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 مقدمة

يشهد العامل يف السنوات األخرية وخاصة يف الدوائر الفكرية و مراكز البحث  اهتماما بالغا 

والتكنولوجيا اليت متثل األداة األساسية و اجلوهرية يف تطوير التلفزيون بالتقارب املوجود بني 

يف  زأصبح يفرض نفسهكمتغري بار  الذي,إضافة إىل التلقي املمارسة االعالمية التلفزيونية 

مختف أشكاله ومتظهراته املتعددة  وخاصة يف التلفزيونيب هذا السياق بني التقنية و اإلبداع

مما أدى إىل العديد من التغيريات اجلوهرية اليت  الرسالة االعالمية التلفزيونيةعمليات إنتاج 

 من قبلتلقيه كيفيات و   البصري  االعالميطرأت على الطرق التقليدية يف بناء اخلطاب 

الفكري و الفين االعالمي يف جانبه املستقبل و اليت أدت إىل رسم آفاق جديدة يف اإلبداع 

ات االعالمية املشكلة للخطاب املرئي مبا فيها انتاج املعلومعلى طرق استطاعت ان تؤثر 

 هاو تأويل تاقراءكيفيات تلقيها عرب و على  جوهر البحث االقتصادية التلفزيونية املعلومة 

عرب املشاركة  اليت تشكل مرحلة ما بعد  وإنتاج املعىن دد تفاعلية ملشاهد معها الذي حي

.التفاعلية يف هذه العملية    

إن املتتبع ملختلف الدراسات النقدية اليت اهتمت بالظاهرة اإلعالمية و االتصالية  يف العقود 

لتلقي للمنتوج اإلعالمي, السابقة  يالحظ عدم تناوهلا للمكانة اليت حيتلها املتلقي و عملية ا



لكن يف اآلونة األخرية و مع التطور الذي تشهده التكنولوجيات احلديثة لوسائل اإلعالم و 

كوسيلة إعالمية اتصالية مهيمنة و كظاهرة واسعة االنتشار و التلفزيون  االتصال و بروز 

التطبيقات و خاصة االستخدام الكبري ملختلف االستخدام يف لتلف التمعات احلديثة 

تغيريات يف الرؤى ظهور إىل  ىأد التكنولوجية احلديثة يف املمارسة االعالمية التلفزيونية مما

العلمية املفسرة لالتصال و عناصره ووظائفه, حبيث أصبحنا نتابع يف العديد من الدراسات 

قط بالوسيلة احلديثة توجها بارزا إىل االهتمام و العناية بالتلقي و املتلقي يف عالقته ليس ف

اليت  التكنولوجية  االتصالية و لكن أيضا و خاصة باملادة االتصالية ضمن لتلف السياقات

 تتم فيها عمليات اإلنتاج و اإلبداع  مما دفع بعض املدارس النقدية احلديثة إىل اختاذ عملية

موضوعا أساسيا مبختلف أنواعها و أشكاهلامبا فيها املعلومة االقتصادية انتاج و تلقي املعلومة 

و عالقتها بعمليات صناعة اخلطاب التلفزيونية و جوهريا يف دراستها للظاهرة اإلعالمية 

.االعالمي االقتصادي  

 مشكلة الدراسة

املرئي انعكست اإلعالمحقل  معتربة يف تأثرياتالتطور التكنولوجي   لقد احدث التطور
مبا فيها  بالتلفزيون ات االعالمية مبختلف انواعهااملعلومإنتاج تلقي و  بصورة مباشرة على 

و  الصورة التلفزيونية إنتاجتكنولوجية يف املعلومة االقتصادية عرب استخدام عدة اساليب 
من قبل املشاهد تلقيها على عملية  ثرصار هلا األاحلاملة للمعلومة االقتصادية  اخلطاب املرئي

التلفزيوين  الذي يستقبلها يف اطار من التفاعلية و ما بعد التفاعلية يف اطار من اهليمنة 
خلطاب اعالمي مرئي  ممل مبعلومات اقتصادية مشكلة يف لتلف سياقاتا القيمية و البنيوية 

ينة بغرض معاين داللية مضبوطة وفق انساق معلديه شكل يراد تروهها و اقناعه با حتىت
حول تدعيم أو تغيري آراء و مواقف أو اجتاهات و سلوكيات او تعميم تصورات و انطباعات 

مرتبطة بالظواهر االقتصادية اليت تشهدها الدول و التمعات  , قضايا و أحداث و أخبار 
حتقيق التأثري املرغوب الذي يستطيع أن حيدث التغيري املتوقع  لدى املتلقي يف للوصول اىل 

سلوكه و اجتاهاته و آرائه سواء أكان فردا أو مؤسسة اقتصادية ملية أو عاملية كالبورصات و 



على عمليات العرض و  أواألسعار ارتفاع و اخنفاض التأثريعلى مثل األسواق املالية و التجارية 
الطلب وغريها مما يؤدي يف �اية املطاف إىل تغيريات جوهرية يف العمليات اإلنتاجيةو 

سويقية ملختلف املؤسسات االقتصادية احمللية والعاملية و على سلوكيات األفراد االستهالكية الت
 يف لتلف التمعات  .

الذي ملشكلة البحث و احملوري بالتايل تأيت هذه الدراسة لتحاول اإلجابة عن هذا السؤال و 
ا هو تأثريالتطور بات يفرض نفسه حبدة على املشهد اإلعالمي البصري احلايل , ومفاده : م

 .؟التلفزيونية و تلقي املعلومة االقتصادية  إنتاجالتكنولوجي على 
 

 تساؤالت الدراسة:

 و لتفكيك اإلشكالية نطرح هذه التساؤالت اآلتية:

املعلومة االقتصادية التلفزيونية و تلقيها من قبل  انتاجدور هام يف  هل للتكنولوجيا -1
 ؟اجلماهري و املؤسسات االقتصادية

املعلومة االقتصادية عرب الصورة  إلنتاجتوفر التكنولوجيا أساليب متطورةهل  -2
 ؟التلفزيونية 

 ؟كيف تتم عملية تلقي املعلومة االقتصادية التلفزيونية من قبل املشاهد -3
هل هنا  عالقة بني التكنولوجيا و تطبيقاتا التلفزيونية و تلقي املعلومة  -4

 ؟االقتصادية التلفزيونية
 ؟االقتصادياخلطاب اإلعالمياملتلقي للمعلومة االقتصادية يف تشكيل  ما هو دور -5

 

 

 



 الدراسةاهداف 
تسليط الضوء على دور التطور التكنولوجي يف انتاج املعلومة االقتصادية بالتلفزيون و  •

 اثرها على واقع االقتصاد احمللي و العاملي.

 .ابعادها هلذه املعلومة االقتصاديةابراز التغريات اليت تشهدها عملية التلقي يف لتلف  •

تبيان طبيعة العالقة املوجودة بني التلفزيون و املشاهد يف ظل التطورات التكنولوجية  •

 .اليت يعرفها حق االعالم و االتصال 

 حتديد االساليب املتطورة املستخدمة يف انتاج املعلومة االقتصادية بالتلفزيون . •

املعلومة االقتصادية التلفزيونية وتأهيل  احب إلنتاجاملص يبالتطور التكنولوجالتوعية  •

 هذه املعلومة.القائم باالتصال يف التلفزيون للتعامل مع 

:و أدواته  المنهج المستخدم  

 الوصفي التحليلي ألساليب إنتاجنهج املنظرا لطبيعة الدراسة اعتمدنا يف هذا البحث على 

يف تلقي هذه و على املنهج االستقرائي االستنباطي   املعلومة االقتصادية التلفزيونية 

نظرية التلقي ومقارباتا النقدية احلديثة مع استعمال االستنتاج االستداليل  من خالل املعلومة

.كأداة للتحليل   

 أهمية الدراسة:

على  تأثريهادور التكنولوجيا و تكمن أمهية الدراسة يف أ�ا تدخل ضمن البحوث اليت تتناول 

و التحكم يف توجيهها و صياغتها مع تبيان انتاج و تلقي املعلومة االقتصادية التلفزيونية 

اليت متيز عملية التلقي اليت جعلت من التفاعلية و ما بعد التفاعلية  دورها البارز يف ظاهريت 

التلفزيون املعلومة االقتصادية هلا امهية ومكانة بارزة يف وسائل اإلعالم اجلماهريية و خاصة 

على املشاهد و تكوين الراي العام و يف صناعة القرار احمللي و  التأثرينظرا لدورها الفعال يف  

 الدويل.



 المبحث االول :

 التلفزيون و المعلومة االقتصادية 

لقد ساعد التلفزيون من خالل استعماله للوسائل التكنولوجية احلديثةانيتيح املعلومة 
ويوفرها وفق القوالب و األمناط اليت يرغبها بشكل سهل و سريع االقتصادية للجمهور 

للمستهلكني و مسح بتخزينه و اسرتجاعها  واعادة بثها  بكميات كبرية اضافة اىل  إعادة 
 ترتيبها وحتويلها وتدفقها بسرعة فائقة .

 التطور التكنولوجي في إنتاج المعلومة االقتصادية في التلفزيوندور -1

االقتصاد يف عصر جمتمع املعلومات اليعتمد على املوارد الطبيعية واملادية بقدر ما  أصبح
يف شا الاالت احليوية  واخلربات املختلفةالتكنولوجية  يعتمد على املعرفة و التقنية 

أصبحت تشهد تطورا  االقتصادية و تروهها ، فصناعة املعلومات على وجه االرض لإلنسان
العديد من من خالل عالم و االتصال اجلماهريية و خاصة التلفزيون يف وسائل االكبريا

املستخدمة  يف انتاج املعلومة االقتصادية التطبيقات املختلفة و املتنوعة للتكنولوجيات احلديثة 
و سبل استغالهلا و توظيفها من قبل القائمني باالتصال يف هذه املؤسسة اليت تتمتع مبكانة 

الفعالة على اجتاهات  لتأثرياتامهمة و بانتشار واسع يف جل التمعات البشرية نظرا 
فااتم االجتماعية و الثقافية مجهوراملتلقني من مؤسسات و مستهلكني مبختلف شرائحهم و 

فقد بلغت"قيمة السوق العاملية ملنتجات تقنيات املعلومات و بالتايل تشكيل الراي العام 
 .)182,ص2004(زكي حسن الوردي,بليون دوالر سنويا" 600

جوهر االقتصاد من خالل مجع املعارف ولتلف املعلومات و العمل  صارت تشكلفاملعلومة 
قيمة مضافة يف جمتمعات حديثة تشهد ديناميكية  إلهاديفها واستغالهلا باستغالهلا و تصن

من املعلومات فما انتج يف ثالثني سنة  البالينيتطورية معلوماتية مستمرة ادت اىل انتاج 
 .الف سنة املاضية مخسمائةاالخرية يفوق بكثري ما انتج يف 

ويف ظل التنافس االقتصادي العاملي و هيمنة العوملة االقتصادية على جل االنشطة االنتاجية 
احلصول على املعلومة االقتصادية هاجس يشغل جل املؤسسات االقتصادية  أصبحيف العامل 



باعتبار ان  الدول املتقدمة يف  خاصة و مراكز القرار االقتصادي و حا السياسي و االمين
،هو "السلطات الجديدةحتت عنوان " يف كتابه "الفين توفلر"قوة مثلما يشري اليه امتال  ال
وسيلة إلثبات التفوق فقد صارت ملعلومات هذه او التحكم يف انتاج و بيع السيطرة 

االقتصادية يف لذلك ازدادت أمهية قطاع املعلومات و  السياسي واالقتصادي والعسكري
طالعات الراي و الدراسات املرتبطة مبختلف الاالت لتلف مراكز مجع البيانات و است

أصبح اإلنفاق على املعلومات يف  م20ففي التسعينات من القرن االقتصادية بصفة مذهلة 
م 1993سنة خلت، و يف عام  30قبل  % 04أو  % 03، بينما مل ميثل سوى %15العامل ميثل 

من الناتج القومي للواليات  % 29أن قطاع املعلومات ميثل  "جيمس بينجر"قدر الباحث 
م ارتفع اإلنفاق األورويب 1994من القوة العاملة، و يف عام  % 31املتحدة األمريكية، و 

مليار  74حيث وصلت إىل  % 09على الربامج واخلدمات املتعلقة بتقنية املعلومات بنسبة 
صبحت تقوم ولذلك فإن اقتصاديات الدول الكربى قد أ,)80,ص2011(محمد لعقاب,دوالر"

وتعتمد بشكل أساسي على إنتاج املعلومات واملعارف، يف لتلف امليادين والعمل على 
 استثمارها وجعلها ذات قيمة وذات أثار اهابية على حركة التنمية.

 )knowledgeeconomy(و اهمية االعالم االقتصادي التلفزيوني اقتصاد المعرفة  -2

يف ابعادها املتعددة ومن أهم الاالت اليت وجدتا الدول املتقدمة ناجعة أكثر لتحقيق التنمية 
و بأكرب قدر من املنفعة و الربح، االقتصادية  االسرتاتيجيةو الوصول اىل بلورة أهدافها 

االقتصادية مبختلف  املعلومة جمال هو ,البياية تكلفة و اكثر مافظة على ، بأقل االستمرارية 
االعالم االقتصادي و ترويج املعلومة االقتصادية و ، و هو ما دفعها إىل انواعها و اشكاهلا 

املعرفة، و تنمية النشاطات اليت تعمل و ربطها بحتديث اقتصادياتا العمل بصفة مركزة على 
 باقتصاد" مى من خالل ما يسعلى االستثمار يف املعلومات و نتائج البحوث و الدراسات، 

 .)(knowledgeeconomyاملعرفة " 

 استعماهلااملعلومة االقتصادية و و ما مييز االقتصاد القائم على املعرفة انه يعتمد على      
، بشكل علمي مالئم و فعال حيقق نتائج جيدة ختدم التنمية االقتصادية املستدامة يف التمع 

املواد األولية األخرى كالبرتول، الغاز، الفحم...اليت تتميز بالنفاذ االعتماد فقط على عكس 



، و على صحة ملوثة بشكل كبريللبياة و احمليط و النضوب مهما كانت كميتها، كما أ�ا 
اإلنسان، و حا على استقرار التمعات سياسيا و أمنيا، فكل احلروب املوجودة حاليا 

يف حني جند نفط و الغاز و املوارد الطاقوية الباطنية؛ نشبت من أجل السيطرة على منابع ال
و  املعلوماتفباالستمرارية و البقاء،  باملعرفة جندها تتميزو القطاعات املرتبطة  ان املعلومات

تنمو و  فإ�اعلى العكس ال تنضب، بل  و مستغليها  مهما تعدد مستعمليها املعارف 
أن أكثر من مخسني  نالحظلتداول، و لذلك و ا البحثو  التدقيقباالستعمال و تتجدد 

 باملاة من الطبقة العاملة يف الدول املتقدمة تشتغل يف قطاعات ذات عالقة بصناعة املعلومات
جتميعها و حتليلها و تصنيفها و  اتكيفياستغالل التطور التكنولوجي يف  ، و مبختلف أنواعها

 .للدول املتخلفة بأمثانباهظةاستثمارها و بيعها

املعلومات تتخذ من التكنولوجيا و  إلنتاجت لتربات و مصانع عديدة ومتنوعة اانش لقد
مراكز  و خططها االنتاجية و خاصة االقتصادية منها تتمثل يف  لعملياتااستخداماتا اساسا 

، مكاتب الدراسات، مصانع األجهزة و التقنيات االتصالية يف املعاهد و اجلامعات  البحوث
و املعلوماتية (احلواسيب، اهلواتف، األلياف البصرية...)، دور النشر، صانعو احلوامل و 

 .املتعددةو غريها الوسائط 

 و لذلك ميكن القول أن حتقيق التنمية املستدمية يتطلب حل املعادلة التالية: 

 استخدام التكنولوجيا يف إنتاج+ تطبيقاتاامتال  التكنولوجيا و ة=حتقيق التنمية املستدمي 
+ استغالل املعلومة  و تروهها يف وسائل اإلعالم و االتصال اجلماهريية  املعلومة االقتصادية

 .أنشطة مرحبة+تكاليف قليلة+ مشاكل بياية قليلة+مواد ال تنضب باستعماهلا يف

يف التوجه حنو التحرر من االرتباط باملواد الطاقوية  تتمثلحلل هذه املعادلة  الوسيلة الناجعةو 
 بأحدثاملعلوماتانتاجو باالقتصاد القائم على املعرفة و باملعلومة و الباطنية، و زيادة االهتمام 

" بأن املنافسة يف  "إيمانويلكستل" الوسائل التكنولوجية و يف هذا االطار يقول الباحث
  Mohamed)علومات"املاحلديث تكمن يف القدرة على إنتاج املعرفة و معاجلة االقتصاد 

Meziane ,2007,p.11). 

 



املعلومة و املعرفة االقتصادية  بإنتاجامليادين املرتبطة هذه  فاالهتمام و االستثمار يف 
 و,ستدامةاملتنمية الق يحتق هو االساس الذي من شانه ان يدفع بعجلة التطور و

يف العديد من يظهر ذلك من خالل امليزانيات الكبرية اليت ختصصها احلكومات 
و تستثمرها يف قطاع صناعة املعلومات و تكنولوجيات االتصال، "فقد الدول الغربية 

اعتربت مثال احلكومة األمريكية بان الصناعات املتعلقة باملعلومات تشكل قطاعا 
ايل، إذ يشري تقرير اعد حول التجارة بأمريكا هاما يعترب كمحر  للنمو يف العصر احل

هذا يبني دور قطاع صناعة و إىل أن صناعة املعلومات تشكل حوايل ثلث النمو" 
 .(Patrice flishy ,1999,p17)املعلومات و الثقافة و املعرفة يف التنمية الوطنية

 المبحث الثاني:

 وتطبيقاتها التلفزيونيةالتكنولوجيا 

لقد احدث التطور التكنولوجي حتوالت كبرية و مذهلة يف املمارسة االعالمية التلفزيونية من 
على كيفيات انتاج املعلومة االقتصادية و تروهها خالل نشرات  طرأتخالل التغيريات اليت 

االخبار عرب حترير و تركيب املعلومة السمعية البصرية و بثها وايضا اعداد وبث الربامج  
زيونية املختلفة املرتبطة بعامل االقتصاد والطاقة و املال الذي ميثل عصب احلياة يف الوقت التلف

 الراهن.
يتم  انتاج املعلومة االقتصادية التلفزيونية وفق اجتاهات أو إيديولوجيات أو أغراض ختدم دائما 

لتشكيل أهدافا معينة للمؤسسة االعالمية من خالل أساليب و تقنيات تكنولوجية دقيقة  

 الصورة التلفزيونية.

 من خالل تكنولوجيا التلفزيون  اساليب انتاج المعلومة االقتصادية-1

متطورة يف   ساليبأيف  حتديد  السيميولوجياساعدت التكنولوجيا و تطبيقاتا مع علم لقد 

املعلومة االقتصادية عرب الصورة التلفزيونية  , و ذلك عرب أعمال "السيميولوجي"  إنتاج

" أين حدد عدة  مبادئ في علم الداللة" و اليت ضمنها يف كتابه " روالن بارثالفرنسي "



نتاج الصورة و فهمها من خالل مالحظة كل ما هو موجود فيها من رسائل إلمستويات 

سواء يف الشكل أو املضمون  مث تفكيكها حسب الثقافات و األيديولوجيات و وفق 

آخر أي حتويل الرسالة البصرية إىل لغة مكتوبة , و يف هذا  مبعىناملستوى  العلمي لكل فرد و 

اإلطار فان  قراءة و إنتاج الصورة قائمني على جمموعة من الرموز و الدالالت اليت تعترب لغة 

مرئية متطورة من خالل استخدام آليات للقراءة متنوعة و ناجتة عن مسار العني اليت تنتقل 

رتقة بذلك حدود الصورة التقديرية مبعىن شكلها الظاهري بني الرموز لتؤسس مور الرؤية ل

للكشف عن اإلحياء حملتوى املضمون الباطن فيها ليتولد عن هذا األمر عملية تفكيك 

لعناصرها و لنسيجها الداخلي بغية استجالء ما ختفيه هذه الرموز و الدالالت املشكلة 

 يلي: ه املستويات يف ماللرسالة اليت حيملها اخلطاب يف الصورة  و تتمثل هذ

 المستوى التعييني-ا

و فيه )51ص ,2009 ,عبد الرحمن عمار(و نعين به احتاد الدال مبدلول "أي املعىن املوضوعي للدليل"

تتم القراءة األولية للمادة البصرية التلفزيونيةأل�ا تشكل يف حد ذاتا دالئل ذات معىن كبري, 

حيث يتم وصف الشكل الذي تظهر به الصورة و حتديد بناءها الذي ميكننا من فهم 

خصائصها البنيوية وتبيان خطوطها الرئيسية اليت تسمى خبطوط القوة  اليت تساهم يف توزيع 

ها و تشكيل تواز�ا و وحدة التكوين بداخلها سواء أكان جتريبيا أو تشخيصياأو عناصر 

هندسيا أو عفويا  أو غريهباعتبار أن كل تكوين له خصوصيته و داللته اليت تكتشف من 

خالل اجتاهات اخلطوط داخل الصورة و حتديد النقطة احملورية اليت تسمى مبركز االهتمام 

لء و الفرا  و التوازن و متوضع األشكال با و تعيني البصري " و كذلك درجة امل

لتلفاأللوان و اللون السائد حبيث أن سيطرة جمموعة لونية مددة  وكيفية توزيعهايف الصورة 

 .حييل إىل قراءات و تأويالت متعددة و لتلفة 

 



 

 تقنية االختزال •

صر التصميم األساسية تتم تقنية االختزال من خالل اقتطاع الصورة، أو اختزال أحد عنا

 .من خالل أجهزة فنية تتمتع بتقنيات تكنولوجية متطورةلتكوينها كاللون أو اإلضاءة

 اقتطاع أو حذف جزء من الصورة  •
يقتطع جزء غري مرغوب فيه من الصورة التلفزيونية بغية إحالة  تركيز رؤية املشاهد وحصرها يف 

املستهدف يف الصورة مع حذف ما دون ذلك العناصر األساسية املهمة اليت ختدم املوضوع 
من مثريات اليت قد تسبب نوع من تشتيت االنتباه للمتلقي أو قد تصرفه عن املعىن األساس 

 املقصود من الصورة .
 التغيير في حجم الصورة  •

يف حجم الصورة من خالل املبالغة يف التكبري أو التصغري ألحد العناصر  التغيريتتم عملية 

، حا يقوم مبقارنة معلوماته املتلقياالستحواذ على انتباه   ضوع الصورة بدفاملكون ملو 

املختزنة حول احلجم النسيب للعناصر املوجودة يف الصورة مع تلك املعلومات والتصورات 

املغايرة اليت توحي با الرسالة اإلعالمية لتشكيل املعىن املرغوب يف ذهن املشاهد و استمالته 

 إليه.

غيري حجم الشيء يف الصورة فهو يف جوهره تغيري حلجم الشيء يف عالقته مبساحة مث إن  ت

الصورة ككل يستخدم للفت انتباه املشاهد و التأثري عليه  أو إبعاده عنه وكذا اخذ موقف 

معينعنه يكون إما اهابيا أو سلبيا أو مايدا يتم حتديده عرب العالقةاليت تتحكم يف استخدام 

و العامة اليت تشكل متيز الصورة  ,و املتوسطة ,اللقطات التلفزيونية القريبةأنواع و أحجام 

التلفزيونية و خاصة عندما يتم استخدامها بشكل دقيق و مضبوط يتماشى وفق األهداف 

 املتوخاة من الرسالة اإلعالمية.

 



 

 مميزات الكاميرا الرقمية •
الكامريا و ظهور اجيال متطورة من الكامريات  أجهزةالرقمنة يف صناعة نظام مع دخول 

مسحت بتنفيذ عمليات دقيقة يف انتاج الصورة الرقمية تتمتع بتقنيات تكنولوجية متطورة 
 املرئية و تتمثل هذه العمليات يف ما يلي: االقتصادية التلفزيونية املشكلة للرسالة االعالمية 

 التنويع في زوايا التصوير  •
سواء األفقي ،أو الرأسي ،  التلفزيونية يف جوهرها  تعرب عن وضع الكامرياإن زوايا التصوير  

بنيوية جديدة  أو املنحرف بالنسبة للموضوع املراد تصويره وهي توحي يف استخداماتا بأبعاد

لى  هلا تأثرياتكبرية ع لرؤية العناصراملكونة للصورة، وتضيف إليها أيضا أبعادا أخرى درامية،

ليقوم بإعادة اكتشاف تلك  املتلقي وتستوقف كيفية إدرا  املتفرج هلذا املوضوع وحلركته

  االعالمي اجلديداألبعاد والعالقات النسبية اليت جتمع  هذه العناصر يف  ذلك املنظور 

توجه آراء و مواقف املتلقي  من خالل إقناعه با و  للمعلومة االقتصادية املرغوبةاليتاملشكل 

 تأثري على اجتاهاته و ادراكاته  لتحقيق استجابته وفق الوجهة و اهلدف املنشود.ال

 الرقميةالتعدد في حركات الكاميرا  •

للوصول إىل اخذ لقطات تلفزيونية متعددة تستغل يف إعداد الرقمية تتنوع  حركات الكامريا 

اليت وظفت من اجلها و  املعلومة االقتصاديةصورة هلا دالالت مرغوبة تتماشى مع أهداف 

 تنحصر هذه احلركات  فيثالثة أنواع رئيسية : 

 حركة الكامريا بتغيري األبعاد البؤرية للعدسة. -

 حركة الكامريابتغيري اجتاه الرؤية دون تغيري موقعها. –

 .حركات الكامريا بتغيري مكا�ا –

 



 االختيار المستهدف للقطات •

نواع مددة من هذه استعماألن للصورة التلفزيونية و اتعترب اللقطة هي الوحدة البنائية 
توجه لتحقيق تأثري  معلومة اقتصاديةاللقطات املشكلة ملختلف الصور  له دور يف ترسيخ 

معني لدى املتلقي  و توجيه استجابته باعتبار أن كل نوع  له داللته السيميولوجية اخلاصة, 
عينة إذا وظفت يف  سياق معني تصنع  فكرة تعكس داللة مفمثال  جند أن اللقطة املقربة 

و تأثريها على املتلقي  خيتلف معلومة اقتصادية اخرىجديدة معينة مشكلة بذلك اقتصادية 
 .من حيث درجة القوة  مقارنة باللقطة العامة أو املتوسطة املوظفتني يف نفس السياق

نية و أساس تصنيعها يف ما و تتمثل هذه اللقطات اليت تعترب املادة اخلام للصور التلفزيو  •

 يلي: 
 اللقطـة العامة.-1

وهى اللقطة اليت يظهر فيهاحجم الشيء املصور صغريا بالنسبة ملساحة اإلطار ككل  و 

بكامله و لتحديد ,تسمى أحيانا باللقطة التأسيسية هي ُتستعمل يف استعراض الديكور

أماكن الشخصيات اليت يتم تصويرهم فيها ولتعطي انطباعا عاما على موضوع معني و 

تضم أنواعا عديدة مثل لقطة اجلزء الكبري أو اللقطة اجلامعة و اليت تتوىل القيام بتقدمي 

جزء مهم من الديكور  و كذا لقطة اجلزء الصغري اليت تسمى أيضا باللقطةالوضعية  

 الشخصيات يف وسط درامي. لتقدمي 

وألن الشيء املصور يف اللقطة العامةيظهر صغريا يف احلجمفيمكن أن تستعمل أيضا يف 

صرف انتباه املتفرج عن هذا الشيء و توصيل االحساس بعزلة الشخص الذي يتم تصويرها 

لشيء او و التأثري عليه باختاذ موقف فيه معارضة أو تميش أو إمهال أو المباالة حيال هذا ا

 .الشخصية الظاهرة يف الصورة

 .اللقطة القريبة-2
اللقطة القريبة يف جوهرها هي احلجمالعكسي متاما للقطة العامة, حيث يظهر الشيء 



املصور كبريا بالنسبة ملساحة اإلطارككل, ولذا فهي عادة ما تستعمل للتأكيد على هذا 

كيز على ردود األفعال و املالمح  الشيء املصور أو على موقف أو رأي معني من خالل الرت 

قسم اللقطة القريبة إىل نوعني و مها لقطة متناهية الكرب أو القرب و لقطة كبرية أو قريبة وت

 جداً .

فاللقطة املتناهية يف الكرب تربز جزءاً من الوجه أو أحد األعضاء واملالمو أما اللقطة الكبرية 

منتصف الوجه إلىما فوق الذقنفي حني أن أو القريبة جداً تظهر مساحة من الوجه من 

اللقطة القريبة تظهر الشيء أو الشخص املصور من أعلى الرأس مباشرة إىل ما فوقالصدر 

 وتستخدم بغرض التحليل و اإلقناع لتبين اجتاه أو موقف معني من قبل املشاهد.

 .اللقطة المتوسطة-3

امة وعادة ما تستخدم كلقطة وسط مابني اللقطة املتوسطةتقع بني اللقطة القريبةو اللقطة الع

و فيه يظهر الشخص بكامل طوله داخل إطار الصورة و تستخدم قريبة و لقطة لقطة عامة

لتوجيه موضوع ما يف اللقطة أو شخص او اجتاه و التعاطف بغرض إشعار املتفرج باحلميمية 

حا يتم تبنيه من  ةمعينمرغوب حول قضية اقتصادي عينهللتأكيد على رأي أو موقف 

  .قبله

 تغري حجم املوضوع داخل اللقطة .-4

ميكن حلجم املوضوع املصور أن يتغري داخل اللقطات سواء بتحريك الكامريا، أو بتحريك 

مثل يظهر يف لقطة متوسطة، املوضوع نفسه، أو بتحريكهما االثنني معا فمثال إذا كان امل

أو يتحر  يف اجتاه الكامريا فينتقل  ,فينتقل إيل لقطة عامة ,ميكنه التحر  بعيدا عن الكامريا

 املرغوب لدى املشاهد . هاوحتقيق تأثري  معلومة اقتصادية معينة إىل لقطة قريبة لتكوين 

 التلفزيونية في عناصر الصورة التغيير •

http://www.forums.topmaxtech.net/t332.html


التلفزيونية من خالل استخدام تقنيات و اجهزة الصورة يطال قد الذي  ان التغيري

بزيادة الطول أو  "باملبالغة يف شكل  الصورة مثالً ، تكنولوجية متطورة اليت تسمح 

جديدة ختدم ضيف أبعادا اتصالية يالعرض و العكس ،  أو إحداث تغيري معني 

الوجهة املرغوبة و  بغية توجيه املتلقي ) p56,1994,Martine Joly"( اغراضا منشودة

كسب استجابته املتوقعة من خالل إقناعه و التأثري عليه لتبين أو تغيري آراء و 

 اجتاهات و مواقف و سلوكيات.

 المستوى التضميني-ب

للصورة التلفزيونية أي القراءة املعمقة هلا الستكشاف دالالت الرموز  األيقونةونعين به القراءة 

دليل حييل إىل الشيء الذي يدل  األيقونة  " أنشارل ساندرس بيرسو القيم اليت حتملها و يرى "

لشيء آخر سواء أكان هذا  أيقونةعليه بفضل مسات خاصة ميتلكها فقد يكون أي شيء 

الشيء صفة أو كائنا أو قانونا شريطة أن تكون هنا  عالقة شبه بينهما و يستخدم كدليل 

يف حد ذاته  واليت تعترب الطريقة  يقونةأفمجرد اإلحياء )Gilles Amadeo,1995, p30له(

 .البسيطة و املباشرة اليت متكننا بالتعرف  على الشيءو إدراكه

 القيم في  الصورة التلفزيونية •

 توظيف القيم حسب الرغبة املطلوبة يف الصورة بالشكل التايل:

املشاعر و من خالل لاطبة تعويض نقص نفسي لدى املشاهد القيم التعويضية:-1

العواطف بغرض االستمالة و التأثري لتكوين أو توجيه الرأي العام لالستعطاف أو السخط و 

 التنديد و االستنكار و غري ذالك .  

يف املشهد و امهال باقي العناصر   هالرتكيز على عنصر معني لتصوير   :القيم البنيوية-2

ول من طرف كل عنصر وهو ما األخرى و هذا حسب الفضاء و املساحة و الفضاء املشغ

 يسمى مبركز التأثري البصري



 الرقمي المونتاجتقنيات  •

الصورة خاصة  انتاجينشأ من خالل تقنيات و أساليب الرتكيب اليت أصبحت من أساسيات 

مع بني لقطات متنوعة عامة تسمح باجلرقمية مال وسائل تكنولوجية متطورة خاصة مع استع

و أن أهم ما حيققه اخل ، … و متوسطة و قريبة  ، أو صور ملونة مع أخرى أبيض وأسود 

تغيري املعاين بتغيري اخللفية العامة للموضوع  الذي ميكن من خاللهاإلحياء  الرقمية هواملونتاج 

يف  التغيريالتحكم أو الرقمي يف كما تتيح عملية املونتاج )270, ص 2006, نسمة البطريق(األساسي

الزمن الواقعي بتكثيفه أو متديده خاصة و أن أنواعها املختلفة متكن من ذالك فنجد منها  

املونتاج ألتناويب الذي يتم يف لقطة الال و الال املقابل و التعاقيب املقام بني التعاقب يف 

و املتوازي الذي يقيم مقاربات املكان و الزمان و البطيء من خالل تركيب لقطات أطول 

بني قضايا متناقضة و التبايين الذي يربز تداخل يف اللقطات بني مشهدين أو أكثر و السريع 

, فمثل تلك التصميمات )288, ص1995, محمود ابراقن(الذي يقوم على وثبات زمنية معتربة 

بطة بعضها ببعض فمن والتكوينات الرتكيبة سواء أكانت متشابة ، أو متضادة ، أو غري مرت

الستكشافها ، فإذا جنحت يف مترير املعاين  املتلقيشأ�ا أن تستحوذ على انتباه و إدرا  

 للرموز الداللية اليت تشكل مضمو�ا فإن وقعها البصري العايل يضمن اختزا�ا يف الذاكرة. 

 الدمجات تقني •

التلفزيونية   للصورة  مرغوبة و  جديدة معاين  إلهاد  استعماال  األكثر  األساليب  بني  من

 صوتية مؤثرات و موسيقى  مع متعددة و لتلفة أصوات أو واحد لصوت الدمج تقنيات جند

 تكوين  يف  دور  هلا متميزة، و  متفردة  معينة  دالالت له ، الصورة  يرافق ُمَوَحد مركب  يف

  لهدفل وفقا  لتوجيهه  املتلقي  ادراكات  يف  تأثريها  خالل  مناالقتصادية  املعلومة 

 املعلومة . هذه  يف  املتضمنة  لرسالةمن ا املنشود

 



 التقابل و المقارنة •

 يؤدي استخدام العرض املتجاور و املتقابل لعدد من العناصر املتباينة أو املختلفة يف الصورة

مهما لدى املشاهد يتزايد  تفاعليا ، دوراً اتصالياً التلفزيونية من خالل اجهزة تقنية متطورة 

فضالً عن مظهره احليوي املثري حبيث أن عرض التناقضات   خاصة من خالل املقارنة بينها

 يربز أهم مسات هذه العناصر املميزة و يعرب عن املدى الذي يفصل بينها.

 المؤثرات الخاصة  •
من خالل اساليب لصورة التلفزيونية لإن استخدام نوع معني من املؤثرات اخلاصة  املصاحبة 

 التأثريالفعالية و و إحداث  انتاج معلومة اقتصادية تلفزيونية معينةله دور بارز يف تقنية دقيقة 
يتم خاصة باالنتقال من لقطة و توجيهه و خاصة يف ترسيخه لدى املتلقي املشاهد  و نراه 
ور والتالشي و القطع أو املزج إىل أخرى من خالل استعمال بعض هذه التقنيات مثل الظه

 "ديسولف "و "الفالش با  "والرتاكب و املسح و"البانوراما"السريع و غريها .
فمثاليستخدم مزهاً من الظهور والتالشي للقطات للتعبري عن مرور فرتةزمنية بني مشهدين 

يف حالة  يقعان يف نفس املكان واملنظر وكما يستعمل القطع يف االنتقال من لقطة إىل أخرى
حدوث أي فعل يف مكان لتلف عن املكان الذي حدث فيه املشهد السابق مع 

حدوثاالثنني يف وقت واحد و يستخدم "الفالش با  " للتعبري عناالختالف الكبري يف الزمان 
واملكان و أما  املسح فيمكن أن يكون حادا أو ناعما فهذه التقنيات هلا دور بالغ يف التأثري 

 نفسي و اإلدراكي للمشاهد  البصري و ال
     الموسيقى •

تعترب املوسيقى املرافقة للصورة التلفزيونية عنصر هام و ضروري يف كثري من األحيان إلعطاء 
انتاج املعلومة أكثر حياة و بعد داليل رمزي لنوع الصورة و ملضمو�ا و بالتايل تساهم يف  

ملطلوبة من قبل املتلقي و اليت تعترب جوهر و التأثري و حدوث االستجابة ا لتفاعلعملية ا ويف
 .و هدف الرسالة اإلعالمية

 
 



  اإلضاءة  •
تعد اإلضاءة عنصرا هاما يف التعبري املرئي التلفزيوين إلبراز املواقف الدرامية, و جلذب االنتباه 
و جعل الطبيعة و اجلو املعنوي مسوسا و خلق لتلف اإلحياءات اخلاصة باخلطاب التلفزيوين 

اءة و اليت تؤدي إىل التأثري النفسي الذي هب أن حتدثه الصورة لدى املشاهد فعملية اإلض
سواء أكانت رئيسية بإلقاء الضوء من فوق إىل حتت إما عن اليمني أو عن الشمال أو 

مواجهية إلضاءة الوجه أو جانبية إلبراز جزء جانيب أو خلفية  أو طاردة من اخللف و حتت 
اجلسم املراد تصويره أو متقاطعة أو إضاءة اخللفيات لتبيان لتلف  اخللفيات املوجودة خارج 

تدف إىل تقليص حجم االدراكات يف و )288, ص1995, محمود ابراقن(ضاءة الرئيسية جمال اإل
 رؤية بياة املشهد التلفزيوين و بتوفري اإلحياءات لكل اللقطات  .

 المستوى االلسني-3

يف هذا اإلطار يتم قراءة الصورة يف سياق ارتباطها بالنص املصاحب هلا فوجود الرسالة 
روالن اعتيادي يف الصورة التلفزيونية  مكتوبا أو مسموعا كما يؤكده "األلسنيةأمر ضروري و 

" الن الصورة متتاز بتعددية املعاين يف حالة غياب هذا النص و Roland"Barth"  بارث
يكون  املشاهد غارقا يف حبر من املعاين مما هعل الرسالة األلسنيةآلية و أداةأساسية لتوجيه 

للت با الصورة من خالل التفسري و اإلقناعو التأثري عليه عرب  املشاهد إلىاملدلوالت اليت
وظيفتني هامتني تتميزان با الصورة و اللتان تتمثالن يف الرتسيخ الذي مبقتضاه يتم حتديد 

املدلوالت اليت تتواجد يف ثنايا الصورة و كذالك املعاين املراد توصيلها للمشاهد و يف املناوبةو 
لتمثيل االيقوين  تتوىل مهمة سد النقائص والفرا  املوجود  يف الصورة هي وظيفة تعويضية ل

بالتعبري عن املعاين اليت مل تستطع توضيحها كاملة  بغية التوجيه إلىقراءة مددة هلا من قبل 
 املتلقي و التأكيد عليها  تكون هي املطلوبة و املرغوبة يف آن واحد .

 التحرير المصاحب للصورة التلفزيونية •

مرافقة للصورة التلفزيونية باستخدام كلمات و مجل لغوية تتميز اقتصادية صحفيةيرمادة حتر  - 

 .و جذب االنتباه  باإلثارة



 .االقتصادي وتغيري مفرداته مبا خيدم الوجهة املنشودة من املعلومة االقتصادية جتزئة اخلرب- 

 قاعات التحرير. يف  لمعلومة االقتصادية و خاصة اخلربيةاملعاجلة املوجهة ل-

 .املكتبيةاالقتصادية وخاصة التقارير  استخدام قوالب و أنواع صحفية معينة-

فيديوهات االنرتنت و مواقع التواصل االجتماعي معينة مثل االعتماد على مصادر إخبارية -

 .أجهزة تكنولوجية معينة استغالهلا و حرية التصرف فيها من خاللميكن 

 شاهد عيان"على مصدر" االعتماد  -4

كمصدر و حيد دون أن يقابلها مع مصادر أخرى كثريا ما يأخذ التلفزيون شاهد عيان  

يف  املعلومة االقتصاديةللتحقق من صحة املعلومات , و على أساسه يتم تكوين و بناء 

 .ها لدى اجلمهور قاعات التحرير بغية تروه

 التكرارأو "الجلد اإلعالمي" -5

خالل "تا من من خالل إعاد ملعلومة االقتصاديةيف بث ا املتواصل استعمال عملية التكرار

باجللد "الربامج و الفواصل الرتوهية  أو ما يسمى  و  خباريةإلاالنشرات و املواجيز 

 ).247,ص2001جونتان بينغل,("حيقق ترسيخ املعلومة و تروهها و التفاعل معها "اإلعالمي

 و ترتيبها زمكانية الصورة التلفزيونية-6

 اختيار  أوقات البث و اإلعادة للربامج و الفواصل الرتوهية . -

 اختيار مدة بث الصورة و الفيديو. -

 .للصور  اختيار ترتيب معني-

 

 



: الثالثالمبحث   

 التطور التكنولوجي و تلقي المعلومة االقتصادية التلفزيونية

شهدته التكنولوجيا احلديثة لوسائل االتصال و تطبيقاتا االعالمية لقد شكل التطور الذي 

خاصة يف عملية التلقي و االتصال و و  اإلعالمنقلة نوعية يف تغيري عالقة اجلمهور بوسائل 

 اإلعالممما فتح الال لظهور اهتمام بالغ ببحوث االستعماالت لوسائل  للتلفزيوناالستخدام 

العالقة هذه و التكنولوجيات املرتبطة بالتقنية لتفسري وفهم  اآللةدور  إبرازاالتصال و  و

املتلقي  أنالناجتة عنها , باعتبار  اآلثارو حتديد  (الوسيلة) اآللةاجلديدة املتكونة بني املتلقي و 

تابعا لآللة حياول التكيف مع السلوكيات اليت تفرضها عليه هذه  أصبحقد بفعل التكنولوجيا 

فالتكنولوجيا ال حتمل فقط قيمة  التلفزيونلف السياقات من بينها التعامل مع التقنية يف لت

على قيمة رمزية تأخذ شكلها من خالل استعماالتا يف احلياة  أيضامادية و لكن تشتمل 

مثلما تطبيقاتا التلفزيونية و االتصال من خالل  اإلعالمتكنولوجيا  أصبحتاليومية و بذا 

" نظاما تقنيا و ماديا و اجتماعيا و ثقافيا يضم دافيد مورلييطاين "الباحث الرب  إليهيشري 

.قواعد و استعماالت وعالقات  

معلومة االقتصادية للتلقي عملية ال في "التلفزيوني الضمني المشاهد"مصطلح بروز -1

الضمين التلفزيوين  هو "املشاهدجديد  مصطلحتلقي املعلومة االقتصادية التلفزيونية  أفرزلقد 

،  املشاهد  و االقتصادي التلفزيوين  اإلعالميشرح العالقة بني املضمون يسمح ب" الذي 

فكريا أثناء  املبدع فهذا األخري يعترب املفتاح يف عملية حتديد طبيعة املتلقي الذي يستحضر

التلقي أن يث حبمن صور و رسومات و فيديوهات ، املتشكل بصريا  للمضمونإنتاجه 

.أمهية العني بالدرجة األوىل علىيعتمد البصري   

مل يأت يف تلقي املضامني البصرية التلفزيونية "املشاهد الضمين التلفزيوين "مصطلحإّن ظهور 

من فرا ، وإمنّا هو مبين على حتّول سابق جرت تفاصيله على مستوى آلية الذات املبدعة اليت 



ا التحّول اخلارجي فرض على وهذ ,حتّولت بدورها من اإلبداع الكتايب إىل اإلبداع البصري

الذي يقوم بالدور الذي يقوم يف املشاهد الضمين التلفزيوين الذات إجراء حتّول داخلي متّثل 

تتمّثل يف العني.جوهرية به القارئ ولكن على صعيد قناة تلقي   

لقي كان ال بّد للمتلقي أن يتعّلم فن التعرب التلفزيونالتحّول إىل التلقي البصريهذا ويف خضم  

مع املعطيات البصرية للمضمون أو ما بعد التفاعل خالل التفاعل  , منبعينيه

وهذا يعين أن سلطة إنتاج  ,على هذا النوع من التلقي عينيهوتدريب االقتصادي اإلعالمي

 إىل مبدع، وحتّول املضموناملشاهد للتلفزيون الداللة انتقلت من املبدع إىل املتلقي ، وحتّول 

ُنتَتج بصرياً من حقيقة قائمة بذاتا إىل حقيقة تنشأ وتتكّون من الّلحظة الّيت  االقتصادي
امل

عليه.املشاهد تقع فيها عني   

ال يتألف إالّ من جمموعة مشاهدات واستنتاجات أثناء تلك التلفزيونيف فالتلقي البصري 

 ,من دالالت ما يستحقهاالقتصادي  اإلعالمياملشاهدات اّليت من شأ�ا أن تعطي املضمون 

االعالمي التلفزيوين القدرة على منح املضمون املشاهد أن مينح  )(آيزرالباحث  وقد حاول

مسة التوافق أو التالؤم (من خالل الدالالت اليت ينتجها)، فوجد أّن التوافق ليس معطى نصياً 

حتقيق من اجل ويبنيها بنفسه  املشاهداليت ميتلكها و اإلدرا  وإّمنا هو بنية من بنيات الفهم 

. )24ص ,2007,(محمد الصفرانيالستجابة والتفاعل اجلمايلا  

يتأثّر بأفق توقعات املتلقي، وأفق  القتصادية عرب التلفزيون اإلعالميةإّن تلقي املضامني 

تلقيه  نصيب من املعرفة املكتسبة جراء لهاملشاهدمفهوم ظاهريت يفرتض أن يعترب التوقعات 

, وبالتايل، فهو يدر  توايل املضامني يف الزمان ويدر  الفروق بينهاملضامني وتفاعله مع ا

 و االتصالية  اإلعالميةمبثابة بنية تصّورية اجتماعية ال تشتمل على املعايري والقيم  فاملشاهد

ومن مثّة فإّن التلقي البصري  ,الرغبات واملطالب والطموحات أيضا  وحسب، وإمنا تتضمن

وتتحّدد  ,وجتربة احلياة اليومية القيمية االجتماعية و الثقافية ت خلفية من التشكياليتموفق



لمضمون البصري، وهي التوقعات الثقافية تلقيه لحلظة  املشاهدبتوقعات  املعاين و الدالالت

وكّلما كانت املادة البصرية  ,ظروف لتلف اليف  املشاهدوالفنية واألخالقية اليت تتكّون لدى 

وكلما كانت  و ادراكها  زادت مقدرة املتلقي على فهمهاكلما انعـــكاساً مباشراً للدالالت،  

على قوله، قّلت فرص االقتصادي  اإلعالمياملادة البصرية تعكس ما ال يقدر املضمون 

 .)24ص ,2007,لصفراني(محمد االتلقي البصري واحتاجت هذه العملية  إىل ربط الظاهر بالداللة

المعلومة االقتصادية التلفزيونية :  مراحل تلقي-2  

 هنا  عدة مراحل متر با عملية التلقي للمعلومة االقتصادية  و هي:

 األولىالمرحلة  •

 ا، شريـطامكتوب انص إعالمي تلفزيوين اقتصادي سواء أكان ملضمون عندما يتعرض املشاهد 

للمعاين، لكن هنا  أشكال، أصوات،  تأثري، فهنا ال توجد معاين، وال  ثابتة ، صورة يافيلم

يعمل وعي املتلقي يف هذه الّلحظة على تقدمي دالالت ألنّه قد قام بتخزين الرموز اليت 

، تلقاها يف البدايةتلقاها، وبالتايل فإّن تعاقب األفعال تكّون معاين األشكال والصور اليت 

كما "فالتلقي هنا يشكل نشاطا أساسيا لتكوين املعىن نتيجة الستقبال أشكال لتلفة، 

 أفكارا معينةيلعب االنتباه دورا هاما يف هذه املرحلة، حيث يقوم املتلقي باختيار وإقصاء 

، وهذا يرتبط بالدرجة األوىل بنوعية املوضوعات اليت و االدرا  وذلك من أجل الفهم

عن املضمون اإلعالمي االقتصادي ما مل يصرّح عنه  و تكملة قي، ويقوم مبلءيستقبلها املتل

و امنا "(Millerand 1997 p 19).ليست دائما كاملة  املضامنيألن  "طريق جتربته الشخصية،

 .الذي ميأل الفجوات الّيت حتملهااملتلقي هو 

 

 



 المرحلة الثانية  •

 حبيث, التفاعلية و ما بعد التفاعلية يعين معايشة للمعلومة االقتصادية التلفزيونية التلقي 

وذلك ,التلفزيونيةقيمها املتلقي مع املضامني االعالمية يبالعالقة التي هنا التلقي عملية رتبطت

من خــالل ما يسمى بعملية املشاركة, وتتّم هذه املشاركة من خالل ثالث مستويات نوجزها 

 فيما يلي:

 املتلقي تربطه عالقة بني نظام من الرموز امللموسة (كاأللوان، األصوات: هنا المستوى األّول-

)، إذ يقوم املتلقي هنا مبقارنة كل ما يتلقاه يف املوجودة يف املضمون االقتصادي التلفزيوين 

العامل الرمزي مع ما هو موجود يف العامل املادي (احلقيقي)، علما أن احمليط الرمزي ما هو إال 

عامل الثاين (املادي)، فهنا املتلقي يستقبل لتلف األفعال اخلاصة عن طريق ميط تابع لل

 إدراكه ومراقبته لبياته.

االعالمية  : يتّم يف هذا املستوى إحداث نوع من التفاعل مع الرسالةالمستوى الثاني-

فهمه  اليت يتلقاها املتلقي، وهذا ما يتعلق برتكيز انتباهه ملا يستقبله عن طريق االقتصادية 

، ولتلف و دالالت االرقام و الرسوم البيانية  لسلو  الشخصيات وإمياءات وجوههم

، هنا املتلقي يقوم بإصدار رد فعل يتعلق االقتصادية  املوجودة يف الرسالة اإلعالمية املشاهد

.او االستغرابالضحك، أو اخلوف باإلعجاب او   

يقوم املتلقي يف هذا املستوى مبقارنة ما ّمت مشاهدته يف املستويني  :المستوى الثالث -

تلقيه و ا ّمت مبالسابقني وذلك من أجل تقييم ونقد كل ما مت استقباله، وبعبارة أخرى التعلم 

.االقتصاديةيف الرسالة اإلعالميةالتفاعل معه   

 

 



 المرحلة الثالثة •

خيتلف الذي  و، املعلومة االقتصاديةيعين التعبري كيفما كان شكل  هنا التلقي 

نتيجة لتجربته املرتاكمة، إذ  عن هذه املعلومة  باختالف الدالالت اليت يكّو�ا املتلقي

من  املتلقي ايستقبله املعلومات االخرى اليتهذا ال مينع من إقامة مقارنات بني 

ات اقتصاديةمن معلوم استقبلهيتم التعبري عن كل ما "، إذ هنا وسائل إعالم أخرى   

. األحكامو التعاليق  إصدارو   االنفعاالت عن طريق    ,(Caumont,2001,p25)"  

و إدراكه  خالل أربعة مراحل يظهر من خالهلا املتلقي شرحه وفهمهاال من يتّم ذلك من ال و 

و تتمثل يف ما يلي : للمعلومة االقتصادية  

من خالل التفاعل  واملعرفة اليت يكسبهاا يستقبله املعلومة االقتصادية اليت شكل  -1

.من معلومات  تسمح للمتلقي مبقارنة كل ما استقبلههامع  

، يساعده على اكتساب نوعا من الفائدة اليت املعلومة االقتصاديةفضول املتلقي لفهم  -2

.حيكم على ما ّمت استقبالهيعلق و من خالهلا يستطيع املتلقي أن يقّيم و   

تدّل  للمعلومة االقتصادية التلفزيونية و اليتاملواقف اليت يّتخذها املتلقي من جراء تلقيه  -3

.املتضمنة فيها على املغزى اّلذي فهمه املتلقي من الرسالة  

االقتصادية املعلومة يف شرح وفهم  ةرا هامادو اتلعب أفاق توقعات املتلقي وذوقه،  -4

.  ايتلقاهاليت التلفزيونية   

 حلة الرابعة المر  •

دالالت لوبالّتايل فهو تأسيس لمن خالل املعلومة االقتصادية ذهنية التلقي يعين تشكيل صور

، ويتم ذلك وفق عمليات متعددة تتعلق بإصدار عواطف لتلفة،  املرتبطة با  ختلفةامل

عن ذهنية  هذه العملية (تشكيل صورغريها, و كالفرح، احلزن، احلماس، التعاطف، و 



ولفهم كل ما يتلقاه ال بّد , ) تتداخل فيها جتربة وخربة املتلقي السابقةاملعلومة االقتصادية

ووضع خامتة االعالمية االقتصادية التلفزيونية املضامنيعليه من بذل جمهود يتعلق بإدراكه ملختلف 

عن  الصور الذهنيةلتشكيل سلسلة البدايةاألوىل تشّكل هذه العمليات يتلقاه,و لكّل ما 

الدافع الذي يؤدي باملتلقي إىل تلقي  ايضا ، كما يشّكلاملعلومة االقتصادية التلفزيونية 

الذي  للمضمونعلى تشكيل صور لتلفة  هساعدلياالقتصادي التلفزيوين  اإلعالمياملضمون 

اليت تظهر يف شكل رجع صدى اّلذي ميّثل يف  لهتشكيل دالالت عن طريق ترمجته  و يتلقاه

االخرية يف سلسلة تشكيل الصور الذهنية عن املعلومة املرحلة ، حّد ذاته

 (Bertrand,1999,p 28).االقتصادية

 وعادة ما تكون هنا  أنواع لتلفة من رجع الصدى نوجزها فيما يلي:

.املعلومة االقتصادية تلقياالنفعاالت الناجتة من جراء  -1  

 شريطا فيلميااليت حتدث بطريقة غري مباشرة وهنا نقصد املعلومة االقتصاديةتطّورات  -2

عل املتلقي يعيش يف عامله اخليايل.هاقتصاديا   

مما يؤّدي إىل  بطرق شاهلا  إدراكهفهمه و وذلك عن طريق  املعلومة االقتصاديةمعايشة  -3

.عنها تشكيل آراء لتلفة  

ّر بذه املراحل السالفة الذكر املختلفة يف ميللمعلومة االقتصادية وتبعا ملا قيل، فإّن فعل التلقي 

جوهرها من متلق إىل آخر، ألّن النظريات احلديثة أّكدت أن مبدأ الفروق الفردية، والتجربة 

على املضامني لتلفة و معاين واخلربة السابقة للمتلقي تلعب دورا كبريا يف إضفاء دالالت 

جتماعي أو الثقايف أو السياسي أو البياي االختتلف باختالف السياق التلفزيونيةاإلعالمية 

 الذي يوجد فيه املتلقي، ومن مثّة فإّن لكّل واحد قراءة خاصة به.

 



في تلقي المعلومة االقتصادية التلفزيونية التفاعلية و ما بعد التفاعلية تعزيز -3  

بعدي  إىلالتلقي عربها من تفاعلية مفهوم التلقي و نقلت اجلمهور التكنولوجيالقد غريت 

يسمى بـ"عامل ما بعد التفاعلية  أصبحالالمادية و الالمتناهية يف الزمان و املكان ليشكل ما 

املعىن ,  إنتاجما بعد اجلمهور " يتميز بالنشاط و التفاعلية املستمرة يف االتصال و  أوللتلقي 

 خيضع للعديد من التلفزيونمن خالل  و االتصايل اإلعالميتلقي اخلطاب  أصبحفقد 

بالسياقات املختلفة اليت تتم  االتصالية وو  اإلعالميةالضوابط املرتبطة بعالقة اجلمهور بالوسيلة 

دور املتلقي فقط فلم يقتصر  أو سياسية  اجتماعية أوثقافية  أكانتفيها عملية التلقي سواء 

لسابق مثلما كان يف ا االقتصاديةاإلعالميةفهم  و تفكيك رموز الرسائل يف هذا اإلطار على 

و انعكاسات التطبيقات و يف ظل النظريات احلديثة للتلقي  أيضااآلندوره  أصبحو امنا 

املعىن  إنتاجاملسامهة يف تشكيل و هو التكنولوجية احلديثة على املمارسة االعالمية التلفزيونية 

يف  املستمرةمن خالل عالقته التفاعلية  االقتصادي التلفزيويناإلعالمياملتضمن يف اخلطاب 

و اليت حتدد  , اخلطاب و تكنولوجية الوسيلةمضمون السياقات الثقافية و االجتماعية مع 

الدالالت و التأويالت الناجتة عنها .لتلف املعىن عرب   

يف اللحظة اليت خيتار فيها و التلفزيونأمام املتلقي عندما هلس حتدث فتفاعلية التلقي 

يف أي برنامج اقتصادي تلفزيونيمن خالل اهلاتف او الفاكس او عرب  دون املشاركة املشاهدة

، فاحملتوى ال يتأثر بذا االختيار مهما كانت درجة   شبكات التواصل االجتماعي غريها

 تكراره وعفويته.

من برامج تلفزيونية اقتصاديةاملشاركة يف  علىاملشاهد أما ما بعد التفاعلية للتلقي فهي قدرة 

املتلقي يساهم با يف  للمشاهدخالل التعليق أو احلكم أو التقييم وفق ادراكات أخرى تابعة 

و بالتايل فرد فعله يؤثر يف متوى الرسالة و يف االقتصادية  إنتاج املعىن للرسالة اإلعالمية

عرب عدة  )(  دونالد روبرتحسب, و متر عملية املشاركة أو ما بعد التفاعلية للتلقي  دالالتا 



االستعداد  أوىل املراحل مث يليها تفاعلية التلقي  متثلمتغريات ينبغي أخذها بعني االعتبار 

املشاركة أو ما بعد جتربة "العقلي واملعايري االجتماعية والعالقات االجتماعية، وبالتايل فإنّ 

او القائم باالتصال يف  وثقافة املنتجاملشاهد معّقدة تتداخل فيها ثقافة التفاعلية للتلقي 

املعلومة االقتصاديةو التكنولوجيا املستخدمة يف ، كما تتداخل فيها قوة تأثري التلفزيون 

، و اليت تكون يف التلقيعلى االنتقاء واالختيار أثناء  املشاهدمع قدرة الفرد  انتاجها و بثها 

معارضة او اما يف :  خاصة تتمثل)42، ص2005(لعبان، ، "و نفسية شكل استجابات شعورية

رضاه و نقده له.يف و ااستياء املستخدم ملضمون ما تلقاه   

املعلومة االقتصادية  من خالل تلقي التفاعلية و ما بعد التفاعلية لوبعبارة أخرى، فإّن 
كل   يرسم من خالله املتلقي"ذات صلة وثيقة بالزمن املستخدم  التلفزيون يعتربان جتربتان 

تلقاها سواء يف الزمن املاضي أو احلاضر أو املستقبل وذلك عن طريق تركيز األفعال اليت 
الذي من )66,ص2004بوكروح،  ("انتباهه حول املضمون املتلقي من جهة، وممارسته لفعل التأويل

 يستنتج املعاين و الدالالت من جهة أخرى.خالله 
 

علومة االقتصادية ملا تلقيلو ما بعد التفاعلية تفاعلية الانطالقا من هذا املنظور، فإذا كانت 

فإّن هذه  للمشاهد خاصة باحلالة النفسية  انترتبط  تانمعّقد تانعن عملي عبارة التلفزيونية

ّثل املتعة درجات ال ميكن قياسها جبهاز "متاألخرية قد ختلق متعة مجالية أثناء التلقي، حيث 

و من بجة و فرحة او دهشة  املشاهددى خالل ما تعكسه لخاص، لكن ميكن قياسها من

.)86ص  ،2002 بّسام قّطوس، ("بالتايل فان املتعة هي مصلة للحالة الشعورية للمتلقي  

إىل مستوى الراحة واالسرتخاء بفعل الّلذة   باملشاهد التلفزيويناملتعة ترتقي  تستطيع أن

التلفزيون و تطبيقاته التكنولوجية املتطورة ، علما أن املشاهدالبصرية اليت ختاطب عواطف 

صور وأصوات يقرأها املتلقي من املستخدمة يف انتاج و بث املعلومة االقتصادية اليت تتكون 

متعة التلقي ما هي إالّ نتيجة من نتائج احلصول على املعىن والتفسري "بطريقته اخلاصة، و



، وبطبيعة االقتصادية  اإلعالميةضامني امل هلذهبعد تلقيه املشاهد  والتأويل الذي يتوصل إليه

 ذلك ميكن تلخيصو )86ص  ،2002بّسام قّطوس، ("احلال فإن هذه املتعة ختتلف من شخص آلخر

:يف الشكل اآليت  

 

 

 

 

 

 

 

 

في شبكات التواصل االجتماعي مراحل تفاعلية التلقيشكل يوضح   

ما هي إالّ جتربة لتلقي املعلومة االقتصادية التلفزيونيةو ما بعد التفاعلية تفاعلية الوعليه، فإّن 

 وما ه التلفزيون ، ألّن  املشاهدتستدعي مشاركة سيكولوجية من طرف و اتصالية إعالمية 

تستطيع توظيف  الصورة والصوت و النص ممّا يؤدي إىل  اعالمية اتصالية مجاهريية إال وسيلة

حنوه وجعله يوّظف قدراته للتفاعل واملشاركة من خالل عمليات االنتباه املشاهد جذب 

.ذاته واإلدرا  والتأويل اليت يوليها لنشاط التلقي  

 

 

 تفاعلية التلقي 

تركيز االنتباه للوصول 
عىن.املإىل   

ل على فرح احلصو 
 املعىن

التلقي متعة   
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