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 المستخلص:

هذا البحث یتناول تصنیف علم النفس في التوظیف اإلعالمي و اثره على البرامج 
مشكلة هذا الورقة التطور الكبیر الذى یشهده العالم ورغم النقلة الكبیرة التي  ،التلفزیونیة

حدثت في اإلعالم إال أنه تالحظ ضعف أداء المؤسسات اإلعالمیة السودانیة ولعل ذلك 
وتهدف الورقة الى  ،یعود في رأي الباحثة لعدم مواكبة المتغیرات وٕاتباع التخطیط السلیم

(التلفزیون)  النفس اإلعالمي في أجهزة اإلعالم المسموعة والمرئیةتبیان أثر استخدام علم 
 .الجهاز األعالمي ءالتفزیونیة بهدف تحسین وجودة أداوما ینعكس علیه من خالل البرامج 

منهج الوصفي واالستقرائي والتحلیلي للمعطیات الواردة من التستخدم هذا الورقة 
 ،الباحثة للوصول إلي نتائج تدعم فرضیات الورقةخالل نتائج االستبیان التي قامت بإجراءه 

في تعزیز الصحة  یمارس التلفزیون دوره الفاعل :هم النتائج التي خرجت بها الورقةأو من 
، الخصائص القیم التي تحكم المجتمع على مباشراً  ، یؤثر التلفزیون تأثیراً النفسیة للمشاهد

أظهرت ، ي نوع البرامج التي تقدم للمشاهدف ن تلعب دورهاأالسكانیة للجمهور المتلقي ینبغي 
، النتائج أن هناك قلة في الكوادر المتخصصة في علم النفس اإلعالمي في التلفزیون

عالمي في البرامج تأثیر علم النفس اإل توضیح في ضعف جانب هناك أن النتائج أظهرت
السعي بجدیة لحصر عناصر علم  :بها الورقة تهم التوصیات التي خرجأ .التلفزیونیة

النفس اإلعالمي وما یتبع ذلك من تكالیف الزمة لتطویر الطرق المستخدمة في إعداد 
التجهیزات الخاصة  ،لعاملین كافةلالتدریب الفني والتقني  ىالتركیز عل البرامج التلفزیونیة،

هتمام بنظم اإل ،بحقوق المبدعیناالهتمام  ،بأنظمة المعلومات التي یحتاجها للعمل
  ،المبتكرینبة والعمل علي تقویتها واإلهتمام المعلومات المطبقة بالمؤسسة موضوع الدراس

 .رفع القدرة التنافسیة ،العمل على تكثیف الدورات التدریبیة للعاملین بالمؤسسة اإلعالمیة
 

 

البرامج التلفزیونیة ىعلم النفس اإلعالمي وأثره عل  
 

مواهب حسن بشیر أحمد أ.  
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Abstract 
This research is an introduction to the media and proper 

planning. The paper aims to show the impact of media psychology on 
the audio-visual media (TV) and what is reflected on it through TV 
programs with the aim of improving the quality of the media device 
tool. Its active role in promoting the mental health of the viewer, 
television directly affects the values that govern the society, the 
demographics of the receiving audience should play its role in the 
type of programs presented to the viewer, the results showed that 
there is a lack of cadres specializing in media psychology on 
television, the results showed that there is a weak side in explaining 
the impact of media psychology on television programs, and the costs 
necessary to develop the methods used in preparing television 
programs, focus on technical and technical training of workers, all 
equipment for information systems that they need to work with, the 
rights of creators, pay attention to the information systems applied in 
the institution under study and work to strengthen them, and pay 
attention to innovators, work to intensify training courses for 
employees and workers in the media institution, to raise 
competitiveness. 

 : المقدمة

علوم االعالم بین العلوم االنسانیة  وهي اكثرها حداثة وقد حاول العلماء والباحثون 
مجالها منها علم النفس الوصول الى نظریات في اصولها وابتكروا علوم جدیدة في 

 كولوجیة االعالم ومنها علم االجتماع االعالمي او سلوكیة االعالم.یاالعالمي او س
كما دخلت  دراسة القانون في علوم االعالم والدعایة ال من ناحیة قوانین الصحافة والنشر 

لي فهذه دراسة قدیمة متعارف علیها بل من ناحیة االعالم والدعایة في القانون الدو 
 والسیاسات العالمیة.

علم النفس اإلعالمي هو مجال من مجاالت علم النفس العام، یهتم بدراسة تأثیر 
واإلعالم أو االتصال  .على الشخصیة االنسانیة بوجه عام -القائمین باالتصال -االتصال

 ونحن كأفراد نتأثر بكل ما  .ـ یؤثر في كل أنماط حیاتنا وعلى سلوكنا وتصرفاتناـشئنا أم أبینا
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فقد  شاهد ونتفاعل معه في وسائل اإلعالم المختلفة التي تنقله إلینا.سمع ویُ یكتب ویقال ویُ 

ثقافي  ىمنتد ىطفال في بعض االحیان، والصحف الإلى جلیسة لأل فزیون مثالً تحول التل
 ه بین یدیك في أي وقت وفي كل مكان.متحرك یمكن أن تحمل
إهتمام  ىصال علي علم بعینه، بل إستحوذ علمام بدراسة موضوع االتلم یقف االهت

میادین بحثیه مختلفة، كما أن االهتمام بعملیة  ىبیر من الباحثین الذین ینتمون العدد ك
بحوث التعلیم واالدراك بل والصحة  ىعن حدود علم النفس، بل تجاوزه الاالتصال لم یقف 

 .النفسیة والعالج النفسي وغیرها
لقد أسهم عدد من علماء علم النفس في تطویر فهم االعالم و العملیة االتصالیة 

كارل هوفالند"" و""وكیرت لیفین"" حیث كانت بحوث هوفالند تدور حول سیكولوجیة ""منهم 
  .االقناع، في حین تركزت بحوث ""لیفین"" حول تأثیر سلوك االفراد الذي ینتمون إلیها

علم النفس في الممارسات العملیة وسرعة توسعه في وقت ال شك اننا ندرك أهمیة  
، الخقصیر إذ شملت تطبیقاته الحیاة العملیة التربویة، والبیئیة والعسكریة و االقتصادیة...

فعلم النفس هو ذلك القسم من علم الحیاة (البیولوجیا) الذي هدفه فهم ووصف األشیاء 
تتوافق مع قوانین الكیمیاء والفیزیاء، ولكنها ال  الحیة، كما له قوانینه الخاصة التي ینبغي أن

ن یسیطر علیها، ولعلم النفس وظائف أترد إلیها، بل تتجاوزها، فالفرد یتوافق مع بیئته بشرط 
ن انحالل هذا الترابط أمترابطة فیما بینها في اعتماد متبادل شدید الشمول واالطالق بحیث 

اة ضوع السائد للقوانین الكیمیائیة والفیزیائیة، وللحیهو بعینه التفكك النفسي والعودة إلى الخ
فالفرد یتغیر من لحظة ألخرى، بحیث ال یكون مماثًال  النفسیة صفة التفسیر المستمر،

تجددها وتنوعها بمثابة  الذاته، ألنه یتزود من الخبرات الحیاتیة المعیشیة، والتي یبدو 
لسوي، واخیرًا نجد أن النشاط الوظیفي لتوازن النفسي الاللذین ال غنى عنهما  الشرطین

النفسي یتسم في جوهره بمتابعة غایة البقاء وتحقیقًا لهذه الغایة یتخذ الفرد نوعًا من السلوك 
 المتكیف بكل حالة على حدة.

ولقد أصبح علم النفس علمًا تطبیقیًا تغلغل في كل أنواع النشاط البشري مع احتفاظه 

لنفس یعتمد هو فرع تطبیقي من فروع علم افم النفس اإلعالمي وأما عل ،بكل سماته الوظیفیة

 سلیم الذي ال یغفل التجریب والقیاس الكمي الدقیق مع عدم إنكار على المنهج العلمي ال

 

                                                                            263                               
 



 

                                                                            264                               
 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 

الفروق الفردیة في الذكاء والقدرات واالستعدادات والمواهب الحیویة والكفاءة الجسمیة 

 االنفعالي.والعقلیة والنفسیة واالتزان 

النفس اإلعالمي بأنه عملیة استقصاء وٕاخراج المعلومات والحصول علیها،  مف علیعرَ 
هو علم سلوكي یركز اهتماماته األساسیة و  خرین.إعطاء وبث هذه المعلومات إلى اآل ثم

حول الفرد والجماعة في تفاعلهما مع وسائل اإلعالم لمعرفة العوامل التي تشكل المیكانیزما 
 لوجیة التي تفسر هذه التفاعالت. السیكو 

علم النفس اإلعالمي فرع من فروع علم النفس الذي یطبق مختلف النتائج یعتبر 
النفس في مختلف التخصصات في مجال  ءوالنظریات والقوانین التي توصل إلیها علما

المهن عامة واإلعالم خاصة لفهم المشكالت التي تظهر في هذا المیدان ویسعى إلى حلها 
وعلم النفس حًال علمیًا لرفع الكفاءة اإلعالمیة بما یحقق للكاتب والجمهور الرضاء والفائدة. 

الدراسة العلمیة التي تهدي إلى حل المشكالت النفسیة التي تظهر في المیدان  االعالمي هو
 اإلعالمي لرفع الكفاءة العملیة لدى العاملین في هذا المیدان. 

 عندما اكتشف (ویلوغبي سمیث) ،م1873ون) الى عام تعود فكرة اختراع (التلفزی

Willoughby smith  تأثیر الضوء على مادة السلینیومselenium لتیار في وجود ا

بإستخدام فئات  moving picturesرسال الصور المتحركة الواقترح طریق  ،الكهربائي

  .واالسالك المقترنة بمئات من خالیا التصویر اإللكترونیة الحساسة )اللمبات(المصابیح 

بعدد  اً في الصف االول بین وسائل االتصال الجماهیري، مختار  هتخذ التلفزیون مكانإ

ازدیاد مستمر خاصة بعد دخول التلفزیون عالم الفضاء  في كبیر من المشاهدین وهم

وسائل االتصال ویعد التلفزیون من اقرب  ،تشارالالمحدود عبر القنوات الفضائیة واسعة االن

السمع والبصر، فهو یستخدم الصورة والصوت  تيحاس على الشخصي وذلك الستحواذه

والحركة واللون معًا، وهذا ما یثیر المشاهد ویجذب انتباهه حتى وصف بانه جهاز اناني ال 

 )1(یسمح باالنصراف عنه او اداء عمل اخر اثناء مشاهدته.

 

 .الدار العالمیة للنشر والتوزیع، م2010السودان لعلوم االتصال مدیر عام أكادیمیة  دكتور عبد الدائم عمر الحسن، 1
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ألن االنتباه للرسالة االعالمیة  لتلفزیونل من الممیزات االساسیة جذب االنتباه ویعتبر

ن جمیع وسائل االعالم تسعى جاهدة وبشتى الطرق أیساعد في فهمها وتذكرها، حیث 
اكثر من الرادیو ألنه یحتاج الى  لجذب االنتباه الیها بمضمونها، فالتلفزیون یتطلب انتباهاً 

 نیئًا وهو یشاهد التلفزیون، في حین یفعل شألبصر فال یستطیع المشاهد حاستي السمع وا
 او یقود العربة وهو یستمع الى الرادیو.  رأن یقأانه یستطیع 

 لخیللتالفرصة تكون لدیه شاهد التلفزیون یشاهد ویسمع، بینما مستمع الرادیو لذا فان مُ 
التلفزیون اكثر والتصور لما یسمعه وربما ینصرف في تخیالته عن ما یسمعه، في حین ان 

 قوة ألنه یجذب المشاهدین وقتًا اطول ویحتاج الى انتباه اكثر. 
 ،وذلك عائد لقدرات التلفزیون الكبیرة التثقیف والتعلیم مجالي للتلفزیون أهمیة خاصة في

التعلیم فهي تزید من وضوح الكلمة مما یؤدي إلى  في الها أثره التيففیه الصورة المسموعة 
 والكلمة نفسها توضح ما تتضمنه الصورة من أفكار ودالالت ومعانٍ  ،زیادة في فهم معناها

ن التلفزیون فیه المقدرة كما أ .فهم الموجه واستیعابهالومفاهیم وهذا كله یساعد على سهولة 
 اقمكنه الوصول إلیها مثل أعمیى أماكن ال ي المشاهد ونقله إلدعلى جعل العالم بین ی

وهو یتیح نقل أحداث ووقائع ومعلومات  .ة بالوحوشئلتموالغابات الم ،والفضاء ،البحار
 علمیة دقیقة تعجز االجهزة االخرى والطاقة البشریة المجردة عن الوصول إلیها.
فین اعتبروه ثقموبالرغم من تمیز التلفزیون بكل هذه الخصائص إال أننا نجد بعض ال

ن التلفزیون به اجهزة االعالم االخرى مثل إوقالوا  ،ستالب الثقافي وضیاع الثقافاتلال أداة
یعتبر التلفزیون  بید أن ،ة القراءة بین الناسیویضعف خاص ،والرادیو ،والسینما ،الصحف

ص على التفسیر والتوضیح لما یتمز به من خصائ من أكثر وسائل االتصال إیضاحًا وقدرةً 
تي السمع والبصر شتراك حاسمما یؤدي ال ،المدعمة بالصوتو الجمع بین الصورة المقترحة 

 ىالصورة اقو  روكذلك تعتب المعرفة والمعلومة،حصل الفرد العادي على یتالتي عن طریقها 
 م أكثر من حاسة في تلقیها.اتأثیرًا من الكلمة المكتوبة أو المسموعة نظرًا ألستخد

 ،لها أبعادها االجتماعیة بمقدار مالها من قوة سیاسیة واقتصادیة وثقافیة إن التلفزیون قوة
ومن خالل نشاطها االتصالي یتم  ،فالتلفزیون ینقل المعلومات واآلراء واالفكار واالتجاهات

وغرس قوم أیضًا بهدم قیم كما ی ،ویتم تعزیز القیم السائدة في المجتمع ،نقل العادات والتقالید
 حدین. ووهكذا غدت وسائل االعالم سالحًا ذي المجتمع فجدیدة  اخالق
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كما تعبر عن  ،لتلفزیون قوة ایجابیة داخل المجتمع تعمل على تماسكه وتدعیم بنائهلإن 

 شاهد على دفع عجلة التنمیة فیه.وهو  ،قضایاه وتكشف عن الفساد والمحاباة واالنجراف
وذلك أنها قد تعمل  ،قوة سلبیة إذا لم یحسن استخدامها في حین انه یمكن أن یكون

 ،على تخریب المجتمع وتحطیم معنویاته وتشویه شخصیته الوطنیة بغرس قیم غریبة فاسدة
القوة التي یمكن هذه مع ولهذا فإن فهم وظائف االعالم واستخدمها یصبح ضرورة للتعامل 

 التنمویة. درةسهم في تعطیل القأن تكون قوة خیر تعمل لصالح المجتمع أو قوة شر ت

 :مشكلة البحث

لقد ازدادت أهمیة اإلعالم في الوقت الحاضر نظرًا للتطور الكبیر الذى یشهده العالم 
ورغم النقلة الكبیرة التي حدثت في اإلعالم إال أنه تالحظ ضعف أداء المؤسسات اإلعالمیة 

 ،ولعل ذلك یعود في رأي الباحثة لعدم مواكبة المتغیرات وٕاتباع التخطیط السلیم ،السودانیة
 وعلیه یمكن صیاغة المشكلة من خالل السؤال الرئیسي التالي: 

 ما األثر الذي یحدثه علم النفس في التوظیف االعالمي من خالل البرامج التلفزیونیة؟ 

  ومن هذا السؤال یمكن صیاغة التساؤالت التالیة:

 إدراك االجهزة اإلعالمیة لمفهوم علم النفس اإلعالمي؟ ىما مد  .أ 
ما هو أثر علم النفس االعالمي علي معدي ومقدمي البرامج في جهاز   .ب 

 التلفزیون القومي؟ 
هل هنالك وحدة تقوم بالدور الصحي النفسي داخل أجهزة االعالم بمختلف  .ج 

 أنواعها؟ 
 هل یؤدي التلفزیون القومي الرسالة المنوطة به علي أكمل وجه؟  .د 

 أهداف البحث: 

تهدف الدراسة إلي تبیان أثر استخدام علم النفس اإلعالمي في أجهزة اإلعالم 

فزیونیة بهدف تحسین لالمسموعة والمرئیة (التلفزیون) وما ینعكس علیه من خالل البرامج الت

وتصحیح الطرق المتبعة في  ،ورفع كفاءة العاملین به ،عالميالجهاز اال ءوجودة أدا

 التوظیف بجهاز التلفزیون كأحد أهم وأبرز أجهزة اإلعالم في الوقت الراهن.
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 أهمیة البحث:  

وأهمیة  ،تنبع أهمیة البحث من أهمیة الدور االعالمي الذي یقوم به في المجتمعات

وتطبیق علم  ،نواعها وتعدد وسائلهاتطویر قدرات ومخرجات االجهزة اإلعالمیة بمختلف أ

وٕاعداد وتدریب الكوادر االعالمیة لتقدیم  ،النفس اإلعالمي بمختلف أنواع االجهزة اإلعالمیة

ودراسة الحاالت النفسیة للمقدمین  ،أفضل الخدمات وبأجود الطرق المستحدثة علمیًا ونفسیاً 

لذلك ؤدي الرسالة المنوطة بها. والمتلقین وأثر ذلك علیهم في إعداد البرامج واخراجها لت

بدایة واللبنة لتأصیل مفهوم علم النفس اإلعالمي في األوساط العملیة الكانت هذه الدراسة 

  .وتأسیس مفاهیم یمكن القیاس علیها

 نموذج الدراسة: 

  منهج البحث:

للمعطیات الواردة من خالل  ،والتحلیلي ،واالستقرائي ،أتبعت الباحثة المنهج الوصفي

 نتائج تدعم فرضیات البحث. ىقامت بإجراءه الباحثة للوصول إل نتائج االستبیان الذي

 :أسئلة البحث

 ما مدي إدراك االجهزة اإلعالمیة لمفهوم علم النفس اإلعالمي؟  .أ 

ما هو أثر علم النفس االعالمي علي معدي ومقدمي البرامج في جهاز   .ب 

 التلفزیون القومي؟ 

هل هنالك وحدة تقوم بالدور الصحي النفسي داخل أجهزة االعالم بمختلف   .ج 

 أنواعها؟ 

 هل یؤدي التلفزیون القومي الرسالة المنوطة به علي أكمل وجه؟  .د 
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 :و المكانياإلطار الزماني 

 م.2021-2018الزماني: 

  .المكاني: الخرطوم ، السودان

 :تحدید المفاهیم

المقصود منها  ىمصطلحات وعبارات لزم توضیح المعندراسة عدة وردت خالل ال
 سبیل المثال: ىفي مجریات البحث عل

ألهداف طویلة المدى تحدد أسالیب الوصول علم النفس اإلعالمي: (خطة عمل شاملة 
طویلة األجل باستخدام موارد متاحة، وتشكل هذه الخطة االستراتیجیة منهاجًا تستدل به 

الرئیسیة بشأن جمهورها أو عمالئها وما تقدمه إلیهم أو تتفاعل به اإلدارة في صنع القرارات 
 )2(معهم). 

وهو جهاز ینقل الصوت والصورة  تلفزیون: أحد أجهزة اإلعالم المستخدمة والواسعة االنتشار
 .3للمتلقي

فیة والتنویریة المتبعة من خالل أجهزة الدولة االعالمیة ی: وهو الوسیلة والطریقة التثقاإلعالم
  .  4ألیصال وتبیین األهداف المرجوة منها

 المحور األول 
  :علم النفس وعلم النفس اإلعالمي

معنى الحیاة في علم النفس الفردي والوجودي یعتبر من  مفهوم معنى الحیاة:
المصطلحات النفسیة المهمة التي ُتدرس في الوقت الحالي من قبل األشخاص التابعین 

واالتجاه اإلنساني في علم النفس، فلقد جاء لیغطي األمور الناقصة في  ،لالتجاه اإلیجابي
 نظریات علم النفس التقلیدیة، هذا األمر الذي دفع علماء النفس التحلیلیین والوجودیین 

م، 2009مدحت محمد أبو النصر، مقومات التخطیط والتفكیر االستراتیجي المتمیز، القاهرة، المجموعة العربیة للتدریب والنشر،  2
 .84ص 

 م.1994محمد حیدؤ مشیخ: صناعة التلفزیون في القرن العشرین، الھیئة المصریة للكتاب  3
 .122م ، ص 2001-ھـ1421االعالم الجدید الدولي في العصر الحدیث : د.عبدهللا محمد زلطة، دار الفكر الرعبي، القاھرة  4
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هذا المفهوم عن معنى الحیاة  ًا إلى تبلورعی، ساواإلنسانیین لدراسة معنى الحیاة وتفسیره

نفس والعالج النفسي. كان هناك العدید من المحاوالت لعلم النفس لدیهم في عالقته بعلم ال
في الغوص ألعماق نفس اإلنسان، على أمل أن یجد ما یدّله على بدایة الطریق نحو ذلك 

وقد یتجاوز من خالله الذات  ،المعنى الحیاتي، مما یجعل الفرد یتجاوز مشاكله في الحیاة
عن معنى الحیاة في فروع علم  البحثفي هذا الحالیة نحو ذات أخرى مطمئنة، سنتحدث 

النفس بطریقة  علم آراء ونظریات وكتب من خالل دراسة النفس، سعیًا إلى إیجاد هذا المعنى
 موضوعیة وعلمیة. 

كان هناك ارتباط قوي بین معنى الحیاة والتساؤالت الذاتیة مثل؛ هل یعرف الفرد 
 تناوله قد تمنفسه، لكن هذا السؤال  ذاته؟ وهو سؤال یطرحه الشخص أو ال یطرحه على

الفالسفة والعلماء النفسیون واالجتماعیون عن طریق دراساتهم وكتاباتهم  مسبقًا بواسطة
ال زالت ُتطرح على مختلف ونظریاتهم، إّن معرفة الذات من المواضیع التي تم طرحها و 

تؤدي إلى فهم هذه الذات ألنَّ معرفة الذات تعتبر بنظر الكثیرین أحد الطرق التي  ،األصعدة
  .عند اإلنسان اً یصبح معنى الحیاة واضحل وبالتالي الوصول لمعنى الحیاة الحقیقي

الفلسفة، فقد ُذكر لدى عدید ظهور إّن طرح هذه المفاهیم لیس جدیدًا فهو قدیم منذ 
من الفالسفة وعلماء النفس من مختلف االتجاهات نظرًا ألهمیته في فهم الوجود. یعتبر 

یكتور فرانكل أول المنظرین لمفهوم معنى الحیاة، حیث ظهرت لدیه هذه الفكرة عن طریق ف
المعاناة التي عاشها مع مجموعة من المعتقلین في معسكرات االعتقال في فیینا (سجون 
النازیة) بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، فقد كان یرى أّن معنى الحیاة ولید الظروف 

حیط بالفرد، فهو ال یوجد بالتساؤل عن الهدف أو الغرض من الحیاة، إّال أّنه والعوامل التي ت
یظهر من خالل استجابات الفرد للمواقف والمطالب التي تواجهه في الحیاة. قام فرانكل 
بتعریف معنى الحیاة بأّنها حالة یهدف البشر للوصول إلیها لتضیف على حیاتهم قیمة 

تحدث بسبب إشباع الفرد للدافع الرئیسي الذي یتمّثل و  ومعنى یستحقون العیش من أجله،
هي حالة تجعل اإلنسان غیر قادر على العیش في نفس الوقت بدون و بإرادة المعنى، 

 یرى أّن  "آدلر“أّما  .ي نحو الحیاةالوصول لمعرفة هذا المعنى الذي یشبع هذا الدافع األساس
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للحیاة التي یعیشها، فنحن ال نتعامل مع  اإلنسان ال یستطیع أن یعیش إذا لم یجد معنى

 5األشیاء باعتبار ما هي علیه، لكننا نتعامل معها باعتبار ما تعنیه بالنسبة إلینا.

 مدخل الى علم النفس: 
ت المتالحقة، في مجال في المعلومات والتغیرا هائالً  یشهد عصرنا الحالي تطوراً 

والتكنولوجیا بشكل خاص، ولذا فان متطلبات هذا ل عام، وفي مجال العلوم كالمعرفه بش
التطور السریع والتغیرات المتالحقة في المعلومات والمعارف، وثورة االختراعات  تتطلب 

 ةواكبضرورة توظیف هذه المعلومات في مجاالت الحیاة المختلفة وذلك عن طریق م
ل التدریب فهو یمس ومنها مجا ،والمتالحقة في شتى مجاالت العلوم ةالتطورات السریع

 من حیاة االنسان. مهماً  جانباً 
كبیرة من االهتمام من  ةاد االخصائي النفسي وتدریبه مساحعدإولقد شغلت قضیة 

من دوره المهم والحیوي في تنفیذ السیاسات التعلیمیة في  قبل اهل التربیة وذلك انطالقاً 
من اساسیات تحسین التعلیم  هنیاً عداد االخصائي النفسي وتنمیته مإجمیع الفلسفات، فیعتبر 

 في تطویر االداء العملي. ةدریب وذلك لما لها من اهمیة بالغوالت
عداد االخصائي النفسي وتدریبه هو تمكنه من العملیة التي یقوم إن اول قضیة في إ

بالتدریب علیها ومعرفه اهدافها واهمیتها للطالب حتى یكون على وعي ودرایة بكیفیة اختیار 
لتدریب المناسبة للموضوع، وذلك حسب طبیعة الموضوع واهداف تدرییه وطبیعة طرق ا

طالبه وطبیعة البیئة الصفیة المتاحة امامه، لذا نعرض في هذا الفصل عرض تفصیلي 
 6 لطبیعة علم النفس واهمیة تدریسه واالهداف العامة والخاصة بدراسة علم النفس.

 تاریخ علم النفس: 
والناس عامة منذ العهود القدیمة فهم االسباب الكامنة وراء تصرفات یحاول الفالسفة 

وتعود اصول علم النفس الى الفیلسوف االغریقي افالطون الذي  ،البشر والحیوانات االخرى
ول من حدد االتجاه العقلي في تفسیر السلوك االنساني، أد اكبر فالسفة الیونان وهو عَ یُ 

واالفكار  ةبذور المعرف ناج الن یتعلم من الخبرة الال یحتن االنسان أویرى افالطون 
 ن في علم اآل ىالمبادئ التي عبر عنها وبقیت ال حدأومن  ،ذ المیالدنموجودة في عقله م

 192رجع سابق، ص روان أحمدیولیو، بدایة علم النفس اإلكلینیكي ترجمة عثمان وداعة، م 5
6 125-93م)، ص ص 2005محمد عبدالتواب معوض أبو النور، علم النفس،(الریاض:  دار الزھراء     
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ن الكائن البشري یمكنه ان یربط بین شیئین او أاط " حیث یقرر تباالر النفس الحدیث: " 

ن هناك اتحاد بین أفي خبرته، ویرى  اً ن حدثت معأحدثین او اكثر في ذاكرته، النها سبق 
 .فال یختلفون فیما بینهم من قدراتن االطأالعقل والبدن و 

وضبط  ،للتربیة والتعلیم دقیقاً  مدینته الفاضلة ووضع لها نظاماً الفیلسوف إفالطون وضع  
ة وبین العقل ن یكون هناك توزان بین الحصول على المعرفأالسلوك، واكد على ضرورة 

 أن التعلیم هو الرعایة للعقل. ىالخلقیة ورأوالقیم 
في عصور الحضارة العربیة االسالمیة اسهم المفكرون والعلماء واالطباء المسلمون 

راء آالمجال، منها رسائل البن سینا و هذا بارزة في  في دراسة النفس االنسانیة وتركوا اثاراً 
صور الوسطى في دراسة السلوك سهم علماء العأوفي اوروبا  ،للرازي وابن الهیثم وغیرهم

الفیلسوف الفرنسي  .ن السابع عشر والثامن عشر في ذلكسهم فالسفة القرنیأاالنساني، كما 
خر، في اآل اً كبیر  اً رینیه دیكارت اعتبر العقل والجسد شیئین منفصلین، لكل منهما تأثیر 

الحجم في ن التفاعل بینهما یحدث في الغدة الصنوبریة وهي عضو دقیق أشار الى أو 
 7الدماغ.

ن الناس قد ولدوا ومعهم القدرة على التفكیر والتمحیص، غیر أ واعتقد دیكارت ایضاً 
 ن هذا المذهب المسمى المذهب الطبیعي تعرض للرفض في اواخر القرن السابع عشر وأ

اوائل القرن الثامن عشر المیالدیین من مجموعة من الفالسفة اطلق علیهم اسم التجریبیین، 
 وجورج باركلي االیرلندي، اذ ،ودیفید هیوم االسكتلندي ،وجون لوك ،ومنهم توماس هوبز

ن معرفته بالعالم الخارجي ال إ اعتقد هؤالء بأن االنسان یولد معه عقله صفحة بیضاء، و 
 .الناس هي حصیلة تجاربهم الحیاتیةفكار أن إ ال عن طریق الحواس و إتأتي 

 ماذا نقصد بالنظریة؟
النظریة لیست مجرد تخمین،  وفي العلومریة إلى فرضیة مدعومة باألدلة. تستند النظ

 وٕانما النظریة هي إطار قائم على الحقائق لوصف ظاهرة ما.
وتقدم النظریة مفهوًما أو فكرة قابلة لالختبار. كما یمكن للعلماء اختبار النظریة من خالل 

 البحث التجریبي وجمع األدلة التي تدعمها أو تدحضها.
 

7 .125-93محمد عبدالتواب معوض أبو النور، علم النفس مرجع سابق، ص ص     
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لمصطلحات كواحدة من أكثر ا” النظریة“ Scientific Americanوقد أدرجت مجلة 

استخدامها، وهذا الفهم الخاطئ للمصطلح یدفع الناس إلى رفض  یئالعلمیة السبعة التي أس
، على الرغم من وفرة ”مجرد نظریات“باعتبارها ” تغیر المناخ“و ” التطور“موضوعات مثل 

 األدلة العلمیة.
لنظریة العلمیة شرًحا حول بعض جوانب السلوك البشري أو العالم الطبیعي وتقدم ا

وهذا یعني أن العلماء كرروا هذه التجارب  ،القائم على االختبارات والتجارب المتكررة
 وتكررت هذه النتائج، وبهذا جمعوا أدلة تدعم النظریة.

 :الغرض من النظریات في علم النفس
لنظریات لدراسة وفهم األفكار واإلنفعاالت والسلوكیات یتم استخدام ا في علم النفس

 البشریة.
 :أنواع النظریات النفسیة

هناك العدید من نظریات علم النفس، ولكن یمكن تصنیف معظمها على أنها واحدة 
 من أربعة أنواع رئیسیة:

 :نظریات النمو
للتفكیر في النمو البشري  اً إطار  Developmental Theoriesتوفر نظریات النمو 

اإلنساني، فإن فهم هذه فإذا سبق لك أن تساءلت عما یحفز الفكر والسلوك  ،والتطور والتعلم
 لألفراد والمجتمع. جیداً  یمكن أن یوفر لك فهماً النظریات 

 النظریات الكبرى:
هي تلك األفكار الشاملة التي غالبًا ما  Grand Theoriesالنظریات الكبرى 

 وجان بیاجیه. ،وٕاریك إریكسون ،ا كبار المفكرین مثل سیغموند فرویدیقترحه
وتشمل نظریات التطور الكبرى نظریة التحلیل النفسي، نظریة التعلم، النظریة 

ما  اً جونب السلوك البشري ولكنها غالب المعرفیة. وتسعى هذه النظریات إلى شرح الكثیر من
ما یستخدم علماء النفس والباحثون  اً وغالب ،تعتبر قدیمة وغیر كاملة أمام األبحاث الحدیثة

یات الصغرى واألبحاث في النظر  اً أساس لالستكشاف لكنهم یفكرون أیضالنظریات الكبرى ك
 .اً الحدیثة أیض
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 نظریات الصغرى:ال

من جوانب التطور.  اً جد اً صغیر  اً جانب Mini-Theoriesتصف النظریات الصغرى 
، مثل كیف یتكون تقدیر الذات أو اً یة الصغرى السلوكیات الضیقة نسبیوقد تشرح النظر 

ما تكون هذه النظریات متجذرة في  اً وغالبالتنشئة االجتماعیة في مرحلة الطفولة المبكرة، 
شري األفكار التي وضعتها النظریات الكبرى، لكنها ال تسعى لوصف وشرح كامل السلوك الب

 والنمو.

 النظریات الناشئة:
 نسبیاً  اً هي تلك التي تم إنشاؤها مؤخر  Emergent Theoriesالنظریات الناشئة 

وتعتمد ما یتم تشكیلها من خالل الجمع بین عدد من النظریات الصغرى المختلفة.  اً وغالب
على األبحاث واألفكار من تخصصات مختلفة ولكنها لم تنتشر بعد  اً هذه النظریات غالب

 على نطاق واسع مثل النظریات الكبرى.
هي مثال جید لنظریة  "لیف فیجوتسكي" نظر والنظریة االجتماعیة الثقافیة التي اقترحها المُ 

 التطور الناشئة.

 مباحث علم النفس:
 8یبحث في:جمل ما تقدم فنقول أن علم النفس نستطیع أن نُ 

 ،کالمشي ياو لفظ يكل ما یصدر عنه من سلوك حرک وكل ما یفعله االنسان ویقوله  .1
 •  .واالبتسام ،والضحك ،واالعتداء ،والهرب ،والكالم ،والكتابة ،واألكل ،والجري

 ،والتعلم ،والتفكیر ،والتخیل ،والتذكر ،كل ما یصدر عنه من نشاط عقلی کاالدراك .2
 واالبتكار.

أو األلم، والشعور  ،یستشعره من تأثرات وجدانیة وانفعالیة، كاالحساس باللذةكل ما  .3
لیه، إوكل ما ینزع ویمیل  ،أو الغضب ،أو االرتیاح، بالحزن أو الفرح، بالخوف ،بالضیق

 أو یریده، أو یرغب فیه، أو ینفر منه.          
 
 

 .5مرجع سابق ص  د. احمد عزت راجح 8
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 9علم النفس اإلعالمي

إهتمام  ىصال علي علم بعینه، بل إستحوذ عللم یقف االهتمام بدراسة موضوع االت
أن االهتمام بعملیة  میادین بحثیه مختلفة، كما ىبیر من الباحثین الذین ینتمون العدد ك

بل  ،بحوث التعلیم واالدراك ىه التحدود علم النفس، بل تجاوز  دقف عنتاالتصال لم 
 .والصحة النفسیة والعالج النفسي وغیرها

ء علم النفس في تطویر فهم االعالم و العملیة االتصالیة لقد أسهم عدد من علما
كارل هوفالند" و"وكیرت لیفین" حیث كانت بحوث هوفالند تدور حول سیكولوجیة "منهم 

  .االقناع، في حین تركزت بحوث "لیفین" حول تأثیر سلوك االفراد
تأثیر وعلم النفس اإلعالمي هو مجال من مجاالت علم النفس العام، یهتم بدراسة 

واإلعالم أو االتصال  .القائمین باالتصال على الشخصیة االنسانیة بوجه عامو االتصال 
ونحن كأفراد نتأثر بكل ما  ،یؤثر في كل أنماط حیاتنا وعلى سلوكنا وتصرفاتنا ـشئنا أم أبینا

فقد  ،شاهد ونتفاعل معه في وسائل اإلعالم المختلفة التي تنقله إلیناسمع ویُ قال ویُ كتب ویُ یُ 
ثقافي  ىمنتد ىطفال في بعض االحیان، والصحف الإلى جلیسة لأل فزیون مثالً تحول التل

 .متحرك یمكن أن تحمله بین یدیك في أي وقت وفي كل مكان

 مفهوم علم النفس االعالمي: 
ال شك اننا ندرك أهمیة علم النفس في الممارسات العملیة وسرعة توسعه في وقت 

، و االقتصادیة ،والعسكریة ،الحیاة العملیة التربویة، والبیئیةقصیر إذ شملت تطبیقاته 
، فعلم النفس هو ذلك القسم من علم الحیاة (البیولوجیا) الذي هدفه فهم ووصف ...الخ

األشیاء الحیة، كما له قوانینه الخاصة التي ینبغي أن تتوافق مع قوانین الكیمیاء والفیزیاء، 
ن یسیطر علیها، ولعلم أزها، فالفرد یتوافق مع بیئته بشرط إلیها، بل تتجاو  كنولكنها ال تر 

ن إالنفس وظائف مترابطة فیما بینها في اعتماد متبادل شدید الشمول واالطالق بحیث 
للقوانین الكیمیائیة والعودة إلى الخضوع السائد  ،نحالل هذا الترابط هو بعینه التفكك النفسيإ

، فالفرد یتغیر من لحظة ألخرى، بحیث ال فسیر المستمریاة النفسیة صفة التللح .والفیزیائیة
تجددها وتنوعها  ایكون مماثًال لذاته، ألنه یتزود من الخبرات الحیاتیة المعیشیة، والتي یبدو 

 لتوازن النفسي السوي، واخیرًا نجد أن النشاط الوظیفي ل بمثابة الشرطین اللذین ال غنى عنهما

 ، الناشر: العربي للنشر والتوزیع2012االعالمي، تاریخ النشر: المؤلّف: د. فتحي حسین عامر، كتاب علم النفس  9
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وتحقیقًا لهذه الغایة یتخذ الفرد نوعًا من السلوك  ،غایة البقاءالنفسي یتسم في جوهره بمتابعة 

 المتكیف بكل حالة على حدة.
ولقد أصبح علم النفس علمًا تطبیقیًا تغلغل في كل أنواع النشاط البشري مع احتفاظه 

لنفس یعتمد وأما علم النفس اإلعالمي هو فرع تطبیقي من فروع علم ا ،بكل سماته الوظیفیة
مع عدم إنكار  ،سلیم الذي ال یغفل التجریب والقیاس الكمي الدقیقج العلمي العلى المنه

 ،والكفاءة الجسمیة ،والمواهب الحیویة ،واالستعدادات ،والقدرات ،الفروق الفردیة في الذكاء
 واالتزان االنفعالي.  ،والنفسیة ،والعقلیة

 : Informational Psychology تعریف علم النفس اإلعالمي 
النفس اإلعالمي بأنه: عملیة استقصاء وٕاخراج المعلومات والحصول علیها،  معل یعرف -

 خرین.إعطاء وبث هذه المعلومات إلى اآل ثم
علم سلوكي یركز اهتماماته األساسیة حول الفرد والجماعة  هوعلم النفس اإلعالمي:  -

سیكولوجیة التي في تفاعلهما مع وسائل اإلعالم لمعرفة العوامل التي تشكل المیكانیزما ال
 تفسر هذه التفاعالت. 

علم النفس اإلعالمي: هو فرع من فروع علم النفس الذي یطبق مختلف النتائج  -
النفس في مختلف التخصصات في مجال  ءوالنظریات والقوانین التي توصل إلیها علما

المهن عامة واإلعالم خاصة لفهم المشكالت التي تظهر في هذا المیدان ویسعى إلى 
 ا حًال علمیًا لرفع الكفاءة اإلعالمیة بما یحقق للكاتب والجمهور الرضاء والفائدة.حله

علم النفس اإلعالمي: هي الدراسة العلمیة التي تهدي إلى حل المشكالت النفسیة التي  -
 تظهر في المیدان اإلعالمي لرفع الكفاءة العملیة لدى العاملین في هذا المیدان. 

 وعالقته بعلم النفس اإلداري:علم النفس اإلعالمي 
هو العلم الذي یحدد المهارات والمواهب والقدرات التي یحتاج لها موظف اإلعالم في 
ممارسة عمله وتكیف أدائه وتدریبه وتحسین وزیادة إنتاجه في العمل اإلعالمي، وهو یدرس 

 ،والتنبؤ به ،لوكهموكیفیة تفهم س ،رها على أدائهم لألعمالیاالنعكاسات النفسیة للعاملین وتأث
واالتصال بهم، وفهم العالقات  ،والتحكم فیه، والتعامل مع دوافع العاملین وشخصیاتهم

 ،وتحلیل المواقف الصعبة، واستخالص النتائج، واحتواء المواقف ،والتأثیر فیهم ،بینهم
 وتقییم وتحدید أسبابها. ،وایجاد البدائل وتحلیلها ،وتحدید المشاكل
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 النفس اإلعالمي بعلم النفس الصناعي:عالقة علم 

عي بتطبیق مبادئ علم النفس وعلم النفس الصنا ،یهتم كل من علم النفس اإلعالمي
كمشكالت العمال واإلدارة، واختیار العامل  ،في حل المشكالت المتعلقة بالعمل العام

ویدرس كیفیة  ،كما تستخدم االختبارات النفسیة ،وتقویمه ،وتدریبه ،المناسب لعمل معین
وتوفیر حاجاتهم  ،االستفادة من نظریات االحتراق النفسي في تهیئة األماكن المناسبة للعمال

 النفسیة.
 عالقة علم النفس اإلعالمي بعلم النفس التجاري:

یهتم علم النفس التجاري بدراسة دوافع الشراء وحاجات المستهلك (القارئ) غیر 
وطرق معاملة  ،ة نحو الخدمات، كما یدرس فن اإلعالنوتقدیر اتجاهاتهم النفسی ،المشبعة

وكیفیة جذبهم للشراء، وعلم النفي اإلعالمي یسعى إلى جذب القراء لشراء الخدمات  ،القراء
 اإلعالمیة.

 عالقة علم النفس اإلعالمي بعلم النفس االجتماعي:
 یهدف علم النفس االجتماعي إلى دراسة سلوك األفراد والجماعات في الموقف

ویدرس الصور المختلفة للتفاعل االجتماعي والتأثیر المتبادل بین  ،المختلفة ةاالجتماعی
األفراد، وعلم النفس اإلعالمي یدرس سلوك األفراد العاملین والجماعات (الجمهور) في 

 الوقت واألحداث العرفیة واإلعالمیة وصور تفاعلهم.

 : 10میادین علم النفس

تختص بالكشف عن المبادئ والقوانین التي تحكم  : وهي التيالمجاالت النظریة .أ 
 السلوك االنساني ومنها:

 علم النفس العام
یفسر سلوك االنسان بوجه عام ویختص بالدراسة النظریة، وهو 

 الفرع االساسي للفروع االخرى

 علم نفس النمو
یهتم بالنمو البشري والعوامل التي تشكل السلوك من المیالد إلى 

 الشیخوخة
 

 

 .15. د. سامي النفس محسن ختاتنة، مرجع سابق ص 10
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 علم النفس االجتماعي
یهتم بطرائق التفاعل بین البشر والتي تؤثر على اتجاهاتهم 

 وسلوكهم

 علم الشخصیة
دراسة الفروق الفردیة والخصائص والصفات والقدرات التي ینفرد 

 بها الفرد
 .یختص بالمشكالت النفسیة االرشاد النفسي

 .وعالجهانشأة االمراض النفسیة العقلیة وأسبابها  علم الشواذ
 .سلوك الحیوانات وبعض العملیات العقلیة واختالفها مع االنسان علم نفس الحیوان

 علم النفس المقارن
 ،شداالطفل بالر  ،دراسة مقارنة سلوك االنسان بسلوك الحیوان

 .المتحضربالبدائي 
علم النفس 
 الفسیولوجي

الجهاز العصبي ووظائف الغدد واألعضاء وتأثیرها على 
 .السلوك

وتضع حلول  ،مشكالتالهدف إلى تحقیق أغراض عملیة وحل ت ب. المجاالت التطبیقیة:
 .عملیة للمشكالت التي تختص بدراستها

 .یقدم االستشارات لآلباء والمدرسین ومساعدتهم علم النفس التربوي

 علم النفس الصناعي
المشاكل المتعلقة بوضع العامل المناسب في المكان المناسب، 

 .الدورات التدریبیة للعمال، وغیرهاو  ،علم النفس الصناعيوتنظیم 
 .العالقة بین العمال واآلالت علم النفس الهندسي

 علم النفس اإلكلینیكي
 ،تطبیق المبادئ النفسیة في تشخیص وعالج المشكالت السلوكیة

 .المرض العقليالمرتبطة ب الیةواالنفع

 علم النفس التجریبي
وكیفیة التعلم ، للمثیرات وٕادراكهم لها دراسة ارجاعات األفراد

 .وتكوین الدوافع ،واالستجابة االنفعالیة ،والتذكر

 علم النفس التجاري
دوافع الشراء وحاجات المستهلكین وتقدیر اتجاهاتهم النفسیة نحو 

وطرق  ،المنتجات وسیكولوجیة البیعو علم النفس التجاري 
 .والجذب ،اإلعالن

 .مةیختلفة التي تكمن وراء عملیة الجر دراسة العوامل الم علم النفس الجنائي
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 علم النفس القضائي
الظروف والعوامل التي تؤثر في القاضي من حیث تقدیره لألدلة 

 .وحكمه ،واستنتاجه

 علم النفس القیاسي
قیاس العملیات النفسیة، والقدرات العقلیة، والسمات الشخصیة 

 .خالل االختبارات واألدواتمن 

 علم النفس الحربي
ورفع روحهم  ،للطرق العلمیة وطرق تدریبهم وفقاً  ،تصنیف الجنود

 .المعنویة
میادین علم النفس 
الحدیثة علم النفس 

 الشرعي

یختص بتقدیم االستشارات لرجال الشرطة والقضاء لزیادة فهم 
وتقدیم تقاریر نفسیة حول أهلیة  ،مشكالت المجرمین والجانحین

 .المجرم من الناحیة النفسیة
علم نفس الحاسب 

 اآللي
من حیث وضع أسس للحاسوب  استخدام الذكاء االصطناعي

 .للقیام بأعمال تشبه إلى حد كبیر عملیة التفكیر عند اإلنسان
 علم النفس االعالمي

 التلفزیون ذاعةالا صحفال
  

 واالحتراق النفسي للعمل اإلعالمي:الضغوط النفسیة 
یعتبر موضوع الضغط النفسي ونتائجه على األفراد من الموضوعات الهامة التي 

ومختلف العلوم  ،والتربیة ،وعلم النفس ،شغلت العلماء والباحثین في مجال الصحة العامة
ة لدى األطباء فمنذ القدم وتحدیدًا بدایة العصر اإلسالمي كانت الممارسات الطبی ،اإلنسانیة

یعتبر و ط عن العوامل النفسیة التي تساعد على الشفاء العلماء المسلمین حول البحث النشو 
ة للشفاء والصحة بما فیها العادات دیالعوامل المؤ باهتمام الشیخ بان سینا والرازي وغیرهما 

الجید ما الشخصیة الطبیة واالعتدال في المأكل والمشرب واإلیمان والسالم النفسي والنوم 
ما هو نفسي  الصحة النفسیة بین في يهو إال دلیل على أنهم أدركوا الداخل والتداخل النفس

من النتائج اإلیجابیة بما  ركثیالى وقد أدى االهتمام بالجوانب النفسیة  .هو جسمانيما و 
 یتعلق بدراسة األمراض من حیث تشخیصها وعالجها. 

%) من األمراض الحدیثة سببها الضغوط النفسیة 80تشیر اإلحصاءات العالمیة أن(
 %) من مشكالت المرضى المتابعین للمستشفیات ناتج عن الضغوط النفسیة وأن 80وأن(
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وتشیر اإلحصاءات  ،%) من أفراد المجتمع یعانون شكًال من أشكال الضغوط النفسیة25(

من  الوالیات المتحدة یعانون من عرضٍ ألفراد في %) أو أكثر من ا50( األمریكیة أن
%) من األفراد یعانون من أمراض 75( وأن ،األعراض واالضطرابات النفسیة الجسمیة

 ،والصداع الشدید ،وسرعة دقات القلب ،واضطرابات المعدة ،ناتجة عن الضغوط النفسیة
 وآالم الظهر.  ،وارتفاع ضغط الدم قة،والشقی

 المناسب:  مقدار الضغط النفسي
 Positiveین: ضغط إیجابي ین الضغط النفسي یمكن أن یقسم إلى نوعین أساسإ
stress وضغط سلبيNegative stress   وهو یسبب الكرب والضیق للفرد، والضغط

ن البعض اآلخر یكون غیر متأثر وهذا فإظاهرة فردیة فعندما یتأثر بعض الناس بضغط ما 
ة أو أن كمیة معینة من غطوقد ندرك المثیرات كالحوادث الضا ،یعتمد على ما ندركه

الزیادة والنقصان  مننحتاجه ما ویوضح الرسم التالي  ما. الضغط تساعدنا على فعالیة
المستوى المنخفض أو المستوى المرتفع أو المحور العمودي فیظهر مستوى اإلنجاز حیث و 

ما یكون األمر یتحدى قدرتنا لة أو عندنتج أیضًا وظیفة غیر فعامستوى المنخفض یُ الأن 
 11ات تزید من إنجازنا.ذن كمیات المثیرات والمحفأفنفشل في إظهار جهدنا إذ 

 نظریات الضغط النفسي:
د من یلعدانظریات الجهد لهانزسیلي: یرى هانزسیلي أن كل شخص یعاني في حیاته  .1

الضغوط النفسیة، وأن قدرًا مناسبًا من الضغوط النفسیة قد تساعد الفرد على أداء 
 فضل. أالعمل بطریقة 

الفسیلوجي من أوائل النظریات التي  علم النفسنظریة المقاومة أو الهروب: تعد نظریة  .2
 اعتمدت على الجوانب البیولوجیة في تفسیر ودراسة الضغوط النفسیة. 

المعرفي: تؤكد هذه النظریة أن األشخاص الذین یعانون من اإلكتئاب نظریة العالج  .3
والضغوط النفسیة هم أشخاص لدیهم أفكار مشوشة وأخطاء في أفكارهم وآرائهم التي 

 12تعبر عن أتجاهاتهم. 
 

 169-62م)، ص ص  2010سامي محسن ختاتنة، علم النفس اإلعالمي، (عمان: دار المیسرة للطباعة والنشر،   11
 169-62م)، ص ص  2010سامي محسن ختاتنة، علم النفس اإلعالمي، (عمان: دار المیسرة للطباعة والنشر،   12
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 ط النفسیة: و أنواع الضغ

على النحو  وفي هذا المجال صنف البعض الضغوطات التي نعاني منها إلى أصناف
 : التالي

 ضغوطات یمكن التنبؤ بها مستقبًال ویمكن السیطرة علیها.  .1
 ضغوطات یمكن التنبؤ بها وال یمكن السیطرة علیها.  .2
 ضغوطات ال یمكن التنبؤ بها وال یمكن السیطرة علیها.  .3

ویشیر  ،وتخصص علماء النفس ،وتتعدد الضغوط النفسیة تبعًا لتعدد مدارس علم النفس
 الخطیب أن هنالك عدة أنواع منها: 

ضغوط غیر حادة: وینتج عنها استجابات طفیفة مع مجموعة عالمات الضغط  .1
 وأعراضه التي من السهولة مالحظتها. 

ضغوط حادة: وینتج عنها اتسجابات شدیدة القوة لدرجة أنها تتجاوز قدرة الفرد على  .2
 المواجهة. 

 أثناء وقوع الحدث.  وهي ال  تظهر دائماً  ةضغوط متأخر  .3
ضغوط بعد الصدمة وهي ناتجة عن حوادث عنیفة وشدیدة وعالیة وتترك آثارها على الكائن 

 الحي بشكل طویل المدى. 
 مصادر الضغوط النفسیة: 

ینشأ الضغط النفسي نتیجة تفاعل ما بین الفرد ومجموعة العوامل الخارجیة أو 
والتي تتمثل في العوامل الجسمیة والعقلیة واإلنفعالیة، إذ  ،البیئیة منها والشخصیة ،الداخلیة

 یؤكد على أن الضغط النفسي ینشأ من عوامل جسمیة مثل تلف في أحد أعضاء الجسم. 
وقد تنشأ الضغوط من داخل الشخص نفسه نتیجة األزمات التي یعیشها وتسمى ضغوطًا 

عالقة مع األصدقاء واالختالف داخلیة، أو قد تكون من المحیط الخارجي، مثل العمل، ال
معهم في الرأي. فأحداث الحیاة الیومیة تحمل معها ضغوطًا یدركها اإلنسان عندما یسایر 

أو المشكالت التي ال یجد  ،أو التعامالت مع الناس ،باستمرار المواقف المختلفة في العمل
لى درجة أعلى من لها حلوًال مناسبة، أو تسارع أحداث الحیاة ومتطلباتها، وهي تحتاج إ
 المسایرة لغرض التوافق النفسي، وربما یفشل في هذه الموازنة الصعبة. 

 

                                                                            280                               
 



 

                                                                            281                               
 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 

 المحور الرابع
 التلفزیون

   :نبذة تعریفیة عن  تلفزیون السودان
بعدد  اً في الصف االول بین وسائل االتصال الجماهیري، مختار  هاتخذ التلفزیون مكان

مستمر خاصة بعد دخول التلفزیون عالم الفضاء ازدیاد في كبیر من المشاهدین وهم 
وسائل االتصال ویعد التلفزیون من اقرب  ،الالمحدود عبر القنوات الفضائیة واسعة االنتشار

حاسة السمع والبصر، فهو یستخدم الصورة والصوت على الشخصي وذلك الستحواذه 
ناني ال أوصف بانه جهاز والحركة واللون معًا، وهذا ما یثیر المشاهد ویجذب انتباهه حتى 

 )13(ثناء مشاهدته.أخر آداء عمل أیسمح باالنصراف عنه او 
لتلفزیون ألن االنتباه للرسالة االعالمیة ل من الممیزات االساسیة جذب االنتباه ویعتبر

ن جمیع وسائل االعالم تسعى جاهدة وبشتى الطرق أیساعد في فهمها وتذكرها، حیث 
اكثر من الرادیو ألنه یحتاج الى  بمضمونها، فالتلفزیون یتطلب انتباهاً لجذب االنتباه الیها 

 نیئًا وهو یشاهد التلفزیون، في حین یفعل شأحاستي السمع والبصر فال یستطیع المشاهد 
 او یقود العربة وهو یستمع الى الرادیو.  رأن یقأانه یستطیع 

 لخیللتالفرصة تكون لدیه الرادیو  شاهد ویسمع، بینما مستمعد التلفزیون یُ شاهِ لذا فان مُ 
التلفزیون اكثر والتصور لما یسمعه وربما ینصرف في تخیالته عن ما یسمعه، في حین ان 

 قوة ألنه یجذب المشاهدین وقتًا اطول ویحتاج الى انتباه اكثر. 
 خصائص التلفزیون: 

الى  ،المشاهداالعتماد على حاستي السمع والبصر ومن ثم االستحواذ التام على انتباه  )1
باإلضافة الى كل وسائل االتصال  ،الصوت واللونو نه یجمع بین الصورة أجانب 

 االخرى. 
انتشاره الواسع وتعرض  صبح وسیلة اتصال شعبیة بسببأن التلفزیون إ خر:الجانب اآل )2

یقضون اوقاتًا طویلة امام شاشة و  له،فراد عن اختالف اعمارهم ومستویاتهم مالیین األ
 التلفزیون فهو ایضًا جامعة شعبیة. 

 

 .الدار العالمیة للنشر والتوزیع، م2010مدیر عام أكادیمیة السودان لعلوم االتصال  دكتور عبد الدائم عمر الحسن، 13
                                                           



 

                                                                            282                               
 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
مشاهدة التلفزیون نحو حوالي عشر  فياالنسان في الغرب  الزمن الذي یقضیهویقدر 

ن یفوق تعرض الشعوب النامیة هذا أوال یستبعد  ،نحتى الخامسة والستیسنوات اذا ما عاش 
 14التقدیر. 

معالجة المضمون التلفزیون على مشاهدیه تبرز أهمیة  ولضمان استمراریة استحواز
والخصائص  التلفزیون، لمختلفة التي یتناولهااوطبیعة البرامج  ،واتجاهات ،والتنوع في حجم

ب الجماهیر والشرائح االجتماعیة على اختالف المستویات العلمیة ذلتي یناقشها لتجا
 والمیول واالهتمامات. 

االسالیب الفنیة في الكتابة واالنتاج واالخراج، ویراعى في ویستخدم التلفزیون مختلف 
 ب العامة. ادوق واآلذومراعاة ال ،اخالقیات المجتمعو  ،ذلك الوقت

 :التطور االداري والفني
م عندما اكتشف (ویلوغبي 1873تعود فكرة اختراع (التلفزیون) الى عام 

 القابلة لسریان seleniumتأثیر الضوء على مادة السلینیوم   Willoughby Smithسمیث)
بإستخدام  moving picturesرسال الصور المتحركة ا ةطریق عر ختوا ،لتیار الكهربائيا

واالسالك المقترنة بمئات من خالیا التصویر اإللكترونیة  )اللمبات(فئات المصابیح 
العالم   Compel swintion(كامبل سوینتون) عتر خم، ا1908وفي عام  .الحساسة

 electronicامكانیة الوصول الى (نظام تلفزیوني الكتروني)  ،البریطاني رفیع الشأن
television system  ًبواسطة  اً یانتجت تجار  أن والتي سبق )انبوبة اشعة (كاثود مستخدما

 م، ألرسال الصور المتحركة.1897في عام  brawon (براون)
من تلفزة صور (من انجلترا)  J.L.Beird (ج.ل. بیرد)م تمكن 1926وفي عام 

بین لندن وجالسیمون، وفیما بعد عن طریق الالسلكي   wiresمتحركة عبر االسالك
ر من (ارسال صور متحركة بالرادیو) عبر االطلنطي یم تمكن بی1928وفي عام  .(الرادیو)

نتشر في كل انحاء العالم على الى الوالیات المتحدة. وهكذا كان تطور انظمة التلفزیون قد ا
(مارتوني)  هما communication equpimnt اثنین من صانعي معدات اإلتصالید 

تطویر و من دراسة  واتمكنو ) في بریطانیا E.M10یة والموسیقیة (ائوشركة المعدات الكهرب
 ن).على القواعد واألسس التي أسسها (كامبل سوبنتو  (نظام الكتروني كامل) معتمدین اساساً 

 م.1986ردن: مكتبة الكنیني د. عصام سلیمان موسى، مدخل في االتصال الجماھیري، اال 14
                                                           



 

                                                                            283                               
 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
 لهیئة االذاعة البریطانیة م كان (النظام اإللكتروني الكامل) متاحاً 1936بحلول عام 

) Bairdالى نظام (بیرد)( فیه الختبار مزایا هذا النظام الذي یعود الفضل B.B.C ـال
ل خدمة تلفزیونیة عامة في العالم، و بتقدیم ا B.B.C ـم احتفلت ال1973المتطور. وفي عام 

م، توقفت الخدمة 1939). وفي عام T.M.1النظام اإللكتروني لمارلوكوني و(مستخدمة 
بعد انتهاء الحرب مباشرة في و  15التلفزیونیة المنتظمة، بسبب اندالع الحرب العالمیة الثانیة.

على تطویر التلفزیون وخاصة عكف العلماء با، و الوالیات المتحدة األمریكیة وفي أور 
، والذي iconoscope(اإلیكونوسكوب)  التلفزیونیة إلكترونیاً األنبوب الذي یلتقط الصور 

یعود الفضل في تطویره للعالم اإلمریكي الروسي االصل (فالدیسمیر زاردكي). واسهم 
وتطویره في المزید من وضوح الصورة، مع تقلیل  tube orthiconاختراع االنبوب الجدید 

لتلفزیون في لاستمر التطویر السریع و لمبات اإلضاءة وغیر ذلك من التحسینات الفنیة. 
 16اتجاهات عدیدة.

) نسبة للجنة الوطنیة ntscتم اختیار (النظام األمریكي للتلفزیون الملون) المعروف با(
، المكونه من نخبة من national television systems committee ألنظمة التلفزیون

 .المهندسین االكفاء
  17بدایة ظهور التلفزیون وتطوره: 

ن الكرة االرضیة التي تدور أللمیالد تقریبا اكد العالم ودیم جلبرت،  1600في عام 
ولها  ،في حركة حول نفسها ما هي اال كتلة مغناطیسیة هائلة الحجم، تولد قوة مجهولة

ن تیارًا أم اكتشف العالم االیطالي جالفاني، 1780ومن ثم وفي عام  قطبان مغناطیسیان،
ختراع جهاز باعلى ذلك  اً بطاریة اخترعها بنفسه. وقام (فولتا) بناءكهربیًا قد انطلق من 

ام قوفي خطوة متقدمة نحو اكتشاف التلفزیون  ،تتولد منه الكهرباء نتیجة لتفاعالت كیمیائیة
بمجهود كبیر بفصل مادة كانت درجة حساسیتها الكهربائیة  م1870العالم بارز یلیوس عام 

ى تلك المادة اسم علمسلطة علیها واطلق بارز یلیوس لتختلف باختالف كمیات الضوء ا
سیلنیوم وهذه الكلمة معناها (القمر) في اللغة الیونانیة ذلك الن مادة السیلنیوم كانت لها 

 ز بارز یلیوس قام احد مهندسي التلغراف اخاصیة التوهج الشبیه بتوهج القمر، ومواصلة لجه

 .12 - 10موردفان التلفزیون، مرجع سابق ص ص  15
 .145علي محمد شمو، االنصال الدولي والتكنلوجیا الحدیثة القاھرة، دار القومیة العربیة التقانة والنشر، ص 16
 .17م، ص 1994محمد حیدر شیخ، مناعة التلفزیون في القرن العشرین، القاھرة: العتبة المصریة للكتاب،  17
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ن أف الخلیة الكهرومغنطیسیة حیث اكتش شافم وهو(ماي) باكت1873بمدینة فالنسیا عام 
لتعرضها ن مادة السیلنیوم یحدث لها تغیر واضح في عملها نتیجة ماالجهزة المجموعة 

رًا من االجهزة االخرى المصنوعة من مواد غیر السیلنیوم ثأألشعة الشمس وهي اشد ت
 Barkف بنقطة (المقاومة المنهارة) ر عهناك نقطة معینة ت ن یجدأواستطاع (ماي) 

Resistance. 
 ،ما ازداد تأثیرها علیهالنقطة التي تفقد فیها المادة كل مقاومة ألشعة الشمس كالوهي 

وذلك بان تسلط اشعة الشمس عبر  ،وبذلك اصبح باإلمكان ارسال صورة بذات الطریقة
ا ذاتیًا وبنسب همنخلیة ر كل تأثت ىتحمجموعة عدسات على مجموعة خالیا من السیلنیوم 

 تختلف باختالف طبیعة الجزء الموجه الیها من االشعة.
وهكذا استمرت جهود العلماء في سبیل ارسال الصورة المتحركة فكانت الخطوة 

م حیث 1884) في عام Nipkov( ف)و بول نیبكاالولى حسب تجربة العالم االلماني (
تكون من قرص به سلسلة ثقوب اعد في استخدم جهاز اطلق علیه (القرص الماسح) وهو ی

لف عن محیط الدائرة التي تشكل حلزوني بحیث یكون كل ثقب منها على محیط دائرة مخ
یقع علیها الثقب التالي الى الداخل ، ثم توضع الصورة المراد تصویرها، مضاءة مثبت امام 

قع اول ثقب و ی حیث تانالقرص بحیث تكون منعكسة علیه وبحیث تكون الزاویتان الخارجی
الزاویتان الداخلیتان للصورة والقریبتان من مركز القرص على خط واحد مع المحیط االصغر 

هذه الثقوب ستقوم جمیعًا مع دوران  ،لذي یقع علیه اخر ثقب من الثقوبالداخلي ا
االسطوانة بعملیة(مسح) تفاصیل الصورة كلها من كل دورة واحدة لألسطوانة، وتعكس 

حطة استقبال فیها قرص مشابه للقرص الذي في جهاز االرسال وبمساحته الصورة الى م
  )18(سرعة ذاتها، كما هو مبین في الشكل.النفسها ویدور ب

 :خصائص التلفزیون
التثقیف والتعلیم وذلك عائد لقدرات التلفزیون الكبیرة  مجاليللتلفزیون أهمیة خاصة في 

فهي تزید من وضوح  يالصورة لها أثرها التعلیمففیه الصورة المسموعة والمعروف أن هذه 
والكلمة نفسها توضح ما تتضمنه الصورة من  ،الكلمة مما یؤدي إلى زیادة في فهم معناها

 ومفاهیم وهذا كله یساعد على سهولة فهم الموجه واستیعابه كما أن  أفكار ودالالت ومعانٍ 

 .17المرجع السابق، ص  18
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مكنه الوصول ینقله إلى أماكن ال یالمشاهد و ي ده المقدرة على جعل العالم بین یالتلفزیون فی

وهو یتیح نقل أحداث ووقائع  ،ة بالوحوشلیئتمالبحار والفضاء والغابات الم اقإلیها مثل أعم
 ومعلومات علمیة دقیقة تعجز االجهزة االخرى والطاقة البشریة المجردة عن الوصول إلیها.

العقیدة والمبادئ  و ذلك إلى التربیة التربیة: لم یقف التلفزیون عند حد التعلیم بل تعدى )1
ي وصار له دور هام ف واالخالق والسلوك إضافة أنه یقوم بوظیفة التربیة الفنیة والجمالیة

 .تربیة الجمهور وبخاصة األطفال
ر والحدث والتمثیل عن تلفزیون خصائص جامعة لم توجد في غیره فقد ورث الحوالل )2

كما ورث  ،عرضها حیث یقدم الواقع المصور عن السینما شاشتها وطرق ثور  المسرح و
 لهذه شامالً ویمكن القول أنه یعتبر  ،عن اإلذاعة امكانیات الوصول إلى كل بث

كما أن فیه كثیرًا من الصحافة فهو یقدم االخبار ویكفي الصحفي  ،الثالثة الخصائص
 عناء الوصف.

ة الحرب ان وساحصور المتزامنه: إن أجهزة التصویر التلفزیوني حاضرة في زمال  )3
 19تصویره. رادوالمسرح وفي كل مكان ی

نیة: إن تصویر االحداث ونقلها بشكل مباشر إلى المشاهدین أكسب التلفزیون میزة اآل )4
عالیة فأنت على مقعدك الوثیر یمكنك متابعة ما یجري على أرض المعركة خطوة 

-2002-2001اعوام(وألحداث  لحرب الخلیجقد أثبت لنا التلفزیون كمتابعین و  ،بخطوة
م) المختلفة مدى قدرته الهائلة على رصد االحداث وهي في طور التشكل زمانًا 2003

یدور في  مثل ماللعین البشریة التي ال یقفل لها جفن  اً ومكانًا وأصبح التلفزیون امتداد
  العالم من مجریات.

لصورة الحیة البصر وهذه المیزة من أهم خصائص التلفزیون فاو إشراك حاستي السمع   )5
لها أهمیتها وفاعلیتها في جذب المشاهد وتشكل قدرة في التأثیر على عواطفه وهي أقدر 

وسائل االعالم وتعتبر الصورة الحیة من أحسن  ،على التعبیر من األف الكلمات
ة الجمع بین الصورة یتمیز به من خاصتإیضاحًا وقدرة على التعبیر والتوضیح لما 

كما أن  ،بالصوت في مشاهد واقعیة قریبة من مدارك اإلنسانالمقترنة أو المدعمة 
 ك یحیل التلفزیون لستبیان المعلومات واستیعابها وبذن تساعد المشاهد في اااأللو 

 .28-27) غسان عبد الوھاب الحسن، الصحافة والتلفزیون، ص19
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وتعطي الصورة الحیة  ،المعلومات واالفكار المجردة إلى صور حیة قابلة للفهم واإلدراك

إضافة إلى ذلك  ،حها التلفزیون لمشاهدیهیوتزید من المشاركة التي یت ،احساسًا باأللفة
فهناك االنتقال المفاجئ من  ،جذب االنتباهلمها في مختلف البرامج بهدف افإن استخد

وٕاظهار صورة فوق أخرى لتجسید األفكار التي تجول  ،صورة إلى أخرى لتتابع المشاهد
ات في وتستخدم هذه المؤثر  ،أو إظهار االشباح ،في ذهن شخصیة من شخصیات النص

وفي تغییر مفاهیم  ،إظهار عدة صور في وقت واحد في ظهور منظر وتالشي أخر
المرئیة وتتأثر بها في أعماق  والذاكرة تحتفظ بالصور ،الزمان والمكان كما البصر

 شعور وكثیرًا ما تختزنها مدة طویلة.لالا
زیون فجمهور التلف ،لجمهور التلفزیون خصائص تختلف عن جمهور الوسائل االخرى  )6

أوًال أكبر من غیره وهو غالبًا متابع وثابت نسبیًا في إعطاء المستقبل فائدة أكبر فهناك 
أوقات معینة یتفرغ فیها بعض الناس لمتابعة برامج التلفزیون وكثیر منهم یتابعون 
برنامجًا معینًا في أوقات محددة وذلك حسب وقت راحتهم ووجودهم أمام الشاشة إلى ما 

وظروف، وألول مرة في التاریخ یستطیع أن یدخل االعالمي إلى البیت  هناك من أحوال
فیخاطب الجد واالبن والحفید والرجل والمرأة والكبیر والصغیر في جو منزلي عائلي وهذا 

 ما أكسب التلفزیون الصفة العائلیة.
 20 شاشة التلفزیون قادرة على تكبیر االشیاء الصغیرة وتحریك االشیاء النامیة. )7
 للتلفزیون قدرة عالیة في مخاطبة الرأي العام والتأثیر فیه.  )8
ل في البرامج التلفزیونیة لذلك ال یعرف ردة فعل رسالته االبعد ل بعید عن المستقبِ المرسِ  )9

 زمن.
یة فهناك ثمن القمر الصناعي أو رسم البث التلفزیوني عبر الفضاء عال تكالیف )10

وقبل ظهور القنوات  ،االخرى وهي كثیرة ومتنوعةاالجهزة و  ،االشتراك في أحد االقمار
 الفضائیة كانت هناك المحطات االرضیة وكانت أیضًا عالیة التكالیف.

تعرض تسالتلفزیون وسیلة تعرض برامجها بشكل محدد بحیث ال یمكنك كمتابع أن  )11
 شأ كما تفعل بالكتاب أو الفیدیو فاألمر لیس قابًال للتأجیلترسائل محددة في أي وقت 

 ولهذا یجب أن تكون برامج التلفزیون واضحة ومختصرة تحترم وقت المشاهد فتقدم 

 .359) جیھان رستي، االسس العلمیة لنظریات االعالم، ص20
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أن هذه الممیزات الثالث السابقة تعد من خصائص السلبیة  .بطریقة سهلة الفهم واالدراك

 للتلفزیون.
مقدرة التلفزیون على خطاب جمیع الفئات من علماء ومثقفین وعمال وامیین ومدنیین  )12

یشاهدون التلفزیون بنسب أعلى من أهل المدن وذلك بسبب قلة الوسائل بل إن القرویین 
 البدیلة مثل السینما والمسرح والفیدیو والصحف.

 ،یسر وجوده في البیوتیإلى أي مكان مما  هتاز البث التلفزیوني بسهولة وصولیم  )13
 نترنت.إضافة إلى قلة تكلفته المالیة للجمهور إذا ما قورن ببعض الوسائل المنافسة كاأل

الواقعیة التامة في نقل الحدث مع ما یتضمنه من انفعاالت وحركات ومؤثرات   )14
بمصداقیة وموضوعیة مما یجعل التلفزیون أكثر مصداقیة  ك،صوتیة من تصفیق وضح

 عند الناس من غیره.
سرعة التلفزیون في نقل الخبر أعطته میزة إضافیة حیث صار من أهم مصادر  )15

 الم.االخبار في وسائل االع
  

 ممیزات التلفزیون:
ثقفین اعتبروه مبالرغم من تمیز التلفزیون بكل هذه الخصائص إال أننا نجد بعض ال

اجهزة االعالم من به وما ن التلفزیون إذان االستالب الثقافي وضیاع الثقافات وقالوا آ
ویعتبر التلفزیون  ،ة القراءة بین الناسییضعف خاصرى مثل الصحف والسینما والرادیو االخ

من أكثر وسائل االتصال إیضاحًا وقدرة على التفسیر والتوضیح لما یتمز به من خصائص 
اشتراك حاستي السمع والبصر التي عن و  ، الجمع بین الصورة المقترحة المدعمة بالصوت

ن تأثیرًا م ىالصورة اقو  ركذلك تعتب ،هدراتفرد العادي على معظم معارفه وقطریقها یحصل ال
 م أكثر من حاسة في تلقیها.االكلمة المكتوبة أو المسموعة نظرًا ألستخد

االلوان التي تساعد المشاهد في استبیان  كذلك استخدم التلفزیون ومن ممیزات
 على شكل مجسمةلتلفزیون المعلومات واالفكار وبالتالي یجعل ا ،المعلومات واستیعابها

وتزید من المشاركة التي تتبعها  ،باأللفة حساسالاویزید صورة حسیة قابلة للفهم واالدراك 
 بفضل ه لحیث اتاحة المشاركة للمشاهدین  التلفزیون له فاعلیة مرجوة من .الوسیلة للجمهور

 

                                                                            287                               
 



 

                                                                            288                               
 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
وال حصر لذلك فهو یستحوذ على اهتمام  ،الوسائل التي تعتمد على حاستي البصر والسمع

 كامل من جانب الجماهیر أكثر من الوسائل االخرى خاصة األطفال.
 ،ة االهتمام والتركیز اثناء التعرضزیون والرادیو هو اختالف في طبیعواالختالف بین التلف

ع فال السم تي البصر وحاس الفرد ستخدمی حیثفالتلفزیون یتطلب انتباهًا أكبر من الرادیو 
 21 .سوى المشاهدة والتركیز یستطیع المشاهد أن یفعل شیئاً 

 وظائف التلفزیون:
إن التلفزیون قوة لها أبعادها االجتماعیة بمقدار مالها من قوة سیاسیة واقتصادیة 

 فكار واالتجاهات ومن خالل نشاطهفالتلفزیون ینقل المعلومات واآلراء واال ،وثقافیة
تقوم أیضًا بهدم و االتصالي یتم نقل العادات والتقالید ویتم تعزیز القیم السائدة في المجتمع 

 حدین. وهكذا غدت وسائل االعالم سالحًا ذو  ،جدیدةقیم قیم وخلق 
قوة ایجابیة داخل المجتمع تعمل على تماسكه وتدعیم بنائه كما تعبر عن  و ایضاً هو 
 اة واالنجراف وشاهد على دفع عجلة التنمیة فیه.وتكشف عن الفساد والمحاب ،قضایاه

 تشظیهقوة سلبیة إذا لم یحسن استخدامها وذلك أنها قد تعمل على تخریب المجتمع و  ووه
ولهذا فإن فهم وظائف  ،ه شخصیته الوطنیة بغرس قیم غریبة فاسدةوتحطم معنویاته وتشو 

تعمل  یمكن أن تكون قوة خیر القوة التيهذه مع االعالم واستخدمها یصبح ضرورة للتعامل 
 تسهم في تعطیل القوة التنمویة. لصالح المجتمع أو قوة شر

 انماط استخدام التلفزیون التعلیمي:
 ) تعلیم تلفزیوني كامل:الجامعات المفتوحة وهي نماذج التعلیم عن بعد.1(
، ویقوم معلم ) تعلیم تعاوني: یتعاون معلم الصف مع معلم التلفزیون في العملیة التعلیمیة2(

الفصل بإعداد الطالب لتلقي البرامج التلفزیونیة، وتنفیذ األنشطة والتطبیقات الالزمة، 
وعملیات التقویم واإلجابات على األسئلة، ویقدم معلم الشاشة محتوى الدرس والمواضیع 

 العلمیة.
أخرى، او ) برامج اثرائیة: یمكنك إثراء هذا الدرس من خالل توفیر معلومات ومعارف 3(

أو زیارة المصانع أو اإلجراءات للتجارب واألنشطة  احداث تجري بجانبك او مواقف حیاتیة،
 التي یصعب إجراؤها في الفصل الدراسي، وربط المواد التعلیمیة بالحیاة والواقع.

 .87م، ص1993مجتمع، مطبعة فیالدلیفا، عمان، ) مصطفي عبدو، وسائل االتصال وال21
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 ) برامج تعلیم الكبار ومحو االمیة.4(
توفیر نماذج عملیة للمتدربین، مثل ) برامج التدریب: تربط النظریة بالتطبیق من خالل 5(

 تدریب المعلمین.
 ) البرامج العالجیة: مصممة لحل المشاكل التعلیمیة أو نواحي قصور معینة.6(

 :فزیون في التعلیملممیزات استخدام الت
) تختلف البرامج التلفزیونیة لیس فقط في الموضوع، ولكن أیًضا في تنوع الفئات 1(

 المستهدفة.
وافر الوقت والقدرة المادیة (الوسائط المتعددة) واالمكانات البشریة (الكوادر الفنیة ) نظًرا لت2(

والخبراء والمتخصصین)، فإن القدرة تكون كبیرة على إنتاج برامج ذات جودة أعلى مما 
 یستطیع معلمي الفصل العادي.

 وقومیاً  ة محلیاً باالحداث الجاری ) یستطیع ربط عناصر المحتوي الدراسي المقدم تلفزیونیاً 3(
 .وعالمیاً 

) دعم هذه المواضیع من خالل المعلومات والمهارات والخبرات الثقافیة المختلفة، 4(
 وبالتالي المساهمة في تطویر جمیع جوانب الشخصیة.

) ربط الجوانب النظریة في البرامج بالممارسات والجوانب العملیة والعروض التوضیحیة 5(
 ین فعالیة البرامج المقدمة.والزیارات المیدانیة لتحس

 ) تطویر قدرات ومهارات الطالب والمتعلمین للتعلیم الذاتي والتعلم مدى الحیاة.6(
) توسیع خدمات التلفزیون للمعلمین وهیئة التدریس وكذلك الطالب والمتعلمین لتعزیز 7(

 التنمیة المهنیة والتدریب.
 ) من السهل التعامل مع التلفزیون والفیدیو.8(
 .) المساعدة في التغلب على نقص المعلمین9(

 عیوب استخدام التلفزیون في التعلیم:
 ).One way Communication) اعتباره نظام اتصال في اتجاه واحد (1(
 ) صغر مساحة الشاشة.2(
) ال یتطابق البث التلفزیوني المباشر مع ظروف المتعلمین والطالب، ویمكن حله 3(

 من خالل اجهزة الفیدیو.باستخدام تسجیل الفیدیو 
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) تعمل بسرعة واحدة، لن تتغیر السرعة وفًقا لالختالفات الفردیة بین الطالب، مما یجعل 4(

 من الضروري للطالب تكییف سرعة تعلمهم مع سرعة عرض الموضوع.
) التلفزیون هو اتصال في اتجاه واحد، مما یعني أنه ال یمكن للمشاهد تبادل المناقشات 5(

 البرنامج، وطلب التفسیر أو إعادة التفسیر والتوضیح.مع مقدم 
المشاهد في موضوع  ضعى أن كثیرا من دروس التلفزیون ت) سلبیة المتعلم بمعن6(

 (المتفرج) الذي الیقوم بدور ایجابي في مناقشة المدرس.
 

  :عرض وتحلیل البیانات واختبار الفرضیات
 ) عرض وتحلیل البیانات: 1(

 أوًال: البیانات الشخصیة: 
 . النوع: 1

) التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر 1/1) والشكل (1/1یوضح الجدول (
 النوع.

 
 )1/1جدول (

 .التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر النوع

 النسبة المئویة (%) التكرار النوع

 %65.7 96 ذكر

 %33.3 50 أنثى

 %100.0 146 المجموع

 
 م2021المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة المیدانیة، 
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
 التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر النوع :)1/1شكل (

 

 
 

 1/1جدول  :المصدر
 

)  وتبین أن  جملة  أفراد عینة 1/1لمعرفة نوع المبحوثین فقد أعطوا في الجدول (
%).واإلناث بلغ عددهم 65.7) فردًا یمثلون نسبة (96الدراسة من الذكور بلغ عددهم (

)، مما سبق یتضح أن المؤسسة اإلعالمیة تعتمد على 33.3) فردًا یمثلون نسبة (50(
العمل  ذلك یعود لطبیعة ن عدد الذكور یفوق عدد االناث و لعلأالجنسین  اال انه یالحظ 

 الذى یعتمد على الحركة المیدانیة في معظم أنشطته. االعالمي
 العمر:  -2

) 1/2الخیارات الواردة في جدول ( يت العمریة للمبحوثین فقد أعطوا فولمعرفة الفئا
) التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة 1/2وقد جاء توزیعهم كما یوضحه الجدول والشكل (

 وفق متغیر العمر.

 

النسبة المئویة (%)
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 

 التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیرالعمر: )1/2جدول (

 النسبة المئویة العدد النوع
 %11.6 17 سنة 30أقل  من 

 %59.5 87 سنة 40وأقل من30
 %17.3 25 سنة 50وأقل من40
 %11.6 17 سنة فأكثر 50من 

 %100.0 146 المجموع
  
 .م2021المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة المیدانیة،  
 

 التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر العمر : )1/2شكل (
 

 
 .1/2المصدر: جدول 
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
سنة)،  40واقل من  30) أن الفئة العمریة (1/2) والشكل (1/2یبین الجدول (

الفئة االكثر عددا، ثم یلیهم بالعدد أفراد %) هى 59.5) فردًا وبنسبة (87والبالغ عددهم (
) فردًا 25سنة)، إذ بلغ عددهم ( 50وقل من  40عینة الدراسة من الفئة العمریة أقل من (

سنة)، حیث بلغ عددهم  30ثم الفئة العمریة (أقل من  %) من العینة الكلیة،17.3وبنسبة (
) 50وأخیرًا الفئة العمریة من ( %) من العینة الكلیة،11.6) فردًا ویمثلون ما نسبته (17(

%)  من العینة الكلیة،  ولعل ذلك أن 11.6) فردًا وبنسبة (17سنة فأكثر، والبالغ عددهم (
المؤسسة تعتمد على فئة الشباب خاصة في االعالم الجدید الذي یعتمد علي مواكبة التطور 

 وسرعة الحركة واكتساب المهارات.
 المؤهل العلمي: -3

) التوزیع 1/3) والشكل رقم (1/3المؤهل العلمي فقد أعطوا في الجدول رقم (لمعرفة 
 التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر المؤهل العلمي.

 
 المستوى التعلیمي التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر :)1/3جدول (

 

 
 .م2021المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة المیدانیة، 

 
 
 

 النسبة المئویة العدد المؤهل العلمي
 %8.2 12 ثانوي 
 %12.3 18 دبلوم 

 %41.1 60 بكالوریوس 
 28.1 41 ماجستیر 
 %10.3 15 دكتوراة 
 %100.0 146 المجموع
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
 المستوى التعلیمي وفق متغیر التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة :)1/3شكل (

 

 
 

 1/3المصدر: الجدول 
 

) أن أفراد عینة الدراسة من ذوي المؤهل 1/3) والشكل (1/3من الجدول (یتبین 
%)، وتضمنت العینة على 41.1) فردًا وبنسبة (60العلمي البكالوریوس، بلغ عددهم (

%) من ذوي المؤهل العلمي دبلوم، كما تضمنت العینة على 12.3) فردًا وبنسبة (18(
) فردًا 15اجستیر، وتضمنت العینة على (%) مؤهلهم العلمي م28.1) فردًا وبنسبة (41(

المؤهل العلمي الدكتوراه، و لعل ذلك یوضح أن المؤسسة مهتمة بتأهیل  %)10.3(وبنسبة 
 العاملین والموظفین من ذوي حملة البكالوریوس بعد تعیینهم. 
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
 . المسمى الوظیفي: 4

 التخصص التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر: )1/4جدول (
  

 النسبة المئویة (%) التكرار الوظیفة 

 %9.6 14 مدیر إدارة  

 %18.5 27 رئیس قسم 

 %51.3 75 مراسل

 %20.5 30 أخرى 

 %100 146 المجموع 

 
 .م2021المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة المیدانیة، 

 
 التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق المسمى الوظیفي :)1/4شكل (

 

 
 1/4المصدر: جدول 
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
أن أفراد والذي یبین ) 1/4لمعرفة المسمي الوظیفي فقد أعطوا من خالل الجدول (

وبلغ عدد مدراء  ،%)51.3) بنسبة بلغت (75عینة الدراسة من المؤظفین بلغ عددهم (
كما أن الذین لهم وظائف أخرى مختلفة بلغ  ،%)9.6) فردًا بنسبة بلغت (14اإلدارات (
%). ویتضح للباحث أن عدد الوظائف أغلبهم من 20.5) فردًا وبنسبة بلغت (30عددهم (

الموظفین بخالف الوظائف األخرى فأعدادهم أقل و لعل ذلك یدل ذلك على أن الموظفین 
 الفقري للمؤسسة.  هم العمود

 . المؤهل العلمي: 5
 التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر المؤهل العلمي :)1/5جدول (

 
 النسبة المئویة (%) التكرار المؤهل العلمي 

 %47.3 69 اعالم
 %34.9 51 علوم حاسوب

 %4.10 6 ادارة
 %13.7 20 أخرى 

 %100 146 المجموع 
 م 2021المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة المیدانیة، 

 
 التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق المؤهل العلمي :)1/5( شكل

 

 
 1/5المصدر: جدول 
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
) 47.9) وتبین  أن (1/5لمعرفة المؤهل العلمي للمبحوثین فقد أعطوا في الجدول (

علوم حاسوب، بینما مؤهلهم العلمي %) 34.9مؤهلهم العلمي اعالم و( من أفراد العینة
 .%) لهم مؤهالت أخرى مختلفة13.7%) مؤهلهم العلمي ادارة، وأخیرا (4.10(

مما سبق یتضح  للباحثة أن العدد االكبر من أفراد العینة من ذوي تخصص  
لتخصصات الرئیسیة االعالم یلیهم علوم الحاسوب ثم االدارة ولعل ذلك یعود لكونها ا

 للمؤسسة االعالمیة واالعالم الرقمي.
 

 سنوات الخبرة: -6
) 1/6) والشكل رقم(1/6للمبحوثین فقد أعطوا في الجدول (لمعرفة سنوات الخبرة 

 التوزیع التكراري.
 

 التوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر سنوات الخبرة: )1/6( جدول
 
 

  .م2021المصدر: إعداد الباحثة من الدراسة المیدانیة، 
 الخبرةالتوزیع التكراري ألفراد عینة الدراسة وفق متغیر سنوات : )1/6شكل (

 

 
 

 1/6المصدر:  جدول 

 النسبة المئویة العدد سنوات الخبرة
 %18.5 27 سنوات 5أقل  من 

 %9.6 14 سنوات 10وأقل من 5
 %45.2 66 سنة15وأقل من 10
 %26.7 39 سنة فأكثر 15

 %100.0 146 المجموع
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
اد عینة الدراسة لهم سنوات ) من أفر 66) أن (1/6) والشكل (1/6یتبین من الجدول (

%)، ثم یأتي بالمرتبة الثانیة من 45.2، بنسبة بلغت (واتسن 10وأقل من  سنوات 10 ةخبر 
سنة، حیث بلغ عددهم  15حیث العدد، أفراد عینة الدراسة الذین لهم سنوات خبرة أكثر من 

 5%)، ویلیهم أفراد عینة الدراسة الذین لهم سنوات خبرة أقل من 26.7) فردًا وبنسبة (39(
الدراسة الذین %)، ویلیهم أفراد عینة 18.5) فردًا وبنسبة (27سنوات، حیث بلغ عددهم (

%)، و 9.6) فردًا وبنسبة (14، حیث بلغ عددهم (واتسن 10الى  5 لهم سنوات خبرة من
 لعل ذلك یوضح أن غالبیة أفراد عینة الدراسة لهم خبرات متواصلة. 

 . التحلیل الوصفي لعبارات الفرضیة األولى:1
توزیع التكراري لعبارات یتم حساب الاألولى  للتحلیل الوصفي لعبارات الفرضیة

 األولى لمعرفة آراء عینة الدراسة على كل عبارة كما یلي:الفرضیة 
 

 التوزیع التكراري إلجابات أفراد عینة الدراسة على عبارات الفرضیة األولى: )1/7جدول (
 

 العبارات رقم
أوافق 
 بشدة

 محاید أوافق
ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

1 
التلفزیون دوره الفاعل في تعزیز الصحة یمارس 

  .النفسیة للمشاهد
45 97 3 1 0 

2 
یؤثر التلفزیون تأثیرًا مباشرًا على القیم التي تحكم 

  .المجتمع
25 106 12 3 0 

3 
یتفوق التلفزیون على الوسائل اإلعالمیة األخرى 

 في اختیار البرامج التي تجد اهتمامًا لدى المشاهد 
37 96 12 1 0 

4 
الخصائص السكانیة للجمهور المتلقي ینبغي أن 

  .تلعب دورها في نوع البرامج التي تقدم للمشاهد
25 94 18 8 1 

5 
البرامج المقدمة في التلفزیون السوداني تتوافق مع 

  .خصائص المجتمع السوداني
40 91 12 2 1 

6 
القضایا التي یتبناها تلفزیون السودان تهدف إلى 

 رفع مستوى الوعي العام لدى المواطنین. 
46 97 12 1 0 

 
.م2021إعداد الباحثة من الدراسة المیدانیة، : المصدر  
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
 :النتائج 

  -:من خالل تحلیل الفرضیات تم التوصل للنتائج التالیة
 الصحة النفسیة للمشاهد.یمارس التلفزیون دوره الفاعل في تعزیز  .1
 على القیم التي تحكم المجتمع.  مباشراً  یؤثر التلفزیون تأثیراً  .2
 یتفوق التلفزیون على الوسائل االعالمیة األخرى في اختیار البرامج التي تجد اهتماماً  .3

 .لدي المشاهد
ن تلعب دورها في نوع البرامج التي أالخصائص السكانیة للجمهور المتلقي ینبغي  .4

 .للمشاهدتقدم 
  .البرامج المقدمة في التلفزیون السوداني تتوافق مع خصائص المجتمع السوداني .5
 ىالوعي العام لد ىفزیون السودان تهدف الى رفع مستو القضایا التي یتبناها تل .6

 المواطنین.
أظهرت النتائج أن إهتمام االتلفزیون بممارسة علم النفس اإلعالمي لیس بالشكل  .7

 . الكافي
النتائج أن هناك قلة في الكوادر المتخصصة في علم النفس اإلعالمي في أظهرت  .8

 . التلفزیون
تأثیر علم النفس اإلعالمي في  توضیح في ضعف جانب هناك أن النتائج أظهرت .9

  .البرامج التلفزیونیة
 

  :التوصیات
السیاسات اإلعالمیة بما یخص علم النفس االهتمام باشراك المؤسسة في وضع وتنفیذ  .1

 اإلعالمي.
 التطویر المستمر كأساس إلكتساب المهارات العملیة المتنوعة. ىالتركیز عل .2
 ضرورة اهتمام اإلدارة بالمبادرات وتشجیعها. .3
التجهیزات الخاصة بأنظمة على لعاملین كافة لالتدریب الفني والتقني  ىالتركیز عل .4

 المعلومات التي یحتاجها العمل.
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. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
ترى الباحثة ضرورة االهتمام بالبحوث والباحثین في مجال علم النفس اإلعالمي وذلك  .5

لكي تواكب كل التطورات الحدیثة في مجال علم النفس اإلعالمي لكي تسهم في زیادة 
 .المیزة التنافسیة 

ترى الباحثة ضرورة االهتمام بوضع خطط بدیلة في الشركة تكون معدة مسبقًا تحسبًا  .6
 . تغیرات قد تؤثر في الزمن المخصص إلتمام المشروعاتلحدوث أي 

 المناسب المكان في المناسب الشخص ووضع فعالة كوادر اختیار ضرورة الباحثة ترى .7
 .التوظیف في المحسوبیة إلى اللجوء دون

 : المراجع

مدحت محمد أبو النصر، مقومات التخطیط والتفكیر االستراتیجي المتمیز، القاهرة،  1
 .84م، ص 2009المجموعة العربیة للتدریب والنشر، 

صناعة التلفزیون في القرن العشرین، الهیئة المصریة للكتاب  ،محمد حیدؤ مشیخ 2
 م.1994

بي، عر االعالم الجدید الدولي في العصر الحدیث : د.عبداهللا محمد زلطة، دار الفكر ال 3
 .122م ، ص 2001-هـ1421القاهرة 

یولیو، بدایة علم النفس اإلكلینیكي ترجمة عثمان وداعة، القاهرة: الدار  روان أحمد 4

 .191م، ص 2020الجامعیة، 

اإلكلینیكي ترجمة عثمان وداعة، مرجع سابق، ص یولیو، بدایة علم النفس  روان أحمد 5

192. 

م)، ص 2005(الریاض:  دار الزهراء  التواب معوض أبو النور، علم النفس، محمد عبد  6
 .125-93ص 

 .125-93ص  بو النور، علم النفس مرجع سابق، التواب معوض أ محمد عبد  7
 .5مرجع سابق ص  عد. احمد عزت راج 8
، م2012المؤّلف: د. فتحي حسین عامر، كتاب علم النفس االعالمي، تاریخ النشر:  9

 .الناشر: العربي للنشر والتوزیع
 .15د. سامي النفس محسن ختاتنة، مرجع سابق ص  10

                                                                            300                               
 



 

ه 1444 ربیع االولم 2022 أكتوبرالعدد الثاني  -السنة الثانیة  مةمحك -علمیة  –فصلیة   مجلة المشرق  

. مواهب حسن بشر 
ٔ
ثره على البرامج التلفزيونية، ا

ٔ
 علم النفس اإلعالمي وا

 
سامي محسن ختاتنة، علم النفس اإلعالمي، (عمان: دار المیسرة للطباعة والنشر،   11
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