیدة و ذلك مع تطور 
  :مدخل واحد لتحدید هذا المفهوم و في هذا المجال یمكن أن نرصد أربعة مداخل هي 

غوي -1- 1 وهي مرتبطة  pressفي معجم المصطلحات اإلعالمیة نستخدم كلمة صحافة بمعنى  :التعریف الّل
و هي علم فن إصدار الصحف  journalismeلومات و األخبار و تعني أیضا بالطبع و الطباعة و نشر المع

  من جرائد و مجالت و یشتمل على كتابة و تحریر مواد الصحفیة 

فكلمة صحافة تشمل إذن الصحیفة و الصحفي . بمعنى الصحفي و هو الذي یتمهن الصحافة journalisteو 
  .في نفس الوقت
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و تقصد به التعریف الذي تأخذ به قوانین المطبوعات و الذي :)1990الرسمیة،  الجریدة(  التعریف القانوني -2- 1
یعرف الصحافة في  1990على أساسه تعامل الصحافة من قبل الحكومات، و قانون اإلعالم الجزائري لسنة 

تي تعتبر نشریة دوریة في مفهوم هذا القانون كل الصحف والمجالت بكل أنواعها و ال: كما یلي  15المادة 
  : تصدر في فترات منتظمة و تصنف إلى صنفین

  . الصحف اإلخباریة -

  . النشریات الدوریة المتخصصة -

تعتبر صحف إخباریة عامة بمفهوم هذا القانون النشریات الدوریة التي تشكل مصدرا : 16و جاء في المادة 
  .لإلعالم حول األحداث الوطنیة أو الدولیة و الموجهة إلى الجمهور 

الصحفي المحترف هو كل شخص یتفرغ للبحث عن األخبار و : 28ف هذا القانون الصحافي في مادته و یعر 
جمعها و انتقاءها و استغاللها و تقدیمها خالل نشاطه الصحافي الذي یتخذه مهنته المنتظمة و مصدرا رئیسیا 

  .لدخله 

  :الصفحة الریاضیة في الصحیفة الیومیة  -2

ن الصحافة المكتوبة بما فیها الصحف الیومیة أو األسبوعیة العامة تعالج وتحوي من المتعارف علیه أ      
أخبار و معلومات في كل المجاالت و التخصصات منها السیاسیة و الثقافیة و اإلقتصادیة والدینیة و الریاضیة 

ت و غیرها ،و ما یهمنا هنا هي تخصیص هذه الصحف العامة لصفحة أو صفحتین أو حتى ثالث صفحا
حسب عدد األخبار المهمة عن المجال الریاضي ، فهي تخصص لهذه األخبار الریاضیة كما سبق الذكر من 
صفحة إلى ثالث أو أربع صفحات و هي تضم تعلیقات ساخنة وأخبار طازجة عن األحداث الریاضیة و هي 

د هذه الصفحة أو الصفحات تتابع یومیا ما یجري في الساحة الریاضیة سواء داخلیا أو خارجیا، و قد تم إیجا
الریاضیة في الجرائد العامة استجابة لحاجة إعالمیة موضوعیة تتجسد في تزاید اإلهتمام بالریاضة في المجتمع 
بشكل عام و في أوساط الجمهور أو قراء تلك الجریدة بشكل خاص و مع مرور الوقت و تزاید الحاجة اإلعالمیة 

لیومیة العامة تخصص قسما كامال للریاضة یضم حتى أربع صفحات في المجال الریاضي أصبحت الصحیفة ا
و القسم الریاضي ذو دوافع أدت إلى بروز الصفحة  الریاضیة و أصبحت ذات خصائص تمیزها عن باقي 

  .)39، ص2004دودان، ( :الصفحات یمكن ذكر تلك الدوافع و الخصائص كما یلي 
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  :یومیة  دوافع الصحف الیومیة لتخصیص صفحة ریاضیة -1- 2

  :زیادة توزیع الصحف  1-1- 2

نظرا لما تشهده الریاضة في إقبال واسع من طرف جمهور المتتبعین خاصة الشباب منهم أدى إلى زیادة      
شباع الحاجة إلى  الرغبة في اإلطالع على معلومات تخص فریقهم أو نادیهم إلى شراء الصحیفة و تلبیة وإ

على تخصیص مكان خاص في الصحیفة للمجال الریاضي لكسب قراء جدد  المعرفة و هذا دافع یحفز الصحیفة
  . في المجال الریاضي

  :ربط القارئ بالصحیفة  1-2- 2

إن تخصیص صفحة ریاضیة في الصحیفة ال یزید قراء الجریدة للصفحة الریاضیة فقط بل یجعله في      
وهذا یدفعه إلى . ة و یصبح من قراءها الدائمینعالقة دائمة مع الجریدة تدفعه شیئا فشیئا إلى التعلق بالصحیف

قراءة باقي الصفحات األخرى و معظم المقاالت و المواضیع المنشورة إن لم نقل كلها فتصبح جریته المفضلة 
  . التي تزوده بالمعلومات الالزمة في كل المجاالت التي هو بحاجة إلى جدیدها

  :تحقیق ربح أكثر و تأثیر أقوى 1-3- 2

ا زاد إقبال قراء الصحیفة كلما زادت شهرتها و هذا یزید من نسبة توافد أصحاب اإلعالنات علیها كلم     
لتسویق منتوجاتهم و هذا یدفع بالجریدة نحو الغنى و إدخال مبالغ طائلة وراء اإلشهار،و إقبال القراء و تزایدهم 

من نسبة أرباحها كما أنها تصبح ذات على الصفحة الریاضیة یزید من توزیعها و انتشار اسم الصحیفة یزید 
تأثیر قوي على جمهورها خاصة إذ كانت تصل إلیه بشكل منتظم و إطالعه علیها بطریقة منتظمة تجعل تأثیرها 

  .علیه قویا

  :تحقیق و تنفیذ سیاستها العامة  1-4- 2

لة في المنطلقات و كل صحیفة یومیة تسعى إلى تحقیق سیاسة خاصة بها في كافة المجاالت و هي متمث      
األسس التي تقوم علیها و ینطلق منها نشاط الصحیفة و كذلك األهداف التي تسعى إلى تحقیقها الصفحة 
الریاضیة تمكن الصحیفة الیومیة من التواجد على الساحة الریاضیة تماما مثل تواجدها في الساحة السیاسیة و 

، 2004دودان، ( .أن تكون فاعلة ومؤثرة في الحیاة الریاضیة اإلقتصادیة و الثقافیة و غیرها و بالتالي تستطیع
  .)40ص
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  :خصائص الصفحة الریاضیة في الصفحة الیومیة - 2 - 2

  : من بین أبرز خصائص الصفحة الریاضیة في الصفحة الیومیة مایلي 

خبار تتجسد مهمة الصفحة الریاضیة في الصحیفة الیومیة بتقدیم أكبر قدر ممكن من األ :التنوع  2-1- 2
والمعلومات و المواقف و التقویمات و التطورات بالجوانب المختلفة من الحیاة الریاضیة على األصعدة المحلیة 

  )Perraki ,1991,p 130  (.المختلفة من الحیاة الریاضیة على األصعدة المحلیة و اإلقلیمیة و الدولیة 

  

طالع القارئ على أهم األحداث والمستجدات في تكمن مهمة الصفحة الریاضیة في إ:الطابع اإلخباري  2-2- 2
الجانب الریاضي و لذلك فإن الطابع الغالب علیها هو الطابع اإلخباري الذي یستعمل الخبر الصحفي بكل 

  .أنواعه و األنواع األخرى التي تبین المعلومات و تفسرها 

الصحیفة الریاضیة الیومیة ویكمن هذا هناك اختالف بین الصحیفة الیومیة العامة و :الطابع االنتقائي  2-3- 2
  :االختالف في

كون الصحیفة الیومیة العامة غیر موجهة إلى الجمهور الریاضي فقط و إنما هي موجهة إلى القراء العادیین  - أ
لكنها تحمل في طیاتها معلومات و أخبار ریاضیة دون التعمق فهي تعتمد على جمهور لیس بالضرورة ریاضي 

  )(GRITTI et Colin, 1973,p 56. كلیا

ال یمكن للصحیفة الیومیة العامة أن تتعمق كثیرا في المجال الریاضي لعدم قدرتها على مواجهة الكم الهائل  -ب
من المعلومات و األخبار الریاضیة الیومیة كما هو في الجریدة الریاضیة الیومیة ، فهي تكتفي بانتقاء أهم 

  .حة الریاضیة األخبار و معالجتها و نشرها في الصف

  :و تقوم مرحلة اإلنتقاء لألخبار على مرحلتین یمكن ذكرهما كما یلي 

انتقاء و اختیار األحداث و األخبار التي ستغطیها إخباریا من هذا الكم الهائل من المعلومات و  :المرحلة األولى
نشر والتي تتلقاها من مصادر عامة الفعالیات و األحداث المتنوعة ، و كذلك انتقاء واختیار التي تراها مناسبة لل

  . و كذلك التي تحصل علیها من مخبریها و مندوبها

و تتمثل في انتقاء المعلومات و الصور و التفاصیل و الوقائع النموذجیة الهامة والدالة من هذا  :المرحلة الثانیة
  .)(GRITTI et Colin, 1973,p 56 .الكم الهائل المتعلق باألحداث التي تم انتقاءها و اختیارها للنشر 
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  :أهداف و وظائف الصحافة الریاضیة  -3

لیست أهداف و وظائف الصحافة الریاضیة بعیدة عن الصحافة العامة و مختلفة علیها فیما تقوم به من       
نفس الوظائف و ترمي إلى نفس األهداف و لكن في مجال أكثر تخصص و بطرق تتناسب مع طبیعة الجمهور 

  :یمكن عرض أهداف و وظائف الصحافة الریاضیة كالتالي و.المستهدف 

  :أهداف الصحافة الریاضیة  1- 3

لقد وضعت الصحافة المكتوبة نصب أعینها تحقیق عدة أهداف یمكن تلخیصها حسب ما أشار إلیها      
،ص مرجع سابق: عویس وعبد الرحیم  (:الدكتور خیر الدین علي عویس و عطا حسن عبد الرحیم  في النقاط التالیة

  .)104-103ص 

ن حكمها على الموضوعات العامةاألخبار و اإلعالم حیث تقوم بتزوید الجماهیر باألخبار الالزمة لها لتك - 1   .وّ

  .التعلیق على األنباء الریاضیة  - 2

تعكس أراء اآلخرین في الموضوعات و األحداث الریاضیة و التعلیق علیها من خالل عرض أراء و وجهات  - 3
  .ظرهم ن

  . التغطیة الكاملة للبطوالت و األحداث الریاضیة المحلیة و العالمیة  - 4

  .التعریف باألبطال و المثالیین في المجاالت الریاضیة المختلفة و التركیز على الناشئین - 5

  .توضیح مفهوم السلوك الریاضي و الروح الریاضیة  - 6

  .تعصب و الكراهیة بین أبناء الوطن العمل على نشر الروح الریاضیة و البعد عن ال - 7

  .التعریف بالقواعد المختلفة لأللعاب الریاضیة  - 8

  .توعیة و تثقیف الجماهیر ریاضیا  - 9

  .التوجیه و اإلرشاد لألفراد و النوادي و الهیئات و اإلتحادات الریاضیة و الجهات الحكومیة واألهلیة  -10

  :غراضها یجب أن تتمیز ببعض الصفات منها و یضیفان أنه كي تحقق الصحافة الریاضیة أ

  .حسن اختیار أفراد القسم الریاضي مما تتوفّر فیهم صفاة الصحفي الریاضي الناجح  - 1
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في ماضي ریاضي و یفضل أن یكون من خریجي كلیات  أن یكون المخبر أو الناقد أو المحرر الریاضي - 2
ریاضیة و قوانین األلعاب و الروح الریاضیة و تقالیدها ، التربیة الریاضیة وعلى درایة بالمالعب و الشؤون ال

  .فالصحفي الریاضي یحس بإحساس الریاضیین بصفة خاصة و الجمهور الریاضي بالصفة عامة 

  .تحري الصدق و عدم التسرع في كتابة و نشر األخبار الریاضیة  - 3

الموضوع نفسه لغرض الوقایة و أن یكون الصحفي الریاضي موضوعیا فیما یكتب و أن یصب كالمه عن  - 4
  .العالج و تحقیق التقدم في مختلف المیادین الریاضیة و علیه أال یتأثر بآرائه و میوله واتجاهاته الشخصیة 

  .أن یقّدر أهمیة و خطورة رسالة الصحافة و المهمة التي یقوم بها  - 5

  .ء هذه األخبار مساعدة القارئ على فهم داللة األخبار الریاضیة و إدراك ما ورا - 6

  .مساعدة الصحیفة نفسها على اإلقتناع باألخبار الریاضیة بحیث تتماشى هذه األخبار مع سیاسة الصحیفة  - 7

العمل على نشر وعي صحفي ریاضي في المجتمع و خاصة عن طریق نشر التعلیقات التي تقید القارئ و  - 8
  .الصحیفة في وقت واحد 

عویس  (: حمایة القارئ من بعض األغراض الخبیثة لبعض وكاالت األبناء التعلیق المستفیض للعمل على - 9
  .)105،صمرجع سابق: وعبد الرحیم 

من هنا یمكن لنا أن نستشف أن معظم أهداف الصحافة الریاضیة ذات داللة تربویة تقویمیة لجمهور       
ریاضیة و نبذ العنف والتعریف بالفوائد القراء بدءا من األخبار و اإلعالم إلى نشر السلوك الریاضي و الروح ال

الكامنة وراء ممارسة الریاضة إلى تثقیف و توعیة و إرشاد و توجیه الجمهور الریاضي وصوال إلى الشروط التي 
وجب التقید بها، سواء للصحفي الریاضي أو للصحافة الریاضیة ككل سواء في الصحف المتخصصة أو غیر 

  . فإنما یدل على الرسالة النبیلة التي تسعى لنشرها الصحافة الریاضیة المتخصصة و هذا إن دّل على شيء
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  )106،ص مرجع سابق: عویس وعبد الرحیم  (: وظائف الصحافة الریاضیة-4

یرى الدكتور محمود علّي الدین أن وظائف الصحافة المكتوبة تختلف من مجتمع إلى مجتمع أخر ومن       
  : مكن تحدید بعض وظائف الصحافة الریاضیة كما یليزمن إلى زمن أخر و على ضوء هذا ی

   :األخبار و اإلعالم -4-1

و یتمّ اإلخبار و اإلعالم من خالل تغطیة األحداث الریاضیة بشكل دقیق و صحیح و شامل بما یعطیها      
لریاضیة معناها الحقیقي ،و أن تقدم الصحافة في نفس الوقت دائرة واسعة من المعلومات والمعارف والقوانین ا

،ومن المبادئ الهامة في الخبر  الموضوعیة و عدم خلطه بالرأي حتى ال تتحول عملیة تغطیة األحداث 
  .الریاضیة إلى عملیة نشر ألنصاف الحقائق و االفتراءات 

   :الشرح و التفسیر و التحلیل -4-2

علومات واألخبار المقدمة إّن الدور الذي یلعبه الشرح و التفسیر و التحلیل هو إعطاء مدلول واضح للم     
للقراء و إزالة الغموض و مساعدتهم على فهم و إدراك و تكوین وجهة نظر أو رؤیة حول الموضوع و هذا من 
خالل وضع هذه األحداث أو تلك الموضوعات الریاضیة في البناء العام لألحداث وباستخدام أشكال صحفیة 

  .مختلفة 

   :النقد و التعلیق و طرح الرأي -4-3

تتعلق هذه الوظیفة بمقدار ما تتمتع به الصحافة الریاضیة من الحریة و المجال المفسوح من أجل القدرة       
على النقد و التعلیق على المواقف و الموضوعات و األحداث الموجودة في الساحة الریاضیة بطریقة تعكس 

و المشكالت الریاضیة المثارة في مختلف اإلتجاهات الریاضیة في المجتمع الریاضي و تناقش كافة القضایا 
  .المجتمع و ابداء الرأي ال یعني صحة أو خطأ الرأي المعاكس 

   :تحقیق التكامل و الترابط بین أفراد المجتمع الریاضي -4-4

یكمن أن یحدث التكامل و الترابط و التماسك بین أفراد المجتمع الریاضي من خالل الصحافة الریاضیة من      
  .ماء إلى المجال الریاضي و رغبتهم بالنهوض به و اإلرتقاء به إلى أعلى المستویات خالل حبهم لإلنت
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  :نقل التراث الریاضي من جیل آلخر-4-5

تكون هذه المهمة من خالل التعریف باألبطال و النجوم الریاضیین الذي أثروا في المجتمع الریاضي بما       
ف هذه األجیال بالقیم و التقالید الریاضیة السائدة حتى یمكن حققوه من إنجازات ریاضیة ،هذا باإلضافة إلى تعری

  .المساهمة في عملیة التنشئة الریاضیة لألجیال القادمة 

  :التوثیق و التاریخ -4-6

تعتبر الصحافة الریاضیة موثق یقوم بجمع األحداث الریاضیة الیومیة و توثیقها في صحیفة یومیة تجمع       
ضیة المتالحقة و المتتابعة مما یجعلها مصدر یمكن التزود بالمعلومات الریاضیة كل األحداث و الوقائع الریا

  .منه في أي وقت 

  :التسلیة و الترویح و الترفیه -4-7

تقوم الصحافة الریاضیة بهذه الوظیفة من خالل التخفیف عن القراء من أثار التوتر و المعاناة الیومیة و       
سالیب مناسبة تحقق لهم المتعة و الثقافة الریاضیة من خالل نشر مساعدتهم على قضاء أوقات فراغهم بأ

القصص الریاضیة و الكلمات المتقاطعة و المسابقات و األلغاز و نشر الصور الریاضیة الطریفة و الرسوم 
  .)107،ص مرجع سابق: عویس وعبد الرحیم  (:الكاریكاتوریة الساخرة  
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  )09( محاضرة رقم 

  واالتصال لإلعالم الجدیدة التكنولوجیات مفهوم
  

واالتصال من المفاهیم الحدیثة حیث ومن غیر الممكن أن  لإلعالم الجدیدة التكنولوجیات مفهوم یعتبر      
المفهوم لشدة ارتباطه بسرعة التطورات و  لهذا ضبط اآلن حتى یوجد ال ألنه وصف جامع مانع یكون هناك

نما التغیرات  مفهوم دمج تم الناجمة عن االكتشافات و االبتكارات المصاحبة لسیرورة عصرنا الحاضر،وإ
 لإلعالم الجدیدة التكنولوجیات مفهوم لدینا نشأ وبالتالي االتصال بمفهوم التقنیة علم بها یراد والتي التكنولوجیا
 والتنظیمیة المادیة والوسائل األدواتو  والمتاحة المتراكمة والخبرات المعارف مجمل" یعني والذي واالتصال
نتاجها ومعالجتها المعلومات جمع في المستخدمة واإلداریة  توصیلها أي وتبادلها ونشرها واسترجاعها وتخزینها وإ

  )95، ص1994الدین، (. "والمجتمعات األفراد إلى
 یخضع االتصال كون من ثرتتأ المفهوم التي هذا لمحددات الشمولیة النظرة هذهمن خالل ما سبق تتبین لنا 

خضاع التحویل على وقدراته ناحیة من المعاصر اإلنسان أعمال لكافة  ثورة إحداث في الستخدامها األدوات وإ
  .االتصال من ناحیة أخرى مجال في
 واالتصال للبث كنقطة أو مفتوح كمجال كونیته لیكتسب وداخلتیه محلیته المكان االتصاالت ثورة أفقدت لقد 

 وطن وال منعزل مكان ال بحیث الجغرافیا، نشهد نهایة إننا" سنو اهللا عبد مي تعبیر حد على الساعة رمدا على
 )15، ص2001عبداهللا سنو، (  "محصنة ثقافة وال مستقل

 حیث ودینامیكي متغیر مفهوم یعتبر واالتصال لإلعالم الجدیدة التكنولوجیات مفهوم أن هو استنتاجه یمكن ما و
 هذا فان وبالتالي الزمن، من عقد بجدید قدیما ،فكیف غدا سیصبح جدیدا الیوم علیه طالحاص یمكن ما أن

 اإلعالم وسائل كانت الخمسینیات واالتصال ،ففي اإلعالم مجال في المذهل بالتسارع مقیدا أضحى المفهوم
 نوعها كان مهما ائلرس ببث تسمح التي التقنیات جمیع" تعني وكانت الجدیدة التكنولوجیات قبیل من المتعددة

 وخصوصا والفلم الصامتة واالسطوانة اإلعالن فكان متجانسین، وغیر ومنطلقین موزعین كثر مستمعین إلى
 الثورة خلقت فقد اآلن أما مضى، وقت في هذا  "نفسه االسم تسمى معا هي البث ومحطات المكتوبة الصحافة

 االنترنیت أهمها لعل مسبوقة، غیر میزات ذات جدیدة ةاتصالی وسائط االتصال میدان في الحدیثة التكنولوجیا
 )118 ص ، 2001 ، أنطنیوس( .االلكترونیة بالصحافة یسمى أصبح ما معا لیكونا االلكتروني بالنشر یسمى بما واقترانها

  
  
  
  



 09:بوع رقماالس         09:المحاضرة رقم  لوناس عبداهللا. د:اسم المؤلف

 

 68 

 :إعالمیة كوسیلة االنترنیت شبكة -1
 غیرت واإلعالم، االتصاالت مجال في ةمعرفی ثورة )االنترنیت (العالمیة المعلومات شبكة ظهور أحدث لقد

 من العدید إطاحة لها أمكن حیث عقب، على رأسا العالم وقلبت اإلعالمیة، بالعملیات تتصل كثیرة مفاهیم
ظهار عدیدة لسنوات ظلت التي والنظریات المفاهیم  بما الجدیدة، االتصال عملیات تفسیر تحاول جدیدة مفاهیم وإ

 من أصبح حیث جدید الكتروني عالم إلى ونقلها التقلیدي شكلها في إبعادها اولتح التي اإلعالم وسائل فیها
 .المتعددة الوسائط بحضارة یسمى ما محلها لیحل الورق حضارة انتهاء قرب إلى تشیر توقعات ظهور الممكن

 )11، ص2001عرب، (
 :االنترنیت تطور -2

 عام النهائي وجوده وتحقق 1960عام تنفیذه بدأ أمریكي حكومي لمجهود كثمرة الوجود إلى االنترنیت ظهرت قد"
 الدفاع لوزارة التابعة المتقدمة البحوث مشروعات وكالة بتنفیذه كلفت )r pa net ( سمي األربانت وقد 1969
 في استخدمت وقد المشار إلیها، التسمیة الشبكة اكتسبت هنا ومن ، )11، صنفس المرجععرب، ( " األمریكیة

 وقد العسكریة، باألمور مباشر بشكل المرتبطة الهندسیة والمشروعات الكمبیوتر بعلوم لمتعلقةلألغراض ا البدایة
 ظلت لكنها المشروعات، تنفیذ في نائیة أماكن من المتعاونین بین فیما حیویة اتصال رابطة الشبكة هذه أصبحت

، نفس المرجععرب، ( . قدمةالمت البحوث مشروعات وكالة نشاط نطاق خارج معروفة غیر العملیة الناحیة من
 ووضعت األربانت تمویل وقف األمریكیة الحكومة قررت 1989 سنة في  )11، صنفس المرجععرب، () 12ص

 البروتوكول اسم من االسم اشتق وقد االنترنیت تسمیتها تقرر شبكة شكل في لها تجاري إلنشاء بدیل خطط
 في العالمیة والشركات الجامعات داخل العلماء ینب من االنترنیت مشتركي أغلب وظل لالتصاالت األساسي

 .االلكتروني البرید لتبادل یستخدمونها الذین الكمبیوتر صیانة
 سویسریة أبحاث مؤسسة  (Tim Barners lee) الباحث تیم برنارد لي طور التسعینیات مطلع في

TimWordWildWeb  أرجاء في حاسوبال أجهزة شبكة من المالیین تجمع أبحاث عمالقة شبكة وهي 
 أخذت ثم ومن المعلومات، وتبادل النتائج ومناقشة المؤسسات في الباحثین بین التواصل سهل مما المعمورة
 لعدد وبالنسبة حاسب، مالیین ستة إلى 1995 سنة العدد وصل وقد االنترنیت، اآلن تعرفه الذي شكلها الشبكة

 .العالم مستوى على دقیقة كل للشبكة جدیدا مستخدما ینوأربع ستة أنه یتم انظمام القول فیمكن المستخدمین
 الوالیات خارج كانت من الزیادة وأغلب مستخدم ملیون 45 إلى المستخدمین عدد وصل فقد 2005 عام في أما

 )10،ص2004الجمبیهي والجمبیهي،(  ".األمریكیة المتحدة
 في أما العالم، أنحاء شتى في مطرد شكلب تصاعد الذي المستخدمین عدد في ملحوظا تطورا هناك أن نالحظ و

 السنوات في ظهرت حیث األخرى، البلدان في ظهورها عن متأخرة االنترنیت خدمة ظهرت فقد العربي الوطن
 الشبكة موقع ویعتبر"االنجلیزیة، باللغة تتعامل التي العربیة المواقع من مجموعة التسعینیات من األولى
 الشبكة قبل من تأسس والذي االنترنیت عالم دخلت التي األولى العربیة المواقع من (ARAB Net)العربیة
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 عدد ویقدر 1995 وبدایات1994 -أواخر  في تقریبا الموقع هذا وظهر لندن، في والتسویق السعودیة لألبحاث
 تستخدم مازالت منها   80%ولكن موقع، آالف 9و  7بین  ما واالنجلیزیة العربیة باللغة العربیة المواقع

 )11الجمبیهي والجمبیهي،نفس المرجع،ص(   "االنجلیزیة
 االلكتروني العالم هذا ولوج خالل من المتقدمة والدول أمریكا بركب اللحاق حاولوا العرب أن على دلیل هذا و

 .المستخدمین عدد من معتبرة نسبة حققوا أنهم إال تلقوها التي الصعوبات كل من وبالرغم الواسع بابه من
 :نترنیتاال  مفهوم -3
 تجتمع التي الرئیسیة الشبكة هي أي اآللیة الحاسبات شبكات من لعدد تعاونیة توصیات" :بأنها االنترنیت تعرف
  )19 ، ص 2003، حجازي بیومي( ".منها الغایة أو نوعها كان أیا األخرى الشبكات جمیع تحتها
 .فقط تقنیا تعریفها ىعل وركز االنترنیت به تقوم الذي الدور أغفل التعریف هذا أن نالحظ

 شبكات من كله، العالم في المنتشرة الشبكات من عدید بین تربط شبكة بأنها أمین الواجد عبد رضا یعرفها و
 إلیها یصل وغیرها، الكترونیة نشرات فوریة، وخدمات تجاریة شبكات بحوث، مراكز جامعات، شبكات حكومیة،

 عبد( .المعلومات من متناه ال عدد على لیحصل تلیفوني وخط ومودم كمبیوتر جهاز لدیه یتوافر شخص أي
  )68ص،2007،الواجد

   :االنترنیت خدمات -4
 :منها واإلعالمیة االتصالیة الخدمات من جملة العنكبوتیة الشبكة تقدم

 هذه وتعد فائقة، وبسرعة األفراد، بین الملفات ونقل الرسائل بتبادل یسمح حیث :االلكتروني البرید خدمة -أ
 .االنترنیت على وانتشارا شیوعا الخدمات أكثر من ةالخدم

 موضوع بأي المهتمة الجماعات أو الجماعة إلى االنضمام الخدمة هذه وتتیح :اإلخباریة المجموعات خدمة -ب
 شبكة خالل ، من حوله والمناقشة الحوار في اآلخرین ومشاركة وقراءة عنه، األخبار من المزید لمعرفة
 وتعرض باالنترنیت دائم بشكل المتصلة الكمبیوتر أجهزة من كبیرا عددا الشبكة هذه موتستخد  Usenetتدعى
 للمستخدم یمكن كما القراء یرددها أسئلة على وأجوبة وأخبار وتعلیقات وأسئلة رسائل ساعة 24 مدار على

 من أو ة،صحیف لكل النشر موقع طریق عن إما االنترنیت شبكة عبر الصحف مئات وقراءة األخبار متابعة
 .وغیرها إعالمیة مواقع داخل

 في وتقترب القوائم هذه إلى المنضمین من معین عدد إلى رسائل إرسال الخدمة هذه وتتیح :البریدیة القوائم -ج
 .والنقاش األخبار مجموعات من فكرتها

 .اآلخرین اختیار دون إلیها یستمع أو المحادثة في یدخل أن شخص ألي یمكن بحیث :الدردشة خدمة -د
 ممكنة الملفات هذه تكون أن بشرط االنترنیت شبكة في ملفات نسخ أو بإرسال تسمح :الملفات نقل خدمة -ه

 )69ص،2007،الواجد عبد(  .العام للنقل
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 عبر البیانات قواعد للمستخدم تصفح تتیح خدمة وهي الویب أو  (www) : " العالمیة اإلعالمیة الصفة -و
جیتس، ( .تتضمنه الذي المحتوى زاد مشتركیها عدد زاد وكلما شعبیة، االنترنیت شبكة قاتتطبی أكثر ویعد الشبكة
 )156،ص1997

 في المستخدمة البرامج في مفقودة تكون قد معینة ملفات عن البحث من تمكن :االلكتروني األرشیف خدمة -ي
 .الحاسب

 االلكترونیة الصحف بها تستعین التي لخدماتا أهم من تعتبر االنترنیت تقدمها التي الخدمات من المجموعة هذه
 أكثر یجعلها مما المستخدمین وبین بینها وصل همزة وتعتبر القراء من عدد أكبر واستقطاب محتویاتها نشر في

 .الورقیة الصحف من تفاعلیة
 :لالنترنیت الصحفیة االستخدامات -5

 من كبیر عدد وبدأ مستخدمیها، عدد تزاید كما االنترنیت، وبرامج تقنیات في كبیرا تطورا التسعینیات شهدت لقد
 األنباء وكاالت أصبحت كما بمستخدمیها، لالتصال جدیدة وسیلة االنترنیت من تجد المعلومات خدمات شركات
 دور إلى تدخل االنترنیت وبدأت األساسیة، المستقبلیة مشاریعها بین من االنترنیت في االستثمار عملیات تعتبر

 المعاییر أحد یعد االنترنیت استخدام وأصبح والمعلومات، لألخبار أساسي كمصدر ة،الصحفی المؤسسات
 تحدیات علیهم تفرض جدیدة وسیلة أمام أنفسهم الصحفیون ووجد الصحفي، ومعارف مؤهالت تقییم في األساسیة
 أو لمطبوعةا الصحیفة لخدمة تطویعها بكیفیة إما وتتعلق الممارسات التقلیدیة، عن مختلف نوع من صحفیة
 فهي للصحافة، وظائف عدة االنترنیت قدمت فقد هذا إلى إضافة جدید، الكتروني صحفي كمجال ارتیادها
     :متعددة وجوه من والصحفیین الصحافة أفادت فإنها القارئ إلى المضمون یحمل وسیطا كونها بخالف

 .متباینة وبلغات دة،متعد مصادر من الصحفیة، األخبار من ومتدفق متجدد فیض على الحصول -
 .األخبار لتغطیة مساعدة كأداة منها االستفادة -
حصائیات وأرقام بیانات من وخلفیاتها الصحفیة الموضوعات معلومات استكمال -  .وإ
 وردود وأفكارهم آرائهم على والتعرف الصحفیة الموضوعات في الصحفیة المصادر نظر وجهات استطالع -

 .وحةالمطر  القضایا حول أفعالهم
 .الخاصة وعناوینه ومواعیده الصحفیة، موضوعاته یحوي للصحفي، خاص كأرشیف االنترنیت استخدام -
 صحیفة إصدار أو لها، ملخص أو الصحیفة نشر خالل من الصحفي للنشر كوسیط االنترنیت من االستفادة -

 .مطبوع أصل لها لیس الكترونیة
 وغرف االلكتروني البرید طریق عن القراء مشاركة طریق عن وذلك تفاعلیة اتصال كوسیلة منها االستفادة -

 .الحوار
 .الصحفیة المهارات تطویر -
 .الخاصة الصحفي صحیفة بناء في االنترنیت استخدام -
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، صص 2000بخیت، (  .الخ... والدردشة بعد عن المؤتمرات عقد مثل الصحفیة المادة جمع وسائل تطویر -
31-32( 
 على الباب فتحت بالفعل بأنها القول یمكن والصحفیین للصحافة االنترنیت تحققها التي الوظائف هذه خالل من

 للحدود اعتبار أي دون القراء من ممكن عدد ألكبر واستقطابها للصحف السریع االنتشار نحو مصراعیه
 اإلعالم وسائل توفرها لم جدیدة ممیزات واكتسبت جذریا االتصال عملیة بتفعیل قامت فقد وبالتالي الجغرافیة
 عنصر وكذا الرسالة لمضمون بالنسبة والفوریة للجمهور النشطة والمشاركة التفاعلیة عنصر أهمها قبلها التقلیدیة

 .التقلیدیة اإلعالمیة الوسائل في المغیب الصدى رجع
 :صحفیا االنترنیت استخدام مشكالت  -6

 عند االعتبار بعین أخذها یجب التي السلبیات، من العدید هناك فان لالنترنیت، العدیدة المزایا من بالرغم
 :بینها من العربي للوطن ینتمون الذین الصحفیین طرف من خصوصا إعالمیا، الوسیلة هذه استخدام

 الصحفیة وفلسفته الغربي الفكر لمناهج وفقا ومعدة االنجلیزیة باللغة االنترنیت شبكة على المواقع أغلبیة -
 .یجیدونها ال الذین الصحفیین قبل من استخدامها انتشار على قیودا عیض أمر وهو واإلعالمیة،

 االنترنیت من علیها یحصل التي المعلومات مصداقیة تقییم المستخدم یستطیع ال حیث المصداقیة، مشكلة -
  .موضوعیة بتغطیة القیام لضمان

 وقت معرفة االنترنیت ودون عبر بال جدوى كبیرا وقتا تستهلك أن ، فیمكن)Navigation (المالحة  مشكالت -
 .البحث عن التوقف ومكان

 والمجالت، الصحف على أجرتها التي المیدانیة الدراسة خالل من "العربي العالم انترنیت" مجلة توصلت كما -
 :النتائج هذه إلى العربیة األنباء وكاالت وكذلك والتلفزیون اإلذاعة ومحطات

 التقلیدیة الوظیفة محاكاة في االنترنیت شبكة لدور الصحفیة لمؤسساتوا الناشرین فهم في عام شبه قصور -
 إلثبات الصحف هذه أغلبیة سعة حیث الخبر، لنشر الجغرافیة الرقعة زیادة العام، الرأي توجیه مثل للصحیفة
 .غیر ال حضورها،

 .للموقع العام بالشكل یتعلق ما وخاصة التقلیدي، النشر أسلوب طغیان -
 مخاطبة دون الذات على التحدث إلى فتحولوا االنترنیت، عالمیة إلى الصحف مواقع على قائمونال ینته لم -

 .اآلخرین
 وسائل بقیة عن متأخرا إلیها وصل أنه إال االنترنیت عن یغیب لم الغربي اإلعالم أن استنتاج یمكن وبالتالي
 بناء في المستخدمة التقنیات في الضعف من يتعان مازالت المواكبة هذه أن إلى زیادة األخرى، العالمیة اإلعالم

 ص ،سابق مرجع ، الواجد عبد( .االنترنیت شبكة على له مواقع حجز من إال العربي اإلعالم یستفد ولم الموقع، هذا
86(.  
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   :االلكترونیة  الصحافة -7
 تغییرات وفرضت اإلعالم أبجدیات سطرته لما مغایر جدید إعالمي كوسیط نفسها االنترنیت فرضت لقد     
 أین المتلقي، مع باالتصال القائم عالقة سیما ال بمحیطه الفرد عالقة طورت حیث التقلیدي، مفهومه في جذریة
 أن یمكن فكیف .النص لهذا الحاملة الوسیلة وحتى اإلعالمیة النصوص مع دائم تفاعل في األخیر هذا أصبح
 صفحاتها على المنشورة المطبوعات نسمي یفاالنترنیت، وك على تبث بصریة سمعیة نصوص على نطلق

 .االلكتروني اإلعالم مصطلح هو الجدید اإلعالم لهذا مالئمة المصطلحات أكثر طبعا دائمة، بصورة
 على تعتمد التي االتصال وسائل في التكنولوجي التطور مراحل من مرحلة عن لیعبر االلكتروني اإلعالم یأتي"

 استبدال مجرد االلكتروني اإلعالم یعني وال والمعلومات، باألخبار الجماهیر تزوید في اإللكترونیة الوسائط
 )العملیة  أطراف كافة أیضا تمس فالمسألة (اآللي الحاسب )حدیثة بوسائل (المطبوعة الصحیفة) القدیمة الوسائل

 .)91 ص ،سابق مرجع :الواجد عبد( ."المرتدة والتغذیة والمستقبل والمرسل والرسالة الوسیلة لتشمل االتصالیة
 التحول مجرد یعني ال فهو فاحصة رؤیة االلكتروني اإلعالم إلى التحول إلى النظر المفترض من أنه هذا یعني
 أطراف وكافة الرسالة على ستؤثر الوسیلة على تطرأ التي التغیرات بل اإلعالمیة، للمادة الناقلة الوسیلة في

 .االتصالیة العملیة
 الشبكة على ونشرها إصدارها یتم محتویات عن عبارة هو االلكتروني اإلعالم أن" اللبان درویش شریف یرى كما

 الكترونیة وجرائد كمجالت أو محتویاتها ألهم موجز أو الورقیة للصحف الكترونیة كإصدارات سواء الدولیة
 ."الورق على عادیة إصدارات لها لیس أصلیة

  .اإلعالمیة والمواقع الرسائل في بالتنوع یتمیز حیث متعددة أوجه لدیه اإلعالم هذا أن غیر
  :ومحدداتها االلكترونیة الصحافة مفهوم -7-1 

 محركاتها، أهم االلكتروني النشر یعتبر التي الثورة هذه المطبعة ثورة كبیرة، ظهور منذ المكتوبة الصحافة شهدت
 یسمى ما فظهر ملحوظ بشكل اإلعالم لأشكا الصحافة كأحد صناعة تأثرت النشر لثورة الجدیدة المنطلقات وفي

 الخیالیة الصحیفة :أخرى تسمیات عدة أخذت والتي  News Paper Electronic  االلكترونیة بالصحیفة
Vertual، الخط خارج الصحیفة News Paper out line ،  الخط  على الصحیفة News Paper on 

line. )123، ص2001 ، اللبان درویش( 
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  )10(محاضرة رقم 
 :االلكترونیة الصحافة تعریفات -1
 :كالتالي االلكترونیة الصحافة مفهوم تحدیدیمكن 
 ،"االلكترونیة والنشر اإلنتاج عملیات في بالحاسب تستعین التي الصحافة تلك: " بأنها الدین علم محمود یعرفها

 نوع بظهور یتنبأ أنه إال االلكترونیة، حافةالص تظهر أن قبل جاء التعریف هذا أن من بالرغم )95علم الدین، ص (
 حتى التوضیب التحریر، إلى اإلنتاج إلى اإلعداد من عملیاتها، شتى في الكمبیوتر على تقوم الصحافة من جدید

 إصدارها یتم التي تلك " :بأنها النجار الغریب سعید یعرفها  ،االلكتروني األوعیة خالل من إخراجها إلى الوصول
 الكترونیة إصدارة أو نسخة كانت سواء المعلومات، شبكات من غیرها أو العالمیة االنترنیت شبكة عبر ونشرها

 أو عامة صحیفة كانت سواء ورقیة، مطبوعة إصدارة لها لیست الكترونیة صحیفة أو ورقیة، مطبوعة لصحیفة
 بشكل تصدر أنها طالما بها للمنشور ملخصات كانت أو الورقیة للنسخة دقیقا تسجیال كانت سواء متخصصة،

 )213،ص 2001الغریب، ( "منتظم
 االلكترونیة النسخة هما لنوعین تقسیمها إلى استنادا االلكترونیة الصحافة تعریف على یركز التعریف هذا

 للصحافة تعریفه في بشیر عماد الباحث یضیف و .المحضة االلكترونیة الصحیفة وكذا الورقیة، للصحیفة
 تنوع ولجهة الصدور وتیرة لجهة المطبوعة، الیومیة الصحیفة مواصفات علیها تنطبق" :هاأن على االلكترونیة
 المقابلة، الخبر، بین الصحفیة المادة شكل تنوع ولجهة والریاضة، االجتماع الثقافة، السیاسة، بین المواضیع

 الكتروني نص شكل على حفیةالص المادة توافر هو المطبوعة الصحیفة عن یمیزها ما أهم لكن والمقالة، التحلیل
 األخرى المزایا ومن جدیدة، صحفیة كمادة خزنه وبالتالي استرجاعه بعد جدید من وتحریره فیه البحث یمكن
 )32،ص 2002بشیر، ( ."طریقة من بأكثر صحافیة مادة إلى الوصول سرعة

 والذي وااللكترونیة المطبوعة ینالصحیفت بین الموجودة الفروق تبیان بشیر عماد الدكتور یحاول التعریف هذا في
 .وخزنها معالجتها على القدرة وكذا مادتها وصول بسرعة متمیزة األخیرة هذه من یجعل

 وتجمع دوري بشكل االلكتروني النشر وقنوات وسائل عبر المنشورة الصحافة" :بأنها الدلو راغب جواد ویعرفها
 خالل من علیها االطالع ویتم الجاریة، األحداث على ويوتحت المتتابعة، الملفات ونظام الصحافة مفهومي بین

 )94 ص ،سابق مرجع :الواجد عبد ا( "االنترنیت شبكة عبر كمبیوتر جهاز
 كالحواسیب االلكتروني النشر بوسائل یسمى ما عبر ونشرها االلكترونیة الصحافة بین الربط الباحث یحاول هنا

 أو المتتابعة الملفات نظام مفهوم على ركز كما االلكتروني رالنش عملیة علیها تمر قناة أهم تعتبر التي
 .دوري غیر أو دوري الكتروني منشور في المتسلسلة

 :التالیة النقاط على تتفق التعاریف هذه كل أن نالحظ
 .دوریا متغیرا، طابعا تأخذ االلكترونیة الصحیفة أن -
 .الورقي الشكل تأخذ ال أنها -
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 .قسمین إلى تنقسم أنها -
 .المتحركة والصورة بالصوت مزودة تكون أن یمكن بل فحسب كتابیة نصوص لیست لها المكونة المادة أن -
 وخزنها النصوص معالجة على وقدرتها بسرعتها الورقیة على متمیزة دائما تبقى االلكترونیة الصحافة أن -

عداد   .لها أرشیف وإ
 :االلكترونیة الصحافة ممیزات -2

 :أهمها خصائص بعدة الورقیة مثیلتها عن كترونیةاالل الصحافة تتسم
 تسهم التي المراسل وخدمة الحوار غرف في القراءة كمشاركة مباشر تفاعلي نوعان اتصال وهي :التفاعلیة- أ

 مثل مباشر غیر تفاعلي اتصال وكذا ومراسلیها ومحرریها الصحافة مسئولي بین المباشر االتصال تحقیق في
 وتلقائیا أحادیا بثا لیست االلكترونیة الصحافة أن بذلك ویقصد" البریدیة القوائم أو الستفتاءاتااللكتروني،وا البرید

 وهذا والبث، الرأي في ذاته الوقت في ویشارك احتیاجاته الملتقي فیها یختار تفاعلیة صبغة ذو ولكنه إجباریا،
 القوة مواطن تحسین على یساعد مما األسئلة، وتوجیه النقد أو التعلیقات باب فتح طریق عن یكون التواصل
 مع تفاعلیة جدیدة عالقات تكوین للصحفیین الخاصیة هذه تتیح كما المنشور، النص في الضعف ومواطن
،  2002  ، العسكر العزیز عبد و الحمود ناصر (.االلكتروني البرید عبر متعددة جغرافیة بقاع في آخرین صحفیین

 )11ص
 استخدام إمكانیة تیسر التي هي الدینامیكیة الطبیعة وهذه ساكنة، لیست اللكترونیةا فالصحافة  :الدینامیكیة-ب

 تكون بطریقة حركیته توجیه في حرا یكون أن المستفید منه یستطیع للنص تقدیم نظام اإلیبرتكست، وهو تقنیة
 مكاوي عماد سبح القارئ أن أي للكاتب، المنطقي التتابعي الشكل في محصورا یكون أن من بدال له منطقیة
 (Links).لینكس طریق روابط عن آخر إلى النص في آلخر مكان من سریعة قفزات القفز یستطیع

،  Online آنیة إخباریة خدمات االلكترونیة الصحف تقدیم بذلك یقصد  :المستمر والتحدیث المباشرة-جـ
 على االلكترونیة الصحف ملع وینطلق المجاالت  مختلف في الحالیة بالتطورات متصفحیها إحاطة تستهدف
 تعد التي باالنترنیت الخاصة الطبیعة مسایرة في رغبتها من الیوم طوال مستمر بشكل اإلخباریة خدماتها تحدیث
 .سماتها أحد والفوریة المباشرة

 مساحات یخلق االلكترونیة الصحافة فوجود للنشر، جدیدة مساحات یخلق أنه أي :واالنتشار  الشیوع  -د
 تدخل االلكترونیة الصحافة أن بحیث الجغرافیة، الحدود إزالة طریق عن وذلك معا، والمؤلفین لناشرینل جدیدة

 )94 ص ، 2006،ملیك( ."واإلقلیمیة المحلیة متجاوزة الدولیة مجال في بقوة
 ترونیةااللك الصحیفة انتشار في ساهم التقلیدیة بالطریقة مقارنتا الكترونیا المواد نشر وسهولة سرعة أن أي

 وتوزیع نشر یأخذه الذي بالوقت مقارنة كبیرة بسرعة النشر عملیة تتم بحیث االنترنیت مستخدم لدى وشیوعها
 .الورقیة
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 مهما اإلنسانیة المجموعات تجد أن إلى االلكتروني النشر مجاالت تعدد أدى حیث  :التصفح خیارات تعدد -و
 بإمكان أصبح أنه إلى إضافة ومعلوماتیة إخباریة ماتخد من إلیه تتطلع اهتماماتها ما وضاقت عددها قل

 وهي تطلب، لما وفقا الصحفیة المواد تقدم التي الصحف خدمات من باالستفادة االتصالیة حاجاتهم تلبیة األفراد
  علیها یطلق التي

 News Paper on demand تنتاجاس یمكن .االلكترونیة الصحافة بها تتسم التي المیزات هذه من انطالقا و 
 :وهي الورقیة والصحیفة االلكترونیة الصحیفة بین الموجودة الفروق بعض

 أو لشرائها القارئ یحتاج التي الورقیة الصحیفة عكس بالمجان للقارئ متاحة االلكترونیة الصحف معظم -
 .بها االشتراك

 .النشر بعد فیها یحالتصحى یمكن ال التي الورقیة بعكس سهولة بكل المطبعیة األخطاء تصحیح إمكانیة -
 متعددة ألسباب البلدان بعض إلى تصل ال وقد التوزیع شركات قوة على انتشارها في تعتمد الورقیة الصحیفة -

 .مرونة بكل العالم أنحاء كل إلى تصل االلكترونیة بینما
 دون وقت أي يف نصوصه وتعدیل تطوراته ومتابعة للخبر الفوري النقل إمكانیات االلكترونیة الصحافة حققت -

 للرادیو منافستها في التقلیدیة الصحافة ثغرات أبرز من واحدا التقنیة هذه أنهت وبذلك التالي، الیوم حلول انتظار
 .احتكرتاه الذي الفوریة عنصر في الوسیلتین تنافس باتت أنها بل والتلفزیون،

 إلصدار مطلوب هو مما بكثیر أقل مالیة إمكانیات االنترنیت شبكة عبر للصحف االلكتروني البث یتطلب -
 )106 ص سابق، مرجع،الواجد عبد (.ورقیة صحیفة
 عن ناهیك والورق، والمطابع المباني توفیر یحتاجها التي األموال عن تستغني االلكترونیة الصحف أن بمعنى

 الكترونیة صحف إصدار أمكن وبالتالي والمحررین، الموظفین من الكبیر والعدد والتسویق التوزیع متطلبات
 االنترنیت تقنیة توفیر بالطبع یتطلب األمر لكن الفردیة، المشاریع مستوى إلى تصل أن یمكن محدودة بإمكانات

 .البلد في لالتصاالت متكاملة تحتیة بنیة ووجود
 الزائر یستطیع حیث المادة، غزیر االسترجاع سهل الكتروني أرشیف حفظ فرصة توفر االلكترونیة الصحافة -
 الصحف بعض وتعمد قیاسیة بسرعة قدیمة مقاالت إلى یعود أو ما حدث تفاصیل عن ینقب أن المستخدم أو

 دوما یكون التي الورقیة الصحف عكس .مجانا الیومیة نسختها تنشر بینما االلكتروني أرشیفها معلومات بیع إلى
 .الورقیة لطبیعتها نظرا طویلة مدة للحفظ قابل وغیر للتلف معرض أرشیفها

 في أحیانا یحدث كما الموضوعات تختصر حتى االلكترونیة الصحافة في المساحة في مشكلة توجد ال -"
 أنواع شتى وبیان النص بتناول ذلك یكون )5،ص2002الغزاوي،( ."الفائق النص لتقنیة راجع وهذا الورقیة الصحف
 بالعدید الخط على الصحیفة ترفق أن یمكن فبواسطته األخرى، والنصوص ذاته النص وبین أجزاءه بین العالقات

 التي المعلومات حجم فان وعلیة العقبات، لنفس تبعا الورقیة الصحیفة في نشرها یمكن ال التي المالحق من
 .الورقیة الصحیفة توفره مما بكثیر أهم االلكترونیة الصحیفة توفرها
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 .واحد وبشكل العادیة الصحفیة التغطیة خدمة الورقیة الصحف تقدم -
 : وهي أشكال عدة في االلكترونیة الصحف تقدمها بینما
 .الفوریة الصحفیة التغطیة *
 .الحیة الصحفیة التغطیة *
 من العدید ویوجد متعددة بزوایا واحدا موضوعا المواقع من عدد تعالج حیث (المتعمقة الصحفیة التغطیة *

 ) .واحد وعموض حول متعمقة ووثائق مصادر إلى المستخدم تحیل التي الروابط
 .التفاعلیة الصحفیة التغطیة *
 للمعالجة قابل رقمي بشكل المعالجة الصحفیة المواد من العدید توفر حیث(الرقمیة الصحفیة التغطیة *

 ) .واالستخدام
 مثل النص غیر أخرى لوسائط مصاحبة الصحافیة المادة بعرض ذلك و (الوسائط  متعددة الصحفیة التغطیة *

 ) . األلوانو  والصورة الصوت
 ) .بمفرده الصحفي العمل مفردات بكل القیام الصحفي یستطیع حیث(الذاتیة  الصحفیة التغطیة *
 .المستمرة الصحفیة التغطیة *
 الموجودة الفوارق تلك من بالرغم االنترنیت على محدودة وال كبیرة مساحة لتوافر  (الالمحدود الصحفیة التغطیة*

 مجاالت بعض في وتتفوق تتمیز االلكترونیة الصحیفة من جعلت والتي والمطبوعة االلكترونیة الصحیفتین بین
  )112 ص ،2006،اهللا جاب ولد() .االفتراضي بالواقع علیه یطلق ما أو االلكتروني الواقع خالل من الحیاة
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 :االلكترونیة الصحف أنواع -3
 :االعتبارات من لعدد وفقا االلكترونیة الصحافة تقسیم یمكن
 :إلى تنقسم وهي عدمه أو مطبوع أصل وجود باعتبار االلكترونیة الصحف أنواع .أوال

 أو الخط على الصحافة علیه نطلق ما هم الصحافة من النوع هذا " :االلكترونیة بدعامتها الورقیة الصحافة -أ
 نشر" وهو یةالورق الصحیفة تجاه باالنترنیت المنوطة الوظیفة لطبیعة نظرا المكملة االلكترونیة الصحافة
 منتظم یومي بإصدار الواب شبكة على مضمونها بوضع معینة صحیفة تقوم أساسه وعلى الكترونیا الصحیفة
  )89 ص سابق، مرجع :ملیك ("  األسبوعیات أو للیومیات بالنسبة

 :إما تكون
 على لمحافظةبا االلكتروني، الشكل إلى تحویله بعد هو كما كامال الورقي المضمون تقدم الكترونیة صحف -

 ویتم ورقیا، لها االفتتاحي الخط بنفس اإلخباریة، المعالجة ونفس المواضیع نفس نقل خالل من المضمون نفس
 في اختالف مع واألكشاك المحالت واجهات في تكون التي نفسها هي والتي .األولى صفحتها في عرضها

 الصحیفة بین العالقة طبیعة أن كما المستعمل، علیه یطلق أصبح العادي والقارئ التوزیع بدل النشر التسمیات،
 . حیة تفاعلیة باتت القارئ وبین
 . فقط الورقي المضمون بعض تقدم الكترونیة صحف -
 :صورتین في توجد األخرى وهي):المستقلة (المحضة االلكترونیة الصحافة -ب
نما مطبوع، بأصل ترتبط ال الكترونیة صحف -  الصحافة من النوع هذا"تمتع ی و" الشبكة على فقط توجد وإ

 مؤسسة مختصرة بعبارة ومراسلین، صحفیین وطاقم تقنیة عمل وفرق وتنظیمي إداري بجهاز المحضة االلكترونیة
 دفع من مخرجات لها شركة وهي .االلكتروني بالنشر وتستبدلهما والتوزیع، الطبع عملیتي عن تستغني صحفیة

 ودفع شخصیة كمبیوتر أجهزة وتوفیر والصحفیین العمال أجور منحو  الكهرباء دفع المقر، كراء استحقاقات
 بالجزائر هنا"االلكتروني اإلشهار بفكرة تعززت أن إلى منعدمة شبه كانت فلقد المدخالت أما االنترنیت، اشتراكات

 ابةالرق تحدي إلى تهدف واالنجلیزیة الفرنسیة باللغة . ألجیریا باسم صحیفة جزائریین صحفیین عشرة أصدر
 .ومقر كثیرة أموال إلى الحاجة ودون االنترنیت على المتوفر الحریة مناخ واستغالل

 .االنترنیت شبكة على موقع سوى األمر یتطلب وال
 إلى واالنتماء االسم في إال به ترتبط وال محتواه في معه تشترك ال ولكنها مطبوع إصدار لها الكترونیة صحف -

  ).91 ص ،سابق عمرج،ملیك  ( .الصحفیة المؤسسة
 النص نقل بأنماط یعرف ما هو و:الموقع في المستخدمة التقنیة نوع باعتبار االلكترونیة الصحف أنواع .ثانیا
 :أنواع أربعة إلى وتنقسم االنترنیت شبكة على
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 من شكلیة صورة نقل ، یتبع والذي : (GIF)التبادلي الجرافیك تقنیة تستخدم التي االلكترونیة الصحف - أ
 القارئ تمكن ال أنها إلى إضافة جدیدة غیر تقنیة هي "االنترنیت على موقعها إلى الورقیة الصحیفة مواد بعض

 )108 ص ، 2003 ،نصر(بالجزائر الموجودة االلكترونیة الصحف معظم مثل التفاعلیة المیزات من
 واألشكال النصوص نقل تتیح التي تلك هي :(PDF) المحمول النص تستخدم التي االلكترونیة الصحف -ب

 مطابق بشكل الشبكة على موقعها إلى PDF على الورقیة الصحیفة من كاملة والصفحات والرسوم والصور
 لوثیقته، تصمیمه أثناء أصال الوثیقة مصمم وضعه الذي الصفحة تنسیق تقنیة تعمل و" الورقیة للنسخة تماما
 األمر وهذا PDF القارئ أن كما التصفح برنامج ریقط عن القارئ قبل من تنسیقها إعادة یتم ال ملفات أن كما

 العربیة الموسوعة( "والتصمیم النشر ملف یحویها التي الخطوط یغیر أن له یمكن ال PDF، مجال في ضروري
  .اللبنانیة السفیر جریدة االلكترونیة الجرائد من النوع هذا أمثلة من)  2002 ،واالنترنیت للكمبیوتر

 HTLM  Hyper text marhup Format: (الفائق النص تقنیة تستخدم التي یةااللكترون الصحف -جـ
 الورقیة الصحیفة نصوص عن مستقل بشكل االلكترونیة الصحیفة نصوص  وضع یتیح الذي النمط وهو)"

مكانیة الفیدیو ولقطات والصوت والصورة النص بین الجمع وأهمها المتعددة االنترنیت إمكانیات من ویستفید  وإ
 )108 ص سابق، مرجع،نصر(  ".النصوص ونسخ واألرشیف البحث خدمات فرتوا
 .النظامین مزایا من لالستفادة المحمول والنمط الفائق النص نمط بین تجمع االلكترونیة الصحف -د
  االلكترونیة الصحیفة وضوابط معاییر  -2-7
 وضع الضروري من أصبح مطرد بشكل اأعداده وتزاید االلكترونیة الصحف لتكنولوجیا المتسارع االنتشار مع

 من یلي ما اقترح وقد االنترنیت، بها تعج التي المواقع من غیرها عن االلكترونیة الصحیفة تمیز وضوابط معاییر
  ׃معاییر

 ׃ مهنیة معاییر. 2-7-1
 قوالب مع التعامل عدم یعني ال هذا و الخ...والحوار والتحقیق الخبر مثل الصحفي العمل قوالب استعمال -أ

 .الجدیدة الوسیلة طبیعة تفرضها مغایرة
 .وغیرها والمؤتمرات الندوات كتغطیة میدانیة موضوعات إنتاج -ب
 االحتراف محددات ابرز ومن هواة ال محترفین المواقع في العاملون الصحفیون یكون أن بمعنى االحتراف -ج

 ׃ هي
 التفرغ -
 المهنیة الكفاءة -
 .االنترنیت على صحفیة مؤسسة إلى انتماء بمعنى سیةوالمؤس التراكمیة الخبرة -

 ׃ في وتتمثل الصحیفة أو بالمؤسسة تتعلق معاییر
 ׃ في وتبرز :فنیة معاییر -أ
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 . والتكشیف لألرشفة بالموقع نظام وجود -
 .للموقع مستقل خادمserveur) (  سیرفر وجود -
 وخطط نظام وجود بذلك ویقصد مبدئیة بصورة واالختراق القرصنة عملیات یمنع محدد تأمیني نظام وجود -

 .االختراق عدم ضمان ولیس
 یمكن المواقع هذه خالل ومن متابعة مواقع خالل من تحدیده یمكن ما وهو :الزوار بعدد تتعلق معاییر -ب

  ׃ على التعرف
 Alexia           ع موق مثل العالمیة التصفح - 

 الزوار عدد  -
 الموقع ىعل تمت التي الجلسات عدد -
 .منها الموقع زیارة تمت التي البلدان وكذا للموقع تمت التي الزیارات معدل -
 قبل من للمراجعة وقابل الموقع أو للمؤسسة ومحدد واضح تمویلي نظام وجود في ویشمل : مالیة معاییر -جـ

 .المختصة الجهات
 والقانونیة المالیة بالحقوق الوفاء تضمن التي بالصورة للمؤسسة القانوني بالوضع تتعلق : قانونیة معاییر -د

 مادیا المؤسسة أصحاب محاسبة ویضمن القانون یتیح شكل أي خالل من تصدر أن ویكفي فیها، للعاملین
  )2004نقابة الصحفیین المصریین،(  .علیه وقانونیا

  
  
  

 


