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مـــلـــخـــص

التربية اإلعالمية هي اتجاه عالمي جديد ، يختص بتعليم أفراد الجمهور 
مهارة التعامل مع اإلعالم ، وذلك ألن اإلعالم ووســـائل االتصال الحديثة 
أصبحت هي الموجه األكبر ، والسلطة المؤثرة ، على القيم والمعتقدات 
والتوجهـــات والممارســـات ، فـــي مختلـــف الجوانـــب ، اقتصاديـــًا وثقافيـــًا 

واجتماعيًا . 
وتعد منظمة ) اليونســـكو ( أكبر داعم عالمي للتربية اإلعالمية ، وتدعم 
الكثير من األنشطة والفعاليات في هذا المجال ، ووثائق أنشطة )اليونسكو( 
تعد التربية اإلعالمية جزءًا من الحقوق األساســـية لكل مواطن ، في كل 
بلـــد من بلـــدان العالم ، وتوصي بضـــرورة إدخال التربيـــة اإلعالمية ضمن 
المناهج التربوية الوطنية ، وضمن أنظمة التعليم غير الرسمية ، والتعلم 

مدى الحياة . 
والتربيــة اإلعالميـة ليســـت " مــشــروع دفـــاع " يهدف إلى الحمـايـة فحسب ، 
بـل هي   " مــشــروع متـــــكـني " أيضًا ، يهدف إلى إعداد أفراد الجمهور لفهم 
الثقافـــة اإلعالميـــة التـــي تحيط بهم ، وحســـن االنتقاء واالختيـــار منها ، 

وتعلم كيفية التعامل معها، والمشاركة فيها ، بصورة فعالة ومؤثرة .
وهذا الكتاب يمثل تجربة عربية أولى ، ومحاولة تطبيقية مبتكرة ، لبلورة 
مفاهيم التربية اإلعالمية ضمن إطار منهجي ، يهدف إلى تزويد القاريء 
بمهارة التعامل مع اإلعالم ، فهمًا .. واختيارًا .. واستهالكًا ..  وإنتاجـًا . 
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الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم  على سيدنا محمد وآله  وصحبه أجمعين ،، 
إن التربيـــة اإلعالميـــة هي الحل الـــذي يحتاجه المجتمع إلعداد أبنائـــه للعيش في عصر 
سيادة اإلعالم  في عالمنا المعاصر ، والتعامل مع ثورة االتصاالت ،  واالستفادة من تطورات 

التقنية الحديثة . 
وقـــد جاءت فكـــرة هذا الكتاب من خالل اهتمام المؤلف المتواصل بالشـــأن اإلعالمي، فقد 
شـــارك المؤلف في اإلعالم هاويًا لمدة عشـــر ســـنوات )1990-1999( ، ثم عمل محترفًا عشر 

سنوات أخرى )2000-2009( ، وكان فيها يقوم بدور المرسل وصانع المحتوى . 
وخالل السنوات العشر األخيرة اكتمل بفضل اهلل مشروعه اإلعالمي »قنوات المجد« وذلك 
بتأســـيس وإطالق باقة من القنوات الفضائية تبلغ 12 قناة فضائية ، شـــاملة ومتخصصة ، 
مفتوحة ومشفرة ، تلبي معظم االحتياجات اإلعالمية لقطاع واسع من األسر المحافظة ، 
عبر نظام للتلفزيون المدفوع هو الرابع من نوعه في العالم العربي، يشترك فيه أكثر من 
ربع مليون مشـــترك ، كما حققت القناة العامـــة في الباقة مراتب متقدمة ضمن القنوات 
الخمـــس األولـــى األعلى مشـــاهدة في المملكة العربية الســـعودية ، وذلك على مدى ســـت 

سنوات متتابعة وهلل الحمد والمنة والفضل . 
وفـــي يوم الســـبت 1430/5/21هـ  الموافـــق 2009/5/16م قام المؤلف ببيع كامل حصته في 
مشـــروعه اإلعالمي ، وهي أكبر حصص الملكية ، وانتقل بذلك من مقعد المرســـل إلى 

مقعد المستقبل ، ومن موقع صانع المحتوى إلى موقع المشاهد المستهدف . 
ومـــن هـــذا الموقع الجديد ، وبالنظر إلى الخريطة الواســـعة لإلعـــالم المحلي والخليجي 
واإلقليمـــي والعربـــي والعالمـــي ، بكافة أبعاده وأطيافه ، كان البحث والتفكير في الســـؤال 

الكبير :
كـيف نـعـد أنفـسـنا وأبنـــاءنـا للتعـامـــل مـــع ثـورة اإلعــــالم والتقـنـيـة احلـــديثــة ؟ 

لقد كانت اإلجابة جاهزة بفضل اهلل ، وذلك من خالل دراسات وأبحاث وتوصيات المؤتمر 
الدولي األول للتربية اإلعالمية الذي عقد في الرياض عام 1428هـ - 2007م برعاية كريمة 
مـــن خادم الحرمين الشـــريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيـــز حفظه اهلل ، حيث كانت 

اإلجابة مختصرة في كلمتين وهما »التربية اإلعالمية« . 

افتتاحيـة
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وقـــد كانـــت التوصية األولـــى للمؤتمر هي العنايـــة بالتربية اإلعالمية فـــي جميع مراحل 
التعليـــم العـــام ، واقتراح مقرر ) التربية اإلعالمية ( بحيث يكون أحد المقررات التي تدرس 
فـــي مراحـــل التعليم العالي ، ومن خالل هذه التوصيـــة بدأ المؤلف العمل على تأليف هذا 
الكتاب لتكون هذه المبادرة بمثابة خطوة جديدة في هذا المجال،  ومحاولة تطبيقية مبتكرة 

لتزويد القاريء بمهارة التعامل مع اإلعالم ، فهمًا ، واختيارًا ، واستهالكًا ، وإنتاجـًا. 
ونظـــرًا لطبيعـــة الكتاب التطبيقيـــة ، المختلفة عن الصفـــة البحثيـــة أو األكاديمية ، فـلم 
يـكـن هـنـاك هـوامـش أو عــزو لـكـل ســـطـر أو مجلة أو مـقطع فـي مـادة الكتاب ، وإنما تم ســـرد جميع 
المصـــادر التـــي تم االعتماد عليها ســـواءًا كانت كتبًا أم أبحاثـــًا أم أوراق عمل أم مقاالت 
وذلـــك فـــي خاتمة الكتاب ، تقديرًا وشـــكرًا وثناءًا وامتنانًا لـــكل المؤلفين والباحثين ، في 
تخصصاتهـــم المختلفة ومجاالتهم المتعددة، التي شـــكلت بمجموعها مادة هذه المحاولة 

التطبيقية المبتكرة . 
وهـــذا الكتـــاب مـــا هو إال عمل بشـــري ال بـــد أن يظهر فيـــه الخلل ، ويطرأ عليـــه الضعف ، 
وتبـــدو فيـــه المالحظـــات . ولذلك تـــم إصدار هذه الطبعـــة األولى على مـــا فيها من خلل 
وضعف ومالحظات لتكون ) مختبرًا ( للتصحيح والتقويم والتصويب والمراجعة والتعديل 
والحـــذف واإلضافـــة ، وهذا هو الدور الذي ننتظره من كل صاحب رأي وتخصص واهتمام 
في هذا المجـال ، مع الشكر سلفـًا لكــل من يـقـدم لي رأيـًا أو مالحـظة أو توجيه أو اقـتراح 

أو فكرة جديدة ، تضيف قيمة أفضل لهذا الكتاب . 

نسأل اهلل تعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه ،،
وأن يكتب لنا الخير والتوفيق والسداد ،،

والحمد هلل رب العالمين ،،

 فهد بن عبد الرحمن الشميمري 
ص . ب 61485 - الرياض 11565

mediaeducation.sa@gmail.com
www.saudimediaeducation.org
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¿ التربية واإلعالم .  
¿ ما المقصود بالتربية اإلعالمية ؟

¿ مراحل تطور مفهوم التربية اإلعالمية  .
¿ منظمة اليونسكو والتربية اإلعالمية . 

¿ تعريف التربية اإلعالمية .
¿ التربية اإلعالمية في دول العالم .

¿ جهود وزارة التربية والتعليم في المملكة 
العربية السعودية .

¿ أهمية التربية اإلعالمية .
¿ ماذا تشمل التربية اإلعالمية ؟

التربية  عن  الناتجة  التعلم  كفايات   ¿
اإلعالمية .

¿ مميزات التربية اإلعالميـة .
¿ مصادر الكـتاب .

¿ مصلحة الفرد واألسرة والمجتمع .
¿ موضوعات الكتاب . 

مقـدمـة : لماذا التربية اإلعالمية؟
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مقدمة : ملاذا الرتبية اإلعالمية ؟ 

أواًل:  التـربيــة واإلعــالم   

1. لقد ظلت المدرســـة المصدر األول للمعرفة حتى بدايات القرن العشـــرين ، وظل 
المعلمون هم المصادر الرئيســـة لتوزيع المعرفـــة ، وكان الناس قديمًا يعتمدون 
على المدرسة كمصدر ) محتكر ( يستمدون منه معرفتهم بالعالم من حولهم . 

2. لقد كانت التربية ) ممثلة في المدرسة إلى حد ما ( تعيش في نزاع مع المنزل 
للقيـــام بدورهـــا ، فتارة تتفوق المدرســـة على المنزل ، وتارة يحـــدث العكس ، إلى 
أن برز اإلعالم ، وأصبح منافســـًا للمدرســـة والمنزل معًا ، ليس في الســـيطرة على 

الطفل فحسب ، بل على والديه أيضًا . 

3. لقد أحكم اإلعالم سيطرته على العالم ، مسليًا مربيًا معلمًا موجهًا شاغاًل مشغاًل، 
يظهـــر كل يـــوم بوجه جديد ، وفي كل فترة بأســـلوب مبتكـــر ، وفي كل مرحلة 
بتقنيـــة مدهشـــة ، متجاوزًا حدود الزمـــان والمكان ، مما جعل التربية بوســـائلها 
المحـــدودة ، وتطورهـــا التدريجي الحذر تفقد ســـيطرتها علـــى أرضيتها ، وأصبح 
اإلعـــالم يملك النصيب األكبر في التنشـــئة االجتماعيـــة ، والتأثير والتوجيه ، 

وتربية الصغار والكبار معًا . 
وما لم يكـن اإلنســـان واعيـًا إعالميـًا فإن التيـار الجارف سيكتســـح كـل معصـوب   

العينين . 
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ثانيـًا : ما املقصود بالرتبية اإلعالمية ؟  

قبل الدخول في التفاصيل فإن المقصود بالتربية اإلعالمية هو بكل بساطة : 
» مهارة التعامل مع اإلعالم « . 

ثالثـًا : مراحل تطور مفهوم الرتبية اإلعالمية 

1. ظهـــر مفهـــوم التربية اإلعالمية في العالم  في أواخر الســـتينات الميالدية، حيث 
ركـــز الخبراء علـــى إمكانية اســـتخدام أدوات االتصال ووســـائل اإلعالم لتحقيق 

منافع تربوية ملموسة ، � كوسيلة تعليمية«. 

2. بحلـــول الســـبعينات الميالدية بـــدأ النظر إلى التربية اإلعالميـــة على أنها تعليم 
بشـــأن اإلعالم، وأنها »مشــروع دفاع« يتمثل هدفه في حماية األطفال والشـــباب من 
المخاطر التي استحدثتها وسائل اإلعالم ، وانصب التركيز على كشف الرسائل 
»املزيـفــة« ، »والقــيــم« �غــيـر الـمــالئـمــة« ، وتشجيع الطالب على رفضها وتجاوزها . 

3. في الســـنوات األخيـرة  تطور مفهوم التربية اإلعالمية بحيث لم يعد »مشــروع دفاع« 
فحسب، بل »مشروع متكني« أيضًا ، يهدف إلى إعداد الشباب لفهم الثقافة اإلعالمية 
التي تحيط بهم ، وحسن االنتقاء والتعامل معها ، والمشاركة فيها بصورة فعالة 

ومؤثرة . 

رابعًا : مـنظـمة اليونســكو والرتبيــة اإلعــالمــية 

1. تعد منظمة األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ) اليونسكو ( الداعم األكبر 
عالميًا للتربية اإلعالمية . 

2. تقرر مؤتمرات ) اليونسكو ( أهمية التربية اإلعالمية بعبارة مهمة : » يجب أن نعد 
النشء للعيش في عالم سلطة الصورة والصوت والكلمة « .
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وهي بذلك تشــير إلى أن اإلعــالم يملــك سلــطة مؤثــرة على القيــم والمعتـقــدات 
والتـوجـهــات والممارســـات ، في مختلف الجوانب اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا .

3. من خالل أنشطة اليونسكو المتعددة في هذا المجال ، فإنها تعد التربية اإلعالمية 
جزءًا من الحقوق األساسية لكل مواطن ، في كل بلد من بلدان العالم ، وتوصي 
بضرورة إدخال التربية اإلعالمية حيثما أمكن ، ضمن المناهج التربوية الوطنية ، 

وكذلك إدخالها ضمن أنظمة التعليم غير الرسمية ، والتعلم مدى الحياة . 

خامسًا :  تـعـريف الرتبيــة اإلعـالمـيـة

للتربيـــة اإلعالميـــة تعريفات متعددة ، ذات مضمون متشـــابه ، ورؤيـــة واحدة إجمااًل، 
ولذلـــك ســـنختار أفضـــل  هذه التعريفـــات وأكثرها شـــمواًل ، وهو تعريـــف التربية 
اإلعالمية حســـب توصيات مؤتمر فيينا عـــام 1999م ، الذي عقد تحت رعاية منظمة 
األمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم ) اليونسكو ( ، وشارك فيه 41 خبيرًا من 33 

بلدًا حول العالم ، حيث تم تعريف التربية اإلعالمية بما يأتي : 

¿ التــربـيـــة اإلعالمــيــة : 
•  تختـــص فـــي التعامل مع كل وســـائل اإلعـــالم االتصالي ، وتشـــمل الكلمات ،  
والرســـوم المطبوعـــة ، والصـــوت ، والصور الســـاكنة والمتحركـــة ، التي يتم 

تقديمها عن طريق أي نوع من أنواع التقنيات .

•  تمّكـــن أفراد المجتمع من الوصول إلى فهم لوســـائل اإلعـــالم االتصالية التي 
تســـتخدم فـــي مجتمعهـــم ، والطريقة التـــي تعمل بها هذه الوســـائل ، ومن ثم 
تمّكنهـــم مـــن اكتســـاب المهارات في اســـتخدام وســـائل اإلعـــالم للتفاهم مع 

اآلخرين . 

•  تضمن تعلم أفراد اجملتمع لآلتي : 
•  التعـــرف علـــى مصادر النصوص اإلعالمية ، وأهدافها السياســـية واالجتماعية 

والتجارية والثقافية ، وكذلك السياق التي وردت فيه . 
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•  التحليـــل وتكويـــن اآلراء االنتقاديـــة حـــول المـــواد اإلعالميـــة ، وإنتاج اإلعالم 
الخاص بهم . 

•  فهم وتفسير الرسائل والقيم التي تقدم من خالل اإلعالم . 

•  الوصول إلى اإلعالم ، أو المطالبة بالوصول إليه ، بهدف التلقي أو اإلنتاج . 

•  اختيار وسائل اإلعالم المناسبة التي تمكن الشباب الصغار من توصيل رسائلهم 
اإلعالمية أو قصصهم ، وتمكينهم من الوصول إلى الجمهور المستهدف . 
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سـادسـًا : الرتبية اإلعالمــيـة يف دول العـالـم 

تختلف دول العالم في تعاطيها مع التربية اإلعالمية حسب اآلتي : 
1. دول متقدمـــة فـــي هذا المجال فيها رســـوخ ونظامية فـــي التربية اإلعالمية ، 
حيـــث وضعت أســـس التربية اإلعالمية وموجهاتها العامـــة ومناهجها ، وأعدت 
المعلميـــن ودربتهم ، ووفرت المصادر التربوية لتعليم التربية اإلعالمية ، مثل 

كندا ، وأغلب دول أوروبا . 

2. دول فيهـــا تربيـــة إعالمية مدرســـية ، لكنهـــا غير منتظمة وغيـــر مكتملة مثل 
إيطاليا وإيرلندا. 

3. دول ما تــزال التربيـــة اإلعالميـــة بهـا في مـرتبــة التعـليم غير الـمدرســـي، 
حيث تقدم في برامج الشـــباب ، والجماعات النســـائية ، ودور العبادة ، مثل 

الواليات المتحدة األمريكية، ودول العالم الثالث . 

4. من  بين الدول العربية فإن الجمهورية اللبنانية تقوم بتدريس الطالب خمس 
حصـــص بعنوان ) التربيـــة اإلعالمية ( ضمن مادة التربية الوطنية والتنشـــئة 
االجتماعيـــة فـــي الصف األول المتوســـط ، كما تقدم لطـــالب الصف الثالث 

الثانوي أربع حصص ضمن المادة نفسها بعنوان ) اإلعالم والرأي العام ( .

سـابعـًا :  جهود وزارة الرتبية والتعليم يف اململكة العـربية السعودية

1. لقد حرصت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة التربية والتعليم على أخذ 
زمام المبادرة في نشـــر مفهوم التربية اإلعالمية على مســـتوى قارة آسيا والخليج 
العربـــي ، وذلك باحتضانهـــا ) المؤتمر  الدولي األول للتربية اإلعالمية ( ، الذي 
أقيم على مدى أربعة أيام بدءًا من 1428/2/14هـ الموافق 2007/2/4م ، في مدينة 
الريـــاض فـــي قاعـــة الملك فيصـــل للمؤتمرات ، تحـــت رعاية كريمـــة من خادم 

الحرمين الشريفين الملك عبد اهلل بن عبد العزيز  حفظه اهلل ورعاه . 
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2. لقد كان ذلك المؤتمر أكبر تظاهرة  في مجال التربية اإلعالمية في الشـــرق 
األوســـط ، سواءًا في مستوى المشـــاركين الذين يمثلون قيادات تربوية وإعالمية 

وثقافية من مختلف دول العالم ، أو في عددهم الذي تجاوز 3000 مشارك . 

3. قامت وزارة التربية والتعليم بتنظيم ذلك المؤتمر الرائد بالتعاون مع المنظمة 
الدوليـــة للتربيـــة اإلعالميـــة ، ومنظمـــة اليونســـكو ، وجامعة برشـــلونة ، ومركز 
مـــزار لألبحاث ، ومحور العاصمة الدولي لتنظيم المؤتمرات ، وشـــمل العديد من 
المحـــاور والجلســـات وورش العمل المتخصصة ، باإلضافة إلـــى معرض لتقنيات 

االتصال والتعليم. 

4. لقد شمل البيان الختامي عددًا من التوصيات نختار منها ما يأتي : 

• التوصيــة األوىل :  ضـــرورة العناية واالهتمام بمفهوم التربية اإلعالمية في مراحل 
العمليـــة التعليميـــة المختلفة ، ويقتـــرح اعتماد مقرر ) التربيـــة اإلعالمية ( 

بحيث يكون أحد المقررات التي تدرس في مراحل التعليم العالي . 

• التوصية الرابعة : التأكيد على أهمية إعداد وبناء خطط وبرامج متخصصة في 
التربية اإلعالمية ، وبما يراعي القيم الدينية والثوابت الوطنية واألخالقية. 

• التوصيــة الســابعة : حث الجهات المعنية بالتربية فـــي القطاعين العام والخاص 
على تشـــجيع المبادرات العملية ذات الطابع اإلعالمي التربوي على المستوى 
الوطنـــي ، واإلفـــادة مـــن التجـــارب العالميـــة في مجـــاالت التربيـــة اإلعالمية 

المختلفة . 

• شعار المؤتمر 
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صور من املؤتـمـر الدولي األول للرتبيـة اإلعـالمـية  

.) Mentor المصدر : تقرير المنظمة الدولية للتربية اإلعالمية (    
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ثامنًا : أهمـية الرتبيـة اإلعالمـيـة 

1. أول مؤشـــر علـــى أهميـــة التربية اإلعالميـــة أن اعتمادها )كمقـــرر( للتدريس هو 
التوصيـــة األولى للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية الذي عقد في الرياض 

عام 1428هـ ، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه اهلل ورعاه . 

2. »التربيـــة اإلعالميـــة، جـــزء من الحقوق األساســـية لكل مواطن فـــي كل بلد في 
بلدان العالم� هكذا ترى منظمة )اليونسكو( أهمية التربية اإلعالمية بسبب سلطة 

اإلعالم المؤثرة في العالم المعاصر . 

3. قبل ثالثين عامًا لم تكن هناك مشكلة ملحـّة في التعامل مع اإلعالم ، ألنه كان 
إعالمًا محليًا محدود التأثير ،  باســـتثناء بعض اإلذاعات العالمية ، أما اليوم في 
عصر ثورة اإلعالم والمعلومات واالتصاالت فإن األمر مختلف ، وأصبحت الحاجة 

إلى الوعي اإلعالمي شيئًا مهمًا وعاجاًل وملحًا وضروريًا ... إلخ . 

4. بدون الوعي اإلعالمي سينشـــأ كثير من أبنائنا وهم معصوبي األعين ، في عالم 
تتجاذبه الصراعات واألهواء والمصالح ، وال يرحم الضعفاء . 

5. هناك أشياء كثيرة ال يضر الجهل بها ... والوعي اإلعالمي ليس واحدًا منها .

6. نحـــن نتحـــدث كثيرًا عن أهمية الوعي اإلعالمي ، ولكن كيف نزرعه في أبنائنا، 
ونجعلهم يكتسبون هذه المهارة ، إنها ببساطة التربية اإلعالمية . 

7. إن الوعـــي اإلعالمـــي مهـــارة ترافـــق أبناءنا طوال حياتهم ، وليســـت مادة دراســـية 
ينســـاها الطالـــب بمجرد انتهاء االمتحـــان ، أو عندما يختـــار تخصصًا علميًا في 

مجال بعيد عنها . 

8. أمـــا علـــى المســـتوى المحلي فــــإن التربية اإلعالميـــة تعد عاماًل فعـااًل في نشـــر 
)ثقافة الحوار( في المجتمع ، وتساعد المتعلم أن يكون إيجابيًا ، يشارك بفعالية 

في تنمية مجتمعه وتقدمه وبنائه .
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9. اغتنام الفرصة الســـانحة في اإلعالم الجديد على مســـتوى العالم ، وهذا هو أحد 
أبرز جوانب أهمية التربية اإلعالمية ، بحيث نشجع أبناءنا على إنتاج المضامين 

اإلعالمية ونشرها وبثها ، بما يعبر عن وطنيتهم وثقافتهم وحضارتهم . 

تاسعًا : مـاذا تشـمـل الرتبـيـة اإلعالمـيـة   

1. القـــدرات والعمليات العقلية ، بالمعرفة والفهم والتذكر ،  والتحليل والتركيب 
والتقويـــم ، لمســـاعدة المتعلم على فهـــم البيئة اإلعالميـــة ، وتحليل المضامين 

والحكم عليها.

2. المجال الوجداني ، والمشاعر واالتجاهات ، والتذوق والقيم ، وذلك بإثارة فضول 
المتعلـــم وجـــذب انتباهه لهذا الموضوع المهم في حياته ، ومســـاعدته في تكوين 

االتجاه اإليجابي للتعامل بفعالية مع اإلعالم . 

3. المجـــال الســـلوكي ، بالممارســـة واإلتقـــان واإلبداع ، وذلك لمســـاعدة المتعلم 
علـــى المشـــاركة العمليـــة في اإلعالم عبر الحـــوار ، والتعبير عن الـــذات ، وإنتاج 

المضامين اإلعالمية وبثها . 

عـاشرًا : كـفايات التعـلـم الناجتـة عن الرتبيـة اإلعالمـية     

1. القدرة على فهم الوسائل اإلعالمية وتفسيرها ، واكتشاف ما تحمله مضامينها 
    من قيم .

2. القدرة على تقديم آراء نقدية للمضامين اإلعالمية سلبًا أو إيجابًا .
3. القدرة على االختيار الواعي لوسائل اإلعالم والمضامين اإلعالمية . 

4. القدرة على التواصل مع وسائل اإلعالم للتعبير عن الرأي . 
5. القدرة على إنتاج المضامين اإلعالمية وإيصالها إلى الجمهور المستهدف . 

6. القدرة على توجيه األسرة لإلستفادة المثلى من وسائل الترفيه والتقنية الحديثة.
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حادي عشر : مـمـيزات الرتبــية اإلعـــالمــــيـة  

1. تعـزيز الدافـعـــيـة للتعـلم : 
تتمتع التربية اإلعالمية بخصائص تعزز الدافعية للتعلم ، وذلك بسبب خصوصية   
موضوعها  ومجالها ، فهي تبحث في شـــيء محسوس يتصل مباشرة بحياة المتعلم 
اليومية، فيكون أدعى إلثارة انتباهه وتحفيزه الكتشاف هذا المجال ومعرفة أسراره. 

2. واقعــية هـذا اجملال واحلاجـة إليــه: 
إن التعامل مع اإلعالم يستغرق جزءًا كبيرًا من حياة اإلنسان في العالم المعاصر،   
ويرافقـــه طوال حياته ، وهذا يثير لدى المتعلم الشـــعور بأهمية امتالكه لمهارة 

التعامل مع اإلعالم من خالل التربية اإلعالمية .

3. وضــوح نتـائـج التعــلم : 
إن وضـــوح نتائج التعلم بشـــكل بـــارز على شـــخصية المتعلم في الحيـــاة اليومية   
تزيـــد الدافعيـــة وبـــذل الجهـــد ، ألن الوعي اإلعالمـــي يمكن بســـهولة أن يالحظ 
على شـــخصية اإلنســـان في الحياة اليومية ، بخالف قدرته على حل أعقد مسائل 

الرياضيات على سبيل المثال . 

4. مــهـــارات التفـكـــيـر العــليـــا : 
إن التربية اإلعالمية تســـاعد المتعلم على اكتســـاب مهـــارات التفكير العليا ، أو   
علـــى األقل إحساســـه وشـــعوره بأهميتها ، ألن اإلعالم مجـــال خصب جدًا لتفعيل 

مهارات التفكير ، وهو يستدعي تعلم المهارات اآلتية: 

أ .  مهارة التفكري الناقد : وهي مهارة أساسية في التربية اإلعالمية . 

ب .  مهــارة التفكــري اإلبداعــي : وهـــي ترتبـــط بشـــكل وثيـــق بأحد مخرجـــات التربية 
اإلعالمية، وهو إنتاج المضامين اإلعالمية .

ج . مهــارة اختــاذ القـرار : وهي ترتبـــط بأحد مخرجات التربية اإلعالمية ، وهو اتخاذ 
قرار التعرض االنتقائي وحسن االختيار . 
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د - مهــارة حــل املشــكالت : وهي ترتبط بصناعة اإلعالم بشـــكل عـــام ، ألنها تعاني من 
مشـــكالت عديدة على مســـتوى العالم ، ومنهج التربية اإلعالمية يوفر حاالت 
واقعية لتكون ميدانًا الســـتخدام مهارة حل المشكالت ، باإلضافة إلى مشكالت 

التعامل مع اإلعالم داخل األسرة .

5. تعزيز  الثقة بالنفس والروح اإلجيابيــة : 
   إن التربية اإلعالمية تقـــدم للمتعلم صــورة شــاملة عن البيئـــــة اإلعالمية ، وتكشف 
له الكثير من أسرار صناعة اإلعالم طبقًا لمباديء التربية اإلعالمية ، وتساعد على 
تمكين المتعلم من استخدام أدوات ومهارات التعامل مع اإلعالم ، وهذا بدوره يؤدي 

إلى تعزيز ثقة المتعلم ، وامتالكه الروح اإليجابية للقيام بسلوك إيجابي . 

6. التعلم الذاتي والتعلم مــدى احليـاة : 
   إن التربيــة اإلعالمية تضع البذرة األساسية ، والخطوة األولى التي تتيح للمتعلم 
مواصلـــة التعلم في هـــذا المجال بصفة ذاتية ، ضمن منهجيـــات التعلم الذاتي ، 

والتعلم مدى الحياة . 
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ثاني عشـر : مـــا هـــي األسـس التـي تـم اعتـمـادها النتـقاء مــوضـــوعـات كتاب الرتبية 
اإلعالمية  وطريقـــة مـعـالـجـتـها ؟

أهـــم األســـس التي اعتمد عليها المؤلف في االنتقـــاء والمعالجة كانت على النحو 
اآلتي : 

العــلمــيـة :   .1

   فقـــد تـــم اختيـــار الموضوعـــات لتكـــون تطبيقًا علميًا ألســـس التربيـــة اإلعالمية 
ومقوماتها، كما قررتها المنظمات الدولية المتخصصة في هذا المجال . 

الواقـعــية :   .2
    حيـــث تـــم انتقـــاء الموضوعـــات ومعالجتها بنظـــرة واقعية تطبيقيـــة ، بناءًا على 
آخر المســـتجدات في ثورة اإلعالم واالتصال العالمية ، وبالتالي فهي بحاجة إلى 

التجديد خالل سنتين على األكثر . 
3.الـتــــوازن : 

حيث عولجت الموضوعات بطريقة متوازنة تذكر اإليجابيات والسلبيات .   
4.اإلجيابيــة : 

    إن المنطلق األساسي في تأليف هذا الكتاب هو أن نكون جميعًا جزءًا من ) الحل( 
بداًل من أن نكون جزءًا من )المشكلة(.

    وذلـــك بتمكيـــن القـــاريء والقارئة من 
األدوات الالزمـــة والمهـــارات المطلوبـــة 
لصناعة الشخصية الواعية إعالميًا ، ذات 
المســـاهمة اإليجابية فـــي ثورة اإلعالم 
واالتصـــال العالميـــة ، وزرع اإلحســـاس 
بالمســـؤولية لدى أبناء المجتمع تجاه 

هذا الموضوع . 



مقدمة : لماذا التربية اإلعالمية ؟

التربية اإلعالمية30

تمهيد 

ثالث عشر : مــصـادر الـكـتاب 

1. المراجع العلمية في مجال االتصال واإلعالم والتربية ،  ومهارات التفكير وتطوير 
الذات . 

2. الدراسات الحديثة والمقاالت المنشورة في وسائل اإلعالم وشبكة االنترنت .
3. األبحاث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر الدولي األول للتربية اإلعالمية المنعقد 

في الرياض عام 1428هـ - 2007م ، بإشراف وزارة التربية والتعليم .
4. األبحـــاث وأوراق العمل المقدمة للمؤتمر الدولي األول لتقنيات االتصال والتغير 
االجتماعـــي المنعقـــد في الرياض عـــام 1430هـ-2009م ، بإشـــراف جامعة الملك 

سعود - كلية اآلداب . 
5. األبحاث وأوراق العمل المقدمة لمنتدى الفضائيات والتحدي القيمي واألخالقي 
الذي يواجه الشباب الخليجي ، بعنوان »نحو فضاء إعالمي مسؤول « ، الذي عقد 

في  الدوحة  بتاريخ 2-3 نوفمبر 2008م .  
6. إصدارات منظمة اليونسكو ، والمنظمات الدولية المختصة بالتربية اإلعالمية.

7. الخبرة الشخصية للمؤلف في مجال التدريب اإلعالمي ، متدربًا ، ومدربًا، ومعدًا 
للحقائب التدريبية . 

8. الخبـــرة الشـــخصية للمؤلف في مجال الممارســـة اإلعالمية حيث قام بتأســـيس 
وإدارة  شـــبكة من القنوات الفضائية ، تبلغ 12 قناة فضائية شـــاملة ومتخصصة ، 

على مدى عشر سنوات 1999م – 2009م .
   » السيرة الذاتية في الغالف األخير « . 
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بعض الكتب والوثائق املتخصصة يف موضوع الرتبية اإلعالمية 



مقدمة : لماذا التربية اإلعالمية ؟

التربية اإلعالمية32

تمهيد 

رابع عشر : مــصــلحــة الـفـرد واألسـرة واجملــتـمـع  

إن كتـــاب التربيـــة اإلعالمية ينحاز إلى مصلحة الفرد واألســـرة والمجتمع، وذلك 
لألسباب التالية : 

1. ألن التربيـــة اإلعالميـــة ال تمّثـــل وجهـــة نظر صانعـــي اإلعالم ، ومالك الوســـائل 
اإلعالمية بل هي تمثل وجهة النظر األخرى ، وهي وجهة نظر المتلقي ، المتمثل 

في الفرد واألسرة والمجتمع ، وأفراد المجتمعات في كل مكان . 

2. ألن اإلعـــالم الـــذي نتفحـّـصـــه عن قرب عبـــر منهج التربية اإلعالمية ، ونكتشـــف 
أســـراره ،  ونتعرف على أدواته ، ونســـتوعب وسائله في التأثير ، ليس إعالمًا معينًا 
بذاته في دولة ما أو منطقة إقليمية معينة ، بل هو اإلعالم الشـــامل المتنوع في 

كل مكان في العالم . 
    إنـه اإلعالم الذي يتحدث بكل اللغات والمفاهيم والمصالح واالستقطابات ،  وبكل 
ما فيه من سلبيات وإيجابيات ، وبكل ما فيه من صراعات وأجندات خاصة، اإلعالم 
الذي تفجـّر مع الثورة الرقمية وتيار العولمة الذي يصبغ هذا العصر ، فهذه هي 

البيئة العاملية لإلعالم التي ينبغي أن نعد أبناءنا وبناتنا للتعامل معها بنجاح . 
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مقدمة : لماذا التربية اإلعالمية ؟
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خامس عشر :  مـوضـوعات الـكـتـاب 

أهمية الموضوعالباب األول : كيف نفهم اإلعالم ؟الفصل
اإلعالم من حولنااألول

اإلعالم واالتصال الجماهيريالثاني

تأثير وسائل اإلعالم الثالث

من أساليب إحداث التأثير الرابع

أهمية الموضوعالباب الثاني : ما الذي يخفيـه عنا اإلعالم ؟الفصل
تصنيع المادة اإلعالميةاألول

الصورة وتأثيرها الثاني

القولبة وتصنيع الصورة النمطيةالثالث

المصطلحات اإلعالمية الرابع

الدعاية ) البروباجندا( الخامس

التضليل اإلعالمي السادس

أخالقيات اإلعالم السابع 

اإلعالن واالستهالكالثامن

أخالقيات اإلعالن التاسع

الثقافة الهابطة واإلعالم السلبي العاشر
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أهمية الموضوعالباب الثالث : كيف نتعامل مع اإلعالم ؟ الفصل
مهارة التفكير الناقداألول
اإلعالم والتفكير الناقدالثاني
السلوك الواعي إعالميًا الثالث
كيف  تكون منتجًا للمحتوى اإلعالمي ؟الرابع

اإلعالم الجديدالخامس

أهمية الموضوعالباب الرابع : مهارات إعالميــة موجزةالفصل

مهارة الحديثاألول
مهارة الكتابة الثاني

نماذج من فنون الكتابة الصحفيةالثالث

البرامج التلفزيونية الرابع

خطوات صناعـة البرنامج التلفزيوني الخامس

فن التصويرالسادس

أهمية الموضوعالباب الخامس : وسائل الترفيه الحديثة الفصل

ألعاب الفيديو األول
االنترنت واإلباحية الثاني

أطفالنــا في خطر  الثالث

ساعــد أباك وأمك الرابع

*     *      *



كيف نفهم اإلعالم ؟ 

الباب األول

¿  الفصل األول : اإلعالم من حولنا .
¿  الفصل الثاني : اإلعالم واالتصال اجلماهريي .

¿  الفصل الثالث : تأثري وسائل اإلعالم  .  
¿  الفصل الرابع : من أساليب إحداث التأثري  .
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الفصل األول : اإلعالم من حولنا
الباب األول

كيف نفهم اإلعالم؟    

¿ لماذا نستخدم وسائل اإلعالم ؟ 
¿ ما هو مصدر قوة وسائل اإلعالم ؟ 

¿ كم الوقت الذي نقضيه أمام وسائل اإلعالم ؟ 

¿ هل نحن مستهدفون من وسائل اإلعالم ؟

¿ هل تؤثر فينا وسائل اإلعالم ؟ 

¿ هل اإلعالم محايد ؟ 

¿ من الذي يتحكم في وسائل اإلعالم في العالم ؟

¿ أهمية معرفة ماّلك الوسائل  وأهدافهم ؟ 

الفصل األول : اإلعــالم مـن حـــولـنـا    
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كيف نفهم اإلعالم؟  

الفصل األول : اإلعالم من حولنــا 

1. إن اإلنســـان المعاصـــر في عالم اليوم يعيش في بيئة مشـــبعة بالمواد اإلعالمية ، 
تتميز بالتعدد الهائل ، والتنوع الكبير ، في وسائل اإلعالم المختلفة . 

2. لقد اتسعت دائرة اإلعالم في هذا العصر ، وأصبحت تشمل أنواعًا عديدة ومختلفة 
من وسائل اإلعالم ، المرئية والمسموعة والمقروءة ، ومن هذه الوسائل على سبيل 

المثال :  
 أ . التلفزيـــون والقنـــوات الفضائيـــة ، عبـــر البـــث األرضـــي  واألقمـــار الصناعية 

واالنترنت وكوابل األلياف البصرية .
ب . المحطات اإلذاعية ، األرضية والفضائية والرقمية . 

جـ . الصحف والمجالت ، الشاملة والمتخصصة ، المحلية والعالمية . 
د. مواقع االنترنت ، الشخصية والحكومية والتجارية . 

هـ. المنتديات والمدونات والصحف اإللكترونية . 
و . مواقع الشبكات والتواصل االجتماعي والشخصي والمجموعات البريدية . 

ز .  مواقع اإلعالم اإلجتماعي والمحتوى المنتج بواسطة المستخدمين .
ح. جميع من سبق من أنواع اإلعالم المتنقل بالهاتف الجوال ، المتصل باألقمار  

الصناعية ، أو الشبكات الالسلكية . 
3. لقد أصبح عدد وســـائل اإلعالم 
من الكثرة بحيث يكاد يستعصي 
علـــى الحصر، ووســـائل اإلعالم 
ال تزال فـــي ازدياد وتنوع ، ونمو 
وتضخم ، كميًا ، ونوعيًا ، يومًا 

بعد يوم.
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الفصل األول : اإلعالم من حولنا
الباب األول

كيف نفهم اإلعالم؟    

أواًل : ملاذا نسـتــخـدم وسـائـل اإلعـالم ؟ 

إلى  ، تختلف من شخص  نحن نستخدم وسائل اإلعالم ألغراض عديدة ومتنوعة 
آخـر ، وكثير من هذه األغراض تحدث أحيانـًا بدون وعي من الشخص، أي أنه يتابع 

وسائل اإلعالم وال يعرف على وجه التحديد لماذا يتابعها؟ 
 ومن هذه األغراض التي تدفعنا لمتابعة وسائل اإلعالم ما يأتي:

احلصــول علــى املعلومات : فنحن نحصل على كميات شاســـعة من المعلومات عبر   .1
وسائل اإلعالم ، سواءًا كنا نرغب فيها أو ال نرغب ، بغض النظر عن أهميتها 

أو قيمتها . 

2. توجيــه الفهــم : فنحن نفهم العالم من خالل وســـائل اإلعالم ، وقد يكون العالم 
الـــذي تنقله وســـائل اإلعالم حقيقيًا أو غير حقيقـــي ، ولكنه يجعلنا أقل قلقًا 

وأكثر فهمًا . 

3. توجـيه السـلوك اليـومي : مـثـل السـلوك الشـرائي المتعـلق بالسـلع والخــدمات ، أو 
استعدادنا لمتغيرات الطقس اليوميـة. 

فهم الذات : فنحن نفهم أنفســـنا عبر وســـائل اإلعالم من خالل استكشاف الواقع،   .4
ومشـــاهدة األشـــخاص الذيـــن يشـــبهوننـا فـــي العمـــر والظـــروف االجتماعية 
واالقتصادية ، ومراقبة كيف يواجهون المواقف المختلفة ، وبالتالي نستطيع 
التعرف على أنفسنا ، واألدوار التي ينبغي أن نقوم بها ، والشخصيات التي نريد 

التشبه بها ، والشخصيات التي ال نرغب في التشبه بها . 

5. تســهيل التفاعــل االجتماعــي : وســـائل اإلعالم تزودنا باألشـــياء التي نتحدث عنها 
ونمارسها ، وتزودنا بأرضية مشتركة للحوار والمناقشات . 

6. بديل للتفاعل االجتماعي : يستخدم بعض الناس وسائل اإلعالم كبديل للتفاعل 
االجتماعي ، فهي تمثل صداقة بديلة أو تفاعل بديل ، مثل التعلق بشـــخصية 
ســـينمائية أو تلفزيونيـــة، والتوحـّـد معهـــا تمامًا في اآلمـــال واآلالم والمواقف 
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الباب األول
كيف نفهم اإلعالم؟  

المختلفـــة . وتـــزداد أهميـــة هـــذا الغرض لدى األشـــخاص الذيـــن يعانون من 
العزلة، ويفتقدون التفاعل االجتماعي الطبيعي . 

7. التحرر العاطفي أو التســلية والرتفيه : وهو بال منازع أهم أغراض اســـتخدام وسائل 
اإلعالم وأكثرها انتشارًا ، حيث يستخدم الفرد وسائل اإلعالم إلطالق العنان 
لالنفعاالت والمشاعر والعواطف واألحاسيس ، لتحقيق المتعة ، واالسترخاء ، 
والتنفيس، والتخلص من الملل والعزلة ، والبحث عن التغيير ، وتناسي الهموم 

والمشكالت. 

، وهناك أغراض أخرى  التي ألجلها نستخدم وسائل اإلعالم  هذه بعض األغراض 
أكثر تفصياًل وأقل انتشارًا . 

ثانيـًا : ما هـو مصـدر قـوة وسـائـل اإلعـــالم ؟ 

إن وسائل اإلعالم في عالمنا المعاصر تتميز بقدرة عالية على التأثير القوي والفعال، 
وذلك لألسباب اآلتية : 

1. التنـوع : حيث توجد جميع الوسائل المقروءة ، والمسموعة ، والمرئية. 

2. اجلاذبيـــة : حيـــث يتم توظيـــف جميع الجوانب الجمالية والنفســـية في جذب 
االنتباه والتأثير  واإلقناع . 

3. التفاعلية : حيث يمكن للمتلقي التفاعل مع كثير من تلك الوسائل . 

4. الوفـــرة : تعمـــل كثيـــر من وســـائل اإلعالم علـــى مدار الســـاعة ، ولذلك فهي 
متوفرة للمتلقي في كل وقت. 

5. ســهولة التواصل : حيث يمكن متابعة وســـائل اإلعالم من كل مكان ، بتكلفة ال 
تكاد تذكر . 

6. اخلصوصية : حيث يمكن للمتلقي التعامل مع تلك الوسائل بخصوصية تامة، 
وفق ما يريد . 
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الفصل األول : اإلعالم من حولنا
الباب األول

كيف نفهم اإلعالم؟    

7.عدم اإللتزام : حيث توجد وسائل إعالم كثيرة غير مسؤولة ، ال تلتزم بأي قيم، 
وال تقيم وزنـًا ألي معايير أخالقية أو ثقافيـة أو اجتماعيــة . 

8. االخرتاق : حيث لم تترك هذه الوسائل اإلعالمية مجااًل لم تدخل فيه ، فجميع 
المجاالت بال اســـتثناء قيمية واجتماعية وسياســـية واقتصادية صارت ميدانًا 

لهذه الوسائل اإلعالمية . 

هذه األســـباب وغيرها جعلت أثر اإلعالم على المســـتوى العالمي يفوق أثر المدرسة 
واألسرة وجميع مؤسسات المجتمع األخرى . 
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كيف نفهم اإلعالم؟  

ثالثًا : كم الوقت الذي نقضيه أمـام وسائل اإلعالم ؟  

نحن نقضي وقتًا طوياًل من أعمارنا أمام  وســـائل اإلعالم، فعلى ســـبيل المثال أثبتت 
الدراسات أن الطفل العربي قبل أن يبلغ الثامنة  عشرة ، يكون قد أمضى أمام شاشة 

التلفزيون عددًا من الساعات أكثر من تلك التي قضاها في المدرسة . 
ومـــع تطور وســـائل اإلعالم  في الســـنوات األخيرة وتعددها وتنوعهـــا، فإنها أصبحت 
تســـتهلك جـــزءًا كبيرًا من حياة الناس ، وأوقاتهـــم وأعمارهم ، من الصغار والكبار، 

والشباب والفتيات ، والنساء والرجـال . 

رابعًا : هل حنن مستهدفون من وسائل اإلعالم ؟ 

صناعة اإلعالم في العالم ليست عملية عبثية ال هدف لها ،  وليست ممارسة عدمية 
ال طائل من ورائها ، بل هي صناعة مقنـّنة ، ذات أهداف محددة وواضحة ، تستهدف 

التأثير على المتلقي بالدرجة األولى . 
 ما ، فنحن نعرف 

ً
ولنأخذ على ذلك مثااًل باإلعالن التجاري التلفزيوني عن ســـلعة

أن منتج هذا اإلعالن يهدف إلى التأثير في سلوك الجمهور لكي يقوموا بشراء هذه 
السلعة.  

وهكــذا هي الصناعة اإلعالميــة . 
فاإلعالم يبيع السلع والخدمات ... واألفكار أيضًا . 

والجمهور  هو المشتري ، وهو العميل المستهدف . 
هكذا يجري األمر في كل أنحاء العالم . 
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خامسًا : هل تؤثـر فيــنـا وســـائـل اإلعــــالم ؟

وسائل اإلعالم تؤثر فينا ، إما تأثيرات سلبية أو إيجابية ، سواءًا شعرنا بذلك أم لم 
نشعر ، فال أحد محصـّـنًا من تأثير وسائل اإلعالم ، حتى الشخص الذي ال يتعرض 
لوسائل اإلعالم فإنه يتأثر بدرجة ما ، من خالل زمالئه وأقرانه والوسط االجتماعي 

الذي يعيش فيه . 

سـادسـًا : هل اإلعالم حمايــد ؟

ليس صحيحًا ما يردده البعض بأن الحيادية هي أســـاس عمل وســـائل اإلعالم ، فهذا 
غير صحيح ، بل إن الحيادية المطلقة شيء يتعذر وجوده في الحياة ، فكل إعالم في 
هذا العـالم هو بالضرورة إعــالم منتمي ، إما لثقافة ، أو وطن ، أو مصـلحة تجـارية ، 
أو وجاهة شخصية ، أو مزيج من االنتماءات ، وهناك بالطبع من يتحكم فيـه ويقوم 
بتوجيهـــه ، ومثـــل اإلعالم غير المنتمي مثل بائـــع الصحف الذي يوزع مضامين ال 

يفقـــه  معناهـــا . 
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سـابعـًا :  مـن الذي يتـحـكم  فـي وسائل اإلعــالم فـي العـامل ؟ 

إن الذيـــن يتحكمـــون في وســـائل اإلعـــالم في العالم هـــم ماّلكها ، الذيـــن يقومون 
بتأسيسها، واإلنفاق عليها ، وتحمل تكاليفها . 

فهم الذين يقررون ما الذي يخرج ؟ وما الذي يستبعد ؟ 
وهم الذين يقررون  ماذا نشاهد ؟  وماذا نسمع ؟ وماذا نقرأ ؟

وهـــم الذيـــن يضعـــون قيمهم الخاصـــة ، وأفكارهـــم ، وأذواقهـــم ، ومعاييرهم للخطأ 
والصـــواب ، ويضعـــون أهدافهم الثابتـــة والمتغيرة ، ويصوغـــون المضمون اإلعالمي، 
ويســـوقون له ، ويرســـمون له طرق الوصول إلى المتلقي المســـتهدف ، ســـواءًا كان 

مشاهدًا ، أو مستمعًا ، أو قارئًا . 
ويقومـــون بالطبع بتوظيف الكـــوادر اإلدارية ، والمهنية ، واإلعالمية ، التي تقوم بكل 

ذلك . 
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ثامنًا : أهـمـيـة مــعـرفة مــــــاّلك الوسائل وأهـدافـــهـم 

إن أول خطوات الوعي اإلعالمي هي معرفة ماّلك وسائل اإلعالم ، ومحاولة التعرف على 
أهدافهم ، سواءًا كانت معلنة ، أو كانت مضمرة في ثنايا الخطاب اإلعالمي. 

فعلى سبيل المثال نالحظ أن وسائل اإلعالم الرسمية المملوكة للحكومات تهدف 
غالبـــًا إلى توعية المواطنيـــن وتثقيفهم ، وتدعيم الوحـــدة الوطنية ، وفتح مجاالت 
التواصل والحوار، وتعزيز عمل مؤسســـات المجتمع ، واالهتمام بالقضايا التنموية ، 
ووســـائل بناء المجتمع وتقدمه، وتحســـين ظروف الحياة والمعيشة ، وغير ذلك من 

األهداف المعتادة . 
هذا فيما يتعلق ببعض وســـائل اإلعالم الرسمية المملوكة للحكومات في بعض بلدان 

العالم .
ولكن .. ماذا عن وسائل اإلعالم األخرى في العالم ، سواءًا  المحلية ، أو اإلقليمية ، أو 

العالمية .
مـن هـم مـــال كـها ؟ ومــا هـي أهـدافــها ؟

*     *      * 
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أنشطـة مـقـتـرحـة 

العــــربيـــة  للمــملكــــة  اإلعالمـيــــة  السيــاســـة  وثيـقـــة  عـلـــى  اإلطـــــــالع   : أواًل 
الســـعــودية، وهـــي تتكـــون مـــن تمهيـــد ، وثالثيـــن مـــادة ، تتنـــاول مختلـــف 
الجوانـــب الثقافيـــة والفكريـــة واالجتماعيـــة والسياســـية والمهنيـــة لنشـــاط 
اإلعـــالم . وهي سياســـة إعالميـــة ناضجة ، جيـــدة الصياغة ، غزيـــرة المعاني ، 
مهنيـــة األفـــكار ، عميقـــة المضاميـــن ، تحـــدد األطـــر واألهـــداف والمقاصـــد 
الكليـــة، وتمثـــل "البوصلـــة" األخالقية والمهنيـــة التي توجه مســـيرة اإلعالم . 

ثانيًا : محاولة التعرف على ماّلك إحدى الوسائل اإلعالمية ومعرفة أهداف الماّلك، 
وذلك عبر الخطوات اآلتية :

 1. اختر إحدى الوسائل اإلعالمية ، إما صحيفة يومية أو إذاعــة ، واألفضل أن 
تكون قناة فضائية . 

 2. حاول البحث عن المالك أو المالك ومعرفة أسمائهم وجنسياتهم .

 3. حـــاول البحـــث عن اســـم المدير المســـؤول عن صياغة الخطـــاب اإلعالمي 
وتوجيهه. 

 4. حاول البحث عن أهداف الوسيلة اإلعالمية وسياستها سواءًا على صفحاتها 
أو في موقعها اإللكتروني . 

*     *      *
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الفصل الثاني : اإلعالم واالتصال الجماهيري     

¿ تعريف االتصال . 
¿ مستويات االتصال . 

¿  نماذج االتصال . 
¿ مكونات عملية االتصال .

¿ وظائف االتصال الجماهيري 
  » وسائل اإلعالم « .

¿ اإلعالم ... وأنواعه . 
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الفصل الثـاني : اإلعالم واالتصال اجلماهريي 
ســـوف نســـتعرض في هذا الفصل مباديء أساســـية لفهم عملية االتصال ، ووظائف 

اإلعالم ، وضرورة تفكيك الكتلة اإلعالمية وتصنيفها .

أواًل : تعريف االتصــال  

هناك  عدة تعريفات لإلتصال  ومنها التعريف اآلتي :
» االتصال عملية يقوم بها الشخص في ظرف ما ، بنقل رسالة ما ، تحمل المعلومات، 
أو اآلراء، أو االتجاهـــات ، أو المشـــاعر ، إلـــى اآلخرين ، عن طريـــق الرموز ، لتحقيق 

أهداف معينة � .

ثانيــًا : مـستويات االتصــال  

لعملية االتصال عدة مستويات وذلك على النحو التالي :
1. االتصال الذاتي : بين الشخص ونفسه . 

2. االتصال الشخصي : بين شخص وآخر .

3. االتصال اجلمعي : بين مجموعة من األفراد . 

4. االتصال العام : بين فرد ومجموعة كبيرة من األفراد . 

5. االتصــال الوســطي : وهـــو اتصال يجمع بعـــض خصائص االتصـــال الجماهيري 
واالتصال الشخصي مثل الدائرة التلفزيونية المغلقة . 

6. االتصال اجلماهريي: وهو الذي يتم باستخدام وسائل اإلعالم الجماهيرية، ويصل 
إلى جمهور عريض ، متباين االتجاهات والمســـتويات ، واألفراد غير معروفين 
للقائـــم باالتصـــال ، تصلهم الرســـالة فـــي نفس اللحظة ، وبســـرعة فائقة، مع 
مقـــدرة على خلـــق رأي عام ، وعلـــى تنمية اتجاهات وأنماط من الســـلوك غير 

موجودة أصـاًل، والمقدرة على نقل األفكار والمعارف والترفيه .
  واالتصال الجماهيري هو التسمية العلمية لإلعالم . 
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ثالثـًا : نـماذج االتصـال   

النماذج هي أدوات رمزية تساعدنا على فهم الظاهرة أو النظام ، وإدراك العالقات بين 
العناصر األساسية في تلك الظاهرة . وهناك نماذج متعددة لتفسير عملية االتصال 

نستعرض بعضًا منها على النحو التالي :  
أ . بعض  مناذج االتصال : 

ب.منوذج الزويــل :

وهو من النماذج المهمة لتفســـير االتصال ، ويتكون من خمســـة أســـئلة للتعبير  عن 
العملية االتصالية وهي  : 

من هو املرسل واملتصل ومصدر الرسالة والقائم باالتصال ؟مـــن ؟1
ما هي الرسالة واملضمون واحملتوى ؟يقول ماذا  ؟2
ما هي الوسيلة والقناة اليت تنتقل بواسطتها الرسالة ؟بأية وسيلة ؟3
من هو املستقبل واملتلقي املستهدف بهذه الرسالة ؟ لـمـــن ؟4
   ما هو التأثري الذي حيدث على املستقبل واملتلقي ؟وبـأي تأثري ؟5
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رابعـًا : مـكونات عـمـلية االتصـال  

من خالل عشرات النماذج والنظريات المفسرة لعملية االتصال فإنه يمكن تلخيص 
مكونات هذه العملية بالعناصر التالية :

املرسل : القائم باالتصال الذي يقوم بتوجيه الرسالة ويسمي المصدر أيضًا .  .1

املتلقي أو املستقبل : سواءًا أكان فردًا أم جماعة أم مؤسسة أم جمهورًا واسعًا .   .2

الرسالة أو املضمون أو احملتوى : المعلومات أو اآلراء أو المشاعر أو االتجاهات بالرمز  أو   .3
الحركة أو اللفظ أو الصوت أو الصورة .... الخ . 

الوسيلة : مثل التلفزيون أو اإلذاعة أو الصحيفة أو المجلة أو الموقع اإللكتروني.   .4

التشويش : مثل التشويش اإللكتروني الذي يعيق الرسالة ، أو التشويش الداللي في   .5
بنــاء الرسالة نفسها . 

رجع الصدى: وهو رد الفعل الراجع من المســـتقبل إلى المرســـل ، وقد يكون سلبيًا أو   .6
إيجابيًا. 

األثر : وهو نتيجة االتصال سواءًا نفسي أو اجتماعي .   .7

بيئــة االتصــال أو الســياق : وهي الظـــروف االجتماعية أو السياســـية أو الثقافية التي   .8
يجري فيها االتصال . 

خامسـًا : وظائف االتصـال اجلــمـاهــريي  » وسـائل اإلعــالم« 

1. وظيفة األخبـار : نقل األخبار سـواءًا أكانت محلية أم إقليمية أم دولية ، مهما كان 
نوعها اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو رياضية . 

2. وظيفــة اإلعــالم والتعليــم : تقديم المعلومات في مجاالت الحياة المختلفة التي تزيد 
من ثقافة اإلنسان ، وتكسب المتلقي مهارات جديدة . 
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3. وظيفــة ترابــط اجملتمع ونقــل تراثـه : ربط أفراد المجتمـــع بعضهم ببعض ، ونقل تراث 
المجتمـــع وقيمـــه وعاداتـــه وتقاليـــده ولغتـــه ، والمحافظة على تماســـكه ووحدته ، 
وحمايـــة كيانه ومعتقداته ، وتوحيـــد أفراد المجتمع لتحقيـــق أهدافهم وأهداف 

مجتمعاتهم.

4. وظيفــة الرتفيــــه : تحقيق بعض اإلشـــباعات النفســـية واالجتماعيـــة ، وإزالة التوتر 
اإلنساني على مستوى األفراد والجماعات . 

5. وظيفة الرقابة :حماية المجتمع من المخالفات ، وصيانته من الفساد . 

6. وظيفــة اإلعــالن والرتويج : ترويج  الســـلع والمنتجات والخدمات ، وتنشـــيط الحركة 
االقتصادية والتجارية . 

7. وظيفــة تكويــن اآلراء واالجتاهــات : وهـــي وظيفة مكلمة للوظائـــف األخرى المذكورة 
ســـابقًا وال تنفصـــل عنها ، وإنما ذكـــرت ألهميتها في تشـــكيل اآلراء واالتجاهات 

لدى الجمهور .

وهكذا نجد أن كل وســـيلة إعالمية ، عالميـة أو محلية ، ســـواءًا تلفزيون أو إذاعة أو 
قنـــاة فضائيـــة أو صحيفة أو مجلة ،  فإنها تأخـــذ وظيفة أو أكثر من هذه الوظائف 

األساسية لالتصال الجماهيري .
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سادسًا : اإلعــــالم .. وأنـواعــــه 

1. تعريــف اإلعــالم : إن اإلعـــالم هـــو نقـــل المعلومات والمعـــارف ، والثقافـــات الفكرية 
والسلوكية ، بطريقة معينة، عبر أدوات ووسائل اإلعالم والنشر ، بقصد التأثير. 
2. تنــوع اإلعــالم : اإلعـــالم ليس كتلة صمـــاء واحدة ، بل هو مجاالت واســـعة ، وأنواع 

متغيرة ، ومقاييس مختلفة ، ومعايير متباينة . 
3. التصنيــف باإلنتمــاء : إذا نظرنا إلى اإلعالم من خالل االنتماء والمنطقة الجغرافية 
نالحظ أن هناك اإلعالم المحلي ، واإلعالم الخليجي ، واإلعالم العربي ، واإلعالم 

األوروبي ، واإلعالم األمريكي ، واإلعالم اآلسيوي ... وهكذا . 

4. التصنيف بامللكية : إذا نظرنا إلى اإلعالم من خالل الملكية نالحظ أن هناك اإلعالم 
الحكومـــي، واإلعالم شـــبه الحكومـــي ، واإلعالم التجاري ، واإلعـــالم الخيري مثل 

إعالم المؤسسات الدينية في الغرب القائمة على التبرعات. 
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5. التصنيــف بالتخصــص : إذا نظرنـــا إلـــى اإلعالم مـــن خالل التخصـــص نجد اإلعالم 
الرياضـــي ، واإلعـــالم الفنـــي، واإلعالم االقتصـــادي ، واإلعالم التنمـــوي ، واإلعالم 
الدينـــي ، واإلعـــالم الثقافي، واإلعالم التعليمي ، واإلعالم الطبـــي ، وإعالم المرأة ، 

وإعالم األسرة ، وإعالم الطفـــل ، وهكـذا. 

6. التصنيف باالجتاهات :  إذا نظرنا إلى اإلعالم من خالل االتجاهات والقيم حسب آراء 
بعض المتابعين ، تجدهم يطلقون أوصافًا كثيرة على أنواع متعددة من اإلعالم ،  
فهنـــاك اإلعـــالم الصــــادق ،  وهناك اإلعالم الكاذب ، وهناك اإلعالم الذي يخاطب 
العقـــول ، واإلعـــالم الـــذي يخاطـــــب العواطـــــف ، واإلعــالم الذي يثيـــر الغرائــز ، 

وهناك اإلعــالم المغرض ، واإلعــالم العدائي ، وإعالم الحرب .. وهكذا . 

7. التنــوع والوعــي اإلعالمــي : إن الوعـــي بتنوع اإلعـــالم هو الذي يســـاعد المتلقي على 
المقارنة والتصنيف والفرز ، فال يكون تعامله مع اإلعالم ككتلة واحدة صماء ، بل 

يكون أفقه واسعًا لكي يستوعب الخريطة الشاملة للتنوع اإلعالمي في العالم.  

*     *      *
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كيف نفهم اإلعالم؟  

أنشطـة مـقـتـرحـة 

أواًل : حاول أن توجد مثااًل واحدًا على األقل بتســـمية وســـيلة إعالمية لكل تصنيف 
من التصنيفات المذكورة في فقرة : ) اإلعالم وأنواعه ( . 

ثانيًا : تحليل األسئلة الخمسة إلحدى الرسائل اإلعالمية ، وذلك على النحو 
اآلتي : 

أ . اختر أي مادة إعالمية ، مثل خبر في صحيفة أو مقال أو تحقيق صحفي ،   
    أو برنامج تلفزيوني ، أو إعالن تجاري ... إلخ . 

ب . قم بتحليل العملية االتصالية في هذه الرسالة اإلعالمية ، باإلجابة عن   
األسئلة الخمسة : 
1. من ؟ 

2. يقول ماذا ؟ 
3. بأية وسيلة ؟

4. لمن ؟ 
5. وبأي تأثير ؟

جـ . بإمكانك اعتبار هذا الكتاب رسالة إعالمية تقوم بتحليلها .

*     *      *
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الفصل الثالث : تأثير وسائل اإلعالم      

¿ هل تؤثر وسائل اإلعالم في األفراد والمجتمع ؟  

¿ ما هي مجاالت تأثير وسائل اإلعالم ؟ 

¿ تغيير الموقف أو االتجــاه .
¿ التغيير المعرفــي .

¿ تغيير القيم عبر التنشئة االجتماعية .
¿ تغيير الســلوك .

¿ العوامل المؤثـرة في فعالية وسائل اإلعالم . 
¿ ما هو المدى الزمني لتأثير وسائل اإلعالم ؟ 
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الفصل الثالث : تأثير وسائل  اإلعالمكيف نفهم اإلعالم؟  

الفصل الثـالث : تأثري وسائل اإلعالم
هـــذا الفصل يتعلق بقضيـــة مهمة جدًا تكاد تغيب عن أذهان معظم متابعي وســـائل 
اإلعالم ، وذلك ألسباب عديدة ، ومن أهمها أن وسائل اإلعالم نفسها ال تتحدث عن 

هذا الموضوع .

أواًل : هل تؤثر وسائل اإلعالم يف األفراد واجملتمع ؟  

1. من الحقائق الثابتة أن وسائل اإلعالم تؤثر في األفراد والمجتمعات ، بل إنها تؤثر 
في مجرى تطور البشـــر ، وأن هناك عالقة ســـببية بين التعرض لوســـائل اإلعالم 

والسلوك البشري . 
2. يختلف تأثير وســـائل اإلعالم حســـب وظائفها ، وطريقة اســـتخدامها ، والظروف 
االجتماعية والثقافية ، واختالف األفراد أنفسهم ، وقد تكون سببًا إلحداث التأثير، 

أو عاماًل مكماًل ضمن عوامل أخرى . 
3. آثار وســـائل اإلعالم عديدة ومختلفة ، ومتنوعة الشـــدة، قد تكون قصيرة األمد أو 
طويلة األمد، ظاهرة أو مستترة ، قوية أو ضعيفة ، نفسية أو اجتماعية أو سياسية 

أو اقتصادية . 
4. تأثير وسائل اإلعالم قد يكون سلبيًا ، وقد يكون إجيابيًا . 

ثانيـًا : ما هي مـجاالت تأثري وسـائل اإلعــالم ؟ 

هناك مجاالت عديدة ركزت عليها البحوث اإلعالمية لتأثير وســـائل اإلعالم ، وهي 
على النحو اآلتي : 

1. تغيير الموقف أو االتجاه . 
2. التغيير المعرفي . 

3. تغيير القيم عبر التنشئة االجتماعية. 
4. تغيير السلوك سواءًا أكان السلوك مفيدًا ، أم ضارًا . 

وسنقوم بتوضيح كل منها بشكل مستقل في الفقرات القادمة .
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ثالثـًا  : تغيري املوقف أو االجتــاه 

 وهـــو مـــن أبرز وأوضـــح مظاهر تأثير وســـائل اإلعـــالم حيث  يقصـــد بالموقف رؤية 
اإلنسان لقضية ما ، أو لشخص ما ، أو لقيمة، أو لسلوك ، وشعور اإلنسان تجاه هذا 
الشـــيء ، إما ســـلبًا أو إيجابًا، رفضًا أو قبواًل ، حبًا أو كراهيًة ، عداءًا أو مودة، وذلك 

بناءًا على ) المعلومات ( التي تتوافر لإلنسان . 
ووســـائل اإلعـــالم عـــادًة هي التي تزودنـــا ) بالمعلومـــات ( أو بالجـــزء األعظم منها ، 

وبالتالي فـإن وسائل اإلعالم تؤثر على فهمنا ، ومواقفنا ، وحكمنا على األشياء . 
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الفصل الثالث : تأثير وسائل  اإلعالمكيف نفهم اإلعالم؟  

رابعــًا : التغيري املعرفــي  

وهي درجة متقدمة من تأثير وسائل اإلعالم وذلك على النحو التالي :

1. المعرفـــة هي مجمـــوع كل المعلومات التي لدى الفرد ، وتشـــمل االعتقادات 
والمواقف واآلراء والسلوك .

2. المعرفـــة أعم وأشـــمل من الموقـــف أو االتجاه ، الذي يعد جـــزءًا من جزئيات 
المعرفة. 

3. التغييـــر المعرفـــي أعمـــق أثرًا في حياة اإلنســـان ، بخالف تغييـــر الموقف أو 
االتجـــاه الذي يكـــون طارئًا أحيانًا ويزول بزوال المؤثـــر ، أما التغيير المعرفي 

فهو بعيد الجذور ، ويمر بعملية تحول بطيئة تستغرق زمنًا طوياًل . 

4. تؤثر وســـائل اإلعالم في التكويـــن المعرفي لألفراد من خالل عملية التعرض 
طويلة المدى لوســـائل اإلعالم كمصادر للمعلومات ، فتقوم باجتثاث األصول 
المعرفيـــة القائمـــة لقضيـــة أو لمجموعة قضايا لدى األفـــراد ، وإحالل أصول 

معرفية جديدة بداًل منها . 
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خامسـًا : تغيري القيم عرب التنشئة االجتماعية

1. في كل مجتمع هناك مؤسسات تقوم بتنشئة األفراد وتثقيفهم وتعليمهم السلوك 
المقبـــول اجتماعيا ، وتزويدهـــم بالمعارف والعقائد والقيم التي تشـــكل هويتهم 

الثقافية والحضارية ، مثل البيت والمدرسة . 

2. مع التوسع الهائل لوسائل اإلعالم تضاءل دور مؤسسات التنشئة األساسية كالبيت 
والمدرســـة ، وأصبحت وســـائل اإلعالم صاحبة الدور  األكبر المسيطر في عملية 

التنشئة االجتماعية . 

3. إن كثـيرًا مما نسمعه أو نقرؤه أو نشاهده في وسائل اإلعالم ال يخلو من هدف ، 
. ) Value Loaded ( . � ويعبر عن ذلك علميًا بأنه » مشحون بالقيم

4. إن الرسالة اإلعالمية سواءًا كانت في شكل خبر أو فكاهة أو برنامج وثائقي فإنها 
تســـتطيع أن تعمـــل علـــى إزالة قيمة مـــن القيم وتثبيت أخرى محلها ، أو ترســـيخ 
شـــيء قائم والتصدي آلخر قادم ، وهذا بالضبط هو مفهوم التنشـــئة االجتماعية 

في أبسط صورها . 

سادسًا  : تغيري الســلوك 

1. إن الســـلوك البشـــري ال يمكـــن التحكـــم فيه مـــن خالل عامل واحد فقـــط ، وإنما 
يحدث نتيجة عوامل متعددة . 

2. قـــد يكون تغيير الســـلوك البشـــري نتيجة تغيير في الموقـــف واالتجاه ، أو نتيجة 
تغييـــر معرفـــي عميـــق ، أو نتيجـــة تنشـــئة اجتماعيـــة طويلة األمـــد ، أو قد يكون 
الســـلوك ناشئًا عن مؤثرات وقتية بســـيطة مثل تغيير السلوك الشرائي ، واإلقبال 

على ألوان أو نوعيات معينة من المالبس . 

3. مهما كانت أســـباب تغيير الســـلوك فإن لوســـائل اإلعالم دور ما ، يزيد أو ينقص، 
في إحداث التغيير والتأثير بشكل عام ، وذلك حسب متغيرات البيئة ، والمحتوى، 

والوسيلة ، والجمهور والتفاعل .
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سابعـًا : العوامــل املؤثـرة يف فــعالية وسائل اإلعــالم 

هناك عوامل متعددة تؤثر على فعالية وسائل اإلعالم وقدرتها على التأثير والتغيير 
وقيادة المجتمعات ، وهذه العوامل يمكن التعبير عنها بالمتغيرات التالية :

1. متغيــــرات البيئــة : وهي كافـــة الظروف السياســـية واالقتصادية واالجتماعية ، 
وهي قد تكون مســـاعدة لوسائل اإلعالم على إحداث التأثير والتغيير ، أو تكون 

عوامل تضعف فعالية وسائل اإلعالم . 

2.  متغــريات الوســيلة : وهـــي العوامـــل المتعلقـــة بوســـائل اإلعـــالم ومصداقيتهـــا ، 
وتنوعهـــا،  وشـــمولها، وتجانســـها ، وهل هي متشـــابهة ومتســـقة أم لديها تنوع 

وتعددية إعالمية. 

3.  متغــريات احملتــوى : يلعـــب المحتوى وقدرته على االســـتمالة ، واإلقناع ، والتنوع، 
والتكـــرار، والجاذبية ، وإشـــباع حاجـــات المتلقي ، دورًا مهمًا فـــي فعالية تأثير 

وسائل اإلعالم . 

4.  متغــريات اجلمهــور : متغيرات الجمهور لها داللة كبيرة في فعالية تأثير وســـائل 
اإلعـــالم، حيث يختلف األفراد في خبراتهـــم ، وثقافتهم ، وتعرضهم االنتقائي 
لوســـائل اإلعـــالم ، وقابليتهـــم للتأثـــر ، بـــل إنـــه أحيانًا يســـتجيب الشـــخص 
الواحد بشـــكل مختلف لنفس المحتوى وفقًا لظروفه الصحية أو النفســـية أو 

االجتماعية. 

5. متغــريات التفاعــل : إن آليـــة التفاعـــل وطريقته وهل هو جماعـــي أم فردي ، كل 
ذلك يحدد مدى فعالية تأثير وسائل اإلعالم . 
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ثامنــًا : ما هو املدى الزمــين لتأثري وســائل اإلعـالم ؟ 

لوسائل اإلعالم تأثيرات مختلفة في مداها الزمني وذلك على النحو اآلتي : 
1. االســتثارة : وهي االســـتجابة الســـريعة من المتلقي ، فعلى ســـبيل المثال يؤدي 
التعرض إلى محتوى مثير للشـــهوة الجنســـية إلى استثارة بيولوجية  وجنسية 

لكل من الرجل والمرأة . 
   ويـــؤدي التعـــرض إلى محتوى عنيف أو مخيف إلى تنبيه بيولوجي واســـتجابة 

انفعالية وجدانية، وهكذا . 
  وهنـــاك أيضًا االســـتثارة الجماعيـــة للجماهير ، خالل فتـــرة قصيرة محدودة ، 

لمدة أيام أو أســـابيــع، تجاه قضية ما أو حدث ما .

2. التأثــري قصــري املــدى : في ظـــل متغيرات البيئـــة والمحتوى والوســـيلة والجمهور 
والتفاعـــل فإن هناك تأثيرًا لوســـائل اإلعالم يـــؤدي إلى حدوث تغييرات قصيرة 

األمد في الفهم واالتجاهات ، والقيم والسلوك. 

3. التأثري بعيد املدى : إن تكرار التعرض لبعض أنواع المحتوى ، في بعض البيئات ، 
لبعض أعضاء الجمهور ، يؤدي إلى إحداث تغيير طويل األمد ، عميق الجذور، 
في البناء المعرفي، واالتجاهات ، والقيم، والسلوك ، ويحدث ذلك على مستوى 

األفراد أو المجتمع ككل . 

*     *      *
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أنشطـة مـقـتـرحـة 

أواًل : اإلطالع على الكتب المتخصصة التي عرضت نظريات التأثير اإلعالمي : 
1. كيف تؤثر وسائل اإلعالم . د. محمد الحضيف .

2. نظريات التأثير اإلعالمي د. محمد بن سعود البشر .

3. مباديء علم االتصال ونظريات التأثير . د. محمود حسن إسماعيل .

4. نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير . د. محمد عبد الحميد . 

ثانيـــًا : حـــدد من وجهة نظرك الشـــخصية ، جانبًا من جوانب الحياة كان لوســـائل 
اإلعالم دور بارز في التأثير عليه ، سواءًا في مجال تغيير الموقف ، أو التغيير 
المعرفـــي ، أو التغيـــر في القيم، أو التغير في الســـلوك ، ســـواءًا كان التغيير 

والتغير سلبيًا أو إيجابيًا . 
أذكر هذا الجانب أو الموقف أو الرأي أو الســـلوك وكيف كان تأثير اإلعالم   

عليه ، وكم كانت الفترة الزمنية لحدوث التغيير . 
هـــذه المهمة هي محاولة شـــخصية للتفكير والتأمل وإبـــداء الرأي واالجتهاد   

فيــه ، بغض النظر عن الحكم عليه بالصواب أو الخطأ . 

*     *      *
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الباب األول
كيف نفهم اإلعالم؟     الفصل الرابــع : من أساليب وسائل اإلعالم في إحداث التأثير 

الفصل الرابع : من أساليب إحداث التأثير      

¿ حارس البوابـة اإلعالميـة .

¿ وضع األجندة وترتيب األولويات . 
¿ التأثير التراكمي طويل األمد .
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الباب األول
الفصل الرابــع : من أساليب وسائل اإلعالم في إحداث التأثير كيف نفهم اإلعالم؟  

الفصل الرابــع : من أساليب وسائل اإلعالم يف إحداث التأثري
أظهرت دراسات ونظريات وأبحاث االتصال الجماهيري على مدى عشرات السنين أن 
هناك أساليب محددة تمـارس فيها وسائل اإلعالم سلطتها في إحداث التأثير ، ومن 

هذه األساليب ما يأتي : 

 ) GATE-KEEPER ( أواًل : حارس البوابـة اإلعالميـة

ويمكن توضيح هذا األسلوب بالنقاط التالية :
1. هناك رحلة تقطعها المادة اإلعالمية حتى تصل إلى الجمهور المستهدف . 

2. علـــى طـــول الرحلة توجد نقاط أو )بوابــات( يتم فيها اتخاذ قرارات بما يدخل 
وما يخرج .

3. فـــي كل بوابـــة هناك ســـلطة لفرد أو لعدة أفراد لتقرير مـــا إذا كانت المادة 
اإلعالميـــة ســـتمر أم ال ؟ ، وإذا كانـــت ســـتنتقل بنفس الشـــكل أو بعد إدخال 

تعديالت عليها .

4. مفهوم » حراســـة البوابة « يعني الســـيطرة على مكان استراتيجي في سلسلة 
االتصال بحيث يصبح لحارس البوابة سلطة اتخاذ القرار فيما سيمر من خالل 

بوابته ، وكيف سيمر ، حتى يصل في النهاية إلى الجمهور المستهدف . 

¿  العوامل اليت توجه قــرار حارس البوابة اإلعالمية : 
1. أهداف ماّلك الوسيلة اإلعالمية ، الذين يقومون بتمويلها . 

2. متطلبات المعلنين وشروطهم ، وطرق إرضائهم .
3. معايير الجمهور وتوقعات ردود فعله . 

4. المعايير المهنية ، وسياسة الوسيلة اإلعالمية. 
5. ضوابط األنظمة والقوانين . 
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الباب األول
كيف نفهم اإلعالم؟     الفصل الرابــع : من أساليب وسائل اإلعالم في إحداث التأثير 

6. معاييـــر المجتمع وقيمه وثقافته وتقاليده ، حســـب أهميتهـــا وأولويتها لدى 
مالك الوسيلة.

7. المعايير الذاتية ، والسمات الشخصية ، والدوافع والميول واالتجاهات ، لدى 
الشخص الذي يقوم بمهمة » حـراســة البوابـــة « . 

وتختلف هذه العوامل بحسب قوتها وترتيبها من وسيلة إلى أخــرى .
 

 )AGENDA-SETTING (  ثانيًا : وضع األجندة وترتيب األولويات

ويمكن توضيح هذا األسلوب بالنقاط التاليــة : 
1. وســـائل اإلعـــالم ال تســـتطيع تقديم جميـــع الموضوعات ، وجميـــع القضايا ، 
وجميـــع األحداث ، وجميع المشـــكالت التـــي تقع في المجتمع ، ال تســـتطيع 

تقديم »مجيع ذلك«. 
2. وبناءًا  عليـه يختـار القائمون على وسائل اإلعالم »بعض« الموضوعات والقضايا، 

التي يتم التركيز عليها بشدة ، والتحكم في طبيعتها ومحتواها . 
3. هذه الموضوعات تبـدأ  في إثارة  اهتمامات الناس تدريجيًا ، وتجعلهم يدركونها، 
ويفكرون فيها ، ويقلقون بشـــأنها ، وبالتالي تمثل لدى الجماهير أهمية أكبر 

نسبيًا من الموضوعات األخرى التي ال تطرحها وسائل اإلعالم . 
4. لذلك يقال : »إن وسائل اإلعالم ال تنجح دائمًا يف إبالغ اجلماهري كيف يفكرون ؟ ، ولكنها 

تنجح يف إبالغهم عما جيب أن يفكروا فيه« . 

¿  من العوامل املؤثرة يف ترتيــب األجنــدة وترتيب األولويات : 
1. طبيعة القضايا :  ترتيب األولويات يحقق نتائج قوية مع القضايا غير الملموسة 
للجمهـــور ، بحيـــث تصبـــح تلـــك القضايا ملموســـة بعـــد فترة مـــن التغطية 

اإلعالمية المتكررة . 

2. أهمية القضايا : ترتيب األولويات ينجح مع القضايا التي تسبب التهديد والخوف مثل 
التلوث واإليــدز ، أكثر من القضايا التي ال تسبب تهديدًا مباشرًا مثل اإلجهاض. 
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الباب األول
الفصل الرابــع : من أساليب وسائل اإلعالم في إحداث التأثير كيف نفهم اإلعالم؟  

3. توقيــت إثـــارة القضايا : ترتيب األولويـات ينجـح بشـــكل كبيـــر باختيار التوقيت    
     الدقيق إلثارة القضايا ، واستغالل الفرص والظروف المناسبة لذلك . 

4. نــوع الوســيلة املســتخدمة : ترتيب األولويات في التلفزيـــون يحقق نتائج فعالة على 
المدى القصير ، أما في الصحف فهو يحقق تأثيرات أقوى على المدى البعيد. 

 ) LONG-TERM EFFECT (  : ثالثًا : التــأثري التـراكـمـي طـويل األمــد

تســـتخدم وسائل اإلعالم في العالم سلطتها إلحداث التأثير التراكمي طويل األمد 
على النحو اآلتــي : 

1. تبدأ مجموعة من وسائل اإلعالم  في تركيز اهتمامها على نقل رسائل حول 
موضوع محدد ) مشكلة - موقف - قضية ( . 

2. علـــى مـــدى فترة ممتدة من الزمن تســـتمر وســـائل اإلعالم في نشـــر أو إذاعة 
رسائلها حول الموضوع بشكل دائم ومنظم ومتكامل فيما بينها . 

3. يبـــدأ أفـــراد الجمهور في االهتمام بهذه الرســـائل ، وتدريجيـــًا يبدأ المجتمع 
المكون من هؤالء األفراد في تكوين فهمه العام والمتشابه للموضوع ، والمستمد 

من مضامين وسائل اإلعالم التي تضمنتها رسائل هذه الوسائل . 

4. مع زيادة طرح الوســـائل اإلعالمية للموضوع يتكون فهم عام مشـــترك  حوله ، 
وبالتالي يتم تشـــكيل أو إعادة تشـــكيل المعاني والمعتقدات واالتجاهات ، التي 

تعمل كمرشد لسلوك جمهور وسائل اإلعالم .

5. وعلـــى هـــذا فإن التغيـــرات التي حدثت نتيجة التعرض لوســـائل اإلعالم لدى 
األفـــراد تتراكم، ويتولـــد عنها ببطء معتقدات واتجاهـــات جديدة ، تؤدي إلى 

تغير واضح في أنماط السلوك المرتبط بالموضوع .

6. تحدث مثل هذه التغيرات طويلة األمد على مســـتوى مجتمع بذاته ، أو على 
مستوى ثقافة إقليمية معينة ، أو على مستوى عالمي . 
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الباب األول
كيف نفهم اإلعالم؟     الفصل الرابــع : من أساليب وسائل اإلعالم في إحداث التأثير 

ويالحــظ يف هذا األسلوب ما يلي : 
1. إن وجــــود التعدديـــة اإلعالميـــة وتنـــوع الوســـائل واختالفها فيما بينهـــا وتضارب 
مصالحهـــا أحيانـــًا فهذا كله ال يلغي وجود توافق ضمني بين »بعض« الوســـائل، 
حـــول »بعض« القضايـــا والمواقف واالتجاهات ، يحدث فيهـــا التأثير التراكمي 

طويل األمد . 

2. لقد ســـاهمت الثورة الرقمية واإلعالم الجديد في كسر احتكار مؤسسات اإلعالم 
التقليديـــة، والتقليـــل بصـــورة مـــا من ســـلطتها ، وإضعـــاف تأثيرها نســـبيًا على 

المجتمعات والثقافات المختلفة.

*     *    *



التربية اإلعالمية68

الباب األول
الفصل الرابــع : من أساليب وسائل اإلعالم في إحداث التأثير كيف نفهم اإلعالم؟  

أنشـطـة مــقـتـرحـة 

أواًل  : قـــارن بيـــن نشـــرة األخبـــار فـــي فترة واحدة ) خـــالل ثالث ســـاعات ( في ثالث 
قنوات فضائية ، وتعرف من خالل ترتيب األخبار والزمن المتاح لكل خبر على 

أولويات كل قناة . )من األفضل أن تكون القنوات من بلدان مختلفة ( . 

ثانيـــًا : قـــارن بيـــن أخبار الصفحـــة األولى في يوم واحد في ثـــالث صحف مختلفة ، 
وتعرف من  خالل المقارنة على أولويات كل صحيفة . )من األفضل  أن تكون 

الصحف من بلدان  مختلفة ( . 

*     *      *



ما الذي يخفيـه عنا اإلعالم؟ 

الباب الثاني

¿  الفصل األول : تصنيع المادة اإلعالمية . 
¿  الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها .

¿  الفصل الثالث : القولبة وتصنيع الصورة النمطية . 
¿  الفصل الرابع : المصطلحات اإلعالمية .  

¿  الفصل الخامس : الدعاية ) البروباجندا ( . 
¿  الفصل السادس : التضليل اإلعالمي .

¿  الفصل السابع : أخالقيات اإلعالم .
¿  الفصل الثامن : اإلعالن واالستهالك . 

¿  الفصل التاسع : أخالقيات اإلعالن .  
¿  الفصل العاشر : الثقافة الهابطة واإلعالم السلبي .
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الفصل األول : تصنيع المادة اإلعالمية
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

¿ تصنيع األخبار في وكاالت األنبــاء . 
¿ تصنيع نشرة األخبار .

¿ تصنيع الصحيفة اليوميــة .
¿ تصنيـع البرنامج التسجيلي

  والوثائقــي.
¿ تصنيـع الدرامــا .

¿ النتيجــة . 

الفصل األول : تصنيع المادة اإلعالمية     



الفصل األول : تصنيع المادة اإلعالمية
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الباب الثاني
ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

الفصل األول : تصنيع املادة اإلعالميــة 

1. المـــادة اإلعالميـــة فـــي صحيفة أو إذاعـــة أو قناة تلفزيونية أو أي وســـيلة إعالمية 
تقليدية أو جديدة ليست عرضًا بسيطًا للواقع الخارجي بل هي مادة مصنـّـعة . 

2. يقوم المرسل أو القائم باالتصال بتشكيل هذه المادة وصناعتها . 
3. يتاح للمرســـل أو القائم باالتصال اتخاذ قـــرارات وخيارات عديدة جدًا ،  ومتنوعة 

للغاية، للتحكم في شكل الرسالة اإلعالمية التي يريد صناعتها . 
4. لكـــي يتـــم توضيح هذه الحقيقة سنســـتعرض مجموعة من األمثلـــة ، توضح دور 

المرسل أو القائم باالتصال في تصنيع المادة اإلعالمية .

أواًل : تصنيع األخبار يف وكاالت األنبــاء  

1. تقوم وكاالت األنباء يوميًا وعلى مدار الســـاعة ببث حزم إخبارية لوســـائل اإلعالم 
حول العالم ، على شكل مادة تلفزيونية ، أو صور فوتوغرافية ، أو نصوص مكتوبة .

2. تختار وكالـة األنباء األحداث التي تغطيها واألحداث التي ال تغطيها . 
3. تختار وكالة األنباء األخبار التي تبثها واألخبار التي ال تبثها . 

4. تختـــار وكالـــة األنباء وجهة النظر التي تعرض مـــن خاللها الخبر أو حتى زاوية 
التقاط الصورة .

5. تختار وكالة األنباء طريقة صياغة الخبر وكلماته والمصطلحات المســـتعملة 
فيه .

وهكذا تقوم الوكاالت " بتصنيع " حزمة األخبار التي تصل إلى العالم . 
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الفصل األول : تصنيع المادة اإلعالمية
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

ثانيًا : تصـنيع نـشـــرة األخــبـار 

1. تتلقى غرفة األخبار في القناة التلفزيونية الحزم اإلخبارية من وكاالت األنباء ، 
ومن مكاتبها اإلعالمية ، ومراسليها ، ومصادرها الخاصة . 

2. يقوم رئيس تحرير النشـــرة بانتقاء األخبار التي ســـتعرض واألخبار التي تستبعد 
إما  لعدم أهميتها أو ألسباب أخرى .

3. يتم ترتيب األخبار حسب أهميتها من وجهة نظر القناة . 
4. يتم تحديد طول الخبر وتفاصيله وعنوانه وصيغة الخبر .

5. يتم اختيار وجهة النظر التي يعرض من خاللها الخبر ، مع اقتباسات المتحدثين، 
ومشاركة المعلقين .

6. يتم اختيار الصور المرافقة ، والخرائط ،  ومادة الفيديو ، والرسوم التوضيحية ...إلخ .
وهكذا يتم " تصنيع " نشرة األخبار . 
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الباب الثاني
ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

ثالثــًا : تصـنيع الصـحـيفة اليومــيــة 

1. تحتوي الصحف اليومية الورقية عشرات الصفحات ، وتزيد كلماتها يوميًا على 
100 ألف كلمة . 

2. تزود وكاالت األنباء الصحف بعشـــرات األخبار وآالف الكلمات يوميًا ، وكذلك 
الصور الصحفية ، باإلضافة إلى  تقارير مراسلي الصحيفة ، ومحرريها ، ومقاالت 

الرأي وغير ذلك . 
3. يقوم رئيس التحرير ومدير التحرير والمشرف على كل صفحة بتحديد ما يتم 

نشره ، وما ال يتم نشره . 
4. يتم تحديد ما ينشر على الصفحة األولى ، وما ينشر في الصفحات الداخلية .

5. يتم تحديد حجم العنوان ، ومســـاحة المادة ، والصور المرافقة ، حســـب أهميتها 
من وجهة نظر الصحفية ....إلخ

وهكذا يتم  » تصنيع « الصحفية الورقيـــّة اليومية .

رابعـًا : تصنيـع الربنامج التسجيلي والوثائقــي

1. يقوم منتج البرنامج باختيار الموضوع وتحديد هدف البرنامج . 
2. يتم تقديم البرنامج من خالل رؤية أو وجهة نظر ، نابعة من الموضوع ، ومن ذاتية 

المنتج والمخرج والمعد ، والوسيلة اإلعالمية . 
3. يتم اختيار طريقة بناء النص أو السيناريو.

4. يتـــم التحضيـــر للتصوير للمواد المرئية من زوايا معينـــة وبصورة محددة لتعزيز 
هدف البرنامج .

5. يتم تنفيذ المونتاج وفيه تستبعد بعض الصور ، وتحذف بعض المشاهد .
6. تضاف للمادة المؤثرات المرئية والمؤثرات الصوتية مع التعليق والمزج الصوتي. 

وهكذا يتم " تصنيع " البرنامج التلفزيوني التسجيلي .  
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الفصل األول : تصنيع المادة اإلعالمية
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

خامســًا : تصــنـيع الدرامــا  

1. تعـــد الدراما المســـرحية والســـينمائية واإلذاعية والتلفزيونية مـــن أكثر المواد 
الفنية اإلعالمية تأثيرًا . 

2. ال تحتـــاج الدرامـــا إلى إشـــارة لعمليات التصنيع التي تتعـــرض لها،  وذلك ألنها 
مصنعة بالكامل .

3. القدرة التأثيرية في الدراما تظهر في كل مراحل تصنيعها ، إبتداءًا بالموضوع، 
والفكرة، والحبكة ، والشخصيات ، والصراع ، والمعالجة الفنية .

4. من المهم التأكيد على حقيقة بسيطة وهي أن منتج الدراما هو الذي يحدد من 
هو الشخص الطيب ؟  ومن هو الشخص الشرير في ذلك العمل الدرامي .

سادسًا : النـتــيــجــة  

من خالل األمثلة الســـابقة نالحظ أن المادة اإلعالمية ليســـت مجرد عرض بســـيط 
للواقع الخارجي ، بل هي مادة »مـصـنـّـعة«  ومختارة ومنتقاة ، يقوم بتصنيعها وتشكيلها 
المرســـل أو القائـــم باالتصـــال ، ســـواءًا كان كاتبًا صحفيًا أو منتجـــًا تلفزيونيًا أو 
مخرجـــًا ســـينمائيًا ، وهكذا بقيـــة الوظائف اإلعالميـــة التي تقوم بدور المرســـل أو 

القائم باالتصال .

*     *     *



الفصل األول : تصنيع المادة اإلعالمية
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الباب الثاني
ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

أنشطـة مـقـتـرحـة 

أواًل : الدخـــول عبـــر اإلنترنت إلـــى مواقع بعض وكاالت األنبـــاء العربية والعالمية، 
ومشـــاهدة الصـــور المعروضة فـــي موقع وكالـــة األنباء ، ثم اإلشـــارة إلى أي 

صحيفة أو قناة استخدمت إحدى صور تلك الوكالة . 

*     *     *
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الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها 
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها      

¿ قوة الصورة في إيصال الرسالة اإلعالميـة .
¿ الصورة التلفزيونية والتأثير  .

¿ الصورة رسالة .
¿ من نتائج ثقافة الصورة .  

¿ الصورة بين التصديق والتكذيــب .
¿ الصورة واإلعالم الجديد .



الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها 
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الباب الثاني
ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

الفصل الثانـــي : الصورة وتأثريها 

من ســـمات عصرنا الراهن أنه »عصر الصورة«،  مما يعني هيمنة الصورة  وســـيادتها 
لتكون إحدى أهم أدوات عالمنا المعرفية والثقافية واالقتصادية واإلعالمية ، والصورة 
ليست أمرًا مستجدًا في التاريخ اإلنساني ، وإنما تحولت من الهامش إلى المركز ، 
ومن الحضور الجزئي إلى موقع الهيمنة والسيادة على غيرها من العناصر واألدوات 

الثقافية واإلعالمية .

أواًل : قوة الصــورة فــي إيصـال الرسالة اإلعالمــيـة 
1. البصر أهم وأكثر حواس اإلنسان استخدامًا في اكتساب المعلومات .

2. قـــوة الصـــورة تنطلق مـــن مفهوم التصديـــق والتكذيب ، ألن الرؤيـــة البصرية هي 
أساس التصديق، ولذلك يقال »ليس راٍء كمن سمعا« . 

3. الصورة تخاطب كل البشـــر ، المتعلم واألمي ، الصغير والكبير ،  وتكســـر حاجز 
اللغات ، لذلك فهي األوسع انتشارًا . 

4. تختلـــف الصـــورة عن الكلمة المنطوقـــة أو المكتوبة ألنها ترتبط بشـــيء ملموس 
ومحســـوس ومحـــدد ، والكلمة مرتبطة بشـــيء تجريدي ، غيـــر ملموس ، ويتصف 

بالتعميم . 

5. تختلـــف الصـــورة عـــن الكلمة المكتوبة  في ســـهولة التلقـــي ، ألن القراءة تتطلب 
التأمل وإشغال الذهن ، أما الصورة فال تحتاج جهدًا ذهنيًا كبيرًا لتلقيها . 

6. الصـــورة تختلف عن النص المكتوب ، الذي يتطلب تفكيك العالقات القائمة بين 
الكلمات ، بجهد وتركيز وبطء ، بينما الصورة تعطي الرسالة دفعة واحدة.

7. من أجل ذلك انتشر المثل المشهور الذي يقول : "إن الصورة تساوي ألف كلمة".
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الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها 
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

ثانيــًا : الصـــورة التلفزيونية والتـأثيــر  

1. إن الصـــورة  فـــي التلفزيون أخذت بعـــدًا جديدًا يزيد على الصـــورة الثابتة ، فهي 
صورة حية تتكلم وتتحرك، وهذا أعطاها فعاًل تأثيريًا إضافيًا . 

2. يـــزداد تأثيـــر الصورة بســـبب تكوينها التقنـــي وبالغتها التكنولوجية ، وإشـــباعها 
باأللوان األصوات والمؤثرات ، بحيث تستفز أحاسيس المشاهد البصرية والسمعية 

وتستحوذ عليه.
3. لقد تفوق التلفزيون على كل وســـائل االتصال واإلعالم األخرى بســـبب ســـطوة 
الصـــورة المتحركـــة ، وألنـــه يأتـــي فـــي بيتك ، وفـــي غرفة نومـــك ، وفي جهاز 

الكمبيوتر الخاص بك، وجهاز الهاتف المتحرك الذي تحمله في جيبك . 
4. إن الصورة التلفزيونية المتحركة ببهائها وألوانها الزاهية جذابة ومغرية ، توحي 

باالسترخاء، وتمنح متعة التلقي . 
5. إن الصورة التلفزيونية بالغة التأثير ، بسبب سرعتها الخاطفة ، وتعاقبها الشديــد،  

فال يجد الذهن وقتًا للتفكير والتمعن والتأمل . 
6. مـــن أجـــل ذلك أصبحت الصورة الحية أكثر الوســـائل اإلعالميـــة إقناعًا، وقدرًة 

على التأثير.

تلفزيون
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الباب الثاني
ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

ثالثـًا : الصــورة رسـالـة    

1. الصورة رســـالة بين مرسل ومســـتقبل ، وهي رسالة ذات مضمون ، إما أن تكون ذات 
مضمون ســـطحي لالســـتهالك ، أو مضمون عميق له شـــفرة وألغاز يجب حلها ، أو 

مضمون يستقر في العقل الباطن للمتلقي دون أن يشعر . 

2. الصورة تعكس هدف من قام بإنتاجها وعرضها .

3. إن الصـــورة المعروضـــة أو اللقطـــة المشـــاهدة هي خيار منتجهـــا وعارضها ، فهي 
واحدة مــن بين عشــــرات أو مئـات الصور األخــرى المرتبطــة بالشـــيء نفســـه ، أو 

الحدث ) المصور ( نفسه لكن قد تم استبعادها واختيرت الصورة المعروضة .

4. عملية اختيار الصورة  تهدف إلى إرســـال رســـالة بعينها ، أو بث معنى محدد ، وقد 
تكون الرســـالة محاولة لتشـــويه الحقيقة أو مواربتها ، فزاوية اللقطة وحدودها ، 
وعملية المونتاج التي تتعرض لها ، والسياق الذي تبث فيه ، والتعليق الصوتي أو 
المكتوب الذي يصاحبها، ووقت البث ومناســـبته ، كلها عوامل تساهم في إحداث 

أثر معين ) مخطط له ( ومقصود بذاته في ذهن المتلقي . 

5. إن الصـــورة ليســـت محايـــدة ، بل هـــي متحيـّــزة أحيانًا ، وقـــادرة على إخفاء ذلك 
التحيـّـز . 

6. إن قـــراءة الصـــورة عنـــد األمي تختلف عـــن قراءتها لدى المتعلـــم والمثقف ، ألن 
المثقف يحاول الوصول إلى المعنى الكامن في ما وراء الصورة ،  وليس االكتفاء 

بالمتعة البصرية .
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الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها 
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

رابعـًا : مـن نتـائـج ثقـافـة الصــورة   

1. أصبحت الصورة تتالعب بالعقول ، وتفصل متابعها عن العالم الحقيقي ، بحيث 
ال يعود يعرف الواقع إال من خالل الصورة المتتالية المسيطرة .

2. اســـتطاعت الصورة أن تمارس هيمنة وســـلطة على المتلقي المنبهر ، والمشـــاهد 
المستهلك السلبي ، الذي تقتصر لذته على المتعة البصرية .

3. اســـتطاعت الصورة أن تكون عنصرًا أساســـيًا في تشـــكيل شـــخصية اإلنسان ، وفي 
تشكيل تصوراته عن الواقع ، بشكل يفوق خبراته الفعلية اليومية  المعاشة .

4. لقـــد أدت صناعـــة الصورة إلى هيمنة ثقافة المظهر والشـــكل ،  واإلبهار واللمعان 
واالستعراض، على حساب ثقافة الجوهر والمضمون ، والقيمة والعمق . 

5. أصبحت الصورة قادرة على توجيه ســـلوك المســـتهلك ، والتحكم بذوقه وعقله ، 
وتحديد ماذا يأكل ، وماذا يشرب ، وكيف يلبس ، وكيف يتصرف . 

6. توغلـــت الصـــورة داخـــل وعي اإلنســـان وأصبحت تؤســـس الختيـــارات وتفضيالت ،  
وتحفيزات  وتحيّــّزات ، وتطلق حاجيات ، وتحدث رغبات .

7. وفي عصر صناعة الصورة أصبحت الصورة تقيم معاداًل خياليًا للواقع ، بل يصبح 
الواقع أحيانًا صورة شاحبة عن الصورة ، فتكون الصورة هي األساس وليس الواقع، 

وأصبحت الصورة أحيانًا تسبق الواقع وتمهد له . 



الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها 
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الباب الثاني
ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

خامسـًا : الصـورة بيـن التصــديق والتــكـذيــب 

1. كان يقـــال بـــأن »الصورة ال تكــذب« ، ولكن مع ظهور أدوات اإلخراج والمونتاج »أصبح 
يف مقدور الصورة أن تكذب « .

2. مع تطور الحيل الســـينمائية والمؤثرات البصرية والرسوم ثالثية األبعاد ، ظهرت 
األفالم الســـينمائية الخيالية الحديثة بصورة مدهشـــة في درجة واقعيتها ، إال أن 
الجميـــع يعـــرف أنهـــا صناعة فنية وليســـت حقيقية ، مما جعل مقولـــة »الصورة ال 

تكذب«  جزءًا من التاريخ .
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الفصل الثاني : الصورة وتأثيرها 
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

سادسـًا : الصورة واإلعالم اجلديد

إن اندمـــاج التقنيـــات وتداخلها وتطورها خالل الســـنـوات األخيرة ، مع بـروز وســـائل 
اإلعــــالم الجديـــد ، يعطي كثيرًا من الثقافات فرصة ذهبية جديدة إلثبات وجودهم ، 
وحماية أنفسهم ، وتدعيم ذواتهم ، من خالل المشاركة بفعالية في معركة الصورة 
العالميـــة ، التـــي أصبحت متاحة للجميع ، بل إن آلة التصوير الفوتوغرافي وتصوير 

مقاطع الفيديو أصبحت ترافقنا باستمرار ضمن الهواتف المتنقلة في جيوبنا . 

*     *     *
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الباب الثاني
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أنشطـة مـقـتـرحـة 

كيف تبين رسالة من خالل الصورة ؟ :
1. اختر موضوعًا واحدًا للتصوير . 

2. قـــم بالتقـــاط صورتيـــن عبر كاميرا جهـــاز الهاتف المتنقل حـــول الموضوع 
نفســـه ، كل صـــورة تعطـــي معنى مغايرًا للصـــورة األخرى ، أو يكـــون المعنى 

متناقضًا . 

3. مثال ذلك : 

• موضوع الصورة : المدينة التي أسكن فيها . 
• الصورة األولى تعطي انطباعًا جمياًل عنها . 

• الصورة الثانية تعطي انطباعًا سلبيًا عن هذه المدينة . 
• وهكــذا . 

*     *     *
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الفصل الثالث : القولبـة وتصنيع الصـورة النمطيــة
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

الفصل الثالث : القولبة وتصنيع الصورة النمطية      

¿ الفرق بين التعميـم والقولبـة . 
¿ ما هي القولبة والصورة النمطيــة ؟ 

¿ كيف تحدث القولبة ؟ 
¿ القولبة والتنميط في القوانين 
والمواثيق األخالقية اإلعالمية .

¿ خطورة القولبة والتنميط .
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الفصل الثالث : القولبـة وتصنيع الصـورة النمطيــة
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

الفصل الثالث : القولبـة وتصنيع الصـورة النمطيــة 

أواًل : الفـرق بيـن التـعـمــيـم والقـولبـة 

1. بالرغم من أن التعميم وإصدار األحكام العامة من أكثر األخطاء الفكرية تكرارًا 
لـــدى اإلنســـان ، إال أننـــا ال نســـتطيع العيـــش في حياتنـــا بدون درجـــة معينة من 
التعميم ، فهو يحدث بشكل عرضي ال إرادي ، وذلك ألن عقولنا محدودة وحوادث 
العالـــم غيـــر محدودة ، وهناك الكثير من الوقائع التي تحدث في امتدادات زمانية 
ومكانية بعيدة عن حواســـنا ، ونحتاج إلى إصدار أحكام عامة عليها لكي نســـتطيع 

استيعابها والتعامل معها . 

2. إن عملية التعميم الفكرية العرضية ، الناتجة عن قصور العقل البشري ، ونقص 
المعرفـــة والمعلومـــات ، تختلف تمامًا عن االعـتـداء اإلعـالمـــي على اآلخرين بعملية 

القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية. 
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الفصل الثالث : القولبـة وتصنيع الصـورة النمطيــة
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

ثانيًا : ما هي القولبة والصورة النمطيــة ؟

1. إن مفهـــوم الصـــورة النمطية ) Stereotype( مفهوم مســـتعار مـــن عالم الطباعة ، 
ويعني الصفيحة التي تستخدم إلنتاج نسخ مطابقة لألصل . 

2. تـــم اســـتخدام هـــــــذا المصطلح ليصـــف ميـــل اإلنســـان إلى اختـــزال المعلومات 
والمدركـــــات ،  ووضع الناس واألفكار واألحـــداث في قوالب عامة جامدة ، بحيث 
يمثـــل رأيـــًا مبســـطًا ، أو موقفـــًا عاطفيًا ، أو حكمـــًا متعجاًل غير مدروس ، يتســـم 

بالجمود وعدم التغير . 
3. تصنيع الصورة النمطية  ) Stereotype( هي عملية إعالمية متعمدة مخطط لها، 
الختزال وتبســـيط مخل للصورة العامة لشـــخص ، أو جماعة ، أو فئة اجتماعية ، 
أو شـــعب ، بحيث تختزل في مجموعة قليلة من الســـمات ،  تســـتدعي ردود أفعال 

معينة من الجمهور . 
4. إن القولبـــة وتصنيـــع الصـــورة النمطيـــة الســـلبية تحـــدث نتيجة تشـــويه متعمد 
للحقائق، والتعميم المفرط ، وبعضها غير مســـتند إطالقا إلى الواقع ، وهي من 
أخطر ما تقوم به وســـائل اإلعالم واالتصال الجماهيري ، ومن أشـــد أشكال الظلم 

الذي يتعرض له البشر في هذا العصر . 
5. تزداد تعقيدات مشكلة القولبة والتنميط وخطورتها ألنه ال مجال لألفراد الختبار 
سمات أية صورة نمطية أو التحّقــق منها من خالل الخبرة الشخصية ، ألن وسائل 
اإلعالم أصبحت هي المصدر الرئيس لكل أفكارنا وتصوراتنا ، عن الدول والشعوب 

والثقافات والديانات ..الخ . 
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ثالثـًا : كـيـف حتـدث القــولبــة ؟

القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية ليست مشكلة معرفية بسبب » نقص 
المعلومات«، بل هي عــدوان مــعـنوي  مــتـعـمد ومـخـطــط لـه يتم بالطريقة اآلتية :

1. تتـــم عمليـــة القولبـــة والتنميط وتصنيع الصـــورة النمطية الســـلبية بإلصاق 
وتعميم مجموعة من الســـمات الســـلبية ، والصور الكريهة ، واألوصاف المنفرة 

على المستهدف .
2. تقوم وســـائل اإلعالم بالتأكيد على هذه الســـمات والمبالغة فيها ، وتكرارها، 
وتوضيحهـــا ، وترســـيخها ، حتى تتالشـــى أي جوانب إيجابيـــة أخرى في صورة 

المستهدف .
3. تقوم وســـائل اإلعالم بالبحث عن أي شـــواهد ، أو أحداث أو ممارســـات، مهما 

كانت نادرة ، لتأكيد الصورة النمطية السلبية وترسيخها .
4. يتـــم إحـــكام عملية القولبـــة والتنميط بمـــرور الوقت ، 
وتتابـــع الزمن ، والتكرار المســـتمر، والعمل الدؤوب  في 
إبراز الصورة النمطية الســـلبية ، وتنوع أساليب عرضها، 
واختـــالف طرق معالجتها ، واســـتخدام وســـائل اإلعالم 
المقـــروءة والمســـموعة والمرئيـــة واألفالم الســـينمائية 

أيضًا . 
5. إذا نجحـــت عملية القولبـــة والتنميط وتصنيع الصورة 
السلبية فإن الضحية يجد من اآلخرين مشاعر الكراهية 
والنفور ، واالشـــمئزاز واالحتقـــار ، وأحيانًا الخوف منه ، 
بل والرغبة في التخلص منه ، مما يجعله أحيانًا معرضًا 

للخطر. 
6. قـــد يكون ضحية القولبـــة والتنميط فئة اجتماعية ، أو 

شعب ، أو أمة بكاملها. 
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رابعــًا : القولبـة والتنميط يف القوانني واملواثيق األخالقية  اإلعالمـية 

نظرًا لما تمثله عملية القولبة والتنميط من ظلم فادح ، واستغالل سلطة اإلعالم في 
االعتداء المبرمج والممنهج  على اآلخرين ، فقد نصت عشرات المواثيق اإلعالمية 
علـــى عـــدم التصوير النمطـــي ألي اتجاه فكري ، أو سياســـي ، أو جماعـــة عرقية ، أو 

دينية. 

خامســًا : خـطورة القولبـة والتنـمـيـط

إن الصـــورة النمطية الســـلبية التي تقوم وســـائل اإلعالم بتصنيعها ورســـمها لبعض 
الشـــعوب والثقافات واألعـــراق، وبعض الجماعات ذات األصـــول الجغرافية والقومية 
واللونيـــة، وكذلك بعض االتجاهات السياســـية والفكرية ، هـــي مظهر من مظاهر 
الظلـــم فـــي هذا العالم، وشـــاهد على عـــدم العدل ، وهـــي تهدد بانفجـــار الكثير من 
الصراعات ، وزيادة حدة الكراهية في العالم ، بل إنها تعطي المشروعية لهذه الكراهية، 
وتبرر عملية االعتداء على ضحايا الصورة النمطية السلبية ، وتجعل العدوان عليهم  

شيئًا مبررًا  ومفهومًا ... ؟؟

*     *     *
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أنشطة مقرتحة وأسئلة للنقاش 

أواًل : حاول أن تتذكر اللقطات الســـينمائية التي جســـدت شخصية اإلنسان العربي 
المسلم في األفالم  السينمائية األجنبية . 

ومـــن خاللهـــا حاول أن تتعرف على كيفية رســـم شـــخصية اإلنســـان العربي   
المسلم في أفالم السينما العالمية .

ثانيـــًا : قم باالطالع على الدراســـة العلميـــة التي أصدرتها مجلـــة المعرفة الصادرة 
عـــن وزارة التربيـــة والتعليم في المملكة العربية الســـعودية حول صورة العرب 

والمسلمين في مناهج التعليم في دول العالم المختلفة . 

ثالثًا :حاول أن تتذكر من تجاربك الذاتية ، هل شعرت يومًا ما بعدم االرتياح بسبب 
إحساسك بأنك قد وضعت في إطار صورة نمطية سلبية غير عادلة ؟ 

رابعًا : لو كنت مســـؤواًل إعالميًا كبيرًا في العالم العربي أو صاحب قرار سياســـي ، 
ماذا ستفعل في مواجهة عملية القولبة وتصنيع الصورة النمطية السلبية عن 

العرب والمسلمين ؟

*     *     *
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الفصل الرابع : المصطلحات اإلعالمية      

¿ المصطلحات العلميــة .
¿ خطورة المصطلحات اإلعالمية .  

¿ ما هو المقصود بالمصطلحات اإلعالمية ؟ 
¿ مراحل تصنيع ونحت المصطلحات اإلعالمية . 
¿ اختالف المواقف تجاه المصطلحات اإلعالمية. 
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الفصل الرابع : املصطلحات اإلعالمية

1. إن المصطلحات المستخدمة في الخطاب اإلعالمي ليست كلمات عشوائية ، أو 
جمـــل مرصوصـــة تقال كيفما اتفق ، بل هي كلمات مفتاحية ، تحمل مضامين 
عميقـــة ، ومفاهيـــم محددة ، وأفـــكار مركزية ، وهي ذات أهميـــة كبيرة ، ومكانة 

مؤثرة في صلب الخطاب اإلعالمي. 

2. إن قضية المصطلح في اإلعالم ، تعد من أخطر الجوانب التي يمكن من خاللها 
بناء المفاهيم أو تغييرها ، وكســـب المواقف أو تبديلها ، كما أنها قد تكون بابًا 

من أبواب االختراق والتضليل اإلعالمي . 

3. مـــن أجل ذلـــك فإن فهم موضوع المصطلحات اإلعالمية يعد جزءًا أساســـيًا من 
الوعي اإلعالمي . 

أواًل : املصـطلحات العـلمـيــة

1. من المتفق عليه بأن المصطلحات في جميع العلوم ضرورة علمية ، ووسيلة مهمة 
من وســـائل التعليم ونقل المعلومات ، ألنها تختصر المســـافة الطويلة في الفهم 

وإدراك المعنى، وتغني عن كثير من الكالم في الشرح والتوضيح والتفسير . 

2. يـُعـرف المصطلح لغًة بأنه : »اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى« . 

ويـُعـــرف المصطلـــح اصطالحًا بأنـــه : "اللفظ المختار للداللة على شـــيء معلوم   
ليتميز به عما سواه " . 

    ويشترط في المصطلح عدة شروط ، ومنها : 
أ  - الدقـــة يف الداللة . 

ب - القصر .
جـ - الوضوح .
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3. مـــن المعـــروف تاريخيـــًا أن المصطلحـــات العلميـــة التـــي يجتهـــد فـــي وضعهـــا 
المتخصصون ليست شيئًا ثابتًا مستقرًا ، بل يعتريها االختالف والتغيير والتبديل 
بين فترة وأخـــرى ، حســـب تطورات العلوم ومســـتجداتها ، وما يصحبه من اتفاق 
مجموعـــة من المتخصصين علـــى مصطلحات جديـــدة ، أو تعديل المصطلحات 

القديمة . 

ثانيًا : خـطـورة املـصـطـلحات اإلعـالمـية  

1. يقال عادة : " ال مــشـــاحـة في االصطالح " ، وهذه الكلمة يقصد بها التســـاهل في 
التعامل مع اختالف المصطلحات العلمية التي يجتهد في وضعها المتخصصون  
في مجاالت العلوم المختلفة ، حيث يتم التعامل معها بمرونة ، باعتبارها مجال 
للتنـــوع واالختـــالف ، ولكن هـــذا الموقف المتســـاهل ال ينســـحب وال يعمـّـم على 

جميع المجاالت ،  ومنها مجال " المصطلحات اإلعالمية " . 

2. إن المصطلحـــات المســـتخدمة فـــي الخطـــاب اإلعالمـــي لها دور كبيـــر في بناء 
المفاهيم أو تغييرها ، وفي كسب المواقف أو تبديلها ، وهي قوة مؤثرة في صلب 
الخطاب اإلعالمي ، وتزداد أهمية هذا الدور في حاالت الصراع وتضارب المصالح، 
وخاصة في المناطق غير المســـتقرة في العالم ، أو التي تشـــهد نزاعات مســـلحة، 
حيـــث تتنافس األطـــراف ذات العالقـــة بتصنيع ونحت المصطلحـــات اإلعالمية ، 
وتســـويقها ونشـــرها ، بحيث تعبر عن وجهة نظر صانع المصطلح ، وتؤيد موقفه 

ضد الطرف اآلخر. 
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ثالثـًا : ما هو املقصود باملصطلحات اإلعالمية  ؟

المصطلـــح اإلعالمـــي هـــو الكلمة ، أو الجملـــة المركـّـزة ،  المصنوعـــة ، المنحوتة 
بدقـــة، لكـــي تـعـبّــّر عن حالة ، أو موقف ، أو قضية ، أو حدث ، أو منطقة جغرافية ، أو 
فترة زمنية ، أو فئة معينة ، وذلك إلبراز حقيقة ، أو طمس أخرى ، أو كسب موقف 
دولي ، أو إقليمي ، أو تغيير  اتجاهات وميول معينة ، لدى شـــعب ، أو أمة معينة ، أو 
صناعة صورة نمطية ، أو ســـلب إرادة اآلخرين والســـيطرة عليها ، أو تكوين رأي عام ، 

ويكون ذلك بما يتوافق مع مصالح صانع المصطلح . 

رابعًا : مـراحـل تصـنـيع ونـحـت املصـطـلحات اإلعـالمـية

تمـــر عمليـــة تصنيـــع المصطلح ودورة حياتـــه بمراحل متعددة ، وذلـــك على النحو 
التالي:

1. التخطيط : وفي هذه المرحلة يكون اهتمام صانع المصطلح منصبًا على تحديد 
أهـــداف المصطلـــح ، والتأثير المطلـــوب من ورائه ، وتكوين صـــورة ذهنية لما 

يجب أن يكون عليه . 

2. اإلعداد : جمع مكونات المصطلح وتحديد أبعاده ، وارتباطاته . 

3. البناء والتسوية : بناء المصطلح وتركيبه في كلمة واحدة ، أو جملة  مختصرة 
بأقل عدد ممكن  من الكلمات ، وتسويته من أي عيوب قد تسبب تشويشًا على 

المعنى أو الفهم أو التأثير . 

4. اإلعالن والنشــر :  تســـويق المصطلح عبر وسائل اإلعالم المقـــروءة والمسموعة 
والمرئية.

5. التبــين : قبـــول المصطلح من قبل الصحفيين والكتـــاب والمثقفين وغيرهم ، 
وتبنيه واستخدامه . 
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6. االستقـرار : انتشار استخدام المصطلح بين الجمهور في منطقة ما ،  وتـــداولــه 
بينهـم ، حيث يبلغ أقصى اســـتقراره  بتبني أفراد الجمهور غير المتخصصين 
للمصطلـــح ، واســـتخدامه ، وتكـراره ، للتعبيـــر به عن فهمهم وإدراكهم ، وهذا 

أقصى ما يتمناه صانع المصطلح . 
7. األفـــــول والغــروب : لـــكل مصطلح مســـاحة زمنية يحيا فيهـــا ، تقصر أو تطول ، 
ثـــم يقل اســـتخدامه ، أو االســـتغناء عنه بالكلية ، النتهـــاء صالحيته ، أو تغير 
ظـــروفـــه ، أو رفضـــه مـــن قبل الجمهـــور ، وامتناعهم عن اســـتخدامه ، أو وفود 

مصطلح آخر جديد . 

خامسًا : اخـتـالف املواقف جتـاه املصـطـلحات اإلعـالمية

ومتنوعة،  كثيرة  لمعايير  وفقًا  اإلعالمية  المصطلحات  تجاه  المواقف  تختلف 
على  وذلك   ، عدة  مواقف  الواحد  اإلعالمي  المصطلح  يواجه  أن  يمكن  ولذلك 

النحو التالي : 
1. موقـــف الداعـــم والمعـزّز ، وهـــو موقف صانع المصطلح الـــذي قام بتصنيعه 

ونحته، والمستفيد من ورائه . 
2. موقف التبني واالستخدام المطلق . 

3. موقف التقبل مع التحفظ . 
4. موقـــف الرفض علـــى اإلطالق 

بدون بدائل .
5. موقـــف الـــرد العملـــي بتصنيع 
مصطلـــح مضـــاد والعمـــل على 

نشره .

*     *     *
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أنشطـة مـقـتـرحـة 

أواًل : اإلطالع على قرار مجلس وزراء العرب لعام 2008م ، الذي ينص على إجراء 
اإلعالم  ووسائل  أجهزة  مختلف  في  المتداولة  للمصطلحات  شامل  حصر 
  ، واستخدامًا  تداواًل  المصطلحات  أكثر  حول  بمؤشرات  مدعمًا   ، العربية 

ومدى تأثيرها على القضايا العربية . 
كما ينص القرار على تشكيل فريق عمل متكامل من الخبراء والمتخصصين   
واالجتماع  والقانون  العربية  واللغة  السياسية  والعلوم  اإلعالم  مجاالت  في 

وعلم النفس واالقتصاد ، تناط به المهمتان اآلتيتان : 

أ . المـراجــعــــــة الدوريــــــة للمصطـلحـــات اإلعـــالميـــة المــتداولة عربيـًا 
وتنقيتها من المصـطـلحـات المشـوهة والزائفة . 

ب . إعـــداد دليـــل للمصطلحـــات اإلعالميـــة الخاصـــة بمفـــردات القضايا 
العربية، مدعمًا بملحق إرشادي لقواعد استخدام هذه المصطلحات . 

ثانيًا : حاول البحث عن موضوع المصطلحات اإلعالمية ، واختر ثالثة مصطلحات 
إعالمية مختلف عليها ، وفكر بالفرق بين المصطلح المتداول والمصطلح 

البديل . 

*     *     *
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الفصل الخامس : الدعاية ) البروباجندا(      

¿ بعض تعريفات  )البروباجندا ( .
¿ تطور مفهوم  )البروباجندا ( .  

¿ البروباجندا البيضاء والسوداء والرماديـة .
¿ عـوامل فعاليــة  )البروباجنـدا ( .

¿ )البروباجندا( والوعي .
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الفصل اخلامس : الدعاية – ) بروباجندا (

1. مصطلح  )الدعاية( )Propaganda( له تعريفات متعددة ،  وهي متفقة على شيء 
واحـــد وهو أنهـــا محاولة التأثير فـــي تفكير الناس ، وهـــذه المحاولة هي لتوجيه 
تفكيرهم ، أو تقوية التفكير ، ضمن إطار منســـجم  مع خطوط محددة مســـبقًا ، 

ضمن فترة زمنية محددة. 

2. يرتبـــط اســـتخدام مصطلـــح )البروباجنـــدا(  غالبًا بعدم املوضوعية ، وذلك حســـب 
بعض التعريفات التي تميز )البروباجندا( كأســـلوب وتكتيك خاص من أساليب 

استخدام وسائل اإلعالم . 

أواًل : بـعض تعـريفـات  )الربوبـاجــندا (

1. الدعايــة – )الربوباجنــدا (: » هـــي محاولـــة متعمـــدة مـــن فرد أو جماعة باســـتخدام 
وسائل اإلعالم، لتكوين االتجاهات ، أو السيطرة على االتجاهات ، أو تعديلها عند 
الجماعـــات ، وذلـــك لتحقيق هدف معين ، وفـــي كل حالة من الحاالت يجب أن 

يتفق رد الفعل مع هدف رجل الدعاية � .

2. الدعاية – الربوباجندا : » محاولة التأثير في الشـــخصيات ، والســـيطرة على ســـلوك 
األفـــراد ،  فـــي مجتمـــع ما ،  في وقت معين ،  لتحقيق أهداف تعتبر غير علمية ، أو 

مشكوك في قيمتها � . 

3. الدعاية – ) الربوباجندا ( : » التعبير المدروس عن اآلراء أو األفعال ، الذي يصدر عن 
األفراد أو الجماعات ، والذي يهدف إلى التأثير على آراء أو أفعال أفراد أو جماعات 

أخرى ، وذلك من أجل أهداف محددة مسبقًا ، ومن خالل تحكم نفسي « .

4. الدعايــة - )الربوباجنــدا ( : » تكتيـــك للضغـــط االجتماعي ، الـــذي يميل إلى خلق 
جماعـــات في بناء نفســـي أو اجتماعي موحد ، عبر تجانس فـــي الحاالت العقلية 

والعاطفية لألفراد موضع االعتبار � .
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5. الدعايــة – ) الربوباجنــدا ( : » محاولة إلقناع اآلخرين في قبول معتقد معين ، بدون 
إعطاء أي دليل ذاتي ، أو أرضية منطقية لقبوله ، سواءًا أكان هذا الدليل موجودًا 

أم ال � .

ثانيـًا : تطور مفهوم  )الربوباجندا (

1. لـــم تعـــد )البروباجندا(  تعمل بنفس آليات العمـــل التي كانت عليها في النصف 
األول مـــن القـــرن الماضي ، فقد كانت ســـابقًا مرتبطة باألكاذيب ، واســـتخدام 

االستماالت العاطفية، وتجاهل المنطق والعلم .

2. مع التطور الهائل في وسائل االتصال وتداول المعلومات والتشارك فيها ، تطورت 
الدعايـــة والبروباجندا ،  وأصبحت مبنية على مجموعـــة من القوانين الدقيـقـة ، 
والمحـــددات الصارمـــة التي جرى اختبارها ، حتى ال تفقـــد )البروباجندا ( قوتها 

وفعاليتها وتأثيرها في ظل  العولمــة وثورة االتصاالت العالمية .

3. كانت الدعاية أو )الربوباجندا( 
تعتمد ســـابقًا على شخصية 
ومواهــبـــه   ، الدعايـــة  رجـــل 
الذاتيـــة ، وتطلعاته الفردية، 
وحـــدة الذهـــن الشـــخصية ، 
أما اليـــوم فهـــي تعتمد على 
تحليـــالت علمية ، ودراســـات 
دقيقـــة ، وأصبـــح علـــى رجل 
الدعايـــة أن يطبـــق معادالت 
دقيقة محـــددة ، بعد تدريب 

مالئم على استخدامها. 
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ثالثـًا : الربوباجندا البيضاء والسوداء والرماديـة 

هناك أنواع متعددة من الدعاية أو ) البروباجندا ( تختلف بحسب مصدرها ومضمونها 
واألساليب التي تستخدم فيها ، ومنها : 

1. الدعايــة البيضـــاء : ويقوم الدعائي بنفســـه بإظهار آرائـــه وقناعاته ، ويطلب من 
المتعرضين للدعاية أن يستجيبوا له ، فالمصدر معروف ،  وأهدافه ومقاصده 

محددة ، ويدرك الجمهور بأن هناك محاولة للتأثير فيه . 

2. الدعايــة الســوداء : وهـــي الدعايـــة التـــي تميل إلى إخفـــاء أهدافهـــا ، وهويتها ،  
وأهميتها، ومصدرها ، والناس ال يعون بأن هناك أحدًا يريد أن يؤثر فيهم ، وال 

يشعرون بأنهم مدفوعون إلى اتجاه محدد. 

3. الدعاية الرماديــة : وهي لون من ألوان ) البروباجندا (  يكون بين الدعاية البيضاء 
والسوداء ، حيث تخفي ضمن خطابها المعلن أمورًا أخرى غير معلنة. 

رابعـًا : عـوامل فعاليــة  )الربوباجنـدا(

هنـــاك عـــــــدة عـوامـــل تتيـــح للدعائـــي تحقيـــق فاعليـة أكبـــر لعمليـــة الدعايــة أو 
)البروباجندا( ، ومنها:

1. احتكار وسائل اإلعالم : كلمـا كانت وسائل اإلعـالم محتكــرة ، أو مسيطرة بشكل 
كبير في الوســـــط المســــتهدف ، فإن هذا يوفر للدعايـة فرصة تأثير وفاعلية 

كبيرة . 

2. التوجيــه يف مســار حمــــدد : تكـــون )البروباجنـــدا ( ذات فاعلية أكبر باســـتغاللها 
للمعتقدات السائدة ، واالتجاهات الراسخة ، وأنماط السلوك الموجودة مسبقًا، 

وذلك بتوجيهها في ما يخدم هدف رسائل الدعاية . 

3. التعزيــــــز : وهـــو زيـــادة فعالية الدعاية من خالل االتصال الشـــخصي ، إذ يقوم 
ذلك بتعزيز دور وسائل اإلعالم لتحقيق أهدافها الدعائية .



تمهيد 

101 التربية اإلعالمية

الفصل الخامس : الدعاية - )بروباجندا(
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

4. احملاصـــرة : وتعني أن الدعائي يحاصر جمهوره في رســـائله الدعائية باستخدام 
أكثر من وســـيلة ، وبتنويع أساليب مخاطبة الجمهور . 

خامســًا : )الربوباجنــدا( والـوعــي 

هنـــاك أهمية كبيرة للوعي بمصطلـــح ) البروباجندا ( ومعرفة مفهومها ، واالنتباه 
إلى اســـتمرار وجودها في العالم بصورة جديدة ، أكثر احترافية وذكاءًا ،  كأحد 
أدوات التأثيـــر والســـــيطرة،  فهذا يمثل خطوة مهمة في التعامل الواعي مع وســـائل 

اإلعالم . 

*     *     *
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أنشطة مقرتحة وأسئلة للنقاش : 

أواًل : االطـــالع علـــى الكتـــب ذات العالقـــة التي تناقـــش موضوع الدعايـــة  وتاريخها 
وظواهرها في العصر الحاضر . 

ثانيـــًا : التفكيـــر وإبداء الرأي حول موضوع اإلعالم الجديد ، وإلى أي حد تســـتطيع 
وسائل اإلعالم الجديد التقليل من تأثير عمليات الدعاية والبروباجندا ؟ 

*     *     *
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الفصل السادس : التضليل اإلعالمي 

¿ من أنواع التضليل اإلعالمي .
¿ القوة الناعمة .. والوجه السلبي لإلعالم .
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الفصل الســادس : التضليل اإلعالمي 

1. مـــن الوظائف الرئيســـة التي تؤديها وســـائل االتصال الجماهيريـــة وظيفة تكوين 
اآلراء واالتجاهـــات لـــدى األفراد والجماعات والشـــعوب ، وهـــذه الوظيفة ال يمكن 
عزلهـــا عن الوظائف األخرى كاألخبار والترفيه ، إال أنها تمتاز عنها بخصوصية 

الهدف من هذه الوظيفة . 

2. إن أخالقيات اإلعالم تفرض على وسائل اإلعالم القيام بواجباتها ووظائفها بصدق 
وأمانة وعدالة ،  وموضوعية وتوازن ، وشـــمول ودقة ، وعدم إســـاءة استخدام سلطة 

اإلعالم . 

3. مـــع وجود صـــراع المصالح الهائل على المســـتوى العالمي فـــإن هذه األخالقيات 
تغيب أحيانًا، وتحدث بشكل متعمد أنواع من التضليل اإلعالمي . 
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مـــن أنـواع التضــليـل اإلعــــالمـي 

1. التضليـــل باالنتقائيـــة المتحيــّـــزة ، التـــي تنتقـــي بعـــض  الكلمـــات والحقائـــق 
واالقتباســـات والمصادر وتتجاهل األخرى ، وتقوم بالتركيز على حقيقة وإغفال 

الحقيقة األخرى المرتبطة بها . 

2. التضليل بالتالعب بالمعلومات وترتيب الحقائق ، بحيث تعطي معاني وانطباعات 
معينة ، ويتم تفسيرها بشكل معين ، يخالف الواقع .  

3. التضليل بإهمال خلفية األحداث ، مما يجعلها ناقصة ومشـــوهة ، وال يســـتطيع 
المتلقي فهمها وتفسيرها. 

4. التضليل بالمزج والخلط ، وعدم التمييز بين األخبار من ناحية والرأي والتحليل 
والتعليـــق مـــن ناحيـــة أخرى ، فال يعرف المتلقي هل هذا جـــزء من الخبر؟ أو هو 

رأي الصحفي ووجهة نظره . 

5. التضليل بالمعلومات التي ليس لها عالقة بالحدث ، على حساب الحقائق المهمة.

6. التضليل بالعناوين ومقدمات األخبار المعتمدة على المبالغة والتهويل والغموض 
والمعلومات الناقصة ، مما ال يتفق أحيانـًا مع مضمون الخبر أو المادة الصحفية . 

7. التضليل باستخدام مفردات معينة تؤدي إلى اصدار أحكام باإلدانة على المواقف 
واألشخاص والجماعات والدول ، أو تحمل وجهة نظر بالتأييد أو الرفض. 

8. التضليـــل باإليهام والتدليس في المصادر والمعلومات ، وعرض معلومات مضللة 
بكلمات غير واضحة المصادر ، وهي  معلومات وأخبــار غير صحيحة .

9. التضليـــل بإدعاء التوازن الشـــكلي بين رأيين فقـــط ، واختيارين ال غير ، مع تعمد 
إهمال وجهات النظر األخرى ، وتغييب الكثير من االحتماالت واآلراء والحلول . 

10. التضليـــل باختيـــار قضايـــا ومشـــكالت زائفة ، واالبتعـــاد عن قضايـــا أخرى تهم 
الجمهور ، وتساهم في تشكيل الوعي الصحيح . 



الفصل السادس : التضليل اإلعالمي

التربية اإلعالمية106

الباب الثاني
ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

11. التضليل بإغراق الجمهور بمعلومات ال تهمه ، وال يحتاج إليها ، مما يطلق عليه 
النفايات المعلوماتية . 

12. التضليل باإلغراق بكم كبير جدًا من المعلومات ، ال يســـتطيع المتلقي الربط 
بينها أو تفسيرها ، مما يوقعه بالسلبية وشعوره بالعجز أمام طوفان المعلومات . 
13. التضليـــل بلفـــت األنظار عن قضية معينة بتســـليط األضواء على قضية أخرى ، 

وحصر التفكير فيها ، وتشتيت االنتباه عن القضية األصلية .
14. التضليل بالتعتيم والتغييب والحذف والتجاهل ، ســـواءًا كان ذلك لقضية أو 

حدث أو مشكلة ، مما يجعلها خارج وعي الجمهور . 
15. التضليل بالتضخيم والتهويل ، لقضية أو حدث أو مشكلة ، ليترك ذلك انطباعًا 

زائفًا بحجمها لدى الجمهور . 
16. التضليـــل بالتهويـــن وتقليـــل قيمة الموضـــوع ، رغم أهميته للجمهـــور وعالقته 

بمصالحهم واهتماماتهم . 
17. التضليـــل بالتفكيـــك والتجزيء ،  وحصر النقاش في جزئيات بعينها ، وقطعها 

عن اإلطار العام ، وسياقها الطبيعي ، وصورتها الكاملة . 
18. التضليل بقلب الصورة ، حتى يصل األمر أحيانًا إلى تصوير المجرم بأنه ضحية، 

والضحية هو المجرم المعتدي .
19. التضليل بالمصطلحات المصنوعة المنحوتة ، التي تبني وترسخ مفهومًا معينًا 
يتوافق مع مصالح صانع المصطلح ، الذي قام باستحداثه والترويج له ، لتغييب 

الحقائق وتزييف الوعي . 
20. التضليـــل باســـتخدام مصطلحات قد تكون صحيحـــة ومقبولة ومتفق عليها في 

أصلها ، ولكنها تستخدم تعمدًا وتضلياًل في سياق خاطيء ال يرتبط بها .
21. التضليل باإلحصائيات واســـتطالعات الـــرأي غير الحقيقية ، إما أنها لم تحدث 

أصاًل ، أو أنها كانت حافلة باألخطاء اإلجرائية التي تؤدي إلى خطأ النتائج . 
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22. التضليل بالقراءة المخادعة لإلحصائيات واســـتطالعات الرأي الصحيحة ، لكن 
يتم التالعب بطريقة عرضها وتفسيرها ، سواءًا بالكلمات أو بالرسوم  البيانية .

23. التضليـــل بالصـــورة ، إمـــا في طريقـــة التقاطها ، أو تغييـــر مضمونها ، والتحكم 
في األلوان ، أو إضافة صور أشـــخاص أو أشـــياء أو حذفها ، أو يتم االدعاء بأن هذه 

الصور تمثل الواقع بينما هي مصنعة لتعطي انطباعًا معينًا . 
24.التضليـــل باختيـــار صـــورة حقيقية لشـــخص أو حدث إال أنهـــا التقطت من زاوية 
معينة ، أو في لحظة معينة ، إلعطاء رســـالة مضللة حول الشـــخص أو الموقف أو 

الحدث . 
25. التضليل بالكاريكاتير السياسي واالجتماعي ، الذي يتعامل معه الناس باعتباره 
طرفة وتسلية ، بينما هو رأي وموقف ورسالة مؤثرة ، تجمع بين خصائص الكلمة 

وخصائص الصورة .
26. التضليل باختيـار أضعف وأســــوأ شـــخصيـة ممكنة لتمثيل قضية ما في حوار أو 
حديث إعالمي، لكي يتم إســـقاط القضية وتشويهها عبر هذه الشخصية المهزوزة 

السيئة ، أو الضعيفة .
27. التضليـــل بالحـــوار المشـــوّه الـــذي يتم فيه التغييـــب الكلي المتعمـــد للقضية 
الجوهرية المحورية ، واإلغراق بالتفاصيل الهامشـــية ، والثانويات الصغيرة ، ذات 

األثر المحدود على القضية المحورية التي تم تغييبها قسرًا . 
28. التضليـــل بتكـــرار الفكـــرة الخاطئة 
 ، خاطئـــة  تكـــن  مهمـــا  وترســـيخها 
وتعزيز الســـلوك المنحرف وترسيخه 
مهمـــا يكن منحرفًا ،  وذلك بالتكرار 
المســـتمر المتواصل حتى تستقر في 

وعي الجمهور .

*     *     *
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القوة الناعمة .. والوجه السليب لإلعالم 

إن اإلعـــالم ســـالح ذو حديـــن ، وهذا العالم ليـــس عالمًا مثاليًا خياليًا يعمه الســـالم 
والعدالـــة والمحبة ، بل إن تضارب المصالح واختالفها وتضادها يجعل من التضليل 
اإلعالمي ســـالحًا فعااًل في الصراعات ، ولكن يتم ذلك عبر أســـلوب القوة الناعمة ، 

التي تؤثر ببطء وعلى المدى الطويل ، دون أن يالحظها الكثيرون . 

أنشطـة مـقـتـرحـة 

أواًل : االطـــالع على الكتب ذات العالقة التـــي تناقش موضوع التضليل اإلعالمي في 
الواقع المعاصــر .

ثانيـــًا : محاولـــة البحـــث عن التضليـــل اإلعالمي فـــي أخبار وبرامج بعـــض القنوات 
الفضائية على سبيل المثال .

*     *     *
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الفصل السابع : أخالقيات اإلعالم 

¿ مفهوم األخالقيات المهنية .
¿ فوائد المواثيق األخالقية . 

¿ من يقوم بوضع المواثيق
  األخالقية اإلعالمية ؟

¿ نماذج من موضوعات المواثيق
  األخالقية اإلعالمية .

¿ االلتزام بالمواثيق األخالقية
  اإلعالميــة . 
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الفصل الســابع : أخالقيات اإلعالم 

أواًل :  مـفـهـوم األخـــالقيات الـمــهـنيــة 

األخالقيـــات المهنية هي مجموعـــة القيم والمعايير، التي يعتمدهـــا أفراد مهنة ما، 
للتمييز بين ما هـو جيد وما هو سيء ، وبين ما هو صواب وما هو خاطيء ، وبين ما 
هـــو مقبول أو غير مقبول ، فهي تمثل مفهوم الصواب والخطأ في الســـلوك المهني، 
ولتحقيـــق ذلـــك يتم  وضع ميثـــاق ، يبين هذه القيم والمعاييـــر والمباديء وقواعد 

السلوك والممارسة . 

ثانيــًا : فــوائـد املواثيـق األخــالقـيــــة  

1. المواثيق األخالقية توفر  إحساسًا بالذاتية المهنية ، وتشير إلى نضج المهنة .
2. الميثاق األخالقي يتيح للجماعة المهنية أن تعرف نفســـها ، ويخبر الممارســـين 

للمهنة من هم ؟ وماذا يجب أن يقوموا به ؟ 

3. الميثاق األخالقي يساهم في تشكيل صورة  واضحة عن ممارسي المهنة ، ويحدد 
ما يتوقعه منهم المجتمع . 

4. الميثاق األخالقي يساعد على تحسين مستوى األداء المهني ، وتعزيز اإلحساس 
الداخلي باالنتماء للمهنة ، والحرص على كرامتها وصورتها لدى المجتمع. 
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ثالثـًا : مـن يـقـــوم بوضــع املواثيـــق األخـالقية اإلعــالمـــيـة ؟

غالبيـــة المواثيـــق األخالقية اإلعالمية يقـــوم بصياغتها اإلعالميون أنفســـهم ، من 
خالل تجمعاتهم المهنية المختلفة ، وذلك لتحقيق األهداف اآلتية : 

1. تحسين نوعية المضمون الذي تقدمه وسائل اإلعالم . 

2. مواجهة أزمة المصداقية .

3. تجنب إصدار قوانين تؤثر على حرية اإلعالم .

4. تحسين صورة وسائل اإلعالم أمام الجمهور .

أخالقيات المهنة
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رابعــــًا : مناذج مــن مــوضوعـات املواثيـق األخــالقـيـة اإلعـالمــــيــة 

أ.   مسؤولية وسائل اإلعالم حنو اجملتمع : 

1. حرية الرأي والتعبير .
2. حرية الصحافة .

3. حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات .
4. حق وسائل اإلعالم في الحصول على المعلومات ونشرها . 

5. واجب وسائل اإلعالم في التغطية الشاملة والمتكاملة لألحداث .
6. الجودة النوعية للمعلومات المقدمة للجمهور . 

7. الموضوعية وعدم التحيـّّز . 
8. العدالة .
9. التوازن .

10.األمانـــة .
11. عدم تشويه المعلومات .

12. عدم إساءة تقديم الصورة والمعلومات .
13. أهمية المعلومات للجمهور .

14. عدم الخداع في أساليب المعلومات واستخدام العناوين والصور .
15. الدقـة .

16. التصحيـــح ، وهـــو التزام الوســـيلة بذاتهـــا بتصحيح المعلومـــات الخاطئة ، وهو 
يختلف عن حق الرد .

17. الفصل بين الخبر والرأي . 
18. التعليق العادل على األحداث .

19. احترام حقوق كل األطراف في التعبير عن آرائها . 
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20. العرض المتوازن آلراء األطراف المختلفة .
21. احترام حق النقد . 

22. عدم التصوير النمطي ألي اتجاه فكري ، أو سياسي ، أو جماعة عرقية ، أو  دينية. 
23. الدفاع عن مصالح المجتمع . 

24. عدم التأثير على سلطات القضاء .
25. عدم محاكمة المتهم بواسطة الرأي العام .

26. احترام قاعدة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته . 
27. نشر أحكام البراءة .

28. عدم تمجيد الجريمة أو الدعوة إليها ، أو تشجيع العنف أو المخدرات . 
29. احترام القيم العامة للمجتمع . 

30. عدم نشر ما يشكل إساءة للذوق العام . 

ب  . مـسؤولية وسائل اإلعالم حنو الدولــة :

1. احترام النظام والدستور والقانون . 
2. احترام مؤسسات الدولة .

3. حماية األمن القومي . 
4. عدم نشر المعلومات السرية التي يشكل نشرها ضررًا بالمصلحة العامة .

جـ . مـسؤولية وسـائل اإلعــالم نـحــو األفــــــراد :

1. احترام حق الخصوصية .
2. عدم انتهاك حرمة األماكن الخاصة ، أو الملكية الخاصة .

3. عدم نشر معلومات عن حياة اإلنسان الخاصة بدون موافقته . 
4. عدم استخدام أجهزة التنصت والتصوير الدقيقة .
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5. عدم البحث في األوراق الخاصة للشـــخص أو الوثائق أو ملفاته اإللكترونية بدون 
موافقته . 

6. عدم وضع األشخاص تحت ضوء زائف ، مثاًل إظهار صورة شخص )بشكل عشوائي( 
أثناء الحديث عن مروجي المخدرات .

7. احترام الكرامة اإلنسانية للفرد .
8. عدم اإلساءة إلى اإلنسان أو سمعته .

9. تجنب السب والقذف . 
10. تجنب ما يمكن أن يزيد معاناة األشخاص أو آالمهم ، أو يسبب لهم ضررًا ماديًا 

أو معنويًا . 
11. احترام حق األفراد في الرد على ما ينشر عنهم . 

د . أخـــالقيـــات العـالقة مـــع املـعـلنيـن : 
1. حظر تدخل المعلنين في شؤون التحرير ، أو التأثير على القرارات التحريرية.

2. الفصـــل بيـــن اإلعالنات والتحريـــر ، والتمييز بوضوح بيـــن اإلعالنات والمادة 
التحريرية . 

3. عـــدم تجـــاوز النســـبة المتعارف عليهـــا دوليـــًا لإلعالنات على حســـاب المادة 
التحريرية.

4. عدم قيام الصحفيين بالعمل في مجال اإلعالنات . 

أخالقيات المهنة
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خامسـًا : االلتــزام باملواثيـق األخــــالقيــة اإلعالمــيــة 

إن المواثيق األخالقية ال يلتزم  بها كثير من اإلعالميين ، ولذلك تظل مجرد 
الذي ال  اإلعالمي  لها  يتعرض  ليس هناك عقوبات  وذلك ألنه   ، نصوص جامدة 
، بأنها  ، ولذلك توصف المواثيق األخالقية  أو ينتهكها   ، يلتزم بهذه األخالقيات 
) بدون أنياب ( ، وأنها قليلة األهمية، وبالرغم من المحاوالت التي بذلت للبحث عن 
وسائل لتوقيع عقوبات على عدم االلتزام باألخالقيات إال أنها تظل عقوبات ال قيمة 

لها ، وال تؤدي إلى اإللتزام باألخالقيات . 

*      *     *
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أنشــطـة مــقــرتحـة وأسـئلة للنقـاش 

أواًل : االطالع على بعض المواثيق األخالقية لإلعالم ، واستعراض بنودها وموادها 
لمعرفة الواجبات واألخالقيات التي يجب على وسائل اإلعالم أن تلتزم بها، ألن 
معرفة المتلقي للمواثيق األخالقية لإلعالم تمثل المقياس الذي يقيس به 
أداء الوسيلة اإلعالمية ومدى التزامها ، ويبتعد بذلك عن التفكير الخاطيء 
الذي يفترض بشكل غير صحيح أن مالك الصحيفة له أن ينشر فيها ما 
أي  بدون  يشاء  ما  فيها  يعرض  أن  له  الفضائية  القناة  مالك  وأن   ، يشاء 

ضوابط وأي التزامات وأي أخالقيات ... !!

ثانيًا : التفكير باقتراحات لحل مشكلة عدم التزام بعض وسائل اإلعالم بالمواثيق 
التي تعتدي على شخص  األخالقية، فنحن مثاًل نالحظ أن وسيلة اإلعالم 
معين بذاته يستطيع مقاضاتها لدى الجهات الرسمية ويحصل بذلك على 
حقه المادي والمعنوي ، بينما تظل قضية انتهاك أخالقيات اإلعالم التي ال 
تتعلق بشخص معين بذاته بدون حل واضح حتى اآلن. فماذا تقترح من وجهة 

نظرك لمعالجة حاالت انتهاك المواثيق األخالقية لإلعالم ؟ 

*     *     *
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الفصل الثامن : اإلعالن واالستهالك     

¿ تعريف اإلعالن .
¿ وظائف اإلعالن . 

¿ األوتـار اإلقناعية في الرسالة اإلعالنية.
¿ من إيجابيات اإلعالن .

¿ من سلبيات اإلعالن .
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الفصل الثامن : اإلعالن واالستهالك 

1. اإلعـــالن أصبـــح واحـــدًا مـــن أكثر نشـــاطات االتصـــال تأثيرًا علـــى المجتمعات 
المعاصرة.

2. كما يؤثر اإلعالن في ترويج السلع والخدمات ، فإنه يسهم عمليًا في نشر القيم 
واالتجاهات الجديدة ،  ويعمل على تغيير العادات واألذواق لدى الناس . 

3. حينما يتلقى مجتمع ما إعالنات تم إنتاجها  من قبل ثقافة مغايرة لثقافته فإنها 
تحمل معها قيم ثقافتها ،  وقد تكون عاماًل من عوامل التغيير االجتماعي.

أواًل : تـعــــريف اإلعــــالن 

» اإلعـــالن هـــو اتصـــال غير شـــخصي للمعلومـــات ، وهـــو ذو طبيعة إقناعيـــة ، حول 
المنتجـــات والخدمـــات واألفـــكار ، لمموّل معـــروف ، يدفع ثمن إعالنه في الوســـائل 

اإلعالمية المختلفة � . 

ثانيًا : وظائف اإلعـــــالن 

1. الوظيفة التسويقيـة : إقناع المستهلك بشراء السلعة الجديدة أو تكرار شراء السلعة، 
وتثبيتها كعادة شرائية دائمة .  

2. الوظيفــة االقتصاديــة : زيـــادة التســـويق وزيـــادة اإلنتـــاج ، ممـــا يـــؤدي إلـــى النمـــو  
االقتصادي. 

3. الوظيفــة التعليميــة : تعلم المجتمع أشـــياء جديدة حـــول المبتكرات والمخترعات ،  
والمعدات التكنولوجية الجديدة . 

4. الوظيفة االجتماعية : اإلعالن يقدم منتجات وسلع وخدمات تعمل على رفع مستوى 
الحياة وتحسين ظروفها . 

5. الوظيفة الرتفيهية : يمثل اإلعالن جانبًا ترفيهيًا مثل اإلعالنات التلفزيونية . 
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ثالـثـًا : األوتـار اإلقناعية يف الرسالة اإلعالنية 

تعتمـــد الرســـالة اإلعالنية مـــن حيث صياغـــة مضمونها على ما يســـمى بالمغريات 
أو الميـــول أو الدوافـــع أو الرغبـــات أو الحاجـــات أو األوتـــار ، بحيـــث يخاطب المعلن 
المســـتهلك المســـتهدف معتمدًا على المنطق أو العاطفـــة أو كليهما ، من خالل 

استخدام نوعيات محددة من األوتار اإلقناعية وذلك على النحو اآلتي :
 

1.  احلاجة للطعام والشراب :  ويتم استخدامها لترويج السلع والخدمات الغذائية.  

2. حــب االقتصــاد واحلصــول على املكســب : ويســـمى أيضًا " وتر الســـعر والقيمة " حيث 
يركز على إعطاء المشتري عائد يفوق ما دفعه عند شراء السلعة ، من خالل 

التخفيضات ، واألسعار المغرية ، والمسابقات ، والجوائز والهدايا . 

3. امليل إىل احملاكاة : وتكون المحاكاة غالبًا للمشـــهورين، ،وهذا يؤدي مثاًل إلى أن 
اإلعالن الذي يظهر أحد المشـــهورين يتناول مشروبًا ما سيقود إلى استحضار 

صورة النجم عند تناول المستهلك لنفس المنتج . 

4. الرغبــة يف االقتنــاء والتملــك : وهي من األوتار المهمـــة التي تمثل غريزة موجودة 
لدى البشر . 

5. الرغبة يف الراحة وبذل أقل جمهود ممكن: وهنا يلجأ المعلنون إلى العبارات والكلمات 
التي تؤكد على راحة المستهلك وقلة المجهود المبذول .

6. امليل إىل التميز وحب التظاهر : وذلك بالتأكيد على جودة السلعة نفسها ، والهالة 
التي سوف يضيفها استعمالها على من يقتنيها . 

7. احلاجــة إىل الصحــة واجلمــال : وتســـتخدم فـــي المنتجـــات والخدمـــات الصحيـــة 
والتجميلية . 

8. وتر التخويف واحلاجة إىل األمن : يتم التركيز على النتائج السلبية المترتبة على 
عدم استخدام الفرد للسلعة أو الخدمة المعلن عنا . 
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9. عاطفة األمومة واألبوة : وهو عامل نفســـي مهم ويؤثر في بناء الرســـالة اإلقناعية 
للسلع والخدمات التي تخص الطفل. 

10. احلاجــة إىل لفــت نظر اآلخرين واالســتحواذ على إعجابهم : يســـتخدم هذا الوتر إلقناع 
المســـتهلك بأن اســـتعماله الســـلعــة المعلــن عنها ســـيجعله موضع اهتمــام 

اآلخرين ، واالستحواذ على إعجابهم ، وبخاصة الجنس اآلخر . 

رابعـًا : مـــن إجيابيــات اإلعـــالن 

1. اإلعالن يقدم بعض أنواع المبتكرات ، التي تعمل على تحســـين مســـتوى المعيشة 
والحياة لدى المجتمع . 

2. اإلعالن يوســـع األســـواق للســـلع ، مما يزيد من كمية إنتاجها ويؤدي إلى خفض 
تكاليفها . 

3. اإلعـــالن يزيـــد حدة المنافســـة بيـــن المنتجين ، لتحســـين الجـــودة ،  وتخفيض 
التكلفة ، وزيادة الخدمات الجتذاب المستهلك . 

4. اإلعالن يعطي المعلومة للمســـتهلك ، عن الجودة والسعر والخدمات ، للمقارنة 
بين السلع المتنافسة ، ويمنحه حق االختيار .   
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خامســًا : مـــن سـلبــيات اإلعــــالن

1. اإلعـــالن يســـهم بفعالية في توســـيع دائرة االســـتهالك ، ويؤدي إلـــى خلق أنماط 
جديدة من السلوك االستهالكي لدى المجتمع . 

2. اإلعالن يخلق لدى اإلنســـان حاجات ورغبات في شـــراء ســـلع ليس بحاجة إليها ، 
ويضطره إلى صرف مال لم يكن ليصرفه لوال مفعول اإلعالن ، مما يؤدي إلى هدر 

اقتصادي على مستوى الفرد واألسرة والمجتمع . 

3. تلتبس الممارســـة اإلعالنية وصناعة اإلعالن أحيانًا بمشـــكالت وســـلبيات كثيرة 
تفتقد األخالقيات  .

*     *     *
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أنـشـطـة مـقـتـرحة 

أواًل : االطالع على البنود الخاصة بحقوق المستهلك ضمن قوانين حقوق اإلنسان، 
الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة ، حيث أقرت مجموعة من الحقوق 

الخاصة بالفرد بصفته مستهلكًا في قرارها رقم 328/39 عام 1985م . 

ثانيًا : حاول أن تكتشف الوتر اإلعالني المستخدم في اإلعالنات التي تصادفها هذا 
اليوم .

*     *     *
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الفصل التاسع : أخالقيات اإلعالن     

¿ االتجاه السلبي في اإلعالن .
¿ اإلعالن والقوانين المنظمة .

¿ اإلعالن واألطفال .
¿ اإلعالن والوسيلة اإلعالمية .

¿ جهات تنظيم اإلعالن .
¿ اإلعالن التلفزيوني وتغييـر 

  القيم . 
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الفصل التاسع : أخالقيات اإلعالن 

أواًل : االتـجـاه السـلــيب فــي اإلعــــالن

1. اخلــداع يف اإلعــالن : وهو تضميـــن اإلعالنات معلومات مضللـــة ومزيفة وغير دقيقة،  
أو ما يؤدي إلى انطباعات مخادعة ، تغري المســـتهلكين بالشـــراء بناءًا على تلك 

المعلومات . 

2. اإلطــراء املبالــغ بــه : وهـــو الثناء على الســـلعة بآراء ذاتية تســـتخدم صيـــغ المبالغة 
بطريقة عمومية وغامضة ، دون وقائع محددة تستند عليها . 

3. إعالنات الالوعي : وهي اإلعالنات التي تعمل على خلق الحاجات الوهمية وتحويلها 
إلى حاجات أساسية ، وبيع ما هو غير ضروري لمن ال يحتاجه . 

4. اإلعالنات املســتغلة لألطفال : حيث تســـتغل براءة األطفال وســـرعة اقتناعهم وتعلقهم 
باألشـــياء مـــن أجـــل أن يضغطوا على ذويهم ودفعهم إلى شـــراء ســـلع وخدمات ال 

يحتاجونها . 

5.األذواق الرديئــة يف اإلعــالن : وهـــو أن يكون اإلعالن يمثل إســـاءة للذوق العام ، فيصبح 
أحد مظاهر التلوث البصري والسمعي والثقافي واللغوي والقيمي . 

6. اإلعالنــات عــن الســجائر واملشــروبات الكحوليــة :  بإثـــارة الرغبـــات وتوريـــط المزيـــد من 
المدمنين. 

7. استخدام اإلحياءات اجلنسية .
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ثانيـًا : اإلعـالن والقوانيـن املنـظـمــة

هنـــاك الكثيـــر من القوانين واألنظمة في عدد مـــن دول العالم ، التي تضع الضوابط 
المحددة لمضمون المادة اإلعالنية ، ومن بنود هذه األنظمة ما يأتي : 

1. يجب أن تحترم الرسالة اإلعالنية القيم اإلنسانية . 
2. يحظر أن يتضمن اإلعالن إهانة أو تحقيرًا للكرامة اإلنسانية ، أو أي شكل من 

أشكال التفرقة فيما يتعلق بالعرق أو النوع أو القومية . 
3. يحظر أن يتضمن اإلعالن ما يشـــجع الجمهور على اتباع سلوك يشكل خطرًا 

على صحته ، أو على أمنه وسالمته ، أو على حماية البيئة . 
4. يمنع الترويج عن السجائر ، والسيجار ، والتبغ بكل أنواعه . 

5. يمنع الترويج عن األدوية أو العالجات الطبية ، التي ال يمكن الحصول عليها 
إال بوصفة الطبيب .

هذه نماذج بسيطة لمواد بعض األنظمة التي تضبط صناعة اإلعالن ، وهناك سلطات 
قانونيـــة مخولة لتطبيق أنظمة اإلعالن ، ومعاقبـــة المخالفين بالغرامات الطائلة ، 

وأحيانًا عقوبة السجن . 

ثالثـًا : اإلعــــالن واألطــفـال 

لإلعالن تأثير على الطفل في تنشـــئته على الســـلوك االستهالكي ، فضاًل عن زيادة 
تطلعاته بشـــكل يؤدي إلى رفضه لواقعه األســـري ، مما يؤدي إلى أشكال مختلفة من 
الصراع داخل األسرة، وداخل الطفل ذاته ، وإصابته باإلحباط ، أو لجوئه إلى ممارسة 
الســـلوكيات غير الســـوية ، للحصول علـــى المال الذي يحقق له تلبية ما يشـــاهده 
ويســـمع عنه من ســــــلع ومنتـجات، باإلضافة إلى تأثيرها على ثقافته وقيمه ، ولغته ، 

وتحديده أولويات احتياجاته ، وتشكيل ذوقه. 
ومـــن جهة أخـــرى فقد حددت بعـــض القوانين ضوابط خاصة لإلعـــالن الموجه إلى 

الطفل ، ومنها: 
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1. أن ال يستغل اإلعالن براءة الطفل ، وسهولة تصديقه ،  وقلة تجربتــه . 
2. أن ال يرد في اإلعالن أعمال أو أوضاع تعرض الطفل لألذى أو للخطر .

3. أن ال يحتـــوي اإلعـــالن إطالقًا أي مضامين تشـــعر الطفل بعقـــدة النقص إذا 
لم يتمكن من امتالك الســـلعة المعلن عنها ، أو تجعله يعتقد أن عدم اقتنائه 

لتلك السلعة ناجم عن تقصير والديه في أداء واجباتهما نحوه . 

رابعـًا : اإلعــالن والوسـيـلـة اإلعـــالمـيـة 

حددت األنظمة والقوانين والمواثيق األخالقية بعض القواعد  لتنظيم العالقة بين 
اإلعالن والوسيلة اإلعالمية ، ومنها : 

1. حظر تدخل المعلنين في شؤون التحرير أو التأثير على القرارات التحريرية . 
2. الفصـــل بيـــن اإلعالنات والتحريـــر ، والتمييز بوضوح بيـــن اإلعالنات والمادة 

اإلعالمية .
3. عـــدم تجـــاوز النســـبة المتعارف عليهـــا دوليـــًا لإلعالنات على حســـاب المادة 
التحريريـــة، فال يجـــوز أن تتجاوز اإلعالنات في اإلذاعـــة والتلفزيون 12 دقيقة 
من كل ســـاعة بــث ،  وال تتجاوز إعالنات الصحف 30% من المســـاحة الكلية 
للصحيفـــة ، وذلك ضمانًا لحقوق المشـــاهد والمســـتمع والقاريء ، ) وهناك 

نسب أخرى في بعض القوانين المحلية ( . 
4. عدم قيام الصحفيين بالعمل في مجال اإلعالنات ، وذلك ضمانًا الستقالليتهم 

وموضوعيتهم . 

خامسـًا : جــهات تنظــيـم اإلعـــالن 

نظـــرًا لعدم وضوح الخط الفاصل بين الحقيقة والخداع في الممارســـات اإلعالنية، 
وارتباطهـــا بصـــراع هائل وتضـــارب للمصالح ، وعالقتهـــا باالقتصاديـــات الضخمة ، 

والمنافسات الشرسة ،  فإن هناك عدة جهات تتولى تنظيم اإلعالن ، ومن أهمها :
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1. الجهات الحكومية والسلطات الرسمية المنظمة لإلعالن.
2. الجمعيـــات المهنية للمعلنين ووســـائل اإلعالن والـــوكاالت اإلعالنية ، حيث 
تمثـــل تلـــك الجمعيات نوعًا مـــن االنضباط الذاتـــي الداخلي بيـــن العناصر 

المرتبطة باإلعالن . 
3. الجمعيات األهلية لحماية المستهلك ، والمحافظة على حقوقه ، ومكافحة 

الممارسات اإلعالنية المضللة ، ومحاربتها ، ومقاضاتها . 

سادسًا : اإلعــالن التـلـفزيــوني وتغــيـيـر القــيـم 

1. جزء كبير من المشاهدين يعتقدون أن اإلعالن التلفزيوني مجرد نشاط تجاري 
يتعلق بشراء السلعة أو عدم شرائها .. وهذا غير صحيح . 

2. اإلعالن التلفزيوني رســـالة اتصالية إقناعية مؤثرة ، تكون في بعض األحيان ذات 
طبيعة مزدوجة ، إحداها متعلقة بالســـلعة ، واألخرى متعلقة بالقيم واالتجاهات 

والسلوك . 
3. على سبيل المثال: إذا اقتنع المشاهد 
بشراء السلعة أو لم يقتنع فإنه يتأثر 
بشخصيات اإلعالن )مظهرها، طريقة 
حديثهـــا، حركاتهـــا( وذلك بصورة 
مســـتقلة عـــن المنتـــج أو الخدمـــة 
المعلـــن عنهـــا ، ومـــع تكـــرار عرض 
اإلعـــالن التلفزيونـــي مئـــات المرات  
يترســـخ هذا التأثير ، مما يجعل من 
اإلعالن التلفزيوني واحدًا من أقوى 
وســـائل اإلقنـــاع والتأثيـــر والتغييـــر 
االجتماعـــي ، وذلك بصـــورة موازية 

لوظيفته االقتصادية األصلية . 

*     *     *
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أنـشطــة مــقـرتحة وأسئـلـة للنقـاش 

أواًل : اإلطالع على األحكام المتعلقة بنشر اإلعالنات في نظام المطبوعات والنشر 
في المملكة العربية السعودية ،  وهي المواد اآلتية : 

• المادة الرابعة والسبعون : محظورات مضامين اإلعالن .   
• المادة الخامسة والسبعون : ضوابط نشر إعالنات الطرق .   

• المادة السادسة والسبعون : ضوابط اإلعالن التجاري في الصحف المحلية .    

ثانيًا : هل تتذكر إعالنًا تجاريًا يفتقد األخالقيات ؟ 
سواءًا بمخالفة قيم المجتمع . 

أو استخدام اإليحاءات الجنسية .
أو تضمين تغيير السلوك والقيم مع الترويج للسلعة التجارية .

وهكــذا .
وماذا كان موقفك من المعلن ؟

*     *     *



تمهيد 

129 التربية اإلعالمية

الفصل العاشر : الثقافة الهابطة واإلعالم السلبي
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

الفصل العاشر : الثقافة الهابطة واإلعالم السلبي      

¿ نتائج انتشار الثقافة الهابطة واإلعالم السلبي .
¿ االنترنت .. والقنوات الهابطة في الفضاء العربي . 

¿ دور اإلعالم السلبي في االنحراف األخالقي .
¿ ما هـو الحل ؟ 

¿ مسؤولية المشاهـد في  االنتقاء . 
¿ مسؤولية مؤسسات المجتمـع .
¿ مسؤولية األنظمة والقوانيـن . 

¿ مسؤولية األفراد في الحد من الثقافة الهابطة 
واإلعالم السلبي .

¿ مسؤولية شركات األقمار الصناعيــة .
¿ مسؤولية المعلنين . 

¿ مسؤولية شركات االتصاالت .
¿ مسؤولية مــاّلك وسـائل اإلعـالم .

¿ من يعلـّق الجرس ؟ 
¿ ما هي جمعيات حقوق المشاهدين ؟ 

¿ نماذج من جمعيات حقوق المشاهدين .
¿ جهود خليجية لمعالجة ظاهرة الفضائيات

  الهابطة واإلعالم السلبي .
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الفصل العاشر : الثقافة اهلابطة واإلعالم السليب 

1. وظيفة الترفيه والتســـلية من الوظائف األساســـية لوســـائل اإلعالم ، ألن اإلنسان 
بحاجة إلى التغيير ، والتنفيس ، واالسترخاء ، واالستمتاع ، واالبتهاج ، والتخلص 

من الملل والعزلة . 

2. نجحت وسائل اإلعالم والتلفزيون بشكل خاص ، في إشباع هذه الحاجات اإلنسانية 
للترفيه والتسلية ، وازداد الطلب عليها من المشاهدين .

3. نتيجـــة لذلك ازدهر االتجاه التجاري في صناعة التلفزيون والقنوات الفضائية، 
وارتبـــط ذلك بالمعلنين الباحثين عن أكبر نســـبة مشـــاهدة وتوزيع ، وكذلك 

المعلنين الباحثين  عن المضمون اإلعالمي الذي يدعم القيم االستهالكية .

4. مع كثرة القنوات الفضائية التجارية ،  واشـــتداد المنافســـة فيما بينها لتحقيق 
األربـــاح ، من خالل اإلعالنات والرعايات والخدمـــات التفاعلية وغيرها ، فقد أدى 
ذلك إلى أن تقوم بعض القنوات الفضائية التجارية بالتنافس والتزاحم لتقديم 

المادة المثيرة المغرية ، الخارجة عن المألوف ، مهما تكن هابطة وسلبية . 

5. هذا الوضع التنافسي المحموم بين مالك بعض القنوات الفضائية التجارية أدى 
إلـــى اختراق قيم المجتمعات ، والتضحية بأخالقيـــات اإلعالم ، وانتهاك معاييره 
المهنية، وســـوء اســـتخدام حرية البـــث ، والتجاهل التام للمســـؤولية االجتماعية 

لوسائل اإلعالم . 
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أواًل : نتائج انتشار الثقافة اهلابطة واإلعالم السليب 

هنـــاك عشـــرات الدراســـات وأوراق العمل واألبحـــاث ، ومئات المقـــاالت والتحقيقات 
الصحفيـــة ، التي ناقشـــت آثار ظاهرة القنوات الهابطة فـــي الفضاء العربي ، وهناك 
ما يشـــبه اإلجمـــاع بأن النتيجة فـــي الجانب األخالقي والقيمي  هي نتيجة ســـلبية  

وخطيرة . 
أما نتائج انتشار الثقافة الهابطة واإلعالم السلبي فنختار منها ما يأتي : 

1. خلخلة فكر المجتمعات وقيمها ونسيجها المترابط ، وإعاقة حركة نهوضها 
وتقدمها وتنميتها البشرية .

2. تقليـــل قدرة اإلنســـان على أن يبذل جهدًا عقليًا منظمًا لتطوير نفســـه وبناء 
ذاته، وتطوير مجتمعه . 

3. اســـتنزاف أوقات الشـــباب وطاقاتهم ، وإلهائهم عن حياتهم ، وإغراقهم فيما ال 
يعود عليهم بالفائدة . 

4. اســـتغالل الموارد المالية للمشاهدين ، واستنزاف قدراتهم المادية ، بأساليب 
متعددة ومتنوعة . 

5. تحويل الشـــباب العربي إلى مستهلكين شـــديدي الوالء للجوانب السلبية في 
الثقافات األجنبية ، فال يتم تســـويق قيـــم العمل وأخالقه ، وال البحث العلمي 
وأدواتـــه ، وال االلتزام المجتمعي ومؤسســـاته ، وال الحراك الحضاري وآلياته ، 
وإنما يقوم اإلعالم الســـلبي بتســـويق أخالقيات الشـــوارع المظلمة ، والطبقات 

السفلى من الثقافات األجنبية .

6. تغيير وتبديل وقلب المفاهيم ، وتزييفها أمام المشـــاهدين ، فاإلعالم السلبي 
يجعل اللصوصية بطولة ، والغدر كياسة ، والخيانة فطانه ، واالحتيال ذكاء، 
والعنـــف هو أقصر الطرق لتحقيق المآرب ، وعقوق اآلباء تحرر ، وبر الوالدين 

ذل ، والزواج رق واستعباد ، والنشوز حق ، والعفة كبت . 
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7. إثارة الغرائز الجنســـية ، وتشـــجيع انتشـــار الرذيلة ، والترويج لشرب الخمور، 
وتنـــاول المســـكرات ، وتعاطي المخـــدرات ، وال يكون ذلك بإعالنات مباشـــرة ، 
ولكـــن بالتضميـــن واإلدراج واإليحـــاء ، في ســــياق المحتـــوى اإلعالمي ، الذي 

يجعل من هذه االنحرافات شيئًا شهيـًا مغريًا ، يحفز اإلنسان لتجربته . 

ثانيـًا : االنتـرنت .. والقـنـوات اهلابـطـة فـي الفضاء العربي  

يحـــاول البعض التقليل من خطـــورة الثقافة الهابطة واإلعالم الســـلبي في الفضاء 
العربي مشـــيرًا إلى شـــبكة االنترنت والجوانب اإلباحية فيها، وهذا نوع من التضليل، 
وذلـــك بصـــرف األنظـــار عن القضية محور النقـــاش ، وتحويلها إلـــى قضية أخرى ، 
وهو مثل من يقلـّـل من خطورة جريمة الســـرقة والســـطو المســـلح ، ويدعو إلى عدم 

االهتمام بمكافحتها ، بسبب وجود جرائم القتل وسفك الدماء !! ؟؟ .
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ثالثـًا : دور اإلعالم السليب يف االحنراف األخالقي 

1. هـــل اإلعالم الســـلبي فـــي الفضاء العربي هو ســـبب )وجود( اإلنحـــراف األخالقي 
والسلوكي والفكري ؟ 

اجلــواب : ال .
ألن االنحراف بأنواعه )كان موجودًا(  في كل زمان ومكان منذ فجر التاريخ ، وقبل 

اختراع أي وسيلة إعالمية . 
2. إذن لماذا نـوجـّه االتهام إلى اإلعالم السلبي في مسألة االنحراف األخالقي وغيره؟ 

الـجـــــواب: 
• ألن اإلعالم الســـلبي هو الذي ) نشـــر ( االنحرافات األخالقية على أوسع نطاق بعد 

أن كانت محدودة .
• ألن اإلعـــالم الســـلبي هو الذي )أوصل( االنحرافـــات األخالقية إلى كل بيت حتى 

يشاهدها الكبار والصغار .
• ألن اإلعالم السلبي هو الذي ) يربّـّي ( المشاهدين على تقبل االنحراف واالعتياد عليه . 
• ألن اإلعالم السلبي هو الذي ) يزيـّـّن ( االنحراف ويقدمه في صورة شهية ومغرية . 
• ألن اإلعـــالم الســـلبي هو الذي )يثيـــر( الدوافع والمحفزات لممارســـة االنحراف .

3. إن هذا يدعونا إىل التساؤل : 
هل ســـاهم اإلعالم الســـلبي في ) زيادة (  االنحرافات األخالقية أم في تقليلها والحد 

منها ؟ 
هل يعمل اإلعالم السلبي ضد مصلحة المجتمع ، أم في تحقيق مصلحة المجتمع ؟ 
هـــل كان اإلعالم الســـلبي معالجًا حكيمًا أمينـــًا ، صالحًا مصلحًا ، مراعيًا لمصالح 
المجتمـــع ، وتربيـــة أبنائـــه ، ومســـتقبلهم ، وقائمًا بواجب المســـؤولية االجتماعية ، 

ومتفهمًا لمبدأ الحرية المسؤولية ، أم لم يكن كذلك ؟
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رابعـًا : مـــا هـــو الــحــل ؟ 

الحل أن يتحمل الجميع المسؤولية  . 

خامسـًا : مســؤولية املشاهـــد فـــي  االنتــقاء  

إن المشـــاهد هـــو الذي يختار الوســـيلة اإلعالمية ، وهو الذي يختـــار المضمون الذي 
يتعرض له ، ويؤثر فيه ، ويتفاعل معه ، ويشبع احتياجاته . 

فكلمـــا كان المشـــاهد واعيًا اســـتطاع أن يمارس انتقائية ناجحـــة ومثمرة ، فينتقي 
المضمون اإلعالمي اإليجابي الذي يتعرض له ويتابعه . 

سادســًا : مــسـؤولية مـــؤسسات الـمجـتـمـع 

لألسرة والمدرسة والمجتمع دور مهم في بناء الوعي لدى أفراد المجتمع ، وبخاصة 
األطفـــال والشـــباب ، لصقل مهـــارات التلقي ، والتعامل الناجح مع وســـائل اإلعالم ، 
وتكوين رؤية تربويـة ناضجــة ، للتمييز بين السلبي واإليجابي ، والمفيد والضار ، ثم 

ترسيخ مفهوم الرقابة الذاتية، وتعزير الثقة بالذات .

سابعـًا : مـسؤوليـة األنظـمة والقـوانـيـــن  

تحفل الكثير من دول العالم باألنظمة والقوانين، 
التـــي تحمي المجتمعات مـــن انحرافات بعض 
وســـائل اإلعالم ، وتتصدى لممارســـاتها الضارة 
بالمجتمـــع ، والمؤثـــرة ســـلبيًا علـــى أفـــراده ،  

والمنتهكة للقيم األخالقية واآلداب العامة .
وتختلف قوة القانون والنظام من دولة إلى أخرى 
، وكذلـــك مدى جديـــة التطبيـــق والتنفيذ. 
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ثامنـًا : مــسؤولية األفــراد يف احلـد من الثقـافة اهلـابطة واإلعـــالم الســليب 

لألفراد دور مهم في الحد من الثقافة الهابطة واإلعالم الســـلبي ،  وذلك من خالل 
االمتناع عن التعرض لهذه الوسائل ، واالتصال الشخصي لألفراد فيما بينهم لتدعيم 
هذا السلوك ، والتواصل الفردي الشخصي عبر وسائل االتصال ،  مع مالك الوسائل 
اإلعالمية والمســـؤولين عنها ، لتوضيح وجهـــة النظر في محتوى الثقافة الهابطة ، 
ومضمون اإلعالم السلبي ، وأن يطالب المشاهدون بحقهم وحق المجتمع في اإلنتاج 

الجيد واإلعالم اإليجابي ، وحمايتهم وحماية أطفالهم من اإلسفاف واالبتذال . 

تاسـعًا : مــــسؤولية شركات األقمـار الصناعيــة 

إن الشـــركات التـــي تقدم الخدمة فـــي الفضاء العربي مطالبة بـــأن ال تقتصر على 
تقديـــم خدمات النقل الفضائي والخدمات المرافقـــة كجهة تجارية مهنية بحتة ، 
بل ال بد أن تتحمـّـل جزءًا من مسؤولية المحتوى والمضمون اإلعالمي ، استنادًا على 

قوانين  وأنظمة واضحة ومفصـّلة . 
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عاشرًا : مـسؤوليـة املـعـلنـني  

اإلعـــالن بأنواعـــه المختلفة ، وصـــوره الفنية المتعددة ، الظاهـــرة والمضمرة ،  يعـد 
أهـــم مصادر تمويـــل اإلعالم التجاري فـــي الفضاء العربي ، وأهم القوى المســـيطرة 
عليه ، ويالحظ الخبراء أن المعلن األجنبي يســـوق للسلع والمنتجات ومعها األفكار 
والقيـــم أحيانـــًا ، وذلك لتربية أجيال جديدة »نوعيـّـة« من المســـتهلكين ، ولذلك 
يركـــز على »مضمون معيــّـن« من اإلعالم ، يشـــجع االســـتهالك بـــال عقل ، ويصنع 
مناخـــًا ثقافيًا »نوعيـّــًا« ،  تكون فيه الجماهير محتّلـة بالرغبة في المتعة ، والبحث 

عن اللذة .

حادي عشر : مــسـؤوليــة شــركات االتصــاالت 

هناك العشـــرات من القنوات التجارية في الفضاء العربي تمثل اإلعالم الســـلبي في 
أســـوأ أشـــكاله، ولم يكن لها أن تظهر أو تستمر لوال إيراداتها من شركات االتصاالت 
العربية ، من خالل خدماتها التفاعلية ، عبر وسائل االتصاالت الثابتة والمتنقلــة .

ثاني عشر : مــسـؤوليـــة مــــــاّلك وســــائل اإلعــــالم

من بديهيات األشـــياء أن مالك الوســـيلة اإلعالمية هو الذي يرعاها ، ويعتني بها ، 
ويتحمل تكاليفها ، وينفق عليها ، وهو المستفيد من إيراداتها وعائداتها ، وهو الذي 
يتمتـــع بأرباحها ومكاســـبها ، وهو الذي  يملك الســـلطة علـــى إدارتها ، لذلك فهو 
المســـؤول األول عن رســـالتها وأهدافها ، ومضمونها ومحتواها ، وهو المسؤول األول 

عن كل آثارها ونتائجها وتأثيراتها على المشاهدين ، أفرادًا ومجتمعات. 
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ثالث عشر : مـــن يعــلـق اجلـــــرس ؟ 

1. من الذي يقوم بتوعية أفراد المجتمع بمخاطر اإلعالم السلبي ؟ 
2. مـــن الـــذي يقوم بتثقيف أفـــراد المجتمع ويعزز لديهم الدافعية لحســـن االنتقاء 

واالختيار ؟  
3. من الذي يقوم بتحفيز مؤسســـات المجتمع مثل األســـرة والمدرسة لتفعيل دورها 

وتحمل مسؤولياتها ؟ 
4. مـــن الذي يقوم بالعمل على حث الجهات التنظيمية إلصدار األنظمة والقوانين، 
التـــي تحمـــي المجتمـــع من مخاطر اإلعـــالم الســـلبي ، وتفرض مفهـــوم الحرية 

المسؤولة على وسائل اإلعالم ؟ 
5. من الذي يقوم بمتابعة مدى التزام وسائل اإلعالم باألنظمة والقوانين وأخالقيات 

اإلعالم؟ 
6. من الذي يقوم بمخاطبة ماّلك وسائل اإلعالم والحوار معهم ، لاللتزام باألنظمة 

والقوانين وأخالقيات اإلعالم ؟ 
7. من الذي يقوم بمقاضاة وسائل اإلعالم التي تسيء استخدام حرية البث ، وتنتهك 

قيم المجتمع ، وترفض االلتزام بمبدأ الحرية المسؤولة ؟ 
8. مـــن الـــذي يقـــوم بمخاطبة شـــركات األقمـــار الصناعيـــة والمعلنين وشـــركات 
االتصـــاالت والحوار معهـــم ، لدعوتهم لاللتـــزام باألنظمة والقوانيـــن وأخالقيات 
اإلعـــالم ، وتذكيرهـــم بمبدأ المســـؤولية االجتماعية ، وأن عليهـــم واجبات تجاه 

مجتمعاتهم ؟ 
9. مـــن الذي يقوم بمقاضاة المعلنين والشـــركات التي تســـتخف بمبدأ المســـؤولية 
االجتماعيـــة ، وتعمـــل عن عمـــد باإلضـــرار بالمجتمع ، وانتهاك قيمـــه ، من أجل 
تحقيق األرباح واكتساب األموال على حساب مستقبل المجتمع وأبنائه وبناته؟ 

 من الذي يقوم بكل ذلك ؟ 
إنها ببساطة الجمعيات األهلية المتخصصة بحماية حقوق المشاهدين ، التي تعمل 

وفق مباديء جمعيات حماية المستهلك . 
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رابع عشر : ماهي مجعيات حقوق املشاهدين ؟

1. توجـــد فـــي عدد مـــن دول العالم المتقدمـــة جمعيات أهلية غيـــر حكومية ، تمثل 
رأي المشـــاهدين )من أعضائها( فيما تعرضه وســـائل اإلعالم ، وتدافع عن حقوق 

المجتمع والمشاهدين ، خصوصًا فيما يتعلق بحماية القيم واآلداب العامة .

2. تقوم هذه الجمعيات األهلية بمهام عديدة ، وقد أشرنا إلى جزء منها ، إال أن أبرز 
هذه المهام هو مخاطبة وسائل اإلعالم والمعلنين والحوار معهم ، حول انحرافات 
محددة قد تطرأ على ممارســـتهم اإلعالميـــة ، والمطالبة بتصحيح ذلك الخطأ 

المحدد ، وإيقاف االنحراف المعين . 

3. تقوم تلك الجمعيات األهلية بتقديم الشكر والثناء للجهات المتجاوبة المتعاونة، 
وتعلن عن ذلك في مواقعها اإللكترونية باعتبار أن الرجوع عن الخطأ فضيلة . 

4. في حال عدم الوصول إلى نتيجة إيجابية لتصحيح الخطأ ، فإن هذه الجمعيات 
األهليـــة ترفـــع الدعاوي القضائية ، ضد وســـائل اإلعالم المنتهكـــة للقيم واآلداب 

العامة لدى المحاكم والسلطات المختصة .

5. تكتســـب هذه الجمعيات األهليـــة قوتها وتأثيرها من أعضائها المنتســـبين إليها، 
الـــذي يشـــعرون بواجبهم تجـــاه مجتمعاتهم ، ومســـؤوليتهم في حماية مســـتقبل 

أبنائهم .

6. يكـــون هـــؤالء األعضاء عادًة من جميـــع فئات المجتمع رجااًل ونســـاءًا وخصوصًا 
الشـــخصيات العامـــة ، واألكاديمييـــن ، واألطباء ،  والمهندســـين ،  والمعلمين ، 
والمحامين ، ورجال األعمال ، والنقابات المهنية ، وهم يعلنون عن شـــخصياتهم، 
ودعمهـــم لهـــذه الجمعيـــات ، وتعاونهم معهـــا ، من خالل المناســـبات العامة التي 

تقيمها الجمعيات بين فترة وأخرى . 

7. ترّكـز هذه الجمعيــات األهليــة نشاطها عادًة حول قضيتني ، وهمـا : ) إثارة الغرائز 
الجنســـية ، والتشـــجيع على العنف ( ، ألن هاتين القضيتين تتفق عليها اآلراء ، 

بين أتباع الديانات المختلفة ،  والتيارات السياسية المتناقضة . 



تمهيد 

139 التربية اإلعالمية

الفصل العاشر : الثقافة الهابطة واإلعالم السلبي
الباب الثاني

ما الذي يخفيه عنا اإلعالم؟

نـمـاذج مـــن جـمـعــيات حـقـوق الـمـشــاهـدين 

مجلس اآلباء لمراقبة التلفزيون في الواليات المتحدة األمريكية 
اجعل صوتك مسموعًا!

سجـّـل .. لتحصل على آخر اإلجراءات عن طريق البريد اإللكتروني. لماذا؟
ألن أطفالنا يشاهدون !. 

موقع مليون أب
موقع عبر اإلنترنت ، لمجموعة من اآلباء ، هدفه وقف استغالل أطفالنا . 

وخصوصًا عن طريق الترفيه اإلعالمي )تلفزيون، موسيقى، أفالم ... إلخ(     

موقع مليون أب - مشروع جمعية العائلة األمريكية 

موقع مليون أم - مشروع جمعية العائلة األمريكية 
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جـهـود خـلـيـجية ملعـاجلـة ظـاهرة الفضـائيات اهلابطة واإلعـــالم الســلــبــي

أحـــد إعالنـــات حملـــة التوعية بمخاطـــر الفضائيات الهابطة فـــي دولة اإلمارات 
العربية المتحدة تحت شـــعار  " ال للفضائيات الهابطة " " اإلعالم الســـلبي يهدد 

األمن الوطني"، التي نفذت في األعوام 2005 – 2006 – 2007م . 

طابع تذكاري صادر بمناسبة حملة التوعية في دولة قطر ضد القنوات الفضائية 
الهابطة تحت شعار "نحو فضاء إعالمي مسؤول" ، التي نفذت بين عامي 2008م - 2009م .
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تحت شعار "نحو فضاء إعالمي مسؤول" أقيم في دولة قطر منتدى الفضائيات والتحدي 
القيمي واألخالقي الذي يواجه الشباب الخليجي ، وذلك في الفترة 2-3 نوفمبر 2008م.

وقد حضر المنتدى وفود رســـمية من جميع الدول الخليجية ، وحظي بحضور واســـع 
النطاق من المتخصصين من داخل الوطن العربي وخارجه ، حيث استمر لمدة يومين 
تحت رعاية كريمة من صاحبة الســـمو الشـــيخة موزة بنت ناصر المسند عقيلة سمو 
أمير دولة قطر ورئيس المجلس األعلى لشـــؤون األســـرة ، التي وجهت رسالة لقادة دول 

مجلس التعاون بهذا الشأن . 
وقـــد خـــرج المنتدى بنتائـــج وتوصيات مهمـــة لعرضها على قـــادة دول مجلس التعاون 

الخليجي ، كما صرح بذلك األمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .
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حــمـــلـة مـــناهضـــة القـــنوات الفــضـــائيــة اهلــابــطــــة
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حــمـــلـة مـــناهضـــة القـــنوات الفــضـــائيــة اهلــابــطــــة

تعليق المؤلف : تأثرت الحملة سلبيًا ألنها توافقت مع الجريمة اإلنسانية في العدوان   
          اإلسرائيلي على قطاع غزة في فلسطين المحتلة في ديسمبر 2008 م 
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ســـؤال لـلـنـــقــاش 

من خالل اطالعك على الحمالت الرســـمية في دول الخليج ضد فضائيات اإلعالم 
السلبي والثقافة الهابطة ، هل تستطيع تحديد اسم وسيلة إعالمية بعينها ترى من 

وجهة نظرك أنها جزء من اإلعالم السلبي والثقافة الهابطة .
ولماذا تراها كذلك ؟

وماذا تقترح على مالك الوسيلة لكي يتم إصالح هذا االنحراف الموجود فيها ؟ 

*     *     *



كيف نتعامل مع اإلعالم؟ 

الباب الثالث

¿  الفصـل األول   : مهارة التفكري الناقد  .
¿  الفصل الثـــاني : اإلعالم ومهارة التفكري الناقـد .

¿  الفصل الثالث  : السلوك الواعي إعالميًا . 
¿  الفصل الرابــع : كيف تكون منتجًا للمحتوى اإلعالمي ؟

¿  الفصل اخلامس : اإلعالم اجلديد . 
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الفصل األول : مهارة التفكير الناقـد
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كيف نتعامل مع اإلعالم؟

الفصل األول : مهارة التفكير الناقد   

¿ أنواع مهارات التفكير .
¿ تعريفـات التفكير الناقـد .

¿ مكونات التفكير الناقد .
¿ مثال على التفكير الناقد .
¿ خصائص المفكر الناقــد .

¿ الفوائد التي يكتسبها اإلنسان
  من التفكير الناقــد . 

¿ التفكير الناقد .. واإلعالم .
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الفصل األول : مهارة التفكري الناقـد 

إن نعمة العقل كغيرها من النعم تحتاج إلى صونها ورعايتها ، وذلك ألن العقل   .1
لـــه ملـــكات وقـــدرات ال بد من تنميتها وتدريبها، كي ال تكون أســـيرة االســـتخدام 

المحدود لها ، مما يؤدي إلى تعطيلها وجمودها .
إن التفكير من أرقى العمليات العقلية ، وأكثرها تعقيدًا ، واإلنســـان يســـتخدمه   .2

في جميع مناشط حياته ، بصورة طبيعية وتلقائية . 
إن ممارسة التفكير تختلف من شخص إلى آخر ، بحسب نشاطه العقلي ، ومهاراته   .3

التي اكتسبها أو تعلمها . 
إن للتفكير مهارات قابلة للتعلم ، كأي مهارات أخرى يتعلمها اإلنســـان ، ليوســــّع   .4

مداركه ، وليكون أكثر فاعلية في مواجهة مشكالته ، وأقدر على اإلبداع . 

أواًل : أنـواع مــهــارات التفـكـيـر

يتم عادًة  تصنيف مهارات التفكري إىل قسمني : 
مهارات التفكير األساسية : مثل التذكر ، والمالحظة ، والتصنيف ، والمقارنة .. الخ .  .1

مهـــارات التفكير العليا : مثل حل المشـــكالت، اتخاذ القـــرار ، التفكير اإلبداعي ،   .2
التفكير الناقد. 

ونالحظ أن مهارات التفكير األساسية مثل حروف اللغة ، ومهارات التفكير العليا 
مثل الكلمات ، وبدون الحروف ال تنتج الكلمات . 

وسوف نركز في هذا الفصل على مهارة التفكير الناقد . 
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كيف نتعامل مع اإلعالم؟

ثانيــًا : تعـريـفـات التفـكري النـاقـد 

1. التفكــري الناقــد يعــين مبدئيــًا : التمهل في إعطاء األحكام لحيـــن التحقق من األمر ، 
وهو يســـتخدم للحكم على موثوقية ، أو قيمة ، أو دقة ، أو مصداقية ، أو منطقية 

فكرة أو أفكار معينة . 

2. التفكــري الناقــد : عملية تفكيرية مركبة عقالنيـــة أو منطقية ، يتــــم فيهــا إخضاع 
)فكـــرة ( أو أكثر للتحقق والتقصي ، وجمع وإقامة األدلة والشـــواهد بموضوعية 
وتجرد على مدى صحتها ، ومن ثم إصدار حكم بقبولها من عدمه ، اعتمادًا على 

معايير أو قيم معينة . 
       )الفكرة( : قد تكون قضية ، أو خبر ، أو رواية ، أو ادعاء ، أو إجراء ، أو حدث .

3. التفكري الناقد : نشاط عقلي متأمـّل وهادف ، يقوم على الحجج المنطقية ، وغايته 
الوصـــول إلـــى أحكام صادقة ، وفق معايير مقبولـــة ، ويتألف من مجموعة مهارات 
يمكن استخدامها بصورة منفردة أو مجتمعة ، وتصنف ضمن ثالث فئات ، التحليل 

والتركيب والتقويم . 

ثالثـًا : مـكونات التـفـكري النـاقد 

يرتبـــط التفكيـــر الناقـــد بالعديد من األفعــــال ، ومن أبرزهـــا : التمهـــل ، والتعقل ، 
والتفتح العقلي ، وطرح التساؤالت ، واالستيضاح ، والتحقق ، والرجوع إلى المصادر، 
وتقويم المصادر ، وجمع األدلة والشواهد على صحة أمر ما ،  وتقويم األدلة ، وبناء 
المعايير للحكم ، والتعليل،  واالستنتاج ، ومعرفة االفتراضات ، واالستنباط، وتحليل 
األفـــكار ، والبحث عن األســـباب، واألمانة العلمية ، واتبـــاع الدليل ، واألخذ باالعتبار 
جميـــع االحتماالت ، واالســـتناد على التعقل أكثر من االنفعـــال ، واألخذ باالعتبار  
أيضـــًا وجهات نظر اآلخرين وتفســـيراتهم ، واالهتمام بإيجـــاد الحقيقة ، والتقويم ، 

وإصدار األحكام . 



الفصل األول : مهارة التفكير الناقـد

التربية اإلعالمية150

الباب الثالث
كيف نتعامل مع اإلعالم؟

رابـعـًا : مــثــال عـلى التفـــكري النـاقد 

من أبرز مهارات التفكير الناقد )الفرعية( مهارة التمييز بين الحقيقة والرأي . 
يشـــير مفهوم )الحقيقة( إلى معلومات تقريرية ، باإلمكان مالحظاتها أو االســـتيثاق 

منها أو التأكد من دقتها .
أما مفهوم )الرأي( فهو تعبير عن تقييم يعتمد على الحكم الشـــخصي ، أو االنطباع 

أو االعتقاد ، وفي الوقت نفسه يمكن الوثوق به أو عدم الوثوق به .

أمثلة على )احلقائـق(
1. مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة .

2. الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية . 
3. تقسم الكلمة إلى اسم وفعل وحرف .

أمثلة على )اآلراء ( 

1. تخصص الطب البيطري أفضل من تخصص الطب البشري .
2. شعر أحمد شوقي أجمل من شعر حافظ إبراهيم .

3. تعلم الرياضيات أصعب من تعلم اللغة اإلنجليزية .
4. مهنة الطب هي أسمى المهن في العالم .

 

حقائق
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خامسـًا : خصائص املفكر الناقــد 

1. مستوعب وملم بالموضوع محل التفكير،  وليس متطفاًل يتدخل في كل شيء . 
2. ال يجادل في أمر عندما ال يعرف شيئًا عنه . 

3. يعرف متى يحتاج إلى معلومات أكثر حول شيء ما . 
4. يعرف الفرق بين نتيجة  "ربما تكون صحيحة " ، ونتيجة  "ال بد أن تكون صحيحة ".

5. يعرف بأن لدى الناس انطباعات مختلفة حول فكرة ما .
6. يستطيع تجنب األخطاء الشائعة في استدالله لألمور .

7. يتساءل عن أي شيء يبدو غير معقول ، أو غير مفهوم بالنسبة إليه . 
8. يستطيع فصل التفكير العاطفي عن التفكير المنطقي .

9. يبحث عن األسباب والعلل والبدائل .
10. يتعامل مع الموقف المعّقد بطريقة منطقية .

11. يستخدم مصادر علمية موثوق بها ويشير إليها . 
12. يأخذ جميع جوانب الموقف بنفس القدر من األهمية .
13. يبقى على صلة بالنقطة األساسية أو جوهر الموضوع .

14. يتخذ موقفًا ، أو يتخلى عن موقف ، عند توافر أدلة وأسباب كافية لذلك .
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سادسًا : الفوائد اليت يكتسبها اإلنسـان من التفــكـري الناقــد  

1. إن تفكيرك بشكل ناقد يجعلك أكثر صدقًا مع نفسك ، ولن تخاف بأن تعترف 
بأنـــك كنت علـــى خطأ ، كما يجعلك  تتعلم من أخطائك ، وســـتكون أكثر 

استقاللية.

2. يســـاعدك التفكير الناقد أن تتخيل نفســـك في مكان اآلخرين ، ومن ثم إمكانية 
أن تفهم وجهات نظرهم ، وأن تطور قدراتك على االستماع إليهم بعقلية منفتحة، 

حتى وإن كانت وجهات نظرهم مخالفة لك . 

3. التفكير الناقد يحسـّن قدراتك على استخدام عقلك بدل عواطفك ،  وتستطيع 
تحديد مشـــاعرك ،  وربطها منطقيًا مع أفكارك ، وسيســـاعدك ذلك على تطوير 

مستويات أفضل من التفكير .

4. يساعدك التفكير الناقد على صنع القرار الحكيم في الحياة اليومية .

5. يحسـّن التفكير الناقد من قدرتك على البحث الجاد في كثير من األمور .

6. ممارستك للتفكير الناقد تنمي قدرتك على المناقشة ،  والحوار ، والقدرة على 
التواصل، والتفاوض مع اآلخرين .
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سابعًا : التـفــكري النـــاقد .. واإلعـــالم 

إن مهـــارة التفكيـــر الناقد هي أهم عناصر التعامل الواعي مع وســـائل اإلعالم ، الذي 
يفـرز ما هو ) سلبي ورديء ( ، وما هو ) إيجابي ونافع ( ، ) وما بينهما (. 

*     *     *
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ســؤال لـلنـقـاش

حاول أن تضع نفسك في هذا الموقف وفكر كيف تتصرف ، وهو عندما ينقل لك 
أحـــد زمالئـــك أن زمياًل آخـر قام باإلســـاءة إليك ، وانتقص من قدرك في غيابك ، 

في أحد المجالس أو إحدى المناسبات .
كيف تتعامل مع هذا الموقف من خالل مهارة التفكير الناقد ؟ 

*     *     *
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الفصل الثاني : اإلعالم ومهارة التفكير الناقد 
الباب الثالث

كيف نتعامل مع اإلعالم؟

الفصل  الثاني : اإلعالم ومهارة التفكير الناقد  

¿ فوائد استخدام مهارة التفكير 
الناقد مع وسائل اإلعالم .

¿ كيف نستخدم مهارة التفكير 
الناقد عبر وسائل اإلعالم ؟

¿ من ؟  
¿ يقول ماذا ؟ 

¿ بأية وسيلة ؟  
¿ لمن ؟    

¿ وبأي تأثير ؟
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الفصل الثانـــي : الصورة وتأثريها 

فوائــد استـخــدام مــهارة التفــكري النـاقد مع وسـائل اإلعــالم 

1. إن اســـتخدام مهارة التفكير الناقد تســـاهم في بناء الوعي اإلعالمي لدى اإلنسان، 
وتســـاعده علـــى تجنب فخ التضليـــل اإلعالمي ، واإلثارة اإلعالمية ، بل والتســـمم 

اإلعالمي . 
2. إن استخدام مهارة التفكير الناقد تساعد المتلقي على فرز المواد اإلعالمية بين 

ما هو ) سلبي ورديء ( ، وما هو ) إيجابي ونافع ( ، وما ) بينهما (.
3. إن اســـتخدام مهارة التفكير الناقد تساعد المتلقي أن يكون متلقيًا إيجابيًا ،قادرًا 

على انتقاء المضمون اإلعالمي وتحليله وتقويمه . 
4. في أوقات الحروب ، والصراعات ، واألزمات ، واألحداث الكبرى حول العالم ، تزداد 
أهمية التفكير الناقد في التعامل مع وسائل اإلعالم ، وضرورة تفعيل هذه المهارة 

واستخدامها . 

كيف نستخدم مهارة التفكـري النـاقـد عرب وســائل اإلعــالم ؟

بإمكاننا استخدم مهارات التفكير الناقد بتوجيه مجموعة من األسئلة لكل عنصر 
من عناصر عملية االتصال ، حسب نموذج الزويل الشهير ، الذي اقترح خمسة أسئلة 

للتعبير عن االتصال هي :

من ؟ 1
يقول ماذا ؟2
بأية وسيلة ؟3
لمن ؟ 4
وبأي تأثير ؟ 5
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أواًل : مـــــن ؟                                       وهي األسئلة املرتبطة مبعرفة ) املرسل وصانع احملتوى ( 

من هو املرسل وصانع احملتوى الذي قام بصنع هذه الرسالة وقام ببثها ونشرها وتوزيعها 1
وإذاعتها ؟

هل هو  جهة رمسية حكومية ؟ أم جهة جتارية ؟ أم جتمع مهين ؟ أم مجعية نفع عام  ؟ أم 2
غري ذلك ؟ 

أين يتم صنع هذا احملتوى ؟ ومن أين يتم بثه ؟ 3

ما هي جنسية املرسل صانع احملتوى ؟ وما هو انتماؤه ؟ 4

ما هي أهداف املرسل وصانع احملتوى ،  وملاذا يصرف على الرسالة وميّوهلا، ويتحمـّل 5
تكاليفها ؟ 

هل أهداف املرسـل تنمية اجملتمع وتوعيـة املواطنني ؟ أم الربـح التجاري ؟ أم أهداف أخرى ؟ 6

من الذي ميلك هذه الوسيلة اإلعالمية وميّوهلا وميلك قراراها وحيّدد سياستها؟ 7

من هو املسؤول عن احملتوى اإلعالمي الذي يصنع الرسالة ، ويصوغ أهدافها، ويرسم هلا 8
طريقها ؟ 

هـــل له قيــم مـعــلنة ، ومعــايري مهـنية واضـحــــة ، وسيـاسة إعـــــالمية تتـميز بالشفافية؟ 9

هل هو خبري ومطلع ومتخصص يف جماله ؟ 10

هل يتمتع باألمانة والعدالة واملصداقية ؟ 11

وأخرياً ... ما هي درجة الثقة باملرسل وصانع احملتوى ؟ 12

ثـقـة
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ثانيًا :   يـقـول مـاذا ؟                 وهــي األسئـلة الـمرتبـطة بـمـعـرفة ) الرسالة واحملـتــوى ( 

هل هذه الرسالة واحملتوى خرب ،  أم رأي ، أم حقيقة ، أم انطباع ، أم خيال ؟ 1

ما هي املعلومات واألفكار والقيم والتوجهات اليت حتملها الرسالة واحملتوى ؟2

ق منها؟3 ما هي مصادر املعلومات واألفكار يف هذه الرسالة واحملتوى ؟ وهل ميكن التحقَّ

هل تتعارض الرسالة واحملتوى مع احلقائق العلمية ؟4

 هـــل تتعارض الرســـالة واحملتـــوى - ما مل يكن خـــرباً - مع معتقدات مســـّلمة وقطعية لدى 5
املتلقي ؟ 

 هل تتعارض الرسالة واحملتوى - ما مل يكن خرباً - مع قيم اجملتمع ؟6

 كيف أمـيز بني احلقـائق اليت ميكن إثبـاتها أو التحقق من صحتها وبني االدعاءات7
  أو املزاعم الذاتية ؟ 

ما هي وجهة النظر اليت عرضت من خالهلا الرسالة واحملتوى ؟ 8

 هل كان احملتوى شاماًل ، وعرض مجيع اآلراء ووجهات النظر ؟9

 هل هناك حتيز وحتامل يف الرسالة ؟10

هل هناك مضامني مضمرة غري ظاهرة يف الرسالة ؟ 11

ما هي املعلومات ذات العالقة باملوضوع ،  وتلك اليت أقحمت على املوضوع ،  وال ترتبط به؟12

 هل هناك شيء حمذوف مت استبعاده ، ومل يظهر يف الرسالة ؟ 13

 هل هناك تضليل إعالمي يف الرسالة ؟14

 هل الرسالة جزء من محلة للدعاية أو الربوباجندا ؟15

 هل عرض هذا املضمون يف وسيلة أخرى وكان خمتلفًا ؟ 16

هل تتضمن الرسالة إعالن وترويج جتاري مضمر وغري ظاهر ؟17

إذا كان احملتوى إعالن جتاري .. هل هناك قيم وسلوك مضمـّنة يف اإلعالن ، خبالف 18
الشكل الظاهر للرتويج للسلعة أو اخلدمة ؟ 
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ثالثًا :   بأية وسيلة ؟                         وهي األسئلة املرتبطة بنوعية ) الوسيلة وتقنياتها ( 

 ما هي الوسيلة اليت أرسلت بواسطتها الرسالة واحملتوى واملضمون ؟1

2

 هل لتقنيات الوسيلة دور يف بناء الرسالة وصنع احملتوى مثل : 
أ . الصــورة : حجمها قريبة أم بعيدة - زاوية التقاطها - إضاءتها - ألوانها - املؤثرات           

                     البصـرية عـليها - سـرعة حركـتها .. اخل .
ب .  الصوت : نوعية الصوت ،  واملؤثرات الصوتية ، واملوسيقى املصاحبة ... اخل.

ماذا لو كان احملتوى معروضًا باستخدام مؤثرات أخرى ؟ ما الذي سيتغري ؟ 3

هل للوسيلة بذاتها دور يف التأثري على احملتوى ؟ 4

 ماذا لو كان احملتوى معروضًا يف وسيلة أخرى ؟ ما الذي سيتغري  ؟ 5

هل مستوى اجلاذبية يف الوسيلة وتقنياتها وإبهارها هو الذي يدعوني للتعرض حملتواها ؟ 6
بغض النظر عن جودة احملتوى ؟ 

هل تقنيات الوسيلة وجاذبيتها مربر كاٍف لكي أتعرض حملتواها ؟ هل اختياري وقراراي 7
كان صائبًا ؟ 

رابعًا : لـمــن ؟                             وهــي األسئـلة اليت ختـص )املستقـبل- املـتلقي - اجلـمـهـور( 

من هو اجلمهور املستهدف بهذه الرسالة واحملتوى ؟ 1

هل أنا من اجلمهور املستهدف ؟ وهل هذه الرسالة تعنيين ؟ وملـــاذا ؟ 2

 هل صنع هذا احملتوى يف األصل جلمهور خمتلف ؟ 3

ملاذا توجه هذه الرسالة واحملتوى إىل جمتمعي ؟4

هل توجه هذه الرسالة واحملتوى إىل جمتمعات أخرى ومجاهري أخرى ؟5

عندما أقرر أن أكون من اجلمهور الذي يتعرض هلذه الرسالة واحملتوى فهل هذا له تبعات 6
قيمية أو أخالقية أو معرفية ؟

هـــل أفــراد اجلمهور الذين ال يتعرضون هلذه الرســـالة واحملتوى يتحملون تبعات قيمية أو 7
أخالقية أو معرفية مثلما حتملتها ؟ 
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خامسًا : وبأي تأثري ؟                وهي األسئلة املتعلقة جبوانب  ) النتيجة -  األثر - رد الفعل ( 

ماذا فهمت من هذه الرسالة واحملتوى ؟ 1

هل األشخاص اآلخرون فهموا نفس الفهم ؟ وما هو فهمهم إذا كان خمتلفًا ؟ 2

هل استفدت من هذه الرسالة يف زيادة معرفيت أو تدعيم آرائي ؟3

هل دفعتين هذه الرسالة إىل اختاذ موقف أو احلكم على شخص أو قضية ؟4

هل تعرضي هلذه الرسالة أدى إىل لفت نظري وتشتيت انتباهي عن قضية أو حدث آخر ؟5

من هو املستفيد من هذه الرسالة ؟6

ما هو اهلدف الذي كان يتوقعه مصدر الرسالة وصانع احملتوى ؟ وهل حتّقق ؟7

هل أّدت هذه الرسالة إىل استثارتي أو انفعالي بها ؟ 8

هل هذه االستثارة أو االنفعال أمر إجيابي ؟ 9

هـــل هـــذا األثـــر االنفعالـــي أو االســـتثارة الـــيت حدثـــت هلـــا تبعـــات قيميـــة أو أخالقيـــة 10
أو معرفية ؟ 

هل سأكرر التعرض هلذه الرسالة واحملتوى مرةً  أخرى ؟11

هل أريد أن أقول شيئًا ملرسل الرسالة وصانع احملتوى ؟ 12

كيف أقوم بتوصيل رأيي وصوتي ووجهة نظري ملرسل الرسالة وصانع احملتوى؟ 13
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اطرح األسئلة على وسائل اإلعالم

حلل الرسـالـة اإلعالمية

فـكـر بـطـريقــة نـاقـدة

حتى ال تتعـرض للخـداع .. !!

*     *     *
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أنشـطـة مـقـرتحـــة 

أواًل : البحث عن المنظمات اإلعالمية في الدول األجنبية التي تمارس دور الرصد 
والمحاسبة اإلعالمية ، وتقوم بنشر وتعليم مهارات التفكير الناقد مع وسائل 

اإلعالم ، وتدريب أفراد المجتمع على ممارستها بشكل صحيح وإيجابي .  

ثانيًا : اختر وسيلة إعالمية أو مضمون إعالمي معين ، ويفضل أن يكون مادة مرئية 
مثل برنامج تلفزيوني أو فيلم سينمائي أو مسلسل درامي أو قنـاة تلفزيونيــة، 

وحاول تطبيق أسئلة التفكير الناقد على هذه المـادة .  

*     *     *
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الفصل الثالث : السلوك الواعي إعالميًا 

¿ مهارة حسن االختيار .
¿ مهارة التواصل ورجع الصدى .

¿ مهارة المشاركة التفاعلية في الحوار .
¿ مهارة إنتاج المضامين اإلعالمية 

  ) المدونات نموذجًا ( . 



التربية اإلعالمية164

 الفصل الثـالث : السلوك الواعي إعالميــًا 
الباب الثالث

كيف نتعامل مع اإلعالم؟

الفصل الثـالث : السلوك الواعي إعالميــًا   

إن الوعي اإلعالمي ال يقتصر على تحليل الرسائل والمضامين اإلعالمية وتقويمها،   .1
والقـــدرة علـــى قراءة طبقاتهـــا المتعددة ، والوصـــول إلى نتائج تتعلـــق بالحقائق 

والمعلومات ، واستخدام مهارة التفكير الناقد ، بل هو أكثر من ذلك.
إن الوعي اإلعالمي يتضمن أيضًا مهارة حســـن االختيار ، والتواصل ، والمشاركة   .2
في صياغة الرســـائل اإلعالميـــة والتأثير فيها ، وكذلك  أيضـــًا إنتاج المحتوى 

اإلعالمي . 

هناك أربع مهارات تمّثل السلوك الواعي إعالميًا وهي على النحو التالي :   .3

االختيار . أ
التواصل .ب
المشاركة .جـ
اإلنتـاج .د
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أواًل : مـهــارة حــســن االخـتــيــار 

مـــن المتفـــق عليه أنـــه ال أحد يجبر أحدًا على متابعة وســـيلة إعالميـــة بعينها ،   .1
مقروءًة أو مسموعًة أو مرئية .

إن المتلقي هو الذي يســـتخدم الوســـيلة اإلعالمية ، وليســـت الوســـيلة هي التي   .2
تستخدم المتلقي .

إن المتلقي هو الذي يختار ماذا يقرأ ؟ وماذا يسمع ؟ وماذا يشاهد ؟ .  .3
إن الوعـــي اإلعالمي بجوانبه المختلفة ، وأدبياتـــه المتعددة ، يبني لدى المتلقي   .4
مهـــارة حســـن االختيار ، ويســـاعده على اتخـــاذ قرار التعـــرض االنتقائي الناجح ، 
للمضمون اإلعالمي الذي يناســــــبه ، وللوســـيلة اإلعالمية التـــي يتابعها ، ويتأثر 

بها، ويتفاعل معها .

اختر
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ثانيـًا : مــهــارة التواصــل ورجــع الصـــدى 

1. رجع الصدى أو التغذية الراجعة هي أحد عناصر عملية االتصال ، وهي المعلومات 
التي تعود من المتلقي إلى المرسل .

2. قد يكون رجع الصدى إيجابيًا ، ويشجع المرسل على االستمرار في تقديم رسائل 
مشـــابهة ، ويقوّي ويدعـّم ســـلوك المرسل بشـــكل مّطرد ، وقد يكون رجع الصدى 
ســـلبيًا ، وهو ال يشـــجع المرســـل على توجيه رســـائل مشـــابهة ، ويتطلب منه بل 

ويفرض عليه تعديل شكل أو محتوى الرسائل التالية التي يقوم بإرسالها. 
3. مـــن هـــذا المنطلق تأتي أهميـــة رجع الصدى في عملية االتصـــال ، والدور الكبير 

المنوط بالمتلقي ، لتعزيز الرسالة اإلعالمية ودعمها ، أو كبحها وإيقافها .
4. )عــــبـّـر عــن رأيــــك (.. هكذا بكل اختصار يكون تجســـيد ســـلوك المتلقي الواعي 
إعالميـــًا، لكـــي تجعل القائمين على وســـائل اإلعـــالم ، والمعلنين أيضـــًا،  يعرفون 
مشـــاعرك حول الرسائل اإلعالمية، والمضمون والمحتوى ، الذي يقومون بإنتاجه 

وتوزيعه وبثه .
5. أخبرهـــم بمـــا ترغبـــه ، وما ال ترغبه ، شـــجـع من حولك على هذا الســـلوك ، ودع 

أطفالك أيضًا يقومون بذلك .
6. تواصـــل مع ماّلك الوســـائل اإلعالميـــة وقيادييها ، عبر اتصال هاتفي ، أو رســـالة 

الكترونية ، أو رسالة جوال ، أو رسالة عبر الفاكس ، أو رسالة بريدية ،..إلخ .

إن رسالة واحدة أو اتصال هاتفي واحد ميكن أن يغيـّر الوضع إىل األفضل .  
اإلعـــالم  محتـــوى  يدعـــم  ال  عندمـــا   .7
واإلعالنـــات القيم التـــي تؤمن  بها عبـّـر 
عن صوتك بامتناعك عن اقتناء السلع 
والخدمات المعلـــن عنها، وأخبر الماّلك 

والشركات لماذا تفعل ذلك ؟ .
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ثالثًا : مــهـارة الـمـشاركة التفـاعـلية فـي احلــوار  

1. إن عامل المنافســـة والتطور المتسارع لوســـائل اإلعالم يتيح أنماطًا مختلفة من 
تشجيع الحــوار والمشــاركـة بالــرأي ، بين وســائل اإلعــالم والجمهور  . 

2. من وسائل المشاركة بالرأي والحوار : 

أ. التعقيـــب على ما ينشـــر في الصحف والمجالت من مقـــاالت ومواد تحريرية، 
بإرســـال مـــادة تحريرية للصحيفة أو المجلة ، تعقيبـــًا بالموافقة أو المخالفة 

حول ما نشر فيها، لكي ينشر في الصحيفة ذاتها . 

ب. المداخلة الصوتية عبر الهاتف ، أو المداخلة المكتوبة عبر  وسائل االتصال، 
في البرامج التلفزيونية واإلذاعية المباشرة .

جــــ. الســـؤال عبر الهاتف أو وســـائل االتصـــال المخصصة للبرامـــج التلفزيونية 
واإلذاعية.

د. التعليـــق المكتـــوب علـــى األخبـــار والمقـــاالت والمحتوى في وســـائل اإلعالم 
الجديد، وهو من أوسع أنواع المشاركة ، وأكثرها انتشارًا . 

3. إن المشـــاركة بالـــرأي ، والســـؤال ، والحوار ، والتعليـــق ، والتعقيب ، والمداخلة ، 
دليـــل على الوعـــي اإلعالمي المتقـــدم ، خصوصًا في القضايا التـــي تمثل أهمية 

بالنسبة إليك . 

4. مـــن وســـائل نجاح المشـــاركة 
التفاعلية : االلتزام بالموضوع 
نفسه ، التخلي عن المقدمات، 
تحديد الهدف ، وضوح الفكرة، 
واإليجـــاز   ، التعبيـــر  بســـاطة 

واالختصار . 
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رابعـًا : مــهـارة إنتـاج املضـامـني اإلعــالمــيـة ) املدونـات منـوذجـًا ( 

إن تكنولوجيـــا اإلعـــالم الجديـــد جعلت مـــن حرية اإلعالم حقيقـــة ال مفر منها ،   
وأصبـــح بإمـــكان أي شـــخص لديـــه ارتبـــاط باالنترنـــت أن يصبح ناشـــرًا وصانعًا 
للمحتـــوى اإلعالمي ، وأن يوصل رســـالته إلى جميـــع أنحاء العالم بتكلفة ال تكاد 

تذكر . 
ونظرًا لتداخل الوسائل اإلعالمية في بنية اإلعالم الجديد ، واالمتزاج الذي جرى   
بيـــن النـــص المكتوب والصـــورة والصوت والفيديو ، فقد أصبـــح إلنتاج المضمون 
اإلعالمـــي في اإلعالم الجديـــد خصوصية فريدة ، تتجاوز الهياكل الســـابقة في 
وسائل اإلعالم التقليدية ، ويمكننا أن نلمس هذه الروح الجديدة إلنتاج المضمون 
اإلعالمي من قبل األفراد ، وامتزاج األدوات والوسائل ، من خالل بعض التوجيهات 
التـــي قدمها ) ســـتيفن فرانكليـــن ( من المركـــز الدولي للصحفييـــن ، كدليل 
مختصر للمدونين والصحفيين االلكترونيين ، نختار منها ) بتصرف ( ما يأتي: 
1. لدينا جميعًا أخبار وقصص لنرويها ، واالنترنت يتيح لنا فرصة أن نروى قصصنا 

للعالم . 
2. أنـــا مـــدوّن ، ال يريد جميع الناس أن يصبحوا صحفيين شـــعبيين ، ولكن البعض 

يريد ذلك. 
3. فّكـــر أنـــك صـــوت لمجتمعـــك ، واجعل مـــا هو هام بالنســـبة لك هام بالنســـبة 

لآلخرين أيضًا. 
4. اجعل األخبار التي تريد كتابتها واضحة ، واشرح سبب أهميتها . 

5. يجب تقديم أكثر ما تســـتطيع من التفاصيل ، وإن أمكن أضف صورًا ،  وفيديو 
إلظهار الحقيقة في تقريرك . 

6. إذا استطعت قم بنسخ الوثائق ثم تحميلها لتأكيد دقة ما تقول ، وإن أمكن تحميل 
تسجيالت صوتية رقمية ، قم بذلك ، فكلما رأينا وسمعنا نصدق أكثر.

7. قد يكون لديك وجهة نظر أو رأي ، ولكن إذا أردت أن يلتفت إليك الناس فيجب 
أن تعطيهم فرصتهم التخاذ وجهة نظر خاصة بهم .
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8. يمكنـــك تقديـــم المعلومات التي ترى أنها هامة ، ثم اشـــرح وجهة نظرك فعندما 
يشعر الناس بمصداقيتك سيعاودون الدخول على موقعك .

9. تعّلم كيفية اســـتخدام الكاميرا بشـــكل جيد حيث تلتقط صورًا تعبر عن الحدث، 
ونفس الشـــيء إذا اســـتطعت تســـجيل األصوات على المســـجـّل الرقمي ، أو على 

كاميرات الهواتف المحمولة أيضًا لدعم قصتك . 
10. إذا اســـتخدمت كلمات لتصوير مشهد أو وصف األشخاص الذين تتحدث عنهم    

ستجعلها أكثر تشويقًا ، وتقرب الناس أكثر  من األحداث التي شاهدتها . 
11. اعتمد على الكلمات  القوية لجذب الناس ولكن ال تبالغ في الوقائع .

12. إذا كنت تورد قصة استخدم الدراما والتشويق .
13. أخبـــر القراء في البداية  مـــا أردتهم أن يعرفوه ، فإذا كانوا غير مهتمين باألمر 

يمكنهم الذهاب إلى مكان آخر في ثوان .

مـدونـة



التربية اإلعالمية170

 الفصل الثـالث : السلوك الواعي إعالميــًا 
الباب الثالث

كيف نتعامل مع اإلعالم؟

14. استخدم القوائم والعناوين الفرعية إلبقائهم مهتمين ، واستخدم الوصالت التي 
تؤدي إلى أماكن بها المزيد من المعلومات . 

15. اســـتخدم العديد من أســـاليب الكتابة مثل أســـلوب الســـؤال والجواب ، أو تحرير 
األخبـــار بأســـلوب الصفحــــة األولـــى بالجريـــدة ، أو الكتابـــة بصيغـــة المتكلـــم 
المستخدمة في كتابة اليوميات ، أو أن تبدأ بمشهد أو قصة شخصية ثم تنتقل 

إلى القصة األكبر . 
16. ابـــِن قصتـــك كالبناء مســـتخدمًا مجموعـــة متنوعة من العناصـــر :  قصص ، 
أســـئلة وأجوبـــة، الصـــور ، الفيديو ، والتســـجيالت الصوتية ، فكلما اســـتخدمت 
أشكال مختلفة من وسائل اإلعالم لرواية قصة صحفية أو معلومة أو رأي ستكون 

أقوى.
17. عندمـــا يشـــعر آخرون أنك تقـــدم الصورة كاملة ســـيعتمدون عليك كمصدر 

للمعلومات . 
18. كـــن صريحًا وعاداًل، وَقـــدم وجهة نظر اآلخرين ، ووضــّـح أن هنـــاك عــدم اتفاق 

فيما تكتبه. 
19. ال تقـــل أكثـــر مما تعرفه ، واعترف بأن لديك هذا القدر فقط من المعلومات ، 

واستعن باآلخرين عندما يكون هناك معلومات ال تستطيع الحصول عليها . 
20. فـــي المقابـــالت ابحث عن معلومات في خلفية الموضوع ، واطرح األســـئلة التي 
ســـتقدم تفاصيـــل وتحليل ، واســـتعملها كحجارة البناء ، ولكـــن اجعل عقلك 

متفتحًا ومرنًا لتغيير البناء الذي تبنيه .
21. احـــذر أن تســـيء لنفســـك بيـــن زمالئك بنشـــر معلومات غير دقيقـــة ، وال تقل 
أشياء يمكن أن يكون لها تأثير قوي على اآلخرين إال وأنت على ثقة من أن هذه 

المعلومات صحيحة ، انتظر وفكر  فيما كتبته قبل أن ترسله . 
22. يمكنـــك االعتمـــاد على اآلخرين لمســـاعدتك ، وعندما يأتونـــك بالمعلومات 
اســـتخدم كلماتهم وعدد المصادر التي ذكروها ، وتأكد منها ، ثم عليك أن 

تحرر وتجمع الكلمات والصور والتسجيالت الصوتية التي قدموها إليك . 
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23. إعطاء اآلخرين دور في عملك مهم جدًا ، فهذا يشجعهم وينقل لهم اهتمامك، 
كما أنه يفتح الباب أمام آراء مختلفة وأصوات مختلفة ، وطرق مختلفة للكالم، 

فمن الجيد السعي وراء خلق محادثات حقيقية مستنيرة . 
24. في النهاية ضع خاتمة معتمدة على ما تعتقد أنه حقيقي ، فهذا يؤكد للقراء 

أنك تريدهم أن يصنعوا قرارهم بأنفسهم .
25. لماذا نحتاج إلى صوتك ؟

 عندمـــا نعيش في صمت نعاني أيضًا فـــي صمت ، وعندما نعيش بمفردنا نعاني 
بمفردنا ، ولكن عندما نتكلم نكسر حاجز الصمت وال نصبح بمفردنــــــــا ، هـــذا 

هو عملك . 

*     *     *
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أســـئـلـة للنـقـــاش 

أواًل : هل تتذكر حاالت وقضايا إعالمية كان للسلوك الواعي إعالميًا دور كبير في 
إحداث تغيير إيجابي فيها ، سواءًا على المستوى العربي أو المستوى العالمي؟ 

ثانيًا : ما هي معاييرك في انتقاء القنوات الفضائية المفضلة التي تقوم بمشاهدتها؟ 

ثالثًا : هل ســـبق لك التواصل عبر رســـالة قصيرة  SMS مع إحدى وســـائل اإلعالم، 
إلبداء رأيك في مادة معينة تبثها أو تنشـــرها تلك الوســـيلة ، ســـواءًا كان 

الرأي إيجابيًا داعمًا أو سلبيًا كابحًا ؟

رابعًا : هل ســـبق لك التعليق برأيك على أحد الموضوعات أو المقاالت أو األخبار 
في المواقع اإللكترونية الكبرى للصحف أو القنوات على شبكة االنترنت ؟ 

*     *     *
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الفصل الرابع : كيف تكون منتجًا للمحتوى اإلعالمي ؟ 

¿ مـــن ؟ 
¿ يقول ماذا ؟  

¿ بأية وسيلة ؟  
¿ لـمـن ؟

¿ بأي تأثــير ؟



الفصل الرابع : كيـف  تكون منتجًا للمحتوى اإلعالمـي ؟   

التربية اإلعالمية174

الباب الثالث
كيف نتعامل مع اإلعالم؟

الفصل الرابع : كيـف  تكون منتجًا للمحتوى اإلعالمـي ؟ 
إن االتصـــال عمليـــة مكونة من عدة عناصر ، كما تـــم توضيح ذلك في الفصول   .1

األولى.

مـــن أفضل النمـــاذج التي توضح عناصر عملية االتصال نموذج ) الزويـل ( المكون   .2
من خمسة أسئلة :

مـــــن ؟ 1
يقول ماذا ؟2
بأية وسيلة ؟3
لـمـن ؟ 4
وبأي تأثير ؟ 5

3. مـــن المهـــم أن تبقى هذه األســـئلة المعبـّـرة عن عملية االتصـــال حاضرة في ذهن 
منتج المحتوى اإلعالمي . 

يجب على منتج المحتوى اإلعالمي معالجة كل عنصر بحيث يكون عاماًل فعااًل   .4
في نجاح عملية االتصال .

ســـنقوم بتوزيع بعض اإلرشادات والتوجيهات المقترحة ، حسب األسئلة الخمسة،   .5
لتمثل إشارات ومالمح أساسية لتعزيز عملية االتصال ، وإنتاج المحتوى اإلعالمي 

الناجح . 
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أواًل : مــــن ؟                                وهي العناصر املرتبطة بشخصية ) املرسل وصانع احملتوى ( 

حّدد أهدافك بدقة ، وكن واعيًا متامًا باهلدف الذي تريده ،  وترغب فيه ، وتسعى إليه .1

تدّرب على مهارات التواصل كمهارة القراءة ، ومهارة االستماع ، ومهارة السؤال ، ومهارة 2
التحدث ، ومهارة الكتابة . 

3 ، الناقد  والتفكري   ، القرار  ، واختاذ  املشكالت  : حل  العليا وهي  التفكري  تدّرب على مهارات 
والتفكري اإلبداعي . 

تدّرب على املهارات التقنية والفنية اخلاصة بالوسيلة اإلعالمية اليت تستخدمها.4

كن واضحًا يف اإلفصاح عن هويتك والتعريف بنفسك ، ألن العملية االتصالية الصادرة 5
من مصدر جمهول ال حتظى بالثقة الكافية ، وال تعطي األثر الفّعال .

كن واثقًا من نفسك فهذا سيولد الثقة فيما ستقوله أو تفعله .6

تنقل 7 تعرفه، وال  ما ال  تقول  ، فال  املوضوع  املعرفة يف  لديك قدر جيد من  يكون  أن  جيب 
مضمونًا ال تفهمه .

جيب أن يكون اجتاهــك حنو املوضوع  إجيابيًا ليكون االتصال فعـّااًل ،  فإذا مل يؤمن املصدر 8
بصدق ما يقوله ويقتنع به ، يصبح من الصعب عليه أن يقنع اآلخرين .

9
أن  املتلقي  يدرك  فحني   ، إجيابيًا  اجتاهًا  واجلمهور  املتلقي  جتاه  اجتاهك  يكون  أن  جيب 
املصدر حيرتمه ويتعاطف معه يصبح أقل انتقاداً لرسائله ، ويزداد احتمال تفهمه واستيعابه 

للرسائل املقدمة .

، مّطلعًا على 10 بأن تكون خبرياً يف موضوعك  بناء مصداقيتك لدى مجهورك  احرص على 
تفاصيله ، تنقل الرسائل بأمانة وبدون حتيـّز .

كن جذابًا ، قريبًا من اجلمهور ، يف النواحي النفسية واالجتماعية ، وابِن معهم جسوراً من 11
الود واأللفة، وساعدهم على التخلص من القلق والضغط والتوتر وعدم األمان . 
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ثانيًا : يقول ماذا ؟                              وهي العناصر املرتبطة مبضمون ) الرسالة واحملتوى ( 

الرسالة هي املضمون واحملتوى الذي يصنعه املرسل ليعبـّر عن أهدافه ، فهي العبارات اليت 1
تقال ، واملعلومات اليت تقدم، واالستنتاجات اليت خنرج بها، واألحكام اليت نقرتحها.

اخرت الرسالة اليت تتفاعل مع اهتمامات املتلقي وتستجيب ملصاحله . 2

جيب أن تكون الرسالة واضحة وبسيطة ومفهومة ، قابلة للمشاهدة ، أو قابلة للقراءة ، أو 3
قابلة لالستماع . 

لتكن رسالتك واقعية ، تعبـّر عن الواقع ، وجتنب استخدام التجريد ، سواءاً يف األحداث أو 4
الظروف أو املواقف . 

لتكن الرسالة قابلة للتحقق ، وتشتمل على مجل وعبارات عملية ، ميكن اختبارها والتأكد 5
منها يف الواقع .

استخدم وسائل تأثري عاطفية ختاطب املشاعر والقيم والعواطف واألحاسيس .6

استخدم وسائل إقناع عقلية باألدلة والشواهد واملنطق . 7

لتكن الرسالة ذات نتائج واضحة تـبيـّنها للمتلقي ، وال تكن مضمرة وضمنية . 8

استخدم املصادر املوثوقة للنقل عنها ، مع اإلشارة إليها بوضوح بأنها مصدر املعلومات . 9

احرص على العناية حبقوق امللكية الفكرية واحرتامها وعدم انتهاكها .10

بها 11 تبدأ  اليت  املواد  هي  والتلقي  للفهم  قبواًل  وأكثرها  الرسالة  عناصر  أهم  أن  تذكر 
الرسالة، ثم املواد اليت تأتي يف النهاية ، بينما اليت تأتي يف الوسط هي األقل أهمية .

ّكرر الرسالة للحصول على أفضل تأثري ، ولكن مع تنويع الشكل ، والوسيلة،  وطريقة 12
الطرح واملعاجلة . 
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ثالثًا : بأية وسيلة ؟                            وهي العناصر املتعلقة بنوعية ) الوسيلة وتقنياتها ( 

الوسيلة هي الوعاء الذي حيمل الرسالة ويؤثر فيها ، فإما أن يزيد أو يقلل من فعاليتها . 1

2

الوسيلة إما أن تكون نصًا مكتوبًا يف جريدة أو جملة ، أو منتدى الكرتوني ، أو مدونة ، أو 
صحيفة الكرتونية ... إخل .

وإما إن تكون صوتًا يف إذاعة أرضية أو رقمية أو فضائية ، أو وسائل البث الشخصية على 
اإلنرتنت ... إخل .

وإما أن تكون صورة تلفزيونية متحركة ملّونة يف قناة فضائية ، أو تلفزيون تفاعلي أو 
أرضي، أو مقاطع فيديو يف اإلنرتنت ، أو اهلاتف اجلوال ... إخل .

تسعى 3 الذي  واهلدف   ، واملضمون  والفكرة  الرسالة  مع  تتناسب  اليت  الوسيلة  اخرت 
لتحقيقه.

اخرت الوسيلة اليت تتناسب مع اجلمهور املستهدف ، وعاداته االتصالية ، وطريقة تعرضه 4
للوسيلة ، وتفاعله معها ، وتأثريها عليه . 

اخرت الوسيلة اليت تتناسب مع قدراتك ومهاراتك واهتماماتك ، وإمكانياتك املادية .5

اخرت الوسيلة اليت تتناسب مع عامل الوقت ، إذا كان الوقت مهمًا وفعااًل بالنسبة للموضوع 6
والفكرة واهلدف .

الرسائل الصعبة 7 التحريرية لتوصيل  النصوص  اليت تتعامل مع  املكتوبة  الوسائل  اخرت 
واملعقدة ، فهي األفضل يف هذا اجملال . 

اخرت الوسائل الصوتية للرسائل البسيطة السهلة اليت تتطلب تنشيط اخليال .8

9
اخرت التلفزيون ومقاطع الفيديو لعرض الرسائل البسيطة السهلة ، ألنها أفضل وأسهل 
تذكراً ، وذات إمكانيات أكرب، حيث جتمع الرؤية والصوت واحلركة واللون ، وتكبري 

األشياء الصغرية ، وأنواع احلركات واملؤثرات البصرية والصوتية.

ثم 10 اإلذاعة  ثم   ، االجتاهات  تغيري  يف  فعالية  الوسائل  أكثر  هو  التلفزيون  أن  تذكر 
الوسائل املكتوبة .
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رابعًا : لـمــن ؟               وهي العناصر املتعلقة بالطرف اآلخر وهم )املتلقي - اجلمهور( 

املتلقي هو أهم حلقة يف عملية االتصال ، واجلمهور هو أهم عنصر يف صناعة اإلعالم .1

2

حـــّدد مجهورك وتعّرف عليهم ، وحّدد ما هي خصائصهم الســـكانية ، مثل العمر، والنوع ، 
والتعليـــم والدخل ، والوضع االجتماعي ، واالنتماء الديين ، وما هي خصائصهم النفســـية 
مثل املشـــاعر ،  والسلوك ، واآلراء ، والقلق ، واالنفتاحية ، والثقة بالنفس ؟ وما هي البيئة 
اإلعالميـــة اليت يعيشـــون فيهـــا ؟ والوســـائل اإلعالمية والتقنيـــة اليت تناســـبهم ؟ ما هي 
اجتاهاتهـــم ، وعاداتهم ، ودوافعهـــم ، واهتماماتهم ، وحاجاتهم ، وخصائصهم الشـــخصية 

والنفسية واإلقناعية ؟

3
ال تطلـــب من النـــاس أن يفهموك ويتفاعلـــوا معك قبل أن تبذل قصـــارى جهدك حملاولة 

فهمهم أواًل ، فهذا التفاهم املشرتك هو اخلطوة األوىل للتواصل . 

حّدد املضمون الذي يناسب مجهورك ، ويلبـّي احتياجاتهم احلقيقية . 4

اخرت الوسيلة اليت تناسب مجهورك ، دون حتميلهم جهداً أو تكلفة إال يف احلد األدنى . 5

6
اســـتخدم الكلمـــات والتعابري والصـــور املألوفة للجمهـــور ، وحاول إقامـــة روابط إجيابية 

معهم منذ بداية التفاعل االتصالي . 

7
 تذّكـــر أن اجلمهـــور خيتلف حبســـب موقفه من الرســـالة اإلعالمية ، فهنـــاك اجلمهور 

املؤيد، واجلمهور املعارض ، واجلمهور الذي مل يتخذ موقفًا .

8

 تذّكر أن اجلمهور  خيتلف حبسب سرعة وسهولة إقناعه والتأثري فيه ، فهناك اجلمهور 
احلســــّاس ، ســـريع االقتنـــاع والتأثر مثـــل األطفال ، وهنـــاك اجلمهور الناضــــج ، الذي ال 
يستســـلم لوســـائل اإلعالم ، ويتمتع بالوعي اإلعالمي ، وهنـــاك اجلمهور الالمبالي ، وهو 

الذي يتعامل مع الرسائل اإلعالمية بإهمال تام وال مباالة . 
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خامســًا : بأي تأثــري ؟          وهي األسئلة اليت تعاجل   )النتيجة -  األثر - رد الفعل - رجع الصدى( 

األثر هو نتيجة االتصال ، وهو اهلدف من هذه العملية . 1

حـــّدد مــا هــو الغرض والوظيفـة  مـــن هذه العملية اإلعالمية ،  هل هي نقل األخبـــار ،  أم 2
تقديم املعلومات ، أم الرتفيه ، أم اإلعالن والرتويج ؟  

حـــّدد  ما هـــو جمال التأثري الذي تتوقع أن تعمل فيه رســـالتك ، هل هـــو املعرفة واإلدراك 3
والفهم ، أم االجتاهات والقيم ، أم السلوك والتصرف ؟

اخترب إحساسك الشخصي جتاه رسالتك ، ومدى فاعليتها وتأثريها .4

تأكد من وصول رسالتك ، ومدى فهم اجلمهور هلا واستيعابهم ملضمونها .5

6
تعرف على كيفية استقبال اجلمهور لرسالتك ، وكيفية إدراكه وتفسريه هلا، وكيف 
ســـيتصرف بإزائها ، وهل ســـيتفاعل معها ، ويقبل عليها ، أم ســـيقطع االتصال ولن يكرر 

التواصل ؟ 

قـــم بقياس رجع الصدى ، ســـواءاً أكان ذلك كميًا أم نوعيا، ســـلبيًا أم إجيابيـــًا ، فوريًا أم 7
مؤجاًل .

هل حتقق اهلدف من هذه العملية االتصالية ؟8

راجع نفســـك مع مضمون رســـالتك وأثرها ونتائجها ، وهل تنسجم وتتوافق مع أخالقك 9
وقيمك ومبادئك ؟ 

   قيم                           مباديء                              أخالق
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أنـشــطـة مــقــتـرحـة 

 UGC : User-generated ( أواًل  : البحث عن مفهوم المحتوى المنتج من المستخدمين
content( ومدى أهميته في مجال اإلعالم في السنوات األخيرة ، والدور الكبير 
الذي يزداد أهمية في السنوات القادمة ، وهو يمثل فرصة كبيرة للمشاركة 

بفعالية في صناعة اإلعالم الجديد في العالم المعاصر .

ثانيًا : إنتاج محتوى إعالمي صوتي أو مرئي أو مكتوب ، والقيام بنشره عبر وسائل 
اإلعالم الجديد في شبكة االنترنت . 

*     *     *
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الفصل الخامس : اإلعالم الجديد  

¿ مرادفــات اإلعالم الجديد .
¿ تعريف اإلعالم الجديد.

¿ وسائل اإلعالم الجديد . 
¿ خصائص اإلعالم الجديد .   
¿ العالقة بين اإلعالم التقليدي

  واإلعـالم الجديد . 
¿ مقارنة بين الصحافة التقليدية 

  والصحافة اإللكترونية . 
¿ الظواهر التي صاحبت اإلعالم الجديد .
¿ مهارة التفكير الناقد واإلعالم الجديــد .

¿ اإلعالم الجديد .. والفرصة السانحة .
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الفصل اخلامــــس  : اإلعــالم اجلديــــد 

1. تمثـــل ثـــورة المعلومات التي يعيشـــها العالم في الوقت الراهـــن أحد أهم مراحل 
التطور التاريخي الكبرى في تاريخ اإلنسانية . 

2. مـــن أهم نتائج هذه الثـــورة المعلوماتية التغيرات الكبرى التي حدثت في الصناعة  
اإلعالميـــة، وأنماط اســـتهالك المعلومـات ، وإنتاجهــا ، ونشـــرهــا ، والتشـــــارك في 

مضامينها . 
3. أدى هذا التطور الكبير إلى انقسام القطاع اإلعالمي إلى مجالين : 

أ. اإلعالم التقليدي : الذي يضم الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفزيون . 

ب . اإلعالم اجلديد : الذي يقوم على تدفق المعلومات عبر شبكة االنترنت والهاتف  الجوال . 

أواًل : مــرادفـــات اإلعـــالم اجلـديد 

يطلق على اإلعالم الجديد العديد من المسميات والمصطلحات ومنها : 
اإلعـــالم الرقمـــي ، اإلعالم التفاعلي ، إعالم المعلومات ، إعالم الوســـائط المتعددة ، 
اإلعالم الشبكي الحي على خطوط االتصال ) Online Media( ، اإلعالم السيبروني 

 . ) Hyper Media ( واإلعالم التشعيبي ، )Cyber Media (

ثانيًا : تعــريف اإلعـــالم اجلديد

اإلعالم الجديد هو العملية االتصالية الناتجة من اندماج ثالثة عناصر : 
1- الكمبيوتر                  2- الشبكات                 3- الوسائط املتعددة   
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ثالثًا : وسـائل اإلعـــالم اجلــديد

تعـــددت وســـائل اإلعالم الجديد وأدواتـــه ، وهي تزداد تنوعًا ونمـــوًا وتداخاًل مع مرور 
الوقت ، ومن هذه الوسائل : 

المحطـــات التلفزيونيـــة التفاعليـــة ، والكابـــل الرقمـــي ، والصحافـــة اإللكترونيـــة ، 
ومنتديات الحوار، والمدونات ، والمواقع الشخصية والمؤسساتية والتجارية ، ومواقع 
الشـــبكات االجتماعيـــة ، ومقاطـــع الفيديو ، واإلذاعات الرقمية ، وشـــبكات المجتمع 

االفتراضية ، والمجموعات البريدية، وغيرها . 
باإلضافـــة إلـــى الهواتـــف الجوالة التي تنقـــل اإلذاعات الرقمية ، والبـــث التلفزيوني 
التفاعلي ، ومواقع االنترنت ، والموســـيقى ، ومقاطع الفيديو ، والمتاجرة باألســـهم، 
واألحـــوال الجويـــة ، وحركـــة الطيـــران ، والخرائط الرقمية ، ومجموعات الرســـائل 

النصية والوسائط المتعددة . 

رابعًا : خــصائص اإلعــالم الـجــديــد    

يتميز اإلعالم الجديد بالعديد من الخصائص ومنها : 
1. التفاعلية : حيث يتبادل القائم باالتصال والمتلقي األدوار ، وتكون ممارسة االتصال 
ثنائيـــة االتجـــاه وتبادلية ، وليســـت في اتجاه أحـــادي ، بل يكون هنـــاك حوار بين 

الطرفين .
2. الالتزامنية : وهي إمكانية التفاعل مع العملية االتصالية في الوقت المناسب للفرد، 

سواءًا كان مستقباًل أو مرساًل . 
3. املشــاركة واالنتشــار : يتيح اإلعالم الجديد لكل شـــخص يمتلك أدوات بســـيطة أن 

يكون ناشرًا يرسل رسالته إلى اآلخرين . 
4. احلركــة واملرونــــة : حيـــث يمكـــن نقل الوســـائل الجديـــدة بحيث تصاحـــب المتلقي 
والمرسل ، مثل الحاسب المتنقل ، وحاسب االنترنت ، والهاتف الجوال ، واألجهزة 

الكفيـة ، باالستفادة من الشبكات الالسلكية . 
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5. الكونيــــة : حيـــث أصبحـــت بيئـــة االتصال بيئـــة عالمية ، تتخطـــى حواجز الزمان 
والمكان والرقابة . 

6. اندمــاج الوســائط : فـــي اإلعالم الجديد يتم اســـتخدام كل وســـائل االتصال ، مثل 
النصـــوص، والصـــوت ، والصورة الثابتة ، والصورة المتحركة ، والرســـوم البيانية 

ثنائية وثالثية األبعاد، ....إلخ .
7. االنتبــاه والرتكيـــز : نظرًا ألن المتلقي في وســـائل اإلعالم الجديد يقوم بعمل فاعل 
فـــي اختيـــار المحتـــوى ،  والتفاعـــل معه ، فإنه يتميـــز بدرجة عالية مـــن االنتباه  
والتركيـــز ، بخالف التعرض لوســـائل اإلعالم التقليدي الذي يكون عادًة ســـلبيًا 

وسطحيًا . 
8. التخزيــن واحلفـــظ : حيث يســـهل علـــى المتلقي تخرين وحفظ الرســـائل االتصالية 

واسترجاعها، كجزء من قدرات وخصائص الوسيلة بذاتها .

خامسًا : العــالقـة بني اإلعــالم التقــليدي واإلعــالم اجلـديد  

1. هناك منافسـة شديدة وضارية بين وسائل اإلعالم التقليدي واإلعالم الجديد . 

2. هناك أرقام مؤكدة حول انحسار عدد المتابعين لوسائل اإلعالم التقليدي وازدياد 
مستخدمي اإلعالم الجديد في المجال الصحفي . 

3. بعض وســـائل اإلعالم التقليدي 
أخـــذت تعيـــد تكويـــن نفســـها ، 
وتعيـــد بناء ذاتهـــا ، لتندمج في 
اإلعـــالم الجديـــد وتكـــون جزءًا 

منه .
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سادسًا : مـقــارنـة بـني الصـحـافـة التقـليدية والصـحافة اإللكـرتونيــة 

1. الصحيفـــة الورقية التقليدية تجمع األخبار والمحتوى ، وتحررها ، وتخرجها في 
نصوص وصور ثابتة بأنواعها ، ويتم طباعتها ورقيا، لتوزع في اليوم التالي . 

2. الصحافـــة اإللكترونية صحافة آنية ، يتم تجديدها وتحديثها طوال اليوم ، وعلى 
مدار الســـاعة ، وتحتوي النصوص المكتوبة ، والصور الثابتة ، والرســـوم البيانية ، 
ومقاطع الفيديو، والتفاعل اآلني ، والمشاركة الفعالة مع الجمهور ، وذلك في 
التعليق الفوري على الموضوعات واألخبار ، والمشاركة في استطالعات الرأي . 

كما تتميز النصوص المكتوبة في الصحافة اإللكترونية  بأنها )نصـوص نشطة(،   
تعطـــي تفصيالت ومعلومات أكثر عند النقر على الكلمة المفتاحية ذات الداللة 
في النص ، وغالبًا ما تكون )الكلمات النشطة(  ذات لون مختلف في الكتابة ، وذات 

خط سفلي . 

وتتميز أيضًا أخبار الصحافة اإللكترونية ومقاالتها بأنها مصحوبة )بروابط( تقود   
المتلقي إلى أخبار سابقة ذات صلة ، أو مقاالت أخرى لكاتب المقال وهكذا .

3. هنـــاك جوانب كثيـــرة للمقارنة ، إال أننا اقتصرنا فقط علـــى الجوانب المتعلقة 
باإلمكانيات التقنية للصحافتين التقليدية واإللكترونية .
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سابعًا : الظـواهــر اليت صـاحـبـت اإلعـــالم اجلــديد 

1. كسر احتكار المؤسسات اإلعالمية الكبري . 

2. ظهور طبقة جديدة من اإلعالميين ، وأحيانًا من غير المتخصصين في اإلعالم ، 
إال أنهم أصبحوا محترفين في استخدام تطبيقات اإلعالم الجديد ، بما يتفوقون 

فيه على أهل االختصاص األصليين . 

3. ظهور منابر جديدة للحوار ، فقد أصبح باستطاعة أي فرد في المجتمع أن يرسل 
ويستقبل ويتفاعل ويعّقب ويستفسر ويعّلق بكل حرية ، وبسرعة فائقة .

4. ظهور إعالم الجمهور إلى الجمهور .

5. ظهور مضامين ثقافية وإعالمية جديدة. 

6. المشـــاركة في وضع األجنــدة : ينجح اإلعالم الجديد أحيانًا في تســـليط الضوء 
بكثافة على قضايا مســـكوت عنها في وســـائل اإلعالم التقليدية ، مما يجعل هذه 

القضايا المهمة هاجسًا للمجتمع ، للتفكير فيها ومناقشتها ومعالجتها . 

7. نشـــوء ظاهرة المجتمع االفتراضي والشـــبكات االجتماعيـــة :  وهي مجموعة من 
األشـــخاص يتحاورون ويتخاطبون باســـتخدام وســـائل اإلعالم الجديد ، ألغراض 
مهنية أو ثقافية أو اجتماعية أو تربوية ، وفي هذا المجتمع تتميز العالقات بأنها 
ال تكـــون بالضرورة متزامنـــة ، واألعضاء ال يحضرون في نفس المكان ، والتواصل 
يتم دون الحضور ، وقد يكون المجتمع االفتراضي أكثر قوة وفعالية من المجتمع 
الحقيقي ، وذلك ألنه يتكون بسرعة ، وينتشر عبر المكان ، ويحقق أهدافه بأقل 

قدر من القيود والمحددات .

8. تفتيـــت الجماهيـــــر : مع التعدد الهائـــل والتنوع الكبير الذي لم يســـبق له مثيل 
فـــي التاريـــخ فقد بـــدأ الجمهور  يتفتت إلـــى مجموعات صغيرة ، بـــداًل من حالة 
الجماهير العريضة لوســـائل اإلعالم التقليدية ، وهكذا انتقل اإلعالم إلى مرحلة 

اإلعالم الفئوي واإلعالم المتخصص. 
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ثامنًا : مهارة التفكري الناقد واإلعالم اجلديــد

إن مهـــارة التفكير الناقد تكون أكثر أهمية وأشـــد إلحاحًا عند التعامل مع وســـائل 
اإلعـــالم الجديد ، واالنترنت بصورة عامة ، ألن األمر يزداد تعقيدًا مع غموض وعدم 
وضوح الشخصيات الحقيقية التي تتفاعل في إطار اإلعالم الجديد أحيانًا ، كما أن 
الحرية التي ال تحدها حدود الزمان والمكان والرقابة تتيح نشر أخبار غير صحيحة، 
وشائعات مغرضة ، وأفكار خاطئــة، كما يمكن أن تقود إلى ارتباطات مدمرة بشبكات 
الجريمة المنظمة ، واإلرهاب ، والمخدرات، وغســـيل األموال ، وغيرها من المخاطر 

المحتملة.  

تاسعًا : اإلعالم اجلديد ... والفرصة الساحنـــة 

يمثل اإلعالم الجديد فرصة للمجتمعات والثقافات أن تقدم نفسها للعالم ، فاإلعالم 
الجديد وبشـــكل خاص االنترنت فتحت المجال أمام الجميع بدون اســـتثناء وبدون 
قيود لوضع ما يريدون على شبكة االنترنت ليكون متاحًا للعالم رؤيته ، وهذا يتطلب 
اســـتعدادًا حقيقيًا لالستثمار في هذه الوســـيلة ، واألهم من ذلك استثمارها بشكل 

إيجابي ،  ناجح ومؤثر وفعال . 

منافسة
*     *     *
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أسـئــلـة للنــقـاش 

أواًل : ماذا تتوقع أن يحصل في  مجال اإلعالم الجديد  بعد خمس سنوات ؟ 

ثانيًا : في ظل هذا االزدحام والضوضاء الشديدة التي تحيط باإلنسـان المعاصـر ، 
أين وكيف يجد اإلنسان الطمأنينة والهدوء واالستقرار النفسي ؟ 

*     *     *



مـهــارات إعــالميــة

الباب الرابع

¿  الفصل األول : مهارة احلديث . 
¿  الفصل الثــــانــي : مهارة الكتابة .

¿  الفصل الثــالـــث : مناذج من فنون الكتابة الصحفية .
¿  الفصل الـرابـــــع : اإلنتاج التلفزيوني . 

¿  الفصل اخلامس : خطوات موجزة لصناعة 
     برنامج تلفزيوني .

¿  الفصل السادس : فن التصوير .
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الفصل األول : مهارات الحديث
الباب الرابع

مهارات إعالمية

الفصل األول : مهارة الحديث   

¿ تخطيط الحديث المنظــم .  
¿ سمات المتحدث الناجـــح .

¿ مستلزمات الحديث المؤثر .
¿ المداخلة التلفزيونيــــة . 
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الفصل األول : مهارة احلديث : أحد مفاتيح جناحك اإلعالمي 

1. نحـــن نفقـــد كثيـــرًا من الوقـــت ، والفـــرص ، والمـــال ، والصداقـــات ، والعالقات 
االجتماعية ، بسبب الحديث الالمبالي غير الدقيق ، أكثر مما نفقده من خالل 

أي نشاط آخر من أنشطة حياتنا . 

2. الطريقة التي نتكلم بها تدل علينا ، أي تكشـــف عن جوانب شـــخصيتنا ، وقيمنا 
وأخالقنا ، وذكائنا ، أكثر مما توضحه طريقتنا في المشي أو األكل أو اللبس 

أو القراءة . 

3. وعندمـــا نتحـــدث عـــن اإلعـــالم والتأثير ، فإننا فـــي حاجة حقيقيـــة لتعلم مهارة 
الحديـــث ، حتـــى نتمكن مـــن تحقيق اتصال ناجح مع اآلخريـــن ، وتحقيق هدفنا 

من االتصال .

4. إن الحديـــث المنظـــم الذي يجري في مجال العمل ، ومناقشـــات المتخصصين ، 
والمناقشات التي تتم في الندوات والمحاضرات والمؤتمرات ، والخطب والمناظرات، 
وفي قاعات الفصل ، وفي المقابالت الصحفية ، واللقاءات اإلذاعية والتلفزيونية ، 

في كل هذه الحاالت ال بد لنا من التخطيط الجيد للحديث .

املوضوع األول : تـخــطــيـط احلــديث املنـظــم 

 التخطيط الجيد للحديث المنظم له ثالثة مراحل : 
¿  املرحلة األوىل : اإلعداد للحديث . 

¿  املرحلة الثانية : توجيه احلديث .

¿  املرحلة الثالثة : تقويم احلديث .
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أواًل : مـرحـلة إعــداد احلـــديث

وتشمل هذه المرحلة مجموعة من الخطوات اآلتية :

1. تحديــد الهدف من الحديث : باإلجابة على سؤال واضح ، لماذا نتحدث ؟ .

2. تحديد موعد إلقاء الحديث : لضمان االستعداد النفسي والعقلي لجميع األطراف.  

3. اختيار المكان المناسب : فكل نوع من الحديث له مكان مناسب يختلف عن اآلخر.

4. تحديد نوعية الجمهور : فهي تفيدنا في كل جوانب الحديث . 

5. اختيـــار مـــادة الحديث : فال نتحدث إال في الموضـــوع الذي نعرف عنه الكثير، 
وتكـــون معلوماتنـــا صحيحة وجديـــدة وصادقة وكافيـــة ، ومتصلة بالموضوع 

الرئيسي . 

ثانيًا : مــرحــلـة توجــيـه احلـــديث 

وتتضمن هذه المرحلة جوانب عديدة :
1. الثقة بالنفس .

2. التعبيرات المبهجة للوجه .
3. المظهر الجيد والملبس المناسب .

4. حسن االستهالل .
5. العرض المنظم والمناسب .

6. االهتمام بالمستمع والحرص على اجتذابه بصريًا .
7. استخدام اللغة المناسبة والسرعة المناسبة للحديث . 

8. التركيز على عملية تنظيم الوقت .
9. تحديد الحديث بنقاط محددة وتكرارها للمستمعين .

10. البدء بملخص سريع للنقاط التي سوف تناقشها .



الفصل األول : مهارات الحديث

التربية اإلعالمية194

الباب الرابع
مهارات إعالمية

11. البدء بنقاط اإلتفــــاق  . 
12. تجنب التطويل .

13. استخدام الجمل القصيرة . 
14. الخاتمة الجيدة التي تبلور الموضوع . 

ثالثًا : مـرحـلة تقـويـم احلـديـث 

عمليـــة التقويـــم يجب أن تكـــون مرافقة للحديث منذ أول مرحلـــة اإلعداد، ثم أثناء 
الحديث ، من خالل رجع الصدى ، وبعد الحديث بإعادة االستماع إليه ، أو باالستماع 

إلى مالحظات المستمعين ، وبالتالي التعرف على اإليجابيات والسلبيات . 
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املوضوع الثاني : ســـمـات الـمـتـــحــدث الناجـــح 

يتمتع المتحدث الناجح بثالثة أنواع من السمات : 
أواًل       : السمات الشخصية .
ثانيًا   : السمات الصوتيـة .

ثالثـًا :   السـمات اإلقناعيـة . 

أواًل : السـمـات الشـخــصـيـة للمـتــحــدث النـاجـــح  

1. الصدق : فالمتحدث الصادق هو األكثر تأثيرًا في مستمعيه .

2. املوضوعية : وهي العدالة في الحكم على األشياء ، والوقوف إلى جانب الحق . 

3. الوضوح : بأن تكون اللغة بسيطة والمادة منظمة ومتسلسلة منطقيًا .

4. الدقــة : وهو التأكد أن الكلمات التي تســـتخدمها تؤدي إلى المعنى الذي تقصده 
بعناية .

5. احلماس : وهو أن تكون تواقًا للحديث عن موضوعك ، فتبدو حيويًا نشطًا متفاعاًل . 

6. القدرة على التذكر : وتعني حضور الذهن أثناء الحديث . 

7. االتـزان االنفعالي : أن يكون المتحدث متحكمًا في انفعاالته . 

8. املظهر : يعكس المظهر مدى رؤية المتحدث لنفسه والطريقة التي ينظر بها اآلخرون إليه . 

9. القدرة على التعبري احلركي : وهي التي تســـمى لغة الجســـد ، ولها أثر كبير جدًا في 
نجاح الحديث . 
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ثانيًا : الســمـات الصــوتيـة للمـتــحدث النـاجـــح 

1. النطق بطريقة صحيحة .
2. وضوح الصوت .

3. تنويع سرعة الحديث .
4. استخدام الوقفات .

ثالثًا : الســمـات اإلقـنــــاعـيــة 

اإلقنـــاع هو كســـب تأييـــد األفراد لرأي أو موضوع أو وجهة نظـــر معينة ، وذلك عن 
طريقة تقديم األدلة والبراهين المؤيدة لوجهة النظر ، بما يحقق االســـتجابة لدى 

األفراد . 
والمقدرة اإلقناعية لدى المتحدث الناجح تتضمن مجموعة من السمات وهي : 

1. القدرة على العرض والتعبير .
2. القدرة على التحليل واالبتكار .
3. القدرة على الضبط االنفعالي .

4. القدرة على تقبل النقد . 



تمهيد 

197 التربية اإلعالمية

الفصل األول : مهارات الحديث
الباب الرابع

مهارات إعالمية

املوضوع الثالث : مـــستلزمات احلديــث الـمــؤثـر  

يمكن تحديد مستلزمات الحديث المؤثر في إطار ثالثي األبعاد يتضمن ما يلي : 
أواًل : مستلزمات متعلقة بالمتحدث .

ثانيًا : مستلزمات متعلقة بجمهور المستمعين ويضعها المتحدث في اعتباره .
ثالثا : مستلزمات متعلقة بالبناء اللغوي للحديث . 

أواًل : املستلزمات املتعلقة باملتحدث 

1. االستهالل الجديد والختام الجيد . 
2. استخدام أكبر قدر ممكن من الحواس .

3. السيطرة على دفــــة الحديث .
4. تعلم حسن االستماع .

5. تجنب تقليد اآلخرين .
6. الحرص على رجع الصدى .

7. االتجاه الطيب نحو الجمهور .
8. الحرص على التلقائية .

9. اإلقرار واالعتراف بالخطأ . 

ثانيًا : مــســتـلزمـات مــتـعلقة باجلـمــهـور يضــعـها الـمـتـحدث فـي اعتـباره 

1. معرفة اتجاهات المستمعين وميولهم تجاه الفكرة أو الموضوع . 
2. البدء بنقاط االتفاق .

3. معالجة األفكار المستترة .
4. احترام آراء اآلخرين .

5. اجعل اآلخر يشعر بأهميته .
6. دع اآلخر يشعر أن الفكرة فكرته .
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7. إسأل اآلخر بداًل من إلقاء األوامر . 
8. ال تجادل .

9. توسل بالرفق واللين .

ثالثًا : مــستلزمـات مـتعـلـقـة بلـغـة البـناء الـمـنطقي للحديث 

1. دعم الجوانب اإليجابية لدى اآلخر .

2. عدم االستطراد .
3. حشد وسائل التأثير المختلفة .

4.  تنويع طرق المعالجة . 
5. تجنـــب األخطاء أو الســـقطات المنطقية ، مثل الخلط بيـــن الرأي والحقيقة ، أو 
التعميم ، أو التسرع في إصدار األحكام ، أو عرض األدلة في غير سياقها .. الخ .
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املوضوع الرابــع : الـمـداخـــلـة التـلـفزيـونـيــــة 

أفضـــل نصيحـــة للمداخلـــة التلفزيونيـــة عبر الهاتف للمشـــاهد العادي هـــو أن تكون 
المداخلة مكتوبة ، ومن األفضل التخطيط لها بحيث تكون حسب الخطوات التالية :

1. اإلعداد للمداخلة ، وأن يكون لديك بحق شـــيء تريد أن تقوله. وفي موضوع 
يهمك فعاًل ، وتعرف فيه الكثير . 

2. كتابـــة المداخلـــة بحيث تكـــون في حدود 70 - 100 كلمة ، بحيث تســـتغرق 
قراءتها دقيقة واحدة فقط ، ويفضل أن تكون في نقاط .

3. االتصال بالبرنامج ، وتعريف نفسك لمسؤول االتصاالت بذكر االسم ومكان 
اإلقامة .

4. كتم صوت التلفزيون نهائيًا ، واستماع الصوت عبر سماعة الهاتف .

5. االستعداد النفسي للدخول في الحوار مع المذيع على الهواء .

6. عندمـــا يوجه المذيع حديثه إليك إبدأ بتحية مختصرة جدًا مثل : الســـالم 
عليكم ، أحييك يا أستاذ ) فالن ( وأحيي ضيفك الكريم . ويفضل ذكر اسم 

المذيع ألن هذا يدعم مداخلتك أكثر .

7. ابدأ بعد ذلك المداخلة بقولك : " مداخلتي ألخصها في النقاط التالية "، 
واقرأ أو تحدث بطـريقـة تلقـائية واضــحـة ومنسجـمـة مع )أجواء( البرنــامج ، 

) ومسار ( الحديث بين المذيع وضيوفه .

8. اختـــم المداخلة باإلشـــارة إلـــى انتهائها بقولك مثال : هـــذه مداخلتي وآمل 
منكم التعليق عليها .. وشكرًا لكم . 

*         *         *
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أنـشـطـة مـقــرتحـــة

أواًل : تسجيل حديث عبر جهاز الهاتف المتنقل لمدة محدودة ال تزيد على دقيقتين، 
لعرض فكرة واحدة بشكل واضح ومفيد . 

ثانيًا : المشاركة بمداخلة تلفزيونية مفيدة ، في أحد البرامج التلفزيونية المباشرة 
على القنوات الفضائية . 

*     *     *
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الفصل الثاني : مهارة الكتابة    

¿ التخطيط للكتابة المؤثــــرة .  
¿ القواعد العامة للكتابة الفعالة .

¿ الفكرة .. جـوهـر اإلتـصــال . 
¿ أنـــواع األفكــــار .  
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الفصل الثـاني : مهارة الكتابة : أسـاس اإلعالم الناجح 

نحن ال نتعلم مهارة الكتابة إال بعد أن نكون قد تعلمنا مهارات االستماع والحديث   .1
والسؤال والقراءة .

الكتابـــة تتنـــاول جانبـــًا كبيرًا من حياتنا ، بـــل هي تتناول الحياة اإلنســـانية في   .2
جميـــع جوانبهـــا المادية والمعنوية ، فتربط اإلنســـان بماضيـــه ، وتصوغ حاضره ، 

وتخطط لمستقبله .
بالكتابة نستطيعه عرض أفكارنا والتعبير عنها بوسيلة ال تنمحي على مر  األيام   .3
والسنين ، وهي أكثر أمانة على النص من الحديث الشخصي ، وتعمل على نقل 
المعلومـــة إلـــى أكبر عدد ممكن من  الناس ، وتســـمح بالرجـــوع للمعلومات وقت 
الحاجة ، وتســـمح بتقديم جميع المعلومات بصورة تفصيلية واضحة ، وإيصالها 

بفاعلية إلى الجمهور المقصود .
الكتابة أيضًا هي أساس العمل اإلعالمي ، وتدخل في كل عناصره وأدواته ووسائله،   .4
مثـــل المقـــال الصحفـــي ، والحـــوار الصحفي ، والخبـــر ، والتحقيـــق ، والتقرير ، 
وكذلـــك الكتابـــة اإلذاعية بشـــتى أنـــواع وقوالـــب البرامـــج اإلذاعيـــة ، والكتابة 
التلفزيونية بشتى أنواع وقوالب البرامج التلفزيونية ، والفن الدرامي بشتى قوالب 

وتجلياته ، المسرحية والسينمائية واإلذاعية والتلفزيونية . 
لكل نوع من أنواع الكتابة تقنياته الخاصة ، وقواعده المحددة ، وعناصره الفنية،   .5

التي تميزه عن غيره من فنون الكتابة األخر ى .
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أواًل : التــخـطــيـط للكــتابة الـمــؤثــــرة 

الكتابـــة المؤثـــرة هـــي رحلة ذات هـــدف ، وال بد لها من تخطيـــط وعمل ذهني يحدد 
مراحلها ، ويصل بها إلى غاياتها .

وعملية التخطيط للكتابة المؤثرة تتضمن عدة خطوات أساسية ، ومنها :
1. حتديـــد األهــــداف : فكل نشـــاط اتصالي له أهداف محددة ، فال معنى لنشـــاط 
ليس له هدف وال مقصد ، ولذلك ال بد أن نسأل أنفسنا بوضوح قبل اإلعداد 

للكتابة بسؤال : ماذا نريــد ؟ 
2. حتديــد اجلمهــور : الكتابة هي عالقة بيـــن الكاتب والقاريء إذا كانت الصحافة، 
أو الكاتـــب والمســـتمع إذا كانـــت لإلذاعـــة ، أو الكاتـــب والمشـــاهد إذا كانت 
للتلفزيـــون، فلمـــن نكتب ؟ ومن هم هؤالء الجمهور الذين نخاطبهم ؟ وما هي 

طبيعتهم وخصائصهم ؟
3. اختيــار فكــرة املوضوع : أهم معايير اختيار الفكرة هو مدى أهميتها بالنســـبة إلى 

الجمهور ، واتفاقها مع خبرة الكاتب ، ومالئمتها للبيئة المحيطة . 
4. مجــع املــادة الالزمــة : فنحـــن ال نكتب مـــن فراغ ، وإنما في إطار مـــا يتوفر لنا من 
معلومات، من مصادرها المختلفة ،  على هيئة حقائق ، وشواهد ، وأمثلة، وأرقام، 

وإحصائيات، ووسائل توضيحية كالصور ، والجداول ، والرسوم البيانية.
5. حتديد األسلوب األمثل للكتابة : مثل زاوية المعالجة ، وتحديد قالب البناء الفني، 

والصياغة األسلوبية والتحريرية ، ثم المراجعة والتقويم . 
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ثانيًا : القواعــد العامــة للكــتابـة الفــعـالــة 

1. االكتمال : فالرسالة المكتملة هي الرسالة التي تجيب عن األسئلة الستة المعروفة: 

)من ؟ ( ، )متى ؟ ( ، ) ماذا ؟( ، )أين ؟( ) لمـاذا ؟ ( ،  ) كيف ؟( .          
2. اإلجياز :  وهي المرحلة الوسط بين االختصار المخل والتطويل الممل .

3. الدقة :  وهي تعني الصواب والتحديد. 

4. املوضوعية :  مثل فصل الرأي عن الحقيقة ، وتحقيق النزاهة والتوازن . 

5. البسـاطة :  فالكتابة البسيطة هي التي يسهل على الجماهير استيعابها وفهمها . 

6. الوضــوح : ويكـــون في الشـــكل والمضمون ، علمًا بأنه في حالـــة التعبير عن المعاني 
العميقة واألفكار المركبة فإن البساطة والوضوح ليسا مترادفين ، وال يكون حينذاك 

معناهما واحدًا .
7. املناسبة : وهي موافقة اهتمامات المتلقي . 

8. اإلجيابية : وهي الروح اإليجابية التي يلمسها المتلقي .

9. التأكيد : وهو إبراز قوة المعاني ذات الداللة ، ولكن بحذر ودون تكلف .

10. تقنية الوسيلة : وهو توافق الكتابة مع المعايير التقنية للوسيلة اإلعالمية ، فالكتابة 
للصحافة تختلف عن الكتابة للتلفزيون وتختلف عن الكتابة لإلذاعة .. وهكذا . 
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ثالثًا : الفــكـرة .. جـوهــر اإلتـصــال  

ال يلـــزم بالضرورة أن تكون مفكرًا عميقـــًا أو عبقريًا لكي تبتكر أفكارًا جديدة ، يلزم   .1
فقط أن تكون مفتوح العينين واألذنين لكل ما يدور حولك . 

إن الناس الذين تلتقي بهم هم مصدر الكثير من األفكار ، ومن الضروري جدًا لكل   .2
إنســـان يســـعى البتكار أفكار جديدة وجيدة أن يعمق عالقاته مع اآلخرين ، ويستمع 

إلى تجاربهم وأحداث حياتهم . 

وسائل اإلعالم والنشر هي أيضًا مصدر مهم جدًا البتكار األفكار ، من خالل االستماع   .3
للمناقشـــات واألحاديث والندوات ، ومشاهدة البرامج التلفزيونية ، وقراءة الصحف 
والمجالت والنشـــرات والكتب والمصادر المطبوعة المختلفة ، وأخيرًا تأتي وســـائل 

اإلعالم الجديد بغزارتها وتنوعها وعرضها لكل ثقافات العالم .
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    أنـــواع األفــكــــار 

األفكار أنواع عديدة ، ولكل نوع منها طريقته الخاصة في العرض واألسلوب المميز، 
والتعـــرف على هذه األنواع يســـاعدنا ونحن نختار األفكار التي ســـنقيم عليها بناءنا 
الكتابي ، سواءًا للصحافة أو اإلذاعة أو التلفزيون ، ومن أهم أنواع األفكار ما يلي : 

1. فكـرة العـرض املبـاشر : وهي الفكرة المبسطة التي تعتمد على الجانب التقـريري 
والتســـجيلي، وتهـــدف إلـــى عرض الشـــيء أو المـــكان أو الحـــادث أو الوقائع أو 

القضايا ..الخ . 
2. الفكرة الوصفية : وهي فكرة شبيهة بفكرة العرض المباشر ، وتتجه إلى المجاالت 
ذاتهـــا ، ولكنها ال تكتفي بالرصد والتســـجيل والنقـــل التقريري ، وإنما تتجاوز 
ذلـــك  إلـــى الوصف المتشـــرب بالفكـــر اإلعالمي للكاتـــب ، ونظرته الخاص ، 

وزوايا المعالجة التي يختارها .
3. الفكــرة النقديــة : وهـــي الفكرة اإلعالميـــة التي تســـتخدم روح النقد الصحيح ، 

وتميز بين الخطأ والصواب ، وتقول للمحسن أحسنت ، وللمسيء أسأت . 
4. الفكــرة املقارنـــة : وهـــي فكـــرة عالية الكفاءة ، شـــديدة الحساســـية ، تحتاج إلى 
عقليـــة إعالمية متمرســـة وخبيرة ومثقفة ، وتتمثـــل موضوعاتها في المقارنة 

بين زمانيين ، أو عهدين ، أو حادثتين، أو ثقافتين ، أو تجربتين  وهكذا . 
5. الفكـــرة التارخييـــــة : وهـــي الفكرة التي تتخذ من التاريخ وأحداثه وشـــخصياته 

وقضاياه ووثائقه وكتبه وأماكنه موضوعًا لها . 
6. الفكـرة التوجيهية : وهي الفكرة التي تتناول التوجيه والدعوة لعمل شيء محدد، 
كالمشاركة في برامج خدمة المجتمع ، أو الحد من االستهالك في الماء أو 

الكهرباء على سبيل المثال، وهكذا
7. فكـــرة التنبــؤ : وهي الفكرة القائمة على بحـــث النتائج المتوقعة التي لم تحدث 
بعد ، ومآالت القضايا واألحداث واألفكار ، وسيناريوهات المستقبل المحتملة ، 

بافتراضاتها المختلفة . 

*     *     *
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الفصل الثالث : نماذج من فنون الكتابة الصحفية     

¿ الخبر الصحفــي .   
¿ المقـال الصحفي . 

¿ التحقيق الصحفي . 
¿ التقـريـر الصحفــي . 



التربية اإلعالمية208

الفصل الثالث : نماذج من فنون الكتابة الصحفية
الباب الرابع

مهارات إعالمية

الفصل الثالــث : مناذج من فنون الكتابة الصحفية 

1. الصحف هي أقدم وسائل اإلعالم .

2. امتازت الصحفية عن وسائل اإلعالم األخرى كاإلذاعة والتلفزيون بعدة مميزات 
أهمهـــا التنـــوع والتغطية المتعمقـــة ، حيث تســـتطيع إمداد القـــاريء بمعلومات 

مفصلة حول األحداث وخلفياتها ، واألفكار ، واآلراء ... الخ .

3. من المؤشـــرات الطريفة على اتســـاع مســـاحة الصحيفة وغزارة محتواها أن نص 
النشرة اإلخبارية التلفزيونية ال يغطي صفحة واحدة من الصحيفة الورقيـة.

4. تراجعت أهمية الصحافة الورقية مؤخرًا بســـبب التطور واالنتشـــار الكبير لوسائل 
اإلعالم األخرى ، وعلى رأسها القنوات الفضائية ووسائل اإلعالم الجديد.

5. بالرغـــم مـــن تراجع الصحافة الورقية إال أن الصحافة النصية التحريرية بأدواتها 
المطـــورة ال تزال في واجهة المشـــهد اإلعالمي من خـــالل الصحافة اإللكترونية ، 
لكنها أصبحت مختصرة وموجزة ، وتستخدم أدوات اإلعالم الجديد مثل )الروابط( 
و )النصوص النشطة( ، وإضافة الصوت ، والفيديو ، واستطالعات الرأي ، وتعليقات 

القراء ... الخ .

6. في هذا الفصل سوف نستعرض بإيجاز مالمح من بعض فنون الكتابة الصحفية 
التقليدية، كفكرة ، ومفهوم ، وآلية للكتابة ، وهي على النحو اآلتي : 

1. اخلبــر الصحفي . 

2. املقال الصحفي. 

3. التحقيق الصحفي .

4. التقرير الصحفي .

أخبار
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املوضـوع األول : اخلـــــبــر الصحفــي 

أواًل : مــعـــــلومـــات أســاسـية

1. إن الخبر هو المادة األساسية في الفنون الصحفية المطبوعة ، أو المسموعة ، أو 
المرئية ،  وهو نقل معلومة عن حدث معين آني ، بصدق وموضوعية ودقة . 

2. إن الســـبق الصحفي وانفراد صحيفة أو إذاعة أو قناة بنشـــر خبر معين وأسبقيتها 
في ذلك يعد من األهداف التي تسعى إليها وسائل اإلعالم . 

3. الخبر الصحفي يجيب على أكبر عدد من األسئلة الخمسة وهي : 
   ) من ؟( ، )متى ؟( ، ) مـاذا ؟ ( ، )أين ؟( ، )لماذا ؟( .  

4. عناصر الخبر التي تجعل منه خبرًا ناجحًا كثيرة ، ومنها ما يأتي : 
1. أن يكون الخبر جديدًا مجاريًا لألحداث . 

2. أن يتوفر في الخبر فائدة تهم الناس ومصالحهم . 
3. أن يكون الخبر مثيرًا الهتمام أكبر عدد ممكن من الناس . 

4. أن يكون الخبر مشوقًا يدفع القارئ إلى متابعة تفاصيله .
5. أن يكون توقيت الخبر مناسبًا لزيادة االهتمام به . 

6. الخبر المرتبط بالصراع له جاذبية أكبر . 
7. الخبر المرتبط بالمنافسة له جاذبية أكبر .

8. الخبر الذي يثير التوقعات واالحتماالت لدى القاريء يعد خبرًا ناجحًا .
9. الغرابة والطرافة في الخبر من العناصر المهمة في األخبار الخفيفة .

10. كلما زادت شهرة الشخص الذي يتناوله الخبر زادت أهمية الخبر .
11. األخبار التي تثير وتحرك العواطف اإلنسانية لدى القاريء تعد من األخبار 

الناجحة .
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ثانيـًا : أنــــــواع اخلــــبــر الصــحــــفــي  

1. الخبر البسيط : الذي يقوم على وصف واقعة واحدة .
2. الخبر المركب : الذي يقوم على وصف عدد من الوقائع والربط بينها . 

ثالثـًا : األشـــــكـال الفـنــــيـة للخـبــر  

1. الخبر القائم على سرد األحداث .
2. الخبر القائم على ســرد التصريحات .
3. الخبر القائم على سرد المعلومات . 

رابعًا : القوالـب الفـنـية لكتابة اخلبـر 

توجد ثالثة قوالب فنية لكتابة الخبر وهي : 
1. قالب الهرم المقلوب .

2. قالب الهرم المقلوب المتدرج .
3. قالب الهرم المعتدل . 

خامســًا : قــالـب الـهـــــــرم الـمـقــلـــوب 

1. إن أهـــم أنواع القوالـــب الفنية لكتابة الخبر 
وأكثرها انتشارًا هو قالب الهرم المقلوب ، وهو حاليًا أفضل أنواع القوالب الفنية 

للكتابة  في الصحافة اإللكترونية بال منازع . 

2. يقوم هذا القالب الفني على أســـاس تشـــبيه البناء الفني للخبر الصحفي بالبناء 
المعماري للهرم مقلوبًا ، بحيث ينقســـم الخبر إلى جزأين اثنين فقط : وهما قمة 

الهرم .. وجسم الهرم . 

3. تأتي أهم حقيقة أو معلومة أو واقعة في مقدمة الخبر .
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4. التفاصيـــل تأتـــي بعد ذلك ، فيتم إيراد المعلومات المهمة ، ثم األقل أهمية ، ثم 
األقل أهمية وهكذا . 

5. الشكل البياني المرفق يوضح قالب الهرم المقلوب . 

سادسـًا : عــــنـوان اخلــبــر 

1. يجـــب أن يتضمـــن العنـــوان واحـــدًا مـــن ثالثة أشـــياء ، إما الموضـــوع الهام الذي 
يتضمنـــه الخبر ، أو العنصر البـــارز من عناصر الخبر ، أو الحقيقة الجوهرية في 

هذا الخبر. 
2. مـــن أهم مواصفات العنـــوان أن يكون مفيدًا ومعبرًا وموضوعيًا ومثيرًا لالهتمام ، 

وأن يجيب على أحد األسئلة الخمسة المعروفة أو بعضها .
3. يفضل كتابة العنوان باســـتخدام الفعل المضارع ، ألن اســـتخدام الفعل الماضي 

قد يخلق عند القاريء إحساسًا بأن الخبر قديم . 
4. مـــن المعتـــاد أن يكتب العنوان على ســـطرين ، وهناك اتجـــاه جديد في الصحافة 

العالمية لكتابة العنوان على ثالثة أسطر تسهياًل للقاريء. 
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املوضوع الثاني : الـمـــقــال الصحــــــفــي 

أواًل : مــعـــــلومــات أســاســـيـة 

1. المقال الصحفي هو األداة الرئيسية للتعبير عن الرأي . 
2. المقال الصحفي يختلف عن المقال األدبي أو المقال العلمي .

فالمقـــال األدبي هو الذي يعـبر عن عواطـف كاتبـه ، وتجربتـه الذاتية ، ومشـــاعره 
الوجدانية ، تجاه موقف خاص أو موقف عام . 

أمـــا المقـــال العلمي فهـــو أداة العالم المتخصص لوصـــف الحقائق العلمية ، من 
خالل منهج يقوم على الموضوعية المطلقة . 

أما المقال الصحفي فهو وسط بين االثنين ، ففيه شيء من ذاتية الكاتب األدبي، 
وفيه شيء من موضوعية  العالم .

3. أهم ما يميز لغة المقال  الصحفي هو الســـهولة والبســـاطة والوضوح ، فتكون 
لغته هي لغة الحياة اليومية العامة . 

ثانيـًا : أنــواع الـمـقال الصحفي 

أنواع المقال الصحفي متعددة ، وهي تشمل األنواع اآلتيــة : 
1. املقال االفتتاحي : وهو يعبر عن سياسة الصحيفة تجاه األحداث والقضايا . 

2. العمود الصحفي : وهو عمود ثابت ال يتغير ، بعنوان ثابت ، يكتب بانتظام، يخصص 
للكـاتـــب ليعبر مـــن خالله عمـا يراه من أراء أو أفكــــار أو خـواطر أو انطباعات، 
وباألســـلوب الـــذي يرتضيه ، وهو يقوم على أســـاس وجـــود عالقة حميمية بين 

الكاتب والقراء . 

3. املقــال التحليلي : وهو يقـــوم على التحليل العميق لألحداث والقضايا والظواهر 
التي تشغل الرأي العام . 



تمهيد 

213 التربية اإلعالمية

الفصل الثالث : نماذج من فنون الكتابة الصحفية
الباب الرابع

مهارات إعالمية

ثالثـًا : كتابة املقال التحليلي   

يكتـــب المقـــال التحليلي في قالب الهـــرم المعتدل ، أي يحتوي على مقدمة وجســـم 
وخاتمة.

أ .   مقدمة املقال التحليلي ميكن أن حتتوي العناصر التالية : 
1. إبراز حدث من األحداث الهامة الجارية . 

2. طرح قضية تشغل الرأي العام وتمس مصالح الجمهور . 
3. تقديم اقتراح جديد يثير اهتمام القراء .

ب . جسم املقال التحليلي ويتضمن العناصر اآلتيــة :
1. معلومات  الموضوع الذي يناقشه المقال .

2. حشد األدلة والشواهد والحجج التي تؤكد وجهة نظر الكاتب .
3. كشف أبعاد الموضوع ودالالته المختلفة .

4. عرض اآلراء المؤيدة ،  أو المعارضة لوجهة نظر الكاتب ، والرد عليها . 
جـ . خامتة املقال التحليلي وهي حتتوي العناصر اآلتية : 

1. خالصة وجهة نظر الكاتب في الموضوع .
2. استثارة ذهن القاريء ودفعه لإلهتمام بالقضية التي يطرحها الكاتب . 

3. فتح حوار بين الكاتب والقراء ، وبين الكاتب وغيره من الكتـّاب . 
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املوضوع الثالث : التحقيق الصحفي 

أواًل : معلومات أســاسية 

1. يقوم التحقيق الصحفي على خبر أو فكرة أو مشـــكلة أو قضية ، يلتقطها الكاتب 
مـــن  المجتمـــع الذي يعيش فيه ، ثم يقوم بجمع مادة الموضوع بما يتضمنه من 
بيانـــات أو معلومـــات أو أراء تتعلق بالموضـــوع ، ثم يزاوج بينها للوصول إلى الحل 
الذي يراه صالحًا لعالج المشكلة أ و القضية أو الفكرة التي يطرحها التحقيق . 

2. التحقيق الصحفي أحد  الفنون الصحفية ، وهو يقوم على التفســـير االجتماعي 
لألحـــداث ولألشـــخاص الذين اشـــتركوا في هذه األحداث ، فهو يشـــرح ويفســـر 

ويبحث  ويحلل في األسباب والعوامل من جميع جوانبها وأبعادها . 

3. التحقيق الصحفي يشتمل على بقية الفنون الصحفية األخرى كالخبر والحديث، 
والـــرأي، واالســـتفتاء ، والبحث ، والصور الفوتوغرافية ، والرســـوم ، والكاريكاتير ، 

وفي اإلعالم الجديد يشمل التسجيالت الصوتية ومقاطع الفيديو أيضًا . 

4. التحقيق الصحفـــي يختلف عن الخبر 
الصحفـــي في كـــون الخبر يجيب على 
أكبـــر عـــــــدد مـــن األســــئلة الخمســـة 
المعروفـــة وهـــي : )مـــن؟ (،  )متـــى؟(،  
)مـــاذا؟( )أيـــن؟( ، )لمـــاذا؟ ( ،  بينمـــا 
التحقيـــق يركـــز علـــى إجابة الســـؤال 

األخير )لماذا؟(.

وفي الخبر الصحفي ال تظهر شـــخصية   
المحـــرر ، بينمـــا التحقيـــق الصحفـــي 

يكشف غالبًا عن شخصية كاتبه . 
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ثانيـًا : كتـابــــة التحـقــيـــق الصــحـفـــي  

هناك ثالثة قوالب فنية لكتابة التحقيق الصحفي ، تقوم جميعها على أساس البناء 
الفني للهرم المعتدل ، أي أن كل قالب ال بد وأن يتكون من ثالث أجزاء : 

املقدمة - اجلسم - اخلامتة ، وهذه القوالب هي : 
1. قالب الهرم المعتدل المبني على العرض الموضوعي . 
2. قالب الهرم المعتدل المبني على الوصف التفصيلي . 

3. قالب الهرم المعتدل المبني على السرد القصصي . 
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املوضوع الرابع : التـــقــرير الصـحــفــي  

أواًل : مــعــلـومــات أســاســيـة 

1. التقرير الصحفي يقع ما بين الخبر الصحفي والتحقيق الصحفي .

2. الفـــرق بيـــن الخبـــر الصحفي والتقرير الصحفـــي أن الخبر ينقـــل الحدث فقط،  
بينمـــا التقريـــر  يتوســـع في ســـرد التفاصيل ، ويســـمح بإبراز اآلراء الشـــخصية ، 

والتجارب الذاتية لكاتب التقرير .

3. الفـــرق بين التقرير الصحفـــي والتحقيق الصحفي ، أن التحقيق يتصف بالعمق 
في البحث والدراسة ، بينما التقرير يقدم صورة سريعة ، وربما يركز على جوانب 

دون الجوانب األخرى. 

ثانيـًا : كــتــابـــة التـقـــرير الصـــحــفــي  

أ.مـقـدمـــة التقـــرير الصحفي :
وهي مقدمة ضرورية للتمهيد للموضوع وتهيئة القاريء له ، وتتحدد أهميتها في 

جذب انتباه القاريء ودفعه إلى متابعة قراءة التقرير الصحفي حتى نهايته . 
وهـــي قـــد تحتـــوي واقعة ملموســـة ، أو موقف معيـــن ،أو صورة منطقيـــة ،أو زاوية 

جديدة لموضوع غير جديد ...وهكذا .

ب .جسـم التقـرير الصحــفــي : 
وهو الجزء الذي يضم المعلومات والبيانات واألدلة والشواهد والحجج المنطقية، 

وتكون في مسار وسياق مترابط ، يكشف العالقات بينها . 
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ج.  خـــاتـمــة التــقـريـر الصـحــفـي : 
وهـــي آخـــر جزء فـــي التقرير ، حيـــث تتضمن تقييـــم المحرر لموضـــوع التقرير ، 
وعرض النتائج التي توصل إليها ، وأفضل أنواع خاتمة التقرير هي الخاتمة التي 

تدفع القاريء إلى التفكير في الموضوع ومتابعته .

*         *         *
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أنـشــطـة مـقـتـرحــة 

أواًل : حلل أحد األخبار الصحفية من حيث عناصر الخبر ، وتحديد نوعه هل هو  
بسيط أم مركب ؟ ،  والشكل الفني للخبر ، والقالب الفني المستخدم . 

ثانيًا : قارن بين خبر واحد في صحيفتين من حيث أوجه التشابه أو االختالف . 

ثالثًا : اكتب خبرًا صحفيًا .

رابعًا :اكتب عمودًا صحفيًا بأقل من 200 كلمة . 

*     *     *
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الفصل الرابع : البرامج التلفزيونية       

¿ ماذا يحتوي التلفزيــون ؟  
¿ كيف يتم تصنيف البرامج التلفزيونيــة؟

¿ ما هو البرنامج التلفزيوني ؟   
¿ أهم قـوالـب البرامج التلفزيونيـة  .

¿ برنامج الحديث المباشـر .
¿ برنامج المقابلة والحـوار .

¿ المجلة التلفزيونية .
¿ البرنامج الخاص .

¿ برنامج التحقيــق التلفزيونــي .
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الفصل الرابـــع : الربامج التلفزيونية  

التلفزيون هو أهم وسائل اإلعالم في العصر الحاضر وأكثرها تأثيرًا .   .1
يتميـــز التلفزيـــون بالتطـــور الهائل في إمكانياته على مســـتوى الصـــوت والصورة   .2
واللون والحركة والمؤثرات بأنواعها ، ونوعية الشاشـــات وأحجامها وإمكانياتها ، 

والتقنيات التفاعلية ، وتقنيات الوضوح العالي . 
يتميز التلفزيون باالنتشـــار العالمي بالبث المباشر عبر األقمار الصناعية ، حتى   .3
أصبحت  القناة الفضائية الواحدة قادرة على الوصول إلى جميع قارات العالم من 

خالل ستة أقمار فضائية فقط . 
يتميز التلفزيون بأنه متاح دومًا في متناول جميع المشـــاهدين ، وبشـــكل مســـتمر   .4
ومتواصل ، وال يحتاج المشاهد إلى بذل جهد ، وإنما يمكنه االسترخاء والمتابعة. 

أواًل : مــاذا يـحـتوي التـلـفـزيــون ؟ 

يحتوي التلفزيون الشامل خمسة  أنواع من المحتوى : 
1. األخبـار . 

2. الدرامـا ، مثل المسلسالت واألفالم والمسرحيات . 
3. األغاني والموسيقى .

4. نقل المناســـبات واألحداث ، سواءًا دينية 
أو اجتماعية أو سياسية أو رياضية.

5. البرامج التلفزيونية بتصنيفاتها وأنواعها 
وقوالبها المختلفة.

وهذا المحتوى المتنوع يكون غالبًا في القنوات 
فتقتصر   ، المتخصصة  القنوات  أما   ، الشاملة 
على نوع واحد من المحتوى ، أو مجال اهتمام 

معين باستخدام أكثر من شكل تلفزيوني.
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ثانيًا : كيـف يتـم تصنـيف الربامج التلـفـزيـونـيــة  ؟

يتم تصنيف البرامج التلفزيونية عبر عدة معايير ، وهي على النحو اآلتــي : 
1. الوظيفة أو اهلدف : اإلعالم - الترفيه - التثقيف - التعليم - اإلعالن .. إلخ . 

2. احملتوى واملضمون : ديني- سياسي  - اقتصادي - ثقافــي- رياضي- فني - علمي ..إلخ .

3. اجلمهور : عامة المجتمع - األطفال - الشباب - النساء- نخبة متخصصة ... الخ .

4. دورية البث : يومي - أسبوعي - شهري - نصف شهري- .. الخ .

5. وقت البث : برامج الصباح - برامج الظهيرة - برامج المساء - برامج السهرة .... إلخ .

6. اللغة : لغة عربية فصحى- لهجة عامية - لغة أجنبية - لغة أجنبية مترجمة ... إلخ .

7. الشــكل أو القالــب الفــين : حديـــث - حـــوار - تحقيـــق - مجلـــة ... الخ. وهـــذا هو أهم 
أنواع التصنيف ، ألنه يمثل المدخل الذي يســـهل دراســـة البنية األساسية لبرامج 

التلفزيون .

ثالثًا : مــا هو البـرنـامـــج التـلفـزيـوني ؟   

" هـــو فكـــرة أو مجموعـــة أفكار تصاغ فـــي قالب تلفزيوني معين ، باســـتخدام الصورة 
والصوت بكامل تفاصيلها الفنية ، لتحقيق هدف معين" 



الفصل الرابع : البرامج التلـفـزيـونية

التربية اإلعالمية222

الباب الرابع
مهارات إعالمية

رابعًا : أهــم قـوالـب البـرامـج التلفـزيونـيـة 

1. قالب الحديث المباشر .
2. قالب الحوار والمقابلة .

3. قالب المائدة المستديرة ) الندوة ( .
4. قالب جمهور المشتركين .

5. قالب المحاكمـة . 
6. قالب الفيلم ومقدم البرنامج .

7. قالب المسابقات . 
8. قالب المنوعات .
9. قالب التحقيق .

10. قالب المعالم أو البرنامج الخاص .
11. قالب المجلـة التلفزيونية .

خامسًا : بـرنامـــج احلـديث املباشـــر 

وهو أبسط أنواع البرامج ، إذ يقتصر على متحدث واحد ، يوجه حديثه إما لجمهور 
الشاشة ، أو جمهور االستديو .

وهو يعتمد كليًا على شخصية المتحدث .
ومن مواصفات المتحدث الناجح ما يأتي :

1. اإليناس في الشكل والصورة ، واأللفة في 
الصوت والنبرة . 

2. القدرة على عرض الموضوع ببساطة ووضوح . 
3. القدرة على جذب االنتباه الدائم .

4. عدم التكلف ،  والبعد عن التصنع .



تمهيد 

223 التربية اإلعالمية

الفصل الرابع : البرامج التلـفـزيـونية
الباب الرابع

مهارات إعالمية

سادسًا : برنامــج الـمـقابــلـة والــحـــــوار  

وهو البرنامج الذي يعرض محادثة بين شخصين ذات هدف معين .
ويصنف الحوار من حيث الهدف إلى ثالثة أقسام : 

حــوار املعـلومـات : ويهدف إلى الحصول على معلومات معينة من الضيف حول قضية   .1
أو حدث باعتباره مصدرًا للمعلومات ، أو مطلعًا عليها . 

 2. حــــوار الـــرأي : ويهـــدف إلى معرفة رأي الضيف في قضيـــة ، أو آراء الناس العاديين 
في شيء معين .

 3. حـوار الشخـصـية : ويهدف إلى تعريف المشاهدين بجوانب شخصية الضيف ، سواءًا 
كان من الناس المشهورين أو غير المشهورين . 

ومكونـات الحـوار النـاجح تشمل عنـاصر عـديدة تتعلق بالمقدم ، والضيف ، والموضوع، 
واألسئلة ، والزمن ، والمكان ، واللغة ، والجمهور . 

سابعًا : الـمـجـــلـــة التلـفزيــونــيـة

وهو قالب أو شكل تلفزيوني يعرض بصفة دورية ، ويتضمن فقرات متنوعة من حيث 
الشكل والمضمون ، تربطها وحدة عضوية ، وتقدم بأسلوب يكسبها خصائص المجلة 

المطبوعة .
وأحيانًا يطلق على حلقة البرنامج اسم »العدد« ، وتأخذ فقرات البرنامج عناوين 

المجلة المطبوعة مثل موضوع الغالف ، االفتتاحية ، شخصية العدد ... وهكذا .
وبصفة عامة فإن المجلة التلفزيونية تجمع القوالب األخرى بشكل مصغر ، ففيها 
الحديث المصغر ، والحوار المصغر ، والخبر المصغر ، والتقرير التلفزيوني المصغر .
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ثامنًا : الـبــرنــامـــج الـخـــاص

وهـــو البرنـامج ذو المحور الواحد ، الذي يســـعى إلبـــراز الموضوع بمختلف القوالب 
الفنية ، مثل الدراما ، والحوار ، واألغنية ، والتحقيق ، والرســـوم ، والصور ، وعناوين 
الصحـــف ، واللقطـــات األرشـــيفية ، مع إضفـــاء عناصر الحركة والتنـــوع واالنتقال 
بيـــن اللقطات والمواقف والفقـــرات ، وإبراز التناقض في األراء والمواقف المختلفة، 
وتحقيـــق التشـــويق والقلق والترقـــب ، وتعميق التفاصيل والشـــرح والتوضيح وعقد 

المقارنات ، ليعطي معلومات شاملة عن مشكلة معينة أو موضوع معين .
وهو يرتبط بذاتية المنتج وأسلوبه الخاص بتوصيل فكرته إلى الجمهور .

تاسعًا : بـرنـامـــج التحـقيــق التلـفزيــونــي

وهـــو البرنـامـــج الذي يعرض الموضوعــات بأســـلوب يتســـم بالعمـق ، اســـتنــادًا على 
التحليـــل الواقعي ، ولقاء األشـــخاص أصحاب العالقة ، والمعايشـــة الحقيقية ، في  

المكان والزمان والظروف واألشياء ذات الداللة . 
وهو ثالثة أنواع أساسية :

¿ األول : التقريــر اإلخبـاري : وهو يستلزم الحيوية والسرعة والعرض المختصر .

¿ الثانــي : حتقيــق احلــدث : وهو التحقيـــق الذي يبحث عمـــا وراء األحداث اآلنية ، 
ويوضـــح الخلفيـــات ،  والعالقـــات الكامنة، واألســـباب غير الظاهـــرة ، وهو مثل 
التحقيق الصحفي الذي يركز على إجابة ســـؤال ) لماذا؟ ( وال يكتفي بإجابة 

أسئلة الخبر الصحفي ) مـن ؟ ( ، )متى؟( ، ) ماذا ؟ ( ، ) أين ؟ ( .

¿ الثالث : حتقيق املعامل :  وهو ال يستلزم أن يكون هناك حدث يبني عليه البرنامج، 
وهو يشـــمل أنواع متعددة ، مثل تحقيق المشكالت ، تحقيق اإلنجازات ، تحقيق 

الشخصية ، تحقيق المكان ، تحقيق االستفتاء ، التحقيق التاريخي . 
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الصحافة   ( أو   ) الوثائقيــة  بالبرامج   ( تسمى  ما  أو  التلفزيوني  التحقيق  وبرامج 
 ، تكلفًة  وأكثرها   ، التلفزيونية مهنيًة وحرفيًة  البرامج  أعلى  ( هي  االستقصائية 

وأعمقها تأثيرًا . 

*         *         *
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نـشـــاط مــقــــتــرح 

اختر خمسة قوالب للبرامج التلفزيونية ، واذكر لكل قالب نموذجًا واقعيًا من برامج 
القنوات الفضائية ، مع ذكر اسم البرنامج واسم القناة . 

*     *     *
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الفصل الخامس : خطـوات موجـزة لصناعة برنامج تلفزيوني
الباب الرابع

مهارات إعالمية

الفصل الخامس : خطوات صناعـة  البرنامج التلفزيوني         

¿ مرحلة ما قبل اإلنتاج .   
¿ مرحلة اإلنتـاج .  

¿ مرحلة ما بعد اإلنتاج .    
¿ فريق اإلنتاج التلفزيوني .   

¿ أنواع اللقطات التـلفـزيونيـة . 
¿ زاوية الكاميرا في التقاط الصورة .
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الفصل اخلامس : خطـوات موجـزة لصناعة برنامج تلفزيوني 

تمر عملية صناعة البرنامج التلفزيوني بثالث مراحل أساسية :
1.  مــرحــلـة ما قبـل اإلنـتــاج .

2. مــرحــلـة اإلنتــاج .

3. مــرحــلـة ما بـعــد اإلنـتــاج .

الـمـرحـلة األولـى : مـرحـلة مـا قبـل اإلنتــاج 

وهي فترة التحضير ، ومعاينة المواقع ، وتشمل العناصر اآلتيــة : 
1. اختيــار الفكــرة وحتديدهــا : وأهـــم عناصرها أن تكون جديـــدة ، ومبتكرة ، جذابة ، 

بسيطة غير معقدة ، تالمس الواقع ، تراعي قيم المجتمع ، تخدم الهدف .
2. اإلعداد : وهو يشمل البحث المعلوماتي والميداني ، وحصر كافة المستجدات 

حول الموضوع ، والعمل على ابتكار ما هو جديد . 
3. إعــداد خطة العمل :  وتشـــمل الفكرة الرئيســـية ، اســـم البرنامـــج ، نوعه ، القالب 
الفنـــي ، المقدميـــن ، الضيوف ، المواضيع ، الفقرات ، المدة ، عدد الحلقات ، 
الجمهور المستهدف ، جدول اإلنتاج الزمني ، الموازنة العامة أو التفصيلية . 
4. كتابــة الســيناريو : وفيـــه يتـــم التخيل الكامل لشـــكل البرنامـــج بكامل عناصره 
مكتوبًا على الورق ، تمامًا كأنك تراه على الشاشـــة ، ويشـــمل النص والصوت 

والصورة والمؤثر والنقلة والمشهد .
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الـمـرحـلـة الثانيـة : مـرحــلـة اإلنتــاج 

وهي مرحلة التنفيذ الفعلي وتشمل : 
1. إعداد الموقع والديكور  وتحديد كوادر التصوير . 

2. تخطيـــط وتصميـــم وتنفيذ اإلضاءة التي تســـهم في بناء المشـــهد البصري ، 
وإثراء لغة البرنامج ، وتحقيق أهدافه . 

3. تنفيذ عملية التصوير : وهي لغة التلفزيون في التعبير عن الرسالة اإلعالمية 
أو الفنية ، وهو الفن الذي يقوم بجذب انتباه المشاهد والسيطرة على حواسه، 
ويهـــدف التصويـــر الناجـــح المتميز إلى خلق رؤيـــة مؤثــــرة وجذابـة لموضوع 
التصوير والشيء الذي نصوره ، وليس مجرد التعرف عليه أو نقل صورته ، ألن 

قوة الربنامج وإمتاعه وتأثريه ال تأتي مما نصوره بل كيف نصوره . 
4. وفي تنفيذ عملية التصوير تبرز مهنية المخرج ولمساته الساحرة في استخدام 

عناصر اللغة البصرية، للتعبير عن رسالة البرنامج وأهدافه . 
 ¿  مــثال : اخـتـــالف زاويــة التصـــوير : 

على ســـبيل المثال فإن زاوية التقاط الصـــورة في الكاميرا بارتفاعها وانخفاضها 
تعطي معاني مختلفة ، ومن ذلك مثاًل : 

أ. اللقطـــة ذات الزاويـــة المنخفضة للشـــخص تظهره أكثر طـــواًل وجالاًل وقوة ، 
وتعزز من سيطرته داخل اللقطة . 

ب . اللقطة ذات الزاوية المرتفعة ، حيث توضع الكاميرا أعلى الشخص المصوّر   
تظهره أقل من حجمه الطبيعي ، وتعطي ظالاًل من ضعف الموقف والهزيمة. 

    وهكذا في سائر أدوات اللغة البصرية المعبــّرة في صناعة التلفزيون . 
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الباب الرابع
مهارات إعالمية

املرحلة الثالثة :مـرحـــلة مـا بعــد اإلنتــاج  

وفي هذه المرحلة تجري العمليات اآلتيـــة :
1. تفريغ اللقطات المصورة ، وفهرستها وتصنيفها واالختيار من بينها . 

2. تنفيـــذ المونتـــاج ، بجمـــع اللقطـــات المطلوبـــة فـــي ســـياق متتابـــع حســـب 
السيناريو.

3. تسجيل نص التعليق .
4. تسجيل المؤثرات الصوتية والموسيقى التصويرية . 

5. مــــزج الصوت . 
6. استخدام الجرافيك ، مثل كتابة أسماء المتحدثين .

7. النسخ .
8. البث .

ويالحظ أن كل عنصر من هذه العناصر له قواعد فنية وإبداعية خاصة ، ولغة 
أداء مميزة ، تصنع الفرق بين مخرج  ومخرج ، وبرنامج وبرنامج .

*     *     *
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الفصل الخامس : خطـوات موجـزة لصناعة برنامج تلفزيوني
الباب الرابع

مهارات إعالمية

فريـق اإلنتــاج التـلـفـزيــونـي

) من كتاب طريقك إلى اإلخراج واإلنتاج التلفزيوني لألستاذ كاظم القالف (
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أنـــواع اللـقــطــات التـــلــفــــزيونـيــة 

) من كتاب اإلنتاج التلفزيوني وفنون اإلخراج للدكتور كرم شلبي (
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زاويـة الكامـريا يف التقــاط الـصــورة

) من كتاب اإلنتاج التلفزيوني وفنون اإلخراج للدكتور كرم شلبي (
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نـشــاط مــقــتـرح 

تنفيذ مشهد تلفزيوني بواسطة  كامريا اهلاتف املتنقــل ،  وذلك على النحو التالي : 

1. اكتب حوار تلفزيوني بسيط بين شخصين في عشرة أسطر . 

2. درّب الزمالء الذين سيشاركون في أداء الحوار التلفزيوني . 

3. قم بتصميم شكل الجلسة وموقع كل منهم بالنسبة إلى اآلخــر .

4. حدد منظور الرؤية الذي ستصور منه اللقطات . 

5. قـــم بتصوير الحوار بيـــن الزمالء والتنويع في حجم اللقطات وزوايا التصوير 
باستخدام خاصية ) اإليقاف المؤقت ( في كاميرا الهاتف المتنقـل .

6. كرر العملية حتى تخرج بنتيجة مناسبة . 

*     *     *
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الفصل السادس : فن التصوير 
الباب الرابع

مهارات إعالمية

الفصل السادس : فن التصوير           

¿ أنواع التصــوير .    
¿ عناصر الصورة الناجحة .    

¿ فن التصوير والفرصة المتاحـة .       
¿ كيف نستـفيد من الصــورة ؟  

¿ كلمة من أحد محترفي التصوير .
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االباب الرابع
مهارات إعالمية

الفصل السادس : فن التصوير 

1. لقد كان يقال : » الصورة تساوي ألف كلمة « ، أما اليوم  فقد أصبحت الصورة 
أهم عنصر في الخطاب اإلعالمي كله . 

2. إن الصـــورة أكثـــر قـــوة وأبلغ مفعوليـة وأوســـع انتشـــارًا من  أي كلمـــات تقال أو 
تكتـــب ، فقد كســـرت الحاجـــز الثقافي ، والتمييز الطبقي بين الفئات ، ووســـعت 
دوائر االســـتقبال ، وشـــمل ذلك كل البشـــر ، فهي ال تحتاج إلى مستوى تعليمي 

لقراءتها، وال جهد ذهني كبير في تلقيها . 

3. ونظرًا ألهمية الصورة وتأثيرها فسوف نستعرض بإيجاز مالمح من فن التصوير. 
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الباب الرابع

مهارات إعالمية

أواًل : أنــــــواع التـــصــوير  

للتصويـــر الفوتوغرافـــي أنواع وأصناف مختلفة ، كل تصنيـــف يندرج تحته العديد 
مـــن األقســـــام،  ومن ذلك أنواع التصوير التي تبلغ عشـــرين نوعـــًا وهي على النحو 

اآلتي : 
. )  Natural Landscape ( 1. تصوير الطبيعة

. )  City life ( 2. حياة المدن
. ) Night ( 3. التصوير الليلي

. ) Wildlife ( 4. تصوير الحياة البريـة
. ) Macro ( 5. التصوير القريب

. )  Portrait ( 6. تصوير األشخاص
 . )  Abstract ( 7. التصوير التجريدي

. )  Photo journalism ( 8. التصوير الصحفي
. )  Still life ( 9. تصوير الحياة الصامتة

10. الســـليويت ) Silhouettes  (  وفيه يظهر الجســـم المصور أســـود ،  واإلضاءة       
خلف الموضوع المراد تصويره . 

 . )  Architecture ( 11. التصوير المعماري
 . )  Panorama ( 12. البانورامـا

. ) Commercial photography ( 13. التصوير اإلعالني
14. تصوير األعراس . 

15. التصوير الرياضي .
16. تصوير الحركة .

17. تصوير الماء . 
18. األبيض واألسود . 
19. التصوير الجوي . 

20. التصوير من التلفاز .
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ثانيًا : عناصـر الصــورة النـاجــحـة 

هناك عدة عناصر لصناعة صورة ناجحة ومبدعة ،  وفهم هذه العناصر يســـاعد على 
تحسين األداء ، وعلى القدرة على تقييم الصورة ، وهذه العناصر على النحو اآلتي : 

1. الفــكــرة : وهي حجر األساس في صناعة الصورة المبدعة . 

2. زوايـــا االلتـقـــاط : فـــكل فكرة لهـــا زاوية التقاط معينة ، توضـــح الفكرة وتضفي 
عليها الجمال .

3. اإلضــاءة : فلكل فكرة إضاءتها ولكل إضاءة  خصائصها .

4. التـركـيـز : وهو التركيز على شيء معين في اللقطة يبرز الموضوع بشكل رائع.

5. عناصــر التكويــن : مثل تقســـيم الصورة إلى أثالث ، أو نظـــام التوازن ، أو النظام 
اإلشعاعي ، أو المنحنيات  ، أو النظام المفتوح . 
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ثالثـًا : فـــن التصوير والفرصة املــتاحـة 

1. إن الصـــورة الفوتوغرافيـــة الناجحـــة ذات المضمون الذكـــي تمثل خدمة كبيرة 
للوطـــن والمجتمـــع ، وذلك في إبراز ثقافتـــه الخاصة ، وأصالـــة قيمه الفريدة ، 

وحياته االجتماعية المميزة ، وتطلعات أبنائه نحو مستقبل مشرق .
2. إن ثـــورة الصـــورة الرقمية ، ووســـائل نقلها وتوزيعها ، ونشـــرها عبـــر أدوات اإلعالم 
الجديـــد ، تتيح للشـــاب الصغير ، وللفتاة الصغيرة ، مـــن المبتدئين في التصوير 
الفوتوغرافـــي أو الهـــواة أو المحترفين أن يكون لهـــم دور إيجابي في خدمة ثقافة 

وطنهم ،  وقيم مجتمعهم . 
3. إن ثقافة الصورة الرقمية في العصر الحاضر جعلت وهم الهيمنة المطلقة لثقافة 
كونية واحدة غير صحيح ، وأدت إلى ظهور أنساق ثقافية متعددة ومتنوعة ، تنتج 

وتسوّق صورًا مضادة ، فأصبحت الصورة مقابل الصورة . 
4. مع إعالم الصورة المتدفق الغزير الهائل ، فإن الصورة تتميز بقابليتها الســـريعة 
للنســـيان، حيـــث تتعاقـــب الصور تعاقبـــًا كثيفًا ، فيلغـــي بعضها بعضـــًا ، ويلغي 
الجديـــد كل مـــا ســـبق ، بســـبب خاصية الصـــورة المتبدلة ، وهـــذا يعطي فرصة 
سانحة للمتسابقين الجدد للدخول في السباق  والمنافسة فيه ، فتكون الصورة يف 

مواجهة الصورة . 
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رابعـًا : كـيـف نستـفيد مــــن الصــورة ؟ 

إن أفضـــل توظيـــف للصورة هـــو باختيـــار الموضوعات واألفـــكار ذات األفق األخالقي 
واإلنســـاني ، والقيم الثقافية والحضارية ، التي تبرز هوية المجتمع وأصالته ، ومن 

هذه الموضوعات على سبيل المثال ما يأتي : 
1. أفكار للتصوير مرتبطة بالجوانب الروحية والمقدســـات والعبادات مثل : أداء 
الصلـــوات - عمارة المســـاجد - قراءة القـــرآن - أداء الزكاة -  صيام رمضان - 

شعائر الحج - الخشوع - السكينة - الطمأنينة . 
2. أفـــكار للتصويـــر مرتبطة بالعالقـــات االجتماعية مثل : بـــر الوالدين - األبوة 
- األمومـــة - األخـــوة - الصداقة - صلة القربى - حســـن الجوار - عيد الفطر 
- عيد األضحى - المحبة - إفشـــاء الســـالم - األلفة - االبتســـامة - اللمســـة 

اإلنسانية. 
3. أفكار للتصوير مرتبطة بالقيم األخالقية ، مثل : الصدق - األمانة - اإلخالص 
- العدل - الرفق - الشجاعة - الكرم - العفة - التواضع - الرحمة - اإلحسان 

- الوفاء - الحياء - التضحية - اإليثار . 
4. أفـــكار للتصوير مرتبطـــة بالوطن والتنمية مثل : االنتمـــاء الوطني - التعلم 
- المثابـــرة - االجتهـــاد - التحدي - االهتمام - االبتـــكار - اإلبداع - االختراع 
- التدريب - األعمال والمهن - الجوانب التنموية - النشـــاطات االقتصادية - 
النهضة العمرانية - القطاعات األمنية - القوات المسلحة - الروح الوطنية . 
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الفصل السادس : فن التصوير 
الباب الرابع

مهارات إعالمية

خامسـًا : كـلمـة مــن أحــد مـحتـرفــي التصــوير 

في ختام مذكرة تدريبية رائعة حول فن التصوير بعنوان »خطوة أولى تجاه الضوء� 
قــام معـــد المذكرة المصور المحترف األستاذ خالد العبد الغفور بكتابة الكلمات اآلتية 

» بتصرف � :
) قيــــل قديمـــًا : طريـــق األلف ميل يبدأ بخطـــوة ، فها نحن خطونا خطوتنـــا األولى تجاه 
الضوء، وأدركنا األسس والمكونات الفنية والتقنية الرئيسية في هذا الطريق ، إال أننا لم 

نذكر األسس الحقيقية فيه : وهي القيم واألخالق  . 
 ولذلك فقد أحببت أن أذّكر بأساسين منها بأسطر قليلة » فإن الذكرى تنفع المؤمنين�: 

1. تــصــويــر جــمــيـل + قــيــم  =  فــن حـقــيـقـي : 
إن تعلــــم التصويــــر بحـــــد ذاته أمر ســـهل ، وإنتـــاج صورة جميلـــة فنيــًا أصبح   
شـــيئًا يســـيراً، ومنتشرًا من حولنا ، لكن ما ينقصنا هو ذلك الفن الذي يربط 
التصويـــر الجميـــل بقيمنا اإلســـالمية الســـامية ، مكوّنًا لنـا صورًا ترســـخ في 

النفوس معاني تعجز األحرف والكلمات عن ترسيخها . 

2. الكـــاميــرا ســــالح ذو حــــديــن : 
كغيرها من أدوات التكنولوجيا المختلفة : تعتبر الكاميرا ســـالحًا ذا حدين،   
إن اســـتخدمتها فـــي تصويـــر الخالعـــة والقيم الفاســـدة أثمت وخســـرت ، وإن 
استخدمتها في الخير وفي القيم الخيـّرة أجرت وربحت ، وكنت مثااًل للمصور 
المســـلم . فالخيـــار بيـــن يديك ، والنتائـــج أمام عينيك ،  ولك أن تســـلك 

الطريق الذي تشاء ( انتهى . 

*     *     *
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االباب الرابع
مهارات إعالمية

أنـشــــطــة مــقـتـرحــة 

اواًل : ابحـــث وتأمل في الصور الفوتوغرافية المميزة التي تجمع بين جماليات الفن 
والرسالة اإلعالمية .

ثانيـــًا : حـــاول التقـــاط صورة جميلـــة معبرة تحمـــل فكرة ومعنى بواســـطة كاميرا 
الهاتـــف المتنقـل، وتكون فكرة الصورة ضمن إحدى األفكار المقترحة في هذا 

الفصل . 

*     *     *



وسائل الترفيه الحديثة 

الباب الخامس

¿  الفصل األول  : ألعاب الفيديو .  
¿  الفصل الثاني : االنترنت واإلباحية . 

¿  الفصل الثالث  : أطفالنــا في خطر .
¿  الفصل الرابع : ساعــد أباك وأمك . 



الفصل األول : ألعــاب الفيديــو  
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الفصل األول : ألعــاب الفيديــو  
الباب الخامس

وسائل الترفيه الحديثة

الفصل األول : ألعاب الفيديو    

¿ واقـع ألعـاب الفيديــو . 
¿ فوائد العاب الفيديــو .   

¿ سلبيات ألعاب الفيديـــو .     
¿ بعض الظواهـــر الخطيــرة في   

  ألعــاب الفيديــو .   
¿ كيف نتعامل مع ألعاب الفيديــو ؟ 



الفصل األول : ألعــاب الفيديــو  
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الباب الخامس
وسائل الترفيه الحديثة

الفصل األول  : ألعــاب الفيديــــــو  

أواًل : واقـــع ألعــاب الفـــيديــو 

1. أصبحـــت ألعـــاب الفيديو اإللكترونية تشـــكل جـــزءًا ال يتجزأ من حيـــاة األطفال 
والمراهقين والشباب . 

2. بدأت ألعاب الفيديو قبل 30 عامًا بداية بسيطة ، تعتمد على الرسوم المتحركة 
الظريفة ،  وحققت نجاحًا كبيرًا بسبب جاذبيتها وقدرتها على الترفيه والتسلية .
3. وصلت ألعاب الفيديو في السنوات األخيرة إلى مستوى هائل من التطور التقنـي، 
الـــذي يمزج بيـــن التأثير البصري والصوتـــي والحركي ، والمحـــاكاة والتفاعل 
مع الحركة البشـــرية السلكيًا، وأصبح التصوير التلفزيوني ممزوجًا مع  الرسوم 
المتحركـــة ، ممـــا جعل الالعـــب يحس بأنه يعيـــش عالمًا حقيقيـــًا داخل تلك 

اللعبة . 
4. أصبحـــت صناعـــة ألعـــاب الفيديو صناعة كبرى ، تســـيطر على أســـواقها بضعة 

شركات أساسية ، عبر أجهزتها المتطورة لتشغيل األلعاب . 
5. تنوعت وسائل ألعاب الفيديو وتعددت ، بين الثابتة والمحمولة ، الصغيرة والكبيـرة، 
السلكية والالسلكية ، وكذلك ألعـاب الهاتف الجوال بطرازاته وتقنياته وأجياله 
المختلفـــة ، فضـــاًل عـــن اللعب الجماعي عبـــر االنترنت مع أنـــاس ال تعرفهم من 

مختلف أنحاء العالم .
6. أصبحـــت هناك مئات الشـــركات الصغيرة والكبيرة التـــي تنتج األلعاب بمختلف 
تخصصاتها ومجاالتها ، سواءًا المخصصة ألطفال ما قبل المدرسة ، وحتى تلك 
األلعـــاب المخصصـــة للكبار ، المحظور تداولها واللعب بها لمن هم دون 18 عامــًا 

حسب األنظمة الغربية . 
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الفصل األول : ألعــاب الفيديــو  
الباب الخامس

وسائل الترفيه الحديثة

ثانيــًا : فـــوائــد العــاب الفيديــو   
1. ألعاب الفيديو وسيلة ترفيه ممتعة ومسلية ، تلبي الحاجات العاطفية والعقلية ، 

بطريقة ال يمكن أن تقوم بها أي وسيلة أخرى . 
2. ألعاب الفيديو وســـيلة للتواصل والمشاركة والتفاعل االجتماعي ، مع األصدقاء 
واإلخوة واألشقاء ، وبين األباء واألبناء ، فكثيرًا ما يتم اللعب ضمن إطار اجتماعي 

متفاعل . 
3. ألعاب الفيديو تنمي الذكاء عند الطفل ، وتجعله يســـتجيب لما حوله ، ويصبح 

تفكيره أكثر توسعًا . 
4. ألعاب الفيديو تزيد مستوى التركيز والتدقيق والفهم ، وتنمى التفكير بطريقة 

حل المشكالت ، والتوجه إلى الهدف ، واتخاذ القرارات. 

ثالثـًا : ســـلبــيات ألـعــــاب الفــيــديـــو      

ضياع الوقت ، والجلوس لساعات ممتدة يوميًا لممارسة اللعب ، بما يعود بالتأثير   .1
السلبي على األداء الدراسي والتحصيل العلمي . 

حدوث بعض اآلثار الصحية ، مثل قلة الحركة والسمنة والبدانة ، وآثار الجلوس   .2
الخاطيء على العمود الفقري والعضالت والعظام ، وإجهاد العينين . 

حدوث بعض اآلثار العقلية ، مثل التوتر العصبي والنوبات المرضية ، والتشنجات   .3
العصبية. 

العزلـــة عـــن المجتمع ، واالبتعــــاد عن الحياة الحقيقية ، وعـــدم تطوير العالقات   .4
االجتماعية، بسبب إدمان ألعاب الفيديو وقضاء الوقت في عالمها . 

التأثير الســـلوكي غير المحســـوس ببعض األلعاب ، مثل ألعاب السرعة والقيادة   .5
المتهورة ، التي تنعكس فيما بعد على السلوك الواقعي في قيادة السيارة الحقيقية . 
تنميـــة العنـــف والطبيعـــة العدوانية ، من خـــالل كثافة التفاعـــل واللعب بألعاب   .6

القتل ، حيث أن االنتصار في ألعاب العنف يعني قتل الخصم وتدميره . 
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الباب الخامس
وسائل الترفيه الحديثة

رابعـًا : بـعـض الظـــواهـــر اخلـطـيــرة فــي ألعــاب الفـيــديــو    

1. اإلجـــرام الــدمـــــوي :
توجـــد بعض ألعـــاب الفيديو التي تحتوي قـــدرًا هائاًل من العنف البشـــع ، واإلجرام 
الدموي ، والقتل الفظيع ، مثل إلقاء األعداء على مسامير ضخمة وتقطيع أجسادهم، 
والقـــذف بهـــم في آالت كبس معدنية عمالقة تقوم بســـحق عظامهم، وصور الجثث 
المتدليـــة من الحبال ، ورقاب الضحايا المســـحوقة تمامـــًا ، والهجوم على الضحايا 
وغـــرس األنيـــاب في أعناقهم ، وتدفـــق كميات هائلة من الدمـــاء ، وتصوير ممثالت 
شبه عاريات يقوم الالعب بقطع رؤوسهن وامتصاص دمائهن ، وإحدى األلعاب تصور 
خمس نســـاء يجري تعذيبهن بالكهرباء ، ثم يقتلن بواســـطة حفر رقابهن بالمثقاب 

الكهربائي ، وأنواع الضرب والقتل والسحق والخطف والتخريب والتدمير . 
فهل هذه ألعاب ؟ 

وإذا كانت الدراســـات أثبتت سلبيات مشاهدة أفالم العنف ، فما هو أثر هذه األلعاب 
علـــى من يمارســـها بنفســـه ، بطريقة تفاعليـــة ، وليس مجرد متفرج ومشـــاهد مثل 

التلفزيون ؟ . 

2. اجلنس واملشاهد العاريـــة : 
توجـــد بعض ألعاب الفيديو التي تتضمن الجنس والمشـــاهد العارية ، ســـواءًا كان 
ذلك بطريقة مباشـــرة أو غير مباشـــرة ، كجزء من اللعبة ، أو هدية الفوز للفائز ، 
ويكون ذلك بصور الفتيات العاريات  وشـــبه العاريات ، كشـــخصيات رئيســـية يلعب 

معهن الالعب ، وصواًل إلى ممارسة الجنس والمعاشرة الجنسية . 
فهل هذه ألعـــــاب ؟ 

3. املساس باملقدسـات : 
توجد بعض األلعاب التي وصلت حدًا من االنحراف يصل إلى المساس بالمقدسات ، 
بل والتطاول على الذات اإللهية ، بطريقة ال يمكن وصفها أو التعبير عنها ، فسبحان 

اهلل العظيم رب العزة والجالل ، وتعالى اهلل عما يقولون علوًا كبيرًا . 
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الفصل األول : ألعــاب الفيديــو  
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وسائل الترفيه الحديثة

خامسـًا : كيــف نتعامل مـع ألـعـاب الفيـديــو ؟ 
ألعاب الفيديو مثل جميع منتجات التقنية ، تمثل ســـالحًا ذا حدين ، وكلما كان 
اإلنســـان واعيـــًا وصاحب إرادة فإنه يســـتطيع التعامـــل معها بنجاح ، فيســـتفيد من 
إيجابياتها ، ويتجنب سلبياتها ، وذلك من خالل عدة عناصر ،  نوجزها فيما يلي :  

1. استشعار الرقابة الذاتيــة .
2. حفظ الوقــت .

3. حسن االنتقــاء .
4. الحذر من االنزالق في إدمان األلعاب . 

5. الحذر من الوقوع في فخ األلعاب اإلجرامية . 
6. إبالغ الجهات المختصة عن أي ألعاب مخلة ومنحرفة توجد في األسواق . 

7. تشجيع األلعاب ذات الهوية العربية واإلسالمية باقتنائها وشرائها ، حتى يكون 
ذلك وسيلة لتطويرها وتنميتها ، ألنها مبادرات عملية نبيلة وشجاعة تستحق 

الدعم والتشجيع . 

*     *     *



الباب الخامس
الفصل األول :ألعــاب الفيديــو  وسائل الترفيه الحديثة
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وسائل الترفيه الحديثة

نــشـاط مــــقــتـرح وســـؤال للنـقـاش 

أواًل : حاول البحث واالطالع على تجربة مجلس تقويم برامج الترفيه ، وكذلك 
بعض نماذج األلعاب ذات المحتوى العربي واإلسالمي . 

ثانيًا : ما هو رأيك الشخصي ووجهة نظرك الشخصية في ألعاب الفيديو المدفوعة 
الثمن في اإلنترنت، ما هي سلبياتها وما هي إيجابياتها ؟

*     *     *
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الفصل الثاني : االنترنت واإلباحيـــة
الباب الخامس

وسائل الترفيه الحديثة

الفصل الثاني : االنترنت واإلباحية  

¿ الجنس والمدفــأة .    
¿ االنترنت واإلباحيــة  .    

¿ مؤشـرات انتشار اإلباحيـــة .        
¿ تأثير المواد اإلباحية على الفرد والمجتمع .   

¿ مراحل إدمان اإلباحيـــة . 
¿ هل الجميع يمرون بهذه المراحل ليكونوا   

   مجرمين ؟
¿ حجب المواقع اإلباحيـة  هل يعـد حــاًل ؟

¿ نماذج من صفحات الحجـب المـستخدمـة في 
  عـدد من الـدول .

¿ نموذج لصفحة حجب طريفة في دولة 
  اإلمارات العربية المتحدة . 

¿  الرقابة الذاتية وتقوية اإلرادة اإلنسانية . 
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الفصل الثاني  : االنرتنت واإلباحيـــة 

أواًل  : اجلنــس واملـدفــــأة   

1. ما أجمل  المدفأة المشتعلة بالجمر الملتهب في ليلة باردة حالكة السواد ، حيث 
وراحة  دفئًا  أكثر  الجوّ  ليبدو   ، اشتعااًل  لتزداد  إليها  الحطب  إضافة  يمكنك 

ورومانسية.
داخل  به  وألقينا  المدفأة  هذه  في  الموجود  والجمر  الحطب  أخذنا  إذا  ولكن   .2
، وستحرق  فإن كارثة سوف تحدث   ، الجلوس  أو غرفة  الشعر  بيت  أو  الخيمة 

النيران المنزل ، ويمكن أن تقتل كل من هم بداخله . 
3. الجنس هو تمامًا مثل النار ، إذا كان الجنس داخل الحياة الزوجية فقط فسوف 
يكون جمياًل ودافئًا ورومانسيًا ، مثل النار داخل المدفأة ، أما إذا كان الجنس 

خارج عالقة الزواج فسيكون مدمرًا ومؤذيًا . 
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ثانيًا : االنرتنت واإلبـاحــــيــة  

لقد أفاضت االنترنت على العالم بفوائدها وإيجابياتها ومكتسباتها ، واستطاعت   .1
 ، وأدواتها ووسائلها  ، بمنتجاتها  المجاالت  والتأثير في كل  العالم  تغيير وجه 

وقوتها الرهيبة في المزج الهائل بين المحتوى والتواصل البشري.
الوقت نفسه أصبح وجود االنترنت عاماًل مؤثرًا وداعمًا ومساندًا ومنتجًا  2.  وفي 
لكل أنواع االنحرافات اإلجرامية والسلوكية واألخالقية والفكرية ، على مستوى 

الجريمة المنظمة ، والمخدرات ، واإلرهاب ، واألفكار المدمرة . 
هائاًل  عالميًا  انتشارًا  التي شهدت   ، اإلباحية  تأتي  االنحرافات  هذه  مقدمة  في   .3

كان لوجود االنترنت دور بارز في تحقيقه . 
لقد أصبحت المواد اإلباحية كالنار تحت الرماد ، ولديها القدرة على الوصول   .4
لكل فرد منا، بعيدة عن أي رقابة منع ، أو حتى تقييد  أو تحديد ، وأصبح جمهورها 
يمتد من األطفال حتى المسنين ، رجااًل ونساءًا ، وانتشرت  في مجتمعات العالم 

أجمع ، مثل المرض الصامت الخطير . 

ثالثــًا : مـــؤشـرات انتـــشار اإلبــاحيـــة  

1. الصفحات اإلباحية تمثل بال منافس أكثر فئات صفحات اإلنترنت بحثًا وطلبًا 
وتصفحًا على مستوى العالم . 

2. صناعة المواد اإلباحية أصبحت من الصناعات الكبرى التي تستثمر فيها مليارات 
الدوالرات. 

3. تشهد صناعة المواد اإلباحية نموًا لحظيًا متسارعًا ،  وبذلك انتشرت ماليين 
الصفحات  اإلباحية ، واقترنت الممارسة البهيمية للجنس مع االغتصاب والعنف، 

بل وأشنع جرائم االعتداء ، وأكثرها بشاعة وانحطاطًا . 
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رابعـًا : تأثري املـواد اإلباحــيــة عــلى الفــرد واجملـتــمـــع 

1. اإلصـابـــة باألضـــرار واالضطرابات النفســـــية ، وفقــــدان احتـرام اإلنســـان لذاته ، 
وإحساسه بالضياع والقلق والدمار النفسي . 

2. إضاعـــة الوقـــت فـــي الســـعي وراء هذه المـــواد ، والتكاليف المادية لالشـــتراك في 
المواقع اإلباحية،  وطرق الوصول إليها . 

3. تضـــرر العالقـــات العائليـــة للمدمنين ، إضافـــة إلى فقدان االحتـــرام ، والعدوانية 
والعصبيـــة فـــي التعامل مـــع أفراد العائلـــة ، وانهيار وتصدع قيـــم الحياة الزوجية 

وأسس استقرارها . 
4. االنصراف والعزوف عن الزواج . 

5. ظهور الممارسات غير األخالقية في المجتمع .
6. انتشار األمراض الخطيرة المرتبطة بالممارسات الجنسية المنحرفة . 

7. إغراق شـــباب وشـــابات المجتمع في مســـتنقعات منحطة وقـــذرة ، وتعطيل جهود 
التنمية ، والتقدم العلمي والحضاري .

8. تعتبر المواد اإلباحية هي السبب األول وراء زيادة وشيوع الجرائم الجنسية وجرائم 
االغتصاب، وجرائم الشذوذ الجنسي ، وجرائم االعتداء على األطفال . 

9. تـــؤدي المـــواد اإلباحيـــة إلى االســـتهانة بجرائم الزنـــا واالغتصـــاب والتقليل من 
شأنها.

10. تـــؤدي المـــواد اإلباحية إلـــى تكوين صورة 
وهمية عن العالقات الجنســـية ، حيث تصور 
للمدمـــن بـــأن الجنـــس هـــو شـــيء يمكنك 
الحصـــول عليـــه متى أردت ، وفـــي أي مكان، 
مـــع أي شـــخص ، دون أيـــة عواقـــب ، وإذا لم 
يتحقق ذلك تحصـــل العصبية والعدوانية، 
واللجـــوء إلـــى االغتصـــاب، واالعتـــداء على 
النســـاء واألطفـــال ، وإرغـــام اآلخريـــن على 

الفاحشة . 
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خامســًا : مـــراحل إدمـــان اإلبــاحـــيـــة  

1. التعـــّرض : وهـــي مرحلـــة المشـــاهدة والتصفـــح بدافع الفضـــول ، أو الوصول خطأ 
إلـــى الصفحة اإلباحية ، أو اســـتقبال صور إباحيـــة من مصدر مجهول عبر البريد 

اإللكتروني . 
2. االعتيــاد :  وهـــي مرحلـــة تنشـــأ مـــن التفكير فيما شـــاهده الفرد عرضـــًا في المرة 
األولـــــى،  وفيهـــا يحـــدث الصراع الداخلي هل يعود مرة أخـــرى أم ال ، فإذا ضعفت 
اإلرادة اإلنسانية  فإنه يعود مرة أخرى ، وثالثة ، ورابعة ، حتى يبدأ صوت الضمير 

في االضمحالل ، ويعتاد هذه المواد تدريجيًا . 
3. اإلدمــان : وهي مرحلة المعاودة المستمرة للتصفح  والمشاهدة ، حتى تصبح جزءًا 

من الحياة اليومية ، ويكون الشخص عالقًا ومتورطًا ال يستطيع االنسحاب. 
4. التصاعــد : وهـــي مرحلـــة البحث عن الجديـــد الغريب إباحيًا ، الـــذي يختلف عما 
شـــاهده المدمن  ســـابقًا ، وربما يكون الشـــيء الذي كان يثير اشمئزازه سابقًا هو 

الذي يجذبه في هذه المرحلة ، لغرابته واختالفه عما هو معتاد . 
5. التحجــر : وهـــي المرحلـــة التي يصبح فيهـــا المدمن فاقد اإلحســـاس تجاه الصور 
واألفـــالم اإلباحيـــة ، فما عاد يثيره شـــيء منها ، فيصبح يائســـًا ، يبحث عن تلك 

اإلثارة مجددًا فال يستطيع إيجادها . 
6. التصــّرف جنســيًا : في هـــذه المرحلة يقفز المدمن قفزًة حرجـــًة للبحث عن اإلثارة  
المفقودة، بممارســـة ما قد رآه مع أناس حقيقيين ، على أرض الواقع ، وقد يكون 

ذلك بطرق مدمـّرة ذات عواقب وخيمة ، بل يصل أحيانًا إلى مرحلة اإلجــرام . 
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سادسًا : هـل اجلـمـيع ميــرون بـهـذه الـمـراحــل ليكـونــوا مــجــرمــني ؟ 

الجواب  : ال . 
كما أننا ال نتوقع من كل شارب للخمر أن يقترف جريمة . 

وال نتوقع من كل متناول للمخدرات أن يصبح سارقًا . 
وال نتوقع من كل ممارس للفاحشة أن يصاب باإليدز . 

كذلك نحن ال نتوقع من كل مدمن على المواد اإلباحية أن يكون مجرمًا . 
ولكن السؤال هو : 

كـــم نســـبة المدمنين علـــى المواد اإلباحيـــة الذين مـــن الممكـــن أن يتحولوا إلى 
مجرمين ؟ 

وهل هذه النسبة مقبولة ؟ 

سابعـًا : حـجـب املـواقـع اإلباحيـــة  هـــل يعـد حــاًل ؟ 

1. إن الحـــل الحقيقـــي يكمن في التزام الشـــخص بذاتـــه ، وامتناعه عن التعاطي مع 
المـــواد اإلباحيـــة بدافع ذاتي ، نابـــع من قيمه وأخالقه ، وهـــذا األمر متفق عليه ، 
ولكن البعض يستخدم هذا المفهوم كذريعة للمطالبة برفع الحجب عن المواقع 

اإلباحية ، ويرفع  شعار أن الحل هو االلتزام الذاتي فقط . 

2. ولكـــي نناقـــش هذا اإلدعـــاء فإننا نقول جـــداًل: إذا كان الحل هـــو فقط حل ذاتي 
للشخص نفسه وال نقبل حلواًل أخرى مساندة فليتم إذن السماح للمواد اإلباحية، 
وجـــواز الوصـــول إليها في االنترنت ، أو فتح متاجر فـــي المجمعات التجارية لبيع 
المنتجات اإلباحية ،  وأن تكون متاحة للجميع بســـهولة ، ألن ذلك هو االمتحان 

الحقيقي ألخالقيات الشخص وقيمه وتربيته .

 3.  وبنفـــس المنطـــق يمكـــن أن نمتحن أخالق الناس أيضًا بإباحـــة بيع المخدرات ، 
ونمتحن أخالق الناس بإباحة بيع الخمور ، ونمتحن أخالق الناس بإباحة الدعارة 
الرســـمية المنظمة تحت إشـــراف صحــّـي ، ونمتحن أخالق الناس بافتتاح صاالت 

القمار وألعاب الميسر واليانصيب ، وهكذا إلى آخر أنواع االمتحانات . 
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4. وهكـــذا يعيـــش أفراد المجتمع مـــن المراهقين والمراهقات ، والشـــباب والفتيات ، 
والرجال والنساء ، في امتحانات متتابعة ألخالقهم ومدى التزامهم ، ومعرفة مدى 
صمودهم ، مع توفير كل شيء متاحًا ومباحًا بين أيديهم ، فال يسلم  الشخص من 
امتحان حتى يقع في امتحان آخر ، ويتم تبديد طاقات المجتمع وقدراته وتنميته 

وتقدمه في هذه االمتحانات المتتابعة. 

5. ال نعلـــم كم نســـبة الذين ســـينجحون فـــي هذه االمتحانات ؟ وكم نســـبة الذين 
سيســـقطون فيها ؟ وهل الناجح يومًا ما لن يســـقط في االمتحان ذاته مرة أخرى ؟ 

أو االمتحان الذي يليه؟ 
وبصورة خاصة نريد أن نعرف كم النسبة المقبولة لعدد الساقطين في امتحانات    
األخـــالق المذكورة ؟ وإذا تم تجاوز هذه النســـبة هل نوقـــف االمتحان ونلجأ إلى 

الحجب والمنع أم ماذا ؟ 

6. مـــن أجـــل ذلـــك وأكثر فـــإن مصلحة الفـــرد والمجتمـــع تقتضي حجـــب المواد 
اإلباحية في االنترنت ، رغم قصور النظام وســـهولة االحتيال عليه أحيانًا ، إال أنه 
أحـــد الحلـــول التي تقوم بها الـــدول لتـقـلـيل تعرض المواطنين واألســـر واألطفال  

للمحتويات اإلباحية . 

7. على هذا األســـاس تقوم العديد من دول العالم بترشـــيح شـــبكة االنترنت ، وحجب 
بعـــض محتوياتهـــا اإلباحيــــة ، وفق معاييـــر مختلفة من دولة إلى أخرى ، حســـب 
طبيعـــة نظامهـــا القيمي واألخالقـــي ، باإلضافة إلى وجود عمليات ترشـــيح داخل 
المدارس والمكتبات العامة للدول التي ال تقوم بالترشـــيح على مســـتوى الدولة ، 
فضاًل عن وجود برامج الترشـــيح العائلية النقية ، التي تســـاعد األسر والشركات 

على ترشيح شبكة االنترنت المستخدمة في أجهزتها الداخلية .
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نــمــاذج مـــن صـفــحـات احلــجـب املـستـخـدمـــة فــي عـدد مــــن الـدول  
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نـمـوذج لصفـحة حـجــب طريفـة فــي دولـة اإلمـــارات العـــربيـة املـتـحــدة  

شخصية ) أم سعيد ( الكرتونية، إحدى الشخصيات الشهيرة بطيبتها وصفاء نيتها، 
وهي ذات شعبية واسعة في مسلسل ) فريج ( اإلماراتي ثالثي األبعاد .



الفصل الثاني : االنترنت واإلباحيـــة

التربية اإلعالمية260

الباب الثخامس
وسائل الترفيه الحديثة

ثامنًا : الـرقـابة الذاتيـــة وتقـويــة اإلرادة اإلنسـانـيـة  

رغـــم الحجب والترشـــيح ، والتوعية بمخاطـــر اإلباحية في االنترنـــت وغيرها ، فإن 
التعرض للمواد اإلباحية يبقى دائمًا هو قرار الفرد بذاته واختياره الشخصي ، حيث 
أصبح أي فرد يستطيع التحايل للوصول إليها ، ومشاهدتها في سرية تامة ، ودون أن 
يعلم عنه أحد، ويستطيع أن يشاهد هذه المواد في الكمبيوتر أو في الهاتف المتنقل  

أو حتى في ألعاب الفيديو ..إلخ.
لذلك فإن قرار البعد عن التلوث العقلي واألخالقي بهذه المواد هو قرار الشـــخص 
الـــذي يمتلـــك اإلرادة اإلنســـانية ، ويتميـــز بالرقابـــة الذاتيـــة ، ويؤمن بـــأن تحريم 
الشـــريعة اإلســـالمية للنظر إلى المحرمات والعورات هو لحكمة عظيمة ، للحفاظ 

على مجتمعاتنا وعلى أفراد هذه المجتمعات . 

*     *    *

نشاط مقرتح وسؤال للنقاش

أواًل : ابحث واطلع على كتاب : 
"اإلباحيـــة وتبعاتهـــا.. ظاهرة تفشـــي المواد اإلباحية في اإلعـــالم واالتصاالت   
واإلنترنـــت" للدكتور مشـــعل بـــن عبد اهلل القدهي ، وهو أهم وأفضل وأشـــمل 

مرجع عربي في هذا الموضوع . 

ثانيًا : من وجهة نظرك الشخصية ، ما هي أهم العناصر واألفكار والرسائل اإلعالمية 
التي يمكن أن تتضمنها حملة إعالمية للتوعية بمخاطر االنترنت ؟ 

ماذا تقترح في هذا الشأن ؟   

*     *     *
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الفصل الثالث : أطفالنــا في خطر    

¿ الطـفـولـة أمـانـة .       
¿ معظم وسائل اإلعالم ووسائل التقنية

  الحديثة غير صالحة لألطفال .
¿ بعـض آثـار التعرض للمحتوى القائم 

  على العنــف  .        
¿ بعض آثار التعرض لمحتوى اإلثارة الجنسية .     

¿ اآلثار السلوكية واألســرية إلدمان 
  وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة.  

¿ عـواقب اإلهـمــال .

¿ المشـكلة والـحـل .
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الفصل الثالث : أطفــالنــــا يف خطــر 

أواًل : الطـفـولـة أمــانـة  

1. الطفل كائن ضعيف ، يولد ببراءة طبيعية ، كالورقة البيضاء المعدة الستقبال 
وتلقي كل ما يكتب فيها ، وينقش على سطحها ، بدون ممانعة ، أو معارضة ، ألنه 

ال يوجد هناك إدراك سابق ، أو معلومات سابقة ، أو خبرة سابقة .

2. إن مرحلة الطفولة هي مرحلة التشـــكيل العقلي والفكري والســـلوكي ، وما يتم 
غرســـه في مرحلة الطفولة من مكتســـبات ومؤثرات ومدخالت يظل مترسبًا مدى 
الحياة ، وما يكتســـبه الطفل من قيم وأخالقيات ، وســـلوكيات حســـنة أو ســـيئة ، 

سلبية أو إيجابية ، فإنها ستظل مقترنة به حتى نهاية العمر . 

ثانيًا : مــعـظـم وسـائل اإلعـــالم ووسـائل التقنـية احلـديثة غـري صـاحلـة لألطفال 

1. إن ظاهـــرة التلـــوث اإلجرامـــي تصبغ كثيرًا من وســـائل التقنيـــة الحديثة التي 
يتعامـــــل معهـــا األطفـــال ، وهي ظاهـــرة خطيـــرة تعانيهـــا كل دول العالم دون 

اســـتثناء . 

2. إن وســـائل اإلعـــالم والتقنية الحديثة التي يســـتعملها الطفـــل حاليًا كالقنوات 
الفضائيـــة ، وشـــبكة االنترنـــت ، وألعاب الفيديو ، ومحتـــوى الهاتف الجوال ، وفي 
ظل انعدام الرقابة على استخدامها ، وإدمان الطفل عليها ، فإنها يمكن أن تشكل 

خطرًا حقيقيًا على نفسية الطفـل وصحتـه ومستقبله . 

3. تقـــوم هذه الوســـائل بعملية تنشـــئة اجتماعية متواصلة ودائمة  وشـــاملة ، تغذي 
األطفـــال بالقيـــم ، وتتعهدهـــم  بالرعاية ، وتحـــدث أثارًا ســـلبية عميقة األثر في 
نفوســـهم الغضـّـة ، التي تتعرض لهذه المؤثرات بشـــكل مســـتمر ، شـــديد الكثافة 

والتركيز . 
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4. سنســـتعرض بإيجاز بعض اآلثار الســـلبية التي تؤثر في األطفال بســـبب التعرض 
للمحتوى القائم على العنف ، ومحتوى اإلثارة الجنسية ، وأخيرًا اآلثار السلوكية 
واألســـرية علـــى الطفـــل واألســـرة ، الناتجة عـــن  اإلدمان علـــى متابعـــة القنوات 

الفضائيـة،  ووسائل التقنية الحديثة ، مثل االنترنت وألعاب الفيديو . 

ثالثــًا : بعــض آثـار التـعـرض للمــحــتوى القــائم على العــنــف 

1. في ألعاب الفيديو  العنيفة يشـــارك الطفل بنفســـه فـــي العنف ، بالقتل والضرب 
والتخريـــب والتفجيـــر والســـحق والخطف وغيـــر ذلك ، وربمـــا كان ذلك بأداة 

تحكم على هيئة مسدس في يده ، فتكون بمثابة تدريب شخصي فردي له .

2. إن اإلدمان على مشـــاهدة العنف يؤدي إلى تراكم المشـــاعر العدوانية ، والعزلة ، 
وقد يقود الطفل إلى خطر االنحراف نحو جانب العنف ، ومعاداة المجتمع. 

3. اإلدمـــان على ألعاب الفيديو العنيفة يؤدي أحيانًا إلى إصابة األطفال بتشـــنجات 
عصبية ، تدل على توغل سمة العنف والتوتر الشديد في أوصالهم ودمائهم ، حتى 

ربما يصل األمر إلى أمراض الصرع الدماغي . 

4. بعـــض األلعـــاب تعتمد على أن قتل الشـــرطة نوع من البطولة ، بداًل من أن ينشـــأ 
األطفال على حب النظام واحترام الشرطة ، ورجال األمن . 

5. إدمان العنف يؤدي إلى تبلد إحســـاس الطفل تجاه ضحايا العنف ، وعدم الشـــعور 
بمعاناتهم. 
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رابعــًا : بـعــــض آثــار التعــرض لـمـحــتـوى اإلثـارة اجلنـسـيـة 

1. إن مواقع االنترنت اإلباحية ، وألعاب الفيديو ذات المشـــاهد الخالعية ، والقنوات 
الفضائية الهابطة ، تقتل البراءة في األطفال ، وتشــــوش أفكارهم ، وتشــــوه جمال 

طفولتهم . 
2. إن تعرض الطفل للمحتوى اإلباحي يؤثر ســـلبيًا على شـــخصيته ، ويوجـّـهـه نحو 
مناطـــق تفكيـــر  أكبر من ســـنة ، ال يقـــدر نموه العقلي على اســـتيعابها ، ويطلق 
بداخلـــه نوعـــًا من الخلل واالضطراب ،  ويـؤدي إلى االغتراب بين الطفل وأســـرته 

ومجتمعه . 
3. إن الطفل يتعلم السلوك الذي يشاهده ، دون إدراك لصحة هذا السلوك أو خطئه، 
وحتـــى عندمـــا يدرك خطأ هذا الســـلوك فإنه يختزن في العقـــل الباطن ، ويخرج 

عندما تتاح له ظروف خارجية محفزة . 
4. إن حب االســـتطالع لدى الطفل يتحول أحيانًا إلى محاكاة وتقليد الشيء الذي 

شاهده . 
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خامسـًا : اآلثار السلوكية واألســرية إلدمان وسائل اإلعالم والتقنية احلديثة 

1. تقليص العالقة بين الطفل واألســـرة ، بل واغتراب كل فرد في األســـرة في عالمه 
الخاص بعيدًا عن األخر . 

2. القضـــاء على كثير من النشـــاطات والفعاليات المهمـــة للنمو المتوازن للطفل ، 
كاللعب الحقيقي الجماعي المشترك ، وممارسة الرياضة ، والقراءة ،  والهوايات 

المفيدة .
3. الســـهر  وتغيير عادات النوم ، واعتياد ســـلوكيات غذائية غير صحية في الوجبات 

واألطعمة والمشروبات . 
4. تعـــرض الطفل بســـبب األوضاع الســـيئة فـــي الجلوس والمتابعة لســـاعات طويلة 
يوميًا إلى أضرار صحية ، مثل تشوهات العمود الفقري ، وضعف البصر ، والسمنة 

والبدانة . 
5. التعرض لإلخفاق الدراسي ، وضعف تطوير المهارات الدراسية ، وتدني المستوى 

التحصيلي، وقتل روح اإلنتاج واإلبداع لدى الطفل .
6. اســـتنزاف طاقة الطفل الفكرية واســـتهالكها ، وشـــحن ذاكرته بكل ما هو سلبي 

وغير مفيد . 
7. تمـــرد األطفـــال وإصابتهـــم بالغضب والعنف ، عند محاولـــة وضع حدود وضوابط 
الستخدام وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة من قبل الوالدين ، أو تحايل بعضهم 
الســـتخدامها والدخـــول إليها كاالنترنت مثاًل مـــن دون علم الوالدين ، أو تحديًا 

لهم . 
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سادسًا : عـواقـب اإلهــمــال 

1. إن تـــرك الطفـــل وحيدًا في مواجهة وســـائل اإلعالم ووســـائل التقنيـــة الحديثة ، 
كاإلنترنت وألعاب الفيديو ومحتوى الهاتف المتنقل والقنوات الفضائيـة سيكون 

ذا عواقب وخيمة على عقله وفكره وذاته ومستقبله .
2. مـــن المالحـــظ أن الطفـــل المتروك وحيدًا في مواجهة وســـائل اإلعالم ووســـائل 
التقنيـــة الحديثـــة يتعرض لالضطراب النفســـي والقلق الروحي والشـــعور الدائم 

بالخوف ، واالفتقار إلى األمان. 
3. يصل الطفل الذي تهمله أســــرته إلى مرحلة ضياع ، وعدم القدرة على فهم ذاته ، 
وتحديد هويته وبناء شـــخصيته ، بســـبب كثرة المؤثرات المضطربة المتناقضة 
التـــي تحيط به ، بين األســـرة والمدرســـة والقنوات الفضائيـــة ، واالنترنت وألعاب 

الفيديو ومحتوى الهاتف المتنقـل. 
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الـمــشـــكـلـة والـحـــل  

لقـــد اســـتعرضنا بإيجاز أهـــم  األخطــار التي تحيط باألطفال ، بســـبب اإلهمال في 
التعامل مع وســـائل اإلعالم والتقنية الحديثـــة ، فما هي الحلول المقترحة لحماية 

أطفالنا من هذه األخطــار ؟

*     *     *
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نشــاط مـــقـــرتح وســؤال للنـقـاش 

بالعناية  المتخصصة  األجنبية  والمشروعات  المنظمات  على  واطلع  ابحث   : أواًل 
باألطفال وحمايتهم من أخطار االنترنت والتقنية الحديثة . 

ثانيًا : 1. ما هي المؤسسات العربية ذات االهتمام المشابه ؟ 
2. كيف يتم تفعيـل هذا االهتمام عربيًا من وجهة نظرك ؟   

3. ماذا تقترح من حلول في هذا المجال ؟   
  

*     *     *
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الفصل الرابع : ساعــد أباك وأمك    

¿ قواعد عامة لتوجيه األطفال للتفاعل
  الواعي مع وسائل اإلعالم .        

¿ أدوات توجيه األطفال للتفاعل الواعي مع 
  وسائل اإلعالم ووسائل التقنية الحديثة .        

¿ بهجـة أطفالنا .. أيــن  تكون ؟         
¿ حملة التوعية من هيئة االتصاالت

  وتقنية المعلومات في المملكة العربية 
  السعودية حول االستخدامات الصحيحة

  للتقنية . 
¿ بعض إعالنات الحملة .
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الباب الخامس
وسائل الترفيه الحديثة

الفصل الرابع : ســـــاعد أبـاك وأمـــــك 
1. من المســـلمات المعروفة أن تعلم األطفال لوســـائل التقنية ومهارة اســـتخدامها 
تتجاوز في الغالب مهارات آبائهم وأمهاتهم .. الذين يســـتعينون بأطفالهم أحيانًا 
لتشـــغيل جهاز أو برمجة قناة فضائية ، أو فتح ملف الكتروني ، أو تصفح موقع.. 

إلخ . 
2. بعـــض اآلبـــاء واألمهات لفـــرط طيبتهم وعدم معرفتهم يظنون أن أضرار مشـــاهدة 
القنوات الفضائية هي مجرد إجهاد العينين ، أو عدم أداء الواجبات المدرســية » .. «!! .

   وأن ألعاب الفيديو مجرد تسلية لألطفال » ..... « !! 
   وأن جلوس اإلبن أو اإلبنة الصغيرة على جهاز الحاسب المتنقل لتصفح اإلنترنت 
لسـاعات طويلة هو تحليق في عالم المعرفة ، ودليل الذكاء واالجتهاد والمثابرة 

 !! » ..... «
3. من هذا المنطلق تأتي مســـؤولية الشـــاب والشابة في أسرتهم الصغيرة ، لمساعدة 
الوالدين في توجيه إخوانهم وأخواتهم الصغار ورعايتهم والعناية بهم ، وحمايتهم 
من الوقوع في فخ التلوث األخالقي واإلجرامي والفكري والسلوكي الذي تحمله 
بعض القنوات الفضائية، وبعض مواقع االنترنت ، وبعض ألعاب الفيديو ، وبعض 

المحتويات في الهاتف المتنقل . 
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أواًل : قواعـد  عامـــة لتوجـيــه األطفـال للتفـاعـل الواعــي مــع وسـائـل اإلعـالم 

االعتراف بوجود جوانب ســـلبية في وسائل اإلعالم والتقنية الحديثة وأنها ليست   .1
خيرًا محضًا .

إدراك استحالة تجنب تعرض األطفال لوسائل اإلعالم والتقنية الحديثة بصورها   .2
المختلفة، بصفة مباشرة أو غير مباشرة .

وجود قدر من االتفاق بين الوالدين وأفراد األســـرة في النظرة إلى وســـائل اإلعالم   .3
والتقنية الحديثة ، وفي أساليب التعامل معها . 

وجود قدوة حسنة لألطفال ، تكون مثااًل بسلوكها ، في تفاعلها الواعي مع وسائل   .4
اإلعالم والتقنية الحديثة .

بناء مهارة التفاعل الواعي مع وســـائل اإلعالم والتقنية الحديثة من خالل ثالثة   .5
جوانب متكاملة : 

اجلانب املعريف  ) التفكري ( .  أ   

ب   اجلانب الوجداني ) املشاعر والعواطف ( . 

جـ   اجلانب السلوكي ) املمارسـة والتصرفات ( . 
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ثانيًا : أدوات توجيه األطفال للتفاعل الواعي مع وسائل اإلعالم ووسائل التقنية احلديثة  

1. تنظيم الوقت : يعد تنظيم الوقت ، وتحديده بساعات معينة ، وربطه بأداء الواجبات 
المدرســـية وغيرها ، من أهم وســـائل التوجيه ، فال تضيع الســـاعات تلو الساعات، 
بيـــن مشـــاهدة القنوات الفضائية ، وتصفـــح االنترنت ، واللعـــب بألعاب الفيديو ، 
وإنمـــا يتم االتفـــاق على تحديد وقت معين لهذه األنشـــطة ، والحرص على إقناع 

الطفل بأن تحديد الوقت مفيد لصحته وسالمته.
2. تنظيم املكــان : من المهم أن تكون ممارسة هذه األنشطة في مكان مفتوح في المنزل،  
مثل الصالة العائلية، وال يسمح للطفل بممارستها بصورة منعزلة ، أو في غرفته 

الخاصة . 
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3. انتقــاء احملتــوى : يتضمـــن انتقـــاء المحتـــوى تحديد ما هي القنـــوات التي يمكن أن 
يشـــاهدها الطفـــل ، والتأكـــد من طبيعة المـــواد التي يتصفحها فـــي االنترنت ، 
ومـــن توافر أنظمـــه الحماية في الجهاز ، واالبتعاد عـــن الصفحات والمواقع التي 
تشـــكل خطرًا على الطفل حتى وإن كانت مفتوحة ال تخضع للحجب ،  ويفضل 
اســـتخدام أنظمـــة الترشـــيح الخاصة باألطفـــال التي تعمل وفق مبـــدأ » القائمة 
البيضاء « ، ومن المهم التحذير  الشديد من التواصل اإللكتروني مع األشخاص 
الغرباء أو الحديث معهم ، وكذلك االهتمام بانتقـاء  ألعاب الفيديو المناسبة ، 
الخالية من االنحرافات، وشراء األلعاب التي تربي الذوق وتنمي الذاكـرة ، وهكذا . 
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4. تفعيــل املشــاركة العائليــــة : مـــن المفيد أن يكون تعرض الطفل لهذه الوســـائل فرصة 
لتفعيل المشاركة العائلية، مثل ألعاب الفيديو التي تتضمن عددًا من الالعبين، 
والتواصـــل عبـــر برامـــج المحادثة في االنترنـــت  بين أفراد العائلة ،  والمشـــاهدة 
الجماعيـــة للتلفـــاز بصورة تزيد ترابط العائلة ، وتزيـــد األطفال قربًا من والديهم 

وأشقائهم ، وهكذا . 
5. تشجيع احلوار لتنمية التفكري الناقـد : تعد المشاركة العائلية للمشاهدة فرصة لتشجيع 
الحوار ، وطرح التســـاؤالت ، والبحث عن اإلجابة ، حول ما يشـــاهده الطفل على 
الشاشة مثل ) هل ما تراه حقيقيًا ؟ ، ما الذي تشعر به عندما ترى هذا المشهد ؟ 
هل تحبه ؟ ، ما الذي ال تحبه فيه ؟ ، لماذا ؟ ، ما الذي سيحدث بعد ذلك ؟ ، لو 
كنت مكانه كيف كنت ستتصرف ؟  هل تعتقد أن هذه النهاية مناسبة ؟ ، هل 

تعتقد أن هذا هو الحل األفضل ؟ ، هل يمكن أن تضع نهاية مختلفة ؟ ...إلخ .
   إن هذه األسئلة والتساؤالت عندما يطرحها الوالدان واألشقاء على الطفل تدفعه 
للتفكيـــر بمضمـــون البرامـــج التلفزيونيـــة ، وال يأخذها كمســـلمات ، وهو ركن 

أساسي من أركان التفاعل الواعي مع وسائل اإلعالم . 
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6. تنمية احلصانة الذاتيــة : إن الفكرة الطيبة عندما يتم شـــرحها وغرســـها في النفس 
غراســـًا صحيحـــًا ، ســـتثمر عنها عواطف ومشـــاعر نبيلـــة ، تحرك اإلنســـان ) في 
الغالـــب( دون مؤثر خارجي للقيام بســـلوك إيجابي ، يترجـــم تلك الفكرة وتلك 
المشـــاعر ، كما أنها توّلد لدى اإلنسان امتناعا تلقائيًا ذاتيًا يصرفه عن السلوك 

السلبي ، الذي يتعارض مع تلك الفكرة وتلك المشاعر  النبيلة. 

7. إجياد البدائــل : بتشجيع الطفل على ممارسة الرياضة واأللعاب الرياضية ، واأللعاب 
الجماعية ، واأللعاب ذات الطبيعة التركيبية والتفكيرية ، وألعاب الذكاء والبناء، 
واأللعـــاب التعليمية ، وتوجيه الطفل إلى ممارســـة هوايـــة مفيدة ، ودعمه بالمال 
واألدوات والمكان والتشـــجيع المســـتمر  لممارســـة الهوايـة ،  وتوجيه الطفل إلى 
حب القراءة ومتعة التعلم الذاتي، والمشاركة في األنشطة االجتماعية ، وزيارات 
األسرة، والنزهات العائلية ، وهكذا يمتليء وقت الطفل خارج المدرسة بكل ما هو 
مفيـــد وممتـــع وإيجابي ، وال نتركه وحيدًا أمام القنـــوات الفضائية ، واالنترنت ، 

وألعاب الفيديو . 
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ثالثـًا : بـهـجـــة أطـفـالنا .. أيــن  تـكــون ؟ 

1. ال بد أن نوقن نحن اآلباء واألمهات واألشقاء والشقيقات بأن البهجة التي يبحث 
عنها أطفالنا ، والفرحة الحقيقية ، والضحكات النقية الصافية ، إنما تنطلق من 
أعمـــاق هـــؤالء األبرياء بـــدون أية مؤثرات الكترونية خادعة ، أو شاشـــات براقة ، أو 

وسائل الكترونية معقدة ، أو أصوات هستيرية مصطنعة . 

2. يجـــب أن نتيـــح ألطفالنـــا أن يعبـــروا عن مشـــاعرهم المرهفة بـــدون تكلف ، وأن 
يســـتمتعوا بالحياة دون خوف أو وجل ، ودون اســـتفزاز للمشـــاعر ، أو غرس ألفكار 

عدوانية ، وال تخريب ألخالقيات الفطرة السليمة . 

3. إن أطفالنـــا يحتاجـــون منـــا إلى الحنان الحقيقي ، وإلى مشـــاعر األبوة واألخوة ، 
وأحاسيس المحبة ، النابعة من القلوب الكبيرة المحيطة بهم . 

4. لذلـــك ...  يجـــب  أن  نحرص على تطبيق هذه األفكار وتنفيذها ، ونطلق العنان 
لتفكيرنا إليجاد أفكار ووسائل متجددة تسعد أطفالنا وتزرع البهجة في نفوسهم،  
وتنمـــي قدراتهـــم ، إلعدادهم للمســـتقبل ، بداًل من  تضييعهـــم وإهمالهم ، وإفناء 

حياتهم ، فيما يعود بالضرر البالغ عليهم ، ال قدر اهلل . 
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*     *     *
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العربية السعودية حول  اململكة  املعلومات يف  التوعية من هيئة االتصاالت وتقنية  محلة 
االستخدامات الصحيحة للتقنية . 
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بـعــض إعـــالنـات الـحـمــلـة 

إجيابية  آثار  التوعية  حلمالت 
يف ترشيد استخدامات املنتجات 

التقنية.



خاتمة

أخي القارئ .. أختي القارئة :
بهذا نصل إلى خاتمة المطاف في هذا الكتاب ، ونتمنى أن يساعدكم 

على تحقيق األهداف اآلتية :
1. القدرة على فهم الوسائل اإلعالمية وتفسيرها ، واكتشاف ما 

تحمله مضامينها من قيم .
2. القدرة على تقديم آراء نقدية للمضامين اإلعالمية سلبًا أو إيجابًا .
3. القدرة على االختيار الواعي لوسائل اإلعالم والمضامين اإلعالمية. 

4. القدرة على التواصل مع وسائل اإلعالم للتعبير عن الرأي . 
5. القدرة على إنتاج المضامين اإلعالمية وإيصالها إلى الجمهور 

المستهدف . 
6. القدرة على توجيه األسرة لالستفادة المثلى من وسائل الترفيه 

والتقنية الحديثة .

" واهلل ولي التوفيق "



ملحــــق ) أ (

نموذج فهـد للتربيـة اإلعالمية

¿ ما هو مفهوم النمــوذج ؟ 

¿ ما هي وظائف النمـاذج ؟ 
¿ كيف يتم تقييم النمـوذج ؟

¿ نموذج فهد للتربية اإلعالميــة .



نموذج فهد للتربية اإلعالمية

التربية اإلعالمية282

مـلـحـق 

مـــلــحــــــق ) أ (
نـــمـــــوذج ) فـــهد ( للتـربيـــة اإلعــالمــــيـة

أواًل : مــا هـــو مـــفــهـوم النــمــــوذج ؟

النموذج هو تمثيل نظري مبسط للعالم الحقيقي أو لعملية ما ، وهو طريقة مفيدة 
للتفكير ، ألنه وصف واضح يتيح لنا النظر إلى األجزاء الرئيسية بدون أن يغطيها 

غموض التفصيالت ، وهو يلعب دورًا هامًا في صياغة النظرية فيما بعد .

ثانيـًا : مــا هــي وظــائف النـمـاذج ؟ 

أهم وظائف النماذج هي الوظيفة التنظيمية ، وهي تتمثل في مقدرة النموذج على 
تنظيم المعلومات وربطها ، وإظهار أوجه التشابه والعالقات بين البيانات ، كما تقوم 
النماذج بالوظيفة التنبؤية ، والوظيفة الموجهة لتشجيع القيام باألبحاث والدراسات، 

وكذلك وظيفة القياس ، ووظيفة التحكم . 

ثالثـًا : كيـف يتـم تقـيــيم النمـوذج ؟ 

يمكن تقييم النموذج من خالل عدد من المعايير مثل : إلى أي مدى هذا النموذج 
هو نموذج عام ؟ وإلى أي درجة تكون عناصره منظمة ؟ وما مدى فعاليته ؟ وإلى أي 
مدى يكتشف العالقات والحقائق والمناهج الجديدة ؟ وما هي المقاييس التي يمكن 

تطويرها مع النموذج ؟ وما هو مدى بساطته وواقعيته ؟ .

رابعـًا : نـمـوذج فــهـد للـتـربيـــة اإلعـالمـــيـة 

هذا النموذج هو محاولة لإلجابة على السؤال التالي : 
ماذا نحتاج الكتساب مهارة التعامل مع اإلعالم ؟ 

وقد تم تمثيل النموذج بشكل موجز ، وبشكل جدول كامل ، وسيتم إفراده بمشيئة 
اهلل ببحث شامل في الفترة القادمة بعد تحسينه وتطويره بشكل أكمل وأفضل إن 

شاء اهلل.
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خامسًا: مـــكـــونـات النـــمــوذج 

أواًل : الـمـــــدخـــــــــــالت .
وهي تشمل معرفة البيئة اإلعالمية واإلطار العام للتربية اإلعالمية .

¿ الـمـــهارات والعــمليات الـمــطلـوبـة :
أ . المعرفة والتذكر .

ب . الفهم واالستيعاب .
ج . التطبيق .

¿ الكلمــات املفتاحية :
1 . األســـاســـيـات :

• كيف تعمل وسائل اإلعالم ؟

2. التــأثــري :
• كيف تؤثر وسائل اإلعالم ؟

3 . احلــقـوق والواجبات :
• ما هي مقومات المتلقي ؟

• ما هي واجبات وسائل اإلعالم ؟
• ما هي القوانين التي تحكم أداء وسائل اإلعالم ؟ 

• ما هي األخالقيات المهنية التي يجب أن تلتزم بها وسائل اإلعالم ؟
4 . التـفـــكري النــاقد :

• كيف نقرأ الرسالة اإلعالمية ونتلقاها ونحللها ؟
• كيف نحكم عليها سلبًا أو إيجابًا ؟

5 . الفــعــل اإلجيــابي :
• ما هو دورنا اإليجابي المؤثر في مجال اإلعالم ؟

• كيف نمارس هذا الدور ؟
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ثانيـًا : املـعالـجـة واألدوات .
وهي تشمل تحليل الرسالة اإلعالمية والحكم عليها .

¿ املهارات والعمليات املطلوبة :
أ . التحليل .

ب . التركيب .
ج . التقديم .

¿ الكلمات املفتاحية :
1 . مــــــــن ؟ :

• مـــن الذي يملك الوســـيلة اإلعالمية ؟ ولماذا ينفق عليهـــا ويتحمل تكاليفها ؟ 
وما هي أهدافه ؟ 

• من هو المسؤول عن صياغة الخطاب اإلعالمي وإدارة السياسة اإلعالمية في الوسيلة ؟ 
• من الذي قام بتصنيع المحتوى وتجميع المضمون ، وتركيب الرسالة اإلعالمية ؟ 

• هل يتصف بالخبرة واإلطالع والمعرفة في مجاله ؟ 
• هل يتصف باألمانة واالستقاللية ؟ 
• هل هو محل للثقة والمصداقية ؟ 

2 . يــقـــــول مــــاذا ؟ : 

• هل هذه الرسالة والمحتوى : خبر ، أم رأي ، أم حقيقة ، أم انطباع ، أم خيال ؟ 
• ما هي المعلومات أو وجهات النظر التي حذفها المرسل واستبعدها ، فلم تظهر في 

الرسالة ؟  
• ما هي المعلومات أو وجهات النظر التي أقحمها المرسل على الموضوع ، وهي ال 

ترتبط به ؟ 

3 . بـأيــــة وســيـــلـة ؟ :
• هل لتقنيات الوسيلة وإمكانياتها تأثير على الرسالة والمحتوى ؟ 

    مثـــل : حـجـــم الصـــورة ، وزاوية التقاطها، وإضاءتهـــا ،  ونوعية الصوت ، والمؤثـرات 
الصوتية ..الخ .

• ماذا لو كان المحتوى نفسه معروضًا في وسيلة إعالمية أخرى ، ما الذي سيتغير ؟  
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4. لــمــــن ؟ :

• من هو الجمهور المستهدف ؟ 
• لماذا يستهدف هذا الجمهور ؟ 

5. بـــــأي تـــــأثـيــر ؟ :
• من هو المستفيد من هذه الرسالة والمحتوى والمضمون ؟ 

• ما هو هدف المرسل من الرسالة ؟ 
• ما هو الهدف الذي تحقق ؟ 

• ماذا فهمت من هذه الرسـالة ؟
• ما هو أثرها عليك ورد فعلك عليها ؟

• هل جميع الجمهور فهموا نفس الفهم ؟
• كيف كان اختالف رد الفعل لدى الجمهور ؟

ثالثًا : النـتـائـج والـمخــرجــات :
• وهي تشمل وصف السلوك الواعي إعالميًا .

¿ املهارات والعمليات املطلوبة :
أ . االنتباه .

ب . االستجابة .
ج . االهتمام .

د . تكوين االتجاه .
و . السلوك .

ز . الممارسة .
ح . االبداع .

¿ الكلمات املفتاحية :
1 . اخــــتــيـار  :

اتخاذ قرار التعرض االنتقائي لوسائل اإلعالم والمحتوى والمضمون ، واكتساب 
مهارة حسن االختيار .
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2 . تــــواصـــــل : 
التواصل مع الوســـيلة اإلعالمية للتعبير عن الرأي ســـلبًا أو إيجابًا،  وتطبيق آلية 

" رجع الصدى " .

3 . مــــشــاركة : 
تفعـيـــل الحـوار والمشــــاركة فـي الرســـالة والمضمون والمحتوى نفســـه ، بطرح 

األسئلة ، والتعليق ، والتعقيب ، والمداخلة . 

4 . إنـــــــتــــاج : 
إنتـاج المحتـوى اإلعـالمي الذي يعبر عن ذاتك ورؤيتك ووجهة نظرك، وإيصـاله 

إلى الجمهور المستهدف 

 منوذج فهد للرتبية اإلعالمية خمتصرًا 

املعالـجـة واألدوات *

مـن ؟
يقول مـاذا ؟

بأيــة وســـيلة ؟
لمــن ؟

بأي تأثــير ؟

* باالستناد إلى نموذج ) الزويــل  1948( .

املدخــــــالت

األساسيات
التأثير

الحقوق والواجبــات
التفكير الناقــد
الفعل اإليجابــي

النتائج واملخرجات

اختيـار
تواصــل

مشــاركـة
إنتـــــاج
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*     *     *





   
   

المراجــــــع

¿  أواًل    : الكتب العربية والكتب األجنبية المترجمة.
¿  ثانيـًا  : الدراسات واألبحاث وأوراق العمل .

¿  ثالثـًا  : مقاالت الرأي والمعلومات في الصحف 
         والمجالت وعلى شبكة االنترنت .

¿  رابعـًا  : كتب ومراجع أجنبية .
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