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التحديث بتأثري عوامل عديدة، و إىل كثري من التغيرياملفاهيم اخلاصة بعملية اإلعالم  تعرضت
أكثر هذه املفاهيم اليت تعرضت و اإلنسانية،و شأا شأن كل املفاهيم العلمية يف العلوم االجتماعية

ذا التغيري يكاد ال جيزم لوسائل اإلعالم، حىت أنّ املراقب هل" مجهور املتلقني"لرؤى خمتلفة هو مفهوم 
ال جيد إجابة حامسة فيما إذا كان و الدراسات العلمية يف جمال اجلمهور،و بعالقة التعيري بنتائج البحوث

  .نتائجها؟و نتائجها ؟ أم أن التغيري يؤثر يف مسار هذه البحوثو هذا التغيري يأيت من هذه البحوث
حتديد مسارات البحث، بناًء على حمددات و أثري،و الدليل على ذلك عالقة املفهوم باجتاهات الت

اختفاء و عالقتها بنظرية التأثري املباشر،و خاصة ملفهوم اجلمهور يف املراحل األوىل، مثل خاصية العزلة
 النفسيةو وكذلك تنامي املفاهيم االجتماعية عالقتها بنظريات التأثري الوسيطة،و هذه اخلاصية

  .املباشر عالقتها بنظريات التأثري غريو
كان نتيجة إلجياد تفسريات جديدة للعملية االتصالية " اجلمهور"إنّ التغري الذي أصبا مفهوم 

كعنصر سليب ال أمهية له أمام األمهية " اجلمهور"االنتقال من اجتاه نظري تفسريي يرى و بكاملها،
ية للجمهور، باعتباره القوة اهلائلة لوسائل اإلعالم، إىل اجتاه نظري تفسريي أعطى األمهو الكبرية

الفائدة املرجوة من و الوعيو يتميز استخدامه لوسائل اإلعالم بنوع من الغائيةو واع،و عنصرا نشطا
  .هذا االستخدام

املضامني اإلعالمية، و التنوع الذي تتميز به الرسائلو إن االنتشار اهلائل لوسائل اإلعالم،
أنّ اآلثار املختلفة لوسائل اإلعالم على أفراد  يعكس التنوع يف اهتمامات أفراد اجلمهور، كما

التفضيل؛ سواء يف و كلّ ذلك يعكس أمناط االهتمامو اجلمهور يعكس تنوعا يف طرق تفسري الرسائل،
  . الوسيلة اإلعالمية الواحدة، أو من خالل وسائل إعالمية متعددة
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وسيلة و ني مجهور الطلبةو من هذا املنظور، تسعى هذه الدراسة إىل كشف العالقة القائمة ب
هذا على و إعالمية هي الصحف، مع حتديد اجتاه هذه العالقة يف استخدام مجهور الطلبة للصحف،

اليت توفر للجمهور إمكانات و املضمون،و أساس اجلمع بني خصائص الصحف؛ من حيث الشكل
 لدوافع املتنوعةاو احلاجاتو ،...املضمون و الوقتو ؛ من حيث املكان)القراءة(هائلة للتعرض 

  .كذا اإلشباعات املتحققة عن قراءة الصحفو املتباينة بني أفراد مجهور الطلبة،و
اليت تم بدراسة استخدام و ،"اإلشباعاتو االستخدامات"و تندرج هذه الدراسة ضمن حبوث 

بذلك فهذه الدراسة تبحث يف و عن هذا االستخدام، اإلشباع الناتجو اجلمهور لوسائل اإلعالم،
كذلك مظاهر اإلشباع املتحقق عن هذا و ة،مظاهر استخدام مجهور الطلبة لوسائل اإلعالم املكتوب

  .االستخدام
و من أجل حتقيق اإلحاطة الكافية مبختلف جوانب هذه العالقة؛ أي عالقة مجهور الطلبة 

صحف، متّ تقسيم الدراسة إىل فصول متعددة، اليت تعين يف هذه الدراسة الو بوسائل اإلعالم املكتوبة،
  : حيث 

حتديد و جاء الفصل األول ليقدم مدخال للدراسة، من حيث التعريف مبوضوع الدراسة،
 حتديد املفاهيمو أهم األسباب اليت كانت وراء اختيار املوضوع،و تساؤالا،و إشكالية الدراسة

 العينةو بعة يف هذه الدراسة، من حيث املنهجكذا عرض املنهجية املتو عرض الدراسات السابقة،و
  .جماالت الدراسةو

فخص للتعريف بالنظرية، ، "اإلشباعاتو نظرية االستخدامات"املعنون بـو أما الفصل الثاين،
االنتقادات و عناصرها،و ذك بذكر فروض النظريةو من حيث أا املنظور املتبنى يف هذه الدراسة،

املعرفية اليت و جاء كل ذلك بعد تقدمي اخللفية النظريةو ى هذه االنتقادات،الردود علو املوجهة هلا،
  .كانت األساس الذي قامت عليه النظرية

املفاهيم العامة تناول بعض و ،"الصحافة كوسيلة اتصال مجاهريي"و عنون الفصل الثالث بـ
وسائل "حتديد مفهوم و ألدبيات،اخللط الواقع بينهما يف كثري من او ،"اإلعالم"و "االتصال"املتمثلة يف 

 كذا أهم خصائصها، لينتقل البحث إىل حتديد مفهوم الصحافة، وخصائصها،و أنواعها،و "اإلعالم
  .من مثّ وظائفهاو أنواعها،و
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و ميكن اعتبار الفصل الثالث، الطرف األول يف العالقة، أما الطرف الثاين املتمثل يف 
الذي و ،"الطلبة كجمهور لوسائل اإلعالم" ، املعنون بـ، فقد خص له الفصل الرابع"اجلمهور"

من حيث " اجلمهور"كذا و حاجاته، من جهة،و يتناول حتديد مفهوم الطالب اجلامعي وخصائصه
  .لوسائل اإلعالم دوافع استخدامهو األنواعو املفهوم

موع  الذي جاء كإسقاطو ،"نتائج الدراسة امليدانية"و أما الفصل اخلامس، املتمثل يف 
نشري إىل أنه متّ عرض و البيانات اموعة من الواقع،و املعارف النظرية اليت جاءت ا الدراسة،

  .التخصصو البيانات من حيث إمجايل العينة، مث عرضها من حيث عالقتها مبتغريي اجلنس
البحث أن يكون حلقة يف سلسلة و و أخريا، نسأل اهللا أن حيظى هذا العمل املتواضع بالقبول،

  .العلمي
  
  
  
  
  
  
  

###  
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I -  و يتضمن ما يلي  :موضوع الدراسة:  
  :إشكالیة الدراسة. 1

 ، يتميز بالتراكماإلعالم واالتصال خاصة علوم ث يف حقلالبح، وإن البحث االجتماعي عامة
  . غرض وضع قانون علمي أو بناء نظريةبالتحقق منها و االستمرارية يف وضع الفروضو

ركزت على وسائل  ،يف بداياا األوىل االتصال،علوم اإلعالم و جمال الجتاهات البحثية يفو ا
اجلمهور لالعتقاد بأن  ، وذلككيفية بناء الرسائل اإلعالمية، و، مث املرسل أو القائم باالتصالماإلعال

إذ أثبتت  طويال؛، لكن هذه النظرة إىل اجلمهور مل تستمر بالرسائل اإلعالمية ، ويتأثر بسهولة"سليب"
لتتوجه الدراسات إىل  ،"اجلمهور السليب"يدانية خطأ النظرية اليت صاغت مفهوم املو الدراسات التجريبية

حتدد و حماولة فهم العوامل اليت تتحكم يف اجلمهور، واالهتمام باجلمهور كطرف مهم يف العملية االتصالية
  .تحكمة يف ذلكالعوامل املو من مثّ فهم حدود التأثري الذي حتدثه وسائل اإلعالم، وعالقته بوسائل اإلعالم

أعطت  ، واليت"اإلشباعاتو نظرية االستخدامات"هذه الدراسات تلك املندرجة حتت  أهمومن 
أو حمتواها بشكل  ،ال يتعرض لوسائل اإلعالم "واعٍ و طاًنش" ًااعتربته مجهور، وأمهية كبرية للجمهور

     يفضلها ةاجلمهور وسيل لكل فرد من ؛ أي أنّتفضيالت متنوعةو إمنا له اهتمامات، واعتباطيو عفوي
 ،مظاهر استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم أو حمتويااو أن هذا التعرض، وحمتوى يفضل أن يتعرض له أو

  . حتكمه عوامل متعددة أمهها اإلشباعات اليت حيققها هذا االستخدام
 ىل كل مجهور برسائله إجوتأصبح ي ،بعني االعتبار هوتفضيال ت اهتماماتهو اجلمهور أخذبِو 

بعد اكتشاف أن " اإلعالم املتخصص"إىل " العاماإلعالم "من كما حدث حتول  ،مضامني تناسبه دون غريهو
من ، وبنفس التفضيلو مضامينها بنفس الكيفيةو ال يستخدم وسائل اإلعالم، و يعد متجانسااجلمهور مل

  .أجل نفس اإلشباعات أو األهداف

لكسب أكرب عدد من الشديدة املنافسة و ،الثورة يف قطاع اإلعالمهو  ةًا زاد هذا التوجه حدومم
  .ع يف املضامني اإلعالميةيالذي أدى إىل التنو الشيء ،اجلمهور
أصبحت  ،وسائل االتصال اجلماهريي عامة، والصحف كغريها من وسائل اإلعالم املكتوبة خاصةو 

، إذ تتنوع العناوين الصحفية ،مجهورها اتتماماهو حىت تليب أكرب قدر من رغبات ،تنوع يف مضامينها
أخرى ، وهناك صحافة خرب،  وأخرى أسبوعية، وفهناك صحف يومية ،تتمايزو تتباين املضامنيو تتعددو

ع لوال تغري النظرة من اإلعالم مل يكن اإلعالم املكتوب ليتنوو .أخرى للترفيهو هناك صحافة جادة، وللرأي
  .دمتعدو عجلمهور متنو) املتعدد(ع  اإلعالم املتنوإىل ،الواحد للجمهور الواحد
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و يتبويتنوعو ن أيضا اجلمهوراي ،يآخر نوعي، وفهناك مجهور عام ،ف حسب معايري خمتلفةصن ،
  .مجهور خصائصه اليت حتكم عالقته بوسائل اإلعالم لكلِّ، وآخر مثقف، ويمأمجهور و

العلمية من مزاولة فئة مكنتها كفاءا "الطلبة  حبكم أن ،مثقفو و مجهور الطلبة مجهور نوعي
بل يأخذ  ،م لهقدى كل ما يال يتلقّو سلبياً لذلك فهو ليس مجهوراً ،"التعليم يف إحدى املؤسسات اجلامعية

  . احتياجاتهو يرفض ما ال يشبع رغباته، والصحف خاصة، وما يريد من وسائل اإلعالم عامة

أمهها اإلشباعات اليت حتققها قراءة  ،الصحف حتكمها عوامل متعددة و إن العالقة بني مجهور الطلبة
أي أن مظاهر استخدام الطلبة للصحف مرهون مبظاهر اإلشباع الذي حيققه هذا االستخدام  ؛الصحف 

 التفاعل بني مجهور الطلبةو من هنا جاءت هذه الدراسة كمحاولة للتعرف على العالقة، و)قراءة الصحف(
هي مظاهر استخدام  ما: جابة على التساؤل الرئيسي التايلذلك باإل، و)الصحف(املكتوبة  وسائل اإلعالمو

  ؟  هي مظاهر اإلشباع اليت حيققها هذا االستخدام ماو ؟) الصحف(الطلبة لوسائل اإلعالم املكتوبة مجهور 
   : تساؤالت الدراسة. 2
 هي دوافع إقبال مجهور الطلبة على قراءة الصحف؟ ما .1

  : ميكن أن جنزئه إىل ما يليو دات قراءة مجهور الطلبة للصحف ؟هي عا ما .2

  قراءة مجهور الطلبة للصحف ؟  )مستوى(ما مدى  ) أ
 األماكن املفضلة لدى مجهور الطلبة لقراءة الصحف ؟و ما هي األوقات  ) ب

  ما هو حجم املواد املقروءة؟وما هو الوقت الذي يقضيه الطلبة يف قراءة الصحف؟  ) ت

   : ميكن أن جنزئه إىل ما يليو اءة مجهور الطلبة للصحف ؟ما هي أمناط قر .3
 جماالت اهتمام مجهور الطلبة اليت تعكسها الصحف؟ما هي  ) أ

  العناوين الصحفية املفضلة لدى مجهور الطلبة ؟الصحف و أنواعما هي  ) ب
 األشكال الصحفية األكثر استقطابا جلمهور الطلبة ؟ و هي املواضيع ما  ) ت

  عن قراءة الصحف ؟ ) املترتبة(ققة شباعات املتحاإلما هي  .4
 التخصص ؟و متغريات اجلنسو اإلشباعات املترتبةو أمناط القراءةو هل هناك عالقة بني عادات .5
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   :الموضوعأسباب اختیار . 3

             :التاليةختيار املوضوع يف النقاط أسباب اميكن إدراج 
  . النخبة و لصفوةهي اأا اعتبار الطلبة شرحية مهمة جدا للمجتمع من حيث  .1

 .معرفة عالقة الطلبة بوسيلة إعالمية هلا أمهية كبرية هي الصحافة املكتوبة .2

 .خاصة فرضية اجلمهور النشيط ،اإلشباعاتو ار بعض فروض نظرية االستخداماتاختب .3

 امليولو مواضيعها يطرح فرضية تنوع االهتماماتو ع عناوينهاتنو و االنتشار الواسع للصحف .4
 .جلمهور الطلبة االهتمامات اإلعالميةو رغبة يف معرفة أهم امليولبالتايل الو

   :وأھدافھا أھمیة الدراسة. 4
من خالل  ،الدراسة ضمن الدراسات اليت تسعى لتحقيق فهم جيد للعملية االتصاليةهذه تندرج 

يف فهم بذلك فأمهية هذه الدراسة تكمن ، وهو اجلمهورو أال ،دراسة مركزة على طرف مهم من أطرافها
 ذلك من خالل حتديد أمناط التفضيل، وهي الصحافة املكتوبة، وعالقة اجلمهور بوسيلة من وسائل اإلعالم

  .الناتج عن التعرض للصحيفةو قمن مثّ اإلشباع املتحقّ، وأسباب هذا التفضيل، واالهتمامو

ن البحث العلمي إذ أ ،أغلب البحوث تبدأ دائما بوضع مجلة من األهداف تسعى لتحقيقهاو مبا أن 
 ،1"اهلدف منه الوصول إىل احلقائق اليت ميكن الربهنة عليها  ،تطبيقي حول أي موضوعو جهد عقليهو "

  : فإن هذه الدراسة دف إىل
التفاعل الذي حيدث نتيجة هذا ، وشرح دوافع تعرض الطلبة لوسيلة إعالمية هي الصحيفة. 1
  .التعرض

  .العاداتو م مجهور الطلبة للصحف من حيث األمناطالكشف عن كيفية أو مظاهر استخدا. 2
  .أهم الصحف املقروءةو معرفة مدى تعرض مجهور الطلبة للصحف. 3
4 .متطلبات البحث العلمي و ميداين خيضع إلجراءاتو علميرب على كيفية إجراء حبث التد
  .اإلعالمي
  
  

                                                
  .23. ، ص1982 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،، حماضرات يف منهجية البحث االجتماعيخري اهللا عصار  1
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   :المفاھیمتحدید . 5

ذلك ، واملفاهيم اليت يتناوهلا يف دراستهو املعاينيساعد حتديد املصطلحات الباحث على توضيح 
ألن غموض املصطلحات يفقد املوضوع  الدراسة؛االلتباس حول املعىن املتبىن يف و دف إزالة الغموض

حدود استعماله ، و"اإلشباعاتو االستخدامات "نشري إىل أننا سنقتصر على حتديد مفهوم ، وقيمته العلمية
  . احلديث عن بعض املفاهيم للفصول املخصصة لذلكنرجئ ، ويف هذه الدراسة

ا " اإلشباعاتو االستخدامات"ف نظرية تعرالذين يتعرضون  ،دراسة مجهور وسائل اإلعالم" بأ
  .1"لدوافع معينة إلشباع حاجات فردية معينة

فهو إرضاء رغبة أو بلوغ هدف " اإلشباع"أما  ،معروفةضح من امسها إن االستخدامات كما يت     
يعين اإلشباع يف نظرية التحليل النفسي ، واحلال اليت يتم فيها ذلك"تدل الكلمة أيضا على ، وأو خفض دافع
  .2"من التوتر التخلصو خفض التنبيه

 مظاهره ترتبط باألمناطو يف حني أن االستخدام ،الدوافعو باحلاجات" اإلشباع"مظاهر رتبط تو 
  .ادات القرائية للصحف بصفة خاصةالعو األمناط، وةالعادات االتصالية للجمهور بصفة عامو

   :اإلشباعتحدید مظاھر . 1.5
   : عرفت عدة تعريفات منها  :Needمفھوم الحاجة  )أ

: التعريف القاموسي هلا هو، واحلاجة مفهوم يستخدم استخداما واسعا يف السياسية االجتماعية
الرغبة إىل و املتاعب مبا يشعره بالعوزو من املصاعبيف ز، وحالة أو أمر يضع املرء يف موقف صعب أو حمنة"

  .3"شيء ضروري
 "حاجة"احلالة السيكولوجية اليت يطلق عليها "يف االقتصاد أساسا إىل " احلاجة"و يشري مصطلح 

  ". اخلدمات املتاحة إلشباع هذه احلاجاتو نطاق السلعو
تدفعه إىل التصرف ، ور ا فرد معنييشع ،حالة من التوتر أو عدم اإلشباع" و يف علم النفس تعين 

بل ال بد من توفر  ،هي ال تعين جمرد االفتقارو ...اإلشباعمتجها حنو اهلدف الذي يعتقد أنه سوف حيقق له 

                                                
  .109 .ص ،2004 ،مصر ،دار الفجر  ،ة، اإلعالنات الصحفيمرزوق عبد احلكم العاديل  1
  .4874. ص ،2004 ،مصر ،دار الفجر، املعجم اإلعالمي ،حممد منري حجاب  2
  .483. ،ص1999، مصر،ة، دار املعرفة اجلامعياهلواري، سعد عبد العزيز مصلوح عادل خمتار.، ترموسوعة العلوم االجتماعيةميشيل مان،   3
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باإلضافة إىل إدراك النقص أو االفتقار إىل موضوع  إذ البد ،امللزم بضرورة حتقيق هذه احلاجةاإلحساس 
  .1"كة حتفز إىل العمل على اإلشباعاحلاجة من وجود قوة دافعة حمر

يعين ، ويف الثالثينات" كريت ليفني"هو عامل النفس األمريكي " احلاجة"و أول من استخدم مصطلح 
تولد و تضفي قيمة على األشياء، وتطلق احلاجة بعض الطاقة، وشعور املرء بأنه ينقصه شيء أو يلزمه شيء"

  .2"حجمو قوة هلا اجتاه
   : Motiveمفھوم الدافع ) ب
 ،شعوري أو ال شعوري ،فطري أو مكتسب ،حالة داخلية أو استعداد داخلي"الدافع هو  •

يسهم يف توجيهه إىل غاية و يوصله، وذهنيا كان أو حركيا ،عضوي أو اجتماعي أو نفسي يثري السلوك
  .3"ما هو ال شعوريو يمث ما هو شعور ،ما هو مكتسبو فمن الدوافع ما هو فطري ،شعورية

قد تكون ، وقد تكون الدوافع داخلية كالغرائز، وغاية أو هدفاحملرك على بلوغ " ع هو الداف •
أو تدمريية تعرب عن نفسها يف  ،اجلنسو قد تكون بنائية تعرب عن نفسها يف دوافع األنا، وخارجية كالبواعث

 .4"اآلخرينو دفاعات العداء املوجهة حنو الذات

   :والدوافع العالقة بین الحاجات )ج
يرتبط نشاط ، ورفاهيتهو يعترب غري مالئم لوجوده، وحلاجة عبارة عن نقص يشعر به الكائن احليا

يوجهه إىل و فمن معاين احلاجة أا دافع ينشط سلوك الكائن احلي ،الكائن بالشعور حباجة أو عدة حاجات
   . 5"احلصول على هدف معني

إىل املبادرة بالعمل على إشباعها مبا ينجم عنه  و احلاجات اليت مل تشبع ختلق توترا يدفع الكائن احلي
       اختيار الفعل ، و"دوافع السلوك"أو " احلوافز" لذلك يطلق على هذه احلاجات اسم ، وخفض التوتر

متاما  السابق للفرد على التعليميعتمد  ،أو األفعال يف وقت ما من أجل حتقيق اإلشباع أو خفض التوتر
الدافع إذن هو ما يدفع اإلنسان ألن يسلك بصورة ما حىت . مداها و لفطرية للفرداطاقات الكاعتماده على 

  .ختف حدة هذا املثري أو يستبعد كلية

                                                
  .208 .ص ،مرجع سابق ،مياملعجم اإلعال ،حممد منري حجاب  1
  .13 .ص ،15ج ،3مج ،2005 ،لبنان، دار نوبلس ،موسوعة عامل علم النفس ،عبد املنعم احلفين  2
  .45 .ص ،1999 ،لبنان ،دار الراتب اجلامعية ،تصميم البحوث النفسية واالجتماعية والتربوية ،حممد عبد الرمحن العيسوي  3
  .296 .ص ،14ج ،2مج ،مرجع سابق ،علم النفس موسوعة عامل ،عبد املنعم احلفين  4
  .227 .ص ،2001 ،مصر ،مطبعة اإلشعاع الفنيةو مكتبة ،نظريات االتصال ،الطنويبعمر  حممد حممد  5
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هذه  ،توجيههو إال أا تعمل متفاوتة مع مثريات خارجية يف إثارة النشاط ،و الدوافع تعمل داخليا
كل دافع من الدوافع ، و"البواعث"يطلق عليها  هي ما، واملثريات اخلارجية هي اليت تشبع احلاجات الداخلية

، مثال باعث يشبع دافع اجلوعفالطعام  البواعث؛اعث معني أو جمموعة من األولية ميكن إشباعها يف العادة بب
، الباعث إذن هو الشيء أو اهلدف اخلارجي الذي يشبع الدافع ،هكذاو ...العطشاملاء باعث يشبع دافع و
  .1اإلنسان على احلركة للحصول عليه حىت يشبع الدافعيسمى كذلك ألنه يبعث و

 ،األسباب اليت تدفع الطالب إىل قراءة الصحفالدوافع يف هذه الدراسة و و يقصد باحلاجات
  .أما اإلشباع فيقصد به األهداف اليت يسعى الطالب لتحقيقها من خالل قراءة الصحف

  :االستخداممظاھر  .2.5
   :ان كثرية منهامعللعادة  :القراءةعادات  )أ

 ميتاز باحلدوث بطريقة منتظمة ،غالبا ما يكون هذا السلوك بسيطا نسبيا، ومكتسبسلوك " أا 
  ."متكررةو

يف و على السلوك العضلي الذي يظهر فيه" العادة"يف املاضي يقتصر استخدام اصطالح و لقد كان 
قد ، والتفكرياطا أخرى يف السلوك مثل استخدامها ليشمل أمن امتدلكن اآلن ، والتوافقو حركاته التآزر

 مستمرة، واليت أصبحت عن طريق التكرار يف أدائها ثابتة نسبيا، وتلك الرتعة جتاه فعل معنيبالعادة  يقصد
  .2تتكون هذه العادة بنفس الطريقة اليت يتعلم ا الفرد مهارة ما، وميكانيكية أو آليةو سهلةو

هذا اللفظ العام يستخدمه  ،العملو املعترف ا للتفكري إىل األساليب" العادة"يشري مصطلح 
استعماله يثري االنتباه إىل األفعال الروتينية للحياة ، واألنثروبولوجيون على مستويات خمتلفة من التجريد

ة ميزالطبيعة املو تدرك يف األفعال املتكررة األمناط الثقافية القابلة ألنْو القواعد الكامنة يف الروتنيو اليومية
  .3لكل ثقافة

  مساحة املواد ، والوقت املخصص، وحجم القراءةو كميةو يقصد بعادات القراءة يف الدراسة 
  . األماكن املفضلة للقراءة و األوقات، وأو احملتويات املقروءة

   :القراءةأنماط ) ب

                                                
  .112-111 .ص-ص ،2000 ،لبنان ،دار النهضة العربية ،8ط ،علم النفس املعاصر ،يجحلمي امللي  1
  .268-267 .ص-ص ، ،2004 ، ،لبنان ،دار الراتب ،العريب يف األلفية اجلديدة، علم النفس حممد عبد الرمحن العيسوي  2
  .361 .ص ،مرجع سابق ،املعجم اإلعالمي ،حممد منري حجاب  3
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لسائدة لدى معايري عامة من التوقعات حتدد التوقعات الفرعية ا" النمط بأنه " نزبارسو"ف يعر
هو الذي ، ويقصد به األسلوب الذي يتوقعه الفرد من اآلخرين يف إطار اتمع، و"الوحدات البنائية املتباينة

حيافظ على النظام ، وحيقق األهداف اجلمعية، واملعايريو يضبط سلوك الفرد على أن يكون حمافظا على القيم
  .1"االجتماعي

جزء من السلوك التفاعلي يتكرر بشكل " على أنه " ماعي النمط االجت"و يعرف علماء االجتماع 
فالنمط هو  ،مس صلوات يف اليومخبأو قيام املسلم  ،كتناول أفراد األسرة ثالث أكالت يف اليوم ،ما غالبا

جيعلهم يتأثرون ، والذي يربط بني األفراد، وجمموعة متناسقة من السلوك التفاعلي الذي يقوم به الفرد
  .2"أو يوجد بينهم اعتمادا متبادال أو تأثريا متبادال  ،ببعضهم البعض

هو نفسه العادة من حيث أنه يكون النمط  كثريا ألنْيفترب  هو نالحظ من خالل التعريفني أن
إذ أن  ،األمناط كثريا ما ال يستطاع الفصل بينهماو ذلك إىل أن العادات مرد، وسلوك متكرر أو روتيين

فهناك من يفضل  ،اليت متكنه من حتقيق أهدافو اليت يكوا اإلنسان" ة هي العادات االتصاليو األمناط
مثة ، وهناك فريق آخر يفضل التلفزيون، واملعلوماتو الصحافة على اإلذاعة كمرجع يستقي منه األخبار

  .3"تشبع رغباتهو املهم أن الشخص خيتار الوسيلة اليت يعتقد أا تليب حاجاته، وفريق ثالث يفضل الكتاب

، الصحف املفضلة :الدراسةفإا تعين يف هذه  ،و ألن األمناط القرائية ترتبط بنماذج التفضيل
  .يف الصحف املختلفةو املواضيع املفضلة يف الصحيفة الواحدةو

   ):المشابھة(عرض الدراسات السابقة . 6
حبث االقتناع بأن  إن منو املعرفة وتشعبها يفرض على الباحث عند تفكريه يف القيام بأية دراسة أو

عمله هذا هو عبارة عن حلقة متصلة مبحاوالت كثرية، فكل عمل علمي من هذا القبيل ال بد وأن تكون 
ومع . مشاة، ميدانية أو معملية، أو مكتبية وقد سبقته جهود أخرى جمسدة يف شكل دراسات سابقة أ

بسبب عدم توفر أو نقص معني من  ذلك يواجه الباحث صعوبات كثرية أثناء إجراء األحباث العلمية
  .4الدراسات يف املشكلة اليت يقوم بالبحث فيها أو املماثلة هلا

                                                
  .12 .ص ،2002 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،رسالة ماجستري ،العقوبة املدرسية وأمناطها ،هديف مسية  1
  .4 .ص ،1998 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،رسالة ماجستري ،ولياء لربامج التلفزيونعادات وأمناط مشاهدة األ ،يدجناة بوبي  2
  .361 .ص ،مرجع سابق ،املعجم اإلعالمي ،حممد منري حجاب  3
  .103 .ص ،1999 ،اجلزائر ،منشورات جامعة قسنطينة ،أسس املنهجية يف العلوم االجتماعية ،آخرونو فضيل دليو  4
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، فإنه يستعرض الدراسات اليت استطاع )املشاة(و إميانا من الطالب بأمهية الدراسات السابقة 
سعي الباحث يف احلصول عليها يف حدود اإلمكانات املتاحة، مع اإلشارة إىل أن هناك دراسات مل يفلح 

  .احلصول عليها

  :1 قراءة الصحف الیومیة بمدینة متوسطة:  عكة زكریا/ الدراسة األولى . 1.6
تعاجل هذه الدراسة مجهور الصحافة اليومية يف إحدى املدن اجلزائرية، وقد مت إجنازها كأطروحة 

  : ، وعنواا1981الدكتوراه الدرجة الثالثة جبامعة باريس بفرنسا، سنة 
« Etude de la lecture de la presse quotidienne dan une ville moyenne 
d’Algérie, Thèse 3° Cycle, paris, 1981 » 

الصادرة باللغة (الشعب، النصر، ااهد : تتناول الدراسة العالقة القائمة بني اجلرائد اليوميةو 
ينات، وتتمحور إشكاليات الدراسة حول تساؤالت ، ومجهور القراء مبدينة املسيلة، يف بداية الثمان)الفرنسية
  : تتعلق بـ

ما مدى مقروئية هذه الصحف لدى مجهور يتنوع وفق متغريات الوظيفة، واملستوى الثقايف، ) أ
  السن، اجلنس، واملنطقة السكنية ؟

       ما هي طبيعة العالقة املوجودة بني الصحافة واجلمهور من حيث بعض املقاييس اليت تنمي ) ب
  أو تقلص هذه العالقة؟

ما هي العوامل املوضوعية اخلارجية اليت تتدخل يف عالقة الصحافة باجلمهور أو اجلمهور ) ج
  بالصحافة؟

  : و طرحت الدراسة فرضيات أساسية حتدد مسار البحث، ومتثلت يف
  .إن مجهور القراء ال يواظب بانتظام على قراءة الصحف املدروسة. 1
  .هذه سيكون هلا أثرها يف عالقة الصحف باجلمهور إن عدم املواظبة. 2

  . إن عدم املواظبة تربز أكثر لدى قراء الصحف الصادرة باللغة العربية. 3
  . إن الصحف املدروسة ال تؤدي وظيفتها بفعالية فيما يتعلق باإلعالم والترفيه. 4

ضمن حماور خاصة بعالقة و اعتمدت الدراسة على منهجية املسح، وتوظيف تقنية االستبيان، الذي ت
ومتثلت عينة البحث يف . مجهور القراء بالصحافة، واملتغريات اليت تتدخل أو تتحكم يف مثل هذه العالقة

                                                
  .62-57 .ص-ص ،1994 ،اجلزائر ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،فضاء اإلعالم ،آخرونو عزي عبد الرمحن  1
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شخص، ميثلون " 3000"شخص، مت اختيارهم بطريقة عشوائية من جمتمع إحصائي يتكون من " 600"
وقد مت . واإلدارية والتعليمية مبدينة املسيلة الوظائف املتعددة القائمة يف املؤسسات االقتصادية والسياسية

  : ، و توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها)م1981 – 1980(إجناز الدراسة يف سنتني 
أظهرت الدراسة أن القراء غري املنتظمني يف التعامل مع الصحف اليومية املدروسة ميثلون اجلزء ) 1

ملنتظمون من الثلث، وقد بينت الدراسات يف شأن األكرب، أي حوايل الثلثني، يف حني يتألف القراء ا
  : املتغريات املتدخلة يف تفسري البيانات اإلحصائية ما يلي

إن اإلطارات املتوسطة والتنفيذية العليا أكثر مواظبة على قراءة الصحف من الفئات املهنية ) أ
  .األخرى

ى قراءة الصحف من اجلمهور إن مزدوجي اللغة وبدرجة أقل اجلمهور املفرنس أكثر مواظبة عل) ب
  . املعرب

ال يبدو أن هناك عالقة ضرورية بني مستوى التعليم ومدى املواظبة على قراءة الصحف، وقد ) ج
أظهرت الدراسة أن طلبة الثانوية أقل مواظبة على قراءة الصحف من غريهم من الشرائح اليت متلك مستوى 

اليت كانت تفسر أكثر التفاوت احلاصل يف مستويات  ويبدو واضحا أن طبيعة الوظيفة هي. تعليمي أقل
  .املواظبة

أكثر مواظبة على قراءة الصحف من ) سنة 35و 30(إن الفئات اليت تتراوح أعمارها ما بني ) د
  ). سنة 45و 36(غريها ويليها إثر ذلك الفئات اليت متتد أعمارها ما بني 

  .ساءالرجال أكثر مواظبة على قراءة الصحف من الن) هـ

  ):حسب األولوية(أظهرت الدراسة أن مجهور القراء يتابع ما تورده الصحف لألسباب التالية ) 2
  .البحث األويل عن املعلومات) أ

  .البحث عن الترفيه والتسلية) ب
تواجد امليل إىل متابعة الصحافة املكتوبة حبكم أا تعلّم أفضل وتقدم أكثر تفاصيل مقارنة ) ج

  .توردها اإلذاعة والتلفزيونباحملتويات اليت 

، ))الطبعة الفرنسية(الشعب، النصر، ااهد (تبين من خالل ما أورده القراء أن الصحف املدروسة 
ال تقوم بدورها اإلعالمي بفعالية، وهو باإلضافة إىل عوامل أخرى ما جعل القراء ال يواظبون عامة على 

 أنه يالحظ أن القراء مييلون إىل قراءة الصفحتني قراءة الصحف، وال يوجد هناك تفضيل أساسي، إال
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، ويظهر كذلك أن اهلوية أو الصلة اليت تربط القارئ بالصحيفة )الرياضية مثال(األخريتني من اجلريدة 
ضعيفة نوعا ما، وما جيعل القارئ ال ينساق على الفئة اليت ال تواظب على قراءة الصحف، هو أن هذه 

  .ربط القارئ مبا حيدث يف العاملالصحف هي الوسيلة اليت ت
و من وجوه النقد اليت ميكن أن توجه هلذه الدراسة، هو تاريخ إجراء الدراسة، إذ شهد العامل برمته 
واجلزائر بوجه خاص تغريات وتطورات كثري، أمهها االنفتاح والتطور اإلعالمي الكبري، كما أن هذه املدة 

ئج الدراسة معرضة للطعن والشك، إضافة إىل أن العينة وطريقة تعترب طويلة نسبيا، جيعل صدق وثبات نتا
  .اختيار مفرداا جيعلها معرضة لعدم متثيلها بشكل دقيق للمجتمع املبحوث

  
اتجاھات طالب الجامعة نحو قراءة الصحف : سحر محمد وھبي/ الدراسة الثانیة . 2.6

  :1المصریة
يني، حاولت التعرف على اجتاهات طالب اجلامعة و هي دراسة ميدانية على عينة من الطالب اجلامع

حنو قراءة الصحف املصرية القومية واحلزبية، واإلقليمية والنوعية، على اعتبار أن مجهور طالب اجلامعة ليس 
مجهورا سلبيا، وال يتلقى كل ما يقدم له، فهو يأخذ ما يريد من وسائل اإلعالم، ويرفض ما ال يشبع رغباته 

ابته تلك ال تتم دون تفكري، وإمنا تتشكل على ضوء االجتاهات والقيم واملعايري اليت يؤمن واستج. وتوقعاته
  . ا، باإلضافة إىل أثر االنتماءات وما تتفق عليه الفئة االجتماعية اليت ينتمي إليها

لقد مت بلورة اهلدف من الدراسة يف جمموعة من التساؤالت، سعت الدراسة لتقدمي إجابات حمددة 
  : ، وهذه التساؤالت هيهلا

  ؟)قومية، حزبية، إقليمية، نوعية(ما مدى قراءة أفراد العينة للصحف املصرية  .1
 كيفية حصوهلم على هذه الصحف؟  .2

 ما مقدار اإلنفاق الشهري على شراء الصحف واالت؟  .3

 ما الوقت املفضل لقراءة الصحف وعدد ساعاته؟  .4

 ما الصحف املفضلة وأسباب التفضيل؟  .5

 ما دوافع قراءة الصحف لدى الشباب اجلامعي؟  .6

 من الكاتب الصحفي املفضل وأسباب التفضيل؟ .7

                                                
  . 120-59.ص-ص .1996 ،مصر ،دار الفجر ،حبوث يف االتصال ،سحر حممد وهيب  1
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 ما املوضوعات الصحفية املفضلة؟ .8

 ما مدى مصداقية الصحف واالعتماد عليها كمصدر للمعلومات لدى طالب اجلامعة؟ .9

 ما هي الوسائل اإلعالمية األخرى اليت تكمل لديهم معلومام الصحفية ؟  .10

ضت طبيعة الدراسة وهدفها استخدام منهج املسح امليداين، من خالل صحيفة استبيان اشتملت و اقت
طالب وطالبة اختريت بطريقة عشوائية، لتمثيل " 300"، وزعت على عينة حجمها )سؤاال 20(على 

  ).م1995-1994(طالب جامعة أسيوط وفروعها، وذلك يف العام اجلامعي 

  : إليها الدراسة ما يليو من أهم النتائج اليت توصلت 
  : اختالف الوقت املخصص لقراءة الصحيفة بني أفراد العينة حيث أن. 1

من نصف ساعة إىل  يقرؤون )%31(الصحف أكثر من ساعة يوميا،  يقرؤون)46%(-
  . ساعة

  .أقل من نصف ساعة يقرؤون )23%( -

  : الوقت املفضل للقراءة كان كالتايل. 2
  ).%37.5(ما بعد الغداء  -
  ).%37.13( فترة املساء -
  ).%13.24(  فترة الصباح -

  ).%5.51( فترة ما بني احملاضرات -
)  %28.31(بينما . من الطلبة يفضلون االحتفاظ بالصحيفة) %71.61(تبني من الدراسة أن . 3

  . منهم ال حيتفظون بالصحيفة
  : دوافع قراءة الصحف هي على التوايل كالتايل. 4

  ). %16.38(ار العامل التعرف على أخب. 1
  ).%16.13(تفهم ما جيري حولنا . 2
  ).%13.40(الرغبة يف إشباع حب االستطالع . 3
  ).%9.77(قضاء وقت الفراغ . 4
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  : ااالت اليت تم ا الصحف جاء ترتيبها طبقا لرأي عينة الدراسة كالتايل 5
  ).%15.74(األخبار الداخلية . 1
  .)%9.03(األخبار اخلارجية . 2
  ).%8.10(املقاالت والتعليقات السياسية . 3
  ).%7.41(بريد القراء . 4
  ).%6.94(أخبار احلوادث والعلم والتكنولوجيا . 5

 ).%4.40(صفحات األدب، الكاريكاتور، أخبار املال واالقتصاد . 6

  : بينت الدراسة أن حجم التعرض كان كما يلي. 6

  ).%74.63(م انتقاء موضوعات معينة وقراءا باهتما. 1
  ).%16.18(قراءة اجلريدة كاملة . 2
  ).%6.25(قراءة مقدمات األخبار واملوضوعات فقط . 3
  ).%2.94(االكتفاء بقراءة العناوين الرئيسية. 4

  : أسباب اهتمام أفراد العينة باملقاالت املنشورة هي. 7
  ).%31(تتفق مع اهتمامام وميوالم . 1

  ).%30.5(تزودهم مبعلومات جديدة . 2
 ).%22.1(تساعد على فهم األحداث . 3

يف الدراسة يقصد ا " العشوائية"و مما يؤخذ على هذه الدراسة أيضا طريقة اختيار العينة، إذ أا 
، وذلك ما يثري كثريا من الشكوك حول متثيل العينة للمجتمع األصلي، كما أن هذه الدراسة مل "الصدفة"

الطلبة، دون حتديد العالقات السببية اليت حتكم عالقة الطلبة بالصحف تتجاوز مستوى الوصف مليوالت 
املفضلة ودوافعهم، كما اكتفت الدراسة عند حتليل اجلداول من إعادة قراءة اجلدول كتابة فقط، دون 

  .إعطاء األرقام خلفية سببية، أو ترمجتها واستخراج مدلوالا اإلعالمية واالجتماعية والنفسية
II -  الدراسة منھجیة :  
   :المستخدممنھج ال. 1
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هو الدليل ، وألنه املرشد الذي يهتدي به الباحث إىل احلقيقة املنهج؛ال ميكن للعلم أن يستغين عن 
الطريق املؤدي إىل الكشف عن احلقيقة " يعرف املنهج بأنه ، والذي ميكن من الوصول إىل نتائج منطقية

        ،"حىت يصل إىل نتيجة معلومة ،حتدد عملياته، وسري العقل يمن على اليت بواسطة من القواعد العامة
إىل الكشف عن احلقيقة يف الطريق املؤدي " أو بأنه  ،"لسبيل إىل احلقيقة الربنامج الذي حيدد لنا ا" أو بأنه 
  .1"العلوم

وبة هذه الدراسة دف إىل التعرف على مظاهر استخدام الطلبة لوسائل اإلعالم املكت و مبا أن
تندرج ضمن  ،فإن هذه الدراسة وصفية حتليلية ،مظاهر اإلشباع اليت حيققها هذا االستخدامو )الصحف(

  .اإلعالماملسحية جلمهور وسائل الدراسات 

يعترب جهدا علميا منظما "الذي  ،و املنهج املالئم للدراسات املسحية هو منهج املسح الوصفي
أو جمموعة الظاهرات موضوع البحث من العدد الظاهرة أوصاف عن و معلوماتو للحصول على بيانات

  .2"لفترة زمنية كافية للدراسة، واحلدي من املفردات املكونة تمع البحث
 يقوم على مجع املعلومات، وأحد املناهج األساسية للدراسات الوصفيةو يعترب منهج املسح الوصفي 

  .3ضعفهاو جوانب قواو عها احلايلقصد التعرف على وض ،عن الظاهرة املدروسةالبيانات  و
يساعد على كشف اجلوانب املختلفة لعالقة مجهور الطلبة بوسائل اإلعالم املكتوبة إن منهج املسح 

، كذلك أهم اإلشباعات املترتبة عن ذلك، واألمناط القرائيةو ذلك من خالل حتديد العادات، و)الصحف(
  .بذلك فإنه يعترب مناسبا ملثل هذه الدراساتو

   :البیاناتأداة جمع . 2
املوزعة على " االستمارة"مت االستعانة يف مجع البيانات امليدانية من خالل الدراسة املسحية بـلقد 
االستمارة وسيلة من وسائل البحث اليت توفر  تعد، ومن طلبة جامعة منتوري مفردة "100"عينة قدرها 

تعرف ، وهي حتظى بأمهية بالغة يف األحباث العلميةو، املبحوث على حد سواءو الوقت على الباحثو اجلهد
املبحوثني أفكار و آراءو اليت من خالهلا ميكن التعرف على معلوماتتلك األداة أو الوسيلة "االستمارة بأا 

  .4"حول موضوع الدراسة

                                                
  .542. ، ص، املعجم اإلعالمي، مرجع سابقحممد منري حجاب  1
  . 147. ، ص1999، عامل الكتب، مصر، 3ط ،دراسات يف مناهج البحث العلمي، حبوث اإلعالممسري حممد حسني،   2
  .289. ص، 2003، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، مناهج البحث العلمي يف علوم اإلعالم واالتصالحممد بن مرسلي،   3
  .31. ص ،1984، مكتبة ضة الشرق، مصر، دور اإلعالم الديين يف تغيري بعض قيم األسرة الريفية و احلضريةنوال حممد عمر،   4
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لذلك فقد  ،أهدافهاو إعداد أسئلة االستمارة موافقتها لغرض الدراسةو عند تصميمو قد روعي 
هي ، وكما مرت مبراحل خمتلفة ،فضال عن البيانات الشخصية أو الدميغرافية ،مت إىل حماور ثالثةقس

قبل أن تصبح جاهزة للتوزيع بعد اإلعداد أو الصياغة النهائية  ،املراحل املتعارف عليها من الناحية املنهجية
  .لألسئلة 

 ،بداية من خالل الرؤية الشخصية ،توخيا لإلجابة على تساؤالت البحثلقد مت إعداد االستمارة 
ف الذي عدل فيها تم عرضها على األستاذ املشرلي ،من الدراسات السابقة إضافة إىل االعتماد على ما توفر

جراء االختبار األويل هلا على عينة من طلبة إلمث مت الرتول إىل امليدان  ،صياغة األسئلةو من ناحية اهليكلة
 ،تعديالت من خالل إعادة صياغة األسئلة اليت لوحظ أا غري مفهومةبعد ذلك مت إجراء ، والقسمني

  جمموعة األساتذة و بعد ذلك مت عرضها على األستاذ املشرف، وإعادة ترتيب األسئلةو
  

  : أين مت تقسيمها إىل ،••بعده صاحلة للتوزيع تاليت أصبح، ونهائيالشكل الليتم صياغتها ب .•احملكمني
  .بيانات شخصية -
 . عادات القراءة :األول احملور -

 .القراءةأمناط  :الثايناحملور  -

 .مظاهر اإلشباع :الثالثاحملور  -

   :الدراسةعینة . 3
خاصة  ،مشكلة تقدير حجم جمتمع الدراسة ،تواجه الباحث أو اإلحصائيمن املشاكل الرئيسية اليت 

  .ء تعداد شامل ألفراد اتمعال تسمح الظروف بإجرا، ويف احلاالت اليت ال تتوفر فيها قائمة باألفراد

فإن إجراء مسح  ،يتمثل يف مجيع الطلبة الذين يدرسون يف جامعة قسنطينةو مبا أن جمتمع الدراسة 
كما أن ذلك حيتاج  ،تغطيتها طالبليس باستطاعة ال ،يتطلب قدرا كبريا من التكاليفشامل تمع البحث 
 ،ي يتطلب عددا من املدربني إلمتام عملية مجع البياناتفضال عن اجلهد الكبري الذ ،إىل زمن طويل نسبيا

                                                
   :ذة احملكمون همتاألسا  •

  . جامعة قسنطينة ،االتصالو أستاذ بقسم علوم اإلعالم ،األستاذ صاحل بن نوار .1
 .جامعة قسنطينة ،االتصالو أستاذ بقسم علوم اإلعالم ،األستاذ حسني خريف .2
  . قسنطينة ،جامعة األمري عبد القادر ،اإلعالمو أستاذ بقسم الدعوة ،األستاذ نصري بوعلي .3

  . أنظر املالحق  ••
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 سحإىل استخدام أسلوب امل طالبكل هذه األسباب املوضوعية دفعت بال. يتجاوز طاقة باحث مبفرده
  . بالعينة

بطريقة ، وخيتارها الباحث بأساليب خمتلفة ،جزء من جمتمع البحث األصلي" و عينة الدراسة هي 
  .1"تغين الباحث عن مشقات دراسة اتمع األصلي، وحتقق أغراض البحثو، متثل اتمع األصلي

فقد مت أخذ عينة  ،)التخصص ،اجلنس(و مبا أن جمتمع الدراسة غري متجانس من حيث املتغريات 
ن من دراسة اتمع بعد تقسيمه إىل فئات أو طبقات معينة تبعا ملقياس متك ،متعددة املراحلعشوائية طبقية 

  :العينةمن مميزات هذه ، وما أو متغري
  . حبيث تضمن ظهور وحدات من أي جزء من اتمع مه دراسته ،دقة متثيلها للمجتمع األصلي. 1

ذلك بتقسيم وحدات العينة ، وتساعد العينة الطبقية العشوائية على تقليل التباين الكلي للعينة. 2
  . بطريقة جتعل التباين داخل الطبقة أقل ما ميكن

  .كن احلصول على درجة عالية من الدقة يف النتائجمي. 3

و يشترط لتطبيق العينة العشوائية الطبقية املتعددة املراحل إمكانية تقسيم اإلطار الكلي للمجتمع 
عن ) طبقة(لكن ختتلف كل جمموعة و متجانسة) طبقة(كل إطار ميثل جمموعة  ،إطارات فرعيةإىل الكلي 
   .2روسةمن حيث الظاهرة املد ،األخرى

مبا يفيد ) التخصص ،)النوع(اجلنس (و بذلك مت تقسيم جمتمع الطلبة إىل طبقات من حيث املتغريات 
  .األصليكذلك ما يضمن متثيل العينة للمجتمع ، وأغراض الدراسة

   :يليفكانت كما  ،مفردااو أما اخلطوات املتبعة يف اختيار العينة

الثانية متثل ، واالجتماعيةو يث متثل األوىل الفروع األدبيةحب ،اختيار عشوائي لكلّيتني خمتلفتني. 1
  . كلية العلوم، واالجتماعيةو العلوم اإلنسانيةكلية  :كلّييتفوقع االختيار على  ،التقنيةو الفروع العلمية

االتصال و فوقع االختيار على قسمي علوم اإلعالم ،لقسم من أقسام الكليتنياختيار عشوائي . 2
  . قسم الكيمياء من كلية العلوم، واالجتماعيةو لوم اإلنسانيةمن كلية الع
  .فكان االختيار سنة رابعة من كل قسم ،من السنوات الدراسية) صف(اختيار عشوائي لسنة . 3

                                                
  .85 .ص ،2000 ،األردن ،الدار العلمية الدولية للنشرو دار الثقافة ،أساليب البحث العلمي ،جودت عزت عطوي  1
  .151 .ص ،1999 ،مصر ،دار الفكر العريب،األسلوب اإلحصائي واستخداماته يف حبوث الرأي العام ،أمحد عزمي ،عاطف عديل العبد  2
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، ذلك يف حدود اإلمكانات املادية للطالب، ومفردة" 100"أما عدد مفردات العينة فقد كان 
قد روعي أن يكون متثيل مفردات العينة وفق التوزيع ، وعينةموافقة األستاذ املشرف على حجم الو

 إال أنه عند مجع االستمارات ،لكل طبقة )%50(أي بنسبة  ،التخصصو حسب متغريات اجلنس ،املتساوي
  . صاحلة إلجراء الدراسة عليها ،مفردة )96(فرزها مل يبق منها إال و

    الجنسیبین تمثیل العینة حسب متغیر : ) 1(جدول رقم  •
  

  %النسبة   التكرار  
  48.95  47  ذكور
  51.05  49  إناث

  %100  96  لمجموعا
  

) الطالبات(الذي يبني أن اإلناث ، وتوزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس) 1(رقم ميثل اجلدول 
يف حني  ،من جمموع أفراد العينة) %51.05(بنسبة ، و)49(ذلك بتكرار قدره ، و)الطلبة(أكرب من الذكور 

املالحظ أن الفارق بسيط ، ومن جمموع أفراد العينة )%48.95(بنسبة ، و)47(الطلبة بلغ تكرارهم أن 
 ذلك مرده ضياع االستماراتإذ أن  ،ال جيرنا هذا التمثيل إىل تفسريات أو حماولة قراءة البيانات، وجدا

  .كننا من استرجاعهاعدم متو
   :التخصصغیر یبین توزیع أفراد العینة حسب مت) 2(جدول رقم   •

    

  %النسبة   التكرار  
  50  48  إعالم
  50  48  كيمياء

  %100  96  لمجموعا
  

ذلك نتيجة ، وأن أفراد العينة موزعني بشكل متساو بني القسمنينالحظ من خالل اجلدول 
من أفراد )%50(من قسم اإلعالم متثل مفردات العينة فكانت  ،إذ أنه مت توزيع العينة بالتساوي ،منطقية

  . بالنسبة ملفردات العينة من قسم الكيمياءنفسه كذلك الشيء ، وينةالع

  : و تتمثل فيما يلي  :مجاالت الدراسة  .4
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أجربت جبامعة منتوري بقسنطينة ، و اليت وضع هلا حجر األساس الرئيس  :المجال المكاني ) 1
يف سبتمرب من عام  ، لتنطلق الدراسة رمسيا باجلامعة م1968مارس  29الراحل هواري بومدين يوم 

  .م1971
املؤرخ يف  136أطلق عليها اسم اإلخوة منتوري بقرار وزاري رقم  1998أفريل  16و بتاريخ 

12/12/1997.  
و تقع اجلامعة على طريق عني الباي الرابط بني املدينة و مطار حممد بوضياف ، و تتربع على 

  .مترا مربعا ، مبجمعاا العشرة 544.660مساحة 
  : ت جامعة اإلخوة منتوري يف تطورها لعدة مراحل نوجزها فيما يلي لقد خضع

  .إنشاء عمارة اآلداب:  م1970-1969 املرحلة األوىل •

اآلداب و العلوم اإلنسانية ، : إنشاء مخس كليات هي :  م1972-1970 املرحلة الثاثية •
 .لوجيااحلقوق و العلوم اإلدارية و العلوم االقتصادية ، الطب ، العلوم ، البيو

اللغات احلية األجنبية ، : إنشاء اثين عشر معهدا : م  1978-1973 املرحلة الثالثة •
 .البيولوجيا ، الطب ، الرياضيات ، الفيزياء ، الكيمياء ، علوم األرض و اهلندسة املعمارية

جممع زواغي : متيزت هذه املرحلة بإنشاء جممعات :  م1985-1979 املرحلة الرابعة •
يضم كال من معهد علوم األرض و معهد التغذية و التغذي و تكنولوجيا سليمان الذي 

 .التغذية

الذي يضم معهد اهلندسة ) زرارة سابقا(ظهور جممع أمحد محاين :  املرحلة اخلامسة •
 .املعمارية

 .إنشاء معخدي اهلندسة املدنية و اإللكترونيك :  م1990-1985 املرحلة السادسة •

 :  م1995-1990 املرحلة السابعة •

معهد العلوم االجتماعية ، معهد علم : إنشاء جممع كوحيل خلضر ، الذي يضم املعاهد التالية  -
 .املكتبات ، معهد علم النفس و العلوم التربوية

    كذا إنشاء جممع شعاب الرصاص الذي يضم معهد التكنولوجيا ، معهد اهلندسة امليكانيكية  -
 . و الكيمياء الصناعية

 . البيطرة إىل مدينة اخلروب حتويل معهد علوم -
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 ).زرارة سابقا(حتويل معهد الرياضيات و التربية البدنية إىل جممع أمحد محاين  -

احلقوق و العلوم االقتصادية و التسيري ، كما : إنشاء جممع تيجاين هدام الذي يضم كليت  -
إلعالم و االتصال  قسم علوم ا: بفتح قسمني جديدين  2001- 200عززت اجلامعة خالل املوسم اجلامعي 

 •.و قسم العلوم التجارية

كلية اهلندسة ، اإللكترونيك ، : كليات هي  08و تشمل جامعة اإلخوة منتوري حاليا على مثاين 
كلية العلوم اإلنسانية و العلوم االجتماعية ، كلية احلقوق ، كلية اآلداب و اللغات ، كلية العلوم االقتصادية 

  1.طب ، كلية علوم األرض و اجلغرافيا و التهيئة العمرانيةو علوم التسيري ، كلية ال
  :المجال البشري ) 2

ميثل اال البشري للدراسة اتمع األصلي الذي تطبق على أفراده خمتلف الوسائل جلمع البيانات 
ددة من املوضوعية و الواقعية منهم ، حيث أن جمتمع الدراسة هو جمموعة منهية أو ال منتهية من العناصر احمل

قبل ، و اليت تكون جماال للمالحظة ، و لكي تكون الدراسة علمية و عملية ، و لكي يصل الباحث إىل 
نتائج واقعية و موضوعية ، ال بد من حتديد اتمع األصلي للدراسة حتديدا دقيقا و واضحا ، حيث أنه 

أفرادها عن طريق استخدام األدوات  يسمح بتحديد نوع العينة املطلوبة لالختبار ، و جلمع املعطيات من
 . البحثية املناسبة

و يتمثل اال البشري أو جمتمع البحث يف هذه الدراسة بالطلبة اجلامعيني املسجلني يف جامعة 
، يف مرحلة التدرج ، مع اإلشارة إىل أحذ عينة من  2006/2007منتوري قسنطينة للموسم اجلامعي 

  .لالعتبارات مادية و زمنيةاتمع الكلي للدراسة ، نزرا 
تعذر على الطالب احلصول عليها   2006/2007و مبا أن األرقام الصحيحة اخلاصة باملوسم اجلامعي 

 2005/2006المتناع اإلدارة عن اإلدالء ا ألسباب جمهولة ، فقد مت االعتماد على دليل اجلامعة لسنة 
  . م ممثلة للمجتمع املدروسلتحديد العدد اإلمجايل للطلبة ، و اعتمادها كأرقا

ألف طالب ،  60يفوق  2005/2006و تشري اإلحصائيات إىل أن عدد طلبة جامعة منتوري للعام 
و باعتماد الدراسة على العينة العشوائية الطبقية متعددة املراحل ، و بتطبيق اإلجراءات املنهجية يف اختيار 

    ث هو جمموع طلبة السنوات األخرية يف ختصصي الكيمياء العينة املشار إليها سابقا ، صار اتمع املبحو
  . و علوم اإلعالم و االتصال

                                                
، و تطبيقه على بعض التخصصات ، و أيضا  LMDات أخرى مل يذكرها الدليل ، كإدخال النظام اجلامعي اجلديد إضافة إىل تطور  •

  . االنتقال إىل قطب جامعي جديد يف املدينة اجلديدة علي منجلي
  .5-4. ص-، ص 2005/2006جامعة اإلخوة منتوري ، دليلك إىل اجلامعة ،   1
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طالبا وطالبة ، يف حني بلغ  99و حسب إدارة القسمني ، فإن جمموع طلبة السنة الرابعة كيمياء بلغ 
دات اتمع طالبا و طالبة ، وبذلك صار عدد مفر 134جمموع طلبة السنة الرابعة علوم اإلعالم واالتصال 

مفردة منهم ، موزعة بالتساوي من حيث متغريي اجلنس  100فردة ، مت اختيار م 233املبحثو 
  .التخصصو

  : المجال الزمني ) 3
  .ميثل اال الزمين الفترة اليت استغرقتها الدراسة أو باحلث ، خاصة ما يتعلق منه باجلانب امليداين

ن شهر أفريل؛ حيث كانت البداية عبارة عن اتصاالت باإلدارة لقد مت مجع البيانات امليدانية بداية م
املركزية للجامعة بناء على تصريح من إدارة املعهد ، وذلك من أجل احلصول على املعلومات املتعلقة بالعدد 
 اإلمجايل للطلبة و هيكلة اجلامعة والكليات و املعاهد واألقسام، و لكن اإلدارة املركزية امتنعت عن اإلدالء

  .باألرقام الصحيحة للعدد اإلمجايل بدعوى عدم ضبط العدد احلقيقي 
كما أن هناك أسبابا أخرى، وذلك ما اضطر الطالب إىل االستعانة بدليل اجلامعة للعام 

يف تقدير العدد اإلمجايل للطلبة، ومعرفة عدد الكليات و املعاهد و األقسام ، وبتطبيق  2005/2006
علوم االتصال بإداريت قسمي الكيمياء ومث  -املشار إليها سابقا  -  يد عينة الدراسةاإلجراءات املنهجية لتحد

  .25/04/2006اإلعالم و االتصال ، وذلك يوم 
مت الرتول إىل امليدان لتجريب االستمارة، لتستغرق بعد ذلك عملية تعديل  05/05/2006وبتاريخ 

   ، 21/05/2006ة أخرى الرتول إىل امليدان يوم وصياغة االستمارة يف شكلها النهائي أسبوعني، ليتم مر
  .واستغرقت عملية توزيع االتسمارات و مجعها أسبوعا كامال
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Y:  
وسائل اإلعالم نظرة و تنظر إىل العالقة القائمة بني اجلمهور اإلشباعاتو إن نظرية االستخدامات

إذ ترى أن بداية دراسة هذه العالقة هي استبدال السؤال التقليدي الذي يهتم ، خمتلفة عن النظرة القدمية
" جلمهور؟باتفعله وسائل اإلعالم  يما الذ:" الذي مفاده و ،بدراسة تأثري وسائل اإلعالم يف أفراد اجلمهور

على اعتبار أن هذه النظرية تنظر إىل ". ما الذي يفعله اجلمهور بوسائل اإلعالم؟: " بسؤال جديد هو 
  . طرف مهم يف العملية اإلعالميةو ،فعالو اجلمهور على أنه نشيط

كان األساس  أن منهد بدراسة التراث النظري الذي بجي، و لكن قبل التطرق إىل هذه النظرية
  . الفكري الذي قامت عليه هذه النظرية

I - اإلشباعاتو الخلفیة المعرفیة لنظریة االستخدامات :  
  : نظریة التأثیر القوي . 1

الفكرة األساسية اليت تقوم و ،"احلقنة حتت اجللد"أو " نظرية الرصاصة اإلعالمية"و تعرف أيضا بـ 
أن االستجابات و ،مية يتلقاها كل أفراد اجلمهور بطريقة متشاةهي أن الرسائل اإلعال، عليها هذه النظرية

نظر إىل وسائل اإلعالم على أا حمقنة حتقن املتلقني تو .1املباشرة تأيت نتيجة التعرض هلذه املؤثراتو الفورية
ثر ذه م التأأن هؤالء املتلقني سلبيني ال ميلكون إال حظا ضئيال لعدو املعتقدات،و األفكارو باالجتاهات

 .2رسائلهاو الوسائل

لكنها كانت متأثرة إىل حد كبري و ،إن األفكار اليت قامت عليها هذه النظرية مل تأت من فراغ
     الباحثون يف تفكريهم جتاه وسائل االتصال بدرجة و إذ تأثر العلماء، باألفكار السائدة يف ذلك الوقت

هي و ،اتمعات البشريةو األساسية للكائناتعة الطبيأو بأخرى بالتصورات السائدة يف عصورهم عن 
مع بداية و إذ أنه، ...سيكولوجية الفردو ظام االجتماعيالتصورات اليت اهتمت بوصف البنية العضوية للن

أدت إىل ظهور ما ، القرن العشرين ظهرت جمموعة من االجتاهات االجتماعية العامة لدى العديد من العلماء
الذي انتقل من نظام اجتماعي تقليدي مستقر ، الذي ميثل صورة اتمع اجلديد، ريييسمى باتمع اجلماه

تتلخص فكرة اتمع و ،ينعزل فيه األفراد اجتماعيا عن بعضهم البعض، إىل نظام اجتماعي أكرب معقد
  : يف الفقرة التالية" Broom and SelZik"اجلماهريي حسب 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، 1993، مصر، التوزيعو الدار الدولية للنشر، كمال عبد الرؤوف، ترمجة، نظريات وسائل اإلعالم، شساندرا بول روكيت، ريميلفني ديفل  1
  .235 - 234 .ص-ص

2 http،//www.stevewlb.zen.co.uk/college/booklets/audiances.htm     21/12/2005تاريخ الزيارة      

http://www.stevewlb.zen.co.uk/college/booklets/audiances.htm
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كل فرد منفصل عن ، مبعىن أنه ظهر مجهور من األفراد، إن اتمع احلديث يتكون من مجاهري"
، هؤالء األفراد يعتمدون على بعضهم البعض يف كل أنواع الوسائل املتخصصة، اجلماعة منعزل عن اآلخرين

تقسيم العمل قد أوجد جمتمعات مكونة من أفراد ال تربطهم رابطة و منو العقالنيةو فضعف الروابط التقليدية
تنطوي على شيء أقرب إىل التجميع منها إىل مجاعة  "Mass"ىن فإن كلمة مجاهري ذا املعو ،قوية

  .1"اجتماعية مترابطة بشدة
نظرة أخرى قد تطورت يف ، و قد اقترنت مع هذه النظرة إىل الطبيعة االجتماعية للمجتمع احلديث

السلوك س آنذاك أن فقد اعتقد علماء النف، علم النفس حول الطبيعة السيكولوجية للكائنات البشرية
البحث عنها يف البناء  طبيعة السلوك البشري ينبغيو هذا يعين أن أسبابو ،هو نتاج موهبة موروثةاإلنساين 
مما أدى إىل االعتقاد بأن السلوك ، أن الطبيعة البشرية األساسية متماثلة عند مجيع األفرادو ...البيولوجي

بني و اليت تقع بني املثريات، يولوجية املتوارثة املعقدةالفردي خيضع إىل حد كبري للميكانيزمات الب
  .Stimilis / responses(2( االستجابات

، م1939عام  حدثتإن الدراسات األوىل اليت قامت عليها هذه النظرية استشهدت باحلادثة اليت 
، قادما من املريخحينما انتاب اهللع بعض سكان الواليات املتحدة األمريكية عندما اعتقدوا أن هناك غزوا 

أم كانوا يستمعون إىل متثيلية يف اإلذاعة باسم كان السبب يف ذلك و ،فتدافعوا باآلالف إىل الشوارع
أخرى نفسية أسهمت يف صنع حالة اهللع اليت تعرض و ال شك أن هناك عوامل فنيةو ،"حرب الكواكب"

فاملؤثرات الصوتية اليت استخدمت يف حالة ، هلا سكان نيويورك إثر استماعهم إىل ذلك الربنامج اإلذاعي
إضافة إىل نذر احلرب اليت ، اإلحباط اليت سببها الكساد االقتصادي الكبري الذي سبق احلرب العاملية الثانية

وجس بدأت تدق طبوهلا أجهزة الدعاية يف برلني ،كل تلك العوامل أسهمت يف خلق حالة نفسية من الت
  .3أثر بعمل مثل هذامثّ قابلية التومن ، الترقبو

يبدو أن هذه الدعاية و ،كان هناك مثال واضح للدعاية خالل احلرب العاملية الثانية، فضال عن ذلك
كانت تقدم الدليل الصحيح على أن وسائل اإلعالم كانت قوية على النحو نفسه الذي وصفها به 

ذلك و ،4"ندان الترابط االجتماعيسو املطرقة اجلديدة"وصفا دراميا عندما استنتج أا كانت " الزويل"
لينتهي إىل أن ، دور وسائل اإلعالم يف اتمع اجلماهرييو حني حاول حتليل تأثري الدعاية أثناء احلرب

الدعاية هي أقوى الوسائل يف العصر احلديث ؛ إذ أنه إذا كانت القبائل البدائية املصغرة تستطيع أن تدمج 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فإنه يف ، ع القبيلة يف كيان واحد حمارب عن طريق قرع الطبولأفرادها الذين يتسمون بالتجانس م
لينتهي إىل ، احلربأتون عصاة يف و اتمعات الكبرية مل يعد من املمكن توحيد اجلميع مبا فيهم من متمردين

جتعل و ،تزيد من صالبة احلماس املولع بالقتالو أن حترق آفة االنشقاقو القول بأن هناك أداة جديدة ال بد
  ". الدعاية"أن اسم هذه األداة اجلديدة هي و ،اإلرادةو املاليني من البشر كتلة واحدة مندجمة من الكراهية

إنه كان ينظر إىل :"  هقولبعن تأثري وسائل اإلعالم ، عن تصوره آنذاك" ر شرامبوول"لقد عبر 
ينظر إىل اجلمهور على كان و ،املشاعر من عقل إىل آخرو اإلعالم على أنه رصاص سحري ينقل األفكار

  .1"أنه سليب ال يستطيع الدفاع عن نفسه
  :قامت عليها هذه النظرية فيما يلي و ميكن أن نوجز أهم االقتراحات اليت  

الذين يدركون تلك ، إن وسائل اإلعالم تقدم رسائلها إىل األغنياء يف اتمع اجلماهريي •
  .الرسائل بشكل متقارب

  .عواطف األفراد تأثريا فعاالو ت أو منبهات تؤثر يف مشاعرإن هذه الرسائل تقدم مؤثرا •
وختلق  ،متماثل إىل حد ماو هذه الوسائل تدفع األفراد إىل االستجابة بشكل مباشرإن  •

  .عند كل األفراد –بشكل متماثل  –األفعال و تغيريات يف التفكري

 وسائل الضبط يرجع ذلك إىل ضعف يفو ،مباشرةو مماثلةو تأثريات وسائل اإلعالم قوية •
  .التقاليد املشتركةو االجتماعي مثل العادات

  .دون وسيطو إن الفرد يتلقى معلومات بشكل فردي من وسائل اإلعالم •

  .2يف بضعهم تلقنيإن رد الفعل فردي ال يعتمد على تأثري امل •
لكثري من إن االعتماد على نظرية الرصاصة اإلعالمية يف تفسري عالقة اإلنسان بوسائل اإلعالم فيه ا

إن القول بالتأثري املباشر اآليل ، الكيفية اليت تعمل من خالهلا النفس البشريةو ،التبسيط للطبيعة اإلنسانية
ألن ، لوسائل اإلعالم على اجلمهور مل يلق القبول لدى قطاع عريض من املهتمني حبقل االتصال اجلماهريي

خرباته و ئته االجتماعيةبيو عن تركيبته النفسية اإلنسان ليس كائنا سلبيا يتأثر بكل ما يصادفه مبعزل
  .3السابقة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هي ختضع موعة من العوامل املتعددة اليت تتحكم يف فعالية و إن عملية االتصال عملية معقدة
إذا كانت بعض الرسائل من بعض و ،فليست كل رسالة ميكنها أن تكون مؤثرة ناجحة، الرسالة اإلعالمية

إال أن ذلك ال حيصل مع كل ، الشخصية الكرزمية قادرة على التأثري يف اجلمهورالقائمني باالتصال ذوي 
  .1ئل اإلعالميةالرسا

التخلي عن الفكرة اليت تفيد بأن تعريض الفرد و إنّ ما ساهم يف إسقاط نظرية الرصاصة اإلعالمية
بداية األحباث التجريبية  هو، مباشرة على اجلمهورو بل، متماثلةو لوسائل االتصال اجلماهريي له آثار فورية
قد كشفت النتائج املستخلصة من هذه األحباث عن و ،آثارهاو الشاملة على عملية االتصال اجلماهريي

علماء االجتماع إىل و كما توصل علماء النفس، ...نظرية املقذوف أو الطلقة السحريةصورة تتعارض مع 
قد نشأت هذه و ،جتماعية للكائنات البشريةاإلسهامات االو تتعلق باألفراداستنتاجات جديدة هامة 

السمات ذات الطبيعة و النظر اجلذرية للنظرية األساسية اخلاصة بكل من املصادراالستنتاجات من إعادة 
 ،االتصالتساعد على فهم آثار وسائل ،  واضحةنبالنماذج اجلديدة مضامو قد كان هلذه األفكارو ،البشرية

هذا مما ... تقت منها نظرية القذيفة السحرية شالنظريات األساسية اليت ا كانت كلها متعارضة متاما معو
الشيء الذي ، 2اآلثار االجتماعية لوسائل اإلعالمو من الضروري إعادة صياغة األفكار املتصلة باألفرادجعل 

          التأثري االختياري  اتنظري"اليت مجعت حتت اسم و أدى إىل إجياد جمموعة من التفسريات اجلديدة
نشأت من تعرف علماء االجتماع على مناذج متصلة و هي تتكون من ثالث صيغ متميزةو ،"أو احملدود

تأثرهم بوسائل و اهتمام الناسعندما استخدمت هذه النماذج يف فهم كيفية و ،اموعاتو سلوك األفراد
 ،"العالقات االجتماعية"نظرية و "ةاالجتماعي ئاتفال"نظرية ، "نظرية الفروق الفردية"مت تسميتها ، اإلعالم

تتعلق بسلوك اإلنسان املتطور نتيجة العلوم  -كما سيتضح- تقوم كل تسمية على فروض أساسيةو
  .3االجتماعية
  : التأثیر المحدود  اتنظری. 2

  : فإا تضم جمموعة نظريات أمهها ، و كما سبق ذكره
  : نظریة الفروق الفردیة  .1.2

مصادر التغري أو التفرد تركز على مسألة رين بدأت املناقشات الواسعة يف بداية القرن العش
)Uniquenss (الدراسات اخلاصة بتعلم البشر نظرا ألن علماء النفس بدأوا و ،يف الشخصية اإلنسانية   
جد قد وو ،أصبح من الواضح بشكل مطرد أن الناس كانوا خمتلفني يف بنيتهم النفسية، )املؤثرات(الدوافع و

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .203 .ص، 1999، األردن، ، دار الشروقاالتصال اجلماهريي خليل أبو أصبع، صاحل  1
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على الرغم من أن البشر يشتركون يف أمناط و ،ن شخصية كل كائن حي خمتلفة مثل بصمات األصابعأ
 العادات اإلدراكيةو السلوك اخلاصة بثقافتهم إال أن كل فرد له بنية إدراكية خمتلفة من حيث االحتياجات

  .1املهلذا أصبحت الفروق الفردية من بني هذه العوو ،...املهاراتو القيمو املعتقداتو
و حني حتول علماء النفس يف إطار حبثهم لفهم أساس السلوك اإلنساين عن حماوالت تفسري السلوك 

فإذا كانت الطبيعة ، فإم حبثوا عن شروح جديدة تقوم على مبادئ خمتلفة، على أنه يتبع امليكانيزم املتوارث
فإن اإلنسان بالتأكيد عليه أن حيصل  ،مل تزود اإلنسان بقدرة أتوماتيكية تكون مبثابة الدليل على سلوكه

   .2نا تزايد اهتمام العلماء بالتعلممن هو ،على هذه القدرة من البيئة احمليطة
على الرغم من أم يعيشون يف ، و قد ركز العلماء على أسباب اختالف الناس يف تركيبتهم النفسية

فإن ، جيا ميدهم بإمكانيات خمتلفة للتطورعلى الرغم من أن مجيع البشر يرثون مرياثا بيولوو ،جمتمع واحد
  . ثقافتهمو وذلك بسبب ما يتعلمونه من جمتمعهم، ميكن تعديلها بأشكال ال ميكن حصرها مطريقة سلوكه

فال يوجد ، و لكي نفهم الناس جيب أن نعرف أن كل واحد منهم متميز عن اآلخر سيكولوجيا
يف (هلذا نستطيع أن نقول أن الفروق الفردية و ،تعلمشخصان يف العامل مرا بتجربة واحدة يف عملية ال

  .هلا جذورها يف عملية التعلم ذاا) التركيب اخلاص باملعرفة
حيث مت تقدمي أنواع خمتلفة من املتع للحيوانات أو دفعها ، "االستثارة"كذلك ظهر االهتمام بعملية 

اإلنسان أيضا ميكن و يولوجية عند احليواناتأن االحتياجات البكانت النتيجة هي إدراك و ،ملعاناة احلرمان
قد ، الرغبة اجلنسية، العطش، ففي حني أن املؤثرات البيولوجية املوروثة مثل اجلوع، أن تصبح مؤثرات قوية

   تأيت نتيجة خلرباتنا ) Learned(جند أن املكتسبات أو املتعلمة ، تكون متشاة نوعا ما من شخص آلخر
فإن ، فردةننظرا ألن لكل فرد جمموعة من اخلربات املتعلمة خالل تعايشه يف بيئته املو ،جتاربنا االجتماعيةو

  .3الدوافع اليت يكتسبها الفرد تتيح له عددا كبريا من الفروق الفردية

و بتطبيق األفكار السيكولوجية السابقة أصبح واضحا أن مجهور الراديو أو التلفزيون أن الصحيفة 
قرأ على حنو موحد أي تصغى أو تليس جمموعة متناغمة متناسقة ، اهريية أخرىأو أية وسيلة اتصال مج

كافتراض أساسي  اإلعالميفقد ظهر مبدأ االنتقاء ، أو هذه اإلذاعة، حمتوى يوجه إليها من تلك الصحيفة
فلقد أدى ظهور مفهوم علماء ، حمتواهاو ا الشخص العادي وسائل اإلعالمجه ايتعلق بالطريقة اليت يو

النفس عن اإلدراك االنتقائي املرتكز على الفروق الفردية إىل افتراض أن األمناط املختلفة من البشر خيتارون 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هكذا فإن منظور الفروق و ،متباينةو يفسرون حمتوى وسائل اإلعالم املختلفة بطرق متنوعةو ألنفسهم
فمن ، ة بني أفراد اجلمهورمسات الشخصيو الفردية يرى أنه طاملا كانت هناك فروق فردية يف خصائص

. الطبيعي االفتراض بأنه سيكون هناك تنوع يف تأثري وسائل اإلعالم املرتبط بدوره ذه الفروق الفردية
وسائل اإلعالم بشكل أيضا ون إمنا يتجنبو ،م بشكل انتقائي فحسبفاألفراد ال يتعرضون لوسائل اإلعال

يرى بعض و ،الرسائل االتصالية يف وسائل اإلعالمفائدة و ةحيددون ألنفسهم منفعفأفراد اجلمهور ، اختياري
  .1أنصار هذا االجتاه أن مجهور وسائل اإلعالم عنيد أو منغلق نسبيا أمام تأثريات وسائل اإلعالم

   :االجتماعیةنظریة الفئات . 2.2
مل يكن إال أن ذلك ، برغم ما اتضح من أمهية نظرية الفروق الفردية يف سلوك االتصال اجلماهريي

فاالستفادة من علم االجتماع خرجت خبط جديد من الفكر كان له تأثري عميق على ، القول الفصل
هذا اخلط اجلديد املبين على الدراسات و ،املطبقة يف األحباث املتصلة بوسائل اإلعالمو املفاهيم األساسية

ينظر إىل التركيبة النفسية مل ، اجلماعات األخرى ذات احلجم الضخمو التجريبية العملية للمجتمعات
  . يد لبل إىل التركيبة االجتماعية للمجتمع احلضري الصناعي الو، لألفراد

لقد استطاعت األحباث االجتماعية املتميزة والدراسات امليدانية أن تبني أن الناس يف اتمعات 
ان ترتيبهم يف تصنيفات بل أنه باإلمك، أم ليسوا متشانيو ،الصناعية احلديثة ليسوا قوالب واحدة

، اهلوية، الدين، على الرغم من اشتراكهم يف بعض املالمح مثل الطبقة االجتماعية، اجتماعية حمددة
 ناسلكن دراسة هذه التصنيفات كشفت أن الو ،) ...يف الريف أو املدينة(مكان اإلقامة و ،العنصريةو
ذات تأثري كبري ، يتشاون يف نواحي عدة... الحني الفو ،يف أية مجاعة حمددة مثل الطبقة الوسطى) األفراد(

كانت النتيجة النهائية اليت تكرر الوصول إليها من خالل املقارنات اإلحصائية لسلوك و ،على سلوكهم
 ،هي أن التنوع االجتماعي يوجد تكيفا مميزا يف السلوك، على أساس الفئات االجتماعية) الناس(البشر 

يتصرفون غالبا ، الذين يتقامسون هوية عامة بلغة االنتماء االجتماعي الطبقيبكلمات أخرى فإن أولئك و
  . بأساليب متشاة 

متايزها االجتماعي الذي حققته و ،و بتراكم املعارف املتعلقة بالتركيب املعقد للمجتمعات املعاصرة
إذ أن ساكين ، "اجلماعات ذات األمناط السلوكية اخلاصة"ظهر مفهوم جديد هو ، البحوث االجتماعية

حشد و، عمال صناعة السيارات، الفالحني، ساكين الضواحي، مدمين املخدرات، نياملساج، األحياء الفقرية
ية ذات عاجلماعات الفرمما يشكل نوعا من ، يتقاسم أفرادها أسلوبا مميزا يف احلياة، من الفئات األخرى

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .120، 119  .ص-، صأساليب االتصال، مرجع سابقو مقدمة يف دراسة وسائل، محدي حسن  1
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، املعتقداتو وذجا مميزا من املهاراتأن لكل فئة منو ،تتميز عن اتمع األكرب، السلوك اخلاص
  .هي تلعب دورا هاما يف تشكيل األمناط السلوكية ألفراد كل فئةو ،اللغةو ،االهتماماتو

كشفت مقارنات األمناط املختلفة لسلوك ، و بتطبيق هذا التعميم على  السلوك املتعلق باإلعالم
كانوا على األرجح ينتقون ، لفئات اجتماعية مميزة املستمعني املنتمنيو أن مجاهري القراء، الناس االتصايل

يفسرون نفس الرسالة بطرق خمتلفة عن طرق الفئات االجتماعية و ،مضمونا خمتلفا من وسائل اإلعالم
   .1قة خمتلفة متاما كنتيجة ملعرفتهايتصرفون بطريو ،يتذكرون الرسائل بطرق انتقائيةو ،األخرى

ض وجود جتمعات اجتماعية خاصة يف اتمعات الصناعية نظرية الفئات االجتماعية تفتر نذإ
املستوى ، العمر: فمعرفة متغريات مثل ، جمموعة من احلوافزاليت يتسم سلوكها بالتوحد جتاه و ،احلضرية
أو مدى االلتزام ، أو اإلقامة يف مناطق ريفية أو حضرية، أو املؤهل التعليمي، مستوى الدخل، التعليمي

الذي يقبل عليه الفرد أو ال يقبل عليه ، لتحديد نوعية احملتوى االتصايلكون مؤشرا دقيقا الديين ميكن أن ي
م متيل بوجه عاو ،األقل تعليماو قراؤها أساسا من الشباب فالكتب الكوميدية ، يف وسيلة اتصال مجاهريي
 ،اع الراديومس، قراءة الصحف: مثل ، سائل اليت ميكن ا ربط سلوكياتهذه النظرية إىل إجياد الو

  .2)فئات(مسات ميكن عن طريقها تصنيف اجلمهور يف مجاعات و خبصائص) األفالم(مشاهدة التلفاز و
  :االجتماعیةنظریة العالقات . 3.2

يف عملية ) االجتماعية(اكتشف دور العالقات اجلمعية  اهلامة،من االكتشافات العلمية مثل الكثري 
قام ، قبل أن يصبح التلفزيون وسيلة مجاهرييةو ،م1946ئل ففي أوا بالصدفة،االتصال اجلماهريي 

بإجراء حبث دقيق حول )" Jaudet(جوديت "و )"Berlson(برلسون "و )"Lazarsfeld(الزارسفيلد "
يف البداية كان اهتمام هؤالء هو و ،احلملة االنتخابية عرب وسائل اإلعالم على الناخبني األمريكينيتأثريات 

ا أعضاء فئات اجتماعية حمددة املواد اإلعالمية اليت تدور حول االنتخابات من وسائل  الكيفية اليت خيتار
أجريت هذه الدراسة يف و ،كيف تلعب هذه األخرية دورا يف التأثري على سلوكهم االنتخايبو اإلعالم

الجتماعية تأثري منظور الفئات ا كان من الواضح يف هذه الدراسةو ،بوالية أوهايو" Erieإيري "مقاطعة 
، متغريات هلا دالالا، املستوى التعليمي، احلالة االقتصادية، فلقد كانت عوامل السن، دليل واضح جليل

سواء يف ، ايبمن مثّ أدى إىل اختاذ قرار انتخو ،للمصلحة أو االهتمام ادكان االنتماء لفئة اجتماعية حمد فقد
  .3وقت مبكر أم الحق
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  .266-258 .ص-، ص، مرجع سابقساندرا بول روكيتش، ميلفني ديفلري  1
  .120  .، صأساليب االتصال، مرجع سابقو مقدمة يف دراسة وسائل، محدي حسن  2
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اليت فاز ا و ،م1940لة انتخابات الرئاسة األمريكية يف لقد كانت الدراسات يف أعقاب مح
، فكان االجتاه لبحث هذا النجاح الذي حققه روزفلت 1بالرغم من موقف الصحافة املعادي له" روزفلت"

  . بعيدا عن االعتماد على فرص القوة اهلائلة لوسائل اإلعالم
العالقات االجتماعية غري الرمسية يف بالصدفة لدور كانت النتيجة النهائية لالكتشاف الذي جاء 

بعد اكتمال البحث بدا واضحا أن و اجلماهريي،هي صياغة منظور جديد لعملية االتصال  ،"كاونيتإيري "
 اإلعالمية،ملضمون احلملة أسلوب انتقاء األفراد  عية غري الرمسية لعبت دورا يف حتديدالعالقات االجتما

إىل  اإلعالم،غريهم أفكارا عن وسائل و األصدقاءو قل أفراد العائالتلقد ن. كذلك تأثرهم ذا املضمونو
هكذا كان هناك تدفق غري و مباشرة،دائرة اهتمام الناخبني الذين مل يتعرضوا بأنفسهم للحملة بصورة 

إىل مث  مباشرة،التأثريات من وسائل اإلعالم إىل أولئك الذين تعرضوا هلا بصورة و لكنه هام لألفكارو مباشر
  . إضافيني مل يقرأوا أو يسمعوا الرسائل األصلية أناس

والذي  ،"The two step flowبتدفق املعلومات على مرحلتني "رض اخلاص فو من هنا كان ال
ومن  "Opinion Leaders"الراديو إىل قادة الرأي و يقوم على أن األفكار غالبا ما تنتقل من الصحف

  ".  قطاعات الشعبإىل القسم األقل نشاطا منهم يف هؤالء 
   :جمالنيو قد ظهرت فائدة منظور التدفق على مرحلتني يف 

لكنهم متصلون بعضهم، واإلشارة إىل أن اجلمهور ليس عبارة عن أفراد منفصلني عن  :أوهلما •
  . تبادل املعلومات من خالل املناقشات النشيطةو يتم بينهم اإلقناع متعددة،ببعضهم عن طريق قنوات 

 الرأي،قادة و هذه الدراسة كانت بداية لدراسات أخرى على التصويت االنتخايب أن :ثانيهما •
 اإلعالم،انتهت نتائجها إىل تأكيد تأثري االتصال الشخصي أكثر من وسائل  األفراد،انتشار املعلومات بني و
أن تأثر و ة،اجلماعأن االتفاق بني أعضاء اجلماعة الواحدة غالبا ما يكون نتيجة التآلف بني أعضاء هذه و

يف موقع القائد من حيث كفاءته  األفراد بقادة الرأي يرتبط كثريا مبا يعرفه الفرد يف اجلمهور عن الفرد
  2.موقعه االجتماعيو

ية يف عملية االتصال كان بواسطة أكثر من فريق إن اكتشاف دور العالقات االجتماعية غري الرمس
 استخدام ن طالب علم االجتماع الريفي يتحرون كيفيةكا" إيري"فأثناء دراسة  نفسه،حبث يف الوقت 

كان طالب  اإلعالم،على عكس طالب و مزارعهم،وسائل فنية جديدة لزيادة إنتاجية و الفالحني منتجات
بني ) االتصال الشخصي(، يعرفون منذ أمد طويل أن العالقات االجتماعية غري الرمسية االجتماع الريفي علم
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ملزارع يف زميله ا بصفة خاصة أحسوا أن تأثريو القرارات،م دورا هاما يف تشكيل من جيرون عليهم دراسته
  . املزارع سيكون عامال يف قرارات إدخال ابتكار زراعي معني

إن قبول أسلوب فين زراعي جديد قد يبدو موضوعا خمتلفا جدا عن التأثر باحلمالت االنتخابية من 
 االثنني،اهيم فهناك الكثري من الصفات الكثرية املشتركة بني لكن من ناحية املفو اإلعالم،خالل وسائل 

هل كان املزارع  :هوالسؤال و ما،فاألفكار اجلديدة تقدم أوال للمزارعني من خالل وسيط إعالمي 
املزارع املادة يستجيب لتلك الرسائل اإلعالمية باألساليب اليت يهدف إليها مرسلوها ؟ أي هل يستخدم س

ع ارإن الوضع يف حالة املز. ذا املفهوم فإن العملية تشبه اإلقناع يف ااالت األخرىا؟، واليت متت تزكيته
أو نوعا جديدا من اجلذور نتيجة حلملة من اإلقناع ال  احلشائش،الذي يستخدم رشاشا جديدا ملبيدات 

ا قد يتبىن كالمه اإلعالم،أو طعام إفطار جديد نتيجة  جديد،خيتلف عن ربة مرتل تتحول إىل منظف 
  .احلالتنيقد تكون األسباب الكامنة وراء ذلك متشاة متاما يف و يقاومه،يستخدمه أو و االبتكار

اليت حدثت و سرعان ما أثبت البحث التجرييب أن تبين االبتكار كان عملية اجتماعية مشاة لتلك 
موضع لتأثري يوجد تقريبا يف كل او ي اخلطوتني للمعلوماتدفق ذقد وجد أن التو ،يف احلمالت االنتخابية

غري ذلك من القضايا، وو املرشحنيو يات الشراءجيب على الناس أن يتخذوا قرارات بشأن عمل حيث
، ممن يثقون يف آرائهم طلبا هم يتحولون عادة إىل آخرينو املباشرة،هم املعلومات صاملسائل حيث تنق

  .1امتصرفو للنصيحة اليت تؤثر يف آخر األمر يف قرارام
عالوة على أا إشارة إىل تأثري العالقات  مراحل،إن نظرية التدفق على مرحلتني أو على عدة 

فإا أكدت أيضا على أن العالقة بني  اإلعالمي،االتصال الشخصي على االستجابة إىل احملتوى و االجتماعية
العديدة اليت يتم من خالهلا تفسري  أشارت إىل املراحلو األحوال،االستجابة ليست مباشرة يف مجيع و املنبه

النفسية الضاغطة و ذلك بتأثري العوامل الوسيطة اليت متثل القوى االجتماعيةو هلا،املنبهات قبل االستجابة 
االستجابة من املنبه و كما أكدت أيضا على العالقات املتبادلة بني كل من إليها،على الفرد السابق اإلشارة 

تشكيل االجتاهات اليت عالقتهما معا بتفسري املنبهات وو باإلدراك،القة املعرفة ذلك مثل عو أخرى،ناحية 
  .2باالستجابة أو حتول دون ظهورهاتوجه السلوك 

تأثريها جيب أن ينظر إليها و بأن قوة وسائل اإلعالم" Joseph Klapperجوزيف كالبر "يرى و 
نتقائية تكون عوامل وسيطة يف عملية االتصال رأى أن العمليات االو االنتقائية،دوما من خالل العمليات 

  : تتمثل فيما يليو تأثريها،حتد من و اجلماهريي
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، يشاهدون ثل يف انتقاء الناس ملا يقرأون أويتم :Selective Exposureالتعرض االنتقائي / 1
املواد اليت ال  يتجنبونو ،اهتمامامو إذ مييل الناس للتعرض لالتصال اجلماهريي الذي يتوافق مع أفكارهم

  . يتعاطفون معها

تفسريهم للرسائل و يتمثل يف تصور الناس :Selective Perceptionاإلدراك االنتقائي / 2
أو ، إذ أن الرسالة اإلعالمية حمكومة مبا يريد أو يتصور أو يدرك املرء مصاحلهم،و اإلعالمية وفق ذوام

  إدراكاته؟ماعي أو املادي نتيجة لتصوراته واته للجزاء االجتأو ما هي توقع، ماهي فائدة الرسالة اإلعالمية له

 ، فاملرء يتذكر ما يتصورهيرتبط بالعملية السابقة :Selective Retentionالتذكر االنتقائي / 3
  . ب تصوره أكثر من تذكره ما ال يرغب فيه أو ال حيبهأو حي يدركه،و

ال تعمل بالضرورة كسبب للتأثري على  يرى أن وسائل االتصال اجلماهريي" كالبر"و لذا فإن 
هذه العوامل جتعل الوسائل عامال  مترابطة،مؤثرات وسيطة و لكنها تعمل من خالهلا عواملو اجلمهور،

 نتيجة للعمليات االنتقائية الثالثة يصبح السلوك انتقائيا ، و1ليست السبب الوحيد فيهو مساعدا يف التأثري
)S. Behavior ( رابعةكعملية انتقائية .  

إذا كانت بعض و اجلماهريي،إن الرؤى اليت طرحت متثل نظريات كالسيكية يف علم االتصال 
هذا ال يعين و عرضت،مفاهيم االنتقائية اليت و االنتقائي،خاصة نظريات التأثري  مقبولة، لال تزاالنظريات 

  .التصال احلديثةيف النقلة احلديثة للوصول إىل نظريات ا سهمتفهي اليت أ الرؤى،بطالن هذه 
حيث بدأ  اجلماهريي،و قد حتول مسار البحث النظري خالل الثالثني سنة املاضية يف جمال االتصال 

 الرسالة،من أبرزها االعتراف بدور اجلمهور يف التفاعل مع  املختلفة،إلقاء الضوء على جمموعة من العوامل 
كان أفضل وصف و اإلعالم،ور املتعرض لوسائل نتيجة هلذا التحول مت اعتناق مفاهيم جديدة بشأن اجلمهو

األشياء اليت يريد  باعتباره يبحث عنالفعال، وذلك اعترافا بدوره النشط و العنيد،هو وصفه باجلمهور  له،
  . انتقائية ما يريد أن يتلقاهو ، فيختار عن طواعيةأن يتعرض هلا

ملاذا يستخدم الناس و كيف فسارات،االستهذا املسار البحثي كان حموره حماولة اإلجابة على هذه 
ما هي طبيعة هذه اإلشباعات ؟ و ،تتحقق نتيجة هذا االستخدامما اإلشباعات اليت و ؟وسائل اإلعالم 

فهو دائم التقرير ملا يريد أن يتلقاه من  اإلعالمية،يؤكد هذا االجتاه على فاعلية اجلمهور املتلقي للرسائل و
هو يعتمد على وسائل اإلعالم ليليب و ،بتوجيهه الوجهة اليت يريدها عالماإلعالم بدال من السماح لإل

  .يصبح استخدام اجلمهور لإلعالم احملك الرئيسي الذي ميكن قياس تأثري رسائله فيهو حاجاته،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .204 .ص، مرجع سابقصاحل خليل أبو أصبع،   1
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حتول التركيز من دراسة تأثري وسائل اإلعالم يف اجلماهري إىل البحث حول تأثري  املنطلق،من هذا 
ففي السبعينات بدأ الباحثون دراسات منتظمة حول بناء مدخل  الوسائل،ه هذه اجلماهري يف هذ

  .1السويداململكة املتحدة وو اليابان،و املتحدة،كالواليات  الدول،اإلشباعات يف عدد من و االستخدامات
II. اإلشباعاتو نظریة االستخدامات:   

فخالل  منظمة،دراسة وظيفية اإلشباعات بدراسة االتصال اجلماهريي و تم نظرية االستخدامات
التباين االجتماعي على السلوك و الفردية،األربعينات من القرن العشرين أدى إدراك عواقب الفروق 

كان ذلك حتوال من رؤية اجلماهري وسائل اإلعالم، وو ني اجلماهرياالتصايل إىل بداية منظور جديد للعالقة ب
مضمون مفضل من و سائلرى أا فعالة يف انتقاء أفرادها للرؤيتها ع إىل فعال،على أا عنصر سليب غري 

  . وسائل اإلعالم

" اإلشباعاتو االستخدامات"إىل أن تأسيس منوذج "  Edelsteinزمالؤه و إدلستاين"و يذهب 
يضفي هذا النموذج صفة اإلجيابية على مجهور و ،"قوة وسائل اإلعالم الطاغية"هوم جاء كرد فعل ملف

إمنا خيتار االتصال، وفمن خالل هذا املنظور ال تعد اجلماهري جمرد مستقبلني سلبيني لرسائل  اإلعالم،وسائل 
النفسية نوع املضمون الذي يليب حاجام م الذين يرغبون التعرض إليها، واألفراد بوعي وسائل اإلعال

  .2الترفيه املتاحةو االجتماعية من خالل قنوات املعلوماتو
إىل أن البحث يف أنواع االحتياجات اليت حيققها  "Wener, Tankardويرنر تانكرد "و يشري 

، حيث أجريت دراسات عديدة من هذا بدأ منذ وقت مبكر يف الثالثينات استخدام وسائل اإلعالم قد
ذلك و.. .السينماأفالم و املوسيقى الشعبيةو الصحفو اإلذاعية،املسلسالت و املنظور على قراءة الكتب

خالل و ،النتائج اليت تترتب على ذلك للرأي العاماستخدام الناس لوسائل اإلعالم، و بللتعرف على أسبا
اإلشباعات اليت و مات حول استخدامات وسائل اإلعالماحلرب العاملية الثانية أصبح هناك كم وفري من املعلو

  .3"حيققها

يف  اإلعالم،ل يف حبوث اإلعالم كشرح بديل لسلوك مجهور وسائ" املدخل الوظيفي"و بتطبيق 
أي االنتقال من الصيغة  تعميقها،و ،"النشيطاجلمهور "مت توسيع فكرة  التقليدية،مقابل حبوث اإلعالم 

  ماذا يفعل اجلمهور بوسائل اإلعالم؟ : اذا تفعل وسائل اإلعالم باجلمهور؟، إىل صيغة جديدة هيم :القدمية

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  97- 96 .ص- ص، مرجع سابقمرزوق عبد احلكم العاديل،   1
  .2527-2526. ص-ص، 7، مج2003 ،رمص دار الفجر،، ، املوسوعة اإلعالميةحممد منري حجاب  2
  .240 .ص، ، مرجع سابقحسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد  3
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   :أھدافھاو ظریةنفروض ال .1
، فقد تبلورت العديد من التطورمراحل  بعدإلشباع إىل حالة من النضج او وصلت حبوث االستخدام
 كاتز" مما ال شك فيه أن ما قدمه ظرية يف دراسة االتصال اجلماهريي، ومن االفتراضات األساسية هلذه الن

افتراضاته  ةبلوراملدخل، و، قد أسهم بشكل أساسي يف نضج هذه النظرية أو م1974عام " زمالؤهو
" Guervitchجورفيتش "و "Blumerبلومر "و "E. Katzإلياهو كاتز "، فقد قدم كل من األساسية

  : اإلشباعات بأنه معين مبا يليو توصفا ملدخل االستخداما
  النفسية،و األصول االجتماعية .1
 للحاجات اليت يتولد عنها، .2

 توقعات، .3

 عالم أو أي مصادر أخرى تؤدي إىل،من وسائل اإل .4

 ض لوسائل اإلعالم ينتج عنها،لتعرأمناط خمتلفة من ا .5

 إشباعات للحاجات، .6

 .1و نتائج أخرى يف الغالب غري مقصودة .7

تفصيلها شرحها وب" روزنربغ"اليت قام مالؤه، وزو و قد أسهمت هذه االفتراضات اليت قدمها كاتز
كذلك أسهمت دراسات عديدة بعد اإلشباعات، وو ة لبحوث االستخداماتحتديد األبعاد اهلامو يف رسم

االستخدامات " مدخل"أسس نظرية  ، وصوال إىل أهمهذه االفتراضات الكالسيكيةذلك يف إعادة صياغة 
  .2يف هذا اال وثاليت توجه البحاإلشباعات، وو

  : الفروض هيو و هذه األسس

يستخدم هذه الوسائل لتحقيق أهداف وسائل اإلعالم يتسم باإلجيابية والفاعلية، وإن مجهور ) 1
  . به معينة خاصة

إن مجهور وسائل اإلعالم هو الذي يقوم بالدور الرئيسي يف إشباع احتياجاته من وسائل ) 2
  . اختياره للوسائل اليت تشبع هذه احلاجاتو حيث يربط بني إشباع حاجاته اإلعالم،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1  http،//www.ciadvertising.org/studies/student98_fall/theory/hamilton/leckenby/theory/elements.htm.       

.15/11/2005تاريخ الزيارة   
  .15 .ص، 1991، دار الفكر العريب، مصر، ، الوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالممحدي حسن  2

http://www.ciadvertising.org/studies/student98_fall/theory/hamilton/leckenby/theory/elements.htm
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  .املتنوعةو تتنافس وسائل اإلعالم مع مصادر أخرى يف إشباع حاجات األفراد املتعددة) 3
كذلك دوافع تعرضه لوسائل و حاجاته،و وسائل اإلعالم قادر على حتديد أهدافه إن مجهور) 4
  .1من مث فهو قادر على حتديد اختيار املضمون الذي يليب حاجاتهو اإلعالم،

استخدامه لوسيلة أو حمتوى معني جيب أن و األحكام حول قيمة العالقة بني حاجات اجلمهور) 5
باإلضافة إىل أن احملتوى ميكن أن  خمتلفة،د تستخدم نفس احملتوى بطرق ألن الناس ق نفسه،حيددها اجلمهور 

  . تكون له نتائج خمتلفة
إدراك  التساؤالت حول العوامل اليت يتأثر ا اجلمهور يف نعديدا مو هذه الفروض طرحت 

مهور قرار اجلدعمها، وو احلاجاتكذلك العوامل البيئية اليت تؤثر يف نشوء حتديد نشاطه، وو حاجاته
  .باالستخدام إلشباع هذه احلاجات

هي اليت تعمل على  فيها،أن املواقف االجتماعية اليت جيد األفراد أنفسهم " زمالؤهو كاتز"و يرى 
الصراع الذي يشكل و هي اليت تتسبب يف التوتراحلاجات، وإشباع و إقامة العالقة بني وسائل اإلعالم

هي أيضا اليت ميكن أن تشكل إدراك الفرد الم، ووسائل اإلع، جيعله يتجه إىل استخدام ضغطا على الفرد
كذلك تظهر املواقف االجتماعية قيما لومات اليت توفرها وسائل اإلعالم، ومعللبعض املشكالت اليت حتتاج ل

كذلك متد الفرد بالعديد حمتواها، وو التعرض لوسائل اإلعالممعينة ميكن أن يتم تدعيم الفرد ا من خالل 
  .2الفرد يف مجاعة اجتماعية معينة قعات حول التعامل مع وسائل اإلعالم لإلفادة ا يف دعم عضويةمن التو

  : فيما يلي)م 1974(يف كتابه املنشور عام " زمالؤهو كاتز"أما عن أهداف النظرية فقد حددها 
  . شرح كيفية استخدام أفراد اجلمهور لوسائل اإلعالم إلشباع حاجام املختلفة .1

 . اإلعالم، والتفاعل الذي ينتج عن هذا التعرضمن وسائل  افع التعرض لوسيلة معينةشرح دو .2

 .3ممعرفة النتائج املترتبة على استخدام وسائل اإلعال .3

من خالل التأكيد  الوظيفي،األهداف السابقة مبنظور التحليل " Alan Robinأالن روبن "و يربط 
تكون عالقات الفرد مبحيطه ، و)Unit(حدة التحليل حيث يكون الفرد هو و الفردي،على منط السلوك 

تكون مالحظة سلوك األفراد عند استخدامهم لوسائل اإلعالم هي ، و)Structure(االجتماعي هي البناء 
القاته مع كل من وسائل اإلعالم تكون نتائج منط السلوك الفردي يف عو ،)Activities(األنشطة 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .125- 124 .ص- ص، مرجع سابقمرزوق عبد احلكم العاديل،   1
  .223 – 222 .ص-، صاجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالم، حممد عبد احلميد  2

3   http،//etd.lib.fsu.edu/theses/availble/eld-07192004-102226/unvesticted/thesissemoirsTvNewsusesAndgratifications.pdf  
    . 13/11/2006تاريخ الزيارة 
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بذلك يتم تفسري السلوك من و ،Functions(1(هري هي الوظائف احملتوى واالهتمامات العامة للجماو
ميكن اعتبار الشخص الذي يقوم باستخدام وسائل متنوعة، وو وجه إلشباع حاجات حمددةمنطلق أنه م

اعل بني حاجات الفرد السيكولوجية، وجتاربه يف تفالاالتصال إلشباع حاجات معينة تولدت من خالل 
حماولة إجياد و ال يرتبط استخدام وسائل االتصال اجلماهريي مبشكالت الفرد بالطبعبيئته االجتماعية، و

ذا ال إلشباع تلك احلاجات بطرق أخرى، وإما بطريقة مباشرة أو من خالل أن تكون بدي، حلول هلا
حلصول على التوازن الداخلي للفرد، ميكن اعتبار أن استخدام اجلمهور لوسائل اإلعالم هو من أجل ا

بالنسبة هلذه الطريقة فإن تفسري سلوك الفرد يكمن يف ن يتصرف بطريقة متزنة يف اتمع، وعلى أ مقدرتهو
  .2حياول أن يشبعهاو طريقة استجاباته الحتياجاته اليت يدركها

   :النظریةعناصر . 2
  : العناصر متثل حمورها، وهي كما يلياإلشباعات على جمموعة من و ترتكز نظرية االستخدامات

اإلشباعات أن أفراد و حيث يؤكد باحثو االستخدامات :النشطافتراض الجمھور  )1.2
ور بذلك فاجلمهو... سلبيني أو ضحايا لوسائل اإلعالم ليسوا مستقبلنينشطون، وو اجيابيوناجلمهور 

نوع االتصال اليت يرغب يف التعرض هلا، وإدراك وسيلة و خيتار بوعيشريك إجيايب يف عملية االتصال، و
أبعاد مفهوم اجلمهور النشط " زنجو"قد حدد اجتماعية، وو ه من حاجات نفسيةتوى الذي يشبع ما لدياحمل

   :التاليةيف النقاط 

املضامني اليت حتقق و فاجلمهور لديه القدرة على اختيار الوسائل : )Selectivity(االنتقائية . 1
باإلضافة إىل أن اجلمهور  املختلفة،تفضيالته و اليت تعكس اهتماماته االجتماعية،و دوافعه النفسيةو حاجاته

  .لهيتذكر بشكل انتقائي ما يتعرض و يستطيع أن يدرك

ضمون الذي ينتقيه خلدمة حاجاته حيث يوجه اجلمهور امل :)Intentionality(العمدية . 2
  . دوافعه املختلفةو

ا يعود عليه من إشباع املضامني مرهون مبو استخدام اجلمهور للوسائل إن :)Utility(املنفعة . 3
  .3حلاجاته املختلفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .142 .ص، مرجع سابقوي، ليلى حسني السيد، حسن عماد مكا  1
  .78 .، ص2005، ، مصر، عامل الكتبأثرها يف حياة أطفالناو الدراما التلفزيونية، أماين عمر احلسيين  2
  .115- 114 .ص- ، صمرجع سابق، مرزوق عبد احلكم العاديل  3
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   هي الدرجة اليت يدرك فيها فرد من اجلمهور وجود رابطةو :)Involvement(االستغراق . 4
كذلك الدرجة اليت يتفاعل ا الفرد سيكولوجيا مع وسيلة اإلعالم، وبني حمتوى وسائل و أو صلة بينه

  .1إعالمية أو حمتواها
  :هيأن اجلمهور يكون نشطا من خالل ثالث حمكات رئيسية "  Palmgreenبارين "و يرى 

حيث  ،)اإلعالمي(هي خطوة سابقة على التعرض للمضمون االتصايل  :)selection(االنتقاء ) أ
  .اهتماماتهاحتياجاته وو ، وفقا ملا يتفقاإلعالمية، وكذلك املضامني اليت يتعرض هلاينتقي اجلمهور الوسائل 

يتم ذلك من خالل هي خطوة حتدث أثناء التعرض، وو :)Absorption(االستغراق ) ب
  . االندماج مع ما يتعرض له الفرد من مضامني

االتصايل، وهذا التعليق على املضمون و يف مناقشات مبعىن الدخول :)Positivity(اإلجيابية ) ج
أنه حقق نوعا يشعر الفرد والة، زيادة حجم املعلومات لدى الفرد يف هذه احليشري إىل تذكر املضمون، و

اد ، وتؤكد هذه األبعرسائلهاو التعرض لوسائل اإلعالم، كزيادة معلوماته بعد من اإلشباع حلاجاته
دوافعه و احتياجاتهو أن هذا اجلمهور قادر على حتديد اهتماماته –اخلاصة بإجيابية اجلمهور  –العناصر و

  .2من استخدامه لوسائل اإلعالم
مهور يشري إىل الدافع األساسي أن عنصر النشاط أو الفعالية لدى اجل"  Blumer -بلومر"و يرى 

  .االهتمامات اليت ميكن أن حتدث يف حالة التعرض لوسائل اإلعالمو األذواق،و االنتقائيةو
تأثري وسائل اإلعالم يتم من خالل االنتقاء الذي "أن "  Harriss RJ.ريتشارد هاريس "و يؤكد 

نون يف طبيعة يكما يتبا الرسالة،حيث يتباين الناس يف إدراكهم لنفس  الفردية،يعتمد على الفروق 
  .3"استجابام هلا

إذ كشفت أن اختالف اختيارات  ،"النشطاجلمهور "مت بعض الدراسات أدلة تدعم فكرة دو قد ق
ك اإلشباعات كذلاألفراد، وأفراد اجلمهور للقنوات االتصالية يرتبط باإلشباعات اليت يبحث عنها هؤالء 

  . هذه الرسائل ياتواليت تتحقق هلم بالتعرض للوسائل املختلفة أو األشكال املختلفة حملت

إال أن درجة هذا  اجلماهريي،و رغم االتفاق على أن للجمهور دورا نشيطا يف عملية االتصال 
  : لدور هياثالثة مداخل لتحديد هذا " جورفيتش و ماكويل"إذ حيدد  خالف،النشاط ال تزال حملّ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  17 .، صالوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، مرجع سابق، محدي حسن  1
  .116- 115 .ص- ، صمرجع سابق، مرزوق عبد احلكم العاديل  2
  .244 .، صمرجع سابق، ليلى حسني السيد، حسن عماد مكاوي  3
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  .اإلشباعو هو مدخل معين باحلاجاتالوظيفي، واملدخل . 1
سلوك التعرض هلذا و يعىن بالتنظيم االجتماعي حملتوى وسائل اإلعالمالثقايف، واملدخل البنائي . 2
  . احملتوى

، له هدف يسعى ، ويهتم بالفرد باعتباره فاعال)Action/Motivation() احلفز/الفعل(مدخل . 3
  . إليه

بينما  درجة،ميكن القول بأن املدخل األخري ينتهي إىل التأكيد على أن اجلمهور نشط إىل أقصى و 
مدخل فالفرد يف . اجلماهرييينتهي املدخالن اآلخران إىل درجة أقل من نشاط اجلمهور يف عملية االتصال 

في إىل القول بأن ، بينما مييل املدخل الوظيأساسي، وله حرية بال حدودمستقل بشكل ) احلفز/الفعل(
اإلعالم، اإلشباعات املرتبطة لديه بوسائل و دوافعهو النفسية حتدد احتياجات الفردو العوامل االجتماعية

كذلك فإن املدخل البنائي الثقايف يؤكد على احلتمية الثقافية حريته، وو قلل من اختيارات اجلمهورومن مثّ ي
  .1نشاط اجلمهورو اليت حتد من اختيار

   :اإلعالماالجتماعیة لمستخدمي وسائل و األصول النفسیة )2.2
 سائل اإلعالم يف دراسته حول استخدام املراهقني لو"  Jonstone T.w -جون جونستون"انتهى 

ادا معزولني عن ، إىل أن أعضاء اجلمهور ال يتعاملون مع وسائل اإلعالم باعتبارهم أفرالدمج االجتماعيو
  . أعضاء يف مجاعات اجتماعية منظمة، وشركاء يف بيئة ثقافية واحدة اعتبارهمإمنا بواقعهم االجتماعي، و

اإلشباعات الذين يعارضون دوما مصطلح و و تتفق هذه الرؤية مع العديد من باحثي االستخدامات
املرتبطة باستخدام  االحتياجاتطبقا هلذه الرؤية فإن العديد من اإلعالم، ولتمييز مجهور وسائل " احلشد"

   .2تفاعله مع هذه البيئةو ئل اإلعالم ترتبط بوجود الفرد يف بيئة اجتماعيةوسا
كما أدى ظهور مفهوم اإلدراك االنتقائي املرتكز على الفروق الفردية إىل افتراض أن األمناط 

؛ أي أن متباينةو ل اإلعالم بطرق متنوعةويفسرون وسائ بأنفسهم،املختلفة من البشر خيتارون األنشطة 
 اإلعالمأن حتدد أصول كثري من استخدامات وسائل حوافز، ول النفسية ميكن أن تؤدي إىل وجود العوام

هي دوافع حتدد الدوافع اإلنسانية، و ،نقطة) 16(يفا حيتوي على ستة عشر تصن" ماكجوير"قد حدد و
عديدة قد أجريت دراسات و. هلاالتعرض و وثيقة الصلة بالنظريات املفسرة الستخدام وسائل اإلعالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .20 .، صالوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، مرجع سابق، محدي حسن  1
  .244 .، صمرجع سابق، ليلى حسني السيد، حسن عماد مكاوي  2
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" ويندالو روز جنرين"عالقتها باستخدام وسائل اإلعالم، مثل دراسة و استهدفت فحص املتغريات النفسية
  .1عن االجتاهات" جرينربغ"دراسة حول املتغريات الشخصية، و

للفرد، السيكولوجية و و تؤكد عديد من الدراسات أن هناك عالقة وثيقة بني الظروف االجتماعية
فالظروف  بينها،هناك ثالث طرق من املمكن أن نربط إشباعاته من وسائل اإلعالم، وو اتهبني استخدامو

من خالل تعرضه لوسائل  عليه،االجتماعية للشخص قد تولد احتياجات لتخفيف الضغوط النفسية الواقعة 
ته مما قد يشبع احتياجا اجلمهور،كذلك من املمكن أن ختلق الظروف االجتماعية توقعات لدى  اإلعالم،

           حمددات اجتماعية و أيضا فمتغرياته هلا، وتهو ما قد يؤثر على استخدامااإلعالم، ومن وسائل 
  .2قد تؤثر على استخدامات اجلمهور لوسائل اإلعالم -كاملستوى االقتصادي  -

، السن، )نساجل(النوع  :مثلو ميكن بناء الفروض اخلاصة بإشباعات اجلمهور على متغريات 
 الدخلو الوظيفة: أو على متغريات مركبة مثل، طرابمدى اإلحساس بالوحدة أو االضو، التعليممستوى 

  .3م االجتماعية املشتركةيتم بذلك عمل تصنيف لألفراد على حسب خلفيتهمستوى التعليم، وو
   :افع تعرض الجمھور لوسائل اإلعالمدو  )3.2

بات الرغو متثل جمموعة األهدافلالتصال، وركة الدوافع من العوامل اإلنسانية احملو تعترب احلاجات
  .، لتحقيق التكيف مع البيئة االجتماعية أو اجلماعات اليت ينتمي إليهااليت يسعى الفرد إىل حتقيقها

كذلك بتغري األدوار، وو ل تتغري بتغري املواقع، بالدوافع ليست واحدة عند اجلميعو و هذه احلاجات
  .4ةاالجتماعيو املعايري الثقافية

فها الباحثون يف مخس فئات رئيسية، تبدأ ، يصناحلاجات الفرديةو دة من الدوافعو هناك أمناط عدي
 اليت تتمثل يف احلاجة إىل األمن الثانوية،، مث تليها احلاجات الفسيولوجيةهي احلاجات باحلاجات األولية، و

تأيت بعد ذلك احلاجة إىل و املشاركة،و مبا يف ذلك االتصال االنتماء،مث احلاجة إىل  البناء،و االستقرارو
  .5مث احلاجة إىل حتقيق الذات، التقدير

كذلك االجتماعية، وأو االستجابة مع البيئة  الغري،و ال خالف على أمهية احلاجة إىل التواصل مع 
 لكن يضيف إليها آخروندير واالعتراف واالهتمام اخلاص، والتقاالستقرار، وو اجة إىل حتقيق األمناحل

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21 .، صلوسائل اإلعالم، مرجع سابقالوظيفة اإلخبارية ، محدي حسن  1
  .91، 90 .ص-، ص، مرجع سابقأماين عمر احلسيين  2
  .93 .، صاملرجع السابق  3
  .80 .، ص1987، لبنان، دار الفكر، دراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم، حممد عبد احلميد  4
  .227 .،ص مرجع سابق، حممد حممد عمر الطنويب  5
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احلاجة ل يف احلاجة إىل اخلربات اجلديدة، و، تتمثالرغباتو ئيسية موعة الدوافعفئات ضمن الفئات الر
اليت جتعل الفرد يتوق إىل التعرض إىل مفردات اإلثارة اليت تشغل جزءا كبريا من اإلدراك، وو عرفةإىل امل

  . املساحات يف وسائل اإلعالم
اليت يتوسل الفردية، واحلاجات و ترب إطارا للعديد من الدوافعاحلاجات يعو و هذا التصنيف للدوافع

هذه الدوافع الفردية تقدم منوذجا لألمناط اليت الرئيسية، واحلاجات و ا الفرد طريقه إىل حتقيق الدوافع
اإلشباع الذي و يرتبط بتحقيقها حتقيق الرضان خالل التعرض إىل وسائل اإلعالم، وميكن أن يتم حتقيقها م

، كمظهر من مظاهر السلوك االتصايل مع تفضيل اجلمهورو ت دراسة اهتمامرب جماال رئيسيا من جمااليعت
  .1وسائل اإلعالم

احلاجات اليت يستهدفها الفرد من التعرض لوسائل اإلعالم إىل العديد من و و لقد خضعت الدوافع
ل للكشف عن دوافع كمدختفضيل األفراد و اليت استهدفت الكشف عن أسباب اهتمام الدراسات،

   .احلاجاتو اإلشباع اليت ترتبط بتحقيق هذه الدوافعو مستويات الرضاو التعرض،
اإلعالم، دراسة و من الدراسات املبكرة اليت أجريت ملعرفة دوافع الفرد من استخدام وسائل 

عن  جرائد يف نيويورك) 08(، عندما توقفت مثاين م1945واليت أجراها عام  ،»Berlson-بريلسون«
هذه املناسبة للكشف " برلسون"استغل التوزيع، ونتيجة إضراب لرجال  أسبوعني،الصدور ملدة تزيد عن 

  : أدوار منهاقد وجد أن الصحف تقوم بعدة الصحف بالنسبة للقراء، وعما يعنيه اختفاء 

  .أا تقدم املعلومات أو التفسريات حول الشؤون العامة ♦
تقدم اليومية لكوا مصدرا إعالنيا، وية يف نظام احلياة يرى البعض اآلخر أا أداة ضرور ♦

 .الترفيهو أحوال الطقسو املعلومات املالية

حيث تعترب شكال اجتماعيا مقبوال للهروب من  اليومي،تساعد البعض على اهلروب من عاملهم  ♦
  .أعبائهاو متاعب احلياة اليومية

التفسريات حول الشؤون العامة يف و اآلراءو يرى آخرون أا تساعدهم من خالل األخبار ♦
 .الظهور باملركز االجتماعي الذي جتسده املعرفة باألمور

بصفة خاصة اهتمامات الناس، وو عرف على مشكالتالتاالجتماعي، وإا أيضا أداة للتواصل  ♦
 .2يف املدن الكبرية اليت يصعب فيها التقارب املباشر بينهم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .81 .، صة اجلمهور يف حبوث اإلعالم، مرجع سابقدراس، حممد عبد احلميد  1
  .82 .، صسابقالاملرجع   2
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وسائل اإلعالم من أدوار أو وظائف تليب  عما تقوم بهو بتطور البحوث اليت استهدفت الكشف 
 اإلعالم هلذه احلاجات بني تلبية وسائل ، والكشف عن العالقات االرتباطيةدوافعهاو احلاجات الفردية

البحوث بدائل الدوافع إىل ، فقد استخدمت عدد من التعرض هلاو فراد هلذه الوسائلاستخدام األالدوافع، وو
مصدر املعلومات حول األحداث ، التواصل االجتماعي، التفاعل االجتماعي، ير الذايتالتقد: التعرض مثل

، تقدمي النصح يف األحداث االجتماعية املشاركة يف الرأي العام، املساعدة يف العمل أو الدراسة، اليومية
، اختاذ القرارتساعد يف ، اإلجناز العلميو مصدر للمعلومات حول اخلربات، املشاركة يف احلياة السياسية
، تعطي أمثلة الكتساب ة أفكار الناس يف اآلخرين أمثالهتساعد على معرف، تساعد على معرفة الذات

غريها من البدائل اليت توضح أمهية املعرفة أو احلاجات النفسية يف و... األفكارو ، تدعم اآلراءاآلخرين
  .1خطوطها العامة

 التسلية: الدوافع هيو أربع فئات للحاجات "D. Mcquail et al -آخرونو ماكويل"و اقترح 
اكتساب اهلوية الشخصية ، ، دعم العالقات الشخصيةاالنطالق العاطفيو املشكالتو اهلروب من الروتنيو

، معرفة األمور اليت حتدث حول الفرد سواء اكتشاف احلقائقو فهم الذاتو مناألو من خالل دعم القيم
  .قراراتهو هاليت تؤثر عليه أم تساعده يف حيات

حاجة مستقاة من أدبيات البحث يف الوظائف  35بإعادة تصنيف " آخرونو كاتز"و قام 
احلاجات املعرفية مثل  :هيفئات رئيسية  5وضعها يف إطار و اإلعالم،النفسية لوسائل و االجتماعية
اجات الشخصية املتكاملة مث احل، الرضاو احلاجات الوجدانية املتمثلة يف السيادة، الفهمو املعرفة، املعلومات

، اليت تتمثل يف وكذلك احلاجات االجتماعية... كز املر، التوازن، الثقة، املصداقيةو اليت تتمثل يف القوة
تخلص من التوتر من خالل اهلروب أخريا احلاجة إىل الو اجلماعات،االنتماء إىل األسرة أو األصدقاء أو 

  . التسليةو

العوامل " G.C. Mewill et R.L. Lowensten-تاينلوينش رالفو جون مرييل" فص و
، احلاجة إىل االنتماء، مث احلاجة إىل االستطالع: هيالدافعية للتعرض االنتقائي يف ثالث فئات رئيسية 

  .2كذلك احلاجة إىل تقدير الذاتو
  : تنقسم إىل فئتني مها" Rubinروبن "فإن دوافع التعرض كما قسمها  و بشكل عام

، عالمية معينةلوسيلة إاملضمون، وتعين اختيار الفرد لنوع معني من  ):النفعية(لوظيفية الدوافع ا) 1
  . املعلوماتو إلشباع حاجاته من املعرفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .219 .، صمرجع سابق، اجتاهات التأثريو نظريات اإلعالم، حممد عبد احلميد  1
  .220 .، صاملرجع السابق  2
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اهلروب من الروتني اليومي الوقت، التنفيس، االسترخاء، وتستهدف متضية : الدوافع الطقوسية) 2
  .1املشكالتو

   :اإلعالمتوقعات الجمھور من وسائل  )4.2
اإلشباعات احملتمل اإلعالم، ومسات وسائل و بشأن خصائص" توقعات اجلمهور"يعد مفهوم 

، فإذا أتيح للجمهور الذي تراه النظرية نشطا الزماو ، مفهوما أساسيامن هذه الوسائل احلصول عليها
أن يكون لدى  فال بد حلاجام،للجمهور االختيار بني وسائل اإلعالم املختلفة أو أية بدائل أخرى طبقا 

  . أفراد اجلمهور إدراك للبدائل اليت تفي أكثر من غريها باحتياجام تلك
التوقعات هي "أن " بيكرو دماكلوي"حيث يرى  متنوعة،تعريفات " التوقع"و قد لقي مفهوم 

مطالب هي " أن التوقعات " كاتزو بيليد"يرى ، و"ينسبها اجلمهور لسلوكات متنوعة احتماالت الرضا اليت
. "اجلمهور عنهااإلشباعات اليت يبحث " أن التوقعات هي " كاتز"يرى ، و"اجلمهور من وسائل اإلعالم

، تتعلق باحتماالت وقوع أحداث ي ترقب مثري من الناحية العاطفيةالتوقعات ه"أن " ميندلسون"يرى و
الله ما يتوقعه الفرد من خ سيناريو يقرر"التوقعات بأا " بارين"يف حني يصف . 2"معينة هلا نتائج حمددة
  .3"حتديد مدى إشباعها هلذه التوقعاتمن وسائل اإلعالم، و

اإلشباعات يرون أن السلوك أو النوايا و و رغم هذه التعريفات املتنوعة فإن باحثي االستخدامات
رد الحتمال أن يرون التوقع مبعىن إدراك الفو ،التقوميو هي عبارة عن وظيفة للتوقع، السلوكية أو الثالثة معا

أن التقومي يرى درجة التأثري و ،أو أن سلوكا ما سوف يؤدي إىل نتيجة معينة، شيئا ما له خاصية حمددة
  .العاطفي إجيابا أو سلبا على صفة معينة أو نتيجة سلوكية

املطلوبة، اإلشباعات و التقومياتو و قد حاولت دراسات عديدة كشف العالقة بني املعتقدات
قد أشارت هذه الدراسات إىل أن التوقعات بشأن اإلعالم، والتعرض لوسائل ملتحققة، واإلشباعات او

، تؤثر على احلوافز اليت تدفع إىل البحث عن اإلشباعات ات وسائل اإلعالم هي عوامل هامةخصائص أو مس
ج عن هذا ينتدام وسائل اإلعالم أو التعرض هلا، واليت بدورها تؤثر على استخاخلصائص، واملرتبطة ذه 

هي بدورها تؤدي إىل دعم أو تعديل إدراك الفرد لإلشباعات املرتبطة التعرض حتقيق اإلشباعات املطلوبة، و
  .4برنامج معني وخبصائص صحيفة معينة أ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .118 .، صمرجع سابق، مرزوق عبد احلكم العاديل  1
  .23 .، صعالم، مرجع سابقالوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلمحدي حسن،   2
  .119 .، صمرجع سابق، مرزوق عبد احلكم العاديل  3
  .24 .، صالوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، مرجع سابقمحدي حسن،   4
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كذلك وفقا الختالف و الفردية،و ختتلف توقعات األفراد من وسائل اإلعالم وفقا للفروق 
 :لتوقعات طالب اجلامعة من وسائل اإلعالم يف جمتمعاتيف دراستهم  "زمالؤهو إدلستاين"يشري و، الثقافات

يف  التلفزيون إىل زيادة توقع اإلشباعات من استخدام الصحف و، وهونغ كونغ ، اليابان، املتحدةالواليات 
ج إىل اختالفات يف توقعات تشري النتائو ،التقارير الرمسيةو ،قلة اإلشباعات من األفالم الروائيةمقابل 
املصادر يستخدمون وسائل الراديو و، فالطالب األملان مثال تعكس الثقافة السائدة يف اتمع، الطالب
، وكذلك يف اتمعات األخرى حمل الدراسةاجلامعات التقارير الرمسية بنسبة أكرب من طالب و التعليمية

توقعات الطالب ما، وكرب، وذلك عند مواجهة مشكلة املالحظات الشخصية بشكل أو يستخدمون الكتب
  .1حلل هذه املشكلة من مصادر االتصال املختلفة

   :اإلعالمتعرض الجمھور لوسائل  )5.2
اإلشباعات أن دوافع األفراد تؤدي م إىل التعرض و من ضمن افتراضات نظرية االستخدامات

ئل اإلعالم تعترب ذلك على اعتبار أن وساعنه، ولوسائل اإلعالم حىت يتحقق هلم اإلشباع الذي يبحثون 
  .2مصدرا من مصادر عديدة تسهم يف إشباع حاجات اجلمهور

التعرض و اإلشباعات،و قد أكدت دراسات كثرية على وجود عالقة ارتباطية بني البحث عن 
تيار املعلومات قدرته على اخو تكون زيادة تعرض اجلمهور انعكاسا لنشاط هذا اجلمهورلوسائل اإلعالم، و

تماع اس، زاد مستوى تعليم اجلمهورأنه كلما زاد بعض الدراسات  تلقد استخلصته، واليت تشبع حاجا
مدى استيعابه ملضامني وسائل و ، كذلك توجد عالقة ارتباطية بني مقدرة الفرد الذهنيةأفراده للربامج اجلادة

ذلك تزايد اهتمام ك اجلادة،جبانب ذلك اتضح تفضيل صغار السن للمواد الترفيهية أكثر من املواد  اإلعالم،
  .3مني اخليالية كلما تقدم به السنالواقعية عن املضاو الفرد باملضامني اجلادة

   :اإلعالمإشباعات الجمھور من وسائل  )6.2
يتم وصف أفراد اجلمهور باعتبارهم مدفوعني مبؤثرات  اإلشباعات،و ظرية االستخداماتنوفق 

اإلشباعات "يطلق عليها  خاصة،ة احلصول على نتائج بغي اإلعالم،اجتماعية الستخدام وسائل و نفسية
Gratifitations"4.  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .247 .ص، مرجع سابقحسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،   1
  .119 .ص، مرجع سابقمرزوق عبد احلكم العاديل،   2
  .83 .ص، مرجع سابقين، أماين عمر احلسي  3
  .248 .ص، مرجع سابقحسن عماد مكاوي، ليلى حسني السيد،   4
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اإلشباعات اليت يسعى االستخدام بضرورة التمييز بني و ، اهتمت دراسات اإلشباعالسبعيناتو منذ 
. يت حيصل عليها نتيجة هلذا التعرضبني اإلشباعات الاإلعالم، ومن خالل التعرض لوسائل  إليها،اجلمهور 

ل حىت بدأت العديد من الدراسات توضح من خال النظرية،هذا االهتمام ظل قاصرا على النواحي إال أن 
تأثريها، استخدام وسائل اإلعالم وتأثري ذلك على ، وأدلة إمربيقية العالقة بني هذين النوعني من اإلشباعات

ليت يبحث عنها الفرد من أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسات يف هذا الصدد هي أن اإلشباعات او
 – 0.40( كان معامل االرتباط يتراوح يف الغالب بنيصل عليها، وترتبط بشكل معتدل باإلشباعات اليت حي

منهما يؤثر يف  ، مبعىن أن كالمنفصل عن اآلخرفإن كال من النوعني من اإلشباعات رغم ذلك ، و)0.60
يبحث عنه الفرد من خالل تعرضه لوسائل اإلعالم مبعىن أن اإلشباع الذي اآلخر، ولكنه ال حيدد جماله، و

  .1نفسه اإلشباع الذي سوف حيصل عليهليس بالضرورة هو 
         إىل أنه من الضروري بالنسبة للباحثني أن مييزوا بني اإلشباع املطلوب " روزجنرين"و يشري 

     وث إىل نتائج خاطئةلبح، ففي املاضي توصلت االتحليليةو على املستويات النظريةاإلشباع املتحقق و
هناك العديد من الدراسات اليت النوعني، وبسبب العجز الواضح يف التمييز بني هذين  ،وتداخل يف املفاهيم

غالبا ما يؤدي إىل  واحدة،أوضحت أن القياس املنفصل لكال النوعني من اإلشباعات يف سياق دراسة 
  . وسائل اإلعالمو جلمهورفهم أعمق لعملية التفاعل بني اأفضل، وتفسريات 

فإن هناك  اإلشباعات،بني كال النوعني من و و يف جمال دراسة العالقة بني التعرض لوسائل اإلعالم
بني التعرض املتحققة أو إحدامها، وو  اإلشباعات املطلوبةالعديد من الدراسات اليت أظهرت ارتباطا بني

قد وسائل اإلعالم، أو وسيلة إعالمية معينة، وعني يف لوسائل اإلعالم أو وسيلة معينة أو اختيار حمتوى م
ختلف أنواع التعرض ملزيون من حيث إمجايل ساعات التعرض، ومعظم هذه الدراسات بالتلفاهتمت 

أوضحت الدراسات وجود عالقة ارتباط بني الربامج مثل األخبار، واملناقشات، أو برامج معينة، و
كيباكس "يف جمال املقارنة بني وسائل اإلعالم املختلفة وجد امج، والرببني اختيار و اإلشباعات بوجه عام

Kippax " أن اإلشباعات املتحققة من كل وسيلة من مخس وسائل إعالمية خمتلفة كانت مرتبطة إجيابيا
  .2مبدى التعرض هلذه الوسائل اخلمس

على أساس تلفة و قد أثبتت دراسات عديدة قدرة اجلمهور على التمييز بني وسائل اإلعالم املخ
ت ختلط بني يذكر أن هذه الدراسا" لومييت"إال أن ، بحثون عنها أو اليت حيصلون عليهااإلشباعات اليت ي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .21 .ص، لوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، مرجع سابقا محدي حسن،  1
  .22 .ص، املرجع السابق   2
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مع ذلك فإن هذه الدراسات كما يقول و، مسات احملتوىو مسات الوسيلة، وبني خصائصو خصائص
  .ور للوسيلةبني اختيار اجلمهو أوضحت وجود عالقة ارتباط بني اإلشباعات" بارين"

، فقد احملتوى داخل الوسيلة الواحدةو و قد حاولت دراسات أخرى فحص العالقة بني اإلشباع
 املسلسالت التلفزيونية املذاعة أثناء النهارإىل أن مشاهدة " Rubin et Rubinروبن و روبن"انتهت دراسة 

يف حني ارتبطت مشاهدة أخبار ، قضاء الوقتو العادةو االسترخاءالعروض الرياضية ارتبطت بالبحث عن و
لومات اليت حتتويها هذه برامج األحاديث بدافع التعلم من املعو االت التلفزيونية الوثائقيةو التلفزيون
  .1الربامج

  
  : مهور من وسائل اإلعالم إىل نوعنيإشباعات اجل" Wennerوينر "و قد قسم 

 اإلعالمن التعرض حملتوى وسائل تنتج م :Contents gratificationsإشباعات املضمون . 1
  :تنقسم إىلو

  .تأكيد الذاتو مثل حصول املعلومات: إشباعات توجيهية) أ
  . عالقاته االجتماعيةو تعين الربط بني معلومات الفرد: إشباعات اجتماعية) ب

هي اإلشباعات الناجتة عن عملية التعرض  :Process gratificationsإشباعات العملية . 2
   :إىلتنقسم و عالم ذاالوسيلة اإل

  .الترفيهو التسليةو اإلثارةبالتوتر، وختفيف الشعور  :مثلإشباعات شبه توجيهية ) أ
  .2مثل التقمص الوجداين :اجتماعيةإشباعات شبه ) ب

   :النظریةنقد  .3

بعد أن قدمت ما بعدها، وو ناتياإلشباعات خالل السبعو تطورت األحباث اخلاصة باالستخدامات
لك ذإشباعاته ازداد إدراك الباحثني بعد و تفسري استخدامات اجلمهورو ية استراتيجية جديدة لدراسةالنظر

باره عامال وسيطا يف إحداث األثر، سواء كان كبريا أم ، باعتاالستخدام النشط جلمهور املتلقنيبأمهية 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .23-22. ص-ص، املرجع السابق  1
  .120 .ص مرجع سابق،، مرزوق عبد احلكم العاديل  2
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، إال أن ية يف هذا االاملوضوعو االستقصاءات املنهجيةو على الرغم من تطور أساليب البحثحمدودا، و
  :1من أمثلتها ما يليو ،تطبيقااو جهت إىل هذه النظريةصورا من النقد و

، من أن يكون نظرية مستقلة بذاا اإلشباعات أقلو بعض النقاد أن منوذج االستخداماتيشعر  •
 حقيقة أن إىل ، ويشريونينة من نظريات التأثري االنتقائيما هو إال صياغة معادة حمدودة جلوانب معو

املكافآت اليت حيصلون عليها تؤثر يف أمناط اهتمام الناس و ، هو أن احتياجات األفراداالفتراض الرئيسي هنا
هذه أساسا رواية مبسطة تخدام ما حيصلون عليه من معلومات، واملنافع اليت حيققوا باساإلعالم، ومبحتوى 

  .2رفةى تركيب املعلنظرية الفروق الفردية اعتمادا عل

من استراتيجية جلمع املعلومات  –أي النظرية  –يرى عدد من الباحثني أا ال تزيد عن كوا  •
االستقصاءات، ويف هذا تسطيح خالل التقارير الذاتية للحالة العقلية اليت يكون عليها الفرد وقت التعامل مع 

، "Needsاحلاجات "فهوم ، مثل مماملفاهيو ، خاصة أن هناك خالفا حول حتديد املصطلحاتلألمور
عالقتها  لكن هناك أمور عديدة تعترب متغريات يفال يتوقف فقط على احلالة العقلية، وباإلضافة إىل أن األمر 

رمبا يفيد هذا أكثر باستخدام وسائل اإلعالم، مثل املركز االجتماعي للفرد، واحلالة االقتصادية، والتعليم، و
لذلك فاألمر حيتاج إىل وضع الفئات االجتماعية و ،مع وسائل اإلعالماإلشباع و يف تطوير منوذج للسلوك

، فئات احملتوى اليت تعترب مثريا يف االستخدامباإلضافة إىل أن ، احلاجات الفردية يف االعتبارو جبانب الدوافع
 قد خيتلف األفراد يف، تقسيمها إىل فئات فرعية عديدةبينما يتطلب األمر أيضا ، تعترب فئات عامة

 3. استخدامهم هلا

، حيث يرى أا النظري أو الطبيعة النظريةعلى النظرية اجلزء " Swansonسوانسون "لقد عاب  •
طا يف ، كما تعاين خلتحديد الدقيق للمفاهيم املفتاحيةنقصا يف الاملستخدمة، وحتتوي غموضا يف املفاهيم 

 .4توى وسائل اإلعالم، كما أا فشلت يف فهم إدراك اجلمهور حملاألدوات التفسريية

حيث يسعى  حمسوبة،و تنظر هذه النظرية لتعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم على أنه عملية منظمة •
بل قد حيصل الفرد على إشباعات جديدة مل تكن  أخرى،األفراد إلشباع حاجات معينة حمددة دون 

اط تعرضه يف تأثر أمنت مقصودة،غري و يف حالة احلصول على إشباعات جديدةالتعرض، ومقصودة وقت 
، أي أنه يف حالة فشل الشخص يف احلصول على املستقبل ملضمون ما أو لوسيلة ما من وسائل اإلعالم

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .226 .، صاجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالم، احلميد حممد عبد  1
  . 266 .، صمرجع سابق، ساندرا بول روكيتش، ميلفني ديفلري  2
  . 226 .ص، اجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالم ،حممد عبد احلميد  3

4  http،//etd.lib.fsu.edu/theses/availble/eld-07192004-102226/unvesticted/thesissemoirsTvNewsusesAndgratifications.pdf  
13/11/2006تاريخ الزيارة    
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ع ، فسوف ختتلف توقعاته من الوسيلة أو من املضمون إلشبااعات اليت كان يتوقعها من التعرضاإلشب
خمططة من ذي و لموضوع كعملية حمسوبة، وذا فإنه من اخلطأ النظر لحاجاته يف مرات التعرض التالية

هي  ما: باإلجابة على السؤال التايلأن يهتم الباحثون يف هذه النظرية " Blumerبلومر "قد اقترح قبل، و
إشباعات ما و ىل تأثرياتاليت تؤدي إو اإلشباعات اليت يتوقعها اجلمهور من أي وسيلة أو مضمون

 ؟للجمهور

 اإلعالم،اخلاصة باحلصول على اإلشباعات من وسائل " وقعاتالت"النظرية من حيث كما انتقدت  •
احلاجات : األحيان مثلبني مفاهيم أخرى يف غالبية و ، خيلط الدارسون بينهبرغم أمهية هذا املوضوعو
ليس هناك النظرية غري واضح، وبذلك فإن دور التوقعات يف هذه اإلشباعات، وو الدوافع،  االستخداماتو

 .1شرح عملي له

الذي يتصف به مجهور املتلقني يف عالقته " Activityالنشاط "التحديد الواضح ملفهوم  عدم •
فوسائل ، "Utilityاملنفعة "منها  املفهومفهناك عديد من املعاين اليت تشرح هذا  اإلشباع،و باالستخدام

هذا دامات، واالستخاألفراد يضعون هذه الوسائل يف إطار هذه و اإلعالم هلا استخدامات حمددة للجمهور
كذلك الوظائف، وحيدد الفرد استخدامه ألي من هذه ، مث ئل اإلعالم هي اليت حتدد وظائفهايعين أن وسا

ميكن أن يوجه من خالل ؛ أي أن استخدام أفراد اجلمهور حملتوى اإلعالم "Intentionality العمد"معىن 
 ."Selectevityاالنتقاء "كذلك معىن الدوافع، و

املعىن القائم، وتفضيلهم و رمبا يعكس اهتمامهم اإلعالم،استخدام الناس لوسائل أن و هذا يعين 
عنيد ال يقبل سيطرة من اجلمهور ، وImperviousness to influenceاألخري هو مقاومة التأثري 

  .2بالتايل فإن نشاطهم جينبهم تأثري وسائل اإلعالمو من أي شيء حىت وسائل اإلعالماآلخرين، و

فهل يكفي الوقت  االستخدام،آخر فإن تطبيق هذه النظرية يطرح تساؤال حول قياس و من جانب 
هل أو االستخدام؟ وأو حمتواها يف قياس كثافة التعرض الذي يقضيه الفرد يف التعرض إىل وسائل اإلعالم 

    ض هل تشري كثافة التعرالتعرض؟ و اإلحساس بالرضا فترةو يشري ذلك وحده إىل االستغراق يف احملتوى
مما يتطلب عزال كامال لكافة العوامل  املتلقي،ضغط احلاجات على الفرد و أو االستخدام إىل قوة الدافع

الفصل متاما بني تأثريات احلاجات، وتلبية و املؤثرة على كثافة التعرض عند حبث العالقة بني التعرض
األسباب ما يرتبط  من هذهجات؟ وض ألسباب أخرى غري تأثري احلاالتعرو احلاجات باعتبارها قوة دافعة

، مثل تأثري نظام التعليم على توفري الوقت بتأثري العادة، أو وجود وقت فراغ كبري، أو التأثريات البيئية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .95-94. ص-، صمرجع سابق، ينأماين عمر احلسي  1
  .227 .ص، مرجع سابقحممد عبد احلميد،   2
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غري ذلك من العوامل اليت تؤثر على كثافة و... تأثري خصائص وسائل اإلعالم ذااأو ، للتعرض من عدمه
  .1ضغط احلاجة الفرديةو الدوافع التعرض سلبا أو إجيابا جبانب تأثري

  : كما يأيتهي و عدة انتقادات" Sevenسيفني "و "Macquilماكويل "لقد قدم 

خيدم أدواته، ومل يطور طبيعته واإلشباعات متحفظا يف و االستخدامات) النظرية(يعد منوذج  •
 اجلمهورات الفعلية ألعضاء أا هذا املضمون ما هو إال جمرد االحتياجالذين يدعون منتجي املضمون اهلابط 

  . مث فال حاجة لتغيري هذا املضمون منو

 .احمليطبغض النظر عن تأثري املوقف االجتماعي  الفرد،تركز النظرية على اختيارات  •

فهل احلاجات هي  وسيطا،ما إذا كانت احلاجات متغريا مستقال أم تابعا أو ال يتضح يف النظرية  •
دفع األفراد للتعرض ؟ أم أن إشباع الوسائل هلذه احلاجات هو الذي يوسائل تدفع األفراد الستخدام الاليت

 .يؤدي ذلك لظهور حاجات جديدة تدفع الفرد الستخدام هذه الوسائل؟هلذه الوسائل، و

ر ذلك من منظووظائف، واإلعالم من تم مبا حتققه وسائل  وظيفية،النظرية على أسس  زترتك •
مية قد حتقق وظائف لبعض األفراد، وحتقق ، يف حني أن الرسائل اإلعالفردي يستخدم الرسائل اإلعالمية
 .2لذلك فكل االنتقادات اخلاصة بالوظيفية تنطبق على النظريةاختالال وظيفيا للبعض اآلخر، و

هلذا  ظيفيالطابع الواإلشباعات تكمن يف و و لعل أقوى االنتقادات املوجهة لنظرية االستخدامات
، ففي منتصف السبعينات هاجم التنكر للتغيري االجتماعيو قائم بتكريس الوضع الهو ما يعىناملدخل، و

  : عالم اعتمادا على ثالثة آراء هييف دراسة وسائل اإل) النظرية(هذا املدخل " كاريو كرينينجو إليوت"

  .اإلشباعات يرتكز على الوظيفيةو أن مدخل االستخدامات :أوال

  .عامل مع أنظمة ساكنة متوازنة ال تقبل التغيريأن النظريات الوظيفية تت :ثانيا

وظيفي بالنسبة ألفراد  أن صناع القرار ميكنهم التذرع بأن التنظيم احلايل لوسائل اإلعالم تنظيم :ثالثا
  .3من مث ال ضرورة ألي تغيري يف هذا التنظيماجلمهور حيقق هلم ما يريدونه، و

اإلشباعات من وسائل و ألن االستخدامات يم؛للتعماإلشباعات و ال تصلح نظرية االستخدامات •
من أوجه القصور يف كما أنه . 4كما ختتلف باختالف العوامل الدميغرافية الثقافات،اإلعالم ختتلف باختالف 
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  .228 ،، صاملرجع سابق  1
  .127 .، صمرجع سابق، مرزوق عبد احلكم العاديل  2
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لفرد يف هو عدم وجود األحباث املقارنة الكافية عرب اتمعات املختلفة ملقارنة دور العوامل احمليطة با النظرية،
ملختلفة على وجود احتياجات معينة يسعى الفرد إلشباعها من خالل استخدامه لوسائل اتمعات ا

  .1اإلعالم

هو أا تفتقد نظرية متقاربة  اإلشباعات،و من بني االنتقادات اليت وجهت لنظرية االستخدامات •
ت تبعا د ضرورة وجود ترتيب لالحتياجااقالسيكولوجية، ويقترح بعض النو من االحتياجات االجتماعية

من بعض وسائل اإلعالم، احتياجات معينة من اإلشباعات تربط حتديد الفروض اليت و، ييسموعة من املقا
 نظرية ، مل ختدم أغراض البحث يفاإلنسانية) احلاجات(لالحتياجات " Maslawماسلو "حىت ترتيب و

امات اجلمهور لوسائل أن تلك احلاجات ترتبط باستخد، حيث مل يثبت بعد اإلشباعاتو االستخدامات
  .2اإلعالم

املتالحقة يف  ، منها التطوراتعديدة صعوباتتواجه اإلشباعات و و أخريا فإن نظرية االستخدامات
املفاهيم النظرية احلالية يف التعامل و ، فالكثري من باحثي هذه النظرية يستخدمون األطرتكنولوجيا اإلعالم

مفاهيم ال ميكن أن و هي أطرالفيديوتاكس، وو كاسيت،ديو مثل الفي اجلديدة،مع تكنولوجيا االتصال 
  .3بني مجهورهو تؤدي إىل فهم عميق للعالقة القائمة بني الفيديو مثال

  :اإلشباعاتو الرد على االنتقادات الموجھة لنظریة االستخدامات. 4
ات اإلشباعإلشباعات وضع قائمة من احلاجات واو استطاع الباحثون يف نظرية االستخدامات •

بذلك ميكن ختيار ما يالئم حاجام املختلفة، واإلشباعات اليت يسعى إىل حتقيقها، وامبا يتيح للجمهور 
إن " :" دومينيك"على سبيل املثال يقول إشباعام، وو التعبري عن دوافعهم تفادي عدم قدرة األفراد على

اإلشباعات إىل أربع فئات و خداماتصنفوا االستاإلشباعات و العديد من الباحثني يف مدخل االستخدامات
  . املنفعة االجتماعية، اهلروب، املعرفة ن التسلية: هيو ر منها املبحوث ما يالئمه، خيتارئيسية

اإلشباعات باختالف و االستخدامات ثيف حبومن الطبيعي أن ختتلف نتائج الدراسات  •
لذلك فالتعميم  اإلعالمية،و تماعيةاالجو اختالف ظروفه النفسيةو نظرا خلصوصية كل جمتمع اتمعات،

 .4الذي مهما اختلفت ظروفه من منطقة ألخرى فإنه جيمعها طابع عام واحد الواحد،ممكن يف إطار اتمع 
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  .93 .، صاملرجع السابق  2
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أن مصادر التغيري و بطبعها،اإلشباعات بأن النظرية ليست وظيفية و يدافع باحثو االستخدامات •
حمتوى هذه الوسائل، فالتناقض بني و م أو يف تنظيمسلوك اجلمهور جتاه وسائل اإلعال قائمة سواء يف

كن أن يؤدي إىل تغيري يف حمتوى مي، بني ما حيصل عليه بالفعلإلشباعات اليت يبحث عنها اجلمهور، وا
كذلك فإن االستجابة للواقع الذي يعمل فيه، و تنظيم وسائل اإلعالم يف أي نظام إعالمي حريص علىو

، استخدام وسائل اإلعالمالثقافية اليت يتم خالهلا و وع الظروف االجتماعيةالتغيري ميكن أن ينشأ من تن
بالتايل ظروف اجتماعية خمتلفة، وو حتياجاتاو التيارات السياسية تأيت معها بقيمو فاالجتاهات االقتصادية

 كذلك فإن التتابع السريع يف ظهور أشكال خمتلفة منتنظيم وسائل اإلعالم للتغري، وو وىخيضع حمت
 .1اجلمهور أشكاال من التغيريو المتكنولوجيا االتصال يفرض على وسائل اإلع

من خالل تقسيم إجيابية اجلمهور إىل مت التغلب عليه  "اجلمهور النشط"افتراض إن غموض  •
  :يفثالثة مراحل تتمثل 

   .التعرضاالنتقاء قبل  ♦
 .التعرضاالهتمام أثناء  ♦

 .النقاش بعد التعرضو زيادة املعرفة ♦

إمنا هو مفهوم متكامل خيتلف و منفصلة،اإلشباعات ال يتناول عناصر و وم االستخداماتمفه •
االقتصادي كما خيتلف باختالف و اليت يدخل اإلطار االجتماعيغرافية للفرد، ووباختالف العوامل الدمي

  .2عالقة الفرد مع وسائل اإلعالم

نتيجة لالنتقادات اليت تعرضت خريين يف العقدين األاإلشباعات و االستخداماتو قد تطورت نظرية 
  : لعالج هذه السلبيات، وهذه االجتاهات هي، مما أدى إىل ظهور بعض االجتاهات اجلديدة يف حماولة هلا

املضمون، وطبيعة الوسيلة طبيعة و أنواع اإلشباعاتو اجتاه يهتم بالربط بني دوافع االستخدامات. 1
ترتبط بدورها بدوافع  مضمون معني سيؤدي إىل إشباعات معينةو ، فتعرض الفرد لوسيلة معينةاملستخدمة

  . مضامينهاو للوسائل اإلعالميةالفرد عند التعرض 

: عند تعرض األفراد للوسائل، مثلالنفسية و االجتماعيةاألصول و اجتاه يهتم بدراسة تأثري العوامل. 2
هذا االجتاه التفاعل الشخصي، وو تماعيالنشاط االجو ،السياق الذي يتم فيه التعرضاملتغريات الشخصية، و

         ، تأثري ما إذا كان قبول الطفل يف العائلة زمالؤهو "maccboyماكويب "، حيث حبث ليس جبديد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .34 .، صالوظيفة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، مرجع سابق، محدي حسن  1
  .130 .ص، مرجع سابقمرزوق عبد احلكم العاديل،   2
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وف اجلديد يف هذا االجتاه أنه يدرس تأثري الظرأمناط خمتلفة من التعرض للوسائل، و أو املدرسة ينتج عن
، فالواضح أن هذه الظروف س بشكل منفرد كما يف الدراسات السابقةولي، االجتماعية جمتمعةو النفسية
  .1االجتماعية تتفاعل مع بعضها البعض لتشكل يف النهاية السلوك االنتقائي لألفرادو النفسية

سلوكيات تلك بني اإلعالم، واجتاه يهتم بفحص العالقات املتداخلة بني دوافع استخدام وسائل . 3
" Morlyموريل "دراسة ، و)مRubin ")1983روبن "تمثل هذا االجتاه يف حبوث ياجتاهاا، وو الوسائل

تشري نتائج تلك الدراسات إىل أن دوافع ، و)م1987" (Swansonسوانسون "دراسة ، و)م1986(
، نتج عن أمناط استخدام تلك الوسائلأن تإمنا ميكن ل اإلعالم ليست منعزلة أو مستقلة، واستخدام وسائ

لذلك اإلشباع، وأمناط و غلى وجود عالقة قوية بني دوافع االستخدام ثائج تلك البحوكذلك أشارت نت
بدأت تدخل مرحلة اإلشباعات و االستخداماتإن حبوث ):"م1985(زمالؤه عام و "روزجنرين"كما يقول 

  .2"االختبارو قابلة للبناءعامة جود نظرية ويف  دجديدة تتحد
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I -  مفاھیم عامة:  
   :االتصالمفھوم  .1

مشتقة يف لفظها اإلجنليزي من األصل الالتيين  "Communication"كلمة االتصال 
"Communis"  أي"Common"نقوم بعملية االتصال فنحن حناول أن نقيم فعندما  ،معناها مشترك، و
نشترك سويا يف "أن أي أننا حناول  ،مع شخص أو مجاعة أخرى" Commoness"" رسالة مشتركة"

  .1"معلومات أو أفكار أو مواقف واحدة
اإلجنليزي تشري إىل " Oxfordأوكسفورد "كما حددها قاموس " اتصال"كما جند أيضا أن كلمة 

 وتعين كلمة .كما تشري أيضا إىل كلمة التواصل بصورة عامة ،عملية نشر أو إذاعة املعلومات املتاحة
"Communique" إبالغ شخص ما أو إخباره بأفكار أو معلومات معينة البالغ الرمسي أو.  

متعددة قد تستخدم يف صيغ  ،جند أن كلمة اتصال حسب االستعماالت اللغوية ،باإلضافة إىل ذلك
لإلشارة إىل عملية االتصال اليت يتم من  ،"Communication"استخدام هذه الكلمة يف صيغة املفرد  مثل

أما يف صيغة اجلمع تستخدم  ،املصطلحاتو املعاينو اآلراءو األفكارو خالهلا نقل املعلومات
"Communications "ا أو للإلإلشارة إىل نظم ومؤسسات االتصالشارة إىل الرسائل ذا                  
"As systems or organization"، إذا أضيفت كلمة  أما"Mass"  ا تشري إىل  ،)مجهور(حشدفإ

 Mass"ي أو ما يطلق عليها كثريا بوسائل االتصال اإلعالمي أو اإلعالم وسائل االتصال اجلماهري

communication"2.  
اليت أوردها كثري من العلماء ال جمال و ،املتنوعة ملصطلح االتصالو و باستعراض التعريفات املختلفة

ملعارف ساس كل تفاعل يتيح نقل ااالتصال هو أ"أن جند  ،حتليلهاو مناقشتهاو لبسط احلديث عنها
هكذا ميثل االتصال العملية األم أو العملية و ،اجلماعاتو ييسر التفاهم بني األفرادو ،املعلوماتو

  .3"ة اليت ميكن أن تنطوي بداخلها عمليات فرعية أو أوجه نشاط متنوعةيالرئيس
   :اإلعالممفھوم . 2

التينية من الكلمة ال ةمشتق "Informer"أو الفعل  "Information"كلمة اإلعالم 
"Informare"، اليت تعين إعطاء شكل أو هيئة معينة و)Donner une forme(، حسب املتخصصني و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .13. ، ص1998، دار قباء، مصر، لتنميةاو التطويعو االتصال باجلماهري بني اإلعالم ،أمحد بدر 1
 .52 .ص ،2002 ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلعالمو سوسيولوجيا االتصال ،عبد اهللا حممد عبد الرمحن  2
 .02 .ص ،2004 ،مصر ،مركز اإلسكندرية للكتاب ،قراءات خمتارة يف علوم االتصال باجلماهري ،حممود منصور هيبة  3
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إذ  ،كان استعماله مقتصرا على اال القانوينو ،)XIII(فإن هذا املصطلح يعود إىل القرن الثالث عشر 
  ". حتقيق مرفوق بشهادة مكتوبة للشهود"كان يعين 

مصطلح  ذأخ 19يف القرن و ،"اإلبالغو اإلعالم"أصبح يشمل و يومياتاتسع مفهومه بعد ظهور ال
"Informer"  الذيوعو الشيوع"معىن" )Rendre public(، بعد اختراع و وأخريا  ،بث املعلوماتو

  . التلفزيون أصبح يعين مضمون العملية االتصاليةو اإلذاعة

) رموز ،إشارات ،رسائل(علومات خمزون من امل"و بذلك فإن اإلعالم أصبح ينظر إليه على أنه 
  .1"منقولة عرب عملية االتصال

 ،الباحثنيثري من علماء االتصال وواليت أوردها ك ،املتنوعة لإلعالمو و باستعراض التعريفات املختلفة
   :التايل لإلعالم ن خنلص إىل التعريف الشامل التجارب اإلعالمية املختلفة ميكن أو بالنظر إىل التطبيقاتو

   األخبار الصحيحة و عالم هو كافة أوجه النشاط اليت تستهدف تزويد اجلمهور بكافة احلقائقاإل"
دون األمور بطريقة موضوعية وبجمريات و املشكالتو املوضوعاتو على القضايا ،املعلومات السليمةو

ة لدى فئات اإلحاطة الشاملو اإلدراكو الوعيو مبا يؤدي إىل خلق أكرب درجة ممكنة من املعرفة ،حتريف
 املعلومات املوضوعية الصحيحة عن هذه القضاياو اإلعالمية بكافة احلقائقللمادة  مجهور املتلقني

 تكوين الرأي الصائب لدى اجلمهور يف الوقائعو مبا يسهم يف تنوير الرأي العام ،املوضوعاتو
  .2"املطروحةو املشكالت املثارةو املوضوعاتو

باملعلومات اإلحاطة و التثقيفو ،عملية يقوم على هدف التنويرو منهجهو "و بذلك فإن اإلعالم 
تدفعهم إىل العمل من أجل و من مستواهمفترفع  ،وجدام اجلماعيو الصادقة اليت تنساب إىل عقول األفراد

  .3"املصلحة العامة
قد يكون و ،قارئو أو بني كاتب ،مستمعو وعملية اإلعالم يف جوهرها عملية اتصال بني متحدث

فيشمل جمموعة الكتاب متثلهم صحيفة أو جملة أو جمموعة ضخمة من القراء  ،ذا االتصال على نطاق أوسعه
.. التلفزيونينطبق القول نفسه على اإلذاعة وو ،الذين يصل عددهم يف بعض األحيان إىل بضعة ماليني

مستقبل عن  مرسل وم هي يف جوهرها اتصال بنيعملية اإلعاللكن و ،غريها من وسائل اإلعالم احلديثو
  .4طريق وسيلة إعالمية تنتقل بواسطتها الرسالة اإلعالمية من طرف آلخر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Claude Jeane Bernard, Medias، Introduction à la presse, la radio et la télévisio. 2ème Edition, 
France, 1999 pp، 14-15. 

 .3 .ص ،، مرجع سابقحممود منصور هيبة  2
 .77 .ص ،1973 ،مصر ،دار الكتب اجلامعية ،املدخل السوسيولوجي لإلعالم ،أمحد النكالوي ،د اخلشابمحأ 3
 .183 .ص ،2002 ،مصر ،مدخل إىل علم االتصال، املكتب اجلامعي احلديث ،منال طلعت حممود 4
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   :و االتصال اإلعالم. 3

" Communication"فهناك من يترجم كلمة  ،"اإلعالم"و "االتصال"يوجد خلط بني مصطلحي 
هناك من و... صايل برمتهللتعبري عن النشاط االت" اإلعالم"أو يستخدم مسمى  ،"Information"باإلعالم 

يستخدم االصطالحني للتعبري عن املدلول نفسه عن و ،عن االتصال باإلعالمو ،يعرب عن اإلعالم باالتصال
  .الرغم من تفضيله مصطلح االتصال

إن رأى صعوبة و ،كأما شيء واحدو ،و قد بدأ البعض يدرك هذا اخللط أو احلديث عن املفهومني
: تصال اجلماهريي له عدة أساليب هيرأى أن االو ،اإلعالمو فهومي االتصالوضع تعريف مانع جامع مل

الدعاية جزءان من ظاهرة واحدة هي االتصال و أن اإلعالمو. العالقات العامة ،اإلعالن ،الدعاية ،اإلعالم
  .1من مثّ فإن اإلعالم أقل من أن يعرب عن النشاط االتصايل بأكملهو ،باجلماهري

      اليت تضم الدعاية  ،اإلعالم شكل من أشكال االتصال باجلماهري"أن  فشرو يرى عبد العزيز 
أن لإلعالم عدة وسائل "يرى و ،"الفين إىل جانب اإلعالم اإلمتاعو العالقات العامةو التعليمو اإلعالنو

 ،نماالسيو ،التلفزيونو اإلذاعةو املطبوعات ،الصحافة :الوسائلمن هذه و ،يصل من خالهلا إىل اجلمهور
  .2"ر الباحثون على دراستهامميزاا اليت توفّو لكل وسيلة من هذه الوسائل خصائصهاو

مستخلص من دراسة التراث و ،شامل و تعريف اإلعالم الذي أوردناه فيما سبق على أنه تعريف
االتصال "لكلمة كمرادف " اإلعالم"إمنا يستعمل  ،العلمي الذي تناول مصطلح اإلعالم بالتعريف

أما  .ا اليت تعرف  حةالعالقات العامة معانيها الواضو احلرب النفسيةو اإلعالمو لدعايةل؛ ألن " ماهريباجل
         بذلك فإننا نستخدم يف هذه الدراسة اإلعالم و ،"Informationاملعلومات "اإلعالم يف اإلجنليزية فيعين 

  .باملعىن نفسه) اجلماهريي(أو االتصال باجلماهري 

بثّ رسائل واقعية أو خيالية على "هو و ،صال اجلماهريي هو نوع من أنواع االتصال املختلفةإن االت
 ،إخل... الثقافيةالسياسية وو الجتماعيةاو خيتلفون فيما بينهم من النواحي االقتصادية ،أعداد كبرية من الناس

التعليمات و   بار واملعلومات يقصد بالرسائل الواقعية جمموعة األخو ،ينتشرون يف مناطق جغرافية متفرقةو
 التمثيلياتو أما الرسائل اخليالية فتتمثل يف القصص ،تذيعها اإلذاعة مثالو اليت تدور حول األحداث فتنشرها

  .3"ة أو خياليةياألغاين اليت قد تكون واقعو الرواياتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ص-ص ،2003 ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،-تكنولوجيا املعلومات  -اإلعالم و ، االتصالمان، نعمات أمحد عتسامية حممد جابر 1

402-403.  
 .23 .ص ،1993 ،مصر، زيعالتوو العريب للنشر ،، اإلعالم اإلقليميإبراهيم عبد اهللا املسلمي  2
 .22 .ص ،2001 ،مصر ،القاهرة ،مطبعة اإلشعاع الفنيةو مكتبة ،نظريات االتصال ،حممد حممد عمر الطنويب  3
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املرسل أو القائم  حيث يتحول الفرد ،الضخامة يف كل العناصرو و يتميز االتصال باجلماهري بالتعدد
صياغة الرسائل االتصالية و إلعداداحملترفني  تضم عددا من األفراد ،منظماتو باالتصال إىل مؤسسات

من خالل الوسائل اآللية أو اإللكترونية  ،املتنوعة اليت ترسل إىل أعداد كبرية من املتلقني املنتشرينو املتعددة
  .1إلحداث تأثريات متنوعة يف هؤالء املتلقني

   :اإلعالموسائل مفھوم  .4
يتفق معظم دارسي االتصال اجلماهريي على أن االتصال بوساطة الوسائل اإلعالمية ال خيرج عن 

ألعداد .. .الترفيهيةو التفسرييةو اإلخباريةو كونه عملية يتم مبوجبها بث أعداد كبرية من الرسائل املعلوماتية
 ،منتشر يف مواقع متباعدة جغرافياو ،املستوى االجتماعيو اجلنسو ضخمة من اجلمهور املتفاوت يف العمر

أو املسموع ) الة ،الكتاب ،الصحيفة) (املكتوب(يعتمد هذا النشاط االتصايل على الوسيط املطبوع و
بني و فيما بينه يف الوصول إىل هذا الشتات الكبري من األفراد املتباعد جغرافيا) التلفزيون(أو املرئي  )الراديو(
  ).املرسل(صدر االتصايل امل

تزويدهم و ،و تتميز الوسيلة اإلعالمية مبقدرا الفائقة على الوصول للجماهري املتناثرة يف أي مكان
  .2املكانو يلغي حواجز الزمان ،فائق السرعةو الوقائع بشكل آينو باألحداث

سمات عصر تلعب دورا بالغ األمهية يف إضفاء قو ،لقد لعبت وسائل االتصال اجلماهرييو 
قد أضفت هذه الوسائل على عمليات االتصال قدرة على سرعة و ،تكنولوجيا على وجه العامل املعاصال

 تتعدى النطاقات احملليةوسعت دوائره من ناحية أخرى على حنو جعلها و ،إحداث األثر املطلوب من ناحية
 يف أطراف األرض املتنائية أن منيمكنت أولئك املقيو ،فاتسعت جماالت االهتمامات اإلنسانية ،القوميةو

  .3جريان صادقنييصبحوا 
يف نفس الهلا خالقنوات اليت يتجه االتصال من "بأا  )إلعالما(ئل االتصال اجلماهريي و تعرف وسا

         دون أن  ،على نطاق مجاهرييو غري متجانسة من اجلمهور املستهدف ،الوقت إىل جمموعات ضخمة
          على هذا األساس فإن أية وسيلة ميكن و ،اجلمهورو واجهة املباشرة بني املصدريكون هناك نوع من امل

      الصحف و ،التلفزيونو ذاعةاإلك ،استخدامها يف نطاق قناة االتصال اجلماهريي تعترب وسيلة مجاهريية
  .4"...اإلنترنيتو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .35-34 .ص-ص ،مرجع سابق، اجتاهات التأثريو نظريات اإلعالم ،حممد عبد احلميد 1
 .56-55 .ص-ص ،1997،السعودية، نمكتبة العبيكا ،، صحافة اتمع اجلماهرييعبد اهللا الطويرقي  2
 .32-31 .ص-ص ،1997 ،مصر ،املكتب اجلامعي احلديث ،وسائله يف اتمع احلديثو ، االتصالخريي خليل اجلميلي  3
 .41 .ص ،مرجع سابق ،حممد منصور هيبة  4
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ليت حتمل الرموز اليت حتتويها الرسالة به الرسالة اإلعالمية أو القناة ا ىما تؤد"كما عرفت أيضا بأا 
إما شفويا أو بواسطة  ،املرسل وسيلة لنقل رسالتهففي أية عملية اتصال خيتار  ،من املرسل إىل املستقبل

لكنها تشمل و ،أن الوسيلة ليست اآللة أو اجلهاز يف حد ذاته فقطلكن مع مالحظة و ،االتصال اجلماهريي
  .1"دون موزع ليست وسيلة اتصالو ،ريدة مثال دون مطبعةمبعىن أن اجل ،هيكل التواصل كله

 على ،يف تعريفها لوسائل اإلعالم" دائرة معارف العلوم االجتماعية"ذهبت  ،و إىل معىن قريب أيضا
ال ميكن حتديد و ،الفكريةو تلك الوسائل اليت جتذب الناس على نطاق واسع من املستويات الثقافية" أا 

فرمبا توجد  ،لكن بواسطة اجلمهور الذي تستهدفهو ،ل تكنولوجيا الوسيلة فقطهذه الوسائل من خال
باملفهوم " وسائل إعالم"لكننا ال نستطيع أن نطلق عليها و صحف خاصة أو حمطات إذاعية أو تلفزيونية

  .2"الذي اصطلح عليه
ز عاين أو الرمويف آن واحد نظام امل مبعىن مزدوج يشمل" وسيلة اإلعالم"و هناك من يستعمل مفهوم 

كما هو و ،)استقباهلاو إرساهلا(األجهزة التقنية اليت تسمح ببث الرسائل و ،الذي يسمح بفهم الرسائل
) مثالذاعة اإل(إلشارما إىل مستويني من االتصال حيمل ثانيهما  نالبث شيئان خمتلفاو فإن الفهم ،معروف
  . مثالذاعة اإلفاللغة ال ترسل  ، صحيحوسيلة له لكن العكس غريأي يكون  ،)اللغة مثال(أوهلما 

التقين اإلرسايل عندما يشري إىل البعد  ،كما قد يكون لوسائل االتصال اجلماهريي معىن مزدوجا آخر
أخرى من جهة و ،إخل.. .الصحافة ،الراديو ،التلفزة :مثللوسائل  يالوكيلاملتوسطي أو  ،بطابعه الوسيطي
  .إخل.. .األخبار اإلعالناتالعام أو املؤسسة االتصالية اليت تندرج ضمنها أو اجلو  ،الوسط ،إىل معىن احمليط

لوسائل " مارشال ماكلوهان"ينطبق عليها وصف " وسائط"إن وسائل االتصال اجلماهريي باعتبارها 
لكنها باعتبارها و ،)جوارحه االتصاليةو ،بتفعيلها ألداء حواسه( ،"امتدادات لإلنسان"  :بأااالتصال 

  .أي أن الوسيلة أهم من الرسالة ؛"الرسالةالوسيلة هي " :الشهريةفإا تتفق أكثر مع عبارته " اوسط"

لكنها و ،إذا اعتربنا أن طبيعة الوسيلة هي جزء هام من الرسالة ،و مع ذلك ميكن اجلمع بني املدلولني
فإنه  ،يف التأثري على املستقبلخلصائصها الذاتية أمهية كربى و مبعىن أنه إذا كان للرسالة ،ليست كل الرسالة

فيما  -عل لكل وسيلة رسالتها جيقد يصل األمر إىل حد و ،لوسيلة الرسالة دور حاسم يف ذلكقد تكون 
  .3املقصدو املفهوم ،ذلك بالرغم من االنطالق من الفكرة نفسهاو ،-يتعلق بتأثريها على املستقبل طبعا

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .96 .ص ،1995 ،اجلزائر ،قسنطينة ،جامعة متوري ،1ع، معهد علم االجتماع ،جملة الباحث ،آخرونو دليو فضيل 1
 .21-20 .ص-ص ،2004 ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،، االتصال اجلماهريي يف اتمع احلديثطه عبد العاطي جنم 2
 .14-13 .ص-ص ،2003 ،قسنطينة، اجلزائر ،، خمرب علم اجتماع االتصال، جامعة منتوري، مدخل إىل االتصال اجلماهرييدليو فضيل  3



الصحافة المكتوبة كوسیلة  اتصال جماھیري /  الثالثالفصل 
    / ــــــــــــــــــــــــــــ

 
60

  :خصائصھاو أنواع وسائل اإلعالم .5
  :إىلسيم وسائل اإلعالم ميكن تق

مكتوب دف /تشمل كل ما هو مطبوعو ،أو املقروءة) املكتوبة(وسائل اإلعالم املطبوعة / 1
  . الكتاب ،الة ،)الصحف(تضم اجلريدة و ،التعميم على اجلمهور

  )).الكاسيت(املسجلة األشرطة و األسطوانات(التسجيالت و تشمل اإلذاعةو ،الوسائل املسموعة/ 2
  .1)فيدوكاسيت(والتسجيالت املرئية التلفزيون و تشمل السينماو ،لوسائل املرئيةا/ 3

  .مجلة من اخلصائص متيزها عن غريهاو لكل نوع من هذه األنواع 
 ،نقلها بسهولةو متتاز هذه الوسائل بإمكانية حفظها ):المكتوبة(وسائل اإلعالم المطبوعة  .1.5

السيطرة على عمليات التعرض و لسيطرة على العمليات االنتقائيةفرصة ل) املتصل به(أا توفر للقارئ و
ميكنه أن و ،ميكنه أن يعيد قراءة فقرة منهو ،إذ ميكن للقارئ أن خيتار املقال الذي يعجبه ليقرأه ،للرسالة

يستخدم املتلقي حاسة و ،مىت شاءو ة أخرى كيفريعيد قراءا مو يقفل الة أو الكتاب أو الصحيفة
قد تكون الرسائل و ،هو مجهور متناثرو أما مجهورها فهو غري معروف للمتصلو ،ي حاسة البصرواحدة ه

قد تكون متخصصة كما يف الصحافة و ،االت العامةو غري متخصصة كما هي احلال يف اجلرائد
كما  .كبريةأو متويل من منظمات أو مؤسسات  ،أما التمويل فقد يكون حكومياو ،الكتبو املتخصصة

  .2وم بالتمويل أفراد كما حيدث حينما يطبع شخص على حسابه كتابا لهيق
      األلوان و الصورو الرسوماتو الصحافة ترتكز على توظيف الرموز اللغويةو و منذ ظهورها

 مزاوجتها بالصورو ،التحريريةو فالرسائل اإلعالمية هنا تعتمد على الصياغات اللغوية ،األحبارو الورقو
أن خترج ) املطبوعة(ال ميكن للصحافة املكتوبة األلوان بالدرجة األوىل، وو لرسومات اإليضاحيةاو البياناتو

اليت يفترض إجادة ) الكتابة(الرسومات اللغوية و خاصة أا تعتمد على الورق ،عن هذه اآللية اإلنتاجية
  .3املتلقي يف املقابل ملهارات القراءة يف املقام األول

فإنه ال  ،وسيلة متاحة من وسائل االتصال اجلماهريي) املكتوب(املطبوعة و إذا كانت الوسائل 
فمحرومون منها إال عن طرف ثالث تتحول بوجوده  أما األميون ،"القارئون"يستفيد منها مباشرة إال 

  .4القراءة إىل استماع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .30-29 .ص-ص ،1999 ،األردن ،دار الشروق ،االتصال اجلماهريي ،خليل أبو أصبعصاحل   1
 .29 .ص ،املرجع السابق  2
 . 57 .ص ،مرجع سابق ،عبد اهللا الطويرقي 3
 .196 .ص ،، مرجع سابقأمحد النكالوي ،أمحد اخلشاب 4
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سائل اإلعالمية من الو) املطبوعة(و على الرغم من املنافسة الشرسة اليت واجهتها الصحافة املكتوبة 
مل تتضرر بالشكل و استطاعت احلفاظ على حضورها اإال أ ،اإلعالينو ويقيالتسكترونية يف اال لاإل

ذلك لسبب بسيط هو أن و ،من قبله اإلذاعة املسموعةو ،الذي تنبأ به الكثريون يف بدايات ظهور التلفزيون
 .بالبقاءة اإللكترونية بدرجة أقنعت مجهورها أفادت من الثورو ،الصحافة طورت آليات عملها اجلماهريي

إشباع رغبام اليت لن و مقدرا على مواكبة اهتمامامري من الشرائح املتعلمة لكثإىل أا أثبتت لإضافة 
لعوامل التوقيت اليومي و ،بسبب أجندا املكلفة إنتاجيا ،يكون مبقدور الوسائط اإللكترونية الوفاء ا

تبقى الصحافة وسيلة ال تروق و ،االستماع الذي ال يتيح التوسع يف املعاجلة أو التغطيةو الصارم للمشاهدة
 صياغة مضامينها لتوافق الثقافة الشعبية يفو األميني أو أنصاف املتعلمني على الرغم من حماوالا تشكيل

  .1كثري مما تطرحه من مواد إعالمية

هي وسيلة ال تكلف و ،مبخاطبتها حلاسة السمع متتاز اإلذاعة :المسموعةوسائل اإلعالم . 2.5
تكون بعض و ،بعد اختراع الترانزستور ،إذ أن أجهزة االستقبال أصبحت رخيصة ،كثريا) املستمع(املتلقي 

خاصة بعد منافسة و ،كوسيلة للترفيهدورا أساسيا  تلعب اإلذاعةو ،ميكن تكرارهاو رسائلها حمفوظة
رجع الصدى و ،من براجمها كافة % 50املوسيقية تزيد على و نائيةإذ أصبحت براجمها الغ ،التلفزيون
هو قادر على السيطرة على و ،الثقافاتو خمتلف املستوياتواسع ومن مجهورها و منخفض لرسائلها

  .2عمليات التعرض االنتقائي
     ،ةالوصول إىل اجلمهور بغض النظر على مواقعهم اجلغرافيو على التنقل امبقدر ذاعةتميز االتو 

تسم بالسرعة يف فاإلذاعة ت ،يةنهي اآلو إضافة إىل مزية أخرى ،اليت قد حتول دوم ،املعوقات الطبيعيةو
  .مجاهرييا مقارنة بالصحافة املكتوبة اهو ما مييزهو املعلوماتو مالحقة األخبار

ذلك ساهم  فإن ،يعتمد على آليات إنتاجه اإلعالمي على الصوتذاعة اإلفكون  ،ذاكو و فوق هذا
مبقدورها للمرة اليت أصبح  ،غري املثقفةو باألخص يف األوساط األميةو ،يف رواجه مجاهرييا يف كافة األوساط

اليت حالت دون و ،-رمبا الفقر   -األوىل االنعتاق من العزلة االجتماعية اليت فرضتها عليهم حواجز األمية 
  .3انفتاحهم على الصحافة املكتوبة يف وقت سابق

بشكل مهين و فاألخبار تعامل كعناوين ،أنه وسيلة ترفيهية بالدرجة األوىلاإلذاعة عرف عن و 
 ،التقاريرو التعليقو املعاجلات املطولة يف قوالب الرأيو املعنية باخلرب ،خمتلف كلية عن الصحافة املكتوبة

اجلماهريي تلفا يف الطرح نظام االتصال القائم على ملكة الصوت البشري تستلزم إيقاعا خمو فطبيعة الوقت
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61 .ص ،، مرجع سابقعبد اهللا الطويرقي  1
 .31 .ص ،مرجع سابق ،خليل أبو أصبعصاحل   2
 .62 .ص ،مرجع سابق ،عبد اهللا الطويرقي 3
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اإلذاعة مبتابعة  تكثريا ما حظيو ،عدم التطويل يف صناعة العمل اإلعالمي اليوميو إمجاال باخلفة يتسم
بدرجة خلقت الكثري  ،عرفة ما يدور يف جمتمعام من أحوالمبعلميا اهتمام الطبقات الشعبية غري املؤهلة و

هذا ال و ،املعزولني جغرافيا عن املراكز املدنية يف اتمعاتو شنياملهمو من الوعي االجتماعي لدى األميني
تعتمد على الصور الذهنية  اليت ،ذاعةكاإلالتخيلي الذي يشترك فيه املتلقي مع وسيلة /اجلانب النفساينينسينا 

تولد ي يفاخليال يلعب دورا يف سد الفراغ االتصايل الذ ،يف كثري من الرسائل االتصالية املوجهة للجمهور
التفاعل املباشر بصريا معدوم متاما يف اإلرسال و احلركةو فالصورة ،بسبب االعتماد على حاسة السمع فقط

الوقائع األحداث وو مل النقص يف املشاهدمعاهذا ما يدفع املتلقي إىل توظيف خياله إلكمال و ،اإلذاعي
جتعله أكثر تأثريا يف و ،صوتية تسهل مهمتهافخيال املتلقي يبقى إمكانية هائلة يف يد اإلذاعة ال ،الصوتية
   .1املتلقي

    ،غنائيةو فهي يف أغلبها تسجيالت موسيقية) األسطواناتو األشرطة(الصوتية أما التسجيالت 
هي تنتج و ،ميكن التأكد من رجع صداها من خالل ارتفاع مشترياا أو هبوطهاو ،هي ذات طابع ترفيهيو

  .2متنوعو جلمهور واسع

هذا النوع من وسائل و ،...املسرح ،السينما ،تشمل التلفزيون :المرئیةوسائل اإلعالم . 3.5
أعمق نظرا العتماده على السمع  ميلك قدرة تأثرييةو ،اإلعالم ميارس فعالية أكرب على مجهور املشاهدين

  .3إخل...التلفزيون أو السينما أو الفيديوسواء كان ذلك من خالل جهاز  ،البصر يف آن واحدو

كلي من جانب اجلماهري أكثر من و أن هذه الوسائل تستحوذ على اهتمام كاملو قد لوحظ 
كثريا من الكبار مييلون و فقد كشفت الدراسات أن أغلب األطفال ،خاصة اهتمام الطفل ،الوسائل األخرى

يتذكرون تلك املواد و ،تبدو واقعيةو يف األفالمإىل أن يقبلوا دون أية مناقشة أو حتليل للمعلومات اليت تظهر 
  .4اإلعالمية بشكل أفضل

حترك مشاعرهم أكثر مما حتركها و ،و تتميز هذه الوسائل أيضا بأا ختاطب عواطف املشاهدين
ذلك حبكم الصبغة اليت تصطبغ ا و ،السمعيةو املكتوبة/كالوسائل املطبوعة ،وسائل اإلعالم األخرى

خبالف الوسائل األخرى اليت يغلب عليها  ،لسطحية أحيانا أخرىاو اليت تتسم بالبساطة أحياناو ،براجمها
إىل مسامهة أكرب من جانب مجهورها بدرجة بالتايل فهي حتتاج و ،الصرب على البحثو ،يف التفكريالعمق 
فاملستقبل يف حالة املطبوعات مثال ال حيس بأنه  ،املسامهة املطلوبة جلمهور الوسائل اإلعالمية املرئيةتفوق 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .63 .ص ،املرجع السابق 1
 .32 .ص ،مرجع سابق ،خليل أبو أصبع صاحل 2
 .192 .ص ،مرجع سابق ،منال حممود طلعت 3
 .58 .ص ،، مرجع سابقخريي خليل اجلميلي 4
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يف  قألنه مضطر إىل أن يساهم بشكل خال ،ا جزء من عملية االتصال كما حيس مشاهد التلفزيونشخصي
  .1نوع من أنواع االتصال غري الشخصي

بال منازع يف جمتمعات و هي الوسائل الترفيهية األوىل ،خاصة التلفزيونو ،إن وسائل اإلعالم املرئية
املعلومايت الذي أخذت و غوفة باألداء الترفيهيحيث الغالبية من قطاعات اجلمهور أصبحت ش ،اليوم

نظرا لالهتمام املتزايد و ،املتابعات اإلخباريةباألخص و ،شبكات التلفزيون يف االهتمام به الحقاو مؤسسات
هرون على الشاشة من ظفقد أخذت احملطات التلفزيونية يف االحتفاء مبن ي ،بعامل الصورة يف جمتمعات اليوم

يعتربان من املعايري األسلوب و فاملظهر اخلارجي ،ربامج حسب معيار الصناعة النجوميةمقدمي الو مذيعني
أصحاب حضور غري و يكونوا مألويف الوجوه اليت يفترض فيها أن ،الصارمة النتقاء شخصيات اإلعالميني

  .مثري حبكم الصورةو عادي
حىت أن  ،يمي جذابمرتبطة باجلمهور بشكل محو يبقى التلفزيون وسيلة حمببة ،و مهما يكن

أن الصورة هي اليت مؤكد و ،...شخصياته اإلعالميةو جنومهو ،اجلمهور يثق يف كل ما يعرضه هذا اجلهاز
  .2تلعب الدور األكرب يف موثوقية اجلمهور يف وسيلة كالتلفزيون يف جمتمعات اليوم

II -  الصحافة وسیلة اتصال جماھیري:  
  :الصحافةمفھوم  .1

درك رغم تباينها نو ،ما هي الصحيفة أو الة املصورة أو الة العادية أو النشرة علم باخلربةنكلنا 
إال أن هذا اإلدراك التجرييب ال  ،عائدية كل منها موعة مشتركة هي الصحافة الدورية ،مضموناو شكال

  .3ميكن أن يكفي للتعريف ا

يراود العديد من العاملني يف يزال أمال  ماو إن الطموح إلجياد تعريف شامل للصحافة كان
يؤكد مبا ال يدع جماال للشك عقم  ،لكن التجربة التارخيية باإلضافة إىل الواقع العمليو ،الدراسات الصحفية

ذلك أنّ مفهوم الصحافة قد .. .أو نقش على املاء ال يترك أثراإا مبثابة حرث يف البحر  ،مثل هذه احملاولة
حبيث مل يعد هناك اليوم مفهوم  ،منو الدراسات الصحفيةو ملمارسة الصحفيةاختذ أبعادا جديدة مع تطور ا

  .4واحد للصحافة ميكن أن يتفق عليه اجلميع
  

   :لغةالصحافة  .1.1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .60-59 .ص-ص ،1984 ،مصر ،دار الفكر العريب ،الشباب اجلامعيو الدراما التلفزيونية، حمي الدين عبد احلليم  1
 .66-65 .ص-ص ،مرجع سابق ،عبد اهللا الطويرقي  2
 .09 .ص ،1976 ،سوريا ،اإلرشاد القوميو منشورات وزارة الثقافة ،خري الدين عبد الصمد ،ترمجة ،الصحافة، بيري ألبري  3
 .37 .ص ،1998 ،مصر ،عامل الكتب،2ط ،مدخل إىل علم الصحافة ،فاروق أبو زيد  4
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   :التايلجلّ على النحو و يف كتاب اهللا عز" الصحف"لقد ورد لفظ 

  ]c، 133[ ]ف األولَىا في الصُحنة َمیھم بّیلم تأِت ھ أَون ربِِّم بآیٍة یأتینَا لوَال َو[ •

 ]g، 36[ ]ىوَسحف ُمفي ُص م لم ینبأ بمَاَأ[ •

 ]M، 52[ ]منشرة حفَاؤتى ُصن ُینھم َأامرئ ِم ّلرید ُكبل ُی[ •

 ]Y، 13[ ]ةمكرَم حٍففي ُص[ •

 ]a، 10[ ]تشَرف ُنإذا الصُح َو[ •

 ]m، 19[ ]ف األولَىفي الصُحذا َلإن َھ[ •

 ]m، 19[ ]ىموَسَو حف إبراھیَمُص[ •

 ]02 ،8[ ]ھرةمَط حفًاو ُصاهللا یتل َنم سوٌلَر[ •

كما ذكر عدد من املفسرين و ،يف اآليات السابقة داال على معان كثرية" الصحف"و قد ورد لفظ 
الصحف كانت و ،تعين الكتب -الصحافة- أن الكلمة  ،غريهمو حممد فريد وجديو منهم القرطيب

 ،غريهاو.. أو احلجر أو األدمي أو الرق عسيب يطلقوا على األوراق املصنوعة من الو ،معروفة عند العرب
  .العشائرو بني القبائلاليت حتمل املواثيق أو نصوص األحالف املهمة املعقودة و

الصحيفة قطعة من " :" أمحد بن حممد بن علي املقري الفيومي"العالمة " املصباح املنري"يقول صاحب 
معناه من يأخذ العلم من دون و ،)نيتبفتح (في صحل رجل يإذا نسب إليها قو ،جلد أو قرطاس كتب فيه

  .1"كرائمو صحائف مثل كرميو ،)بضمتني" (صحف"اجلمع و ،املشايخ
، "األنباءو اليت حتمل األخبارو ،هي اليت يكتب فيها صحف أو صحيفة"" :لسان العرب"و جاء يف 

قال و ،"ل يف هذا قليلصحف داخل عليه ألن فعو ،أما الصحائف فعلى بابه أي صحيح:" قال سيبويه و
الصحفي هو الذي و ،املصحفو الصحيفة هي الكتابو ،الصحف مجع صحيفة من النوادر: " األزهري 

  .2"يروي اخلطأ على قراءة الصحف بأشباه احلروف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ،2002 ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،رسالة ماجستري غري منشورة ،إسهام الصحافة املكتوبة يف مقاومة ظاهرة املخدرات ،ليندا لبيض  1

 .67-66 .ص-ص
 .187-186 .ص- ، ص4ج، 1994دار صادر، لبنان،  ،3ط ،، لسان العربابن منظور  2
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هي و ،الصحف مجع صحيفةو ،صناعة الصحف" الصحافة بأا " رازيط فيليب دي"و يعرف 
املراد اآلن بالصحف أوراق مطبوعة و ،يشتغلون فيهاو نتسبون إليهاالصحافيون القوم يو ،قرطاس مكتوب

  .1"العلوم على اختالف مواضيعها بني الناس يف أوقات معينةو تنشر األنباء
تستخدم للداللة " الصحافة"الذي يصدره جممع اللغة العربية أن كلمة " املعجم الوسيط"و جاء يف 

) Presse(معىن مقابل لكلمة و ،أي املهنة الصحفية) Journalisme(معىن مقابل لكلمة  ،على معنيني
فدلّ على األول بلفظ الصحافة  ،قد فرق املعجم بني هذين املعنينيو ،أي جمموع ما ينشر يف الصحف

  .2)بفتح الصاد(على الثاين بلفظ الصحافة و ،كالصناعة) بكسر الصاد(
هي شيء مرتبط و "Press"عىن تستخدم كلمة صحافة مب" Oxfordأوكسفورد "و يف قاموس 

 ،يقصد ا الصحيفةو ،"Journal"هي تعين أيضا و ،املعلوماتو نشر األخبارو الطباعةو بالطبع
تشمل إذن " الصحافة"فكلمة  ،مبعىن الصحفي" Journaliste"و ،مبعىن الصحافة" Journalisme"و

  .3الصحفي يف الوقت نفسهو الصحيفة
يعادهلا و ،" Daily book"تعين باإلجنليزية و ،"كتاب يومي"عين فرنسية تال "Journale"و كلمة 

 "Durnali"كلمة و ،)يوم(الفرنسية  "Jour"هي مشتقة من كلمة و ،الالتينية "Diurnals"كلمة 
فرنسا يف القرن الثامن عشر للتعبري على و استعملت يف أوربا خاصة يف إجنلتراو قد تطورتو ،)يومي(

  .4اجلريدة اليومية
فعند دخول  ،من املصطلحات لوصف الصحافة بأشكاهلا املختلفةاألوربيون عديدا و دم العرباستخ

الوقائع "منها جريدة و ،"الوقائع"كان يطلق عليها لفظة  ،الصحافة ألول مرة يف مطلع القرن التاسع عشر
نت تباع ا نسبة إىل قطعة من النقود كا" غازتة"مسيت كذلك و .الطهطاويكما مساها رفاعة " املصرية

  .كما أطلق عليها اجلورنال ،الصحيفة

حيث يقال أن  ،على الصحف يف أوائل عهدها تقليدا لألوربيني" الغازتة"و قد أطلق العرب لفظ 
فشملت هذه التسمية فيما بعد كل  ،"غازتة"كانت تسمى  ،م1656 مأول صحيفة ظهرت يف البندقية عا

  .الصحف بال استثناء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جامعة احلاج خلضر   ،اإلسالميةو كلية العلوم االجتماعية ،اجستري غري منشورةرسالة م ،، املعاجلة الصحفية النتفاضة األقصىهند عزوز  1

 .06 .ص ،2005/2006 ،باتنة
 .14 .ص ،1959 ،مصر، دار املعارف ،علمو ، الصحافة، رسالة، استعداد، فنخليل صابات 2
 .37 .ص ،، مرجع سابقفاروق أبو زيد  3

4 http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm 
.10/10/2006 ،تاريخ الزيارة   

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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يف بريوت أطلق عليها اللفظ " حديقة األخبار"جريدة  ،م1858عام " اخلوريخليل "و عندما أنشأ 
هو  ،الباريسية" برجيس باريس"اللبناين صاحب " الكونت رشيد الدحداح"كان و ،"جورنال"الفرنسي 

فما كان من  ،بعدهو الصحف يف ذلك العهدجرى جمراه أكثر أرباب و ،"صحيفة"من اختار لفظ أول 
هو الذي ناظر الكونت رشيد و ،نطينيةطيف القس" اجلوائب"صاحب  ،اللبناين" قأمحد فارس الشديا"

و هي الصحف املكتوبة " (جريدة"إالّ أن عقد العزم على استعمال لفظ  ،الدحداح يف بعض املسائل اللغوية
لدى مجع من الصحفيني مبعناها " اجلريدة"من ذلك الوقت شاع لفظ و ،)كما وردت يف معاجم اللغة

  .يالعصر

  ،مبعىن اجلريدة" النشرة"لفظة " النحلة"صاحب  ،"لويس صابوجني"كالقس  ،و قد استعمل بعضهم
يف بريوت " النشرة األسبوعية"و "النشرة الشهرية"هكذا صنع املراسلون األمريكيون أصحاب و. الةأو 
  . غريهمو

قد استعملتها و ،"خلربيةالرسالة ا"و "الورقة اخلربية"و من املسميات اليت أطلقت على الصحافة 
هو االسم الذي و ،"أوراق احلوادث"منها كذلك و ،حف العربية يف اجلزائرصأكثر الو ،"املبشر"جريدة 

  .يف القسطنطينية" كوكب العلم"لة جم ئمنش" جنيب نادر صويا"أطلقه للداللة على صحف األخبار 

 ،"إبراهيم اليازجي"كان الشيخ  ،أول من استعمله يف الوطن العريبو "الة"و هناك كذلك اسم 
 مسا مقاما أو وضحو أي عال" جلّ"أصلها الفعل " الة"لفظة و ،م1884عام " الطبيب"عندما أصدر جملة 

  .من مثّ فإن اسم الة يعين إيضاح احلقائقو ،ظهرو
 " Newspaper") الصحيفة(اجلريدة : ومل يبق منها سوى ،و قد اندثرت املسميات السابقة كلها

فإننا سنقصر استعمال لفظ الصحافة على  ،مبا أن جمال الدراسة هو الصحفو ،Magazine "1"الة و
  .فقط) الصحيفة(ة داجلري

  
  

  
   :اصطالحاتعریف الصحافة  .2.1

  :منهايتخذ مصطلح الصحافة تعريفات خمتلفة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm تاريخ    

10/10/2006الزيارة،   

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm


الصحافة المكتوبة كوسیلة  اتصال جماھیري /  الثالثالفصل 
    / ــــــــــــــــــــــــــــ

 
67

ميكن  ،رموز ثابتةاخلرب حمتفظ ا ضمن و الرأيو هي الفكر ،إنّ الصحافة هي الكلمة املكتوبة" •
 افة هي رمز للحريةإن الصح ،حماورا بالطريقة اليت حتلو لناو ،التدقيق فيهاو حتليلهاو مراقبتهاو استرجاعها

  ".حتديد العالقة مع الصحيفة –حبريته  –احملاور الذي ميكن و رية القارئهي تأكيد حلو

 تنمية و اإلعالم احلر ثقافةو ،مهي وسيلة إعالو ،احلوار ثقافةو ،إن الصحافة هي منرب للحوار" •
  .1"كان طريقا حنو احلقيقة اخاصة إذ ،طريق ارتقاءو

 طبيعة هذه الرسالةو ،رسالةو ،متلقٍو ،عناصر العملية االتصالية من مرسل تيف هذا التعريف ذكر
 اإلعالم وسائل كما أشار إىل خصائص. اقتصر لفظ الصحافة على الكلمة املطبوعة فقطو ،أا رموزو

إىل أن احلرية كما أشار الصحيفة،و ة اليت حتكم املتلقيطبيعة العالقو التعرضو حرية االختيارمن  ،املطبوعة
من خالل و بذلكو ،ترقيتهو تسهم يف تنميتهو ،يف اتمعتقوم الصحافة بوظيفتها شرط أساسي ألن 

تعريف اقتصار استعماله يؤخذ على ال، والتعريف فإن الوظيفة األساسية للصحافة هي إظهار احلقيقة
        أن كثريا من خرباء اإلعالم يرون أن الصحافة تشمل كافة وسائل؛ إذ للصحافة على املواد املطبوعة

الصحافة و، يقصدون ا الصحف املطبوعةو ،الصحافة املطبوعة: يقسمون الصحافة إىل و أجهزة اإلعالمو
أي كافة أجهزة اإلعالم اليت تستخدم الصورة جبانب  ،فزيونالصحافة املرئية أي التلو أي اإلذاعة ،املسموعة
االتصال و بينما يرى آخرون أن الصحافة هي إحدى أجهزة اإلعالم ،الكلمة املقروءة أو املنطوقةو ،الصوت
  .2أبقاها تأثرياو أقواها أثراو الرئيسية

خاصة يف امليدان و ،الصحافة هي القناة الرئيسية اليت بواسطتها تصل إلينا األخبار األساسية" •
إذ أن كثريا من الصحف متتاز  ،يؤخذ عليه تغليب امليدان السياسي على امليادين األخرى، و3"السياسي
  .دون غريهاإال أن يكون صاحب التعريف يقصد الصحف املتخصصة بالسياسة  ،بالتنوع

اتصال يومي أمهيتها تنبع من كوا و ،مسيطرة حالياو الصحافة هي وسيلة إعالمية سائدة"  •
  .4"التحليل إىل القارئو ،الرأيو هدفه نقل اخلرب ،مباشر باجلماهري

صحافة فقد تكون ال ،يف حني ال يشترط فيها ذلك ،جاء يف هذا التعريف أن الصحافة اتصال يومي
  .املهم يف ذلك انتظام صدورهايومية أو أسبوعية أو غريها، و

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .114 .ص ،1998 ،لبنان ،التوزيعو النشرو املؤسسة اجلامعية للدراسات ،اإلعالمو الدعاية الرأي العام، ،رامز عمار ،هاين الرضا  1

2   http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm   
.10/10/2006تاريخ الزيارة،   

 .11ص  ،1984 ،اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية ديوان ،السمعية البصريةو السمعيةو ، الصحافة املكتوبةروالن كايرول  3
 .54 .ص ،1998 لبنان، ،ي العلميةددار اليازور ،اإلعالنو الترويج ،علي حممد بابعة ،بشري عباس العالق  4
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 بأمانةتثري اهتمامهم و ، هلا تأثري يف مصاحل الناساملعلومات اليتو الصحافة وسيلة نقل األخبار" •
  .1" التأثري على أفراد اتمعهلا قوة فعالة يفو

أا إحدى أهم املهن اليت تنقل للمواطنني " على الصحافة "العربية العامليةاملوسوعة "و عرفت 
حول  اآلراءيف تكوين تساعد الناس  االعامل أمجع، كمو أمتهم ،األحداث اليت جتري يف حميط جمتمعهم

  .2"التلفازو اإلذاعةو االتو الشؤون اجلارية من خالل الصحف
كما أضاف  ،اهتمامات اجلمهورو و يشري التعريف إىل أن الصحافة جيب أن تعرب عن روح األمة

وسع استعمال مصطلح الصحافة ليشمل ميع الوسائل و ،الصحافة منها التوجيهوظائف  ذكر بعض
  .إضافة إىل اعتبار الصحافة مهنة كغريها من املهام ،تلفزيونو إذاعةو جمالتو صحفاإلعالمية من 

صناعة إصدار "أن الصحافة هي " اإلعالم"جاء يف معجم  ،و إىل معىن قريب من هذا التعريف
كما أا  ،التسليةو التعليمو نشر الرأيو نشر املقاالت دف اإلعالمو ذلك باستقاء األنباءو ،الصحف
فضال عن أا من أهم  ،اهليئة احملكومةو بني اهليئة احلاكمةو األفكار بني أفراد اتمعو لتبادل اآلراء واسطة

  .3"وسائل توجيه الرأي العام
كما  ،التسليةو التعليمو هي اإلعالم ،أضاف هذا التعريف أن للصحافة وظائف أخرى غري التوجيه

ذلك باعتبار أن الصحافة هي و،احملكومنيو بني احلكامو ،تمعوسيلة للحوار بني أفراد او أداة ةأن الصحاف
أحد أكرب الصحفيني " ويكهام ستيد"إىل هذا ذهب أيضا ، وحارس للدميقراطية يف اتمعات العصرية

هي و ،أكثر قليال من احلرفة إن الصحافة: "حيث قال"Timesالتاميز "الذي عمل رئيسا لتحرير جريدة و
بذلك يضيف هذا التعريف وظيفة أخرى من و ،4"املرفق العامو فهي بني الفن ،شيء خيتلف عن الصناعة

  .هي وظيفة اخلدمة العموميةو ،وظائف الصحافة

املعلومات الشارحة إىل مجهور القراء من خالل و الصحافة هي العملية االجتماعية لنشر األخبار" •
  .5"الصحف املطبوعة لتحقيق أهداف معينة

ارها مهنة أو من خالل بتكزت على تعريف الصحافة من خالل اعسابقة رنالحظ أن التعاريف ال
عملية اتصالية و دون أن تفرق بني الصحافة كمؤسسة ،اجلمهورو تقدمها للمجتمعو الوظائف اليت تقوم ا

 بذلك اقتربت تلك التعاريف كثريا من اعتبار الصحافةو ،بني الصحافة الوسيلةو واجتماعية) إعالمية(
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .177 .ص ،2000. ب.د ،دار اللسان العريب ،، معجم مصطلحات اإلعالمخضري شعبان  1
 .06 .ص ،مرجع سابق ،هند عزوز  2
 .124 .ص ،1994 مصر، ،دار الكتاب املصري،2ط، معجم مصطلحات اإلعالم ،ي بدويأمحد زك  3
 .14 .ص ،مرجع سابق ،خليل صابات  4
 .22 .ص ،1992 ،مصر ،عامل الكتب ،، حبوث الصحافةحممد عبد احلميد  5
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استبعاد املفاهيم القريبة و بذلك فهي ال تكفي لوحدها لتحديد مفهوم الصحافةو ،م شيئا واحدااإلعالو
  .حتدد بدقة املفهوم الذي سنتبناه الدراسةو سنورد اآلن التعاريف اليت ميكن أن تضيق االو ،إليها

طبوع الصحافة من الوسائل املطبوعة اليت تعرف على أا عبارة عن مساحات من الورق امل" •
 .1"منتشرة من األفرادو لنقل الرسائل االتصالية من القائم باالتصال أو املرسل إىل أعداد كبرية ،بطريقة آلية

تنقسم من حيث شكلها و ،وزع يف مواعيد دوريةتو ،الصحف هي كل ما طبع على الورق" •
 أسبوعية ،ية مسائيةيوم ،يومية صباحية :إىلكما تنقسم من حيث صدورها  ،جمالتو وطبيعتها إىل جرائد

  .2"تصدر على فترات معينة أو مرة واحدة خالل العام ،دوريةو شهريةو نصف شهريةو ،نصف أسبوعيةو

يكون و ،يعلق عليهاو يشرحهاو ،الصحافة هي مطبوع دوري ينشر األخبار يف خمتلف ااالت" •
 .3"بغرض التوزيعو ذلك عن طريق مساحات من الورق املطبوع بأعداد كبرية

تصدر من مخس إىل سبع  ،اجلرائد هي يوميات إخبارية تطبع عادة على الورق ذي نوعية رديئة" •
 4".الوطنية أو الدولية ،اجلهوية ،تغطي مساحات خمتلفة حسب طبيعتها احملليةو ،مرات يف األسبوع

األخبار أمهها  ،تشمل موضوعات متنوعةو ،اجلريدة أو الصحيفة هي النشرة اليت تصدر يوميا" •
إىل جانب املوضوعات  ،الوقوف على آخر األنباءو يف مقدمتها األخبار اليت يراعى فيها السبق الصحفيو

ي دورية تقدم تقريرا عن لكن قد يتوسع يف املعىن فيقصد ا الة األسبوعية أو أو ،األبواب الثابتةو املتغرية
 .5"األحداث

قد تصدر  ،مطبوعة على ورق رخيص جدا ،املواد الترفيهيةو الصحافة جمموعة من املعلومات" •
 .6"أو كل أسبوعني أو مرة يف الشهر ،يوميا أو أسبوعيا

ال ميكن  ،من خالل التعاريف السابقة جند أا مجيعا تشري إىل أن للجريدة أو الصحيفة مسات معينة
ثريا إىل ما هي تقترب كو ،أن نسمي أي مطبوع جريدة أو صحيفة إال إذا توفرت هذه السمات أو املعايري

     سبع مسات ) الصحيفة(مؤرخ الصحافة األمريكي املعروف من أن للجريدة " إدوين إميري"ذهب إليه 
   :هيمعايري  أو

  .أن تنشر أسبوعيا على األقل. 1
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .44 .ص ،مرجع سابق ،اجتاهات التأثريو نظريات اإلعالم ،حممد عبد احلميد 1
 .22 .ص ،1996،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،اإلعالمو علم اجتماع االتصال ،أمحدغريب حممد سيد  2
  .48 .ص ،مرجع سابق، ، مدخل إىل االتصال اجلماهرييدليو فضيل 3
 .53 .ص ،املرجع السابق  4
 .923 .ص ،3مجمرجع سابق،  ،املوسوعة اإلعالمية ،حممد منري حجاب  5
 .11 .ص ،1965 ،مصر ،ة النهضةبمكت ،حممد سلمة ،ترمجة ، اتمع الدميقراطيمكانتها يفو اجلريدة ،يلددوان برا  6
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  .أن تطبع بآالت الطباعة. 2
  .فئاتهو أن تكون متاحة جلميع طوائف اتمع. 3

  .يف ااالت ذات املوضوعات املتخصصة أن تنشر األخبار ذات االهتمام العام. 4
  .أن يستطيع قراءا كل من تلقى تعليما عاديا. 5

  .أن ترتبط بوقتها. 6
   .1أن تكون مستقرة عرب الوقت. 7

أوتو "أو مستمدة من التعريف العلمي الذي قدمه  ،و هذه املعايري أو السمات السبع تشبه كثريا
 Frankfurterفرانكفوتر زيتونج "رئيسا لتحرير الذي كان  ،للصحيفة" Otto Grothجروث 

Zeitung"، داي زيتونج "الذي وضع مؤلفا أمساه وDie Zeitung  "الصحيفة حسب و ،أي الصحيفة
تظهر بانتظام يف و ،سسة اقتصاديةتصدر عن مؤو ،نشرة تطبع آليا من عدة نسخ:" هذا التعريف هي 

ذات و ،ذه النشرة املطبوعة أن تكون ذات طابع عاملييشترط يف هو ،فترات متقاربة جدا أقصاها أسبوع
تذيع و كما يشترط فيها أيضا أن تنشر األخبار ،تتعلق على اخلصوص باألحداث اجلارية ،فائدة عامة

  .2"االحتفاظ بهو تعطي معلومات بقصد تكوين مجهورهاو حتكم على األشياءو ،األفكار

   :معانم للداللة على أربعة أن الصحافة كلمة تستخد" فاروق أبو زيد"و يرى 

v  التجارة من و جانب يتصل بالصناعة: وهلا جانبان ،الصحافة مبعىن احلرفة أو املهنة :األولاملعىن
جانب يتصل بالشخص الذي و ،اإلعالنو ،اإلدارةو التسويقو التوزيعو ،التطويرو ،خالل عمليات الطباعة

 جيري األحداثو األخبارشخص الذي حيصل على ؛ أي ال"الصحفي"فمنها اشتقت كلمة  ،اختار الصحافة
  .كافة الفنون الصحفية األخرىو ،التعليقو كتابة املقالو التحقيقات الصحفيةو

v  التحقيقات و األحاديثو كاألخبار ،الصحافة مبعىن املادة اليت تنشرها الصحيفة :الثايناملعىن
فهناك فنون التحرير  ،بالعلمو عىن تتصل بالفنهي ذا املو ،غريها من املواد الصحفيةو ،املقاالتو ،الصحفية
فن  املقال إىلإىل فن  ،إىل فن التحقيق ،من فن اخلرب إىل فن احلديث ،على اختالف أنواعها ،الصحفي
  .هي كذلك متنوعةو هناك كذلك فنون اإلخراج الصحفيو ،العمود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm 

.10/10/2006تاريخ الزيارة،      
 .15 .ص ،، مرجع سابقخليل صابات  2

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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فالصحافة تتصل بالفن من مثّ و ،قواننيو صارت علما له قواعدو ،و قد تطورت الفنون الصحفية
مقاال، من حيث أن املوهبة شرط الزم للصحفي الذي يقدم للصحيفة خربا أو حديثا أو حتقيقا أو  ،كذلك

 بنسب خمتلفة حسب استعداد احملررينو ،هي كل ذلك يف آن واحدو ،صناعةو فنو إذن حرفة فالصحافة
  .كذلك حسب الظروف اليت يعملون فيهاو ،ميلهمو

v  فالصحف دوريات مطبوعة تصدر من  ،الذي تصدر فيهالصحافة مبعىن الشكل  :الثالثاملعىن
  .يف مواعيد ثابتة متقاربة أو متباعدةو ،تظهر بشكل منتظمو عدة نسخ

v  تمع  :الرابعاملعىنا رسالة تستهدف  احلديث؛الصحافة مبعىن الوظيفة اليت تؤديها يف اأي كو
االقتصادي يف و الواقع االجتماعيهي ذا املعىن تتصل بطبيعة و ،اإلنسان الذي يعيش فيهو خدمة اتمع

مث باإليديولوجية اليت يؤمن  ،االجتماعي القائمو نوعية النظام السياسيو ،اتمع الذي تصدر فيه الصحيفة
  .1هو األمر الذي أنتج املدارس الصحفية املتباينةو ،ا هذا اتمع

الوسيلة اإلعالمية املتمثلة يف الورق  ،)اجلريدة(الصحيفة " ةالصحاف"يف هذه الدراسة يقصد مبصطلح 
؛ أي ة منتظمةفتنوعة تصدر بصمو أشكال صحفية خمتلفةو الذي يتضمن مادة إعالمية يف قوالب ،املطبوع

 تتناول مواضيع متعددة ،نصف الشهريةو ،األسبوعية فمنها اليومية، ،االنتظام يف الصدورو صفة الدوريةهلا 
فيها ما يشبع حاجام املتنوعة يستطيع اجلمهور أن يقتنيها كما ميكن هلم أن جيدوا  ،ةتخصصمنها املو
  ).الدويل(العاملي و الوطين  ،فمنها احمللي ،مع تنوعها أيضا من حيث اال اجلغرايف ،املتباينةو

  : خصائص الصحافة المكتوبة .2
ó إعالم الرأي العام و ،يف نشر األنباءتتمثل  ،إنّ الصحافة وسيلة حديثة إلرضاء حاجة قدمية

  .2والتلفزيون اإلذاعةو لكنها تارخييا تعد من أقدم وسائل اإلعالم مقارنة بالسينماو ،باألحداث يوما بعد يوم
ó األخبار و املضامنيو الرسائل تتيح الصحيفة للقارئ مزية االختيار من بني عدد كبري من

فالقارئ بإمكانه جتاهل املادة أو املوضوع الذي يتنافر معرفيا  ،وعيااليت تقدمها يوميا أو أسب ،املوضوعاتو
من اختيار الوقت املالئم  نهكمتكما  ،الفكريةو اجتاهاته السياسيةو أو اخلرب أو التعليق الذي ال يتوافق ،معه

أكد من للتعرض حملتوياا مع إمكانية الرجوع للمادة أو املوضوع الصحفي الحقا إذا رغب القارئ يف الت
إضافة إىل إمكانية املعاجلة املوسعة للتغطيات  .لالسترجاعقابلة و أو يف استخدام املادة لكوا موثقة ،فكرة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .48-46 .ص-ص ،، مرجع سابقفاروق أبو زيد 1
 181 .ص ،1997 ،مصر  ،دار الفكر العريب ،الرأي العامو ، مدخل إىل االتصالدبعاطف عديل الع 2
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       يستطيع قراءا مرة بذلك فإن قارئ الصحيفة و ،1االتايف عديد من و الصحفية ملختلف املواضيع
  .2يتمكن من تقليب وجوه الرأي فيهاو ،هو يف كل مرة يزداد تثبتا للفكرةو ،أو أكثر إذا أراد
ó  على خماطبة مستويات متعددة من و ،على التنوعللصحافة من ناحية املضمون إمكانيات هائلة

لطالب التعليقات السريعة و ،لطالب االفتتاحية زاويتهو ،لطالب التحليل بابهو ،فلطالب اخلرب صفحته ؛القراء
فقد  ،فضال عن ذلك ،الصفحات يف الصحيفةو أو الثقافية الزواياأو الكاريكاتور أو األخبار االجتماعية 

  .املعلقنيواملفكرين   ،مستويات متنوعة من الكتابأصبحت الصحف اليوم قادرة على اجتذاب 
وعرب  ،و قد أضيفت إىل الصحافة اليوم إمكانية االنتشار العاملي عرب وسائل الطباعة اإللكترونية

  .3األقمار الصناعية

ó صر اإلعالمية يف يرجع ذلك إىل العناو ،جهدا إجيابياو الصحافة من القارئ مشاركة خالقة حتتاج
 الرموزو فهم التلميحات اللبقةو ،تصور املعاينو إذ جيد القارئ حرية كبرية يف التخيلحالة الطباعة؛ 

  .قراءة ما بني السطورو ت املتعددةالتفسرياو
ó  ا  احلجم؛ ةاجلماهري صغريو ملتخصصةإىل اجلماهري ا للوصولتعترب الصحافة من أفضل الوسائلأل

  .4غري مكلفة ماديا مقارنة بالوسائل األخرى

دون  ،املضمونو )الشكلي(على اجلانب التقين إن هذه اخلصائص املذكورة يف احلقيقة يركز أكثرها 
من يرتبط أكثر بالصحيفة إذ أن جمال احلديث أو الدراسة  ،االجتماعية هلاو اإلشارة إىل األمهية السياسية

لذلك نقتصر على هذه  ،كيفية استخدامها من طرف مجهور املتلقنيو املوضوعيةو الناحتني الشكلية
  .دون أن نشري إىل األمهية البالغة للصحافة يف شىت ااالتو ،اخلصائص

  :المكتوبةموجز تاریخ الصحافة  .3
بل هي  ،فالصحف ليست أشياء فحسب ،مكونات كثريةو تاريخ الصحافة هو تاريخ عناصر إن

الصحافة كما كي قصة حتلكي و ،إجنازاتو هي وظائفو ،تأثرياتو هي عملياتأشخاص كذلك، و
كذلك اإلحاطة باألشخاص و ،األخبارو املطابعو أمها تطور الطباعة ،فعليك أن حتيط بأمور كثرية ،ينبغي

  .عليهاالقائمني على الصحافة العاملني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .60 .ص ،، مرجع سابقعبد اهللا الطويرقي  1
 .20 .ص ،1965 ،مصر ،دار الفكر العريب ،مفاهيمهو ، اإلعالم، تارخيهعبد اللطيف محزة  2
  .115 .ص ،، مرجع سابقز عمارمرا ،هاين الرضا  3
 .182 .ص ،، مرجع سابقدبعاطف عديل الع  4
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 مقاالاو الصحيفة يف أخبارهاتطور حمتوى و لصحافة كذلك احلديث عن تغريكما يشمل تاريخ ا
 ة الثابتةاألعمدو احلوادثو الرياضةو صفحات املالو ،)عناوينها(مانشيتاا و ،مساا الذاتيةو إعالنااو
التاريخ العام للصحيفة يشمل عالوة على ذلك عمليات و ،غري ذلك كثريو. ..الكاريكاتورو الصورو
إىل غري  ،1...للجمهور أو بطرق تقدميها ،مثل تلك املتعلقة بتجميع األخبار أو باختيارها ،حفية متعددةص

  .ذلك من العناصر اليت تشكل يف جمموعها التاريخ العام للصحافة

  :الغربيفي العالم المكتوبة تطور الصحافة . 1.3
استغرق األمر قرونا و ،استخدام اللغة لقد استغرق اإلنسان ماليني السنني حىت توصل إىل القدرة على

قصة الكتابة هي قصة االنتقال من الكتابة و ،عديدة حىت أصبحت الكتابة إحدى حقائق احلياة اإلنسانية
الرسوم املعربة إىل الكتابة الرمزية اليت تستخدم حروف بسيطة للتعبري عن و التصويرية عن طريق الصور

  .2ةمث الكتابة األلفبائي ،أصوات حمددة
كانت حمفورة يف ألواح من الصلصال و ،و ال شك أن األلواح السومرية هي أوىل النصوص يف العامل

إن مل تكن ذات و ،كانت الوسيلة اإلخباريةو ،اليت تعرف اليوم بأا أوىل الكتابات املسماريةو ،الطازج
  .للعصرإال أا كانت تعبريا تسجيليا أمينا  ،حدة ساخنة

ليال د كانت األلواح املصنوعة من حجر الشيست أو العاج ،لف الرابعة قبل امليالديف األ ،و يف مصر
  .3على وجود الظاهرة نفسها

نقلها من مكان إىل و هي عملية محل الرسالة املكتوبة ،لقد كانت املشكلة الكربى للكتابات القدمية
ن من الصعب نقله عرب لكن كاو ،فاحلجر كوسيط كانت لديه القدرة على التحمل عرب الزمن ،آخر

أصبح من الضروري البحث عن وسيط يتيح عملية نقل الرسائل  ،مع تعقد اتمعات القدميةو ،املسافات
  .4املكتوبة عليه بسهولة

ذلك يف و ،صناعته بواسطة الصينينيو ،لقد تطورت الكتابة بصورة ملحوظة بعد اكتشاف الورق
منهم انتقلت هذه الصناعة و ،عرب الفاحتون صناعة الورقتعلم المث ... "Hotiهويت "عصر اإلمرباطور 

انتشار إال أن عملية  ،ذلك خالل القرن الثاين عشر امليالديو ،كاختراع جديد إىل بقية الدول األوربية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .34 .ص ،مرجع سابق ،أمحد بدر 1
 .94 .ص ،مرجع سابق ،ليلى حسني السيد ،حسن عماد مكاوي  2
 .45 .،ص15ج، 2003دار نابلس، لبنان،  ،موسوعة املعارف الكربى ،أنطوان جنيم  3
 .97 .ص ،، مرجع سابقليلى حسني السيد ،حسن عمادي مكاوي  4
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انتقلت بعد ذلك إىل و ،اخلامس عشرو خالل القرنني الرابع عشر رق يف الكتابة على نطاق واسع كانتالو
  .1يف القرن السابع عشرالواليات املتحدة 

أن " حممود اجلوهري"فقد ذكر  ،اهتم بإصدارهاو ،إن قدماء املصريني هم أول من عرف الصحافة
شخص يدعى أشرف على حتريرها و ،املصريني القدامى أصدروا أول صحيفة نقشت على احلجر بوجهيه

 ،ت نسخها حوايل املائةبلغو ،الطبقة احلاكمةو كانت توزع بصفة شهرية على قادة اجليشو ،"بتاح"
انت املادة التحريرية لتلك و ،حيوطه األسرى مقطوعي الرأس حتت قدميه" مينا"تصدرا صورة الفرعون و

مثل  ،التعبريات الرمزية أو الشعاراتكما استخدمت  ،بطوالت القادةو ،الصحيفة تدور حول أنباء املعارك
  .2إشارة للنصر على األعداء"ينطح قلعة ثورا "كانت تصور و ،تلك املستخدمة يف الصحف اآلن

الصحيفة احلديثة متثل و ،إنّ املالمح األساسية املرتبطة بالصحيفة اجلماهريية ممتدة يف أعماق التاريخ
الكوريون يستخدمون نوعا من و فقد كان الصينيون ؛فترات زمنية عديدةو جتمعا لعناصر من جمتمعات

كما أن  ،3الطباعة يف أورباقرون عديدة من اكتشاف ذلك قبل و ،الورق للطباعةو اخلشب احملفور عليه
ظهرت يف و ،.م.ق 911أا صدرت عام يعتقد  اليت" كني بان"صحيفة  هي أقدم صحيفة عرفها العامل

كال الصحيفتني عرفتهما و ،"تسينغ باو"تدعى  ).م.ق 500( بكني نشرة شبيهة بالصحيفة القضائية حوايل
  .4الصني

كانت  ،الرومانية يف أوج جمدهاعندما كانت اإلمرباطورية و ،امس قبل امليالد أيضاو يف القرن اخل
لترسل بعد  ،مث ينسخها العبيد نسخا متعددة ،يكتبها رجال الدولة ،الرسائل اإلخبارية من األمور املعهودة

تأسس  ).م.ق 60(يف عام و ،الطريق أمام اخلرب املنسوخ فتحبذلك و ،ذلك إىل أجزاء اإلمرباطورية كافة
نشرة إخبارية يومية تعلق يف فلقد جعل احلكومة تنشر  ؛ما يشبه جرائد اليوم" يوليوس قيصر"بواسطة 
األحداث "تعين و ،"Acta Durna"تسمى و ،كانت مكرسة لصورة رئيسية إلعالنات احلكومةو ،احملكمة
  .5أو الوقائع الرمسية" اليومية

أو املخطوطة باليد املظاهر األوىل للصحافة األوربية خالل الرسائل اإلخبارية املنسوخة  تلقد شكل
كان يكتبها جتار األخبار تلبية لرغبة بعض و ،غريهاو... أملانياو مث إجنلترا ،يف إيطاليا ،القرن الرابع عشر

كان هلؤالء التجار مكاتب و ،املتعطش إىل معرفة أهم أحداث العاملو الشخصيات الغنية ذات النفوذ الكبري

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .25-24 .ص-ص ،، مرجع سابقاهللا حممد عبد الرمحن عبد  1
 .41 .ص ،2005 ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،مذكرة يف تاريخ اإلعالم ،شدوان علي شيبة  2
 .87 .ص ،، مرجع سابقساندرا بول روكيتش ،ميلفني ديفلري  3
 .120 .ص ،، مرجع سابقرامز عمار ،هاين الرضا  4
 .11 .ص ،21ج ،، مرجع سابقأنطوان جنيم  5
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، جزء من القرن السادس عشرو ،ظلت تعمل حلسام خالل القرن اخلامس عشر ،ارية جيدة التنظيمإخب
ر اكان جتو ،كذلك سائر العواصم األوربيةو ،وكان يوجد يف مدينة البندقية مكاتب كثرية من هذا النوع

دونوها من أخبار ليميلي عليهم ما مجعه و ،الذين يعرفون الكتابة أو يشتريهم ،العبيد وناألخبار يستأجر
اليت كانت ختتلف عن رسائل  ،خاصة رسائل األخبار العامةو ،التوزيع على املشتركنيو للبيع وهاديعو

  .1االقتصادو املعلومات املوجهة لكبار رجال السياسة
ىل عملة معدنية نسبة إ- "Gazette - اتيتالغاز"ى يسمأو ما ، لقد كانت هذه النشرات املنسوخة

،  على وجه واحدو عليها األخبار بعرض الصفحة عطبتواحدة مستطيلة  عبارة عن ورقة -طالياصغرية يف إي
لتوزيعها على الناس يف األسواق أو يف غريها من األماكن ) اجلوالني(لباعة املتجولني ل ملَستكانت و

  .2ن تصدر بصورة منتظمةألا مل تك ،ا باملعىن الصحيحد صحفًعغري أن هذه األوراق مل تكن ت ،املزدمحة
عندما اخترعت الطباعةعن طريق  ،م1454إن بداية ظهور الصحف بشكلها املعاصر يعود إىل عام 

        ،الدنياو الكنيسة يف نشر مواضيع م الدين) املطبعة(م هذا االختراع دخو ،صف احلروف
 املمتدة ما بني القرنني السادس عشرخالل الفترة  ،أصبحت من عوامل اإلصالح الديين يف العامل املسيحيو
املطابع بعد ذلك روائع كتب القرون مث نشرت  ،"اإلجنيل"بع هو ن أول كتاب طُوكا ،السابع عشرو

حبيسة خزائن  تبعد أن كان ،وضعتها مبتناول اجلميعو ،كتب عصر النهضة بنسخ كثريةو ،الوسطى
  .3كاناالقتصاد للتجار يف كل مو نقلت أخبار التجارةو ،الكتب

أخذت الصحف تظهر يف كل  ،و مع التقدم التكنولوجي الذي طرأ على الطباعة يف سائر أحناء أوربا
 ،بعضها اآلخر أعاق تطورهاو ،ة على تطور الصحافةيقد ساعدت بعض املناخات السياسو ،ااالت تقريبا

كان يعتمد و ،ابع عشرالقرن الس يف قسطا من االزدهارميكن التأكيد بأا حققت  ،لكن بصورة عامةو
 أملانيا ،فرنسا ،الدول اإلسكندنافيةو إجنلتراقد انتعشت خالله الصحافة يف و ،على الصحف كصلة وصل

  .الواليات املتحدةو
ا اململكة خالل القرن السابع لقد ارتبط ظهور الصحافة يف بريطانيا بالتطورات السياسية اليت شهد

 ؛املناخات االستبدادية اليت كانت سائدة يف مطلع هذا القرن قد تطورت صحافة بريطانيا وسطو ،عشر
ملنح تراخيص للمطابع احلكومية  عدأُالذي " تيدور"فالصحافة احلرة كانت شبه معدومة نتيجة لنظام 

وجدوا  ،ا من األشخاص من الذين جتاوزت محاستهم حلرية التعبري حدا معينايف الواقع فإن عددو ،يةمسالر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1    http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm   

.10/10/2006تاريخ الزيارة،   
 .12 .ص ،21ج ،مرجع سابق ،أنطوان جنيم  2
 .12 .ص ،املرجع السابق  3

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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إال أن  ،م1476أول صحيفة إجنليزية مطبوعة سنة " وليام داكستون"قد أنشأ و ،شانقاملبال أنفسهم على ح
 راعيتكانت ،  وم1621األنباء مل تبدأ بالظهور بصورة متفرقة يف سائر أحناء إجنلترا إال سنة " صحائف"

  .1القيود املفروضة على حرية الصحافة بنشرها أنباء من خارج البالد
و يوجه على و ،ففي هذه الفترة ، ازدهار الصحافة اإلجنليزية إىل حرب الثالثني عاماى الفضل يفعز

  .مفيدةو أصبحت أخبار احلرب شعبية )م1648(و )م1618(التحديد ما بني السنتني 

ففي ذلك العام وصل الصراع بني  ؛املولد احلقيقي للصحافة الربيطانية )م1648(و يعترب عام 
      الصحف كمنشورات تنقل أخبار الثورة ظهرت و ،يف بريطانيا إىل ذروته بني اجلماهريو اإلقطاعيني

حىت انتهى األمر " وليام"وقفت تلك الصحف يف مواجهة امللك و ،"الصحف الطائرة" أطلق عليها اسمو
 ،ظهر تأثريها يف خمتلف األوساطو ،قد انتظمت الصحف الربيطانية يف الصدور منذ ذلك احلنيو ،بإعدامه

  .2غري ذلك مما يهم القراء آنذاكو ،حركة السفنو التجارةو املالو ت اهتماماا بني السياسةتنوعو

   الغازيت"هي صحيفة و ،)م1631(ماي  30و يف فرنسا صدرت أول صحيفة منتظمة بتاريخ 
LA GAZETTE"، وقبلها     ،نسخة)1200(توزع و ،كل أسبوع ،صفحة) 12(كانت تصدر يف و

  .انفسبورغو برباغ) م1597(مثل حماولة عام  ،وج بالنجاحتلكنها مل تكانت عدة حماوالت 
لوجورنال دو باري "صدرت صحيفة يومية يف فرنسا هي  ،نصفو بقرن" الغازيت"و بعد صدور 

Le journal de Paris " 3)م1660(ظهرت أول صحيفة يف أملانيا عام ، و)م1777(جانفي  01يف.  

 م1960بدأت عام  ،فقد مر تأسيس الصحافة فيها بعدة جتارب ،يكيةأما يف الواليات املتحدة األمر
لكنه مل يستمر بإصدارها بسبب ما واجهه من مشاكل حول القضايا اليت  ،"سيبنيامني هار"أسسها و

  م1833لكن تاريخ تأسيس الصحافة األمريكية يعود فعال إىل عام  ،تكررت احملاوالتو ،أثارا صحيفته
نيويورك صن "هذه الصحيفة تدعى  ،"بنس واحد"؛ أي مقابل " Pennyالبين "فة بصحا تما مسيهي و

New York Sun " 4"بنيامني داي"اليت أنشأها.  
طبع منها تو ،ها اجلمهور العادياليت يستطيع شراَء)  The penny press(و متثل صحافة البين 

 ،لك احلنيذالتجارية يف عملية اإلصدار منذ  إذ دخلت العملية ،أعداد كبرية، البداية الفعلية لصحافة اجلمهو
امتألت الصحف من أجل ذلك و ،بالتايل األرباحو زيادة اإلعالنو ،ذلك من أجل زيادة توزيع الصحيفةو

 مث حدثت تغريات ،...غري ذلكو نشر القصص املسليةو ،العنفو اجلنسو باألخبار املثرية عن اجلرائم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .121-120 .ص-ص ،جع سابق، مررامز عمار ،هاين الرضا  1
 .121 .ص ،املرجع السابق  2
  .28-27 .ص-ص ،2003 ،اجلزائر ،دار هومة ،املعلوماتو جمتمع اإلعالم ،حممد لعقاب  3
  .122 .ص ،ابق، مرجع سرامز عمار ،هاين الرضا 4
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نطاق جتميع و سرعةو قنيات التكنولوجية احلديثة يف الطباعةالتو تطورات أخرى باستخدام اآلالتو
أعقب  ،مث ظهرت صحافة املقال. غريهاو اإلخراجو يف تقدمي األخبارو ،توزيع الصحفو يف بيعو ،األخبار

وظهرت  ،ما صحبها من صراع صحفي للسيطرة على سوق نيويوركو ،ذلك مرحلة الصحافة الصفراء
قد بدأ هذا العدد يف التناقص يف و ،أكرب عدد من الصحف اليومية م1917 كما شهد عام وكاالت األنباء،
قد ظهر اهتمامها باألخبار اخلارجية و. ري حمتويات الصحيفة بصفة عامةالحظ تغكما ي ،السنوات التالية

  .1التعليميةو كذلك املوضوعات العلميةو وزادت فيها الصور

   :العربيفي الوطن المكتوبة الصحافة . 2.3
     ،من أعمال الشام" دير قزحيا"صلت املطبعة إىل الشرق العريب يف أوائل القرن السابع عشر إىل و

    اقتصرت على نشر الكتب الدينية كاإلجنيل و ،م1702ت املطبعة العربية سنة ئنشيف مدينة حلب أُو
سنة " نابليون"بعة أدخلها أول مدينة مصرية تقام ا مط اإلسكندريةكانت و ،ليم املسيحية دون غريهااالتعو

  .2بإنزال املطابع الفرنسية من سفن احلملة إىل املدينة م1798
 Le courrierبريد مصر "بتأسيس صحيفة  ،م1799و كانت بداية الصحافة يف مصر عام 

d'Egypte"، ا  ،كانت جريدة أدبية ال تعىن بالسياسةوألن املصريني كانوا ضد وكان ذلك مقصود
  .3نسي آنذاكاالحتالل الفر

يف و ،"حديقة األخبار"أول صحيفة بعنوان  م1858عام " خليل خوري"فقد أسس  ،أما يف لبنان
أما يف سوريا فقد ظهرت الصحافة عام  ،م1860أول صحيفة ظهرت عام " الرائد"تونس كانت صحيفة 

أول " ربطرابلس الغ"كانت صحيفة و ،"سورية"عندما أصدر الوايل العثماين صحيفة باسم  ،م1865
اليت أصدرها الوايل و ،م1869" الزوراء"تلتها يف العراق صحيفة  ،م1866صحيفة مطبوعة يف ليبيا عام 

ويف عام  ،"صنعاء"عندما ظهرت صحيفة  ،م1877كما عرفت اليمن الصحافة يف  ،"مدحت باشا"التركي 
عرفت فلسطني الصحافة بينما  ،على يد األتراك" احلجاز"صدرت يف السعودية أول صحيفة باسم  م1882

. من اإلسكندرية مبصر إىل القدس بفلسطني" النفري"حيث نقل أحد الفلسطينيني صحيفة  ،م1908عام 
متتاز اآلن بوجود العديد من الصحف و ،أيضا عرفت الكويت الصحافة مع صدور أول جملة هي الكويت

يف و ،م1939لصحافة يف البحرين عام كانت بداية او ،"السياسة"صحيفة و "القبس"مثل صحيفة  ،العامة ا
  .4م1929عام " االحتاد"صحيفة اإلمارات صدرت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .36 .ص ،مرجع سابق ،أمحد بدر  1
 . 37 .ص ،رجع سابقامل 2
 .123 .ص ،ابق، مرجع سرامز عمار ،هاين الرضا 3
 .48 .ص ،، مرجع سابقشدوان علي شيبة  4
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   :الجزائرالصحافة في . 3.3
تكان ذلك مع صدور العدد األول و ،رب اجلزائر أول بلد يف املغرب العريب عرف اإلعالم املكتوبعت
 أصدرا السلطات االستعمارية اليتو ،م1830يف يونيو ) L'estafette d'Alger" (بريد اجلزائر"جلريدة 

  .لرفع معنويات اجليش الغازي

) صحيفة 150حوايل ( ،و كان النشاط اإلعالمي املكثف للمستوطنني مع اية القرن التاسع عشر
  .توزيع الصحف الصادرة بفرنساو إىل استرياد باإلضافة

ول صحيفة يصدرها جزائري فتذكر بعض املصادر أن أ ينيأما النشاط اإلعالمي املستقل للجزائر
 ،احلق: بينما تؤكد مصادر أخرى على أسبقية صحف أخرى مثل  ،م1907عام " كوكب إفريقيا"كانت 
  .1الصديقو ذو الفقار ،األخبار ،املنتخب يف مصاحل العرب ،النصيح

يجة نت ،ال جذريةو لكنها مل تكن شاملة ،و لقد عرفت الصحافة اجلزائرية بعد االستقالل نقلة نوعية
د تاريخ تطور الصحافة بع" دليو فضيل"قد قسم األستاذ و ،الثقايف) االستدمار(خملفات االستعمار 

  : االستقالل إىل املراحل التالية

كما متيزت  اإلعالم،متيزت بغياب نصوص تنظيمية لقطاع  ):1965-1962(املرحلة األوىل / 1
 ا، كم"Révolution Africaine"و "جليشا"وجملة  ،)1962" (الشعب"و "Le peuple"بإنشاء يومية 

كانت هذه اليوميات و   ،تعويضها بيوميات جزائرية تصدر باللغة الفرنسيةو مت تأميم اليوميات الفرنسية
هيمنتها على الساحة و     متيزت أيضا بتفوق الصحف الفرنسيةو ،متواضعة النوعيةو متشاة املضمون

  .2ذلك قبل تأميمهاو اإلعالمية

الئحة تنظيمية لقطاع اإلعالم أوكلت متيزت بظهور أول  ):1978-1965(رحلة الثانية امل/ 2
إىل " Le peuple"كما متيزت بتحويل يومية  ،قننت تبعيتها للقطاع العامو ،للصحافة دور اخلدمة العمومية

"El Moudjahid "ُألف  203(عطي هلا دفع كبري لتصبح املسيطرة على ساحة اإلعالم املكتوب اليت أ
  ).نسخة

 م،06/02/1982ن اإلعالم الصادر يوم فيها مت وضع قانوو ):1989- 1979(املرحلة الثالثة / 3
بعض و ،)اإلرشاد ،التذكري(بعض االت اإلسالمية اخلاصة و ،)العصر(بظهور جملة دينية رمسية كما متيزت 
 ،املساء بالعربية( م1985يتني عام يوميتني مسائو ،باللغتني) غريبأضواء املسار امل ،املنتخب(األسبوعيات

التحول احملتشم يف املسار السياسي و متثل بعض االنفتاح اإلعالميهي كلها و ،)بالفرنسية ’Horizons lو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 183-182 .ص-ص ،مرجع سابق ،مدخل إىل االتصال اجلماهريي، دليو فضيل  1
 .186 -185 .ص-ص ،مدخل إىل االتصال اجلماهريي، دليو فضيل  2
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وتطوير قطاع  ،بدال من الطابع السياسي ،الذي أراد إعطاء الصبغة الثقافية للمؤسسات اإلعالمية ،للبالد
  .1إشعال فتيل املنافسة بني الصحف املوجودةو ،عدت على تنشيطهسا ،اإلعالم بتجهيزات مادية حديثة

إذ مت إعالن دستور فرباير  ،تعد تتوجيا للمرحلة السابقةو ):1991-1989(املرحلة الرابعة / 4
فتدعم بذلك  ،)39املادة (تنوعها و حبرية الصحافةو الذي مسح بتأسيس اجلمعيات السياسية ،م1989

اإلرشاد  ،السبيل(احلزبية و نشأت الصحف اخلاصةو ،بإصدارات جديدةاإلعالم العمومي اجلهوي 
كانت معظم هذه الصحف و ،" El Forkane، EL Haq، Liberté، L'éveil ،البالغ ،التضامنو

  .ذات مقروئية متواضعة يف بدايتها
 الوحيد العريبفكانت بذلك اجلزائر البلد  ،احزبيو اخاصو اعمومي عنواناً)140(هذه املرحلة  دتشه

الذي شهد انفجارا إعالميغري أنه مل يدم طويال بسبب عدة مشاكل أمهها املشاكل  ،غري مسبوقو اا فريد
  .2فاختفت الكثري من العناوين السياسيةو املادية

جمال و املضمونو من حيث الصدور ،و تشهد الساحة اإلعالمية اليوم عناوين صحفية خمتلفة
منها ما و منها ما هو عناوين قدمية هلا جتربة إعالمية طويلةو ،داد لصحف سابقةمنها ما هو امتو ،االنتشار

  . هو وليد حديث
   :المكتوبةأنواع الصحافة . 4
تإما و ،إما حبسب مستواهاو ،إما حبسب توقيت صدورها ،مد عدة معايري لتصنيف الصحفعت

  . إما حبسب مضمواو ،إما حبسب ملكيتهاو ،حبسب شكل إصدارها

   :صدورھاتقسیم الصحف بحسب توقیت . 1.4
تعندما تصبح مواقيت و ،شهريةو نصف شهريةو أسبوعيةو م الصحف حبسب صدورها إىل يوميةقس

  .3تصبح أشبه بالكتب ،أو نصف سنوية ،أي شهرية أو فصلية أسبوعية؛الصدور أكثر من 
الشهرية يف بنياا ية أو و ختتلف الصحافة اليومية كثريا عن الصحافة األسبوعية أو نصف الشهر

كل من الصحيفة ملهام  مفصالً مع هذا فإن حتليالًو ،أشكال مطالعتهاو أمناط حتريرهاو ،قنيةتالاالقتصادية و
 ؛يدلّ على أنه مل يعد ممكنا التفريق بني طبيعتهما بالدقة نفسها ،التطور احلاضر ملفاهيمهاو الدوريةو اليومية

 ،"قليل من كل شيء كل يوم"فصيغة الصحف اليومية هي  ،مات متشاةدمان لقرائهما خدإذ أما يق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .187 - 186 .ص-ص ،املرجع السابق 1
 .190-189 .ص-ص ،قمرجع ساب ،مدخل إىل االتصال اجلماهريي، دليو فضيل 2
 .129 .ص ،مرجع سابق ،رامز عمار ،هاين الرضا 3
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هاتان الصيغتان مها يف الواقع متماثلتان ال تتمم و ،"قليل من كل شيء كل أسبوع"صيغة األسبوعية هي و
  .1إمنا تسهم فيهاو إحدامها األخرى

) مدن(ئية بأا جرائد تتميز اجلرائد املساو ،أخرى مسائيةو و تنقسم اليوميات إىل جرائد صباحية
أكثر األخبار اليت تنشرها هذه اجلرائد تنتمي إىل و ،بعواصم الدولو غالبا ما تصدر باملدن الكربى فهي

 ،تتابع األخبار اليت سبق نشرها باجلرائد الصباحيةو ؛ أي أا تستكمل"أخبار املتابعة"و "األخبار املستكملة"
ا بالعديد من األخبار اجلديدة اليت مل تتمكن اجلرائد الصباحية من رغم ذلك فاجلرائد املسائية تنفرد كثريو

 ،أسعار النقدو آخر أسعار البورصةو نتائج بعض املباريات الرياضيةو مثل األخبار احلكومية ،احلصول عليها
جند أن  ،األمريكيتنيو إفريقياو غالبية دول العامل الثالث يف آسياو يف حني تنتشر اجلرائد الصباحية يف أورباو

سبب ذلك أن ار العمل ينتهي يف الواليات و ،املسائية تنتشر يف الواليات املتحدة األمريكيةالصحافة 
  .2يف حني أنه ينتهي متأخرا يف الدول األخرى ،املتحدة مبكرا

يف حني تقوم اجلرائد األسبوعية بتحليل هذه  ،إن اجلرائد اليومية تقوم مبتابعة األحداث اجلارية
 جتميع األحداثو يساعدها يف ذلك الوقت الذي يتيحه اإلصدار األسبوعي للتأملو ،تفسريهاو داثاألح

لذلك نرى اجلرائد األسبوعية تتمتع مبا  ،دالالاو اخلروج من ذلك بتحليل عميق ألبعادهاو ،الربط بينهاو
ت األسبوعية من حتليل لألحداث ومبا تتميز به اال ،تتميز به اجلرائد اليومية من متابعة لألحداث اجلارية

    .3تفسريهاو

   :مستواھاتقسیم الصحف بحسب  .2.4
 ؛ ألن املستويات تتنوع بتنوع الصحفن غري املمكن حتديده بصورة واضحةمو إن هذا املعيار نسيب

 ؛صحف رخيصةو ،رصينةلكن هناك معيار تصنيف عام يقضي بتصنيف الصحف إىل صحف و ،تعددهاو
تتجنب األخبار و الفكرية اجلادةو واد اإلخباريةختتار املو ،ترتكز على األخبار الصحيحةاألوىل هي اليت 

فإا تسعى إىل ترويج  - "الصحف الصفراء"طلق عليها و ي-أما الصحف الرخيصة ،امضمونو شكالً ةاملثري
الفنية ور املغامرات للشخصيات السياسية واالجتماعية أخباو التحريض السطحيو ،األخبار املثرية

  .4املشهورة

إىل صحف  ،مضيفا إليها حجم اجلمهور أو التوزيع ،و هناك من يقسم الصحف حسب مستواها
هي رخيصة و ،حيث أن الصحف اجلماهريية هي الصحف ذات التوزيع املرتفع ،صحف النخبةو مجاهريية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15 .ص ،، مرجع سابقبيري ألبري 1
 .145 .ص ،مرجع سابق ،فاروق أبو زيد  2
 .146 .ص ،املرجع السابق 3
 .130. ، صمرجع سابقهاين الرضا، رامز عمار،   4
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 ،اجلنسو ،مثل اجلرائم ،املوضوعات اليت تثري اهتمام القارئ العاديو ،كثريا ما تم باألخبارو ،الثمن
الغريبة و األحداث الطريفةو ،املاليةو الفضائح السياسيةو ،شخصياته البارزةو جنوم اتمعو ،الرياضةو

ذلك عن طريق و ،األسلوب اجلذاب يف اإلخراج الفينو هي تعتمد األسلوب السهل يف الكتابةو ،املسلية
 )التابلويد(أكثرها مييل إىل الصدور يف احلجم النصفي و ،ةاملثريو العناوين امللفتةو التركيز على املانشتات

  .أوربا الغربيةو خاصة يف الواليات املتحدةو
       هي تم بتحليل األخبار و ،لكن مستوى مادا أعمقو ،فتوزيعها أقل ،أما جرائد النخبة

  .1تفاصيلهاو تفسريها بالدرجة نفسها اليت تم بنشر األخبارو
تم الفين وإخراجها و متيل إىل االتزان يف عرض املادةو ،ة غالبا منا تكون مرتفعة الثمنو جرائد النخب

ال و ،الرياضةو اجلنسو السياسية أكثر من اهتمامها بأخبار اجلرميةو االقتصاديةو بنشر األحداث الدولية
  .2"ستاندراال"غالبا ما تصدر يف احلجم الكبري املعروف بـو ،تنشر الفضائح إال يف أضيق نطاق

؛ميت تسميات أخرىكما س يف حني  ،طلق عليها أيضا الصحافة الشعبيةإذ أن الصحافة اجلماهريية ي
3بالصحافة املتميزةسمى صحافة النخبة ت.  

اكما تأخبار و ذلك عن طريق نشر األخبار املثريةو ،عرف أيضا الصحافة اليت تسعى لزيادة مبيعا
هذا النوع من الصحف يف بلدان الغرب مثل  نتشريو ،"صحافة اإلثارة"ـاجلنس بو الفضائحو ،اجلرمية

يف أوساط خاصة  ،ا يف البالد اإلسالمية يف السنوات األخريةكبري كما أا القت انتشاراً ،أمريكاو بريطانيا
 .4الشباب

   :إىلتنقسم و :الصحیفةأنواع الصحف طبقا لمیول  .3.4

     ،ار من مادة الرأي العمومي ما يالئم دعوا السياسيةهي الصحف اليت ختتو :الرأيصحافة ) أ
  .5إىل هدفهاجتعله وسيلة لتعزيز رأيها للوصول و ،يؤكد فكرا احلزبيةو

تضعه ضمن إطار من و ،هي الصحف اليت ترتكز على تقدمي خرب حلدث معنيو :اخلربصحافة ) ب
أكثر من تركيزها على التعليق على  ،نتائج هذا اخلربو معىنو تتيح للقارئ فهم مغزى ،املعلومات
  .6األحداث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .145. ، صمرجع سابقفاروق أبو زيد،   1
 .146 .ص ،املرجع السابق  2
 .19 .ص ،مرجع سابق ،بيري ألبري  3
 .80 .ص ،مرجع سابق ،ليندا لبيض  4
 .126 .ص ،مرجع سابق ،أمحد زكي بدوي  5
 .557 .ص ،2ج ،1993 ،2ط ،مصر ،النشرو املؤسسة العربية للدراسات ،املوسوعة السياسية ،عبد الوهاب الكيايل  6
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   :إىلتنقسم و :المكانيأنواع الصحف طبقا لمدى االنتشار  .4.4

تتناول مواضيع تتعلق و ،هي الصحف اليت تركز على نطاق جغرايف حمددو :احملليةالصحف ) أ
واع الصحفية تكون قريبة من عليه فهذه األنو ،تنتقي من األخبار ما يهم سكان اإلقليمو ،بالنشاطات احمللية

ل يعايش ما يكتبه قبِاملستو ،عترب وليدة حميطهللصحفي سهولة تغطية األحداث اليت ت مما حيقق ،املواطن
فيساعده ذلك على إبعاده  ،لمما جيعله يعايش الواقع احلقيقي الذي حيياه من خالل كتابات املرس ،لرساملُ

مما جيعله واقعه املعيش و فرق بني ما يراه من خالل وسائل إعالميةيف العن االنفصام الذي حيياه البعض 
  .1يستيقظ منه دومنا فائدة ،يعيش يف خيال تام

هي تلك الصحف اليت تريد الوصول إىل و ،عرف أيضا باجلرائد القوميةتو :الوطنيةالصحف ) ب
  .2الدوليةو األخبار العامليةو مةمتيل إىل القضايا الوطنية العاو ،مجيع القراء يف الدولة اليت تصدر فيها

حيث يؤكد أحدمها  ،عن اجتاهني متباينني يف الصحافة اليوميةر االختالف بني هذين النموذجني عبِي
يف حني يبحث اآلخر على إرضاء احلاجة إىل معرفة  ،الدوليةو اء الوطنيةنبصفة األو على تنويع املضمون

هي من  ،الذي تستطيع اليومية معاجلته ،ليت يتمتع ا اخلرب احملليهذه اجلاذبية او ،الناحيةو أخبار املنطقة
            هي تضمن أيضا وجود كمية من الصحف احمللية األسبوعية و ،األسباب القوية لتعلق القارئ بصحيفته

  .3حياة قرائها اليومية فحسبيف مشاكل و اليت حتصر مدى إعالمها يف أحداث منطقة توزيعها ،أو اليومية

تم و ،اليت تصدر فيهاهي اليت يتجاوز توزيعها حدود الدولة و ):العاملية(الصحف الدولية ) ج
  .أكثر مما تم باألحداث الوطنية باألحداث الدولية

إن االعتماد على اال اجلغرايف أو االنتشار املكاين للصحيفة ال يكفي وحده لتحديد نوعية 
يف حني أا  ،األحداث اليت تتناوهلاو حفا هلا صبغة احمللية من املضمونأنّ كثريا ما جند أن ص الصحيفة؛ إذ

  .وطنية من حيث التوزيع 

   :الملكیةأنواع الصحف من حیث  .5.4
  ).عمومية(صحافة القطاع العام  ،صحافة حزبية ،)خاصة(صحافة مستقلة  :أقسامو تنقسم إىل ثالثة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
، ص 2003 ،توري، قسنطينةن، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة متوبة يف اجلزائرالضوابط األخالقية للصحافة املك ،طفسعاد فري 1

57 . 
 .146 .ص ،مرجع سابق ،فاروق أبو زيد 2
 .20 .ص ،، مرجع سابقبيري ألبري  3
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إضافة  ،حمتوى كل نوعو إن مل حنلل مضمون إن هذا التقسيم ال ميكن أن يعكس بعض املسميات
  .1اليت يقوم عليها كل نوع من األنواع السابقةاملبادئ و إىل معرفة األسس

تقوم على خدمة و ،هي الصحف التابعة للسلطة احلاكمة ):العامالقطاع (الصحف العمومية ) أ
بل على  ،سات احلكومية أو قراراالنقد السياستعمل حتاليلها اليت نادرا ما تو من خالل أفكارها ،النظام

يف يكون هدفها غالبا حتقيق مبادئ السلطة احلاكمة و ،تسعى للترويج لتلك القرارات ،العكس من ذلك
  .حتقيق التنمية

 ،اليت ميتلكها األشخاصو ،هي تلك الصحف املستقلة عن الدولةو ):املستقلة(الصحف اخلاصة  )ب
 ،املصادر املباشرة للتمويلما يطغى عليها جانب اإلعالنات باعتبارها غالبا و ،أو عبارة عن شركات مسامهة

  . فهي يف أحايني كثرية متثل صحف املعارضة ،لسياسااو من جهة أخرى تكون أكثر نقدا للسلطةو

             سواء كانت سليمة  ،أفكاره هي الصحف الناطقة باسم احلزب مؤيدةًو :احلزبيةالصحف ) ج
ا نظر ،هي يف أحيان كثرية ال تالقي الرواج الكبريو ،وسيلة دعائية أكثر منها وسيلة إعالمية فهي ،أو خاطئة

  .2وهكذا ،وسطية حمايدة ،ميينية حمافظة ،هناك من يقسمها إىل يسارية راديكاليةو ،للتشكيك يف مصداقيتها

   :المضمونأنواع الصحافة المكتوبة حسب  .6.4
 الرياضيةو الفنيةو األدبيةو فهناك الصحف السياسية ،منهاختتلف الصحف حبسب املضمون لكل 

بصورة عامة ميكن تصنيف و ،صحف األلعاب املختلفةو ،صحف األزياءو صحف السياراتو ،االقتصاديةو
  .الصحف املتخصصةو الصحف العامة :كبريتنيالصحف يف فئتني 

ا متنوعة مع تغليب موضوع أي أن موضوعا ،و الصحف العامة هي اليت تتناول خمتلف املوضوعات
  .معني على بقية املوضوعات حبيث تنطبع بطابع هذا املوضوع

وهي املقصودة على الغالب عندما  ،و يتوجه هذا النوع من الصحف عادة إىل اجلماهري غري املتجانسة
  .3 باب اإلعالمتذكر الصحافة يف

ازداد اهتمام الصحافة  ،رفة املتخصصةإقبال القراء على املعو ،و ألمهية التخصص يف احلياة املعاصرة
 ،الة األسبوعيةو اليت أصبحت تشكل اآلن معظم مواد الصحيفة اليومية ،احلديثة بالصفحات املتخصصة

 ،اجلرمية ،الفن املرأة، ،إىل إصدار صحف متخصصة للرياضة ،دفع ذلك معظم املؤسسات الصحفيةو بل
  .غريهاو االقتصادو الدين األطفال،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   .68 .ص ،1995 ،جامعة اجلزائر ،رسالة ماجستري غري منشورة ،القيم اإلخبارية يف الصحافة العمومية املكتوبة بالعربية ،مسري لعرج 1
 .60-59 .ص-ص ،مرجع سابق ،طفسعاد فري ،نقال عن ،1986العصر و الصحافة ،سعد الدين خضر 2
 .131 .ص ،مرجع سابق ،رامز عمار ،هاين الرضا  3
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  : حافة املتخصصة على ركنني أساسينيالصو تقوم 
  .القراءاجلمهور املتخصص من / 2املادة الصحفية املتخصصة    / 1

  :املتخصصةبذلك يكون هناك نوعان من الصحف و

فالصحيفة  ،الصحف اليت تقدم مادة متخصصة جلمهور متخصص من القراء: النوع األول ♦
  .تقدم مادة متخصصة لقراء متخصصني ،و االقتصاديةالنسائية أو الطبية أو اهلندسية أو اإلدارية أ

          كالصحيفة الرياضية  ،الصحف اليت تقدم مادة متخصصة جلمهور عام من القراء: النوع الثاين ♦
يدخل يف هذا و ،أي الصحف اليت تقدم مادة متخصصة جلمهور عام غري متخصص ،أو الصحيفة الفنية

  .1االت األسبوعية العامةو ،مثل اجلرائد اليومية ،الصحف العامةالنوع غالبية الصفحات املتخصصة يف 
يعد أبرز مسات األلفية الثالثة يف  ،و على الرغم من أن الصحافة املتخصصة أو اإلعالم املتخصص

 والفن واهلوايات ،األدبو اإلعالنو الدعايةو املهنو األطفالو ،االقتصادو السياسةو الدين(خمتلف ااالت 
فإن  ،رغم هذا التعدد يف التخصصو إال أنه ،)املرأةو الرجل(اجلنس البشري و ،حل العمرية املختلفةلمرال

 ،كمبيوتر ،فلك ،صيدلة ،هندسة ،طب(هناك عشرات ااالت املعرفية األخرى مثل ااالت العلمية 
األنشطة و جهاادوريات كثرية تعرب عن توو ليس هلا صحف) املعادن املختلفة و علوم البحار ،صحراء

  .2أو املتخصصون فيها قوم ا أفرادهااملختلفة اليت ي

   :المكتوبةوظائف الصحافة . 5

الصحيفة بتعدد املراحل التارخيية اليت مير ا اتمع الذي تصدر به تزداد و إن وظائف الصحافة تنمو
ور الذي حيققه اتمع تضيف كل مرحلة تارخيية وظائف جديدة للصحافة لتليب احتياجات التط حيث

  .3خالل هذه املرحلة التارخيية

     ،املرئيةو املسموعةو لقد اختلف العلماء يف حتديد وظائف وسائل اإلعالم بكل أشكاهلا املقروءة
  : هي كالتايلو ،االتصال للمجتمع أول من أشار إىل الوظائف اليت يؤديها" هارولد السويل"ويعترب العامل 

           سواء خارج اتمع ،توزيع املعلومات املتعلقة بالبيئةو ذلك من خالل جتميعو ،مراقبة البيئة .1
  .أو داخله

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .14-13 .ص-ص ،2001، مصر، التوزيعو دار الفجر للنشر ،، الصحفي املتخصصامساعيل إبراهيم  1
 .36 .ص ،2003 ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،صحافة األطفال، مدخل إىل مرفت الطرابيشي  2
 . 56 .ص ،مرجع سابق ،فاروق أبو زيد 3
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توجيه السلوك كرد فعل هلذه و التعليق على األحداث يف البيئةو التحليلو الترابط مبعىن التفسري .2
 .هو ما يعين إجياد الرأي العامو ،األحداث

املعايري االجتماعية من جيل إىل املعلومات والقيم وتماعي من خالل توصيل نقل التراث االج .3
 .1آخر

تيح هلا من مبا أُ -نا هذه يف أيام ،كغريها من وسائل االتصال اجلماهريي ،الصحافةلقد جتاوزت 
ما تعارف عليه باحثو االتصال من وظائف  -مبا اكتسبته من أمهية يف حياة الناس و إمكانيات تقنية متطورة

 ،اليت أسهم ا باحثون آخرون ،لقد توالت على تلك الوظائف اإلضافات الالحقة ،سائلتقليدية لتلك الو
 املساندةو مأخرى كالدعالذي أضاف وظائف " ديفيتو"مثل و ،الذي أضاف التسلية أو الترفيه" رايت"مثل 

ت التجارية اخلدمامية ميكن اعتبارها مروجا للسلع والذي رأى أن الوسيلة اإلعال "رامش"مثل و ،التعليمو
 .2يةنبيننا كأفراد مشريا بذلك إىل الوظيفة اإلعال

   :اإلخباریةالوظیفة  .1.5
أو النفع بالنسبة  ،الكاملة لألحداث ذات األمهيةو ،غري املنحازةو الرواية األمينة"إن األخبار هي 

ذوي و لوا كأعضاءالرصيد املشترك من املعرفة الذي ميكن الناس من أن يعم" كما تعين أيضا  ،3"للجمهور 
ملشاركة يف أنشطة بذلك يكفل او ،الوعي االجتماعيو يدعم التآزرو ،فعالية يف اتمع الذي يعيشون فيه

  . "احلياة العامة

        إذ تعمل على تزويد الشخص مبجموعة من املعطيات  ؛ثل الوظيفة األساسية للصحافةي متفه
فالفرد بطبعه حمب  ،أكثر اندماجا معهو الذي يتواجد فيه الدالالت اليت جتعله دائم االتصال باحمليطو

حيث أصبح البحث عن  ،من هنا ميكن القول أن اخلرب مبثابة العمود الفقري للخدمة اإلعالمية ،...لالطالع
  .4نشرها جوهر صناعة اإلعالم املعاصرو السبق إليهاو التقاطهاو األخبار

 آراؤهم حول العامل الذين يعيشون فيهو أحكام الناسإن األخبار تشكل األساس الذي تنبين عليه 
  .5املعرفة هي القوةو على ضوئه جيري تصريف شؤون حيام اليومية ؛ ألن اخلرب أساس املعرفةو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ،اجلزائر ،قسنطينة ،جامعة منتوري ،رسالة ماجستري غري منشورة ،تنمية الوعي البيئي يف اجلزائرو الصحافة املكتوبة ،بن حيىي سهام  1

 .34 .ص ،2005
2 http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm 

.10/10/2006 ،تاريخ الزيارة   
 .21 .ص ،مرجع سابق ،يلددوان برا  3
 .69 .ص ،مرجع سابق ،ليندا لبيض  4
 .40 .ص ،مرجع سابق ،طفسعاد فري  5

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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إذا عض " تقول إنه  ،حتدده كشيء خارج عن املألوف ،غري أن هناك بديهية معروفة بشأن اخلرب
ذا عض الرجلُأما إ ،فإن هذا ليس خرباً الرجلَ الكلب غري أن من يقرأ أية  ،"فإن هذا هو اخلرب الكلب

فهناك  ،صحيفة عادية سيدرك أن هذا ال يكاد ينطبق إال على نسبة قليلة من املواد املقدمة له صفة األخبار
  .اليت فيها مفاجآت من نوع خاصو ،املتوقعةو مساحة واسعة يف كافة الصحف خمصصة لألحداث العادية

فبعض الصحف تسود أعمدا  ،مثرية ميكن أن يشوه األخبارو عل الصحف مسليةإن حماولة ج
وحيدة اليت كأا األشياء الو هذا ما جيعلها تبدوو ،الفساد لغرض كسب القراءو املآسيو بأخبار اجلرمية

  .1تستحق الذكرو وقعت
       تعريف اخلرب و ،اإليديولوجية ألصحااو إن للخرب تعريفات متنوعة بتنوع املشارب الفكرية

لذلك فإن  ،حتديد الوظائف اليت جيب أن تقوم ا الصحفو مفهومه ينعكس أيضا على املمارسة املهنيةو
إذ ميثل األوىل املدرسة املهنية  ،التعريفني السابقني ميثالن مدرستني خمتلفتني من املدارس الصحفية

يف حني تقوم الثانية على  ،ضررويو كل ما هو مهمأي تقدمي  ،الثاين ميثل مدرسة اإلثارةو، )االحترافية(
  . تقدمي ما ميكن أن يثري االهتمام

      مثل اهلجوم أو احلرب أو الوباء  ،الطبيعية رإن الصحافة تعمل على حتذير اتمع من األخطا
 ،مفيدةكما أا تعطي للفرد معلومات  ،التنمويةكاألخبار االقتصادية واجلوية و تنقل معلومات نفعيةو
 لكنها قد تتسبب يف زيادة اإلحساس بالفقرو ،ومتكنه من ممارسة قيادة الرأي ،احتراماو تضفي عليه هيبةو
  .2التخدرو ختلق روحا من الالمباالةو ،احلرمانو

  : يفة اإلخبارية توافر ثالثة عناصرالوظ تشترطو 

سواء عن طريق  ،صر املكملة لهالبحث عن العناو ،أي تتبع اخلرب من نشأته حىت ايته :التكامل. 1
  .املعلوماتاملصادر األصلية أم أقسام 

إال أن املوضوعية الكاملة  ،هي من أهم مبادئ حترير اخلرب يف اتمعات الدميقراطية :املوضوعية. 2
     مهما حاول الصحفي الوصول إليها فسوف تظهر بعض العناصر و ،ال ميكن أن تتحقق ،حالة مثالية

فإن االلتزام باملوضوعية هو الركن األساسي لكل عمل  ،م من ذلكوعلى الرغ ،الفردية االجتاهاتو
هنا ال بد من التفرقة بني و ،أركانهو التحقق من صحة اخلربو لتحقيق هذا املبدأ ال بد من البحثو ،صحفي

  .مد للخربعبني التحريف املتو ،عدم كفاية املوضوعية ألسباب خارجة عن اإلرادة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .26 -23. ص-ص ،مرجع سابق ،يلدرابدوان   1
 .11-10 .ص-ص ،1992 ،اجلزائر ديوان املطبوعات اجلزائرية، ،االتصال عامل ،آخرونو عزي عبد الرمحن  2
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 الذي يؤدي إىل فهم احملتوى من جانب املختصني ،هو الوضوح يف العرضاملقصود  :وحالوض. 3
من مثّ عدم فهم و ،مع جتنب خطر التبسيط الذي قد يؤدي إىل التحريف ،عامة الشعب على السواءو

بعض الفئات باالستهانة احلذر من املبالغة يف التبسيط ألن ذلك يؤدي إىل شعور و ،املشكلة كما ينبغي
  .1كائهمبذ

   :العامالتأثیر في الرأي و التفسیرو وظیفة الشرحو الصحافة .2.5
    كانت األخبار العسكرية و ،كانت الصحف حىت العصور احلديثة صحف أخبار قبل كل شيء

، وظل تطغى على غريها من األخبارو ،أعمدة الصحف –حىت اية القرن الثامن عشر–الديبلوماسية متأل و
إال  ،نشرهاد أمهية بفضل تقدم وسائل نقله وبل ازد ،العنصر الرئيسي يف الصحف) م19( القرن اخلرب حىت

  .أن الصحيفة مل تبق مقصورة على نشر األخبار
   مث يف أمريكا الشمالية  ،بدأت تتطور يف إجنلترا أوالو ،و عندما بزغت مشس الدميقراطية احلديثة

         اآلراء و بحت الصحيفة أداة لنشر األفكارأص ،ألغيت الرقابةو ظهرت حرية الرأيو ،فرنساو
  .مناقشتهاو

بل  ،فكان لكل حزب ،صدرت مئات الصحف السياسية ،م1789سنة و ملا قامت الثورة الفرنسية 
 ،انتشارها يف البالدو منت صحف الرأي بنمو الدميقراطيةو ...رأيهالكل مجاعة صحيفة أو صحف تعرب عن 

بذلك فإنه ميكن اعتبار الثورة الفرنسية و ،2ل ذلك بفضل تقدم التعليم العامكو ،باخنفاض عدد األمينيو
فقبل  ،الحتالل الرأي مرتبة الوظيفة الثانية الرئيسية للصحافة أو، بداية التاريخ احلقيقي لصحافة الرأي

عدم  نظرة...  الصحافة من جانب النخب املثقفةكان ينظر إىل –حيث سيطرت الصحافة اخلربية  -الثورة 
ليست ما الصحيفة ؟ :" بقوله" جان جاك روسو"وف الفرنسي هذا ما عرب عنه الفيلسو ،االحترامو التقدير

... احملتقرة من قبل الرجال املثقفنيو ال تفيد قراءا املهملة... ال إفادة فيهاو ابرة ال فضل هلاسوى نشرة ع
  ".ا فوق غرورهماألغبياء غرورو إال يف إعطاء النساء

هذه األوراق مجيعها غذاء " :بقولهالصحف يف موسوعته " ديدرو"فقد نعت املفكر الفرنسي  كذلك
  ". احلكم بدون قراءاو مورد الذين يريدون التحدثو ،اجلهلة

املفكرين الفرنسو ا أن أغلب الفالسفةلذلك مل يكن غريبدوا قبل الثورة مثل فولتريجِيني الذين و، 
  .3قط يف الصحف اليت كانت تصدر يف عصرهم ايكتبو مل ،ديدروو منتيسكيو ،روسو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1   http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm 

.10/10/2006 ،تاريخ الزيارة   
   .19 .ص ،مرجع سابق ،خليل صابات  2
 .59 .ص ،مرجع سابق ،فاروق أبو زيد  3

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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أوربا الغربية و فقد قلبت الثورة مقاييس الصحافة يف فرنسا ،و قد حدث العكس تقريبا بعد الثورة
بعد أن بدأت الصحف تفسح صفحاا  ،رأيو حولتها من صحافة خربية صرفة إىل صحافة خربو ،كلها

للترويج الصحفية املالئمة ألوان أخرى من فنون الكتابة و... صحفيوظهر فن املقال ال ،للرأي جبانب اخلرب
يف التأثري يف الرأي  –صار حامسا بعد ذلك  –بالتدريج بدأت الصحافة تلعب دورا و ،للفلسفة اجلديدة

  .املشاكل اليت تشغل أذهان الناسو ذلك مبا تثريه من مناقشات حول القضاياو ،العام
إىل  بل لقد اندفع عدد كبري منهم ،بعد الثورة نظرة املثقفني إىل الصحافة لذلك مل يكن غريبا أن تتغري

 ،لعل أكرب دليل على تعاظم وظيفة الصحافة كأداة للتأثري يف الرأيو ،إصدار الصحف للتعبري عن أفكارهم
لقد :"اليت كانت لسان حاله" le moniteurلو مونيتور "هو يتحدث عن قيمة صحيفة و "نابليون"قول 
 ،اخلارج معاوسيطي لدى الرأي العام يف الداخل وكذلك و ،هاقوتو حكوميت منيتور قلبلو تجعل

إن نابليون "  :"مترنيخ"ذلك يقول أيضا السياسي  يفو ،1"األم ألنصار احلكومة كلمةَ كانت الصحيفةُو
مدين للصحافة جبيش ق2"ندي على األقل جثالمثائة  وامه.  

    خرب صحافة خرب صرفة إىل صحافة رأي و تطور الصحافة منو يةإن هذا من الناحية التارخي
      ،هذه الوظيفة إمنا نشأت لتعقد اتمعو ،تفسري األخبارو احلقيقة أن الرأي معناه التعليق أو شرحو

 ،مما يتطلب من اإلعالم عامة ،أصبح معظم ما جيري غري مفهوم لإلنسانو ،ترامي أبعادهو ،ازدياد ختصصاته
  .ا لطبيعتهتفسريو ا ملغزاهحافة خاصة شرحالصو

املعلومات ذات القيمة احلضارية يف متناول أذهان و فرجل اإلعالم مسؤول عن جعل كافة احلقائق
التعقيد فإنه يصبح غاية يف  ،العلمي تمع ماو الصناعيو حيث أنه كلما ازداد النمو الفين ،كل الناس

  . ربة الفردية املباشرةبعد عن التجا كل البعيدو ،التجريدو
وحيثه على  ،ذهنه للفهم يهيئو ،يثري انتباههو التفسري أن يوقظ القارئو على الصحفي من خالل 

  . يسليهو يفاجئهو ب ذلك أن يبهجهقد يتطلو ،متابعة القراءة
إىل إن الفرد يف اتمع احلديث ال ميلك من الوقت أو اجلهد أو املال أو العلم ما ميكنه من الوصول 

يكون ففي معظم األحيان  ،أو تكوين صور حقيقية للعامل الذي حوله ،مدلوالت دقيقة جلميع املعارف
احملصول اللغوي للقارئ حمدودالتجسيدو من هنا جاءت أمهية التبسيطو ،قال لها فال يفهم ما ي .  

     ،حمدودة يتحرك يف دائرةو ،مبا أن اإلنسان يعيش يف رقعة جغرافية صغرية على سطح األرضو
يف اتمع  –فإن عليه  ،دون أن يعرف الزوايا األخرى ،ال يدرك من األحداث إال بعض زواياهاو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .60 .ص ،، املرجع السابقزيد فاروق أبو  1
 .74 .ص ،1984 ،مصر ،القاهرة ،دار الفكر العريب ،الدعايةو ، اإلعالمعبد اللطيف محزة  2
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الثقافية اليت تغطي مساحات أكرب مما و االجتماعيةو يف املشكالت السياسيةأن يشارك بالرأي  –الدميقراطي 
و ،ايعيش مكانتغطي حجما زمنيه به الصحافةا على ا أكرب مما يعيش معتمدأجهزة اإلعالم األخرى و ما متد

  .1أمناطو مناذجو أخيلةو من رؤية
فالكثري من األحداث  تفسريها؛و إمنا تتوىل حتليل هذه األحداث ،ال تكتفي الصحافة بسرد األحداث

تلجأ الصحافة إىل استخدام و ،تطورها التارخييو ال ميكن فهمها من دون معرفة خلفية هذه األحداث
 ،التحليالت اإلخبارية: مثل التعليق عليهاو تفسري األحداثو صحفية عديدة ألداء مهمة حتليل أشكال

الرسوم الكاريكاتورية  ،امللخصات لألحداثو التفسريات ،أساليب التغطية التفسريية ،املقاالت االفتتاحية
  .2رسائل القراءومقاالت التعليق  ،األعمدة الصحفية ،احلمالت الصحفية ،الساخرة

إمنا  ،حتلل األحداثو تشرحو إذ أن الصحف حني تفسر ؛)التوجيه(هذه الوظيفة  أيضاو تتضمن 
تقدمي خلفية و ،األخبار أكثر أمهية أمهها أن تقرر أي ،عديدةيكون ذلك بوسائل و ،تفعل ذلك بغية التوجيه

سواء بالنسبة جلميع املوضوعات نة لكلٍاملعلومات املتضم 3من اجلانبني على حد.  

   :التثقیفیةالوظیفة  .3.5
أحد رواد " برسو"تثقيف املواطنني أن قال و لقد بلغ من أمهية الدور الذي تلعبه الصحافة يف توعية

ضرورا يف األوضاع الراهنة لألمة و فائدة الصحيفة لىع كبريٍ ال حنتاج إىل برهان" :الفرنسيةالصحافة 
هذا السبيل  ،بشكل ال يتعبهمو بنفقة قليلةو فرنسيني بال هوادةعلينا إجياد سبيل لتثقيف مجيع الو ،الفرنسية

اليت حتاول و ،بعد القراءةالكبرية اليت مل تعتد  لألمةهذا سبيل التعليم الوحيد ... الصحف السياسية هو
  .4"العبوديةو اخلروج من اجلهل

خاصة ما يتصل بنواحي  ،غري األسلوب األكادميي املتبع يف املدارسبهو زيادة املعرفة " و التثقيف 
لذلك فإنه و ،"فهمه ملا يدور حوله من أحداثو تساعد هذه الزيادة على اتساع أفق الفردو ،احلياة العامة

 تعريفه باخلصائص الثقافية للمجتمعو يدخل يف إطار هذه الوظيفة اكتساب الفرد املهارات االجتماعية
تطبيع الناس على عادات و فاالتصال يقوم بالتثقيف ،5حىت يتم حتقيق التماسك االجتماعي ،التأكيد عليهاو

التكيف مع و للفرد أساليب التعامل مع الناس يهيئمما  ،أمناط سلوكهاو طقوسهاوتقاليد احلضارة و األمة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .12-11 .ص-ص ،عامل االتصال، مرجع سابق ،آخرونو عزي عبد الرمحن  1

2 http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm. 
.10/10/2006تاريخ الزيارة،    

   .14 .ص ،، مرجع سابقيلددوان برا  3
 .60 .ص ،، مرجع سابقفاروق أبو زيد  4
 .71. ، صمرجع سابقليندا لبيض،   5

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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علم االجتماع أن التثقيف و )األنثروبولوجيا(علم اإلنسان و فقد ثبت اآلن بعد دراسات علم النفس ،البيئة
  .الرأي العامو شكيل االجتاهات النفسيةله أثر كبري يف ت
أنه من املستحيل فهم الرأي العام يف أمة من األمم ما مل ندخل يف اعتبارنا تلك " أويدجار"و يؤكد 

جيب علينا أن  أدائهاو لكي نتعرف على اجتاهااة، واألدبية اليت تشكّل شخصية هذه األمو القوى املادية
فاإلنسان يف اتمع يتأثر ؛ تشكل اجتاهاتهو ة اليت تعطي للفرد معتقداتتم بدراسة املنظمات االجتماعي

     كالنقابات  ،اجلماعات ذات النفوذو األقرانو األصدقاءو نظام الدولةو التقاليدو الدينو باألسرة
  .1أجهزة اإلعالم األخرىو الصحفو اهليئاتو األحزابو

   :تعلیمیةو وظیفة تربویة .4.5
غريها من املسائل اجلدلية اليت حتتمل تأويالت و يدور حول مشكالت الساعة إذا كان اإلعالم 
ال شك أن التعليم يساعد على تنمية و ،فإن التعليم يقدم وجهات نظر ثابتة ،وجهات نظر متعددةو ،خمتلفة
السيما  تأخذ أمهية بالغةهو ما جعل وظيفة التربية و ،2تربية الشخصية اإلنسانيةو تقوية ملكة النقدو الفكر

معارف النظرية باعتبارها وسائل للتعليم الدائم الذي يفرضه التجديد املتواصل لل ،بفضل وسائل اإلعالم
خاصة يف البلدان السائرة يف و ،اإلعالمو ملطالبة بنظام مدمج بني التعليما"مما جعل من األمهية  ،التطبيقيةو

  .3"طريق النمو
لبعض الصحف جتارب و ،شر حيث متكن من تعليم اللغةإن وسائل اإلعالم تقوم بدور تعليمي مبا

هو ما و ،فالتعليم فيها مستمر مدى احلياة ،طويلة يف حمو األمية لكوا جامعة للذين تركوا مقاعد الدراسة
لتشجيع  ،تستخدم الدولة اإلعالم إلثارة التعطش إىل مزيد من العلم" :يقولعندما " ولرب شرام"يؤكده 

لنصح من املشرف الزراعي أو األخصائي الفين لتشجيعهم على إرسال أوالدهم إىل الناس على التماس ا
التغلب على اجلهل هو يف حد ذاته جتربة من شأا أن ، واملعرفةحب فازداد  الكتابةو تعلم القراءةو ،املدارس

لتربية على أساس أن ا ،4"جتعل اإلنسان يف أحسن الظروف للوصول إىل ما يرغب فيه يف أقل وقت ممكن
القدرات يف كافة و اكتساب املهاراتو تكوين الشخصيةو هي نشر املعرفة على حنو يعزز النمو الثقايف

  .5مراحل العمر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 13 .ص ،، مرجع سابقآخرونو عزي عبد الرمحن  1
 .12. ، صاملرجع السابق  2

3   Fernand TEROU، l’information, 6ème Edition, Paris, 1983, pp، 42-43 
 .42 .ص ،، مرجع سابقريفطفسعاد   4
 .52 .ص ،1981 ،اجلزائر ،التوزيعو الشركة الوطنية للنشر ،عامل واحدو ، أصوات متعددةآخرونو شون ماكربايد  5
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االجتماعي له من جيل إىل جيل آخر، علم يقوم بنقل املرياث مإن اتمع يستخدم نظام االتصال ك
س القبيلة أو املدينة الصغرية الذي ميارس ميكن مقارنته مبجل ،الصحافة يف هذه احلالةو ،االتصال عامةو

   كما ميكن مقارنته أيضا بدور البيت ... األهداف املنشودةو فراد اتمعوظيفته يف حتقيق االرتباط بني أ
  .1املدرسةو دور العبادةو األسرةو

سواء كان و ،الصحافة خاصة ال ميكن إغفاله أو التقليل منهو إن األثر التعليمي لوسائل اإلعالم عامة
أو كان التعريف شامال لكل ما يعمل على  ،ا على ما يتلقاه الطالب يف قاعة الدرسمقصورالتعليم تعريف 

سواء كان الغرض و... استعماهلازيادة قدرات اإلنسان الفكرية عن طريق املعلومات ذاا أو القدرة على 
          ، التصرف احلكيمو يبهم على التفكري السليمأو تدر ،من التعليم هو معاونة الناس على املالءمة مع البيئة

هلا دور يف  ،الصحافة خصوصاو فإن وسائل اإلعالم عموما ،احلقائق أو تنمية املهاراتو أو نشر املعلومات
2يل عن التعليم مبفهومه الضيق أو العريضهذا الذي ق.  

   :العمومیةمھمة الخدمة و الصحافة. 5.5
   ؛ أي تزويد القارئ بأخبار صحفية العامة دمها الصحافة مهمة اخلدماتمن بني الوظائف اليت تق

يدخل يف نطاق اخلدمات العامة إعالن و ،حيصل على فائدة مباشرة منهاو ،موضوعات ختدمه يف حياتهو
   أماكنها ومواعيد احملاضرات العامة و ،النقدبار السينما واملسرح وخوأ ،مواعيد شركات الطريان الوطنية

أخبار أسواق و العامليةو بار األسواق احملليةأخو اإلعالنات التجاريةو ،وإعالنات الوظائف ،نشرة اجلويةالو
من مثّ توفر على املواطن الكثري من العناء يف عملية و ،إىل غري ذلك ،املعاهدات التجاريةو ،األوراق املالية

  . تنقل له أخبارها داخل مرتلهو ،البحث عن حاجياته اليومية
       ،ينتشر يف الصحافة يف العامل" صحافة اخلدمات"طلق عليه تيارهناك تيار صحفي اآلن ي و

  .3األفكار من وجهة نظر فائدة القارئ املباشرةو يعاجل األحداثو

   :للتاریخمصدر و الصحافة توثیق لألحداث . 6.5
؛ فسرعة يدة هي التوثيقوظيفة جد ،هي اإلعالم أو اإلخبارو ،جنم عن الوظيفة التقليدية للصحافة

من مثّ تضطلع و ،املؤلفات املوسوعية أو املواضيع اليت تعاجلها الكتب حقائق قدمية احلديث جتعلتطور العلم 
بالقيام ذا اليت تسمح هلا   ،مالحقتها بفضل دوريتهاو املعارفو الصحافة املعاصرة مبهمة جتديد املعلومات

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ص ،2005 ،مصر ،دار املعرفة اجلامعية ،يشيبشبترمجة أمحد طلعت ال ،اتمع املعاصرو ، االتصال اجلماهرييآخرونو وليام ريفرز  1

35. 
 .84 .ص ،، مرجع سابقأمحد بدر  2

3   http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm. 
.10/10/2006تاريخ الزيارة،   

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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عدد قراء فضال عن أن  ،دورية الصحيفة بسرعةعاد طبعه ي ال يالذ ،الدور أفضل مما يقوم به الكتاب
  . الكتاب اقل بكثري من عدد قراء الصحيفة

بشكله املعروف أن يليب حاجة املؤرخني إىل مل يعد يف قدرة الكتاب املطبوع  ،و مع ثورة املعلومات
فالصحافة اليومية تقدم  لك؛ذبينما جنحت الصحافة يف  ،أو متابعتهارصد الوقائع التارخيية املتالحقة 

بتلخيص  تقوم يف حني تقوم األسبوعيات أو االت ،للمؤرخ وقائع احلياة االجتماعية يف حركتها اليومية
  .1حتليلهاو هذه الوقائع

أو حني  ،خ حني يتعلق األمر بتسجيل وقائع احلياة اليوميةرِو الصحف تكون مصدرا رئيسيا للمؤ
لكن و ،أو بدراسة تاريخ الصحافة نفسها ،األفرادو الفكرية لألحزابات يتعلق األمر برصد االجتاه

                   الصحف تكون مصدرا ثانويا للتاريخ عندما يتعلق األمر بدراسة احلياة السياسية أو االجتماعية 
  .2أو االقتصادية أو الثقافية ملرحلة معينة من املراحل التارخيية يف جمتمع معني

   :بوظيفتنيكمصدر للتاريخ تقوم  و الصحافة

لكي تصري أحد مصادر  ،االحتفاظ ا لألجيال القادمةو ،وصفهاو تسجيلهاو رصد الوقائع /هلماأو
  . التاريخ

التيارات املختلفة إزاء وقائع أو قضايا تارخيية و آراء اجلماعاتو القيام بقياس الرأي العام /ثانيهما
  .3معينة

اا ما حيتفظ مجهلذلك كثريمن أية جريدة رغم أن معظم األعداد و ،ور القراء بالنسخ اليت يشترو
    ى بلَيفة ال تحمع ذلك فإن حمتويات الصو ،عفا عليها الزمان مبجرد صدور العدد التايل هلاتصبح قدمية 

من  فاملكتبات حتتفظ مبجموعات كاملة للعديد ،إا تاريخ للجنس البشري ،اال يعفو عليها الزمان أبدو
أن ع أنت تستطيو ،ا ورقية حىت تكون باستمرار يف متناول اجلمهورأو نسخ ،الصحف مصورة بامليكروفيلم

كيف كانت احلياة لكن إذا كنت تريد أن تعرف و ،تطالع معظم األحداث التارخيية اهلامة يف كتب التاريخ
  .4هاحينت فإن أفضل طريق لذلك هو قراءة الصحف اليت صدر ،خالل تلك األحداث

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 http،//www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm 

.10/10/2006تاريخ الزيارة،    
 .64 .ص ،مرجع سابق ،فاروق أبو زيد  2
 .75 .ص ،، مرجع سابقليندا لبيض  3
 .12-11 .ص-ص ،مرجع سابق ،يلددوان برا  4

http://www.moqatel.com/MOKATEL/data/Bohoth/Fnon_Elam14/shafa413/study_home.htm
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  :اإلعالنیةالوظیفة . 7.5
اخلدمات إىل و املعلوماتو أداة تسويقية لتوصيل األفكار" اإلعالن بأنه " Ulanoffالنوف ي"يعرف 

أو يستخدم أية وسيلة  ،الوقت املدفوع أجرمها يف الوسائل اإلعالميةو يقوم باستغالل اخلربو ،مجاعة ما
  .1"عالقته بالسلعة املعلن عنهاو وضيح هوية املعلنيقوم اإلعالن بتو ،اتصالية أخرى لنقل رسائله

لعلها بالنسبة لكثري من القراء تكاد تكون و ،و تتناثر اإلعالنات املوزعة على مجيع صفحات اجلريدة
لكنها و ،لذلك فإن بعضا من علماء اإلعالم يرى أن اإلعالنات هي أخبار ،مساوية لألخبار يف أمهيتها

ما و الزالزلواالغتياالت و حتفظ التوازن يف الصحيفة اليت تنشر أخبار الفيضاناتأا بذلك و ،أخبار سعيدة
  .2شابه ذلك

من  كاف من أجل البقاء ال بد أن يتوفر للصحيفة عددالبقاء، وإن من بني مسؤوليات الصحف 
على وجه و ،اعلى أصحاا عائدا مناسب ردتو ،من اإلعالن حىت يغطي كل نفقاا قدر كافو ،املشتركني
لذلك  ،3الباقي من اإلعالناتو حصيلة التوزيعو فإن ثلث دخل اجلريدة يأيت من االشتراكات ،التقريب

لكن املعلنني الذين يتحملون و ،أصبح من املعروف أن الصحف تعتمد على اإلعالن يف متويلها إىل حد كبري
لون على هذا الفرق من لقارئ حيصالثمن الذي يدفعه او ،الفرق بني تكاليف إصدار الصحيفة الفعلي

؛ أي أنه يف كل مرة يشتري فيها الشخص علبة سجائر مثال فإنه كمستهلك يدفع تكاليف املستهلكني
  .4اإلعالن اليت تدخل يف متويل الصحيفة

لقد أصبح اإلعالن موردبدونه لن تستطيع و ،للصحف خاصةو ا لوسائل اإلعالم عامةا رئيسي
            بني املنتج  ا هاماًكما أصبحت هذه الوسائل من خالل اإلعالن وسيطً.. .يف نشاطهااالستمرار 

  .5ا يف ميدان التسويقاملستهلك لتمثل مكانا متميزو

هو األمر و ،لقد كان لزيادة إيرادات الصحف من اإلعالن أثر هام يف ختفيض سعر بيع الصحف
ما يسمى بالصحافة الشعبية أي صحافة  إىل ظهور إذ أدى ذلك ،الذي أحدث بعد ذلك انقالبا يف الصحافة

هي و ،هو األمر الذي أدى بعد ذلك إىل ظهور وظيفة جديدة من وظائف الصحافةو ،التوزيع الكبري
  .6وظيفة التسلية أو الترفيه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .344 .ص ،مرجع سابق ،عبد اهللا حممد عبد الرمحن  1
   .74 .ص ،مرجع، سابق ،ليندا لبيض  2
  .13 .ص ،مرجع سابق ،يلددوان برا  3
 .104 .ص ،ابق، مرجع سأمحد بدر 4
 .51، 50، ص ص ، مرجع سابقويليام ريفرز وآخرون  5
 .63، 62، ص ص ، مرجع سابقفاروق أبو زيد  6
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   ):التسلیة(وظیفة الترفیھ و الصحافة .8.5
إذ تساعد وسائل  ،ى التوتر االجتماعيالقضاء علو يئة الراحةو تتمثل هذه الوظيفة يف تقدمي التسلية

تساعده بذلك على الراحة واالسترخاء و ،الصحافة خاصة الفرد على اهلروب من مشكالته اليوميةو اإلعالم
 مساعدته على إطالق العواطفو املتعة اجلماليةو اكتساب الثقافة احلقيقيةو جبانب شغل أوقات الفراغ

  1. املشاعرو
ألنه يوفر له اإلحساس  ،ضرورة للفردإن الترفيه : " "Charlene Brownتشارلن براون "و يقول 

 ،االستقرار حبيث يستطيع مواجهة مطالب احلياة احلديثة أو حىت مواجهة احلياة على وجه العمومو باالرتياح
من  جند البعض يفضل شكالً الذا فإنن ،الشعورو كما أن أفراد اتمع خيتلفون يف درجات اإلحساس

 .Joseph Tجوزيف كالبر "يف حني يرى  ،" متاماً خمتلفاً بينما يفضل البعض اآلخر شكالً ،لترفيهأشكال ا

Klapper " يف كتابه"The effects of Mass Media " الذي " اهلروب من الواقع"أن اصطالح
 إبعاده عن مشكالتهو يستخدمه بعض علماء االجتماع لوصف دور االتصال يف إحساس املتلقي بالراحة

أن  من الواقع لشخص ليس ضرورياً عترب هروباًذلك أن ما قد يو... خمتلفة و حيمل معان كثرية إمنا ،قلقهو
ما إحدى وسائل االتصال بقصد التسلية فإنه يعترب  إذا استخدم شخصو ،"آخر يكون كذلك لشخصٍ
ال بالنسبة لرجل األعمال كذلك احلو ،بصرف النظر عن نوعية املادة اليت يتلقاها ،أيضا هروبا من الواقع

 ،الذي يسترخي لقراءة جملة عن العلوم أو العامل الذي يريد أن يبتعد لوهلة عن الكتابات العلمية اجلادة
يستخدمون وسائل االتصال اجلماهريية بغرض كل هؤالء و ،يتجه إىل قراءة الصفحة الرياضية بالصحيفةو

عن دوافع عالم تعترب وسيلة ترفيهية حمتملة بصرف النظر من هذا املنطلق فإن مجيع وسائل اإلو... التسلية
  .2أفراد اجلمهور

ستحِسو من النقاد من ال ين من املساحة الغالبة  كبرياً يقول إن قدراًَو ،ل اجلريدة لتسلية قرائهابذَأن ت
وضوعات اليت ال غريها من املو ،النوادر الفكاهيةو الكلمات املتقاطعةو أكثر مما جيب ألعمدة السينما ىعطي

جيعلها و لكنه يهبط مبستوى اجلريدةو ،اإلعالنو يقولون إن هذا يرفع التوزيعو ،متت بصلة لألخبار
  .رخيصة

كثرية ال تكاد  ءفمحالت البقالة تبيع أشيا ،غري أن هناك من يرى أن هذا الرأي خيضع للمناقشة
     ،احملل حيث سيشترون أشياء أخرى تكسب من بيعها شيئا على اإلطالق لكي جتر أرجل الزبائن إىل

؛ فالصحيفة مثل أي باع ا أية سلعة منتجة يف السوقمبا أن الصحيفة هلا نفس املزايا اليت ميكن أن تو
فهناك دراسات  ،إال لن جتد قراءو أن ترضي قراءهاو جيب أن تكون جذابة ،مسحوق جديد للتنظيف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .54، 52، ص ص اجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالمحممد عبد احلميد،   1
 .264، ص ، مرجع سابقويليام ريفرز وآخرون  2
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ال يبقى من األبواب اليت ال و ،ف أكثر من أي شيء آخرملعرفة ما يقرأ الناس يف الصح جرىمستمرة ت
طاملا كان  ،ترفه عن قرائها بكل ما تستطيع من سبيل الصحفلسوف تظل و ،وى أقل القليلسشعبية هلا 

  .1هذا ما يريده مجهور القراء
 قالطابع املميز هلذه احلياة هو اإلرهاو ،ظروف احلياة احلديثةو لقد اضطرت الصحف إىل أن تتالءم

إن الناس ، أكثر تعقيداًو األعمال أصعبو ،لقد أصبحت احلياة أثقل مما كانت عليه يف املاضي ،التشتتو
طلب من صحيفته أن متنحه ساعة  ،قد هده العياءو فإذا ما عاد إىل بيته الرجل العادي يعمل كثرياًو ،متعبون

 د منها أن تعلمه بل يطلب منها أن ترفه عنهإنه ال يري ،من القراءة اهلينة اللينة اليت ال حتتاج إىل تركيز
هو لن حياسبها إن جلأت إىل إرضائه بشىت الوسائل اليت و ،أعبائهاو مهوم احلياةمبتغاه نسيان  جلُّو ،تسليهو

  .2اآلداب العامةو ال تقرها األخالق
فهو  ،جلماعاتاو بفضل ما يؤديه لألفراد ،ضروري يف اتمع اإلنساين املعاصرو اط هامإن الترفيه نش

قيودها عن تعقيد احلياة و ةالتوترات النامجو غلب احلاالت من الضغوطأيف  –لو لوقت حمدود و -ينتشلهم
املوجه  جتاه القوي اآلن استخدام الترفيهعلى تسلية اجلماهري بل أصبح اال االتصال قاصراً يبق ملو ،املتزايدة

  .3ة تنمي اجتاههم مبا يعود عليهم بالفائدةمهارة ترفيهيو ،لزيادة استمتاع األفراد بوقت طيب

ت أحباث علم النفس على أن اإلنسان يف لفقد د ،على جانب عظيم من األمهية إن تسلية القارئ أمر
 إذن من أن تقدم له صحيفته الكلمات املتقاطعة دال ب ،يف حاجة إىل نسيان مهومه ،عنه هيرفّحاجة إىل من 

 األلغازو األبراجو كما أن هناك أبواب احلظ ،4لقصرية أو املسلسلةالقصص او الفكاهاتو املسابقاتو
باإلضافة إىل  ،الشخصيات االجتماعية البارزةو التحقيقات الصحفية اخلفيفة مع كبار الفناننيو األحاديثو

  .الرسوم الكاريكاتوريةو نشر الصور الطريفة
  

  
  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .15، 14. ص-، صمرجع سابقدوان براديل،   1
 .27. ، صمرجع سابقخليل صابات،  2
 .33. ، صمرجع سابقخريي خليل اجلميلي،  3
 .27. ، ص، مرجع سابقخليل صابات  4
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I -  حاجاتھ و مفھومھ ، خصائصھ/ الطالب الجامعي:  
تمع يف أي أمة من األمميضتها،عماد و عترب الشباب طاقة ا  تمع منملا مييز هذه الفئة من ا

العظمى من اتمع  بوصفهم يشكلون الغالبية"إن الشباب . قوة ال توجد لدى غريها من الفئاتخصائص ال
 ، فهم أكثر فئات اتمع حيوية كافة جماالت احلياة االجتماعيةبىن عليه التقدم يف، هم األساس الذي يالعريب

، مما الرغبة األكيدة يف التغيريو ديدجتلديهم اإلحساس بالالعطاء، وو على العمل إصراراًو نشاطاًو قدرةًو
جيعلهم أهم سو.. .ل عالج املستقبلبهو ما يتمتعون  لتحديث،م به الشباب يف مسرية التنمية واسهِأهم ما ي
أتاحت له فرص احلياة أن  عليه فإن الطالب اجلامعي بوصفه شاباًاالبتكار، وو على اإلبداع به من قدرة

، فمن التعليم اجلامعي تتخرج القيادات من غريه من الشباب غري اجلامعي أكثر عطاًء، "عالياً ى تكويناًقّيتل
مساعدم و ،تم تكوينها بتمكني الطلبة اجلامعيني من فهم واقعهميو، العلميةو الفكرية، السياسية، املهنية

كافة مناحي و اخلربات اليت تؤهلهم للمشاركة بفعالية يف املشاريع التنموية الوطنيةو على اكتساب املعارف
  .1"احلياة

خصائص مرحلة  و احلقيقة أنه ال ميكن احلديث عن خصائص الطالب اجلامعي دون احلديث عن
  .، أو أما وجهان لعملة واحدةإذ أن هناك تداخال بني املصطلحني بصفة عامة؛" الشباب"

   :الجامعيتعریف الطالب . 1
هي مرحلة و أال، الطالب اجلامعي هو ذلك الشخص الذي ميثل مرحلة هامة من مراحل العمر

تشري إىل مرحلة  إن الشباب ظاهرة اجتماعية أساساً:" بقوله " حممد علي حممد"اليت عرفها ، و"الشباب"
الطلبة اجلامعيون من و ،"النفسي واضحةو تبدو خالهلا عالمات النضج االجتماعيو ،مرحلة املراهقة تعقب

 إذ يتركز املئات، مجاعة أو شرحية من املثقفني يف اتمع بصفة عامة" وجهة النظر العلمية التقليدية ميثلون 
  .2"األلوف من الشباب يف نطاق املؤسسات العموميةو

 متميزاً فئة عمرية تشغل وضعاً"الشباب  نأو الطلبة على أساس أم شباب" إمساعيل سعد"و عرف 
ثقايف و كما أا تكون ذات بناء نفسي، النشاطو قدرة على العملو هي ذات حيويةو، يف بناء اتمع

أهداف اتمع  تعمل على حتقيق، املشاركة بطاقة كبريةو االندماجو التوافقو يساعد على التكيف
  .3"تطلعاتهو

                                                
  .150 .، ص2001، قسنطينة، جامعة منتوري، رسالة ماجستري، الرأي العام اجلامعيو اإلشاعة، الصيد حامت  1
  .92 .، ص1985، لبنان، دار النهضة العربية، التغيري االجتماعيو الشباب العريب، حممد علي حممد  2
  .24 .، ص2002، قسنطينة، جامعة منتوري،رسالة ماجستري، لدى الطلبة اجلامعيني دور اإلذاعة يف نشر الوعي الصحي، شعباين مالك  3
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ذلك الشخص الذي مسحت له كفاءاته العلمية من " يف هذه الدراسة و يقصد بالطالب اجلامعي 
 تبعا لتخصصه الفرعي، أو الفين العايل إىل اجلامعة، االنتقال من املرحلة الثانوية أو مرحلة التكوين املهين

الفاعلة يف العملية التربوية و لطالب أحد العناصر األساسيةعترب ايو، بواسطة شهادة أو ديبلوم يؤهله لذلك
  .1"إذ أنه ميثل عدديا النسبة الغالبة يف املؤسسة اجلامعية ؛طيلة التكوين اجلامعي

   :الجامعيالتحدید الزمني لمرحلة الشباب في التعلیم  .2
فهوم م )م1969(ماألول يف جامعة الدول العربية بالقاهرة عا" وزراء الشباب"لقد حدد مؤمتر 

 سنة 30 – 25 يتناول أساسا من تتراوح أعمارهم بنيإن مفهوم الشباب :" الشباب يف توصيته اليت تقول
  .2"انسجاما مع املفهوم الدويل املتفق عليه يف هذا الشأن

هو حتديدها بالفترة ، و يرى البعض أن التحديد املقبول لفترة الشباب يف مرحلة التعليم اجلامعي
 العقلي، اليت يتحقق من خالهلا نضجه اجلسميو ،مرحلة الرشدو ة اليت جيتاز فيها مرحلة الطفولةالزمني

حتمله زواجه و الثانوية إىلو ظهور عالماته األوليةو متتد هذه الفترة من بعد البلوغو، االجتماعيواالنفعايل و
معي بالشباب الذي يزاول دراسته ا الرتباط صفة الطالب اجلانظرو، 3د ناضجاشر) امرأة(مسؤولياته كرجل 

استثناء الذين هلم ب) سنة 23إىل  18(املمتدة بني  فإا تتحدد بالفترة، يف إحدى مؤسسات التعليم اجلامعي
  .تصل أحيانا إىل مخس سنوات تأخر دراسي ألسباب معينة

   :الجامعيخصائص الطالب  .3
اليت متيزها و، تغريات اليت حتدث فيهامعناه التطرق ملختلف ال، إن احلديث عن خصائص مرحلة ما

قد اهتم و، ...العقلية، واالجتماعية النفسية، ،اجلسمية، عن بقية املراحل األخرى يف مجيع اجلوانب املختلفة
وضعها يف  حماوالً، علم النفس ذه التغريات اليت تطرأ على سلوك الفرد عرب مراحل منوه الزمنية املختلفة

أسباب و، التشابه بني األفرادو بالتايل التنبؤ مبظاهر االختالفو، الفهمو ث التفسريإطارها املالئم من حي
االضطرابات اليت ميكن أن تاالنفعايل السليمنيو ي مسار االرتقاء العقليرِعت .  

   :الجسمیةالخصائص . 1.3
يكن املؤشر إن مل  حيث يعترب أدق مؤشر، عترب النمو اجلسمي أهم جوانب النمو يف هذه املرحلةي

، النمو العضويو )التشرحيي(هرين من مظاهر النمو الفيزيولوجييشتمل على مظو ،الوحيد هلذه املرحلة
 اليت يتعرض هلا الطالب أثناء البلوغ، املقصود بالنمو التشرحيي هو منو األجهزة الداخلية غري الظاهرة للعيانو

                                                
  .226 .، ص، الباحث، مرجع سابقآخرونو فضيل دليو  1
  .28 .، ص2002، 1ط، مصر، التوزيع اإلعالميةو دار النشر، شباب بال مشاكل، أكرم رضا  2
  .311 .، ص2002، 1ط، مصر، دار املعرفة اجلامعية، ريدور اجلامعة يف مواجهة التطرف الفك، وفاء حممد الربعي  3
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ا النمو العضوي يتمثل يف منو األبعاد اخلارجية أم، شمل ذلك بوجه خاص منو الغدد اجلنسيةوي، ما بعدهو
  .1وغريها من الظواهر اليت تصاحب عملية النموالتغري يف مالمح الوجه و، العرض، الوزن، للطالب كالطول

 ةالوراثييف هذه املرحلة تتأثر بكثري من العوامل  ثاليت حتد، التطورات اجلسمية العامةو و التغريات
  : اليت منهاو البيئيةو

  .انتقال الصفات الوراثية عرب األجيال -
  .جنس الفردو اإلفرازات الغددية -

  .2درجة صحتهو نوع التغذية -
 اء التناسل كذلك منواًضتنمو أعو، و يكون يف هذه املرحلة منو العظام أسرع من منو العضالت

 ناث بشكل واضحيكون الذكور أطول من اإلو، اجلنسني يزداد الطول زيادة طفيفة عند كالو، سريعاً
ضح تيو، تستقر مالحمهل نسب الوجه وتتعدو، تتضح النسب اجلسمية الناضجةو، يستمر كذلك فيما بعدو

  .حتسن يف صحة الطالب

حلركي إىل االستقرار حيث يقترب النشاط ا، كما يتم يف هذه املرحلة بروز مظاهر النضج احلركي
  .كية بصفة عامةاحلرو تزداد املهارات احلسيةو، التآزروالرزانة و

جوانب النمو اجلسمي التكوينية  ذلك يفو، ضح أن هذه املرحلة تتميز بتغريات عنيفةتو من هنا ي
ألن هناك ، إال أن ذلك ال ميكن أن يكون عاما، يقترب من خالهلا الطالب بأن يكون راشدا، الوظيفيةو

  .ا بينهم حسب طبيعة كل فردعليه فإن ظهور تلك اخلصائص قد خيتلف فيمو، فروق كبرية فيما بينهم
            سواء من الناحية النفسية ، و تبدو أمهية النمو اجلسمي يف األثر الذي تتركه على سلوك الطالب

الطالب اليت تنتقل  ةلتغري نظركلها نتاج و، عالقته باآلخرينو ،الطالب مع نفسهعالقة  باالجتماعية بسبأو 
ال ميكن فصلها عن بعضها  مع اآلخرينإىل بناء عالقة مع الذات و ،االحتكاك باآلخرينو بفضل التربية

احلضاري انتمائه و، هذا ما يفسر لنا أن كل جمتمع له تربيته اخلاصة النابعة من جذوره التارخييةو، البعض
  .3اخلارجيةو واقعه املعيش املتفاعل مع العوامل الداخليةو

  
  

                                                
  .116 -115 .ص-، ص2001، قسنطينة، جامعة منتوري، رسالة ماجستري، قيم الزواج لدى الطالب اجلامعي، لعمور وردة  1
  .311 .، صمرجع سابق، وفاء حممد الربعي  2
  .203-202 .ص-، صمرجع سابق، شعباين مالك  3
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   :العقلیةالخصائص  . 2.3
ينحو ا حنو التمايز توطئة إلعداده للتكيف الصحيح مع  لية املعرفية للطالب تطوراًقاحلياة العتتطور 

  .املعقدةو بيئته املتغرية
  .و هلذا تبدو أمهية أو القدرات اليت تؤكد الفروق الواسعة العريضة بني األفراد املختلفني

ن أهم املوضوعات اليت الذي يعترب م، "الذكاء"إن احلديث عن اخلصائص العقلية معناه احلديث عن 
كانت و، القدرات الفعلية لدى الشبابو توجد عدة نظريات تفسر التكوين العقليو، 1درسها علم النفس

يتمثل يف القدرة العامة اليت  الذكاء وحده ال يعدو"أن  اليت ترى أقدمها الفكرة السائدة بني علماء النفس
النشاط و شأ عنها عدة نظريات حتاول تفسري الذكاء، مث تغريت هذه النظرة لين"تقابل القدرات اخلاصة

  ". نظريات التكوين العقلي املعريف"تسمى هذه النظريات بـ ، العقلي بصورة عامة على أسس جديدة
   :التاليةيف النقاط ) الطالب اجلامعي(و ميكن حتديد مميزات النمو العقلي ملرحلة الشباب 

فكلما كان ميل ، يكمل كل منهما اآلخرو منفصالن متامااهود و فامليل :العقليظهور امليل / 1
كان استعداده أقوى منه أكثر لتحقيق هذا املوضوع و كان اهود املبذول، الفرد قويا حنو موضوع بعينه

  .تعلم املهارات اجلديدة املتصلة بذلك امليلواملعاين و لتقبل األفكار

عصيب تنتظم عن و حالة استعداد عقلي" على أنه " آلبورت"الذي يعرفه  :االجتاهالتأكيد على / 2
  .املواقف اليت ترتبط او تؤثر بصورة دينامية على استجابة الفرد لكل املوضوعاتو، اخلربة طريق

  :املتمثلة يفو :2متايز العمليات العقلية/ 3
  .عملية التحليل -عملية التفكري  -عملية التذكر  -عملية اإلدراك  -

  : تتنوع كما يلي أو لدى الطالب اجلامعي، امليول السائدة يف مرحلة الشباب و غالبا ما جند أن

  : بيل املثالفعلى س خيتلف باختالف اجلنسنيو  نوع امليل إىل القراءةيت :القراءةامليل إىل  )أ

العالقات اخليال و، التضحية، متيل الفتيات يف مرحلة الشباب إىل قراءة القصص الرومانسية •
  . املوضوعات الفكاهيةمث اإلنسانية 

                                                
  .118 – 117 .ص-ص ابق،مرجع س، لعمور وردة  1
  .319-315 .ص-، ص، مرجع سابقوفاء حممد الربعي  2
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اعات االختراملرحلة إىل قراءة قصص املخاطر والرحالت وتراجم العظماء ومييل الذكور يف هذه  •
قد مييل بعض الطلبة إىل البحث و، أخبار األفالممث الرياضة و، البطوالت اخلارقةالفضائية واخليال العلمي و

  .قائديةالقضايا العو املوضوعات الفلسفيةو فيما وراء الطبيعة

فبعضهم مييل إىل ، ختتلف على اختالف فئات الشبابو تتنوع :املشاهدةو امليل إىل االستماع )ب
سلسالت التارخيية البعض اآلخر يفضل مشاهدة املو، األغاين على اختالف لغااو مساع املوسيقى الغربية

جند بعض الفئات و ،اخليال العلميو املخاطرو بينما مييل البعض الثالث إىل متابعة أفالم العنف، البطوليةو
  .الثقافيةو مث املوضوعات التعليمية، االقتصاديةو أخبار اتمع السياسيةو تم باألحداث اجلارية

ال تتوقف ميول الشباب أو الطلبة يف هذه املرحلة عند  :االجتماعيامليل إىل املهنة يف إطارها  )ج
       احمليطة االقتصادية أو السياسية أو الدينية ملوضوعات البيئة بل تتعداها ، االستماعو املشاهدةو القراءة

حيث مييل إىل أن يصبح ضابطا ، األلعاب الرياضيةو فنجد الطالب يتجه حنو االهتمام باجلندية، أو الرياضية
 إمكانيةو أو استكشاف الواقع، ، كما تتوق نفسه إىل إجياد فرص عمل1أو جنما رياضيا أو العبا مشهوراً

  .حصوله على عمل أو وظيفة شريفة
   :النفسیةالخصائص  .3.3

يذكر و، االنفعاليةالطالب تؤثر على حياته النفسية والفسيولوجية اليت مير ا و إن التغريات اجلسمية
مييل الشباب إىل و، حيث ينضج امليل حنو اجلنس اآلخر، أن مظاهر االنفعاالت تظل قوية" حامد زهران"

  .2حمدود من أفراد اجلنس اآلخر التركيز على عدد
  : النفعالية للطالب اجلامعي ما يلياو و من أبرز اخلصائص النفسية

  .ساع عالقاته االجتماعيةتاو، ميله للجنس اآلخرو مستقبلهو هعبيتشو اهتمامه مبظهره •

ذلك و، شدة تأثره بامليزات االنفعالية املختلفةو شدة حساسية الشاب االنفعالية اليت تعين: الرهافة •
  .زانه الغددي الداخليتالختالل او نتيجة للتغريات اجلسمية السريعة اليت مير ا يف أول هذه املرحلة

بذلك كتم انفعاالته  حماوالً، احلريةو االنطواءو يشعر الطالب يف هذه الفترة بالكآبة :الكآبة •
  .لومهمو حىت ال يثري نقدهم، مشاعره عن احمليطني بهو

قد  السرعةفعاالته بسلوكيات شديدة التهور وحيث يندفع الشاب وراء ان :قاالنطالو التهور •
 اليت مل يألفها من قبل، تبدو عالمة من عالمات سذاجته الربيئة يف املواقف العصيبةو، يلوم نفسه بعد أدائها

                                                
  .321-320 .ص-، صاملرجع السابق  1
  .55 .، ص2002، مصر، دار الفكر العريب، االجتاهات امللبسية للشباب، زينب عبد احلفيظ فرغلي  2



الطلبة كجمھور لوسائل اإلعالم  / الرابعالفصل 
    / ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
102

واقف وسيلة لتهدئة التوتر النفسي يف مثل هذه املو ،ختفيف شدة املوقف احمليط بهمن صور أيضا صورة و
  .الغريبة عليه

ال يستطيع التحكم يف و، يلجأ إىل استخدام العنفو حيث يثور ألتفه األسباب :العنفو احلدة •
  .املظاهر اخلارجية حلالته االنفعالية

جنده يف مدى قصري يتقلب ، ذلك حني يقع الشاب يف موقف اختيارحظ الَي :التذبذبو التقلب •
بني ، الرضاو بني السخط الدائمو ،االستسالمو بني الغضب، فعاليةيتذبذب يف قراراته االنو يف انفعاالته

سريعة يف النواحي  ملا يصاحبه من تغيريات عدم استقراره النفسيو هي كلها مظاهر لقلقهو، الواقعيةاملثالية و
  .1الفسيولوجيةو فشله يف إشباع حاجاته النفسيةو، متطلبااالفسيولوجية و

   :االجتماعیةالخصائص  .4.3
اجتاهاته االجتماعيةو قيمهو قصد بالنمو االجتماعي ذلك التغري الذي يطرأ على عادات الفردي ،  

أن النمو االجتماعي هو النمو " حامد زهران"يضيف و، تصرفاته مع اآلخرين يف هذه املرحلةو على عالقتهو
السعي و توجيه الذات الرغبة يفو القدرة على التصرف يف املواقف االجتماعيةو يف الذكاء االجتماعي

  .2االجتماعيو لتحقيق التوافق الشخصي

  : املميزات تتمثل يفو هذه اخلصائصو 
هو لذلك دائم القيام بأعمال و، رغبته األكيدة يف إثباا وسط اجلماعةإحساس الشاب بذاتيته و) 1

الدخول يف ، حلديثرفع الصوت أثناء ا، التحدث بلغة خاصة مع رفاقه، كاملالبس الغريبة، تلفت األنظار
يطيل اجلدل يف حوارات ملوضوعات بعينها دون عقيدة ، خرباته السابقةو مناقشات تفوق مستواه الثقايف

  .يف اادلة بل حباً أكيدة لديه
اإلدارة و مث املعلمني، الوالدين/ املتمثلة يف األسرة (الرغبة يف التحرر من سيطرة السلطة ) 2
ألفاظه و قراءاتهو ار هواياتهرغبته يف اختيو، )األمن يف الشوارع العامة، يمث احلرس اجلامع، املدرسية
  ... ومالبسه

رضاء حلاجاته النفسية إألن يف ذلك ، خيتارها مثل عمره امليل إىل االنضمام جلماعة من الرفاق) 3
ل أن يقيد نفسه هنا حياوو ،االستقرارو احلاجة إىل األمن، إىل التجانس مع اآلخرينكاحلاجة ، االنفعاليةو

  .حيث يشعر باالحترام املتبادل وسطها، يتحدث بلغتهمو أن يظهر مبظهرهمو ،أهداف اجلماعةو نظمو بقيم

                                                
  .313-312 .ص-، صمرجع سابق، وفاء حممد الربعي  1
  .56 .، صمرجع سابق، ليزينب عبد احلفيظ فرغ  2
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مما جيعله يشارك يف ، االهتمام بالتودد إىل اجلنس اآلخرو اتساع دائرة التفاعل االجتماعي) 4
 ينضم إىل مجاعات خدمة البيئةو، عسكراتاملو الرحالتو، املسابقات الرياضيةو اللقاءات الثقافيةو الندوات

مما ينمي رغبته يف ، فهو جيسد نفسه وسط اآلخرين، الوحدةو مما يعكس رفضه لالنعزالية، التربع بالدمو
 كسب رضا اآلخرينو ذلك جلذب األنظارو ،أسلوب احلوارو مالبسهو حديثهو نظافتهو االهتمام مبظهره

  .إعجامو
بني أفراد و طيع الشاب من خالهلا أن يدرك العالقات القائمة بينهيست :االجتماعيةالبصرية ) 5
فهم و ربط العالقاتو فهو دائم السعي وراء التأمل، ببصريته آثار تفاعله مع الناس سيتلمأن و، اتمع

  .1بني نفسهو يالئم بني الناسو بذلك النفاذ إىل أعماق السلوكحماوال ، اآلخرين

   :منهااعي يف هذه املرحلة بعدة عوامل و يتأثر منو الطالب االجتم
غري و سواء يف ذلك الثقافة املادية، التطبع االجتماعيو ،تأثري الثقافة يف عملية التنشئة االجتماعية -

الثقايف و املستوى التعليمي، نوعية العالقات األسرية، حجم األسرة(كذلك تأثري األسرة و ،املادية
  .2وسائل اإلعالمو ؤسسة التعليميةاملو ،مجاعة الرفاقو ،...)لألسرة

   :الروحیةالخصائص  .5.3
أما األول فروح ، من الناحية الدينية بأمرينميتاز  لقد دلّ البحث العلمي أن الطالب بوصفه إنسان

إمنا يظهر يف و ،إذ أن التدين احلق الذي ينبعث من أغوار الفطرة اإلنسانية ال يقع يف عهد الطفولة، التدين
  . االستقالل الفكريو عهد احلرية، الشبابفترة و عهد

هو أن و ،ربني منذ أقدم العصورالذي أثار اهتمام املفهو احلديث عن احلادث الديين ، و أما الثاين
استبارك "تبعا لذلك تتفق نتائج البحوث اليت قام ا و ،هذا العصر هو عصر الشك يف كل التقاليد

أن مرحلة الشباب تعترب هي املرحلة اليت يظهر فيها أكثر من مفادها ، على حقيقة هامة" هول ، كووجوس
ر أن شيئا من هذا قد حيدث يف مرحلة نكهذا ال يو ،الديين األصيل عند الطالب رما عداها الشعوكل 

إمنا حيدث يف العادة يف ، الديين القوي املنبثق من أغوار الفطرة اإلنسانيةلكن التفتح ، الطفولة أو املراهقة
فالنمو ، ليس مثّة شك يف أن هذه الظاهرة حتدث تأثري عوامل خمتلفةو ،الشباب عند كل اجلنسني مرحلة
إمنا الشعور الديين و ،آثارا ال سبيل إىل إنكارهااالجتماعي له يف هذه الظاهرة و النفسيو العقليو اجلسمي

من أن ، ليه علم النفس الديينما ذهب إ، من الدالئل اليت تبني ذلكو ،يستيقظ حينما حيس وقع هذه العوامل
العشرين من عمر واخلامسة و التحول إىل الدين حيدث أكثر ما حيدث ما بني العاشرةو ظاهرة االهتداء

                                                
  .324-322 .ص-، ص، مرجع سابقوفاء حممد الربعي  1
  .208 .، ص، مرجع سابقمالك شعباين  2
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تتضح من هنا أن هذه احلقيقة تشمل و ،أكثر األعدادو ففيها حتدث اليقظة الدينية يف أعلى النسب، اإلنسان
حيث أعد مقاييس الشعور ، حبثا عن الشعور الديين" ويعبد الرمحن العيس"قد أجرى و ،مرحلة الشباب

  : من النتائج املتوصل إليها ما يليو طبقه على عينة ضمت شبابا جامعيا من اجلنسنيو ،اخللقيو الديين
 .قبول معتنقي الديانات األخرىو، معظم أفراد العينة لديهم شعور بالتسامح الديين )1

القيم أو على مستوى السلوك و على مستوى العقائد سواء، من الطالبات الطالب أكثر تديناً )2
 . الديين

فكلما زاد إميان الفرد بالقيم ، السلوك الديينو توجد عالقة ارتباطية موجبة بني االجتاه الديين )3
 .الدينية زاد سلوكه الديين قوة

ية من الطالب أكثر إملاما باملعرفة الدينو، معظم أفراد العينة يلمون بأركان اإلسالم اخلمسة )4
 .الطالبات

يوجد ارتباط و ،الصدقو اخلريو ،الغالبية العظمى من أفراد العينة يؤمنون بقيم خلقية كاحلق )5
  .1األخالقو موجب بني الدين

   :الجامعيحاجات الطالب . 4
     ، االرتياح للكائن احليد حقق اإلشباع والرضا وجِإذا و االفتقار إىل شيء مااحلاجة هي 

مدى و، تنبع من حاجات الفردو ،تتوقف عليها؛ إذ أن خصائص أية شخصية ياحلاجة شيء ضرورو
يضيف إىل قدراته مستوى أفضل ، طرق إشباعهاو ال شك أنّ معرفة حاجات الطالب اجلامعيو ،إشباعها

  : وأهم هذه احلاجات ما يلي، جيعله يتوافق مع بيئتهو للنمو مبختلف جوانبه
األمن باالنتماء إىل و، الب اجلامعي إىل الشعور بالطمأنينةحيتاج الط :األمنالحاجة إلى  .1.4

يشعر فيه باحلماية من كل العوامل ، ؛ إذ أنه حيتاج إىل الرعاية يف جو آمنالرفاق يف اتمعو ،مجاعة األسرة
جيب مراعاة الوسائل اليت تشبع هذه احلاجات و ،مستقبلهو يشعره باألمن يف حاضرهو ،اخلارجية املهددة

          د تكون انسحابية فيشعر بتهديد خطري لكيانه مما يؤدي به إىل أساليب سلوكية  حىت ال، لطالبلدى ا
  . أو عداونية

 احلاجة إىل الشفاء عند املرض، الراحةو احلاجة إىل االسترخاء :يليو تتضمن هذه احلاجة ما 
  .احلاجة إىل املساعدة يف حل املشكالت الشخصيةو

                                                
  .122-121 .ص-، ص، مرجع سابقلعمور وردة  1
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تعترب من أهم احلاجات االنفعالية اليت يسعى الطالب إىل و :القبولو حبالحاجة إلى ال .2.4
فإنه الطالب الذي ال يشبع هذه احلاجة و ،أنه مرغوب فيهو حيتاج إىل أن يشعر أنه حمبوب إشباعها فهو

  .1مضطربا نفسيا يصبح سيء التوافقو ،يشعر أنه غري مرغوب فيهو، يعاين من اجلوع العاطفي
        قبول ضع تقدير وحيتاج الطالب إىل أن يشعر أنه مو :االجتماعيالتقدیر  جة إلىالحا .3.4

السليم الطالب من القيام بدوره االجتماعي  نميكّإشباع هذه احلاجة و، اعتبار من اآلخرينو اعترافو
الجتماعية تلعب التنشئة او، الذي حتدده املعايري االجتماعية اليت تبلور هذا الدورو، هنيتناسب مع س الذي
  . يف إشباع هذه احلاجة هاماً دوراً

، تأكيدهاإىل أن يشعر باحترام ذاته وحيتاج الطالب  :الذات) یققتح(الحاجة إلى تأكید  .4.4
 احترامه لآلخرين عادةًوهذا يصاحب ، هوإمكانيات حدود قدراته يعرب عن نفسه يفوأنه كفء ليحقق و

هو هنا حيتاج إىل عمل األشياء و، تؤكد أمهيتهااليت تعزز ذاته وة ئما للحصول على املكانة املرموقيسعى داو
  .بناًء قدراته استخداماًكما حيتاج إىل استخدام ، اليت تربز ذاته

هو يسعى و، النجاحو اإلجنازو حيتاج الطالب إىل التحصيل :النجاحو الحاجة إلى اإلنجاز .5.4
به املعرفة اجلديدة حىت يتعرف على بيئته احمليطة البحث وراء و االكتشاف ،دائما عن طريق االستطالع

  .تنمية شخصيتهأساسية يف توسيع إدراك الطالب و هذه احلاجةو، ينجح يف اإلحاطة بالعامل من حوله وحىت
يف هذه املرحلة تنمو لدى الطالب احلاجة إىل  :االجتماعيالحاجة إلى االستقرار  .6.4

على اعتبار أن األسرة هي وحدة  ،تتحقق إال بتكوين أسرةو احلاجةلبى هذه لن تو، االستقرار االجتماعي
  .2التآزرو يسوده االنسجام تؤدي إىل جو، اتمع اليت ميارس أفرادها عالقات معينة

بل هي دوافع ، نفسية يشعر ا الفرد فحسبو ليست جمرد أحوال جسمية، إن احلاجات السابقة
يشارك و، إرضائهاو بذل اجلهد إلشباعهاو النشاطو ة على العملحافلو مبعىن أا قوة دافعة للسلوك؛

ر فهذه مجيعا تعب، الدوافعو احلوافز ،كالرغبات، احلاجات يف صفة الدافعية كثري من املفاهيم النفسية األخرى
د ميهري أي دافع من شأنه أن ثفإذا ما أُ، هي مرتبطة ببعضها البعضو، عن القوى الديناميكية الدافعة للسلوك

فإنه من غري شك ستظهر ، ظهرت احلاجة املقابلة هلذا الدافعو ك الدافعإذا ما حترو، لظهور حاجة مناسبة له
  .3بع ذلك الدافعشيو الرغبة يف كل ما من شأنه أن يرضي هذه احلاجة

                                                
  .208 .، صمرجع سابق، شعبان مالك  1
  .209 .، صمرجع سابق،  شعبان مالك  2
  . 123. ، صمرجع سابقوردة لعمور،   3
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فة الصحف بصو ،لوسائل اإلعالم املكتوبة عامة و الطلبة اجلامعيون يف جمموعهم يشكلون مجهوراً
يرتبط هذا االستخدام للصحف و، ذلك الشتراكهم يف صفة استخدام الصحف أو قراءاو، خاصة

 إشباعات حاجام املختلفةو الطلبة الصحف لتلبية) يقرأ(م ستخدكثريا ما يو، باخلصائص املذكورة سابقا
م اجلمهور دفعنا للحديث عن مفهوذلك يو ،ذلك جيعل الطلبة يف جمموعهم يشكلون مجهورا للصحفو
  . من مثّ أهم املداخل لدراسة اجلمهورو، أهم دوافع اجلمهور الستخدام وسائل اإلعالمو ،أصنافهو

II - وسائل اإلعالم و الجمھور : 
   :)لغة ، اصطالحا( الجمھورتعریف . 1

  : لغة. 1.1
جيب  املشهور الذيهو  -بالضم  - مهور اجلُ"  ":العروستاج "يف قاموسه " مرتضى الزبيدي"قال 
نقله شيخنا الزرقاين يف و ،من أنه يقال بالفتح ما حكاه ابن التلمساين يف شرحه على الشفاءو ،الوقوف عنده
ال نقله أحد من و ألنه غري معروف يف شيء من الدواوين، ج عليهعرال يو ت إليهفَلتال ي ،شرح املواهب

إن ما نقله التلمساين من الفتح : "  يف شرح الشفاء" الشهاب"لذلك قال شيخ شيوخنا و، األساطني
  .1"الفتحال قياس يثبت به هذا و فال مساع، قد تقرر عندهم أنه ليس هلم فَعلُول بالفتحو ،"غريب

مجع عليه : ر القربجمهو ،هعمج :هجمهرو ...معظم كل شيءو، جلّهم: اجلمهور من الناس "و 
  .2"املرادكتم و أخربه بطرف :رر عليه اخلبجمهو، نهمل يطيو التراب

الكثري املتراكم الواسع   لُممهور الراجلُ: الليث قال  نّأ:" لألزهري " ذيب اللغة"و جاء يف قاموس 
قوله منه و، جمهر التراب إذا مجع بعضه فوق بعضو ...على ما حوهلا فةُملة املشرِهي الر: وقال األصمعي

  .3"ر مكثّرهعدد جممٍِْو ،أشرافهم، مجاهري القومو ،قوم إذا مجعتهمجمهرت الو ،مجهروا قربي مجهرة"
: مهور الناسجو. وقد جمهره، همعظَجمهور كلّ شيء م" :أن" لسان العرب"و جاء يف قاموس 

ي مجاهري رمإنا ال ندع مروان ي: " قال معاوية" ابن الزبري"ويف حديث ، أشرافهم: ومجاهري القوم، جلّهم
مهرت الشيء إذا جو ،همتعمإذا ج القوم مهرتجو .جمهورواحدها ، أي مجاعاا" صهقش مبشاقري
جختجمنه حديث النخعي أنه أُو، همعتهدي له ب ،قيل و، هو العصري املطبوخ احلاللو ؛قال هو اجلُمهوري

                                                
  .215 .، ص6مج، 1994، .ط.د، لبنان، دار الفكر، تاج العروس يف حماسن القاموس، الزبيديمرتضى   1
  .48. ، ص 2، ج1995، دار الكتب العلمية، لبنان، القاموس احمليطالفريوز أبادي،   2
  .513 - 512 .ص-، ص6ج، 1976، مصر، النشرو دار الصادق للطباعة، ذيب اللغة، األزهري  3
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            اتمع: مهرةاجلَ، وكثّرم: عدد مجمهرو، همألن عامة الناس يستعملونه أي أكثر، يمهورِله اجلُ
  .1..."الضخم : ر ماهاجلَو

   :اصطالحا .2.1

يأيت ، ألسباب عديدة، "اجلمهور"االتصال يف نظرهم ملصطلح و يتفاوت الباحثون يف علوم اإلعالم
 هذا فامليوعة يف، اليت ترتبط ا يف أذهان الدارسني عند مناقشتهعلى رأسها السياق أو مجلة املتغريات 

ر ملفهوم نظَعلى سبيل املثال قد يو، املفهوم مردها للمتغريات العديدة اليت يرتبط ا عند استحضارها ذهنيا
يورد الباحث و ،يف سياق التعرض موعات أو وحدات املتابعني لتغطية صحفية أو تلفزيونية" اجلمهور"
اجلمهور بوصفه عامة : جلمهورملفهوم اعدة تصورات ) مD. Macquil) "1987دينيس ماكويل "

Mass ،اجلمهور بوصفه مجاعة اجتماعية عامة وSocial group ،ملفهوم السوق  اجلمهور بوصفه تقارباًو
Market ،ِاجلمهور"هذه الصور يأخذ ّ ويف كل "معىن 2املتغريات املرتبطة بهو على السياقا يقتصر خاص.  

 اجلمهور مثكتابه حول " غوستاف لوبون"ث أصدر حي )م1895(يعود االهتمام باجلماهري إىل سنة 
ا ، تكوينهاو بنيتهاو تتبع تركيبهاو، الولع إىل دراسة هذه الظاهرة االجتماعيةو جه االهتماماتا ومميزاوصفا
  .3التراث االجتماعيو اتمعو، آثارها يف الفردو، أنواعهاو

برنارد "يستعرض البحاثة ، تماعيةدائرة معارف العلوم االج"و يف حبث له عن اجلمهور يف 
Bernard " حشد من "عليه فهو و، هذا املفهوم عند عدد ممن عاجلوه أو تعرضوا لبحثه فتعار يعددا من

هو و، "عون على بعضهم بعضا بطريقة متشاةرجِمجاعة من الناس ي"هو و ،"الناس صغريا كان أو كبريا
دين "اجلمهور عند و ،على اإلحياءات اليت تعرضوا هلا توافقو انسجامو جتمع من الناس يرجعون بوحدة"

يعرف و". الرغبات الالشعوريةو لدوافعاو من األفراد يف موقف خاص النطالق احلوافز جمموع" هو" مارتن
غري منتظم مع و مؤقتو الحتكاك مباشرضوا رجتمع أناس ع"اجلمهور بأنه " R.M. Maciverماكيفر "

  ". بعضهم بعضا

مهور املصاحل للج متعار يفهنون يف علماء النفس االجتماعي يضمو من علماء االجتماع إن عدداً
اجلمهور هو "الذي ينص على أن " H. Cantrilهاديل كانترل "إن هذا القبيل تعريف . املواقفو املشتركة

أصبحوا يعانون عواطفو ،دجموها بقيم مشتركةو أنفسهم مؤقتاجدوا مجاعة متضامنة من أفراد و 
  ."انفعاالت متشاةو

                                                
  .149 .، ص4مجمرجع سابق،  لسان العرب،، ابن منظور  1
  .96- 95 .ص- ، صمرجع سابق، عبد اهللا الطويرقي  2
  .175. ، ص 1973مطبعة الديوانية احلديثة، العراق، ، السلوك اجلمعي،حامت الكعيب  3
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وضع شعوري و جمموعة من الناس يف حالة نفسية معينة"فه فريق آخر من الباحثني بأنه كما عر
  .1"خاص

ينا اختالف هؤالء رِي، فإن استعراض هذه النماذج القليلة من تعاريف اجلمهور، و على كل حال
إىل القول ، من الكتاب هغريو ،"Brittبرت "ا إن هذا ما دع) . اجلمهور(الباحثني فيما يعنونه ذا املفهوم 

؛ إذ كان منهم من اب يف دالالت خمتلفة ومتباينةل من قبل الكتعمكان قد است" اجلمهور"بأن مصطلح 
منهم من استعمله للداللة على و ،غري متفاعلنيو استعمله للداللة على حشد من الناس متجاورين بدنيا

  .2مجاعات خاصة معينة
يف ، املشترك هلذه التعاريف أا كانت من قبل علماء االجتماع خالل القرن التاسع عشر إن القاسم

بداية ظهور و، ناجتة عن الثورة الصناعيةالجتماعية االظاهرة التصورات عن الو فاهيماملحماولة ضبط 
ت قبل ظهور يغكما أن هذه التعاريف يبدو عليها أا ص، خمتلفة عن اتمعات التقليديةو جمتمعات معقدة
يف هذه " اجلمهور"كما أن ، لذلك فهي أغفلت حتديد عالقة اجلمهور بوسائل اإلعالم، وسائل اإلعالم

يتألف من و ،من الناس جيمعه هدف مشترك أو حدث وطين مهم) Crowd(التعاريف عبارة عن حشد 
  .3ثقافات متباينةو أفراد ينتمون إىل مجاعات

األفراد يف اتمعات اجلديدة اليت أفرزا الثورة الصناعية على أم لقد نظر علماء االجتماع إىل 
ف الذي تسوده الروابط العائلية شتات من املهاجرين الذين انتقلوا من الريو، Massحشد منعزل 

بالتباين بني أفرادها لغياب األصول سمت اليت ات، اتمعات اجلديدةوالصالت االجتماعية إىل املدن و
قد انعكس هذا املنظور االجتماعي و، ...اعيةصالت اجتمو اليت كانت جتمع بني األفراد يف روابط، الثقافية

  .4على التسميات الشائعة اليت يعترب مفهوم اجلمهور طرفا يف تركيبها
   :مهاإن تعريف اجلمهور تأثر بعاملني رئيسني 

وسائل و ،تطور الربيدو ،خ املوزعةزيادة كمية النسو، انتشار اآللية يف إنتاج الرسائل املطبوعة) 1
 الراديوو الصحف بذلك زاد حجم مجهورو، ...التلفزيونو مث اختراع الراديو، النقل بتأثري الثورة الصناعية

  .األقاليم اليت تنتقل إليها هذه الوسائلو إىل أعداد كبرية تنتشر بانتشار املساحات اجلغرافية التلفزيونو

                                                
  .188- 198 .ص-، صسابقالرجع امل  1
  .190 .، صمرجع سابق ،حامت الكعيب  2
  .64. ، ص2001، مؤسسة الوراق، األردن، صال باجلماهري، علم االتفالح كاظم احملنة  3
  .21 .، صدراسات اجلمهور يف حبوث اإلعالم، مرجع سابق، حممد عبد احلميد  4
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إىل أكرب حجم ممكن من اهتمام وصول املعلن و ،ظهور اإلعالن، شاراالنتو د أمهية احلجممث جس
من هنا ، لني للسلعة موضوع اإلعالنتمِني احملَالذي يرتفع بزيادته حجم مجهور املستهلك ،املتلقنيمجهور 
مثل عدم إمكانية ، ما يرتبط به أيضا من حمددات أخرىو االنتشار يف حتديد املفهومو أمهية احلجمظهرت 

  .االنتشارو ائم باالتصال معرفة خصائص هذا اجلمهور بتأثري ضخامة احلجمالق
جاء نتيجة االنتقال إىل و، الذي أفرزته الثورة الصناعية أيضا، ظهور مفهوم اتمع اجلماهريي) 2

اليت كان  تدهور سلطة التقاليدأدى إىل تقوية جانب الفردية وو، املدن لتلبية حاجات التوسع يف التصنيع
    تقسيم و مع التأكيد على التخصص ينون هلا يف جمتمع القوى أو العائالت أو اإلقطاعياتيدفراد األ

ات االجتماعية على غياب تأثريات التنظيمو، "العزلة االجتماعية" د إىل حد بعيد مفهوم مما جس، العمل
  .1هؤالء األفراد

هي اليت جعلت ، االتصال غري املباشرو عقيداملتسم بالت) اجلماهريي(طبيعة اتمع املعاصر  و لعلّ
منها إىل جمموعة  )Aggregate(ع أقرب إىل حد ما من كلمة جتم أو معىن شيئاً"يعين " اجلمهور"مصطلح 

  .2شديداً اجتماعية مرتبطة ارتباطاً
ع منظر إليه على أنه جتأصبح يو، يف البداية" اجلمهور"ر تعريف تأثّ، و بتأثري العاملني السابقني

غري معروفني للقائم  ،من أعداد كبرية من الناس ال جتمعهم خصائص أو مسات واحدة) Mass(ضخم
              ال ميلكون القدرة على العمل كوحدة و، عن بعضهم اجتماعيامنعزلون ، )Anonymons(باالتصال 

ى تبن، ون ا بشكل فردييتأثروو بالتايل فإم يتعرضون لوسائل اإلعالمو، أو تنظيم اجتماعي متماسك
خصوصا يف إطار  -االتصالو  أدبيات علوم اإلعالمستخدم يفمازال يو -ذا التعريف يف البدايةكثريون ه

لكنه يعرب عن و، أنه غري موجود" رميوند وليامز"يرى ) Mass(هذا التعريف و، اجتاهات التعريفتقدمي 
  .3رؤيتنا للناس يف إطار هذه اخلصائص

 ع حر يتميز بنوع من االهتمامات املشتركةعن جتماجلمهور عبارة "ترى أن  ةاملعاصر إن التعريفات
  .4"يزداد التمايز يف صفوفها مبقدار ازدياد اجلماهري ، التقييم املشتركو، احلاجاتو، املعرفةو

مجهور وسائل "السوسيولوجي أنيف منظوره " )C. Wright(تشارلز رايت "الباحث  و يرى
فاالتصال هنا ، ض من وقت آلخر لوسائل اإلعالمفهو مجهور كبري يتعر، هور غري متخصصاإلعالم هو مج

                                                
  .166-165 .ص-، صاجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالم، حممد عبد احلميد  1
  .229 .، ص، مرجع سابقساندرا روكيتش، ميلفني ديفلري  2
  .166 .، صرجع السابقامل   3
  .64 .، صمرجع سابق، فالح كاظم احملنة  4
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ب غياب العالقة بسب، مجهور عريض من خالل وسائط خمتلفةو حيدث بني مصدر اتصايلو ،آينو عابر
لتصل ، اآلنيةبالعمومية والشيوع وتميز تل الطابع الشخصي بقدر ما حمفالرسائل ال ت، يةاملباشرة املواجه

  .1"نفس الوقتألفراد هذا اجلمهور يف 
تكون نتيجة لتفاعل الناس مع ، هو مجهور غري مباشرو، إن مجهور وسائل اإلعالم منتشر أفقيا

 ون عن طريق االقترابمل يتكّو، التلفزيونو اإلذاعةو مثل الصحافة، تأثري واسعو مؤثرات ذات مدى
  .2اجلسدي لألفراد كما يف احلشد

يف إال أنه خيتلف عنه اختالفا رئيسيا ، يف جوانب عديدة" احلشد"رغم أنه يشبه و إن اجلمهور
مثل أولئك الذين ، الذين يسلكون سلوكا مجاهرييا) األفراد(الناس "يتمثل اجلمهور يف و ،جوانب أخرى

  : ليةويتميز اجلمهور باخلصائص التا، ...تلفزيونيايتابعون حماكمة معينة عن طريق اجلرائد أو برناجما 
من خمتلف و، االقتصادية، والطبقات االجتماعية وون اجلمهور من أفراد من خمتلف األعماريتكّ .1

  .املستويات الثقافيةو املهنو املراكز

 .هم البعض اآلخر غالبال بعضون اجلمهور من أفراد جيهيتكّ .2

لك بعكس ذو، فهم عادة متفرقون ال يتم غالبا تفاعل أو تبادل للخربة بني أعضاء اجلمهور .3
 .أعشاء احلشد

 .3د الذي مييز احلشدفهو عاجز عن العمل املوح، يكاد التنظيم أن يكون معدوما يف اجلمهور .4

  للجمهور H. Blumer"4هربرت بلومر "مستمدة من تعريف ، إن اخلصائص السابقة للجمهور
يف أن  ،) Crowd or Mass(خيتلف عن احلشد أو اجلمهرة ) Public(اجلمهور "أن الذي يرى 

الذي ال يقوم بينهم التماسك االنفعايل و، أن أفراده ليسوا متماسكنيو ،أقل اندماجاًو ،اجلمهور أكثر تفككاً
يتفاعل مع و، جه بعواطفه إىل اإلحياء اجلمعييتو ى ذاتهكما أن الفرد يف احلشد ينس، يتوفر يف حالة احلشد

  .5العقل اجلماهريييتكون ما يسمى بالعقل اجلمعي أو و، اجلو احمليط به
 اجلمهوربإجراء متييز هام بني احلشد و" G. tardeغابريل تارد "و قام عامل االجتماع الفرنسي 

ففي الوقت الذي كانت احلشود :" الذي جاء فيه ، " L’opinion et la Foule"نشره يف كتابه املعنون 
                                                

  .93 .، صمرجع سابق، عبد اهللا الطويرقي  1
  .65. ، صمرجع سابقفالح كاظم احملنة،   2
  .92- 91. ص-، ص2005، دار املعؤفة اجلامعية، مصر، االعالمو سيكولوجية االتصالعبد الفتاح حممد دويدار،   3

4  http،//www.stevewlb.zen.co.uk/college/booklets/audiances.htm . 21/12/2005تاريخ الزيارة       
  16. ، ص2003، جامعة باجي خمتار، عنابة، ، الثقافة اجلماهرييةمجال العيفة  5

http://www.stevewlb.zen.co.uk/college/booklets/audiances.htm
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تمعات العصرية اليت يتم فيها االتصال ا) نتاج(ع فإن اجلمهور هو من صن، تظهر دوما على مسرح التاريخ
على هذا األساس نشأ نوع جديد من اموعات البشرية اليت يستند و... اسطة الكلمة املطبوعة مثال بو

ملفعول دوافع مطابقة  - يف نفس الوقت  -اخلاضعني و جوهرها على شعور الوحدة مع األشخاص البعيدين
  .1)"هدوناملشا، املستمعون، القراء: املقصود (

 "اجلمهور غري احملتشد"و" اجلمهور احملتشد"بني " بانسكيبان انشحي"و مييز عامل االجتماع البولندي 
تبلور املواقف حول نفس املوضوع أو احلدث هو األساس للقيام بالتمييز و ،اهتمام مشترك"  :يقولحيث 

، اء الذين يقرؤون نفس الصحفقرإنّ اجلمهور احملتشد ما هو إال ال" :قائاليضيف و ،"بني املفهومني
احملتشد اجلمهور غري "يف حني أن ، "يشاهدون نفس الربامج التلفزيونيةو، يستمعون لنفس الربامج اإلذاعيةو

ه أذهام يف تتوجو اإلثارةكهم نفس أساليب ؛ أي جمموعة كبرية من الناس حترما هو إال مجاهري مبلورة
رغم ذلك يتصرفون و، ء الناس ال يعيشون بالقرب من بعضهم البعضهؤالو، اهتمام متشابهو اجتاه تفكري

  .2"بشكل متشابه

و يرى البعض أنه ميكن تصنيف مجهور وسائل اإلعالم مبا يفيد يف عملية التحليل يف منطني رئيسيني 
هو اجلمهور الذي يعين و، أحدمها مجهور املتلقني العام ؛)Mass Audience(من أمناط مجهور املتلقني 

ليس له و، بطريقة شخصيةو فردياو، ض نفسه لوسائل اإلعالم أوتوماتيكياحيث يعر، مفهوم احلشد
الستقالل تعرضه ، الفعل عند عضو هذا اجلمهور يكون مستقال ردو، اهتمامات مشتركة مع الغري

  . استجابتهو
مات أو احلاجات أو االهتما ع أفراده بعضالذي جيم اخلاص؛فهو مجهور املتلقني  أما النمط الثاين

يف هذا و، 3اليت متيز عضويتهم يف هذا اجلمهور مثل األفراد املشتركني يف صحيفة ما ، االجتاهات املشتركة
رابطة فضفاضة ألفراد جمتمع بينهم مصاحل مشتركة أو قاعدة ثقافية "ف اجلمهور بأنه االجتاه هناك من يعر

جمموعة من األفراد جيمع بينهم ميل أو اجتاه أو عاطفة  "أو أنه ، 4"رسائل خمتلفة من االتصالو مشتركة
واليت قد تكون امليول والعواطف ، يشريان إىل حمور املصاحل املشتركةن هذان التعريفاو ،"مشتركة

  .هذا ما جيعله قريبا جدا إىل مفهوم الرأي العامو ،االجتاهات املشتركةو
أن مفهوم اجلمهور يربز كموضوع " يأندجي اشجنسك"خبري اإلعالم و و يرى عامل االجتماع
ففي األدبيات األمريكية ، الثانية أمريكيةو ميكن تسمية إحدامها صيغة أوربية، اجتماعي يف صيغتني رئيسيتني

                                                
  .390 .، صمرجع سابق، احملنة فالح كاظم  1
  .389-388 .ص-، صمرجع سابق،  احملنة فالح كاظم  2
  .26 .، صدراسات اجلمهور يف حبوث اإلعالم، مرجع سابق ،حممد عبد احلميد  3
  .87. ، ص1995، دار الفجر، مصر، املداخل األساسية للعالقات العامةحممد منري حجاب، سحر حممد وهيب،   4
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يف األدبيات األوربية جند و ،بآلية قيام هذا الرأيو جند أن مفهوم اجلمهور يرتبط ارتباطا وثيقا بالرأي العام
، ألساليب تأثري معينةو ز باعتبار اجلمهور جمموعة من األفراد ختضع ملؤسسة معينةاالهتمام باجلمهور يرب

ى سؤال علاد الرد فإن النموذج الثاين يركز على إجي، بقدر ما يدرس النموذج األول مفهوم اجلمهورو
إن : " ل يقوالفراغ، ومجهور أثناء أوقات ، مجهور أثناء العمل، سكان املدن... أو نوع اجلماهري" ماذا؟:"

اجلمهور ما هو إال جمموعة من األشخاص الذين استمعوا يف وقت معني إىل برنامج إذاعي أو شاهدوا 
الواسع كمجموعة من لقد فهمنا اجلمهور مبعناه " :ويضيف". جمالت معينةو قرأوا صحفاو ،برناجما تلفزيونيا

... جلمهور باملعىن الضيق ى متييز ااألشخاص خاضعني لتأثري نوع معني من وسائل التأثري اليت تساعد عل
يهم أو تصل إل، أي كأشخاص يستقبلون، مشاهدي التلفزيونو ،مستمعي اإلذاعاتو ،كقراء صحف

  1".جوهر ما ينشر بواسطة الوسائل اجلماهرييةو يستوعبون حمتوىو
 متيل إىلو ،Massتتجنب استخدام مصطلح احلشد ، إن الدراسات احلديثة يف االتصال اجلماهريي

الذي يشري إىل قيام األخري بدور يف العملية ، " Mass Audienceمجهور املتلقني "استخدام مصطلح 
يعود ذلك إىل االستخدام التارخيي القدمي الذي يشري إىل مجهور املشاهدين يف العمل املسرحي و ،االتصالية

ردود أفعاله و ،رض من وجودهالغو يعين وجوده، الذي كان ينظر إليه كجزء من هذا العملو ،عند اليونان
" Mass Audienceمجهور املتلقني "بذلك فإن مصطلح و ،مساته االجتماعيةو يف إطار ما يتفق مع حالته
يستعري من مفهوم املتلقي و ،التباين بني مسات أفرادهو الكثرة العددية) Mass(يستعري من مفهوم احلشد 

"Audience "هذه العملية يف إطار السياق االجتماعي تفاعل خاللالو ،اإلجيابيةو املشاركةو التفاعل 
  .2انتماءاتهو هتتحدد به والءاتو سب إليهتالثقايف الذي ينو

إن الكثري من باحثي االتصال اجلماهريي يف دراسة اجلمهور يفضلون التحفظ على مفهوم 
إليه من زاوية التجانس من هو ما يدفع بالبعض إىل النظر و، اإلمربيقيةو النظرية متأسيسا يف " اجلمهور"

حبيث ، )الرياضيون، الطالب، جمموعة أطباء(أي هل هناك عالقة اهتمام مشترك فيما بينهم كأفراد  عدمها؛
للوسيلة اإلعالميةم من التجانس فيما بينهم يف تعرضهل وجود شيء يفترض املرس ،سم أو أن اجلمهور يت

  . 3د تعرضهم للرسائل اإلعالميةاهتمامات مشتركة توح أو ليس بينهم أية روابط جتانسيةو ،بالعمومية

إنه مجاعة ما تدين ، اجلمهور يعين أكثر من جمرد حاصل مجع عدد من األفراد"و يرى البعض أنّ 
بيد أن هذه اجلماعة ، ظروف حياة بعينهاو تقاليد حمددةو ذكرياتو بوجودها لتقاسم أفرادها جتارب معينة

وضع حتت املالحظة فإا تكشف عن فعندما ت، جداً صغرياً حملياً إن كانت جمتمعاًو حىت متماثالً ليست كالً
                                                

  .389 .، صمرجع سابق، فالح كاظم احملنة  1
  .25 .، صدراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم، مرجع سابق، حممد عبد احلميد  2
  .92 .ص مرجع سابق،، عبد اهللا الطويرقي  3
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 عتقد الدييناملو   املصلحة االقتصاديةو الطبقيةو الكثري من االختالفات اليت تقوم على أساس الفروق الفردية
أكثر من كلمة " مجاهري"لذلك مييل البعض إىل استخدام كلمة و. 1"ما إىل ذلك و... االنتماء السياسيو
حل امن مص هلَ ماإن املرء قد ينتمي إىل عدد من اجلماهري بقدر : " "Lundbergليندبرغ "فيقول ، "مجهور"

، مجهور للصحف مثالو، 2مجهور للرياضةو، مجهور لألدبو، ذا يقال هناك مجهور للموسيقىو، "خمتلفة
  .آخر خاصو مجهور عامو

كترمجة للمصطلح " مهوراجل"يف العامل العريب استخدام لفظ  و لقد درج كثري من أساتذة اإلعالم
رغم ما بينهما من ، "Public"على استخدام اللفظ نفسه كترمجة ملصطلح و ،"Audience"اإلجنليزي 
بينما يشري ، أو الشعب يف جمتمع ما، يشري إىل اموع العام لألفراد" Public"فاصطالح  اختالف؛
أيا من وسائل اإلعالم الذين يقرؤون أو يستمعون أو يشاهدون وع األفراد إىل جمم" Audience"مصطلح 
" Audience"من  بينما يلزم كي يكون جزءاً، "Public"من  عترب جزءاًفالفرد من حيث هو ي، أو وحداته

ما يتم اخللط بني مصطلحي احلشد كما أنه كثريا ، 3كأن يقرأ أو يشاهد أو يستمع، أن يقوم بعمل ما
  .يف أصله اللغوي يعين اجلماعة" احلشد"رمبا مرد ذلك إىل أن و ،جعلهما بنفس املعىنو ،هوراجلمو

   :الجمھور) أصناف(أنواع . 2
إال أنه من ، حتديد مفهومو ،"اجلمهور"على الرغم من عدم الدقة اليت ميكن ا مناقشة مصطلح 

فعلى ، ا تربهن على نفسها عند حتليلهااليت رمبو، السهل اقتراح عدد من االحتماالت املتعلقة بالتصنيف
 أحدمها ذلك اجلمهور غري املعروف، يبدو معقوال أن هناك نوعني أو طرازين للجماهري املتلقية، سبيل املثال

 يبدوو ،أما النوع الثاين فهو األكثر ختصصا، ر إليه أحيانا باجلمهور العاماشالذي يو، غري املتجانس فعالو
فهو متجانس إىل حد ما يف أحد ااالت ، بعبارة أخرىو ،هتمام املشترك ألعضائهنه تشكل نتيجة االأكو

مهاهذان النوعان و .ة على األقلاملهم:   
   :العامالجمھور  .1.6

لى األقل من ع -لتلفزيون مثالفالقول إن ا، و هو اجلمهور املتلقي الذي ينتمي إليه معظم األفراد
عام له إمكانية الوصول إىل مجهور و فمعىن ذلك أنه اتصال، ل مجاهرييوسيلة اتصا - ناحية براجمه العامة

هناك برامج معينة يف التلفزيون قد توجه بصفة أساسية حنو شرائح حمددة أو و، غري متجانسو عريض

                                                
  .408 .، ص، مرجع سابقآخرونو شون ماكربايد  1
  .214 .، ص1975، مصر، اهليئة املصرية العامة للكتاب معجم العلوم االجتماعية،، آخرونو إبراهيم مذكور  2
  .165، ص 1989 احلارثي، دار املريخ، السعودية، ساعد خضر العرايب، ، ترمجةرسالةو ، اإلعالم وسيلةرالف لوينشتاينجون مريال،   3
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ليس ولكن التلفزيون نفسه أو احلصيلة الكلية لرسالته ، قطاعات متخصصة من هذا اجلمهور العام العريض
  .1ا هو عامإمنو متخصصا

   :الخاصالجمھور  .2.6
مبعىن آخر انقسم إىل ، تنوع وسائل االتصال اجلماهرييةو نتيجة تكاثر إن اجلمهور العام أصبح جمزءاً

إال أنه ، جمهول أساساًو منتشرعلى الرغم من أن اجلمهور املتخصص و، 2جمموعات ختصصية متجانسة
التوجه الذي يدفع األفراد ألن يكونوا أعضاء يف اجلمهور يتكون من األفراد ذوي االهتمامات املشتركة أو 

 مصاحل معينة يف صحيفة تغلب عليها األخبارو فإذا اشتركت مثال جمموعة من أفراد ذوي اهتمامات، نفسه
لالهتمام االقتصادي على خاصة إذا وضعنا االعتبار و ،فإن األفراد يكونون متجانسني، الشؤون االقتصاديةو

 ،الشؤون االقتصاديةيهم اهتمامات باملسائل املالية ولكن لدو، ين هذا أم مجيعا من األثرياءال يعو، األقل
رمبا يربهن و ،متجانس أيضا من منطلق أن هذا االهتمام الواضح بالشؤون االقتصادية هو رباط مشتركهو و

األساليب و كما يف القيم أو، السياسيةو يف املذاهب االجتماعية، على جتانسهم يف عدد من ااالت األخرى
  .3املعيشية العامة

ذلك ما و، مجاهري عامة متخصصة يف اهتمام رئيسي واحدإن مجهور وسائل اإلعالم ميكنه أن يكون 
ا، غريها من الوسائل اإلعالميةو ،ر تنوع مضامني الصحفيفساو وتعدد أبواهذا التنوع إمنا هو و، أركا

عن وسيلة إعالمية كما أن هناك مجاهري تبحث ، ت احلياة عموماملسة من التخصص يف جمال من جماال
، هلم جراجلنس و، التاريخ، األدب، االقتصاد، كالسياسية أكثر؛من اهتماماا املشتركة أو  تغذي واحداً

أو هلم رابطة ، هذا ما أدى إىل ظهور وسائل إعالمية متخصصة ختاطب األفراد ذوي االهتمامات املشتركةو
  . مبوضوع معنيواحدة 

معرفته االتصال به وفبتحديد اجلمهور الذي يتم ، ساس العملية االتصاليةأإنّ املعرفة باجلمهور هي 
 جغرافيا مبعىن أن طبيعة القائم باالتصال هي اليت توضح نوع اجلمهور الذي يتجه إليه جغرافيا وقطاعيا؛

االتصال رقة بني االتصال الداخلي وبالتف فيوجد مجهور يتميز خبصائص معينة تساعد على ما يتصل
دوافع كل و، احملايدو املؤيدو أو بني اجلمهور الصديق، مجهور غري معاديو أو بني مجهور معادي، اخلارجي

تضح املناطق اجلغرافية اليت يتعني على القائم باالتصال أن يوجه رسالته على ذلك ميكن أن ت تأسيساًو ،منهم

                                                
  .168 .، صاملرجع السابق  1
  .205 .، ص2003، مصر، القاهرة، 1ط، الدار املصرية اللبنانية، ، املسؤولية االجتماعية للصحافةحممد حسام الدين  2
  . 169 .، صمرجع سابق، رالف لوينشتاين، جون مريال  3



الطلبة كجمھور لوسائل اإلعالم  / الرابعالفصل 
    / ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
115

ملواقف فئات اجلمهور من قضايا القائم  فيتم وفقاً، يتعلق بتحديد اجلمهور قطاعياأما فيما ، االتصالية إليها
  . 1تعرب عن موقف سليبو، ر عن أي اهتمامأي تلك اليت ال تعب، من ثنايا عدم االهتمامو، باالتصال

             ،)النوع(اجلنس ، السن :مثلو ميكن التمييز بني قطاعات اجلمهور املستقبل وفقا ملعايري خمتلفة 
  .اخل...االقتصادي واملستوى التعليمي و، أو املهنة

 العالقات االجتماعية مطلبا للكشف عن هذا االنتماءو لقد أصبح تصنيف اجلمهور يف إطار االنتماء
املعايري االجتماعية أو الثقافية الكلية يف اتمع و املعايري املرجعية اليت تشكلها مجاعات االنتماءو، قوتهو
  .غراض التخطيط للحمالت اإلقناعيةأل

فإن هناك تقسيمات أخرى ، مجهور خاصو ،و كما مت تقسيم اجلمهور من قبل إىل مجهور عام
كذلك عالقته بوسائل و، اتمعو اها الفرد حنو عالقته بالغريإطار االجتاهات اليت يتبنو ترتبط بالبناء املعريف

  .2اإلعالم
  :مهاإىل نوعني املتلقني  مجهور" Howitt تهووي"لقد صنف 

 لوسائل اإلعالم اليت تسعى إىل تغيري أدائههو اجلمهور الذي ال يستسلم متاما و :العنيداجلمهور  )1
ذلك أن الرؤية هنا تفترض أن وسائل اإلعالم ليس هلا قوة إقناعية كبرية ، السيطرة عليهو اجتاهاتهو مواقفهو

اليت تؤثر على فعالية وسائل االتصال ) Selectivity(ائية ذلك بسبب عوامل االنتقو، لتغيري عقول الناس
 .اجلماهريية

هناك بعض إمنا و، أن وسائل اإلعالم ال تؤثر يف كل فرد" هوويت"يرى  :احلساساجلمهور  )2
إذ أنه  ؛ليس نابعا من خصائصهم الشخصيةذلك و، األفراد الذين يتأثرون بوسائل اإلعالم أكثر من غريهم

 من غريهم بالرسائل اإلعالمية ة تؤكد الفكرة القائلة بأن بعض األشخاص أكثر اقتناعاًال توجد دالئل قوي
 األطفال: مثل ىل احلمايةيفترض فيهم أن يكونوا حباجة أكثر إ، لكن األمر يتعلق بأفراد أكثر حساسيةو

اجلمهور " "هوويت"هذا النوع هو اجلمهور الذي يطلق عليه و ،كبار السنو النساء، الشباب، املراهقني
 .3"احلساس

مه إىل يقسو، يف تصنيفه للجمهور بناء على املعايري الثقافية السائدة يف اتمعو هناك من يذهب 
  : األصناف التالية

                                                
  .101 .، ص2005، مصر، مركز اإلسكندرية للكتاب، تكنولوجيا االتصال يف عامل متغريو اإلعالممدخل إىل ، حممد نصر مهنا  1
  .194-193 .ص-، صاجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالم، حممد عبد احلميد  2
  .61 .، ص، مرجع سابقليلى حسني السيد، حسن عماد مكاوي  3
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أوجه و املعاينو األشياءو هم الذين مييلون إىل احلكم على األشخاصو :العلميأصحاب االجتاه ) 1
سائل يتأثر سلوك الفرد االتصايل جتاه وو ،العالقات العلميةو ظرياتالنو يف إطار القوانني، النشاط اإلنساين

من أصحاب االجتاه العلمي يقبل أو يرفض مبعيار املوافقة أو القبول مع املعايري ؛ فالفرد اإلعالم ذا املفهوم
 صيل العلميهذا االجتاه مبستوى التحيتأثر و، كذلك بقيمة ما يضيفه العمل إىل املعرفة اإلنسانيةو، العلمية

  . الثقافات املختلفةو سعة اإلطالع على العلومو

  املباشرة الفرد يف هذه الفئة يصدر أحكامه يف إطار املنفعة  :العلميو أصحاب االجتاه املادي) 2
مثل احلصول على ، وكذلك مبفهوم اجلزاء املباشر للسلوك االتصايل مع وسائل اإلعالم، العائد املاديو

  . اليت تفيد الفرد يف اختاذ قراراته اليومية املعرفة املتخصصة

حيث تتأثر أحكام الفرد ، هذا االجتاه عكس االجتاه السابق متاماو :املعنويأصحاب االجتاه ) 3
 مثل اجلمال، العاطفيو اإلشباع الوجداينو االنسجامو الذي يتمثل يف التوافق، باملنفعة أو العائد املعنوي

  .املختلفةاألدب بفروعه و ن مصدره الفناإلبداع اإلنساين الذي يكوو

   األخوة والسالم و، اخلريو م احلبالرموز اليت تدعو هي املعاين، و املعايري السائدة يف هذا االجتاه
  . الرموز اإلجيابية للعالقات اإلنسانية يف إطارها املعنويو غريها من املعاينو ...األلفةاملودة ووالتعاطف و

      بإطار األحكام اليت تتوارثها اجلماعات يرتبط هذا االجتاه و :جتماعيأصحاب االجتاه اال) 4
اليت حتكم عالقة الفرد بالغري داخل اجلماعات ، العاداتو األعرافو اتمعات لنمط سائد من التقاليدو

  .مثل العالقات داخل األسرة أو اجلرية أو األصدقاء، بأنواعها املختلفة
لفئات مع بعضها عند بعض ا الحتمال تداخل، كاملة بني هذه الفئات وداًم حدهذا التصنيف ال يقد

اليت و، اجتاه معني يف التمسك بأمناط معينة من املعايري الثقافيةلكن اختيارها قد يشري إىل سيادة و، األفراد
  .1ميكن اختاذها أساسا لتفسري العالقات مع وسائل اإلعالم

  : هو التقسيم الثالثي التايلأن أبسط التقسيمات " تايننشيرالف لوو جون مريال"و يرى كلّ  من 

يكتبون ال و ونؤإضافة إىل الذين ال يقر، هذا القطاعيضم و :"Illitrate"اجلمهور األمي ) 1
هذا القطاع من اجلمهور يضم "أي أن ، لكنهم غالبا ال يفضلون ذلكو ،يكتبونو ونؤآخرين يقر أفرادا

فهم يتعرضون ، يرتبطون بوسائل اإلعالم ارتباطا سطحيا، جتاهات أميةهلم ا أفراداًو أميني حقيقيني
 ماإلثارة يف تعرضهو رفيهعن الت ونيبحث مأل، تشبعا باحلركةو للمحتويات اإلعالمية األكثر سطحية

  . للوسيلة

                                                
  .194 .، صهات التأثري، مرجع سابقاجتاو نظريات اإلعالم، حممد عبد احلمد  1
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لذلك فهو مستهلك و، باإلثارة الصادرة من الرسائل يف وسيلته اإلعالمية" األمي"و يستمتع الفرد 
أو يقرأ تعليقات الصور أو العناوين الرئيسية أو ، ع أهواءه العاطفيةقد يقرأ رواية سهلة تشبو، حيسط

 لكنه يف األساس ال يرغب يف القراءةو، قصصا معينة من نوع املغامرات اليت تنشرها بعض الصحف
  .1عرض لوسائل االتصال املصورة حيث يبذل أقل جهد ممكن عند استقباله الرسائلتوي

ضعف املشاركة يف و، عدم االهتمام باملشاركة السياسيةو، ز الفرد األمي باخلمول الذهينمييت
إىل غالبا ما ينتمي أفراد هذا القطاع من اجلمهور األمي و، االهتمام او من حيث مناقشتها، الرسالة

  .الطبقات الفقرية ذات الدخل احملدود

أفراد هذا اجلمهور هم : Paragmatisticn Practicalاجلمهور العملي املادي أو النفعي ) 2
يقودون ولذلك فهم يشاركون و كائنات اجتماعية يرغبون يف إغراق أنفسهم داخل ميكانيكية جمتمعام

ويشاهدون التلفزيون ويطالعون  هم يسافرونو، لديهم هواياتو، ينتمون ملنظماتو، ينتخبونو محالت
يدفعهم ذلك إىل أن يكونوا من أكرب و... اجسمانيأو  وهم غري خاملني ذهنيا، ...الصحف واالت

غري أن كل أشكال االهتمام اليت تسيطر على عضو اجلمهور العملي تتلخص  .اإلعالميةاملستهلكني للرسائل 
             كيف يعيشون حياة ذات معىن ؟ كيف يتحقق هلم الكثري مما يريدون خالل رحلة :األسئلةيف هذه 

املعلومات اليت تساعده على تطوير  نلذلك فهو يبحث ع، ...يف يكسبون األصدقاء ؟ أو مشروع ما ؟ ك
   .تهأمو على إغراق نفسه يف أشياء أكثر نفعا تمعهو، على التعامل األفضل مع اآلخرينو، التقدمو نفسه

  ليل غري حريص على التحو، التأمل الفلسفي لألشياءو إن الفرد من اجلمهور العملي قليل التفكري
عميقة من خالل و يستقبل أحيانا رسائل جادةهو شخص عملي وو، أو التالعب باملعاين، الدقيقالفحص و

وجيب أن يظهر ، رمبا ألنه قد يتوقع منه القليل من املعلومات حول هذه األشياء تعرضه لوسيلة إعالمية
إلحساسه بأا قد تفيد إمنا و ،لفعلنه كذلك باألليس ، القضايااالهتمام ذه األفكار و - األقل على  -عليه

  .2القضايا من أجل سبب عملي حقاو فهو مهتم باألفكار حقيقةًو، على املدى الطويل

ويهتمون ، يكونون أقل فئة بني مجهور وسائل اإلعالم: Intellectuale) املثقفون(املفكرون  )3
وال يهتمون باملاديات ، اجلماليةالفنية وواملفاهيم واألحداث ، املشكالت الفلسفيةوجهات النظر وو باألداء

  .مبدعونو مفكرون، يترفعون عنهاو
ز حول يتركّ، كما أنه ليس اجتماعياً، للحياة االجتماعية و هذا اجلزء من اجلمهور ليس معارضاً

فاإلعالم من ، ألنه ال يهتم باتمع اجلماهريي قليل االهتمام بوسائل اإلعالم.. .الصحبةعن يبحث ، ذاته
                                                

  .173-172 .ص-، صمرجع سابق، تاينينشرالف لو، جون مريال  1
  .176-175 .ص-، صمرجع سابق ،شتاينينرالف لو، جون مريال  2
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ال يستهدف و، يعطي اجلمهور ما يظهر أا تريده، وجهة نظره يستهدف السطحية بسبب اخنفاض مستواه
  .1االرتفاع باجلماهري العامة

تأثري هذه اخلصائص على و، زت أكثر على خصائص هذه اجلماهريإنّ التصنيفات السابقة ركّ
جيب أن نشري إىل تصنيف ، اف اجلمهورننهي احلديث عن أصن أن قبلو، السلوك االتصايل جلمهور املتلقني

يمه إىل اجلمهور ميكن تقِس الذي يرى أنو ،"حجم التعرض لوسائل اإلعالم"من زاوية ، آخر للجمهور
كما جيري ، يف املناسباتو ،النادرةو )التعرض املنتظم(هي جمموعات املتابعة املنتظمة  ثالثة؛جمموعات 

ويف هذه احلالة هناك ، )املشتركة(ك يف املتابعة اجلماعية تقسيم اموعات على أساس تكرار االشترا
  : نقيضني

أما الثاين فيمكن ، اليت هلا نفس التركيب يف مجيع اللقاءاتهو صنف جمموعات النوادي  أحدمها
ختتلف نسب تلك و، اليت تتغري باستمرار يف كل لقاء - الصدفة -موعة االعتباطيةتسميته بصنف ا

جمموعات مجعتها ) املتلقني(إىل جانب اموعة املنتظمة من الرواد ن يتواجد حيث حيصل أ، الصنوف
  .2)كالربامج الرياضية عندما يكون حدثا رياضيا هاما(الصدفة 

   :الجمھورأھمیة دراسة . 3
ينقسم ، هو عنصر معقد للغايةو، إن اجلمهور هو العنصر األول يف النظام االجتماعي لوسائل اإلعالم

واهتماماته رب فئات اجلمهور تعتو، بينها عالقات متشابكة كانت حمور دراسات عديدة، باينةإىل فئات مت
الذي يتمثل يف ، عترب من اآلليات احملددة لسلوك هذا اجلمهورت ،طبيعة العالقات القائمة بني أفرادهو حاجاتهو

  .3االستجابة حملتوى معنيو التفسريو االهتمام

ما يعنيه و، التسويقيةو مام املتزايد باجلمهور إىل االجتاهات البحثيةو ميكن أن نعزو أسباب االهت
قدرة وسائل اإلعالم اهلائلة على الوصول إىل و، للصحف خاصةو، اإلعالن بالنسبة لوسائل اإلعالم عموما

 ى بدراسةعناألكادميية اليت توكذلك إىل االجتاهات العلمية و، )املستهلكني(أكرب قد ممكن من اجلمهور 
  . يت يشكل اجلمهور أحد أهم عناصرهاالو اإلعالميةو الظاهرة االتصالية

بل من أجل ، دراسته ال تعين التعرف عليه فقطو، لعملية اإلعالميةلإنّ اجلمهور عنصر أساسي 
فالكاتب يف الصحيفة أو غريها من وسائل اإلعالم ال يكتب ، ...ق معه؛ إذ ال بد من مراعاة اهتمامهالتواف
ا وجد أن الصحيفة تعكس اهتمامه إال إذ، على القراءةل قبِهذا القارئ ال يو، بل لقارئ حمدد ،لنفسه

                                                
  .196 .، صاجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالم، حممد عبد احلميد  1
  .387-386 .ص-، ص، مرجع سابقفالح كاظم احملنة  2
  .136 .، صاجتاهات التأثري، مرجع سابقو ، نظريات اإلعالمحممد عبد احلميد  3



الطلبة كجمھور لوسائل اإلعالم  / الرابعالفصل 
    / ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 
119

وسائل و هلذا السبب تم الصحف، ردود الفعل املتوقعة منهو اجتاهاتهو هوافق آراَءتو مشاكلهورغباته و
كأحد  قريبة من اجلمهورالو الشخصيات املعروفةو احلوادث الشخصيةو القضاياو اإلعالم األخرى باحملليات

التعرض على أساس أن حب االستطالع لدى و عوامل اجلذب لزيادة توزيع الصحف أو زيادة اإلقبال
  .1بيئة األقرب فاألقرباجلمهور يدفعهم أكثر ملعرفة ما يدور يف ال

و لذلك يميةهي أوىل اخلطوات يف آلية العملية اإلعالح دائما أن تكون دراسة مجهور املتلقني نص      
السلوك و، االجتماعيةيف فئات من حيث اخلصائص العامة وتصنيفه ء عليها يتم حتديد حجم اجلمهور وبناو

الوصول إىل فئات اجلمهور  مناإلذاعة و ن التخطيط السليم للنشركّحيث مياالتصايل مع وسائل اإلعالم 
الزمة رب خطوة أساسية وعتئات اجلمهور تبذلك فإن خطوة حتديد معامل فو، 2املستهدفة من العملية اإلعالمية
ذلك و، من اجلمهور املستهدف يف االعتبار بأمهية انسياب املعلومات بدءاً لنجاح االتصال الفعال آخذاً

دف إمكان تقدمي الرسائل االتصالية الفع3خصائصهاسب مع طبيعة اجلمهور املستهدف والة اليت تتن.  
حف تستهدف الوصول إىل كل القراء يف املناطق اجلغرافية على أنّ كل الص فو ليس هناك خال

يف املناطق يثري لدى املؤسسة الصحفية الدافع إىل إال أن تباين التوزيع ، إليها توزيع الصحف لاليت يص
باعتباره أحد احلقائق ، يف هذه املناطق للتعرف على حجم القراء أوالً" من ال يقرأ"و "من يقرأ"التعرف على 

كذلك التعرف على اخلصائص العامة و، اليت ترتبط باألهداف التسويقية أو التجارية هلذه الصحف األساسية
التقسيم الفئوي و تصنيفهم يف فئات تتفقو ،هلؤالء القراء أو غري القراء، الفرديةو أو السكانية أو االجتماعية

 ،السماتو هذه احلقائق ألن، تفسري سلوك قراءة الصحف يف عالقته او ،السماتو هلذه اخلصائص
تؤثر يف كل من و دور أساسي يف تشكيل خربات الفرد، تفسري سلوك قراءة الصحف يف عالقته او

عترب دراستها أحد املداخل الرئيسية أو املتغريات املستقلة يف عملية االتصال تو، مناذج السلوكو الشخصية
  .4توجيه السلوكو مية اليت تستهدف اإلقناعاإلقناعي عند حتليلها كمدخل يف ختطيط احلمالت اإلعال

الصحف و و منذ أن أصبحت اإلعالنات هي املصدر املسيطر يف متويل وسائل اإلعالم عموما
مت تطوير أدوات حبثية و، باإلعالن كناقل للرسائل التجارية ةزاد االهتمام بإجراء البحوث اخلاص، خصوصا

حمل ، العمر، )اجلنس(النوع : خلصائص الدميغرافية مثلوقياس ا، رغبات اجلماهريو للتعرف على حاجات
  .5ذلك بوسائل خمتلفةو االجتماعيو املستوى االقتصاديو اإلقامة

                                                
  .961 - 960 .ص-، ص3مج، ، مرجع سابقاملوسوعة اإلعالمية، حممد منري حجاب  1
  .121 .، صاجتاهات التأثري، مرجع سابقو نظريات اإلعالم، حممد عبد احلميد  2
  .130 .، ص1993، مصر، عامل الكتب، 2ط ،الرأي العامو اجلماهرياالتصال بو ، اإلعالممسري حممد حسني  3
  .231 .، صحبوث الصحافة، مرجع سابق، حممد عبد احلميد  4
  .393 .، صنظرياته املعاصرة، مرجع سابقو االتصال، ليلى حسني السيد، حسن عماد مكاوي  5
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العاملني يف وسيلة و نإنّ األسس اهلامة للنموذج الراسخ للعالقات االجتماعية اليت تربط بني املعل
عت ضقد و، ج أنواع معينة من املضمون اإلعالميإلنتا وظيفياً ل منهم نظاماًاليت تشكّو، اجلمهوراإلعالم و

 متثل مشروعا مالياً" البنسصحافة "فقد كانت ... خالل السنوات األوىل من تطور الصحافة اجلماهريية 
رها احلقيقي اإلعالن كان هو مصداحلقيقة أن عائد و، املعلنني بشكل ملحوظألا جذبت انتباه  ناجحاً

لكن و، مثن الورق الذي تطبع عليه ال يغطيدفع يف شرائها نس الذي كان ي؛ فالبالوحيد للدعم املايل
صحافة "كان من املمكن اإلعالن عنها بنجاح يف ، اخلدمات اخلاصة باالستهالك اجلماهرييو البضائع
مبعدالت أكرب بكثري من العدد و ،كانت هذه اإلعالنات تصل إىل أعداد كبرية من الزبائن احملتملنيو" البنس

لذلك ، و1رت يف الصحف األخرى ذات التوزيع احملدود شذي ميكن أن تصل إليه هذه اإلعالنات إذا نال
كانت الصحيفة و، عها من اإلعالن فيهاللفائدة اليت بوسع املعلنني توقّ مؤشراً توزيع الصحيفة يعدفإن حجم 

؛ أي املبلغ " الدوالر اإلعالين"ب جتذ، اءاليت تستطيع أن تضع رسالة إعالنية أمام عشرات األلوف من القر
أدى إىل اشتعال املنافسة بني " قانون األعداد الكبرية"هذا القانون البسيط و ،املدفوع كثمن لإلعالن فيها

حماولة التعرف و ذلك ما دفع بالصحف إىل إجراء حبوثو، 2الصحف من أجل جذب القراء اجلدد إليها
من مثّ بيع هؤالء الزبائن و، وفق أذواقهم بشكل أفضل وا أوالًذلك لتكيف مضمو، )قرائها(على مجهورها 

   .3لمعلننيلبشكل أجدى ) اجلمهور(
   :نوعنيو ميكن تقسيم حبوث الصحافة جلمهورها إىل 

جمموعة من املعلومات اإلحصائية تسمح تقدم هذه الدراسات و :القراءعند مجهور دراسات ) 1
مهنتهم حسب أعمارهم وجنسهم وسكنهم و) اجلمهور(ائن الزبع كل صحيفة بني كتلة بتحديد توز   

ملثل ه األول تعد احلاجة االقتصادية لدراسة األسواق هي املوجو ،...أمناط معيشتهمو ومستوى دراستهم
  . هذه الدراسات قبل االهتمام بالبحث العلمي

ببية مطالعة القراء دف هذه الدراسات إىل حتديد سو: أجوائهاو سات عن سببية املطالعةدرا) 2
  . عادات قراءة اجلمهور للصحفو اطهو ما نعنيه بأمنو، 4كيفية هذه املطالعة بشكل أكثر دقةو للصحف

   :إىلفإن أمهية دراسة اجلمهور ترجع ، و عموما

                                                
  .92 .، ص، مرجع سابقساندرا روكيتش، ميلفني ديفلري  1
  .93 .، صمرجع سابق،  ساندرا روكيتش، فلريميلفني دي  2
  71 .، صمرجع سابق، بيري ألبري  3
  72 .، صاملرجع السابق  4
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ذلك أن هذا ، درجة والئه هلاو حاجة الوسائل اإلعالمية إىل التعرف بدقة على حجم مجهورها) 1
اليت تستهدف الوسيلة اإلعالمية الوصول إليها ، عترب أحد احلقائق األساسية يف اإلعالماحلجم أو العدد ي

  .تقومي األعمالو ألسباب مرتبطة بالتمويل أو التخطيط
فاملعلنون يستهدفون الوصول  اإلعالمية؛الوسائل و التجارية لكل من املعلننيو األهداف اإلعالنية )2
ل اإلعالم إىل أكرب عدد ممكن من مجهور املستهلكني الذين يتعرضون هلذه اإلعالنية من خالل وسائبالرسالة 
على حجم اجلمهور  ه باختيار الوسيلة اإلعالمية لإلعالن بناًءخذ قرارلذلك جند املعلن يتو، الوسائل

  .1يتعرض هلاو املستهدف الذي تصل إليه هذه الوسيلة اإلعالمية
  
  

  

   :إلعالمادوافع الجمھور الستخدام وسائل . 4
إال ، من الصحافة خصوصاو، د ما يطلبه اجلمهور من وسائل اإلعالم عموماأن حيدال أحد يستطيع 

 د من خالل معرفة دوافع اجلمهور اليت هي حاالت داخليةباعتبار أن هذه العالقة تتحد، 2اجلمهور نفسه
فإن وسائل ، ف بني األفراددوافع اجلمهور ختتلو طاملا أن حاجاتو، على وعي ا فقط أفراد اجلمهور

احلاجات  تلبية هذهلكسب أكرب قدر من أفراد اجلمهور يف إطار  اإلعالم تسعى لتنويع وظائفها سعياً
  .الدوافعو

االهتمام ال بد أن دف لة اإلعالمية لكي حتظى بالقبول والرساو، وسائله لكي ينجحو و اإلعالم
من و، حتقيق فائدة ملموسة لديهم يف حيام اليوميةرغبام و شباع احلاجات النفسية للجماهري وتلبيةإىل إ

  : يأيتأهم حاجات اجلماهري اليت يشبعها اإلعالم ما 

  .الترفيهاحلاجة إىل املعلومات والتسلية و. 1
  . احلاجة إىل األخبار حول مشكالت الساعة. 2

  . الثقافة العامةاحلاجة إىل رفع مستوى املعارف و .3

                                                
  .38-37 .ص-، صدراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم، مرجع سابق، حممد عبد احلميد  1
  .41 .، صالتطويع، مرجع سابقو االتصال باجلماهري بني التنمية، أمحد بدر  2
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التوافق مع و، املعتقدات أو تعديلهاو القيمو ،تعزيز املعايريو دعم االجتاهات النفسيةاحلاجة إىل . 4
  .1املواقف اجلديدة

رسائلها و وسائل اإلعالملإال أن اختيارهم ، حاجات أفراد مجهور املتلقنيوو لكن رغم تعدد دوافع 
        حمتويات دون غريهاو لهم لبعض ما تقدمه هذه الوسائل من رسائلتقبو ،بالطريقة اليت يعقلوا

يدفعنا إىل التساؤل عن العوامل اليت تؤثر على اختيار ، د لوسيلة معينة دون أخرىإقباهلم على إنتاج حمدو
  . أفراد اجلمهور لوسائل اإلعالم أو ملضامينها

  : إىل أن هناك عاملني رئيسيني مها "تاينشينلورالف و جون مريال"يذهب 

جهداً؛ ألنه مييل بطبعه إىل أن إن عضو اجلمهور يسلك أقل الطرق  :لوسيلةاتوفر الرسالة أو . 1
  .إىل الرسائل اليت ميكن احلصول عليهاو يستمع إىل الوسيلة اإلعالميةيقرأ ويشاهد و

يفترض أن أفراد و، "العائد املنتظر"هو ما يعرف أيضا بـ و :إمكانية الكسب الشخصي. 2
2اليت حتقق هلم أكرب عائد جمزٍضون أنفسهم للرسائل اجلمهور يعر.  

   إن جاءت يف شكل اهلروبية حىت و، ر درجات الفائدةو يذهب الكاتب إىل أن كل الرسائل توفّ
فأفراد اجلمهور  ؛توجهامو ز أفكارهمما يبحث أفراد اجلمهور عن الرسائل اليت تعز كثرياًو، املتعة املؤقتةأو 

ب ون بالرسائل اليت ال تسبهم حيسو، النفسيةاستعدادام العقلية وتنسجم مع  يستوعبون تلك الرسائل اليت
  .اليت متيل إىل دعم معتقدامو "أملا"هلم 

حمتواها يف إطار العالقة بالعائد و ائل اإلعالمسالستخدام األفراد لورؤيته " رامشوربويل"و لقد صاغ 
قلّ اجلهد و ائد املتوقعفكلما زاد الع، كل عامكنوع من التعزيز لالستجابة إىل التعرض بش) املنتظر(املتوقع 
رتب على ذلك معامل االختيار الذي و ،حمتواهاو كلما زاد تعرض األفراد لسوائل اإلعالم-تعزيز-املطلوب

     :اآليتيتمثل يف 
  العائد املتوقع            

  اجلهد املطلوب                   
دراسة  لفرد من استخدام وسائل اإلعالميت ملعرفة دوافع اجرِرة اليت أُو من الدراسات املبكّ

اليت وجد فيها أن الصحف تقوم بعدة و، إليها يف فصل سابقشار املو ،م1945عام " Berlsonبريلسون "
  . تعترب السبب يف ارتباط األفراد ا، أدوار

                                                
  . 121 .، ص، مرجع سابقمد دويدارعبد الفتاح حم  1
  .180 .، صمرجع سابق، لوينشتاين فرال، جون مريال  2

 =   معامل االختيار 
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لفة دوافع الفرد من التعرض إىل وسائل اإلعالم أو األشكال املخت أنّ و تشري البحوث املعاصرة إىل
حباجات اآلخرين إىل ، ميكن تصنيفها من خالل مقابلة حاجات الناس إىل اهلروب، للمفردات أو احملتوى

  : احلاجات التاليةو كما ميكن تصنيفها أيضا إىل الدوافع، التعليماملهرفة و

   .املرغوبةاملعرفة و احلاجات إىل اكتساب املعلومات •

   .اإلعالمالتزود بعادة التعرض إىل وسائل  •

   .اإلثارةاالستخدام من أجل الراحة أو  •

  .اهلروب من امللل أو الضجر املتمثل يف روتني احلياة اليومية •
  .1احلاجة إىل الصحبة أو الرفيق •

إال أا تبدو ، مع اختالف الدوافع حسب األفرادإىل أنه و" نيشتاينف لولراو جون مريال"و يذهب 
المية  ويريان أن استخدامهم للوسائل اإلعه األفراد واملناسبة لتوجو زةللعوامل احملفّ -نوعا ما-أساسياً جوهراً

  : هذه العوامل هي
   :االنعزالیة/ 1

؛ ألن هذا وال يرغبون يف أن جيدوا أنفسهم معزولني أو منفصلني عن اآلخرين، الناس أساس أفراد
دائل للوجود مع األفراد هو ثاين أفضل البو، اخلوفهم اإلحساس بالغربة االجتماعية واإلحباط والقلق ومينح

جيد بعض األفراد أنفسهم حقيقة مقتنعني متاما بأن يكونوا مع وسيلة و، مصاحبته وسائل االتصال باجلماهري
  . وجود أي ضغوط اجتماعية أو تعبريية عليهم عدم رغم، اإلعالم أفضل هلم من أن يكونوا مع اآلخرين

  :حب االستطالع/ 2
فهم، االناس فضوليون أساس يدفعهم الفضول إىل معرفة ماذا يفعل و، ون دائما مبا جيري حوهلميهتم

ال توجد طريقة ، عن قربو مباشرةخارج النطاق الذي حييط م و ،مب يفكرون ؟و اآلخرون ؟ ماذا يقولون
ليست فقط تلك األشياء اليت قد و، غري التوجه إىل وسائل االتصال باجلماهري، إلشباع هذا الفضول حقيقة

، الفضول دون شك هو العامل األول يف تعرض الفرد للوسيلة اإلعالميةو، ثر فيهم بشكل مباشر تقريباتؤ
بالطبع يف حاالت كثرية يثور و املهتم بذلك ؟ ومن هفة ماذا حيدث ؟ وملاذا حيدث ؟ وع إىل معرلإنه يتطّ

من  ك فضول املرء شرهاًذلبيظهر ن تؤثر هذه األحداث يف حياته ؟ وكيف ميكن أ: بداخله هذا السؤال 
ميكن أن تعتمد على اجلمهور يف استمرار استهالك كميات أكرب من  الوسيلة اإلعالميةو، الناحية العملية

                                                
  .82 .، صدراسة اجلمهور يف حبوث اإلعالم، مرجع سابق، حممد عبد احلميد  1
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الشائعات و كل أنواع اهلمسو ،األفرادو اجلماعات الشاذة، حتوالت الطبيعة، حول األحداث املعزولةاملواد 
  .1حب االستطالعو

   :الذاتتعظیم  /3
بالنجاح ومات اليت تساعدهم على حتقيق أفكارهم اخلاصة املتعلقة لاجلمهور يفضلون املعإن أفراد 

يبحثون بشكل أو بآخر عن براهني و، الواقعيةساعدة يف انتماءام املذهبية ويريدون املو، والسعادة
الية وعملية يدون رسائل مجيرو، دينيةإرشادات فلسفية وو يدون تأكيداتكما ير، احنرافامو الحنيازام

يريدون رسائل و، بعيدة املدى أيضاو يريدون معلومات ذات قيمة فوريةو، تشكل خدمة شخصية هلم ألا
هم يرغبون كذلك و، يف احلصول على عائد من أنشطتهمو شراء املنتجاتو تساعدهم يف اختاذ القرارات

م خبدمة طبائعهم العملية ون أن تقوم وسائل اإلعالباختصار يودو، مرفهنيو يف أن يكونوا بشوشني
  .2الدينيةالفلسفية وو

  
   :الجمھوراالتجاھات األساسیة في دراسات  .5

أن البدايات األوىل العلمية ، االتصالو د كثري من الباحثني املهتمني بدراسة حبوث اإلعالميؤكّ
حبوث علماء النفس كانت ، أو ما يعرف جبمهور املستقبلني للمادة اإلعالمية، واملنظمة لدراسات اجلمهور

من أهم هذه و، أيضا علماء االجتماع الذين ظهروا يف العقود األوىل من القرن العشرينو، االجتماعي
"  F. Znaniekiفلوريان زنانيكي "و ،"W. Thomasوليام توماس "دراسات كل من ، الدراسات

زت على مجهور ركّو، م1920-1918يف الفترة ما بني  مجيعاًيت جرِاليت أُو ،"R. Parkروبرت بارك "و
لكن ما لبث أن ظهرت جمموعة من املؤسسات البحثية املتخصصة يف و، الصحافة من منظور سوسيولوجي

، اليت ظهرت مع بداية الثالثينات، "Payneباين "من أمهها مؤسسة كان و، هذا النوع من البحوث
" Cantrilكانتريل " دراسة كما جاءت يف، برامج اإلذاعةو ةالسينمائيركزت على دراسة األفالم و
  ".Blumerبلومر "و "Allpartألبورت "و

ز على معرفة خاصة ذلك النوع من البحوث الذي يركّو، كما تطورت بعد ذلك حبوث اجلمهور
لقد تطور هذا النوع و، استجابات اجلمهور باعتباره الفئة املستفيدة األوىل من املادة اإلعالميةو انطباعات

اليت ، "مجاعات االستماع املنظم"ما يعرف بـأو ، املشاهدةو ور نظريات االستماعمن البحوث بعد تط

                                                
  .182-181 .ص-، صمرجع سابق، رالف لوينشتاين، جون مريال  1
  .182 .، صاملرجع السابق   2
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بول "غري أن الفضل يف تطور هذه الدراسات يعود إىل العامل األمريكي ، خاصة فرنساو، ظهرت يف أوربا
  .1"الزارسفيلد

وث اجلمهور إىل ثالث اجتاهات هييف حبم االجتاهات األساسية و ميكن أن نقس :  
  : االتجاه البنائي لقیاس الجمھور .1.5

، مستمر حىت اآلنو يف التطبيق زمنياًفهو أول االجتاهات ، ل بدايات حبوث اجلمهورو هذا االجتاه ميثّ
اإلحصاءات غري املعروفة عن و دف هذه النوعية من البحوث يف االجتاه إىل احلصول على البياناتو

البيانات الدميغرافية و، أو عدد القراء أو نوعيات اجلمهور، فزيونمثل حجم مجهور الراديو أو التل، اجلمهور
عية من البحوث إىل دف أيضا مثل هذه النوو، ...التعليمو الدخل، )اجلنس(النوع ، من حيث السن

وهذه ، قياس رجع الصدىو، مدى استجابته للربامج املختلفةو، معتقداتهوصف اجلمهور وآرائه وأفكاره و
هامة أيضا للمعلنني للوصول و، القائمني باالتصالللمديرين واملخططني و صاءات هامة جداًاإلحالبيانات و

  . بشكل مباشر للجمهور املستهدف
  . و املنهج األساسي هلذه النوعية من البحوث هو منهج املسح

  
   :السلوكيالمنھج  .2.5

سلوك األفراد وأدائهم  ئل اإلعالمية علىدف هذه النوعية من األحباث إىل قياس تأثري الرساو
أفعال ، هذه النوعية من األحباث هلا أمهية كبرية يف كشف الدوافعو، ...اجتاهامو قيمهم، مواقعهم
حيث يقع يف ، االجتاه السلوكي يف أحباث اجلمهور هو االجتاه السائد حالياردود األفعال، وو ،االختيار

  . أحباث اجلمهور" قلب"

 الجتاه البنائي يف استخدامه للمنهج التجرييب باإلضافة إىل منهج املسحعن ا، و خيتلف هذا االجتاه
  . العواطفالعقلية لالجتاهات وأيضا القياسات و

   :التلقيتحلیل و االتجاه الثقافي االجتماعي .3.5

األوجه املختلفة هلذا بكيفية إدراك الرسالة و عىنالذي يو، و هو اجتاه حديث يف حبوث اجلمهور
االجتماعية  و تلف باختالف اجلماعات الثقافيةأي أن الرسائل االتصالية ميكن إدراكها بشكل خم، اإلدراك

بل  نيأعضاؤه ليسوا متساوو ،اجلمهور هنا ليس سلبياو ،فالرسالة يتم إدراكها من خالل مفاهيم اجلمهور
أي ، ية جلمهور الوسيلةاالجتماععلى األوجه الثقافية ولذلك يكون التركيز هناك اختالفات كثرية بينهم، و

                                                
  .211-210 .ص-، ص، مرجع سابقمحنعبد اهللا حممد عبد الر  1
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فالسياق الثقايف ، االجتماعية بطرق خمتلفة الرسائل االتصاليةاذا تستقبل اجلماعات الثقافية وملوكيف 
  . تأثريات وسائل االتصال باجلماهرياالجتماعي له تأثري كبري على حتديد و

  .1يالسلوكالبنائي و إذا ما قورن باالجتاه ليس شائع االستخدام، و هذا االجتاه يف حبوث اجلمهور

  

                                                
  .967-965 .ص-، ص3مج، املوسوعة اإلعالمية، مرجع سابق، حممد منري حجاب  1
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I - للصحفالطلبة  جمھور بیانات حول عادات قراءة:  
  

ó  مستوى قراءة الطلبة للصحف : )03(جدول رقم   
  

  %النسبة   التكرار  

  31.25  30  يقرأ الصحف بانتظام
  57.29  55  يقرأ الصحف أحيانا
  09.37  09  نادرا ما يقرأ الصحف
  2.080  02  ال يقرأ الصحف مطلقا

  %100  96  المجموع
  

مدى قراءة عن السؤال الذي يستهدف معرفة  العينةإجابات مفردات  )03(ل رقم ميثل اجلدو
حيث  فئات حسب مدى التعرض للصحيفة وكيفيته،ذلك يف حماولة لتصنيف مفردات العينة إىلف، والصح

حيث بلغت نسبتهم  الغالبة،هم الفئة ) أحيانا(الصحف ) نويقرؤ(تبني نتائج اجلداول أن الذين يتعرضون 
، )31.25 %(بصفة منتظمة كانت نسبتهم ) ونؤيقر(، يف حني أن الذين يتعرضون للصحف )57.29 %(

جاءت نسبة و )09.3 %(حوايل  الصحف بصفة نادرة كانت ) ونؤيقر(بينما كانت نسبة الذين يتعرضون 
فراد استبعادهم من الدراسة ليصبح عدد أ هؤالء متّو، )2.08 %(مطلقا ) ونؤيقر ال(الذين ال يتعرضون 

  .ةمفرد) 94(العينة 
الصحف بصفة منتظمة ميثلون تقريبا ) ونؤيقر(من خالل النتائج السابقة نالحظ أن الذين يتعرضون 

  .ة زكرياهذا يتفق مع النتائج اليت توصلت إليها دراسة عكّالعينة، والثلث من جمموع مفردات 
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ó  یر الجنسمستوى قراءة الطلبة للصحف حسب متغ: )04(جدول رقم.  
  

                                  
  الجنس

  
  مستوى القراءة

  إناث  ذكور
  المجموع

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  31.2  30  20.40  10  42.55  20  يقرأ الصحف بانتظام
  57.2  55  63.26  31  51.06  24  يقرأ الصحف أحيانا

  09.3  09  14.28  07  4.25  02  نادرا ما يقرأ الصحف
  02.3  02  2.04  01  2.12  01  ال يقرأ الصحف مطلقا

 %100  96  %100  49  %100  47  المجموع
  

 كيفيته فئات حسب مدى التعرض للصحيفة وتصنيف مفردات العينة إىل )04(ميثل اجلدول رقم
عالقته مبتغري اجلنس، حيث تبني نتائج اجلدول أن الذين يتعرضون للصحف أحيانا من اإلناث أكرب من و
للذكور، يف  51.06 %لإلناث مقابل  63.26 %ذلك بنسبة و الذكور،ذين يتعرضون للصحف أحيانا من ال

حني نالحظ أن الذين يتعرضون بطريقة منتظمة للصحف من الذكور أكثر منهم من اإلناث بنسبة 
 ، يف حني أن ندرة التعرض للصحف كانت أكثر وسط الطالبات منهثلإلنا) 20.40% (مقابل) 42.55%(

  .)4.25%(مقابل  14.28%وسط الطلبة بنسبة 
للذكور  2.12%ذلك بنسبة ا للصحف فكان بشكل متقارب جدا، وأما الذين ال يتعرضون مطلق

  .لإلناث 2.04%مقابل 
هذا أيضا ما يتفق مع و اإلناث،ما يف قراءة الصحف من إذن ميكن أن نستنتج أن الذكور أكثر انتظا

  .قةما توصلت إليه الدراسات الساب
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ó  مستوى قراءة الطلبة للصحف حسب متغیر التخصص: )05(جدول رقم  
  

                                
  التخصص

  
  مستوى القراءة

  إعالم  كیمیاء
  المجموع

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  31.20  30  29.26  14  33  16  يقرأ الصحف بانتظام
  57.20  55  66.66  32  47  23  يقرأ الصحف أحيانا

  09.60  09  4.16  02  14  07  نادرا ما يقرأ الصحف
  02.30  02  0  0  06  02  ال يقرأ الصحف مطلقا

 %100  96  %100  48  %100  48  المجموع
  

 كيفيتهو مفردات العينة إىل فئات حسب مدى التعرض للصحفتصنيف 05) (ميثل اجلدول رقم
أن الذين يتعرضون للصحف أحيانا من طلبة ختصص  عالقته مبتغري التخصص، حيث تبني أرقام اجلدولو

يف حني جند أن طلبة ختصص ، 47%مقابل  66.66%ذلك بنسبة و اإلعالم أكثر من طلبة ختصص الكيمياء
 33.33 %ذلك بنسبة و ،للصحف من طلبة ختصص اإلعالم) قراءم(الكيمياء أكثر انتظاما يف تعرضهم 

للصحف من طلبة ختصص الكيمياء بصفة نادرة ميثلون ) قراءم( كما أن الذين يتعرضون، 29.16 %مقابل 
من أما الذين ال يتعرضون مطلقا للصحف فكانوا . من طلبة ختصص اإلعالم 4.16 %مقابل  14 %نسبة 

  .6%ذلك بنسبة و طلبة ختصص الكيمياء فقط

ود عقد يو مهو تفوق الطلبة الذين يتعرضون أحيانا للصحف من ختصص اإلعالو ما ميكن مالحظته 
ق كما أن تفو التحصيل،بالتخصص أو ضروري الستكمال  مرتبطاً عترب نشاطاًتذلك إىل أن قراءة الصحف 

 ختصص اإلعالم من حيث االنتظام يف التعرض كان عكس ما كان متوقعاًطلبة قسم الكيمياء على طلبة 
  .الرتباط قراءة الصحف بتخصص اإلعالم
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ó  یة حصول أفراد العینة على الصحفكیف ):06(جدول رقم  
  

  %النسبة   التكرار  

  55.75  63  راءالشــ
  44.25  50  ارةــاإلع

  %100  113  المجموع
  

ن من خالل النتائج أن تبييحيث  الصحف،كيفية حصول أفراد العينة على )06(يبني اجلدول رقم 
ذلك اإلعارة، وها من خالل الذين حيصلون على الصحف من خالل الشراء أكثر من الذين حيصلون علي

  .)44.25 %(مقابل ) 55.75 %(بنسبة 
ف ما يعين أن شراء صحيفة أو أكثر ال يكلّ الثمن،ذلك إىل أن الصحيفة رخيصة و ميكن أن نرجع 

 الزمالء،كما جند يف حاالت كثرية أن الذين ال ميلكون مثن الصحيفة قد يستعريوا من  كثريا،الطالب 
غ من أخر من زميل قد فرِ) صحيفة(مقايضة عدد معني بعدد آخر لعنوان  لطلبة إىلجلوء بعض افضال عن 

ا حىت تعمالفائدة قراء.  
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ó  كیفیة حصول أفراد العینة على الصحف حسب متغیر الجنس  :)07(جدول رقم  

  
                                

  الجنس
  

  الكیفیة

  إناث  ذكور
  المجموع

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  55.75  63  50  30  62.26  33  الشراء
  44.25  50  50  30  37.74  20  اإلعارة
  %100  113  %100  60  %100  53  المجموع

  
حيث نالحظ  اجلنس،عالقته مبتغري و كيفية حصول أفراد العينة على الصحف)07(يبني اجلدول رقم 

من الذكور  )62.26 %(أن ذإ الصحف،لذكور على عدم تغري ترتيب طرق حصول أفراد العينة من ا
الذكور على صحفهم عن  من) 37.74 %(نسبة بينما حتصل ، حيصلون على صحفهم عن طريق الشراء

  .طريق اإلعارة
ذلك بنسبة متساوية يف و ءاالشرو أما بالنسبة لإلناث فإن حيصلن على الصحف عن طريق اإلعارة

  .) 50 %(حدود 
بينما  الشراء،الذكور أكثر ميال من اإلناث للحصول على الصحف عن طريق  أن نالحظ أنميكن و

  .متيل اإلناث أكثر من الذكور للحصول على الصحف عن طريق اإلعارة
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ó  كیفیة حصول أفراد العینة على الصحف حسب متغیر التخصص: )08(جدول رقم  
  

                                
  التخصص

  
  الكیفیة

  إعالم  كیمیاء
  المجموع

  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  55.75  63  67.21  41  42.30  22  الشراء
  44.25  50  32.79  20  57.70  30  اإلعارة
  %100  113  %100  61  %100  52  المجموع

  
، حيث تبني عالقته مبتغري التخصصصحف وكيفية حصول أفراد العينة على ال)08(يبني اجلدول رقم 

ذلك ، وعن طريق الشراء أكثر من اإلعارة ائج أن طلبة ختصص اإلعالم مييلون للحصول على الصحيفةالنت
لحصول على يف حني جند أن طلبة ختصص الكيمياء أكثر ميال ل، )32.79%(مقابل ) 67.21 %( بنسبة

  .)42.30%(ذلك بنسبةمقابل ميلهم لشراء الصحف و) 57.70%(بنسبةالصحف عن طريق اإلعارة، وذلك 
ذلك راجع رمبا إىل اعتبار و التخصص،أن طريقة احلصول على الصحف له عالقة مبتغري نالحظ إذن 

بينما جند أن جمال الدراسة يف ختصص  اإلعالم،الصحف كلوازم تكميلية للدراسة بالنسبة لطلبة ختصص 
  .عن الصحف الكيمياء بعيد متاماً
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ó  یقرأھا الطلبة عدد الصحف التي:  09جدول رقم  
  

  %النسبة   التكرار  

  53.19  50  صحيفة واحدة
  36.17  34  صحيفتني

  10.64  10  ثالث صحف
  0  0  أكثر من ثالث

  %100  94  المجموع
  

، ذلك حسب دورية الصدورة، وأفراد العينعدد الصحف اليت يقرأها الطلبة )  09(ميثل اجلدول رقم 
يقرؤون ن األرقام أن أكثر من نصف أفراد العينة تبيو ،سبوعيةحيث أن الصحيفة ميكن أن تكون يومية أو أ

 ذلك بنسبةصحيفتني ويقرؤون يأيت يف الترتيب الثاين الذي و، )53.19 %(ذلك بنسبة و، صحيفة واحدة
  .ثالث صحفيقرؤون من جمموع أفراد العينة الذين ) 10.64 %(أخريا متثل نسبةو )%36.17(

صحيفة واحدة إىل كثرة االلتزامات الناجتة عن يقرؤون لذين و ميكن أن نرجع ارتفاع نسبة ا
  .الوقت يتعذر على الطلبة توفريهو إىل أن قراءة الصحيفة حتتاج شيئا من اجلهد إضافة الدراسة،

 اجام اإلعالمية، فضال عن تلبية كل حال تقدم كل احلقيقةواحدة  و يرى بعض الطلبة أن صحيفة
 لوقت دور يف حتديد عدد الصحف،لكن لعامل اإىل قراءة أكثر من صحيفة، و نيلجأ ومن مثّ الترفيهية، وو
  .ثالث صحف هي أقل نسبةيقرؤون صحيفتني، لذلك كانت نسبة الذين يقرؤون  اغالبا مو

األرقام أن نقول أن أكثر من نصف الطلبة يقرأ صحيفة واحدة، بينما جند من يقرأ ميكن من خالل 
  .ثنيصحيفتني يساوي تقريبا الثل
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ó عالقتھ بمتغیر الجنسعدد الصحف التي یقرأھا الطلبة و :)10(جدول رقم  
  

                                
  الجنس

  
  عدد الصحف

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  53.19  50  54.16  26  52.17  24  صحيفة واحدة
  36.17  34  35.41  17  36.95  17  صحيفتني

  10.64  10  10.43  05  10.88  05  ثالث صحف
  0  0  0  0  0  0  أكثر

  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع
  

أن تبني األرقام اجلنس، وعالقته مبتغري و عدد الصحف اليت يقرأها الطلبة) 10(ميثل اجلدول رقم 
هي أعلى و، )52.17%( ميثلون نسبة )24(صحيفة واحدة بلغ عدد تكرارام من الذكور يقرؤون الذين 

أخريا الذين و، )36.95%(ميثلون نسبة  )17(بعدد تكرارات قدره صحيفتني يقرؤون نسبة تليها فئة الذين 
  .)10.88%(ميثلون نسبة  )05(ثالث صحف مبجموع تكرارات قدره يقرؤون 

 )26(قدرها ذلك بتكرارات و يقرأن صحيفة واحدة ميثلن أعلى نسبةأما بالنسبة لإلناث فإن اللوايت 
متثل  )17(ذلك مبجموع تكرارات قدره و، ا فئة اللوايت يقرأن صحيفتنيتليه، )54.16%(متثل نسبة 

متثل  )05(مبجموع تكرارات قدره  ذلكاللوايت يقرأن ثالث صحف، و أخرياًو )35.41%(نسبة
  .)10.43%(نسبة

ما أا ال ختتلف كثريا عن أن الفروق بني النسب اخلاصة باجلنسني قليلة جدا كو ميكن أن نالحظ 
  . النسب اإلمجالية املمثلة موع الطلبة
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ó  عالقتھ بمتغیر التخصصو یبین عدد الصحف التي یقرأھا الطلبة: (11)جدول رقم  
      

                                
  التخصص

  
  عدد الصحف

  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  % النسبة  التكرار  %النسبة   التكرار

  53.19  50  52.08  25  54.34  25  صحيفة واحدة
  36.17  34  37.50  18  34.78  16  صحيفتني

  10.64  10  10.42  05  10.88  05  ثالث صحف
  0  0  0  0  0  0  أكثر

  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع
  

الل يتبني من خعدد الصحف اليت يقرأها الطلبة وعالقته مبتغري التخصص، و)11(ميثل اجلدول رقم 
ذلك مبجموع يمياء ميثلون النسبة الغالبة، وصحيفة واحدة من طلبة ختصص الكيقرؤون أن فئة الذين األرقام 

صحيفتني موع تكرارات قدره يقرؤون تليها فئة الذين و، )54.34%(ميثلون نسبة ) 25(تكرارات قدره 
ميثلون  )05(موع تكرارات قدرهثالث صحف مبجيقرؤون أخريا فئة الذين و ،)34.78%(ميثلون نسبة  )16(

  .)10.88%(نسبة 
ميثلون النسبة الغالبة صحيفة واحدة يقرؤون طلبة ختصص اإلعالم فإن فئة الذين أما فيما خيص 

ذلك صحيفتني، ويقرؤون تليها فئة الذين و) 52.08%(ميثلون نسبة  )25(ذلك مبجموع تكرارات قدره و
ذلك ثالث صحف، ويقرؤون فئة الذين  أخرياًو) 37.50%(ميثلون نسبة  )18(مبجموع تكرارات قدره 
  .)10.42%(نسبة ميثلون ) 05(مبجموع تكرارات قدره 

ال ختتلف جدا، ومن حيث عدد الصحف قليلة ميكن أن نالحظ أن الفروق بني نسب التخصصني 
  .كثريا عن النسب اإلمجالية
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ó  في قراءة الصحفالحجم الساعي الذي یقضیھ الطلبة :  )12(جدول رقم  
  

  %النسبة   التكرار  

  07.44  07  ساعة¼ 
  12.76  12  ساعة½  -ساعة¼ 

  01.08  01  ساعة -ساعة ½ 
  78.72  74  حسب الظروف

  %100  94  المجموع
  
من خالل األرقام نالحظ لذي يقضيه الطلبة يف قراءة الصحف، ول اجلدول أعاله احلجم الساعي اميثّ

لظروف الطلبة، وكثرة  نظراً 78.72%ذلك بنسبة حسب الظروف، و الصحفيقرؤون أن أغلب الطلبة 
إىل وجود بدائل إضافة ، أوقات تناول الوجباتو حصص الفراغو ، فضال عن توقيت الدراسةاالنشغاالت

  .توفر مصادر متنوعة للمعرفةو، إعالمية أخرى
لصحف ما يتراوح يستغرقون من الوقت يف قراء ا أم من جمموع الطلبة )12.76%(رى نسبة تو 

  .يتفق مع ظروف الطلبةو هذا معدل معقول نسبياو ،بني ربع ساعة إىل نصف ساعة
هؤالء ميثلون أولئك و ،07.44%ا من يقرأ الصحف ملدة تقل عن ربع ساعة فبلغت نسبتهم حوايل أم

كانا ثابتة أريقرؤون هذه الفئة أولئك الذين  كما تضم يشاهدون العناوين فقط،و ن الصحفالذين يتصفحو
  .فقط دون غريها
جند أن الذين يقضون من الزمن ما يتراوح بني نصف ساعة إىل ساعة ال ميثلون سوى  و أخرياً

  .هي نسبة ضئيلة جداو )%01.08(
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ميكن أن نقول أن متوسط الوقت املخصص للقراءة يتراوح ما بني ربع ساعة إىل نصف و عموما 
الصحف حسب الظروف لالرتباطات اليت ختلقها أجواء ن يقرؤومع مالحظة أن أغلب الطلبة  ساعة،

  .احلياة اجلامعية عموماًو الدراسة خصوصاً
  
  
  
  
  
  

ó عالقتھ بمتغیر الجنسو حجم الوقت الذي یقضیھ الطلبة في قراءة الصحف: )13(جدول رقم  
  

                                
  الجنس

  
  حجم الوقت

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %بة النس  التكرار

  7.44  07  8.33  04  6.52  03  ساعة¼ 
  12.76  12  10.42  05  15.21  07  ساعة½ ساعة ¼ 
  1.08  01  0  0  2.17  01  ساعة ---- ساعة ½ 

  78.72  74  81.25  39  76.10  35  حسب الظروف
  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع

  
نالحظ أن الصحف، ولذي يقضيه الطلبة يف قراءة اجلدول أعاله عالقة متغري اجلنس بالوقت ا ميثل

الصحف حسب يقرؤون م كما نالحظ أيضا أن الطلبة من كال اجلنسني أغلبه، ئيلةالفروق بني النسب ض
يف حني أن الذكور بلغت ، اإلناث تقرأ الصحف حسب الظروف نم) 81.25%(ذلك أن نسبة ، والظروف
  . )76.10%(نسبتهم 

يف ، )15.21%(من الذكور ميثلون  )ساعة½ إىل  ةساع¼ (يف حدود ن يقرؤوو نالحظ أن الذين 
  . من جمموع اإلناث) 10.42%(حني أم ميثلون 

ذلك بنسبة ، وص من الوقت لقراءة الصحف حوايل ربع ساعةو تأيت يف املرتبة الثالثة الفئة اليت ختص
  .  جمموع الذكور نم) 06.52%(مقابل ، من جمموع اإلناث )%08.33(
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فقد كانت نسبتهم ضئيلة ، )ساعةو ساعة½ (الصحف ملدة تتراوح ما بني يقرؤون الذين ، أخرياً و
بذلك فإن الوقت املخصص لقراءة الصحف و، منعدمة متاما وسط اإلناثو) 2.17%(وسط الذكور  جداً

اال الزمين مع إمكانية اعتبار ، لدى الطلبة من اجلنسني تتحكم فيه الظروف الناجتة عن احلياة اجلامعية
لذي يقضيه الطلبة من كال اجلنسني يف هو اال األمثل ا )ساعة½ ساعة إىل ¼ (الذي يتراوح ما بني 

  .ل مقبول يتفق مع ظروف الطلبةمعدوهو ، قراءة الصحف
  
  
  
  
  
  

ó عالقتھ بمتغیر و حجم الوقت الذي یقضیھ الطلبة في قراءة الصحف: )14( جدول رقم
   التخصص

  
                                

  التخصص
  

  حجم الوقت

  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  07.44  07  04.16  02  10.86  05  ساعة¼ 
  12.76  12  14.60  07  10.86  05  ساعة½ ساعة ¼ 
  01.08  01  02.08  1  0  0  ساعة ---- ساعة ½ 

  78.72  74  79.16  38  78.28  36  حسب الظروف
  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع

  
نالحظ أن و ،ميثل اجلدول أعاله عالقة متغري التخصص بالوقت الذي يقضيه الطلبة يف قراءة الصحف

بنسبة متقاربة جدا متثل الفئة و كما نالحظ أيضا أن الطلبة من كال التخصصني، الفروق بني النسب ضئيلة
اليت تستلزمها احلياة اجلامعية اليت تشمل الطلبة من كال الصحف حسب الظروف يقرؤون الغالبة الذين 

  .اجلنسني
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ساعة ½  ساعة إىل ¼ يف حدود و ،ساعة¼ الصحف يف حدود يقرؤون و نالحظ أن فئة الذين 
الصحف ملدة ساعة فقد يقرؤون أما الذين ، لكل جمال زمين) 10.86%(من طلبة الكيمياء كانت بنسبة 

  .كانت نسبتهم منعدمة متاما
ساعة هو املعدل ½ ساعة إىل ¼ اعتبار اال الزمين الذي يتراوح ما بني أما طلبة اإلعالم فيمكن 

الذي يتراوح ما و ،"أقل من ربع ساعة"الزمنيني أما االني ، منهم لقراءة الصحف) 14.60%(املقبول بنسبة 
  .للثاين) 02.08%(بنسبة و ،للألو) 04.16%(ساعة فقد كانت بنسبة  1ساعة إىل ½ بني 

  
  
  
  
  
  
  
  
ó  الفترات المفضلة لدى الطلبة لقراءة الصحف: )15(جدول رقم  
  

  %النسبة   التكرار  

  42.55  40  يف الصباح
  05.31  05  أثناء الظهرية
  20.21  19  يف املساء
  09.57  09  يف اللي

  22.36  21  حسب الظروف
  %100  94  المجموع

  
حيث نالحظ ، يت يفضلها الطلبة أفراد العينة لقراءة الصحفال) األوقات(ن اجلدول أعاله الفترات يبي

اليت يفضلها  هي الفترةن األرقام أن الفترة الصباحية تبيو، اختالف الفترات الزمنية املمكنة للقراءةو تنوع
الصحف يقرؤون أفراد العينة  نم) 22.34%(يف حني أن ، )40%(ذلك بنسبة و ،الطلبة لقراءة الصحف

  .ذلك النشغاالت الطلبة اليت ختلقها الدراسةو، حسب الظروف
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 )20.21%(ذلك بنسبة و، و تأيت يف الترتيب الثالث من حيث جمموع التكرارات الفترة املسائية
ذلك أن الفترة املسائية هي فترة استراحة للطلبة يستطيعون خالهلا قراءة و، كفترة مفضلة لقراءة الصحف

ميكن تفسري ذلك بأن الليل بالنسبة و، هي اصغر نسبةو )9.57%( بنسبةأخريا الفترة الليلية و ،الصحف
  .االستراحة من عناء الدراسة طيلة اليومو إما للنومو للطلبة إما للمراجعة

  .و يعود تفضيل الفترة الصباحية إىل رغبة الطلبة يف معرفة اجلديد من األخبار قبل انطالق الدراسة
فهي لتناول ، فإن مل تكن كذلك، يعود إىل أا فترة دراسةتفضيل الطلبة لفترة الظهرية فأما عدم 

  .أو فترة استراحة بني احلصص الدراسية يتجنب فيها الطلبة أي نشاط عقلي مرهق، وجبة الغداء
  
  
  
  
  
  
  
  
ó   عالقتھ بمتغیر الجنسو الفترات المفضلة لقراءة الصحف:  )16(جدول رقم  
  

                                
  الجنس

  
  الفترات المفضلة

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ت  %النسبة   التكرار  %النسبة   التكرار

  42.55  40  22.91  11  6.04  29  يف الصباح
  05.31  05  08.33  04  02.17  01  أثناء الظهرية

  20.21  19  22.91  11  17.39  08  يف املساء
  09.57  09  12.52  06  06.52  03  ليف اللي

  22.36  21  33.33  16  10.88  05  حسب الظروف
  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع

  
حيث ، عالقته مبتغري اجلنسلدى أفراد العينة لقراءة الصحف ويبني اجلدول أعاله الفترات املفضلة 

63.04%ذلك بنسبة و، ن النتائج أن الفترة الصباحية هي الفترة املفضلة لقراءة الصحف لدى الذكورتبي ،
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من الذكور الصحف  10.86%بينما تقرأ نسبة ، )17.39%(رة املسائية بنسبة تليها من حيث الترتيب الفت
  .2.17%ذلك بنسبة و ،تعترب فترة الظهرية الفترة األقل نسبة لدى الذكورو ،حسب الظروف

ذلك بنسبة و ،املسائية لقراءة الصحف و فإن يفضلن الفترتني الصباحيةأما بالنسبة لإلناث 
تعترب أيضا فترة الظهرية و ،من اإلناث يقرأ الصحف حسب الظروف 33.33%رغم أن الثلث ، %22.91

  .08.33%ذلك بنسبة و ،األقل نسبة
و ميكن تفسري تفضيل الذكور للفترة الصباحية بالرغبة يف معرفة األخبار اجلديدة قبل انطالق 

اإلناث أيضا  رغم أنو ،الصحف مع فطور أو قهوة الصباحيقرؤون خاصة أن الذكور كثريا ما ، الدراسة
  .يقرأن الصحف صباحا إال أن أقل تفضيال من الذكور لقراءة الصحف صباحا

مع ، اإلناث على حد سواء كفترة لقراءة الصحفو عدم تفضيل الذكورو ،أما بالنسبة لفترة الظهرية
بني احلصص احة أو فترة استرأو فترة تتناول وجبة الغداء ، إىل أن فترة دراسة، الفرق بني النسبتنيمالحظة 

  .منه قراءة الصحفو ،الدراسة يتجنب فيها الطلبة أي نشاط عقلي مرهق
  
  
  
  
  
ó  عالقتھ بمتغیر التخصصو الفترات المفضلة لقراءة الصحف:  )17(جدول رقم  
  

                                
  التخصص

  
  الفترات المفضلة

  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  42.55  40  45.83  22  39.13  18  يف الصباح
  05.31  05  04.16  02  6.52  03  أثناء الظهرية
  20.21  19  20.83  10  19.56  09  يف املساء
  09.57  09  10.41  05  08.69  04  يف الليل

  22.36  21  18.77  09  26.10  12  حسب الظروف
  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع
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، عالقته مبتغري التخصصو فضلة لدى أفراد العينة لقراءة الصحفالفترات امل 17يبني اجلدول رقم 
مث الفترة املسائية بنسبة ، 45.83%حيث نالحظ أن طلبة ختصص اإلعالم يفضلون الفترة الصباحية بنسبة 

   .الصحف حسب الظروفيقرؤون أم  18.77%يف حني ترى نسبة ، %20.83
 39.13%ذلك بنسبة و فضلون قراءة الصحف صباحاأما بالنسبة لطلبة ختصص الكيمياء فهم أيضا ي

كما أن طلبة ختصص الكيمياء ، الصحف حسب الظروفيقرؤون منهم أم  26.10%بينما ترى نسبة 
بينما جند أن فترة الظهرية ال يفضلها من الطلبة إال ، 19.50%ذلك بنسبة و يفضلون قراءة الصحف مساء

  .6.52%نسبة 
 يقرؤوايف أحيان كثرية و ،يفضلون قراءة الصحف صباحا أو مساء إذن الطلبة من كال التخصصني

يف حني أن ، مع مالحظة تفوق طلبة ختصص اإلعالم من حيث تفضيل الفترة الصباحية، حسب الظروف
كثرة و يعود ذلك إىل أوقات الفراغو ،طلبة ختصص الكيمياء أكثر قراءة للصحف حسب الظروف

املناقشات داخل األقسام اليت و فالتصاق قراءة الصحف بالتخصصعالم أما طلبة اإل، الواجبات الدراسية
  .الدخول يف املناقشاتو يومهم بقراءة الصحف ملعرفة اجلديد يبدؤوااعتادوا عليها تدفعهم ألن 

  
  
  
  
  
  
ó  مكان قراءة الصحف حسب أفراد العینة:  )18(جدول رقم  
  

  %النسبة   التكرار  

  50.74  68  )الغرفة(املرتل 
  14.17  19  امعةاجل
  03.73  05  )الكافيتريا(املقهى 

  20.89  28  احلافلة
  10.47  14  )املطعم(الطابور 

  %100  134  المجموع
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حيث نالحظ أن الطلبة يفضلون ، يبني اجلدول أعاله املكان املفضل لدى الطلبة لقراءة الصحف
ذلك أنه عادة ما حياول و ،20.89%سبة مث احلافلة بن 74 .50%ذلك بنسبة و ،لقراءة الصحف) الغرفة(املرتل 
قد ، هم مسافرون خاصة ملسافات طويلة نسبيا أو أوقات طويلة نسبيا أن ينشغلوا بقراءة الصحفو الطلبة

  .يكون بالنسبة للطلبة غري املقيمني يف املدينة أو الذين يتنقلون صباحا من خالل النقل اجلامعي
 14.17%كمكان مفضل لقراءة الصحف كان بنسبة  و نالحظ من خالل اجلدول أيضا أن اجلامعة

ذلك ما يعين أن الطلبة يستغلون أوقات الفراغ بني و ،ذلك أن الطلبة يقضون أغلب يومهم يف اجلامعةو
  .احلصص الدراسية لقراءة الصحف

ذلك أن كثريا و ،10.44%كمكان مفضل لقراءة الصحف كان بنسبة ) املطعم(و يتبني أن الطابور 
  .طول املدة يشتغلون بأمور كثرية منها قراءة الصحفو ،تناسي إزعاج الطابور رغبةو املقيمني من الطلبة

ذلك ما يوحي أن و 3.73%ذلك بنسبة و جاء يف الترتيب األخري) الكافيترييا(و أخريا جند أن املقهى 
اجللوس يف  ذلك أن كثريا من الطلبة يتجنبونو ،ليس مكانا مفضال لدى الطلبة لقراءة الصحفاملقهى 

اهلدوء و قراءة الصحف حتتاج إىل التركيزو ،الفوضىو االكتظاظو الكافيترييا اجلامعية بسبب االزدحام
  .50.74%ذلك بنسبة و )الغرفة اجلامعية(األكثر تفضيال لقراءة الصحف هو املرتل لذلك فاملكان 

  
  
  
  
  
  
ó  عالقتھ بمتغیر الجنس و مكان قراءة الصحف:  19جدول رقم  
  

                                
  الجنس 

  
  القراءةمكان 

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  50.74  68  60.31  38  42.25  30  )الغرفة(املرتل 
  14.17  19  14.28  09  14.08  10  اجلامعة

  3.73  5  1.58  1  5.63  04  )الكافيتريا(املقهى 
  20.89  28  17.46  11  23.94  17  احلافلة

  10.47  14  6.37  4  14.10  10  )املطعم(طابور ال
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  %100  134  %100  63  %100  71  المجموع
  

تبني األرقام أن املكان املفضل من و ،عالقته مبتغري اجلنسو مكان قراءة الصحفميثل اجلدول أعاله 
 ة الصحفلقراء) الغرفة(إال أن اإلناث أكثر تفضيال للمرتل ، )الغرفة(طرف الطلبة من اجلنسني هو املرتل 

قد يعود ذلك إىل أن اإلناث أكثر مكوثا يف املرتل من و ،للذكور 42.25%مقابل  60.31%ذلك بنسبة و
  .الذكور

 ،هي األصغر) املقهى(إذ أن نسبته ) الكافيترييا(أما املكان األقل تفضيال لدى اجلنسني فهو املقهى 
  .لإلناث 1.58%و للذكور 5.63%ذلك بنسبة و

الذكور أكثر تفضيال للحافلة لقراءة الصحف من اإلناث رغم تساوي ترتيبهما و توضح النتائج أن 
قد يرجع ذلك إىل أن الذكور أكثر تنقال من و 17.46%مقابل  23.94%ذلك بنسبة و ،عند اجلنسني

  .اإلناث
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ó  عالقتھ بمتغیر التخصصو مكان قراءة الصحف:  )20(جدول رقم  
  

                              
  التخصص

  
  القراءة مكان

  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار

  50.74  68  47.94  35  54.09  33  )الغرفة(املرتل 
  14.17  19  17.80  13  09.83  06  اجلامعة

  03.73  05  05.47  04  01.93  01  )الكافيتريا(املقهى 
  20.89  28  19.17  14  22.95  14  احلافلة
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  10.47  14  09.62  07  11.50  07  )عماملط(الطابور 
  %100  134  %100  73  %100  61  المجموع

  
هو ) الغرفة(حيث نالحظ أن املرتل ، عالقة متغري التخصص مبكان قراءة الصحفميثل اجلدول أعاله 

 47.94%بنسبة و لطلبة الكيمياء 54.09%ذلك بنسبة و ،املكان الذي يفضله الطلبة من كال التخصصني
  .ملطلبة اإلعال

ما يعين أن الطلبة من ذلك و كمكان لقراءة الصحف منخفضة) ياريالكافت(و جاءت نسبة املقهى 
  . كال التخصصني ال يفضلون قراءة الصحف يف املقهى

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ó  ممارسة أو عدم ممارسة الطلبة ألنشطة مصاحبة لقراءة الصحف:  )21(جدول رقم  

  
  %النسبة   التكرار  

  31.91  30  نعم
  68.09  64  ال

  %100  94  المجموع
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نشاط قراءة تصنيف أفراد العينة إىل صنفني من حيث ممارسة أنشطة مرافقة ل 21رقم  ليبني اجلدو
معىن ذلك و ،حيث تبني النتائج أن الذين أكثر من الثلثني من أفراد العينة ال ميارس أنشطة أخرى، الصحف

عقلي ، ذلك أن القراءة نشاط واعو ،ام لقراءة الصحفأن األغلبية من أفراد العينة يعريون مل االهتم
  .االهتمامو يتطلب الكثري من التركيز

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ó  ممارسة أو عدم ممارسة الطلبة ألنشطة مصاحبة لقراءة :  )22(جدول رقم

  عالقتھ بمتغیر الجنسو الصحف
  

                           
  الجنس

  
  ممارسة أنشطة

  جموعالم  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار

  31.91  30  31.25  15  32.60  15  نعم
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  68.09  64  68.75  33  67.40  31  ال
  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع

  
أفراد العينة من الطلبة إىل صنفني من حيث ممارسة أنشطة مرافقة لقراءة يبني اجلدول أعاله تصنيف 

، يث تبني األرقام بقاء النسب السابقة ثابتة لدى الطلبة من كال اجلنسنيح، عالقته مبتغري اجلنسو الصحف
ذلك إىل قد يقود و ،أي ما يقرب ثلثني مقابل ثلث من حيث إرفاق قراءة الصحف بنشاط آخر من عدمه

  .أن العمليات العقلية الالزمة للقراءة ال ختتلف عند اجلنسني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ó  و عدم ممارسة الطلبة ألنشطة مصاحبة لقراءة ممارسة أ:  )23(جدول رقم

  عالقتھ بمتغیر التخصصو الصحف
  

                    
  التخصص

  
  ممارسة أنشطة

  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار
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  35.41  30  35.42  17  28.26  13  نعم
  64.59  64  64.58  31  71.74  33  ال

  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع
  

تصنيف أفراد العينة إىل صنفني من حيث ممارسة أنشطة مرافقة لنشاط قراءة تبني نتائج اجلدول أعاله 
حيث تبني األرقام أن الذين ميارسون أنشطة عند قراءة الصحف من ، عالقته مبتغري التخصصو الصحف

ني أن الذين ال ميارسون يف ح. 28.26%مقابل  35.41%ذلك بنسبة و ،طلبة اإلعالم يفوق طلبة الكيمياء
  .34.58%مقابل  71.73%ذلك بنسبة و أنشطة عند قراءة الصحف من طلبة الكيمياء يفوق طلبة اإلعالم

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ó  األنشطة التي یمارسھا الطلبة عند قراءة الصحف:  )24(جدول رقم  
  

  %النسبة   التكرار  

  26.82  11  السفر
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  14.63  06  الوقوف يف الطابور
  04.87  02  ستماع للدرساال

  26.82  11  االستماع لإلذاعة
  26.82  11  مشاهدة التلفزيون

  %100  41  المجموع
  

الصحف رفقة أنشطة يقرؤون الذي أجابوا بأنه يبني اجلدول أعاله األنشطة اليت ميارسها الطلبة 
ألنشطة اليت ميارسها هذه ا، مشاهدة التلفزيونو االستماع لإلذاعةو حيث تبني األرقام أن السفر، أخرى

من  14.63%ميثل نسبة " الوقوف يف الطابور"يف حني أن ، لكل نشاط 26.82%ذلك بنسبة و ،الطلبة بكثرة
غالبا املقيمني يف األحياء - إذ أن الطلبة ، 18ذلك ما يتفق مع نتائج اجلدول رقم و ،جمموع األنشطة املمارسة

الضجر الذي و من أجل القضاء على املللراءة الصحف يستغلون وقوفهم يف طابور املطعم لق -اجلامعية
  .  يسببه طابور

رغم ذلك و من جمموع األنشطة 04.87%ال ميثل سوى " قراءة الصحف أثناء الدرس"و أخريا جند 
فهل يعود ذلك إىل ملل احلصة أم تساهل األستاذ؟ أم يعود ، فهذا يدعو إىل التساؤل عن سبب هذا السلوك

  األستاذ؟و لى حرمة احلصةذلك إىل التطاول ع
بقراءم للصحف يف اجلامعة ال و هذا ما يؤكد أن الطلبة، ضئيلة جدا 04.87%و هذه النسبة 

  .يفعلون ذلك يف حصص الفراغ أو بني احلصص
  
  
  
  
  
  
  
  
ó  عالقتھا بمتغیر و األنشطة التي یمارسھا الطلبة عند قراءة الصحف:  )25(جدول رقم

  الجنس 
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  الجنس

  
  أنشطة

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار

  26.82  11  13.04  03  44.44  08  السفر
  14.63  6  4.34  1  27.77  5  الوقوف يف الطابور
  4.91  2  8.69  2  0  0  االستماع للدرس
  26.82  11  39.13  9  11.11  2  االستماع لإلذاعة

  26.82  11  34.78  8  16.68  3  مشاهدة التلفزيون 
  %100  43  %100  23  %100  18  المجموع

  
أجابوا أم يقومون بأنشطة مصاحبة لقراءة لبة الذين طميثل اجلدول أعاله األنشطة اليت ميارسها ال

ما ميكن مالحظته هو اختالف ترتيب األنشطة املصاحبة لقراءة الصحف ، عالقته مبتغري اجلنسو الصحف
ذلك و ،لدى اإلناث يأيت على رأس هذه النشطة" االستماع لإلذاعة"ن أحيث نالحظ ، لدى اجلنسني

من  73.91%مها يف جمموعهما ميثالن و ،34.78%بنسبة " مشاهدة التلفزيون"مث يليه نشاط  39.13%بنسبة 
ذلك ما تتفوق فيه اإلناث و ،يعود ذلك إىل ارتباطهما باملكوث طويال يف املرتلو ،جمموع هذه األنشطة

  .ى الذكورعموما عل
 04.34%كنشاط مصاحب لقراءة الصحف يف ذيل الترتيب بنسبة " الوقوف يف الطابور"و يأيت 

تفضيله على قراءة الصحف أو أي و احلديثو ذلك يعود إىل طبيعة اإلناث يف حسب الثرثرةو ،لدى اإلناث
  .  نشاط آخر عند إجراء طابور املطعم

متفوقني بذلك على اإلناث  44.44%ترتيب األول بنسبة يف ال" السفر"فيأيت ، أما بالنسبة للذكور
  .  سبب ذلك أن الذكور أكثر سفرا من اإلناثو ،13.04%بنسبة 

بنسبة " مشاهدة التلفزيون"يليه و 27.77%بنسبة " الوقوف يف الطابور"يف املرتبة الثانية يف حني جاء 
  .11.11%بنسبة " االستماع لإلذاعة"أخريا و %16.66

يف ، 8.69%أو قراءة الصحف أثناء احلصة متارسه بنسبة " االستماع للدرس"مالحظته أن  و مما ميكن
  .الصحف أثناء الدراسةيقرؤون حني أن الذكور حمل الدراسة ال 

  
  
ó  عالقتھ و األنشطة التي یمارسھا الطلبة عند قراءة الصحف:  )26(جدول رقم

  بمتغیر التخصص
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  التخصص
  

  ة أنشطةممارس

  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %  التكرار  %النسبة   التكرار

  26.82  11  33.33  08  17.64  03  السفر
  14.63  06  16.67  04  11.76  02  الوقوف يف الطابور
  04.91  02  00  00  11.76  02  االستماع للدرس
  26.82  11  25  06  29.41  05  االستماع لإلذاعة
  26.82  11  25  06  29.41  05  مشاهدة التلفزيون

  %100  41  %100  24  %100  17  المجموع
  

ميثل اجلدول أعاله األنشطة اليت ميارسها الطلبة الذين أجابوا بأم يقومون بأنشطة مصاحبة لقراءة 
نالحظ من خالل اجلدول تنوع هذه األنشطة بالنسبة لطلبة كال و ،عالقة ذلك مبتغري التخصصو الصحف

 33.33%ذلك بنسبة و كان أهم نشاط بالنسبة لطلبة ختصص اإلعالم "السفر"غري أن نشاط ، التخصصني
الوقوف "أخريا و ،لكل منهما 25%ذلك بنسبة و "مشاهدة التلفزيون"و "االستماع لإلذاعة"يليه كل من و

  .16.67%ذلك بنسبة و "يف الطابور
مها أهم األنشطة " مشاهدة التلفزيون"و "االستماع لإلذاعة"فإن ، ختصص الكيمياءأما بالنسبة لطلبة 

 ،17.64%بنسبة " السفر"يلي ذلك نشاط و ،لكل منهما 29.41%ذلك بنسبة و ،لقراءة الصحفاملصاحبة 
  .لكل منهما 11.76%ذلك بنسبة و "االستماع للدرس"و "الوقوف يف الطابور"أخريا كل من و

  
  
  
  
  
  
  
  
  
ó  قراءة الطلبة لمواد الصحف) حجم(مدى :  27جدول رقم  
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  %النسبة   التكرار  

  06.38  06  االكتفاء بقراءة العناوين
  05.32  05  قراءة مقدمات األخبار فقط

  02.12  02  مشاهدة الصور فقط
  71.27  67  قراءا كاملةو انتقاء موضوعات

  14.91  14  قراءة كل الصحيفة
  %100  94  المجموع

  
يبدو من خالل و ،صحفيةقراءة الطلبة عينة الدراسة للمواد ال) حجم(ميثل اجلدول أعاله كمية 

حيث عرب عن ذلك ، قراءاو باختبار موضوعات معينةاألرقام أن أكثر من ثلثي أفراد العينة يقومون 
  .كل الصحيفةيقرؤون من الطلبة  14.91%يف حني أن ، من جمموع أفراد العينة %71.27

مقدمات يقرؤون الذين يليهم و 06.38%ال ميثلون سوى نسبة " يكتفون بقراءة العناوين"أما الذين 
هؤالء ال و ،كما كان من بني أفراد العينة من يكتفي مبشاهدة الصور فقط، 05.32%األخبار فقط بنسبة 

  .  2.12%ميثلون سوى 
حيث أن املواد الصحفية املختلفة ، و بذلك فإن أفراد العينة يعتربون قراءة الصحف نشاط هادف

فال يكفي إلقاء نظرة سريعة على العناوين أو ، تحقق الفائدةحىت ت، ختصيص وقت حمددو حتتاج إىل تركيز
أن ذلك و ،ميثلون أولئك الذين مل يعتادوا قراءة الصحف 02.12%كما أن نسبة ، الصورو مقدمات األخبار

أن مشاهدة الصور كثريا ما يكون يف تصفح الصحف الفنية املصورة أو و ،عارضو حيدث بشكل عابر
  .مشاهدة الكاريكاتور فقط
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ó  عالقتھ بمتغیر الجنسو قراءة مواد الصحف) حجم(مدى :  )28(جدول رقم  
  

                                                       
  الجنس

  
  القراءة) حجم(مدى 

  المجموع  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  6.38  6  5.25  03  6.52  03  االكتفاء بقراءة العناوين
  5.32  5  8.33  4  2.17  1  مقدمات األخبار فقط قراءة

  2.12  2  0  0  4.34  2  مشاهدة الصور فقط
  71.27  67  70.83  34  71.73  33  قراءا كاملةو انتقاء موضوعات

  17.91  14  14.59  7  15.24  7  قراءة كل الصحيفة
  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع

  
حيث ، عالقته مبتغري اجلنسو اليت يقرأها الطلبة املواد الصحفية) حجم(كمية ميثل اجلدول أعاله 

  .متقاربة أيضا مع النسب املمثلة موع الطلبةو نالحظ أن النسب املتعلقة باجلنسني متقاربة جدا فيما بينها
 71.73%كما يبدو من خالل األرقام أن النسبة الغالبة فكمية املواد الصحفية املقروءة لدى الذكور 

كل يقرؤون مث تأيت فئة الذين ، ا كاملةيقرؤوو الذكور ينتقون موضوعات معينةأي أغلبية الطلبة 
يلي ذلك الذين يكتفون بقراءة العناوين بنسبة و .من جمموع الذكور 15.24%ثلون ميالذين و ،الصحيفة
" مقدمات األخبار فقطيقرؤون "أخريا الذين و 4.34%مث الذين يشاهدون الصور فقط بنسبة  %06.52

  .  2.17% بنسبة
اليت متثل و ،"تقرأها كاملةو تنتقي موضوعات معينة"فالفئة الغالبة هي اليت أما بالنسبة لإلناث 

مث  14.59%اليت متثل نسبة و "يقرأن كامل الصحيفة"مث تليها فئة اللوايت ، من جمموع اإلناث %70.83
خريا الفئة اليت تكتفي بقراءة أو ،8.33%ذلك بنسبة و ،"يكتفني بقراءة مقدمات األخبار فقط"اللوايت 
  .6.25%نسبتها و العناوين
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ó  التخصصعالقتھ بمتغیر و قراءة مواد الصحف) حجم(مدى :  )29(جدول رقم  
  

                                                   
  التخصص

  
  القراءة) حجم(مدى 

  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  6.38  6  6.25  3  6.52  3  كتفاء بقراءة العناويناال
  5.32  5  6.25  3  4.34  2  قراءة مقدمات األخبار فقط
  2.12  2  4.16  2  0  0  مشاهدة الصور فقط

  71.27  67  72.91  35  69.56  32  قراءا كاملةو انتقاء موضوعات
  14.91  14  10.43  5  19.58  9  قراءة كل الصحيفة

  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع
  

نالحظ و ،عالقته مبتغري التخصصو أها الطلبةاملواد الصحفية اليت يقر) حجم(ميثل اجلدول أعاله كمية 
كما أن النسبة ال ختتلف كثريا عن ، هذا من جهة، أن النسب متقاربة جدا بني الطلبة من كال التخصصني

  .النسب املمثلة إلمجايل الطلبة
قراءا و تنتقي موضوعات معينة"صصني تنتمي إىل الفئة اليت و بذلك فأغلبية الطلبة من كال التخ

  .من طلبة ختصص الكيمياء 69.56%بنسبة و ،من طلبة ختصص اإلعالم 72.91%ذلك بنسبة و ،"كاملة
ذلك بنسبة و ،الكيمياء أكثر من طلبة اإلعالمالصحيفة كاملة طلبة يقرؤون و نالحظ أن الذين 

  .عالممن طلبة اإل 10.43%مقابل  %19.58
ميكن أن نستنتج أن كمية القراءة ال عالقة هلا مبتغري و ،أن النسب األخرى ضئيلة جداو نالحظ 

  .التخصص
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II -  حول أنماط قراءة الصحف بیانات:  
  
ó  أنواع الصحف التي یقرأھا الطلبة :  )30(جدول رقم  

  
  

  
مصنفة حسب معايري و اليت يقرأها الطلبة أفراد العينة موزعةميثل اجلدول أعاله أنواع الصحف 

مث األسبوعيات  64.46%ذلك بنسبة و من خالل األرقام نالحظ أن الطلبة أكثر تفضيال لليومياتو ،متنوعة
باعتبار أن ، الصحف اليومية أكثر تقدميا لألخبار اجلديدة عن غريهاإىل أن يعود ذلك و ،35.54%بنسبة 

أما ، التلفزيونيةو خاصة أمام اآلنية اليت تتميز ا األخبار اإلذاعية، حياة األخبار ال تتجاوز ساعات
ذلك يتطلب قدرا من الوقت و ،األحداثو خبارفهي أكثر إحاطة باجلوانب املختلفة لألاألسبوعيات 

بل ، يف أحيان كثرية باألخبار اردة اليت تقدمها اليومياتكما أن الطلبة ال يكتفون ، )ثالأسبوعا م(

  %النسبة   التكرار    

  من حيث الصدور
  64.46  78  يومية

  35.54  43  أسبوعية
  100  121  اموع

من حيث اال 
  اجلغرايف

  26.49  31  حملية
  61.53  72  وطنية
  11.98  14  عاملية
  100  117  اموع

  من حيث املضمون

  15.76  29  رياضية
  21.19  39  ثقافية
  26.63  49  إخبارية
  22.82  42 دينية
  13.60  25 فنية
  100  184  اموع

  من حيث اللغة
  86  86  يةعرب

  14  14  فرنسية
  100  100  اموع



الدراسة المیدانیة  نتائج / الخامس الفصل 
    / ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 
156

تحليالت اليت تقدمها الو التعاليقو فهم كثري من جوانبها املتعددة من خالل الشروحو يتطلعون إىل كشف
  .األسبوعيات بشكل أفضل

ذلك بنسبة و يال للصحف الوطنيةفنالحظ أن الطلبة أكثر تفض، من حيث اال اجلغرايف أما
  .11.98%أخريا الصحف العاملية بنسبة و ،26.49%مث الصحف احمللية بنسبة  %61.53

قد ال يتسىن ، واليات عديدةو و ميكن أن نرجع ذلك إىل أن طلبة جامعة منتوري من مناطق خمتلفة
فضال عن ، صحف الوطنيةيلجأون إىل قراءة اللذلك ، -إن وجدت  -هلم احلصول على صحفهم احمللية 

ذلك أن و ،اكتفاء الطلبة بقراءة الصفحات املخصصة لتغطية أخبار الواليات املختلفة ضمن الصحف الوطنية
  .األحداث الوطنيةو الطلبة إىل جانب اهتمامهم ببيئام احمللية يهتمون أيضا باألخبار

مكن أن نرجعه إىل غالء أمثاا في، أما سبب قلة إقبال الطلبة حمل الدراسة على الصحف العاملية
فضال عن صعوبة احلصول ، ذلك كعامل اقتصادي ليس مبقدور الطلبة تغطيتهو ،للصحيفة) دج 40-60(

األحداث الدولية يف و لذلك فالطلبة يكتفون بقراءة الصفحات املخصصة لألخبار، عليها يف مواعيدها
معرفة أهم املشكالت العاملية أو القضايا الوطنية يف و ،مواكبة العاملو ذلك بدافع مسايرةو ،الصحف الوطنية

  .الدول املختلفة ذات األبعاد اإلقليمية أو الدولية
 فتبني أألرقام أن الطلبة أكثر تفضيال للصحف اإلخبارية، أما أنواع الصحف من حيث املضمون

أما  .  21.19%نسبة تليها الصحف الثقافية بو ،22.82%مث الصحف الدينية بنسبة ، 26.63%ذلك بنسبة و
ميكن أن نرجع و ،13.60%بنسبة أخريا الصحف الفنية و ،15.76%الصحف الرياضية فكانت نسبتها 

  .وظيفتها األوىل املتمثلة يف تقدمي األخبارو تفضيل الصحف اإلخبارية إىل الطبيعة األصلية للصحف
 86%ذلك بنسبة و ،بيةفإن الطلبة يفضلون الصحف العر، أما نوع الصحف من حيث لغة الكتابة

قد و ،باللغة الفرنسيةيقرؤون بذلك فإن القلة القليلة و ،الصحف الفرنسيةيقرؤون من الذين  14%مقابل 
  .الطلبة يف اللغة الفرنسيةيعود ذلك إىل ضعف مستوى 
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ó  عالقتھ بمتغیر الجنس و أنواع الصحف التي یقرأھا الطلبة:  )31(جدول رقم  
  

  الجنس                
  

  أنواع الصحف
  المجموع  إناث  ذكور

 %  ت  % ت  %  ت

من حيث 
  الصدور

  64.46  78  63.93  39  65  39  يومية

  35.54  43  36.09  22  35  21  أسبوعية

  100  121  100  61  100  60  اموع

من حيث 
اال 
  اجلغرايف

  26.49  31  32.25  20  20  11  حملية

  61.53  72  56.45  35  67.27  37  وطنية

  11.98  14  11.30  7  12.73  7  عاملية

  100  117  100  62  100  55  اموع

من حيث 
  املضمون

  15.76  29  10.75  10  20.87  19  رياضية

  21.19  39  22.58  21  19.78  18  ثقافية

  26.63  49  19.35  18  34.06  31  إخبارية

  22.82  42  25.80  24  19.78  18  دينية

  13.60  25  21.52  20  05.51  05  فنية

  100  184  100  93  100  91  اموع

من حيث 
  اللغة

  86  86  81.13  43  91.48  43  عربية

  14  14  18.87  10  08.52  04  فرنسية

  100  100  100  53  100  47  اموع

  
من خالل اجلدول و ،عالقته مبتغري اجلنسو أعاله أنواع الصحف اليت يقرأها أفراد العينةيبني اجلدول 

  .  مصنفة حسب معايري متنوعةو زعةنالحظ أن الصحف مو
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إذ أن الطلبة من ، عدم تغري ترتيب الصحف املفضلة من حيث الصدورو نالحظ من خالل األرقام 
أما األسبوعيات فكانت نسبها كالتايل ، ذلك بنسب متقاربة جداو ،أكثر تفضيال لليومياتكال اجلنسني 

  .ذكور 35%، إناث %36.07
فالطلبة من كال ، غري ترتيب الصحف املفضلة من حيث اال اجلغرايفو توضح أرقام اجلدول عدم ت

  ).إناث 56.45%، ذكور 67.27%(مع تفوق نسبة الذكور عن اإلناث ، اجلنسني يفضلون الصحف الوطنية
مث تليها الصحف احمللية من حيث ترتيب الصحف اليت يفضلها الطلبة من كال اجلنسني مع مالحظة 

  .بنسب متقاربة جداو أخيار الصحف العامليةو ،ال للصحف احملليةأن اإلناث أكثر تفضي
الصحف اإلخبارية : فجاءت نسبها عند الذكور كالتايل ، أما أنواع الصحف حسب املضمون

  .05.49%أخريا الصحف الفنية و ،19.78%الدينية و الثقافية، 20.387%الرياضية ، %34.06
، 22.58%الصحف الثقافية ، 25.82%لصحف الدينية ا: أما ترتيبها عند اإلناث فكان كالتايل 

  .10.75%أخريا الصحف الرياضية و ،19.35%الصحف اإلخبارية ، 21.50%الفنية الصحف 
 ،بينما تفضل اإلناث الصحف الدينية، تفضيال للصحف اإلخباريةو و منه فالذكور أكثر اهتماما

  .ن اإلناث أقل ميال للصحف الرياضيةتفضيال للصحف الفنية بينما جند أو الذكور أقل اهتماماو
مع قلة ميلهم ، و تشري األرقام أيضا إىل أن الطلبة من كال اجلنسني يفضلون الصحف الناطقة بالعربية

قد يعود ذلك إىل و ،كما أن اإلناث أكثر تفضيال للصحف الناطقة بالفرنسية، الناطقة بالفرنسيةلصحف ل
  .من الذكور أن اإلناث أكثر حتكما باللغة الفرنسية
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ó  عالقتھ بمتغیر التخصصو أنواع الصحف التي یقرأھا الطلبة:  )32(جدول رقم  
  

  التخصص            
  

  أنواع الصحف
  المجموع  إعالم  كیمیاء

 %  ت  % ت  %  ت

من حيث 
  الصدور

  64.46  78  67.69  44  60.71  34  يومية

  35.54  43  32.31  21  39.29  22  أسبوعية

100  121  100  65  100  56  موعا  

من حيث 
اال 
  اجلغرايف

  26.49  31  29.23  19  23.07  12  حملية

  61.53  72  60  39  63.46  33  وطنية

  11.98  14  10.77  07  13.47  07  عاملية

  100  117  100  65  100  52  اموع

من حيث 
  املضمون

  15.76  29  13.63  12  17.70  17  رياضية

  21.19  39  21.59  19  20.83  20  ثقافية

  26.63  49  32.95  29  20.83  20  إخبارية

  22.82  42  22.72  20  22.94  22  دينية

  13.60  25  09.11  08  17.70  17  فنية

  100  184  100  88  100  96  اموع

من حيث 
  اللغة

  86  86  90.19  46  81.63  40  عربية

  14  14  09.81  05  18.37  09  فرنسية

  100  100  100  51  100  49  اموع

  
من خالل و ،عالقته مبتغري التخصصو ،يبني اجلدول أعاله أنواع الصحف اليت يقرأها أفراد العينة

إال أن طلبة اإلعالم أكثر ، رغم أن الطلبة من كال التخصصني أكثر تفضيال للصحف اليوميةو األرقام
يف حني كان ، 60.71%مقابل  67.69%ذلك بنسبة و ،تفضيال للصحف اليومية من طلبة قسم الكيمياء
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مقابل  39.29%ذلك بنسبة و ،طلبة قسم الكيمياء أكثر تفضيال لألسبوعيات من طلبة قسم اإلعالم
%32.31.  

تفضيل طلبة من خالل األرقام عدم تغري ترتيب أنواع الصحف من حيث و نالحظ كذلك 
مث ، )قسم اإلعالم 60%، قسم الكيمياء 63.46%(إذ أن الطلبة أكثر تفضيال للصحف الوطنية ، التخصصني

قسم  13.47%(مث الصحف العاملية ، )قسم اإلعالم 29.23%، قسم الكيمياء 23.07%(الصحف احمللية 
  ).قسم اإلعالم 10.77%، الكيمياء

قد يعود ذلك و ،مع مالحظة أن طلبة اإلعالم أكثر تفضيال هلذه الصحف من طلبة قسم الكيمياء
  .ة اإلعالمالرتباط الصحف بالتخصص العلمي لطلب

، و تشري أرقام اجلدول إىل تغري ترتيب أنواع الصحف من حيث املضمون لدى طلبة التخصصني
  : أن ترتيب أنواع الصحف املفضلة من حيث املضمون لدى طلبة قسم الكيمياء هو كالتايل حيث 

 الصحف الفنية، 20.83%الصحف الثقافية و الصحف اإلخبارية، 22.91%الصحف الدينية 
  .17.70%ف الرياضية الصحو

  :أما ترتيب أنواع الصحف من حيث املضمون لدى طلبة قسم اإلعالم هو كالتايل 
الصحف ، 21.59%الصحف الثقافية ، 22.72%الصحف الدينية ، 32.95%الصحف اإلخبارية 

  .  09.09%الصحف الفنية ، 13.63%الرياضية 
، الصحف الناطقة باللغة العربيةيفضلون و تبني أرقام اجلدول أيضا أن الطلبة من كال التخصصني 

يف حني كان طلبة قسم ، قسم الكيمياء 81.63%مقابل ، 90.19%إال أن طلبة اإلعالم أكثر تفضيال 
ميكن و ،لقسم اإلعالم 09.81%مقابل  18.37%الكيمياء أكثر تفضيال للصحف الناطقة باللغة الفرنسية 

حيث أن ، ساعد على ذلك لغة التدريسو ا باللغة الفرنسيةذلك بأن طلبة قسم الكيمياء أكثر حتكمتفسري 
  .قسم الكيمياء يدرسون باللغة الفرنسية يف حني أن طلبة قسم اإلعالم يدرسون باللغة العربية
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ó  العناوین الصحفیة األكثر مقروئیة من طرف الطلبة :  )33(جدول رقم  
  

                                                                                   
  الرتبــة 

  عناوین صحفیة
  %النسبة   التكرار

  01  85  اخلرب اليومي
  02  73  الشروق اليومي

  03  37  النصر
  04  25  اهلداف
  05  22  اقرأ

  06  21  آخر ساعة
  07  18  العريب

Le quotidien  14  08  
  09  12  اجلميلة

  10  09  الشروق العريب
  Le soir  07  11األصيل 

  12  06  بانوراما
  األحرار الثقايف

04  
13  

  أخبار األسبوع
EL Watan 

Liberté  
  03  القلم، اخلرب األسبوعي

، التسايل، العائلة، النبأ، األحداث، الكرة، الشعب، األيام
  14  02  ااهد، الرسالة، نصف الدنيا، أسرار املشوار، السفرينات

  15  01  الفجر، هواء، بالدال
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يف " اخلرب اليومي"يتبني أن صحيفة و ،ترتيب عناوين الصحف اليت يقرأها الطلبةاله ميثل اجلدول أع
 ،73مبجموع تكرارات قدره " الشروق اليومي"مث تليها صحيفة ، 85املرتبة األوىل مبجموع تكرارات قدره 

املالحظ عليهما و ،اعتبارمها أكثر الصحف توزيعاو ،بذلك هليمنة الصحيفتني على ساحة اإلعالم املكتوو
  .قراءة لليومياتو ذلك ما يتفق مع النتائج السابقة من حيث أن الطلبة أكثر ميالو ،أما صحيفتان يوميتان

صحيفة حملية " النصر"صحيفة و ،37مبجموع تكرارات قدره " النصر"و تأيت يف املرتبة الثالثة صحيفة 
، اخلرب اليومي(يتفق أيضا مع النتائج السابقة من حيث تفضيل الطلبة للصحف الوطنية ذلك ما و ،)جهوية(

  ).النصر(مث الصحف احمللية ، )الشروق اليومي
ذلك ما و ،25يف الترتيب الرابع موع تكرارات قدره " اهلداف"و جاء تفضيل الطلبة لصحيفة 

  .يعكس تفضيل الطلبة للمضمون الرياضي
إمنا نكتفي باملراتب و ،إذ يكفي مالحظة اجلدول ملعرفة ذلك، تيب مجيع الصحفو دون أن نعدد تر

  : نشري إىل املالحظات التالية و السابقة
وطنية من حيث و أغلبية العناوين املفضلة لدى الطلبة متثل الصحف اليومية من حيث الصدور) 1

  .إخبارية من حيث املضمونو ،اال اجلغرايف
دليل ذلك اخنفاض تكرارات العناوين و ،لبة على الصحف الناطقة باللغة الفرنسيةاخنفاض إقبال الط) 2

اليت حققت مرتبة متقدمة مقارنة بالصحف )  Le quotidienتكرار لصحيفة  44(الصحفية الفرنسية 
يتفق مع نتائج اجلدول يضا أذلك و ،)Le soir ،EL watan ،Liberté، ااهد، األصيل(الفرنسية األخرى 

  . كما اشرنا سابقا هو عدم متكن الطلبة من اللغة الفرنسيةالسبب و ،ابقالس
  .صحف اإلثارة حققت تكرارات منخفضة جداو الصحف الفنية) 3
  .ذلك بعكس نتائج اجلدول السابقو ،مل يرد يف اجلدول أي عنوان ألي صحيفة عاملية) 4

دون ربطها مبتغري ، ها جممل أفراد العينةو نشري إىل أننا اكتفينا جبدول يبني عناوين الصحف اليت يفضل
أن ، من جهة أخرىو ،هذا من جهة، ذلك لعدم وجود فروق يف ترتيب هذه العناوينو ،التخصصو اجلنس

  .تفضيال لدى الطلبةو هدف السؤال هو معرفة أكثر الصحف مقروئية
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ó  ابقة أسباب تفضیل الطلبة للعناوین الصحفیة الس:  )34(جدول رقم  
  

  %النسبة   التكرار  
  09.73  11  اخلط االفتتاحي

  25.66  29  اإلعجاب باألقالم الصحفية اليت تكتب ا
  04.42  05  الطباعة، اإلخراج

  60.19  68  توافق اهتمامك
  %100  113  المجموع

  
هم حيث تبني األرقام أن أ، ميثل اجلدول أعاله أسباب تفضيل العناوين الصحفية لدى أفراد العينة

اإلعجاب "مث يليه ، 60.19%ذلك بنسبة و ،"موافقة االهتمام"سبب لإلقبال على الصحف السابقة هو 
" اخلط االفتتاحي للصحيفة"كانت نسبة و ،25.66%ذلك بنسبة و ،"باألقالم الصحفية اليت تكتب ا

  .04.42%بنسبة " الطباعةو اإلخراج"أخريا و ،كسبب للتفضيل
 الطلبة كجمهور يقبل على الصحف اليت تعرب عن مشاعرهإىل أن " االهتمام توافق"و رمبا يعود تفوق 

أن وسيلة اإلعالم و ،"واع"و "نشط"بذلك ميكن التحقق من أن الطلبة مجهور و ،تعاجل مشاكلهو ،أفكارهو
  .عواطفهو ميوالتهو هي اليت تعرب عن روح اجلمهورالناجحة 

كسبب ضعيف إلقبال الطلبة على الصحف إىل " الطباعةو اإلخراج"و ميكن أن نرجع سبب كون 
  .ال من حيث الورقو ال من حيث األساليب الفنية، الصحف السابقةعدم وجود اختالف كبري يف إخراج 
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ó  عالقتھ بمتغیر الجنسو أسباب تفضیل العناوین الصحفیة:  )35(جدول رقم  
  

  الجنس                              
  

  لأسباب التفضی

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

    11  08.62  05  10.90  06  اخلط االفتتاحي
    29  17.24  10  34.54  19  اإلعجاب باألقالم الصحفية اليت تكتب ا

    05  03.44  02  05.45  03  الطباعة، اإلخراج
    68  70.70  41  49.11  27  توافق اهتمامك
  %100  113  %100  58  %100  55  المجموع

  
عالقته مبتغري و ،)33(رقم ميثل اجلدول أعاله أسباب تفضيل العناوين الصحفية الواردة يف اجلدول 

موافقة ذلك لنتائج اجلدول السابق و ،نالحظ تساوي اجلنسني من حيث ترتيب أسباب التفضيلو ،اجلنس
كان أهم سبب " امموافقة االهتم"غري أن الفرق يف نسب أسباب التفضيل لدى اجلنسني ؛ فرغم أن ، 34

 70.70%ذلك بنسبة و إال أن اإلناث تفوق الذكور يف ذلك، لتفضيل أفراد العينة من اجلنسني للصحف
كان أهم سبب للتفضيل عند " موافقة االهتمام"ميكن أن نالحظ أيضا أن و ،للذكور 49.09%مقابل 
  .إذ أنه لوحده يفوق الثلثني من جمموع نسب أسباب التفضيل، اإلناث

اإلعجاب باألقالم "بني األرقام أن السبب الثاين لتفضيل الصحف السابقة لدى أفراد العينة هو و ت
 ،مع مالحظة تفوق الذكور على اإلناث يف ذلك، ذلك لدى كال من اجلنسنيو ،"الصحفية اليت تكتب فيها

  .17.24%مقابل  34.54%ذلك بنسبة و
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ó  عالقتھ بمتغیر التخصصو الصحفیة أسباب تفضیل العناوین:  36جدول رقم  
  

  التخصص                              
  أسباب التفضیل

  المجموع  إعالم  كیمیاء
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

    11  15.38  10  02.08  01  اخلط االفتتاحي
    29  36.92  24  10.41  5  اإلعجاب باألقالم الصحفية اليت تكتب ا

    05  03.07  02  06.25  03  الطباعة، اإلخراج
    68  44.63  29  81.26  39  توافق اهتمامك
  %100  113  %100  65  %100  48  المجموع

  
سباب التفضيل لدى طلبة التخصصني عن ترتيبها يف عدم تغري ترتيب أاجلدول أعاله تبني أرقام 

أو أهم سبب من أسباب تفضيل طلبة ، أما االختالف فقط يف نسب هذه األسباب، اجلداول السابقة
بينما لدى طلبة اإلعالم تتنوع هذه ، 81.26%ذلك بنسبة و "موافقة االهتمام"الكيمياء للصحف السابقة هو 

اإلعجاب باألقالم اليت "إال أن  44.63%يأيت يف الترتيب األول بنسبة " موافقة االهتمام"رغم أن و ،األسباب
 ،يعترب سببا ضعيفا لدى طلبة الكيمياءيف حني أنه ، 36.92%ذلك بنسبة و يعترب سببا للتفضيل" تكتب فيها

أقالما "أي ، يعود ذلك إىل امليل املتواجد لدى طلبة ختصص اإلعالم ألن يكونوا صحفيني يف املستقبلو
حبكم أن الوظيفة املستقبلية ال ، الطاقم الصحفي العامل فيهاو جيعلهم يف تقييم مستمر للصحف، "صحفية

  .يف حني ينعدم هذا امليل لدى طلبة قسم الكيمياء، افة خصوصاالصحو خترج عن ميدان اإلعالم عموما
يف حني كان " اخلط االفتتاحي"و تبني األرقام أن أضعف سبب لدى طلبة الكيمياء للتفضيل هو 

مع كوما معا أضعف األسباب للتفضيل لدى طلبة ، أضعف سبب لدى طلبة اإلعالم" الطباعةو اإلخراج"
  .كال التخصصني
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 مجاالت اھتمام الطلبة :  37ول رقم جد •
  

  الترتیب  %النسبة   التكرار  
  03  15.58  48  اال السياسي
  07  07.79  24  اال الفين

  06  10.71  33  اال الرياضي
  08  05.52  17  اال االقتصادي

  02  16.23  50  اال الثقايف
  05  12.33  38  جمال التسلية

  04  13.63  42  اال االجتماعي
  01  18.18  56  اال الديين
  08  % 100  308  المجموع

  
حيث نالحظ أن اال الديين على رأس اهتمامات ، ميثل اجلدول جماالت االهتمام لدى الطلبة

أما اال السياسي فجاء يف املرتبة الثالثة بنسبة ، 16.23%يليه اال الثقايف بنسبة و ،18.18%الطلبة بنسبة 
%15.58 ،12.33%يف املرتبة اخلامسة جاء جمال التسلية بنسبة و ،13.63%ال االجتماعي بنسبة يليه ا  .  

أخريا و ،07.79%يليه اال الفين بنسبة و ،10.71%و يأيت يف املرتبة السادسة اال الرياضي بنسبة 
  .  05.52%اال االقتصادي بنسبة 

الديين باعتبار ابتعاد ختصصام عن علوم الدين  بذلك فالطلبة حمل الدراسة أكثر اهتماما باالو
أما اال الثقايف فيعود إىل كون الطلبة ، اليت جيدون صفحات خمصصة لبعض القضايا الدينيةو ،الالزم تعلمها
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يفترض هذا الشعور أيضا أن يهتم الطلبة و ،يدفعهم هذا الشعور إىل تتبع القضايا الثقافية، من خنبة األمة
قد يعود قلة اهتمام الطلبة باال و ،ما يرتبط به أيضا من جماالت أمهها اال االجتماعيو ،ياسيباال الس

  .االقتصادي إىل عدم وضوح آثار اإلصالحات االقتصادية بشكل جيد
  
  

  
  
  
  
  

 عالقتھ بمتغیر الجنسو أسباب تفضیل العناوین الصحفیة:  35جدول رقم  •
  
  الجنس                 

  
  ھتماممجال اال

  المجموع  إناث  ذكور
  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

  3  15.58  48  4  11.37  19  1  20.56  29  اال السياسي
  7  7.79  24  4  11.37  19  8  3.65  5  اال الفين

  6  10.71  33  5  4.79  8  2  17.73  25  اال الرياضي
  8  5.52  17  6  4.19  7  7  7.09  10  اال االقتصادي

  2  16.23  50  2  16.16  27  3  16.31  23  اال الثقايف
  5  12.33  38  3  15.56  26  6  8.51  12  جمال التسلية

  4  13.63  42  2  16.16  27  5  10.63  15  اال االجتماعي
  1  18.18  56  1  20.35  34  4  15.60  22  اال الديين

16  8  %100  141  المجموع
7  100%  8  308  100%  8  

  
أوال اختالف ترتيب حيث نالحظ ، تغري اجلنسعالقته مبو يبني اجلدول أعاله جماالت االهتمام

حيث أن ، ثانيا اختالف تباين الترتيب لدى اجلنسنيو ،جماالت االهتمام هنا عن ترتيبها يف اجلدول السابق
  :جماالت ترتيب جماالت اهتمام الذكور هي كما يلي 
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فاال ، 17.73%نسبة مث يليه اال الرياضي ب، 20.56%اال السياسي يف املرتبة األوىل بنسبة 
أما اال االجتماعي فجاء يف ، اال الديين 15.60%الرابعة بنسبة جاء يف املرتبة و ،16.31%الثقايف بنسبة 

الثامنة فكانت للمجالني و أما املرتبتني السابعة، 08.51%يليه جمال التسلية ، 10.63%املرتبة اخلامسة بنسبة 
   .03.54%الفين بنسبة اال و 7.09%االقتصادي بنسبة 

  : أما ترتيب جماالت اهتمام اإلناث فكان  كما يلي 
يليه يف و ،لكل منهما 16.16%الثقايف بنسبة و مث االني االجتماعي، 20.35%اال الديين بنسبة 

سبة الفين يف املرتبة الرابعة بنو تساوي ااالن السياسيو ،15.56%املرتبة الثالثة جمال التسلية بنسبة 
أخريا اال االقتصادي بنسبة و .04.79%أما اال الرياضي فجاء يف املرتبة اخلامسة بنسبة و %11.37
%04.19.  

  : و مما ميكن استخالصه من النتائج السابقة ما يلي 
  .الذكور أكثر اهتماما مبجال السياسة من اإلناث -

  .اإلناث أكثر اهتما باال الديين من الذكور -
قد يعود ذلك إىل اإلمكانات املتاحة للذكور و ،ر أكثر اهتماما باال الرياضي من اإلناثالذكو -
األخالقية للمجتمع و الرياضية من اإلناث سواء من الناحية العضلية أو من الناحية األدبية للممارسة
  .اجلزائري

كود االقتصادي أو أن قد يعود ذلك إىل الرو ،اخنفاض االهتمام باال االقتصادي لدى اجلنسني -
  .احلركة االقتصادية للمجتمع اجلزائري ال تغري أو ال تستهوي الطلبة من اجلنسني
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  عالقتھ بمتغیر التخصص و مجاالت اھتمام الطلبة:  39جدول رقم  •
  

  التخصص               
  

  مجال االھتمام
  المجموع  إعالم  كیمیاء

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت
    16  11.18  5  32  19.39  1  48  15.58  3ال السياسيا

  7  7.79  24  6  6.06  10  7  9.79  14  اال الفين
  6  10.71  33  5  8.48  14  3  13.28  19  اال الرياضي
  8  5.52  17  7  5.54  9  8  5.59  8  اال االقتصادي

  2  16.23  50  2  16.36  27  2  16.08  23  اال الثقايف
  5  12.33  38  4  13.93  23  6  10.48  15  جمال التسلية

  4  13.63  42  3  15.15  25  4  11.88  17  اال االجتماعي
  1  18.18  56  3  15.15  25  1  21.67  31  اال الديين
  8  %100  308    %100  165  8  %100  143  المجموع

  
نالحظ اختالفا يف ترتيب جماالت و ،عالقته مبتغري التخصصو جماالت االهتمامميثل اجلدول أعاله 

حيث  .الهتمام سواء فيما بني طلبة التخصصني أو عن ترتيب بعض جماالت االهتمام إلمجايل أفراد العينةا
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نالحظ أن ترتيب جماالت اهتمام طلبة ختصص الكيمياء أكثر توافقا أو اقترابا من ترتيب جماالت االهتمام 
، الفين، االجتماعي، الثقايف، لدييناال ا: إذ اتفق الترتيبان يف ااالت التايل ، لدى إمجايل الطلبة

  . االقتصادي
مل يتفق مع ترتيب اهتمام الطلبة إال يف االني ، أما ترتيب جماالت اهتمام طلبة ختصص اإلعالم

  .االقتصاديو الثقايف
  :و من خالل نتائج اجلدول جاء ترتيب جماالت اهتمام طلبة ختصص الكيمياء كالتايل 

يف املرتبة الثالثة و ،16.08%يليه اال الثقايف بنسبة ، 21.67%األوىل بنسبة  اال الديين يف املرتبة
أما اال السياسي فجاء يف املرتبة ، 11.88%يليه اال االجتماعي بنسبة ، 13.28%اال الرياضي بنسبة 

الفين بنسبة مث اال ، 10.48%يليه جمال التسلية بنسبة ، 11.18%اخلامسة من حيث االهتمام بنسبة 
  .05.59%أخريا اال االقتصادي بنسبة و ،%09.79

  : و جاء ترتيب جماالت االهتمام لدى طلبة اإلعالم كالتايل 
الديين يف و مث اال االجتماعي، 16.36%يليه اال الثقايف بنسبة ، 16.36%اال السياسي بنسبة 

يليه اال الرياضي و ،13.93%كان يف املرتبة الرابعة بنسبة أما جمال التسلية ف، 15.15%املرتبة الثالثة بنسبة 
  .05.54%أخريا اال االقتصادي بنسبة و ، 06.06%فاال الفين بنسبة ، 08.48%بنسبة 

 مالحظته هو تساوي طلبة التخصصني من حيث االهتمام باالني الثقايفو مما ميكن  -
   .  وع الطلبة باالني السابقنياتفاق ذلك يف جمال اهتمام جممو ،االقتصاديو

، اال الفين: طلبة ختصص الكيمياء أكثر اهتماما من طلبة ختصص اإلعالم يف ااالت التالية  -
 .اال الديين، اال الرياضي

اال : طلبة ختصص اإلعالم أكثر اهتماما من طلبة ختصص الكيمياء بااالت التالية  -
 .اال االجتماعي، جمال التسلية، السياسي

 .قلة االهتمام باال االقتصادي لدى طلبة التخصصني -
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  المواضیع التي یفضل الطلبة قراءتھا :  40جدول رقم  •
  

  الترتیب  %النسبة   التكرار  
  3  11.93  43  األخبار الداخلية
  4  11.63  42  األخبار اخلارجية
  5  10.80  39  صفحات الثقافة

  2  14.40  52  دينصفحات ال
  7  07.48  27  التحقيقات الصحفية
  11  03.04  11  األحاديث الصحفية
  08  06.09  22  األعمدة الصحفية
  06  08.03  29  أخبار الرياضة

  9  5.81  21  الفناننيو أخبار الفن
  1  14.68  53  الكاريكاتور
  10  03.87  14  اإلعالنات
  12  2.21  08  بريد القراء
    % 100  361  المجموع
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حيث تبني األرقام أن ، ميثل اجلدول أعاله املواضيع اليت يفضل الطلبة قراءا يف الصحف
اليت " صفحات الدين"مث تأيت ، 14.68%ذلك بنسبة و ،هو أكثر املواضيع استقطابا للطلبة" الكاريكاتور"

ك يتفق مع نتائج ذلو ،14.40%ذلك بنسبة و ،تعىن باملواضيع الدينية يف املرتبة الثانية من حيث التفضيل
  .اجلدول السابق من حيث جماالت االهتمام

يليها و ،من مجلة تكرارات عينة الدراسة 11.91%يف املرتبة الثالثة بنسبة " األخبار الداخلية"و جاءت 
ن مث أخبار  10.80%مث صفحات الثقافة بنسبة ، 11.63%بنسبة " األخبار اخلارجية"التفضيل و يف االهتمام

  .من مجلة التكرارات 08.03%ة الرياضة بنسب
" األعمدة الصحفية"يلي ذلك و ،07.48%بنسبة " التحقيقات الصحفية"و جاء يف الترتيب السابع 

يلي ذلك يف الترتيب و ،05.81%بنسبة " أخبار الفناننيو الفن"مث  .من جمموع التكرارات 6.09%بنسبة 
  .من جمموع التكرارات 2.21%بة بنس" األحاديث الصحفية"مث ، 03.87%بنسبة " اإلعالنات"

من حيث ) 02رقم (مما ميكن مالحظته هو االختالف بني نتائج اجلدول مع نتائج الدراسة السابقة 
  .املواضيع املفضلة

  
 عالقتھا بمتغیر الجنسو المواضیع المفضلة:  41جدول رقم  •

  
  الجنس                 

  
  المواضیع المفضلة

  المجموع  إناث  ذكور
  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت

  3  11.91  43  5  08.58  17  1  15.95  26  األخبار الداخلية
  4  11.63  42  4  9.09  18  3  14.72  24  األخبار اخلارجية
  5  10.80  39  3  12.12  24  6  9.20  15  صفحات الثقافة
  2  14.40  52  1  16.66  33  4  11.65  19  صفحات الدين

  7  7.48  27  6  8.08  16  7  6.74  11  التحقيقات الصحفية
  11  3.04  11  10  2.52  5  9  3.68  6  األحاديث الصحفية
  8  6.09  22  7  6.57  13  8  5.52  9  األعمدة الصحفية
  6  8.03  29  8  6.55  11  5  11.04  18  أخبار الرياضة

  9  5.81  21  4  9.09  18  11  01.84  3  الفناننيو أخبار الفن
  1  14.68  53  2  14.14  28  2  15.33  25  الكاريكاتور
  10  3.87  14  9  5.05  10  10  2.45  4  اإلعالنات
  12  2.21  8  10  2.52  5  11  1.84  3  بريد القراء
  12  100  361  12  %100  198  12  %100  163  المجموع
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 حيث نالحظ تباين، عالقته مبتغري اجلنسو يبني اجلدول أعاله املواضيع املفضلة لدى أفراد العينة

القوالب الصحفية و ترتيب املواضيع املفضلةإذ تبني األرقام أن ، اختالف تفضيالت الذكور عن اإلناثو
  : لدى الذكور هي كما يلي 

يأيت يف و ،15.33%بنسبة " الكاريكاتور"يليه ، 15.95%األخبار الداخلية يف الترتيب األول بنسبة 
أخبار "تأيت و ،11.65%بنسبة " صفحات الدين"يليه و ،14.72%بنسبة " األخبار اخلارجية"التريب الثالث 

يف املرتبة " صفحات الثقافة"جاءت و .من مجلة التكرارات 11.04%يف الترتيب اخلامس بنسبة " الرياضة
بنسبة " األعمدة الصحفية"مث ، 06.74%بنسبة " التحقيقات الصحفية"يليها و ،09.02%السادسة بنسبة 

الذكور يف الترتيب العاشر من حيث التفضيل لدى " اإلعالنات"جاءت و .من مجلة التكرارات %03.68
  .لكل منهما 01.84%بنسبة " الفناننيو أخبار الفن"و "بريد القراء"أخريا و ،2.45%بنسبة 

  : و جاء ترتيب املواضيع املفضلة لدى اإلناث كما يلي 
هو ما يعكس اهتمام اإلناث باال الديين يف و ،16.66%يف املرتبة األوىل بنسبة " صفحات الدين"

هو ما يوافق ترتيب تفضيل و ،14.14%بنسبة " الكاريكاتور"ترتيب الثاين يأيت يف الو ،38اجلدول رقم 
   .  الذكور للكاريكاتور

أخبار "و "األخبار اخلارجية"تأيت و ،12.12%يف الترتيب الثالث بنسبة " صفحات الثقافة"و جاءت 
بنسبة " األخبار الداخلية"يليهما يف الترتيب و ،لكل منهما 09.09%يف املرتبة الرابعة بنسبة " الفناننيو الفن

  .من جمموع التكرارات 08.08%مث التحقيقات الصحفية بنسبة ، %08.58
تقاسم و ،5.05%بنسبة " اإلعالنات"يليه ، 5.55%يف املرتبة الثامنة بنسبة " أخبار الرياضة"و جاءت 

  . لكل منهما 2.52%املرتبة األخرية بنسبة " األحاديث الصحفية"و "بريد القراء"
  : خالل األرقام ميكن أن نالحظ أن  و من

، األخبار اخلارجية، األخبار الداخلية:  الذكور أكثر تفضيال من اإلناث للمواضيع التالية  -
  .الكاريكاتور، أخبار الرياضة، األحاديث الصحفية

التحقيقات ، صفحات الدين، صفحات الثقافة: من الذكور للمواضيع التالية اإلناث أكثر تفضيال  -
  .بريد القراء، اإلعالنات، الفناننيو أخبار الفن، األعمدة الصحفية، لصحفيةا
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  عالقتھا بمتغیر التخصصو المواضیع المفضلة:  42جدول رقم  •
  

  التخصص               
  

  المواضیع المفضلة
  المجموع  إعالم  كیمیاء

  ر  %  ت  ر  %  ت  ر  %  ت
  3  11.91  43  2  12.62  26  3  10.96  17  األخبار الداخلية
  4  11.63  42  2  12.62  26  4  10.32  16  األخبار اخلارجية
  5  10.80  39  3  10.67  22  3  10.96  17  صفحات الثقافة
  2  14.40  52  3  10.37  22  1  19.35  30  صفحات الدين

  7  7.48  27  4  10.19  21  7  3.87  6  التحقيقات الصحفية
  11  3.04  11  6  3.88  8  8  1.93  3  األحاديث الصحفية
  8  6.09  22  4  10.19  21  9  0.64  1  األعمدة الصحفية
  6  8.03  29  5  6.31  13  4  10.32  16  أخبار الرياضة

  9  5.81  21  6  3.88  08  5  8.38  13  الفناننيو أخبار الفن
  1  14.68  53  1  13.10  27  2  16.77  26  الكاريكاتور
  10  3.87  14  7  3.39  7  6  4.51  7  اإلعالنات
  12  2.21  8  8  2.43  5  8  1.93  3  بريد القراء
  12  100  361  12  %100  206  12  %100  155  المجموع
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تباين و ،هذا من جهة، تبيان املواضيع املفضلة لدى طلبة التخصصنيو تنوعنالحظ من خالل األرقام 
  .40ترتيب هذه املواضيع بني التخصصني يف عالقته مع ترتيب املواضيع املفضلة يف اجلدول رقم 

  : ن ترتيب املواضيع اليت يفضل طلبة ختصص الكيمياء قراءا هي كما يلي و تبني األرقام أ
بنسبة " الكاريكاتور"يليه يف التفضيل و ،من جمموع التكرارات 19.35%بنسبة " صفحات الدين"

ليأيت يف التريب ، لكل منهما 10.96%بنسبة " صفحات الثقافة"و "األخبار الداخلية"مث تأيت ، %16.77
  .لكل منهما 10.32%بنسبة " أخبار الرياضة"و "األخبار اخلارجية" الرابع كل من

بنسبة " اإلعالنات "يلي ذلك و ،08.38%بنسبة " الفناننيو أخبار الفن" جاء يف املرتبة اخلامسة
الترتيب " األحاديث الصحفية"و "بريد القراء"تقاسم و ،ù3.87بنسبة " التحقيقات الصحفية"مث ، %04.51

   .  0.64%بنسبة " األعمدة الصحفية"أخريا و ،لكل منهما 01.93%الثامن بنسبة 
يف حني أن هناك اخنفاضا يف ، الكاريكاتورو و مما ميكن مالحظته هو االهتمام الكبري بصفحات الدين

الكبري قد يعود ذلك إىل أن اهتمام طلبة ختصص الكيمياء و ،"األعمدة الصحفية"و "بريد القراء"االهتمام بـ
أما قلة االهتمام بربيد القراء فقد ، صفحات الدين يدفعهم إىل قراءة ) 39جدول رقم (الدينية  باملواضيع

التحقيقات "و "األحاديث الصحفية"و "األعمدة الصحفية"أما ، يعود إىل عدم مراسلة أفراد العينة للصحف
ية للقوالب الصحفية فيعود اخنفاض نسبها إىل عدم معرفة طلبة ختصص الكيمياء باخلصائص الفن" الصحفية
  .هذا اجلهل هو الذي دفع الطلبة إىل عدم اختيارها كمواضيع مفضلة، املذكورة

  :املواضيع املفضلة لدى طلبة ختصص اإلعالم كما يلي و حاء ترتيب 
بنسبة " األخبار اخلارجية"و "األخبار الداخلية"يليه كل من ، 13.10%أوال بنسبة " الكاريكاتور"

األعمدة "تقامست و ،10.67%بالتساوي بنسبة " الدينو صفحات الثقافة"مث تأيت ، لكل منهما %12.66
يليه يف املرتبة اخلامسة و ،لكل منهما 10.19%املرتبة الرابعة بنسبة " التحقيقات الصحفية"و "الصحفية

السادسة  يف املرتبة" الفناننيو أخبار الفن"و "األحاديث الصحفية"جاءت و .6.31%بنسبة " أخبار الرياضة"
  . 02.43%بنسبة " بريد القراء"أخريا و ،03.39%بنسبة " اإلعالنات"يلي ذلك و ،لكل منهما 3.88%بنسبة 

ذلك ما تدل عليه و هو تنوع تفضيالت طلبة ختصص اإلعالم من حيث املواضيعو ما ميكن مالحظته 
   .  النسب املتقاربة

  : و من خالل األرقام ميكن مالحظة أن 
أخبار ، صفحات الدين: الكيمياء أكثر تفضيال من طلبة اإلعالم للمواضيع التايل ختصص طلبة  -
  .اإلعالنات، الكاريكاتور، الفناننيو أخبار الفن، الرياضة
، األخبار الداخلية: طلبة ختصص اإلعالم أكثر تفضيال من طلبة ختصص الكيمياء للمواضيع التالية  -

  .بريد القراء، األعمدة الصحفية، األحاديث الصحفية ،التحقيقات الصحفية، األخبار اخلارجية
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 المواضیع التي یفضلھا الطلبة في ركن التسلیة :  43جدول رقم  •
  

  %النسبة   التكرار  
  30.05  52  الكلمات املتقاطعة
  32.94  57  الكلمات السهمية

  20.60  45  الطرائف، النكت
  10.98  19  األبراج

  % 100  173  المجموع
  

رغم أا ، املواضيع اليت يفضلها الطلبة يف األركان اليت ختصصها الصحف للتسليةميثل اجلدول أعاله 
ذلك و ،أكثر تفضيال للكلمات السهميةتبني أألرقام أن الطلبة و ،كثرية إال أن الطالب اعتمد األكثر شيوعا

تأيت فياملرتبة الثالث و ،التكراراتمن جمموع  30.05%بنسبة " الكلمات املتقاطعة"مث تليها ، 32.94%بنسبة 
  .10.98%بنسبة " األبراج"أخريا و ،20.60%بنسبة " الطرائفو النكت"من حيث التفضيل 

قتل امللل مع و جوا من الترفيهالكلمات املتقاطعة إىل خلقها و و يعود تفضيل الطلبة للكلمات السهمية
  .ذلك التحدي الذي يرفعه الطلبة
 ،للطلبة" العقل الناقد"انطالقا من ، لبة باألبراج رمبا إىل اعتقاد الطلبة بكذاو يعود قلة اهتمام الط

  ".ال يعلم الغيب إال اهللا"تصرحيها بأنه و "معرفة الغيب"سالمية يف قضية إلمن جهة أخرى فصل العقيدة او
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  یر الجنس عالقتھ بمتغو المواضیع التي یفضلھا الطلبة في ركن التسلیة:  44 جدول رقم •
  

  الجنس                       
  ركن التسلیة

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  30.05  52  28.15  29  32.85  23  الكلمات املتقاطعة
  32.94  57  25.24  26  44.28  31  الكلمات السهمية

  20.60  45  29.13  30  21.42  15  الطرائف، النكت
  10.98  19  17.48  18  1.42  1  األبراج

  %100  173  %100  103  %100  70  المجموع
  

عالقته و ميثل اجلدول أعاله املواضيع اليت يفضلها الطلبة يف األركان اليت ختصصها الصحف للتسلية
" الكلمات السهمية"فالذكور يفضلون ، حيث نالحظ اختالف التفضيالت لدى اجلنسني، مبتغري اجلنس

 ،21.43%بنسبة " الطرائف و النكت"يليه و ،32.85%بنسبة " ةالكلمات املتقاطع"مث ، 44.28%بنسبة 
  .من جمموع تكرارات تفضيالت الذكور 01.42%بنسبة " األبراج"أخريا و

بنسبة " الكلمات املتقاطعة"مث ، 29.13%بنسبة " الطرائفو النكت"يفضلن أما بالنسبة لإلناث فإن 
  .17.48%بنسبة " األبراج"أخريا و ،25.24%بنسبة " الكلمات السهمية"يلي ذلك و ،%28.15
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الكلمات املتقاطعة من اإلناث اللوايت و بعقد مقارنة جند أن الذكور أكثر تفضال للكلمات السهميةو 
  ."السهميةو للكلمات املتقاطعة"رغم تفضيلهن ، "الطرائفو النكت"يفضلن 

 ، تعجل النساء معرفة الغيبإىلقد يعود ذلك و ،"األبراج"و نالحظ أيضا أن اإلناث يقبلن على قراءة 
  .هذه موضوعات تشغل كثري النساءو ،الزواجو العالقات العاطفيةو اهتمام األبراج بالتنبؤ بأمور املستقبلو

  
  
  
  
  
  
  

  
  عالقتھ بمتغیر التخصصو المواضیع التي یفضلھا الطلبة في ركن التسلیة: 45جدول رقم  •

  
  التخصص                       

  ركن التسلیة
  المجموع  إعالم  میاءكی
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  30.05  52  29.26  24  30.76  28  الكلمات املتقاطعة
  32.94  57  35.36  29    28  الكلمات السهمية

  20.60  45  20.73  17    28  الطرائف، النكت
  10.98  19  14.63  12    7  األبراج

  %100  173  %100  82  %100  91  المجموع
  

عالقة و اضيع اليت يفضلها الطلبة يف أألركان اليت ختصصها الصحف للتسليةميثل اجلدول أعاله املو
جاءت " الطرائفو النكت"و "الكلمات السهمية"و "الكلمات املتقاطعة"نالحظ أن و ،ذلك مبتغري التخصص

من حيث التفضيل بنسبة " األبراج"جاءت و ،لكل منها 30.76%كبرية نسبيا تقدر بنسبة و بنسب متساوية
يف جني جاءت تفضيالت طلبة ختصص اإلعالم ، من جمموع تكرارات طلبة ختصص الكيمياء %7.72
مث ، 35.36%يف املرتبة األوىل بنسبة " الكلمات السهمية"حيث جاء تفضيل ، بنسب متباينةو متنوعة

  ".األبراج"أخريا و ،20.73%بنسبة " الطرائفو النكت"يلي ذلك و ،29.26%بنسبة " الكلمات املتقاطعة"
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  احتفاظ الطلبة بالصحف بعد قراءتھا:  46جدول رقم  •
  

  %النسبة   التكرار  
  45.75  43  نعم
  54.25  51  ال

  %100  94  المجموع
  

 ميثل اجلدول أعاله إجابات الطلبة عن السؤال ما إذا كانوا حيتفظون بالصحف بعد قراءها أم ال ؟
 45.75%بينما متيل نسبة ، حيتفظون بالصحف بعد قراءا من أفراد العينة ال 54.25%توضح األرقام أن و

  .من أفراد العينة إىل االحتفاظ بالصحف بعد قراءا
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  عالقتھ بمتغیر الجنسو احتفاظ الطلبة بالصحف بعد قراءتھا:  47جدول رقم  •
  

  الجنس                       
  ركن التسلیة

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  ارالتكر

  45.75  43  47.92  23  43.48  20  نعـم
  54.25  51  52.08  25  56.52  26  ال

  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع
  

نالحظ من خالل اجلدول الذي ميثل عالقة متغري اجلنس مبدى االحتفاظ بالصحف بعد قراءا أن 
ذلك ما اتفق فيه الطلبة من كال و ،ظون اأقل من الذين ال حيتفالذين حيتفظون بالصحف بعد قراءا 

حيث أن الذين حيتفظون بالصحف من الذكور ميثلون ، ذلك يتفق مع نتائج اجلدول السابقو ،اجلنسني
إال أن اإلناث أكثر ميال لالحتفاظ رغم أن الفارق بسيط و ،من اإلناث 47.92%مقابل  %43.48
  .بالصحف

  .من اإلناث 52.08%عدم االحتفاظ بالصحف مقابل  من الذكور إىل 56.52%بينما متيل نسبة 
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  عالقتھ بمتغیر التخصصو احتفاظ الطلبة بالصحف بعد قراءتھا:  48جدول رقم  •
  

  التخصص                       
  ركن التسلیة

  المجموع  إعالم  كیمیاء
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  45.73  43  56.25  27  34.78  16  نعـم
  54.25  51  43.75  21  65.22  30  ال

  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع
  

نالحظ من خالل أرقام اجلدول أعاله أن الذين حيتفظون بالصحف بعد قراءا من طلبة الكيمياء 
  .ال حيتفظون بالصحف بعد قراءاميثلون ما يقرب الثلث يف حني أن الثلثني من طلبة الكيمياء 

من الطلبة مييلون إىل االحتفاظ  56.25%عالم فإن ما يفوق النصف أما فيما خيص طلبة اإل
يرجع ذلك إىل االرتباط الوثيق بني التخصص و ،فإن األغلبية حتتفظ بالصفبذلك و ،بالصحف بعد قراءا

  .الصحيفةو )اإلعالم(
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  أسباب االحتفاظ بالصحف بعد قراءتھا : 49جدول رقم  •
  

  
الصحف بعد قراءا ، عن األسباب يبني اجلدول أعاله إجابات الطلبة الذين يفضلون االحتفاظ ب

الرجوع إىل قراءا "اليت تدفعهم إىل ذلك، و نالحظ أن الطلبة حيتفظون بالصحف بعد قراءا، و ذلك من 
، و هذا كأهم سبب لالحتفاظ بالصحفـ حيث ميثل نسبة " مرة ثانية ألمهية موضوعاا و جعلها أرشيف

مواضيع مهمة جدا يريد الطلبة االستفادة منها يف أحباثهم،  ، و ذلك أنه كثريا ما تنشر الصحف)%53.19(
  . فضال على أن للصحف وظائف متعددة منها الوظيفة التأرخيية

و ثاين سبب من أسباب احتفاظ الطلبة بالصحف بعد قراءا ، هو استعماهلا ألغراض متعددة مثل 
لك إىل أن الصحف من حيث أا ورق ذ، و رمبا يعود ) 42.56%(التنظيف و لف األشياء، و ذلك بنسبة 

  .تستعمل يف التنظيف و لف األشياء، و ذلك كثريا ما يكون لدى الطلبة املقيمني يف األحياء اجلامعية

  %النسبة   التكرار  
  53.19  25  .الرجوع إىل قراءا مرة ثانية ألمهية موضوعاا و جعلها أرشيف

    02  04.25رد االعتياد و الرغبة يف احملافظة على األشياء
  42.56  20  استعماهلا ألغراض أخرى كالتنظيف و لف األشياء

  %100  47  المجموع
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و نرى من خالل اجلدول أن االحتفاظ بالصحف رد االعتياد و الرغبة يف احملافظة على األشياء ال 
أن الصحف من حيث القيمة اجلمالية أو من حيث إرضاء ، و رمبا يعود ذلك إىل ) 04.25%(ميثل سوى 

غريزة حب التملّك ضعيفة جدا، إذ أن قيمة الصحف يف أخبارها و معلوماا ال من حيث مادة صنعها أو 
  .شكلها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسباب االحتفاظ بالصحف و عالقتھ بمتغیر الجنس ) : 50(جدول رقم  •
  

  الجنس                       
  

  الحتفاظ بالصحفأسباب ا

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

الرجوع إىل قراءا مرة ثانية ألمهية 
  53.19  25  52  13  54.50  12  .موضوعاا و جعلها أرشيف

رد االعتياد و الرغبة يف احملافظة على 
  04.25  02  04  01  04.50  01  األشياء

  استعماهلا ألغراض أخرى كالتنظيف 
  42.56  20  44  11  41  09  األشياءو لف 

  %100  47  %100  25  %100  22  المجموع
  

ميثل اجلدول أعاله أسباب احتفاظ الطلبة بصحفهم بعد قراءا ، و عالقة ذلك مبتغري اجلنس ، و تبني 
األرقام أ، أسباب االحتفاظ بالصحف هي بنفس الترتيب لدى الطلبة من كال اجلنسني ، و هي بنفس 
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جلدول السابق ، مع املالحظة أن النسب متقاربة جدا ، و هذا يعين غياب أو انعدام العالقة بني الترتيب يف ا
  .أسباب االحتفاظ بالصحف و متغري اجلنس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التخصصأسباب االحتفاظ بالصحف و عالقتھ بمتغیر ) : 51(جدول رقم  •
    

  
  التخصص                       

  
  أسباب االحتفاظ بالصحف

  المجموع  إعالم  یمیاءك
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

الرجوع إىل قراءا مرة ثانية ألمهية 
  53.19  25  62.50  20  33.33  05  .موضوعاا و جعلها أرشيف

رد االعتياد و الرغبة يف احملافظة على 
  4.25  2  6.25  02  00  00  األشياء

  استعماهلا ألغراض أخرى كالتنظيف 
  42.56  20  31.25  10  66.67  10  و لف األشياء

  %100  47  %100  32  %100  15  المجموع
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و عالقة ذلك مبتغري التخصص ، و أعاله أسباب احتفاظ الطلبة بصحفهم بعد قراءا  ميثل اجلدول
نالحظ اختالفا يف ترتيب أسباب احتفاظ الطلبة بالصحف ، حيث جند أن طلبة ختصص الكيمياء حيتفظون 

، يف حني أن ) 66.67%(اض التنظيف و لف األشياء، و ذلك بنسبة الثلثني بالصحف الستعماهلا ألغر
  ).33.33%(ت بنسبة متثل الثلث نبالصحف للرجوع إىل قراءا ثانية و جعلها أرشيف كااحتفاظهم 

أما طلبة اإلعالم فاحتفاظهم بالصحف بعد قراءا ، كان من أجل الرجوع إىل قراءا ثانية ألمهية 
، أما احتفاظهم بالصحف من أجل استعماهلا ) 62.50%(جعلها أرشيف ، و ذلك بنسبة موضوعاا و 

االعتياد و حب احملافظة على "، و أخريا ) 31.25%(ألغراض كالتنظيف و لف األشياء فكان بنسبة 
  ).4.25%(بنسبة " األشياء

  .و متغري التخصصو من خالل األرقام السابقة نقول أن هناك عالقة بني أسباب االحتفاظ بالصحف 
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  من حیث أولویة استخدام الطلبة  ترتیب وسائل اإلعالم:  52جدول رقم  •
  

  الرتبة  اموع  التكرار املعدل  املعامل  التكرار  الرتبة  

  الصحف

1  17  6  102  

418  2  
2  32  5  160  
3  32  4  128  
4  05  3  15  
5  05  2  10  
6  03  1  03  

  اإلذاعة

1  02  6  12  

341  3  
2  35  5  175  
3  19  4  76  
4  13  3  39  
5  16  2  32  
6  7  1  7  
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  التلفزيون

1  67  6  402  

508  1  
2  11  5  55  
3  7  4  28  
4  7  3  21  
5  0  2  0  
6  2  1  2  

  الكتاب

1  4  6  24  

258  4  
2  9  5  45  
3  10  4  40  
4  27  3  81  
5  25  2  50  
6  18  1  18  

  االت

1  1  6  6  

209  6  
2  2  5  10  
3  9  4  36  
4  20  3  60  
5  36  2  72  
6  25  1  25  

  االنترنيت

1  4  6  24  

235  5  
2  4  5  20  
3  16  4  64  
4  23  3  69  
5  11  2  22  
6  36  1  36  

  
ف من السؤال هو معرفة اهلدو ترتيب وسائل اإلعالم حسب تعرض الطلبة) 52(رقم ميثل اجلدول 

تليه و تبني األرقام أن التلفزيون يأيت يف املرتبة األوىلو ،مكانة الصحف من بني وسائل اإلعالم األخرى
  .أخريا االتو تليه االنترنيتو ،جاء الكتاب يف الترتيب الرابعو الصحف مث اإلذاعة

" السحر"و ،تنوع القنوات الفضائيةو و ميكن أن نرجع تفوق التلفزيون إىل تنوع الربامج التلفزيونية
  .األلوانو الصورةو الصوتفضال عن ، الذي تتمتع به هذه الربامج

 ،و ميكن أن تدل أيضا على أن الصحف حتتل مكانة متميزة نظرا ملا تتمتع به حيث اخلصائص الفنية
  .من حيث التعرضو ،املكانو توفريها جوا من حرية اختيار التعرض من حيث الوقتو

إال تعدد تقنيات التقاط األمواج اإلذاعية و رغم أشكاهلا املختلفة من حيث صغر احلجمو ،ا اإلذاعةأم
  .الصحفو أا مل تتفوق على التلفزيون

ذلك يدعو إىل و ،للكتاب مقارنة بوسائل اإلعالم الثالث األوىل" الترتيب املتأخر"و ما نالحظه هو 
قد يعود ذلك إىل االزدحام أو اجلهد الكبري و ،أوساط الطلبةالكتاب بني البحث عن أسباب تراجع مكانة 

ذلك كله ، فضال عن غالء أسعار الكتاب، الذي يبذله الطلبة للحصول على الكتاب من املكتبات اجلامعية
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على خالف املشاهدة أو ، عناءو كما أن املطالعة أو القراءة حتتاج إىل صرب، يزهد الطلبة يف قراءة الكتاب
  .االستماع

بغض النظر عن املواقع اليت يزورها الطلبة إىل أا تتطلب حتكما " االنترنيت"و تعود قلة اإلقبال على 
  .ذلك ما يكاد ينعدم إال لقلة من الطلبة، أيضا للغات احلية إتقاناو يف املعلوماتية

اء احتالل املرتفعة نسبيا ال تستطيع ميزانية الطلبة تغطيتها ذلك ما كان ور" االت"إن أسعار 
  .التفضيلو من حيث التعرضلذيل الترتيب " االت"

عكس التنبؤات ، التزال تستقطب اهتماما كبرياو ،الزالت تتمتع بشعبية" الصحف"املهم هو أن 
  .أمام وسائل اإلعالم اإللكترونية" املطبوع"  اضمحاللو السابقة اليت قالت بتراجع

دون ربطه ثل تفضيل جمموع أفراد العينة لوسائل اإلعالم و نشري إىل االكتفاء ذا اجلدول الذي مي
  : ذلك لسببني و ،التخصصو مبتغريي اجلنس

أن اهلدف هو معرفة ترتيب الصحف أو مكانتها من بني وسائل اإلعالم من حيث استخدام / أوال 
  .الطلبة هلا

ال و ،من حيث اجلنسعدم وجود فروق أو اختالف يف ترتيب وسائل اإلعالم لدى الطلبة ال / ثانيا 
  .من حيث التخصص

  
  

III  - اإلشباعات المتحققة و بیانات حول دوافع قراءة الطلبة للصحف  
  

  دوافع قراءة الطلبة للصحف:  53جدول رقم  •
  

  %النسبة   التكرار  
  49.22  63  املعلومات اجلديدةوالرغبة يف معرفة األخبار و حب االستطالع

  04.69  06  العادة
  27.34  35  البحث عن الترفيهو غقضاء وقت الفرا

  4.69  6  البحث عن إعالنات توظيف
  14.06  18  الظهور مبظهر الطالب املثقفو حتقيق الذات

  %100  128  المجموع
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حيث نالحظ تنوع الدوافع العامة  الصحف،ميثل اجلدول أعاله دوافع أفراد العينة من الطلبة لقراءة 
مبا يف ذلك " املعلومات اجلديدةو الرغبة يف معرفة األخبارو تطالعحب االس"يعترب و الطلبة،للقراءة لدى 
من حيث املواضيع املهمة لدى  يف خمتلف ااالت كما جاء يف اجلداول السابقةو العاملو أخبار الوطن

يليه دافع و 49.22%ذلك بنسبة و ،قلت يعترب حب االستطالع أو اإلعالم أهم دافع لقراءة الصحف الطلبة،
الذي ذلك سببه الضغط و ،من جمموع التكرارات 27.34%بنسبة " البحث عن الترفيهو قت الفراغقضاء و"

ذلك ما و احملاضرات تدفع الطلبة إىل البحث عن الترفيه الناتج عن احلياة اجلامعية و ختلقه أجواء الدراسة
  .توفره الصحف من خالل تقدمي مواد التسلية

مما  14.06%بنسبة " حب الظهور مبظهر الطالب املثقفو يق الذاتحتق"الثالثة دافع رتبة و جاء يف امل
  .يعين أن الصحف ال تزال متثل رمزا للنخبة

من  04.69%ذلك بنسبة و ،"البحث عن إعالنات توظيف"و "العادة"و جاء يف األخري كل من 
النية اليت تقوم هو انعكاس للوظيفة اإلع" البحث عن التوظيف"ميكن أن نشري على أن و ،جمموع التكرارات

قلة عروض و قلة املناصب املاليةو االقتصاديعود اخنفاض نسبته كدافع للقراءة إىل ركود و ،ا الصحف
  .إدارية ال عالقة هلا بعروض العملو كما أن غالبية اإلعالنات الصحفية إعالنات جتارية، العمل

  
  
  
  
  

  عالقتھا بمتغیر الجنسو دوافع قراءة الصحف:  54جدول رقم  •
  

  الجنس                       
  دوافع القراءة

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

الرغبة يف معرفة و حب االستطالع
  49.22  63  42.03  29  57.63  34  املعلومات اجلديدةو األخبار

  04.69  06  07.25  05  01.70  01  العادة
  27.34  35  34.80  24  18.64  11  البحث عن الترفيهو قضاء وقت الفراغ

  04.69  06  02.80  02  06.78  04  البحث عن إعالنات توظيف
الظهور مبظهر الطالب و حتقيق الذات

  14.06  18  13.04  09  15.25  09  املثقف
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  %100  128  %100  69  %100  59  المجموع
  

حف حيث نالحظ أن أهم دافع لقراءة الص، عالقتها مبتغري اجلنسو ميثل اجلدول أعاله دوافع القراءة
ذلك و ،"املعلومات اجلديدةو الرغبة يف معرفة األخبارو حب االستطالع"لدى الطلبة من كال اجلنسني هو 

ذلك و ،من جمموع تكرارات اإلناث 42.03%بنسبة و ،من جمموع تكرارات الذكور 57.63%بنسبة 
مما و ،الصحفكمادة أساسية يف " األخبار"مصداقا أيضا لتفوق و ،كنتيجة للوظيفة اإلخبارية للصحف

  .ميكن مالحظته هو تفوق هذا الدافع لدى الذكور منه لدى اإلناث
بنسبة " البحث عن الترفيهو قضاء وقت الفراغ"دافع ، و يأيت يف الترتيب الثاين لدى اجلنسني

 الضغط الناتج عن الدراسةو هو التوترتفسري ذلك و ،عند الذكور 18046%و ،عند اإلناث %34.80
البحث عن فضاءات الترفيه اليت تتوافر يف اجلامعة إال من خالل الصحف يف غياب و ،ةاحلياة اجلامعيو
  .نظرا للخصائص امليكانيكية هلما، "التلفزيون"و "اإلذاعة"

 .  الترفيهو على الذكور من البحث عن قضاء وقت الفراغو ميكن أيضا مالحظة تفوق اإلناث 
إن كانت و ،لدى اجلنسني" الظهور مبظهر الطالب املثقفو حتقيق الذات"الثالث دافع جاء يف الترتيب و

  .عند اإلناث 13.04%مقابل  15.25%ذلك بنسبة و ،نسبته عند الذكور أكثر من اإلناث
 02.80%بنسبة و عند الذكور 06.78%كدافع بنسبة " البحث عن إعالنات توظيف" و جاء 

  .لإلناث
  .ة جدا لدى اجلنسنيكدافع للقراءة فقد كانت نسبها ضعيف" العادة"أما 
  
  

  عالقتھا بمتغیر التخصصو دوافع قراءة الصحف:  55جدول رقم  •
  

  التخصص                       
  دوافع القراءة

  المجموع  إعالم  كیمیاء
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

الرغبة يف معرفة و حب االستطالع
  49.22  63  62.40  43  53.90  20  املعلومات اجلديدةو األخبار

  4.69  6  5.80  4  3.39  02  عادةال
  27.34  35  15.94  11  40.08  24  البحث عن الترفيهو قضاء وقت الفراغ

  4.69  0.6  1.45  1  8.47  5  البحث عن إعالنات توظيف
  14.06  18  14.51  10  13.56  8الظهور مبظهر الطالب و حتقيق الذات
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  املثقف
  %100  128  %100  69  %100  59  المجموع

  

أول ما ميكن مالحظته و ،عالقتها مبتغري التخصصو دوافع الطلبة لقراءة الصحف ميثل اجلدول أعاله
من جهة أخرى هو اختالف نسب هذه و ،هذا من جهة، هو تنوع هذه الدوافع لدى طلبة التخصصني

الرغبة و حب االستطالع"حيث أن ، هذا ما يعين اختالف الدوافع تبعا للتخصص، بالتايل ترتيبهاو الدوافع
 62.40%ذلك بنسبة و كان أهم دوافع قراءة الصحف عند طلبة ختصص اإلعالم" ة األخبار اجلديدةيف معرف

البحث عن و قضاء وقت الفراغ"يليه يف الترتيب دافع و ،هي نسبة كبرية مقارنة بنسب الدوافع األخرىو
جاءت و ،14.51%بنسبة " الظهور مبظهر الطالب املثقف و حتقيق الذات"مث ، 15.94%بنسبة " الترفيه

من جمموع  1.45%بنسبة " البحث عن إعالنات توظيف"أخريا و ،5.80%يف الترتيب الرابع بنسبة " العادة"
  .تكرارت طلبة ختصص اإلعالم

يف املرتبة األوىل بنسبة " البحث عن الترفيهو قضاء وقت الفراغ"أما طلبة ختصص الكيمياء فجاء دافع 
حتقيق "مث  33.90%بنسبة " املعلومات اجلديدةو معرفة األخبارو حب االستطالع"يليه دافع و ،%40.08

البحث عن إعالنات "وجاء يف الترتيب الرابع ، 13.56%بنسبة " الظهور مبظهر الطالب املثقفو الذات
  .  3.39%بنسبة " العادة"أخريا و ،8.47%بنسبة " توظيف

لدى طلبة اإلعالم إىل أنه " عرفةالرغبة يف املو حب االستطالع"و ميكن تفسري ارتفاع نسبة دافع 
فطلبة اإلعالم هم ، منهم طلبة ختصص الكيمياءو ،الذي يكتنف الناس مجيعا" حب االستطالع"زيادة على 

كما ميكن تفسري ، اإلملام باألحداث اجلاريةو هذا ما يدفعهم إىل تتبع أخبار الصحفو ،مشاريع صحفيني
ظيف وطلبة اإلعالم بأن عروض العمل أو مسابقات الت لدى" البحث عن إعالنات توظيف"اخنفاض دافع 

فضال عن ، نظرا لالنغالق الذي يعانيه القطاع، إن مل تكن منعدمة، يف قطاع اإلعالم تعاين نقصا شديدا
  .احملسوبية يف التوظيفو ممارسة البريوقراطيةو حساسية القطاع

يمياء إىل التوحد الذي حيدث بني طلبة عند طلبة اإلعالم منه عند طلبة الك" حتقيق الذات"أما توفق 
  .اعتبار قراءة الصحف مظهر مميز لطلبة اإلعالمو ،هذا من جهة، األقالم الصحفيةو اإلعالم

لدى طلبة الكيمياء منه عند " البحث عن الترفيهو قضاء وقت الفراغ"و ميكن أن نفسر تفوق دافع 
حتتاج إىل تركيز شديد ينتج عن توتر جيتاح طلبة الكيمياء التقنية و طلبة اإلعالم إىل أن دراسة املواد العلمية

  .إىل ختفيفه يف أوقات الفراغ من خالل مواد الترفيه اليت توفرها الصحف
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  الترفیھیة للطلبةو تلبیة الصحف للحاجات اإلعالمیة:  56جدول رقم  •
  

  %النسبة   التكرار  
  51.07  48  نعم
  48.93  46  ال
  %100  94  وعالمجم
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 ،تصنيف إجابات الطلبة للسؤال عن تلبية الصحف للحاجات اإلعالمية من عدمهيبني اجلدول أعاله 
يف حني ترى نسبة ، من جمموع أفراد العينة أن الصحف تليب حاجاته اإلعالمية 51.07%ترى نسبة و

%48.93 فيهيةالترو م اإلعالميةمن جمموع أفراد العينة أن الصحف ال تليب حاجا.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عالقتھ بمتغیر و الترفیھیةو یة الصحف للحاجات اإلعالمیةبتل:  57جدول رقم  •
  الجنس

  
  الجنس                       

  تلبیة الحاجات
  المجموع  إناث  ذكور

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار
  51.07  48  47.91  23  54.34  25  نعم
  48.93  46  52.09  25  45.66  21  ال
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  %100  94  %100  48  %100  46  مجموعال
  

 عن تلبية الصحف للحاجات اإلعالميةيبني اجلدول أعاله إجابات أفراد العينة من الطلبة عن السؤال 
من الذكور ترى أن الصحف تليب حاجام  54.34%حيث أن ، الترفيهية موزعة حسب متغري اجلنسو

  .  ذكور عكس ذلكمن ال 45.66%بينما ترى نسبة ، الترفيهيةو اإلعالمية

من جمموع اإلناث ترى أن الصحف ال تليب  52.09%من خالل أرقام اجلدول فإن نسبة و أما اإلناث
 منهن أن الصحف تليب احلاجات اإلعالمية 47.91%بينما ترى نسبة ، الترفيهيةو حاجان اإلعالمية

  .الترفيهيةو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عالقتھ بمتغیر و الترفیھیةو میةیة الصحف للحاجات اإلعالبتل:  58جدول رقم  •
  التخصص

  
  التخصص                       

  تلبیة الحاجات
  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار
  51.07  48  60.41  29  41.30  19  نعم
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  48.93  46  39.59  19  58.70  27  ال
  %100  94  %100  48  %100  46  المجموع

  

الترفيهية و اد العينة عن السؤال عن تلبية الصحف للحاجات اإلعالميةإجابات أفريبني اجلدول أعاله 
من جمموع طلبة ختصص  60.41%حيث تبني أرقام اجلدول أن نسبة ، للطلبة مصنفة حسب متغري التخصص

منهم عكس  39.59%يف حني ترى نسبة ، الترفيهيةو اإلعالم ترى أن الصحف تليب حاجام اإلعالمية
  .ذلك

منهم أن الصحف ال تليب حاجام  58.70%فترى نسبة طلبة ختصص الكيمياء  أما فيما خيص
 من جمموع طلبة ختصص الكيمياء تليب هلم حاجام الترفيهية 41.30%بينما ترى نسبة ، الترفيهيةو اإلعالمية

  .اإلعالميةو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ھم اإلعالمیةالبدائل اإلعالمیة التي یستخدمھا الطلبة لتلبیة حاجات:  59جدول رقم  •
  .الترفیھیةو

  
  %النسبة   التكرار  

  16.12  10  االستماع لإلذاعة
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  64.51  40  مشاهدة التلفزيون
  19.37  12  االنترنت
  %100  62  المجموع

  
البدائل اإلعالمية اليت يستخدمها الطلبة الذين يرون عدم كفاية الصحف لتلبية ميثل اجلدول أعاله 

أي ما يقرب  64.51%متثل نسبة " مشاهدة التلفزيون"تبني األرقام أن و ،الترفيهيةو حاجام اإلعالمية
هذا ما يؤكد نتيجة و ،بذلك فالتلفزيون هو البديل اإلعالمي األكثر استخداما من طرف الطلبةو ،الثلثني

  .من حيث استخدام الطلبة الكبري للتلفزيون 52اجلدول رقم 
ذلك بنسبة و صفح أو اإلحبار عرب شبكة االنترنتو يلجأ الطلبة الذين ال يكتفون بالصحف إىل ت

الترفيهية اليت تعجز الصحف عن و يف حني أن الذين يستمعون لإلذاعة لتلبية حاجام اإلعالمية، %19.37
  . من جمموع التكرارات 16.12%تلبيتها بلغت نسبتهم 

 واعيد نشرات األخبارذلك أن م، ميكن إرجاع تفضيل الطلبة لإلنترنت على اإلذاعة إىل عامل الزمن
أن يضبطوا  –لكثرة االنشغاالت  –توقيت حمدد يتعذر على الطلبة و معظم الربامج اإلذاعية ترتبط بزمنو

يكفي فقط أن ، يف حين أن شبكة االنترنت متوفرة يف كل حني، ساعام على مواعيد هذه  الربامج اإلذاعية
  . حيدد الطلبة ما يريدون

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  عالقتھ بمتغیر الجنسو البدائل اإلعالمیة التي یستخدمھا الطلبة : 60جدول رقم  •
  

  الجنس                       
  البدائل اإلعالمیة

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  16.12  10  18.42  07  12.05  03  االستماع لإلذاعة
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  64.51  40  60.52  23  70.84  17  مشاهدة التلفزيون
  19.37  12  21.06  8  16.66  4  االنترنت
  %100  62  %100  38  %100  24  المجموع

  
البدائل اإلعالمية اليت يستخدمها الطلبة الذين يرون عدم كفاية الصحف لتلبية يبني اجلدول أعاله 

من " التلفزيون"نالحظ من خالل األرقام تفوق و ،عالقة ذلك مبتغري اجلنسو الترفيهيةو حاجام اإلعالمية
 60.52%للذكور مقابل  70.84%ذلك بنسبة و ،الطلبة من كال اجلنسني له كبديل إعالمي حيث استخدام
على التلفزيون ميكن تفسري ذلك باعتماد الذكور و .مع مالحظة تفوق الذكور على اإلناث، بالنسبة لإلناث

  .اإلعالمية عامةو أكثر من اإلناث يف حالة الربامج اإلخبارية خاصة
من حيث الترتيب يف املرتبة الثانية كبديل إعالمي بنسبة ا يف اجلدول السابق كم" االنترنت"و تأيت 

  .  بالنسبة للذكور 16.66%لدى اإلناث مقابل  %21.06
 ،من الذكور 12.50%من اإلناث لإلذاعة كبديل إعالمي مقابل  18.42%و أخريا تستمع نسبة 

 ك خبصائص جهاز اإلذاعة امليكانيكيةميكن تفسري ذلو .بذلك تتفوق اإلناث يف االستماع لإلذاعةو
  .مالءمته لظروف عمل اإلناث يف املرتل أو الغرفة اجلامعيةو

  
  
  

  
  
  
  
  

  عالقتھ بمتغیر التخصصو البدائل اإلعالمیة التي یستخدمھا الطلبة:  61جدول رقم  •
  

  التخصص                                  
  

  البدائل اإلعالمیة

  المجموع  إعالم  كیمیاء
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  16.12  10  18.18  06  13.80  04  االستماع لإلذاعة
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  64.51  40  57.57  19  72.40  21  مشاهدة التلفزيون
  19.37  12  24.25  8  13.80  04  االنترنت
  %100  62  %100  33  %100  29  المجموع

  
م كفاية الصحف يف تلبية يبني اجلدول أعاله البدائل اإلعالمية اليت يستخدمها الطلبة الذين يرون عد

ونالحظ من خالل األرقام عدم تغري ترتيب . عالقة ذلك مبتغري التخصصو الترفيهيةو حاجام اإلعالمية
حيث يأيت ، 59عن ترتيبها يف اجلدول رقماملستخدمة من طرف طلبة التخصصني البدائل اإلعالمية 

بديل إالعمي لدى طلبة ع مالحظة أنه أهم م، يف املرتبة األوىل لدى طلبة كال التخصصني" التلفزيون"
ذلك بنسبة و أما طلبة اإلعالم فيشاهدون التلفزيون كبديل إعالمي، 72.40%ذلك بنسبة و ،الكيمياء

%57.57  .  

 لدى طلبة اإلعالم 24.25%ذلك بنسبة و ،بديال إعالميا لطلبة كال التخصصني" االنترنت"و تعترب 
جاء يف املرتبة الثانية لدى طلبة كال التخصصني " االنترنت"رغم أن ، لدى طلبة الكيمياء 13.80%بنسبة و

  .إال أن املالحظ هو تفوق طلبة اإلعالم يف ذلك
مع فارق بسيط ، بديال إعالميا لدى طلبة التخصصني" اإلذاعة"تعترب ، االنترنتو إضافة إىل التلفزيون

  .من طلبة الكيمياء 13.79%مقابل  18.18% حيث أن طلبة اإلعالم يستمعون لإلذاعة كبديل إعالمي بنسبة
  

  
  
  
  
  
  

  اإلشباعات التي تحققھا قراءة الصحف للطلبة:  62جدول رقم  •
  

  %النسبة   التكرار  
  50  63  حتصيل معلومات جديدةو اإلملام مبا جيري يف العامل

  23.01  29  قضاء وقت الفراغو الترفيه
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  12.69  16  حتقيق العادة
  6.34  08  حتقيق الذات

  7.96  10   شيءال
  %100  126  المجموع

  
اإلملام  "رغم تنوع هذه اإلشباعات إال أن و ،إلشباعات اليت حتققها قراءة الصحفيبني اجلدول أعاله 

قضاء و و يليه الترفيه"، 50% ذلك بنسبةو ،هو أهم اإلشباعات املتحققة" حتصيل معلومات جديدةو مبا جيري يف العامل
ميكن أن نالحظ أن هذين و ،من جمموع التكرارات 23.01%ذلك بنسبة و ،الثانيةيف املرتبة  "وقت الفراغ

رغم تعدد و ميكن تفسري ذلك بأنهو ،اإلشباعني مها أهم اإلشباعات اليت حيققها الطلبة من قراءة الصحف
يفية الوظو اإلعالميةو وظائف الصحافة إال أن أمهها بالنسبة للطلبة عينة الدراسة هي الوظيفة اإلخبارية

  .  الترفيهية
معىن و 12.69%ذلك بنسبة و ،كإشباع حتققه قراءة الصحف" حتقيق العادة"و تأيت يف املرتبة الثالثة 

بغض النظر عن اإلشباعات ، ذلك أن قراءة الصحف بالنسبة للبعض هي عادة يومية ال ميكن التخلي عنها
  .  األخرى

ميكن من و 6.34%ذلك بنسبة و ،ة الصحفكإشباع متحقق عن قراء" حتقيق الذات"و أخريا جاء 
بقسط ضئيل جدا يف مساعدة رغم وظائفها املتعددة فإا تساهم و خالل هذه النتيجة القول أن الصحف

  .الطلبة على حتقيق ذوام
من جمموع التكرارات املمثلة الختيارات الطلبة ترى أن قراءة  7.96%هو أن نسبة و مما يثري االنتباه 

إال فيدعو إىل و ،ذلك يدعو إىل الشك يف صدق إجابات الطلبةو ،ق هلم أي إشباعالصحف ال حتق
  !!!  التعجب ممن يفعل فعال يعلم أنه لن يثمر له شيئا إذا كان هذا الفاعل طالباو االستغراب

  
  
  
  

  عالقتھا بمتغیر الجنس و اإلشباعات المتحققة عن قراءة الصحف:  63جدول رقم  •
  

  الجنس                         
  

  اإلشباعات المتحققة

  المجموع  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  50  63  46.15  30  54.09  33حتصيل و اإلملام مبا جيري يف العامل
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  معلومات جديدة
  23.01  29  26.15  17  19.67  12  قضاء وقت الفراغو الترفيه

  12.69  16  10.76  07  14.75  09  حتقيق العادة
  6.34  8  6.18  04  06.55  04  حتقيق الذات

  07.96  10  10.76  7  4.94  3  ال شيء
  %100  126  %100  65  %100  61  المجموع

  
حيث نالحظ موافقة ، ميثل اجلدول أعاله عالقة اجلنس باإلشباعات املتحققة عن قراءة الصحف

ى إمجايل ترتيب اإلشباعات املتحققة لدى كال اجلنسني لترتيب اإلشباعات املتحققة عن قراءة الصحف لد
هو أهم اإلشباعات املتحققة لدى " حتصيل معلومات جديدةو اإلملام مبا جيري يف العامل"حيث أن ، الطلبة

  .لإلناث 46.15%بنسبة و ،للذكور 54.09%ذلك بنسبة و ،الطلبة من كال اجلنسني
وقت قضاء و الترفيه"من خالل األرقام تفوق اإلناث على الذكور من حيث حتقيق إشباع و نالحظ 

   .  بالنسبة للذكور 19.67%مقابل  26.15%ذلك بنسبة و "الفراغ
و أألرقام توضح أن اإلشباعني السابقني مها كما يف اجلدول السابق أهم اإلشباعات املتحققة من 

  .بة حمل الدراسةلقراءة الصحف للط
للذكور مقابل  14.75%ذلك بنسبة و "حتقيق العادة"و يأيت يف املرتبة الثالثة لدى كال اجلنسني إشباع 

كعادة راسخة هي عند الذكور أكثر منها " الصحف"هذا ما يعين أن قراءة و ،بالنسبة لإلناث %10.76
  .لدى اإلناث

نالحظ أيضا أن نسبة و ،بنسبة متقاربة جدا لدى اجلنسني" حتقيق الذات"و أخريا يأيت إشباع 
 حتقق هلم أي إشباع بينما كانت نسبة من جمموع تكرارات الذكور ترى أن قراءة الصحف ال %04.94

  .10.76%اللوايت ال حتقق هلن قراءة الصحف أي إشباع يف حدود 
  

  
  

  عالقتھا بمتغیر التخصصو شباعات المتحققة عن قراءة الصحفاإل:  64جدول رقم  •
  

  التخصص                               
  

  اإلشباعات المتحققة
  المجموع  إعالم  كیمیاء

  %  ت  %  التكرار  %  التكرار
  50  63  62.68  42  35.59  21حتصيل و اإلملام مبا جيري يف العامل
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  معلومات جديدة
  23.01  29  11.94  08  35.59  21  قضاء وقت الفراغو الترفيه

  12.69  16  11.94  8  13.55  8  حتقيق العادة
  6.34  8  8.95  6  3.38  2  حتقيق الذات

  7.96  10  4.49  3  11.89  7  ال شيء
  %100  126  %100  67  %100  59  المجموع

  
اإلملام مبا "نالحظ أن و ،عالقته مبتغري التخصصو ميثل اجلدول اإلشباعات املتحققة عن قراءة الصحف

هو أهم اإلشباعات اليت حيققها طلبة ختصص اإلعالم من قراءة " حتصيل معلومات جديدةو جيري يف العامل
ذلك بنسبة و "حتقيق العادة"و "قضاء وقت الفراغو هالترفي"يليه كل من و ،62.28%ذلك بنسبة و الصحف
منهم أن قراءة  4.49%كما ترى نسبة ، 08.95%بنسبة " حتقيق الذات"أخريا و ،لكل منهما %11.94

  .الصحف ال حتقق هلم أي إشباع
يف : حف الصحف هي على التوايل صأما طلبة ختصص الكيمياء فإن اإلشباعات اليت حتققها قراءة ال

ذلك و "قضاء وقت الفراغ و الترفيه"و "حتصيل املعلوماتو اإلملام مبا جيري يف العامل"األوىل كل من املرتبة 
 ،مها أهم إشباعني حتققهما قراءة الصحف لدى طلبة ختصص الكيمياءو ،لكل منهما 35.59%بنسبة 

 03.38%بنسبة " ق الذاتحتقي"أخريا إشباع و ،13.55%ذلك بنسبة و ،يأيت يف املرتبة الثانية" حتقيق العادة"و
  .من طلبة الكيمياء أن قراءة الصحف ال حتق هلم أي إشباع 11.89%كما ترى نسبة 

حتصيل معلومات و اإلملام مبا جيري يف العامل"و ميكن أن نالحظ أن طلبة اإلعالم أكثر حتقيقا إلشباع 
  ".وقت الفراغ قضاءو الترفيه"بينما طلبة ختصص الكيمياء أكثر حتقيقات إلشباع ، "جديدة

  
  
  
  

  ترتیب اإلشباعات المعرفیة المتحققة عن قراءة الصحف :  65جدول رقم  •
  الرتبة  اموع  التكرارات املعدلة  معامل التقدير  التكرار  الرتبة  

زيادة املعلومات 
  السياسية

1  42  7  294  

491  2  
2  9  6  54  
3  13  5  65  
4  6  4  24  
5  11  3  33  
6  8  2  16  
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7  5  1  5  

زيادة املعلومات 
  األدبية

1  5  7  35  

359  4  

2  9  6  54  
3  14  5  70  
4  24  4  96  
5  25  3  75  
6  12  2  24  
7  5  1  5  

زيادة املعلومات 
  التارخيية

1  0  7  0  

316  5  

2  11  6  66  
3  13  5  65  
4  20  4  80  
5  18  3  54  
6  19  2  38  
7  13  1  13  

زيادة املعلومات 
  الثقافية

1  18  7  126  

499  1  

2  33  6  198  
3  15  5  75  
4  20  4  80  
5  4  3  12  
6  4  2  8  
7  0  1  0  

زيادة املعلومات 
  الدينية 

1  14  7  98  

418  3  

2  19  6  114  
3  16  5  80  
4  12  4  48  
5  16  3  48  
6  13  2  26  
7  4  1  4  

  املعلومات الفنيةزيادة 

1  5  7  35  

275  7  

2  9  6  54  
3  9  5  45  
4  6  4  24  
5  10  3  30  
6  32  2  64  
7  23  1  23  

  حتسني مستوى لغة ما

1  11  7  77  

280  6  

2  4  6  24  
3  14  5  70  
4  6  4  24  
5  10  3  30  
6  6  2  12  
7  43  1  43  

حسب و ،ب اإلشباعات املعرفية املتحققة للطلبة عن قراءة الصحفترتي) 65(رقم ميثل اجلدول 
  : اجلدول فإن اإلشباعات املعرفية مرتبة كما يلي 

  .تكرارا 499ذلك مبجموع تكرارات قدره و ،زيادة املعلومات الثقافية .1
  .تكرارا  491ذلك مبجموع تكرارات قدره و ،زيادة املعلومات السياسية .2
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  .تكرارا 418ذلك مبجموع تكرارات قدره و ،  زيادة املعلومات الدينية .3
  .تكرارا 359ذلك مبجموع تكرارات قدره و ،زيادة املعلومات األدبية .4
  .تكرارا 316ذلك مبجموع تكرارات قدره و ،زيادة املعلومات التارخيية .5
 .تكرارا 275ذلك مبجموع تكرارات قدره و ،حتسني مستوى لغة ما .6
  .تكرارا 275ع تكرارات قدره ذلك مبجموو ،زيادة املعلومات الفنية .7

 ال حسب التخصصو و نشري إىل عدم تغري ترتيب اإلشباعات املعرفية عند الطلبة ال حسب اجلنس
  .التخصصو متغري يف اجلنسو ذلك ما يعين عدم وجود عالقة بني اإلشباعات املعرفيةو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ا قراءة الصحفترتیب اإلشباعات االجتماعیة التي تحققھ:  66جدول رقم  •
  

  معامل التقدير  التكرار  الرتبة  
التكرارات 
  الرتبة  اموع  املعدلة
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اإلسهام يف حل 
  املشاكل االجتماعية

1  36  4  144  

271  1  2  27  3  81  
3  15  2  30  
4  16  1  16  

 جتنب املخالفات
  اجلرائمو املشاكلو

1  29  4  116  

252  2  2  27  3  81  
3  20  2  40  
4  15  1  15  

فهم أفضل الطرق 
للتعامل مع اجلنس 

  اآلخر

1  17  4  68  

206  3  
2  19  3  57  
3  26  2  52  
4  29  1  29  

حل املشكالت 
 العاطفية

  االجتماعيو

1  13  4  52  

197  4  
2  19  3  57  
3  29  2  58  
4  30  1  30  

  
حسب و لبة عن قراءة الصحف ،ميثل اجلدول أعاله ترتيب اإلشباعات االجتماعية املتحققة للط

  :اجلدول فإن اإلشباعات االجتماعية مرتبة كالتايل 

 271ذلك مبجموع تكرارات قدره و يف حل املشاكل االجتماعية ، مهاساإل :املرتبة األوىل  ±
ذلك ما يدفعهم و ذلك أن الطلبة هم النخبة اليت يفترض قيها أن حتمل مشاريع اإلصالح ،و تكرارا،

تكييفها ملعاجلة املشكالت و من مثة االستفادة من مجيع التجارب اإلنسانيةو اتمع ، لتشخيص أورام
  .تقدم بعض احللول املمكنةو الصحف تقدم بعض التشخيصات للمشاكل االجتماعيةو االجتماعية ،

 252ذلك مبجموع تكرارات قدره و اجلرائم ،و املشاكلو جتنب املخالفات:  املرتبة الثانية ±
ذلك ما يعين أن الطلبة إضافة إىل اهتمامهم حبل املشكالت الواقعة ، فإم يبحثون دائما عن و ، اتكرار

  .من مثة الوقايةو األسباب الدافعة لوقوع املشكالت

ذلك مبجموع تكرارات قدره و فهم أفضل الطرق للتعامل مع اجلنس اآلخر ،:  املرتبة الثالثة ±
  .تكرارا 206

 197ذلك مبجموع تكرارات قدره و االجتماعية ،و الت العاطفيةحل املشك:  املرتبة الرابعة ±
  .تكرارا
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و ميكن أن نالحظ تشابه أو تداخل اإلشباعني األخريين ، إال أن الفرق هو حماولة الطلبة معرفة 
احللول املمكنة للمشكالت العاطفية الواقعة ، مع الرغبة يف معرفة السبل اليت حتول دون وقوع هذه 

  .لك كله تقدمه الصحف ، خاصة صحف اإلثارةذو املشكالت ،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ترتیب اإلشباعات النفسیة التي تحققھا قراءة الصحف :  67جدول رقم  ±
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معامل   التكرار  الرتبة  
  التقدير

  الرتبة  اموع  التكرارات املعدلة

التخلص من الشعور 
  بالوحدة

1  18  3  54  
176  2  2  49  2  98  

3  24  1  24  
ختفيف التوتر الناتج و الترفيه

  عن ضغوط احلياة
1  50  3  150  

217  1  2  25  2  50  
3  17  1  17  

الظهور و حتقيق الذات
  مبظهر الطالب املثقف

1  25  3  75  
157  3  2  16  2  32  

3  50  1  50  
  

من خالل اجلدول و بة ،لميثل اجلدول أعاله ترتيب اإلشباعات النفسية اليت حتققها قراءة الصحف للط
  : نالحظ أا مرتبة كما يلي 

ذلك مبجموع تكرارات قدره و ختفيف التوتر الناتج عن ضغوط احلياة ،و الترفيه:  املرتبة األوىل ±
  .هذا ما يؤكد نتائج اجلدول رقم      و تكرارا ، 176

 كرارا ،ت 176ذلك مبجموع تكرارات قدره و التخلص من الشعور بالوحدة ،:  املرتبة الثانية ±
هي عادة ما يكون الفرد فيها و أثناء الطابور ،و الصحف يف احلافلة ، يقرؤونذلك ما يؤيد أيضا أن الطلبة و

  .وحيدا ، فقراءة الصحف تقضي على الشعور بالوحدة

ذلك مبجموع تكرارات قدره و الظهور مبظهر الطالب املثقف ،و حتقيق الذات: املرتبة الثالث  ±
رغم تعدد وظائفها إال أا تساهم بقسط ضئيل و يضا ما يؤكد نتيجة أن الصحفذلك أو تكرارا ، 157

  .جدا يف مساعدة الطلبة على حتقيق ذوام
و نشري هنا أيضا ، إىل االكتفاء جبدول واحد يبني ترتيب اإلشباعات النفسية املتحققة عن قراءة 

وذلك لعدم تغري أو اختالف ترتيبها التخصص ، و الصحف لدى جمموع الطلبة دون ربطه مبتغري يف اجلنس
متغريي و ذلك ما يعين عدم وجود عالقة بني اإلشباعات النفسيةو عند متثيلها حسب املتغريين السابقني ،

  .التخصصو اجلنس

  
  

  



الدراسة المیدانیة  نتائج / الخامس الفصل 
    / ـــــــــــــــــــــــــــ

 

 
206

  
  ما تعنیھ قراءة الصحف في حیاة الطالب :  68جدول رقم  •

  
  %النسبة   التكرار  

  50  47  ينقصك شي
  50  47  مل تنتبه لذلك

  %100  126  لمجموعا
  

ميثل اجلدول أعاله إجابات الطلبة عن السؤال الذي يهدف إىل حتديد ما تعنيه قراءة الصحف يف 
رقام األحتديد احلالة الشعورية للطلبة عندما متنعهم ظروف معينة من قراءة الصحف ، حيث تبني و حيام ،

من جمموع أفراد العينة يرون  50%، إذ أن نسبة أنه ميكن تصنيف الطلبة عينة الدراسة إىل فئتني متساويتني 
ذلك ما يدل على أن قراءة الصحف يف حياة و أن عدم قراءة الصحف لظروف معينة يشعرون بنقص ما ،

  .بني الصحف و هذه الفئة عادة راسخة ، كما تدل أيضا على وجود عالقة بينهم
من جمموع  50%ون قراءة الصحف بينما ميثل الذين ال يشعرون بشيء عندما حتول ظروف معينة د

  .سطحيةو ذلك ما يوحي بأن عالقة هؤالء الطلبة بالصحف هي عالقة هشةو أفراد العينة ،
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  عالقتھ بمتغیر الجنسو معنى عدم قراءة الصحف في حیاة الطلبة:  69جدول رقم  •

  
  الجنس                       

  معنى عدم 
  قراءة الصحف

  لمجموعا  إناث  ذكور
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  50  47  37.95  18  63.04 29  ينقصك شي
  50  47  62.05  30  36.96  17  ال تنتبه لذلك
  100  94  100  48  100  46  المجموع

  
ميثل اجلدول أعاله إجابات الطلبة عن السؤال الذي يستهدف حتديد ما تعنيه قراءة الصحف يف حياة 

يبدو من خالل و عالقة ذلك مبتغري اجلنس ،و م ظروف معينةهية عندما متنعحتديد حالتهم الشعورو الطلبة ،
من جمموع الذكور أن عدم قراءة  63.04%األرقام أن الذكور أكثر ارتباطا بالصحف ، حيث ترى نسبة 
بذلك فقراءة الصحف عادة مترسخة عند و الصحف نظرا لظروف قاهرة  يشعرهم بأن شيئا ينقصهم ،

ذلك و من اإلناث أا ال تنتبه لعدم قراءة الصحف ، 62.05%إلناث ، حيث ترى نسبة الذكور أكثر من ا
  .غري قوية ، أو أن الصحف ال تعين الكثري بالنسبة هلنو ما يدل على أن عالقة اإلناث بالصحف عالقة هشة
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  صعالقتھ بمتغیر التخصو معنى عدم قراءة الصحف في حیاة الطلبة:  70جدول رقم  •

  
  تخصصال                       

  معنى عدم 
  قراءة الصحف

  المجموع  إعالم  كیمیاء
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  50  47  62.05  30  36.96 17  ينقصك شي
  50  47  37.95  18  63.04  29  ال تنتبه لذلك
  100  94  100  48  100  46  المجموع

  
دف إىل حتديد ما تعنيه قراءة الصحف يف ميثل اجلدول أعاله إجابات الطلبة عن السؤال الذي يه

عالقة ذلك مبتغري و حتديد حالتهم الشعورية عندما متنعهم الظروف عن قراءة الصحف ،و حياة الطلبة
 الصحفمن طلبة ختصص اإلعالم ترى أن عدم قراءة  62.05%يبدو من خالل األرقام أن و التخصص ،

  .من طلبة ختصص اإلعالم يرون عكس ذلك 37.05% نظرا للظروف يشعرهم أن شيئا ما ينقصهم ، مقابل
منهم ال ينتبهون لعدم قراءة الصحف ، بينما ترى نسبة  63.04%ا طلبة ختصص الكيمياء فنسبة مأ

  .منهم أن انقضاء اليوم دون قراءة الصحف بسبب ظروف معينة يشعرهم بنقصان شيء ما %36.96
  .طلبة اإلعالم أكثر منها لدى طلبة الكيمياءو بذلك نستنتج أن قراءة الصحف عادة مترسخة لدى 
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  المقروءة) المواضیع(تقییم الطلبة للمواد الصحفیة :  71جدول رقم  •
  

  %النسبة   التكرار  
  15.95  15  تصدق كل ما قرأت
  81.93  77  تصدق بعض ما قرأت

  2.12  2  ال تصدق شيئا
  %100  94  المجموع

  
من جمموع  81.93%تبني أألرقام أن و راد العينة للمواضيع املقروءة ،ميثل اجلدول أعاله تقييم أف

واعيا ، ال يتقبل كل ما و ذلك يدل على أن الطلبة ميثلون مجهورا نشطاو ، يقرؤونالطلبة يصدقون بعض ما 
 االستخدامات"الذي جاءت به نظرية " اجلمهور النشط"بذلك فإن افتراض و تقدمه الصحف ،

من جهة أخرى أن الطلبة من خالل املعارف اليت و يف مجهور الطلبة ، هذا من جهة ، متحقق" اإلشباعاتو
تقليب وجوه و النظر إليها من زوايا متعددة ،و املعلومات ،و احلقائقو تعلموها أصبحوا أكثر نقدا لألشياء

  .الرأي قبل التصديق أو التكذيب
رمبا يعود ذلك إىل أن و ما تقرأ ، من جمموع أفراد العينة أا تصدق كل 15.95%و ترى نسبة 

 اليت يقبل عليها مجهور الطلبة حمل الدراسة تتمتع مبصداقية يف نظرهم ،و انتشاراو الصحف األكثر مقروئية
  .جتعل اجلمهور يصدق كل ما تقدمه له) الشروقو خاصة اخلرب(ذلك أن السمعة احلسنة هلذه الصحف و

قد يعود ذلك إىل أن هذه النسبة متثل قراءة و مما تقرأه ، أا ال تصدق شيئا 2.12بينما ترى نسبة 
انتقاد لكل ما تقدمه الصحف على اعتبار أن و الذين حيملون نظرة شكو الصحف يف احلاالت النادرة ،

لذلك على القارئ أن ال يصدق شيئا و اإلشاعات ،و الصحافة عموما تقوم على جمرد األكاذيبو الصحف
  .مما يقرأ
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  عالقتھ بمتغیر الجنسو تقییم الطلبة للمواد الصحفیة المقروءة:  72رقم  جدول •
  

  الجنس                       
  

  تقییم المواد المقروءة

  المجموع  إناث  ذكور 
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  15.95  15  20.84  10  10.86 05  تصدق كل ما قرأت
  81.93  77  79.16  38  84.78  39  تصدق بعض ما قرأت

  2.12  2  0  0  4.36  2  ال تصدق شيئا
  100  94  100  48  100  46  المجموع

  
تبني األرقام أن الذين و عالقته مبتغري اجلنس ،و )املواد(ميثل اجلدول أعاله تقييم أفراد العينة للمواضيع 

ث من كمال اجلنسني ميثلون النسبة الغالبة ، مع مالحظة تفوق الذكور على اإلنا يقرؤونيصدقون بعض ما 
ذلك ما يؤكد أن و من اإلناث ، 79.16%من جمموع تكرارات الذكور ، مقابل  84.78%ذلك بنسبة و ،

العلوم احلديثة اليت تنمي الروح و ينطبق على كال اجلنسني ، إضافة إىل أن املعارف" اجلمهور النشط" مفهوم 
  .النقدية تقدم لكال اجلنسني

من  20.84%، مقابل  يقرؤونكور يصدقون كل ما من الذ 10.86%و نالحظ من خالل األرقام أن 
، بينما  يقرؤونمن جمموع الذكور ال يصدقون شيئا مما  4.36%مما ميكن مالحظته هو أ، و اإلناث ،

  .انعدمت هذه النسبة لدى اإلناث
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  عالقتھ بمتغیر التخصصو تقییم الطلبة للمواد الصحفیة المقروءة:  73جدول رقم  •

  
  التخصص                       

  
  تقییم المواد المقروءة

  المجموع  إعالم  كیمیاء
  %  ت  %  التكرار  %  التكرار

  15.95  15  10.41  5  21.73 10  تصدق كل ما قرأت
  81.93  77  87.50  42  76.10  35  تصدق بعض ما قرأت

  2.12  2  2.09  1  2.17  1  ال تصدق شيئا
  100  94  100  48  100  46  المجموع

  
نالحظ من و عالقته مبتغري التخصص ،و ول أعاله تقييم أفراد العينة للمواد الصحفية املقروءةميثل اجلد

ميثلون النسبة الغالبة لدى طلبة كال التخصصني ، مع  يقرؤونخالل األرقام أن الذين يصدقون بعض ما 
  .اءلدى طلبة ختصص الكيمي 76.10%مقابل  87.50%مالحظة تفوق طلبة اإلعالم يف ذلك بنسبة 

من جمموع طلبة ختصص  21.73%فقد كانت نسبتهم  يقرؤونا الطلبة الذين يصدقون كل ما مأ
  . 10.41%الكيمياء ، بينما كانت نسبتهم من جمموع طلبة اإلعالم 

كانت نسبتهم قليلة جدا لدى  يقرؤونأن الذين ال يصدقون شيئا مما  مالحظةو من خالل اجلدول 
من جمموع طلبة  2.09%من جمموع طلبة ختصص الكيمياء مقابل  % 2.17كال التخصصني ، حيث ميثلون 

  .ختصص اإلعالم
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IV -  النتائج العامة للدراسة:  

  : توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 
  : دوافع إقبال الطلبة على قراءة الصحف  .1
ó توصلت الدراسة إىل أن دوافع إقبال مجهور الطلبة على قراءة الصحف هي  :  

  ).49.22%(املعلومات اجلديدة و الرغبة يف معرفة األخبارو حب االستطالع ) أ

 ).27.34%(البحث عن الترفيه و الرغبة يف قضاء وقت الفراغ  ) ب

  ).14.06%(الظهور مبظهر الطالب املثقف و الرغبة يف حتقيق الذات) ج
ó يقرؤونال أن الذكور رغم أن ترتيب دوافع القراءة هي نفسها عند الطلبة من كال اجلنسني ، إ 

/ ذكور  57.63%" (املعلومات اجلديدةو الرغبة يف معرفة األخبارو حب االستطالع"الصحف بدافع 
الرغبة يف قضاء وقت "يف حني أن اإلناث أكثر قراءة للصحف من الذكور بدافع ) . إناث %42.06

نسان يف قراءة الصحف تساوى اجلو ،) ذكور 18.64%/ إناث  34.80%" (البحث عن الترفيهو الفراغ
  ).إناث 13.04%/ ذكور  15.25%" (الظهور مبظهر الطالب املثقفو حتقيق الذات"بدافع 
ó  رغم أن ترتيب دوافع قراءة الصحف هي نفسها لدى الطلبة من كال اجلنسني إال أن طلبة اإلعالم
 62.40%" (جلديدةاملعلومات او الرغبة يف معرفة األخبارو حب االستطالع"الصحف بدافع  يقرؤون
، يف حني أن طلبة ختصص الكيمياء أكثر قراءة للصحف من طلبة اإلعالم بدافع ) كيمياء 33.90%/ إعالم

تساوال و ،) إعالم 15.94%/ كيمياء  40.28%" (البحث عن الترفيهو الرغبة يف قضاء وقت الفراغ"
/ إعالم 14.51%" (الطالب املثقف الظهور مبظهرو حتقيق الذات"طلبة التخصصني يف قراءة الصحف بدافع 

  ) . كيمياء %13.56
  : عادات قراءة جمھور الطلبة للصحف  .2

  : توصلت الدراسة إىل أن عادات قراءة مجهور الطلبة للصحف هي كما يلي 
  : قراءة الصحف ) مد(مستوى  )1
 ).31.25%(الصحف بانتظام  يقرؤونما يقرب ثلث الطلبة  -

 . )57.29%(صحف بصفة غري منتظمة ، لكن بشكل غالب ال يقرؤونأكثر من نصف الطلبة  -

 .الصحف مطلقا يقرؤوننسبة ضئيلة جدا من الطلبة ال  -
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 ) .20.46% - 42.55%(الذكور أكثر انتظاما يف قراءة الصحف من اإلناث  -

 .طلبة اإلعالم أكثر قراءة للصحف من طلبة الكيمياء -

  : عدد الصحف المقروءة  )2
 ).53.19%(صحيفة واحدة  يقرؤونأكثر من نصف الطلبة  -

 ).36.17%( صحيفتني يقرؤونما يزيد عن ثلث الطلبة  -

 .ثالث صحف يقرؤونمن الطلبة  )10.88%(نسبة ضئيلة  -

ال و التخصص قليلة جدا ،و عالقته مبتغريي اجلنو الفروق بني النسب اخلاصة بعدد الصحف -
 .ختتلف كثريا عن النسب اإلمجالية املمثلة موع الطلبة

 : الذي یقضیھ الطلبة في قراءة الصحف الوقت  )3
ó   ال الزمين الذي  )78.72%(الصحف حسب الظروف  يقرؤونأغلب الطلبةغري أن ا ،

 )12.76%(ساعة هو الوقت الذي تقضيه نسبة قدرها  )1/2(الساعة إىل نصف  )1/4(يتراوح بني ربع 
  . التخصصنيمن كالو هو معدل مقبول نسبيا مع ظروف الطلبة من كال اجلنسنيو

 : الفترات المفضلة لدى جمھور الطلبة لقراءة الصحف  )4
  : كانت الفترات املفضلة لقراءة الصحف كالتايل  •

  ).42.55%(الفترة الصباحية  -1
 ).20.21%(الفترة املسائية  -2

 . الصحف حسب الظروف )22.34%(و تقرأ نسبة قدرها  -3

 .الذكور أكثر تفضيال للفترة الصباحية من اإلناث •

 .أكثر تفضيال للفترة املسائية من الذكور ، كما تفضل اإلناث الفترة الليلية اإلناث •

 ). 39.13% -  45.83%(طلبة اإلعالم أكثر تفضيال للفترة الصباحية من طلبة الكيمياء  •

 .طلبة الكيمياء أكثر قراءة للصحف حسب الظروف  •

  : المكان المفضل لقراءة الصحف ) 5
  : ألماكن التالية يفضل الطلبة قراءة الصحف يف ا •

  ).50.74%() الغرفة اجلامعية(املرتل  -1
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  ).20.89%(احلافلة  -2

  ).14.17%(اجلامعة  -3
  ).10.47%( الطعامطابور  -4

، بينما جند  )42.25%- 60.31%(من الذكور ) الغرفة اجلامعية(اإلناث أكثر تفضيال للمرتل  •
، كما أن الذكور يفضلون قراءة  )17.46%- 23.94%(الذكور أكثر تفضيال للحافلة من اإلناث 

تساوى الطلبة و الصحف أثناء طابور املطعم يف حني أن اإلناث ال يفضلن قراءة الصحف أثناء الطابور ،
 . من اجلنسني يف تفضيل اجلامعة 

من طلبة اإلعالم ، يف ) الغرفة اجلامعية(طلبة الكيمياء أكثر تفضيال لقراءة الصحف يف املرتل  •
 .ة اإلعالم أكثر من طلبة الكيمياء قراءة  الصحف يف اجلامعةحني يفضل طلب

  : حجم المواد المقروءة )  6
ó و أغلب الطلبة ينتقون موضوعات معينةبينما تقرأ نسبة  )71.27%(ا كاملة يقرؤو ،

من جمموع الطلبة كل الصحيفة ، يف حني أن الذين يكتفون بقراءة العناوين أو قراءة مقدمات ) %14.89(
قد كانت النسب املماثلة و ألخبار أو مشاهدة الصور فقط ، فيمثلون نسبة ضئيلة جدا من جمموع الطلبة ،ا

  .خصص متقاربة جداالتو لعالقة حجم املواد املقروءة مبتغريي اجلنس
  : أنماط قراءة جمھور الطلبة للصحف  .3
  : أنواع الصحف المفضلة ) 1
لى األسبوعيات ، كما يفضلون قراءة الصحف الوطنية أغلبية الطلبة يفضلون قراءة اليوميات ع •

 .الدينيةو يفضلون قراءة الصحف اإلخباريةو على الصحف احمللية ،

 .أغلبية الطلبة يفضلون قراءة الصحف الناطقة بالعربية على الصحف الناطقة بالفرنسية  •

 .الرياضيةو الذكور أكثر تفضيال للصحف اإلخبارية •

 .الصحف الدينيةو ف الفنيةاإلناث أكثر تفضيال للصح •

اإلناث أكثر تفضيال للصحف الناطقة بالفرنسية من الذكور ، رغم تفضيل كال اجلنسني لقراءة  •
 .الصحف الناطقة بالعربية

طلبة اإلعالم أكثر تفضيال للصحف اليومية من طلبة الكيمياء الذين يفضلون قراءة الصحف  •
 .ف اليوميةاألسبوعية ، رغم تفضيل التخصصني لقراءة الصح
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 ).20.83% - 32.95%(طلبة اإلعالم أكثر تفضيال للصحف اإلخبارية من طلبة الكيمياء  •

 .)09.09% – 17.70%(طلبة الكيمياء أكثر تفضيال للصحف الفنية من طلبة اإلعالم  •

يفضلون قراءة ) كيمياء 81.63% - إعالم  90.19%(مع أن األغلبية من طلبة التخصصني  •
 ).9.81% - 18.37%(غري أن طلبة الكيمياء أكثر تفضيال للصحف الناطقة بالفرنسية  الناطقة بالعربية ،

  :العناوین الصحفیة المفضلة ) 2
 : توصلت الدراسة إىل أن الطلبة أكثر إقباال على الصحف التالية  •

 .اخلرب اليومي .1

 .الشروق اليومي  .2

 .النصر .3

 .اهلداف .4

م من جهة ،"ا و يعود سبب تفضيل الطلبة للصحف السابقة إىل أم يعجبون و توافق اهتماماأ
  ".باألقالم الصحفية اليت تكتب فيها من جهة ثانية

بالعناوين الصحفية املفضلة ، إذ أا جاءت بنفس الترتيب  صالتخصو مل تتضح عالقة اجلنس •
 .من كال التخصصنيو عند الطلبة من كال اجلنسني

  :ھا الصحف مجاالت اھتمام جمھور الطلبة التي تعكس) 3
ó   توصلت الدراسة إىل أن جماالت االهتمام اليت تعكسها الصحف كانت كالتايل :  

  .18.18%اال الديين  -1
  .16.23%اال الثقايف  -2
  .15.58%اال السياسي  -3
  .13.63%اال االجتماعي  -4
  .12.33%الترفيه و جمال التسلية -5

  .10.71%اال الرياضي  -6
  .الرياضي من اإلناثو أكثر اهتماما باالني السياسيالذكور  •
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  .اإلناث أكثر اهتماما باال الديين من الذكور •
  .اال الفين ، اال الرياضي ، اال الديين: طلبة الكيمياء أكثر اهتماما بااالت التالية  •
اال و ال التسلية ،اال السياسي ، جم: طلبة اإلعالم أكثر اهتماما بااالت التالية  •

  .االجتماعي
  : األشكال الصحفیة المفضلة لدى جمھور الطلبة و المواضیع) 3
ó  االت االهتمام السابقة ، توصلت الدراسة إىل أن الطلبة يفضلون املواضيع التالية تبعا :  

  ).14.68%(الكاريكاتور  -1

  ).14.40%(صفحات الدين  -2
  .)11.91%(األخبار الداخلية  -3

  ).11.63%(األخبار اخلارجية  -4
  ).10.80%(صفحات الثقافة  -5

  ).08.03%(أخبار الرياضة  -6
  .بريد القراءو الطلبة أقل تفضيال لإلعالنات -7

ó  الكاريكاتور ، األخبار الداخلية ، األخبار : الذكور أكثر تفضيال من اإلناث للمواضيع التالية
  .اخلارجية ، أخبار الرياضة

ó الفناننيو فحات الثقافة ، صفحات الدين ، أخبار الفنص: أكثر تفضيال للمواضيع التالية  اإلناث.  
ó تشابه كبري جدا من حيث التفضيل لدى الطلبة من كال التخصصني.  
  : اإلشباعات المتحققة من قراءة الصحف  .4
ó  حيقق مجهور الطلبة من خالل قراءة الصحف اإلشباعات العامة التالية :  
  ).50%(حتصيل معلومات جديدة و اإلملام مبا جيري يف العاملو إلعالما -1
  ).23.01%(الترفيه و قضاء وقت الفراغ -2

  ).12.69%(حتقيق العادة  -3
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ó  الطلبة من كال اجلنسني حيققون نفس اإلشباعات السابقة بنفس الترتيب ، إال أن الذكور أكثر
، يف حني أن اإلناث أكثر " حتصيل معلومات جديدةو  العاملاإلملام مبا جيري يفو اإلعالم"حتقيقا إلشباع 
  ".حتقيق العادة"تساوى اجلنسان يف إشباع و ،" الترفيهو قضاء وقت الفراغ"حتقيقا إلشباع 

ó يب ، إال أن طلبة الكيمياء تالطلبة من كال التخصصني حيققون نفس اإلشباعات السابقة بنفس التر
  ".اإلملام مبا جيري يف العامل"يف حني كان طلبة اإلعالم أكثر حتقيق إلشباع " الترفيه"أكثر حتقيق إلشباع 

  :اإلشباعات المعرفیة المتحققة عن قراءة الصحف ) 1
  : جاء ترتيب اإلشباعات املعرفية املتحققة عن قراءة الصحف كالتايل 

  .زيادة املعلومات السياسية .1
 .زيادة الرصيد الثقايف العام .2

 .دينيةزيادة املعلومات ال .3

 .زيادة املعلومات األدبية .4

 .زيادة املعلومات التارخيية .5

 .زيادة املعلومات الفنية .6

 .رفع مستوى لغة ما .7

  : اإلشباعات االجتماعیة المتحققة عن قراءة الصحف ) 2
  .اجلرائمو املشاكلو جتنب املخالفات. 1

  .اإلسهام يف حل املشاكل االجتماعية. 2
  .فهم أفضل للتعامل مع اآلخر. 3

  .حل املشكالت العاطفية. 4
  : اإلشباعات النفسية املتحققة عن قراءة الصحف ) 4

  . التخلص من الشعور بالوحدة. 1
  .فيف التوترختو الترفيه. 2
  .الظهور مبظهر الطالب املثقفو حتقيق الذات. 3
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ó ريي االجتماعية مبتغو النفسيةو توصلت الدراسة إىل عدم وجود عالقة بني اإلشباعات املعرفية
  .التخصصو اجلنس
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 .2000، عالم الكتب، مصر ،  2محمد عبد الحمید ، نظریات اإلعالم و اتجاھات التأثیر، ط.50
 . 1987لبنان ،  محمد عبد الحمید ، دراسة الجمھور في بحوث اإلعالم، دار الفكر،.51
 .1992عالم الكتب ، مصر ، محمد عبد الحمید ، بحوث الصحافة ، .52
، مكتب  ة العبیك  ان، الس  عودیة،   2محم  د عب  د ال  رحمن الحص  یف، كی  ف ت  ؤثر وس  ائل اإلع  الم ، ط      .53

1998. 
محم  د عب  د ال  رحمن العیس  وي، تص  میم البح  وث النفس  یة و االجتماعی  ة و التربوی  ة، دار الرات  ب        .54

 .1999الجامعیة ، لبنان، 
، علم النفس العربي في األلفیة الجدیدة، دار الراتب الجامعیة ، لبن ان،  محمد عبد الرحمن العیسوي.55

2004. 
 .1985ار النھضة العربیة ، لبنان ، الشباب العربي و التغییر االجتماعي ، دمحمد علي محمد ، .56
 .2003محمد لعقاب ، مجتمع اإلعالم و المعلومات ، دار ھومة ، الجزائر ، .57
محم  د محم  د عم  ر الطن  وبي ، نظری  ات االتص  ال ، مكتب  ة و كطبع  ة اإلش  عاع الفنی  ة ، مص  ر ،        .58

2001. 
ار الفج ر ، مص ر   محمد منیر حجاب ، سحر محمد وھبي ، المداخل األساسیة للعالقات العامة ، د.59

 ،1995. 
محمد نصر مھنا ، مدخل إلى اإلعالم و تكنولوجیا  االتصال في عالم متغیر ، مرك ز اإلس كندریة   .60

 .2005للكتاب، مصر، 
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محمود منصور ھیبة ، قراءات مختارة في علوم االتصال بالجماھیر ، مركز اإلسكندریة للكتاب، .61
 .2004مصر ، 

 .2004النات الصحفیة ، دار الفجر ، مصر ، مرزوق عبد الحكم العادلي ، اإلع .62
 .2003إلى صحافة األطفال ، دار الفكر العربي ، مر ،  مرفت الطرابیشي ، مدخل.63
 .2002منال طلعت محمود ، مدخل إلى علم االتصال ، المكتب الجامعي الحدیث ، مصر ، .64
عبد الرؤوف، ال دار   میلفین دیفلیر ، ساندرا بول روكیتش ،نظریات وسائل اإلعالم، ترجمة كمال.65

 .1993الدولیة للنشر و التوزیع ، مصر ، 
نوال محمد عمر ، دور اإلعالم الدیني ف ي تغیی ر بع ض ق یم األس رة الریفی ة و الحض ریة ، مكتب ة         .66

 .1984نھضة الشرق، مصر ، 

ھاني الرضا، رام ز عم ار ، ال رأي الع ام ، الدعای ة و اإلع الم ، المؤسس ة الجامعی ة للدراس ات و          .67
 .1998ر والتوزیع، لبنان، النش

وفاء محمد البرعي، دور الجامعة في مواجھة التطرف الفكري، دار المعرفة الجامعی ة ، مص ر ،   .68
2002. 

المعاص  ر ، ترجم  ة أحم  د طلع  ت    االتص  ال الجم  اھیري و المجتم  ع   ویلی  ام ریف  رز و آخ  رون ،    .69
 .2005البشیشي  دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، 

  
 

II- وامیس و الموسوعات المعاجم و الق :  
  

 
معجم العل وم االجتماعی ة ، الھیئ ة المص ریة العام ة للكت اب ، مص ر ،        إبراھیم مذكور و آخرون ،  .1

1975. 
 .1994، دار صادر ، لبنان ، 3ابن منظور ، لسان العرب، ط .2
 .1994، دار الكتاب المصري ، مصر ، 2أحمد زكي بدوي ، معجم مصطلحات اإلعالم، ط .3
 .2003وسوعة المعارف الكبرى، دار نوبلس، لبنان، أنطوان نجیم، م .4
 .1976األزھري، تھذیب اللغة، دار الصادق للطباعة و النشر، مصر ،  .5
 .1995الفیروزأبادي، القاموس المحیط، دار الكتب العلمیة ، لبنان،  .6
 .2000، .ب.خضیر شعبان، معجم مصطلحات اإلعالم، دار اللسان العربي ، د .7
، المؤسس ة العربی ة للدراس ات و النش ر ، مص ر ،      2، الموسوعة السیاس یة، ط عبد الوھاب الكیالي  .8

1993 
 . 2005عبد المنعم الحفني، موسوعة عالم علم النفس، دار نوبلس، لبنان،  .9

 .2004اإلعالمي ، دار الفجر، مصر ، محمد منیر حجاب، المعجم .10
 .2003محمد منیر حجاب ، الموسوعة اإلعالمیة ، دار الفجر ، مصر ،  .11
 .1994مرتضى الزبیدي ، تاج العروس في محاسن القاموس، دار الفكر العربي ، لبنان ، .12
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میش  یل م  ان ، موس  وعة العل  وم الجامعی  ة ، ترجم  ة ع  ادل مخت  ار الھ  واري ، س  عد عب  د العزی  ز         .13
 .1999مصلوح، دار المعرفة الجامعیة ، مصر ، 

  
III-  الرسائل الجامعیة:  

  

  
الع ام الج امعي، رس الة ماجس تیر ، جامع ة منت وري ، قس نطینة ،         حاتم الصید ، اإلش اعة و ال رأي   .1

2001. 
س  عاد ف  ریفط ، الض  وابط األخالقی  ة للص  حافة المكتوب  ة ف  ي الجزائ  ر ، رس  الة ماجس  تیر ، جامع  ة     .2

 .2003منتوري ، قسنطینة ، 
معة سمیر لعرج ، القیم اإلخباري في الصحافة العمومیة المكتوبة بالعربیة ، رسالة ماجستیر ، جا .3

 .1995، ، الجزائر 
رس  الة ماجس  تیر ، جامع  ة منت  وري ، قس  نطینة ،    س  میة ھ  دفي ، العقوب  ة المدرس  یة و أنماطھ  ا ،     .4

2002. 
سھام بن یحیى ، الصحافة المكتوبة و تنمیة الوعي البیئي في الجزائر ، رسالة ماجس تیر ، جامع ة    .5

 .2005منتوري ، قسنطینة ، 
بة في مقاومة ظ اھرة المخ درات ، رس الة ماجس تیر ، جامع ة      إسھام الصحافة المكتولیندا لبیض ،  .6

 .2002منتوري ، قسنطینة ، 
مالك شعباني ، دور اإلذاعة في نش ر ال وعي الص حي ل دى الطلب ة الج امعیین، رس الة ماجس تیر ،          .7

 .2002جامعة منتوري ، قسنطینة ، 
لة ماجس  تیر ، جامع  ة  األولی  اء لب  رامج التلفزی  ون ، رس  ا  نج  اة بوبی  دي، ع  ادات و أنم  اط مش  اھدة    .8

 .1998منتوري ، قسنطینة ، 
وردة لعمور ، قیم الزواج لدى الطالب الجامعي ، رسالة ماجستیر ، جامعة منتوري ، قس نطینة ،   .9

2001. 
ھند عزوز ، المعالج ة الص حفیة النتفاض ة األقص ى ، رس الة ماجس تیر ، جامع ة الح اج لخض ر ،          .10

 .2005باتنة  
11. 
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