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تعــد وظيفــة الرتفيــه مــن الوظائــف األساســية لوســائل اإلعــام وذلــك حملاولــة هــذه الوســائل 
حتقيــق بعــض اإلشــباعات النفســية واالجتماعيــة والعاطفيــة واملعرفيــة لــدى املتلقــي، وكمــا 
أوضحــت بعــض الدراســات أن اســتخدام وســائل اإلعــام للرتفيــه يفــرتض غالبــاً أنــه يتــم بدافــع 
رغبــة األفــراد يف جتربــة املشــاعر املختلفــة حيــث أن مجهــور املضمــون الرتفيهــي يريــدون التجــارب 
أو اخلــرات الــي جتعلهــم يضحكــون أو يبكــون، وتوصلــت هــذه الدراســة إىل أن االشــباعات 
العاطفيــة ميكــن أن تتحقــق مبســتوايت خمتلفــة تــرتاوح بــن االشــباعات املمتعــة البســيطة وحــى 
واالجتماعيــة.  املعرفيــة  االحتياجــات  إشــباع  مثــل  تعقيــداً  األكثــر  االشــباعات 

 )Bartesh and Viehoof 2010 ,p2247(
   كمــا يفــرتض أن تعــرض األفــراد املتلقــن للمضمــون الرتفيهــي يف وســائل اإلعــام 
جيعلهــم يشــعرون ابملتعــة واللــذة علــى عــدد مــن املســتوايت وأبكثــر مــن طريقــة، 
وقــد ختتلــف هــذه االشــباعات واألهــداف ابختــاف الدوافــع الــي توجــد لــدى 
الفــرد والــي بنــاءاً عليهــا خيتــار أن يتعــرض ملضمــون مــا دون غــره. ونظــراً ألمهيــة 
هــذه الوظيفــة مــن وظائــف وســائل اإلعــام وبســبب تزايــد اإلمكانيــات اإلعاميــة 
املتاحــة لتحقيــق وظيفــة الرتفيــه ســواًء علــى املســتوى التقــي التكنولوجــي والــذي 
يتمثل يف األجهزة )Hard Wares(  املختلفة وانتشار أجهزة املوابيل الذكية 
وأجهــزة التابلــت وغرهــا، أو علــى مســتوى املضامــن واحملتــوايت الرتفيهيــة الــي 

.)Soft Wares( ميكــن التعــرض هلــا مــن خــال هــذه األجهــزة
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مشكلة الدراسة:
الباحثــة رصــد مــدى أتثــر تعــرض األســرة للمضامــن  ومــن خــال مــا ســبق حتــاول 
الرتفيهيــة يف وســائل اإلعــام علــى حتقيــق الرتابــط األســري وهــو مــا يثــر تســاؤل هــام 
يتمثــل يف: هــل جنحــت هــذه املضامــن الرتفيهيــة يف حتقيــق الرتابــط األســري مــن خــال 
جتمــع أفــراد األســرة ككل واختيــار حمتــوى ترفيهــي معــن والتعــرض لــه؟ أم ســاعدت هــذه 
املضامــن علــى توســيع الفجــوة بــن أفــراد األســرة أكثــر مــن خــال أحــد الدوافــع النفســية 
الــي تكمــن وراء التعــرض ملثــل هــذا احملتــوى الرتفيهــي والــي تتمثــل يف اهلــروب مــن الواقــع 
ومــن احليــاة الطبيعيــة الــي يعيشــها الفــرد ليبقــى كل شــخص منعــزاًل عــن األخريــن ويعيــش 
داخــل حالــة مــن احلــاالت االفرتاضيــة الــي خلقهــا لنفســه ابلتعــرض ملثــل هــذه املضامــن؟. 
وتســعى الباحثــة لعمــل دراســة كيفيــة مــن خــال مقابــات مــع عينــة مــن الوالديــن واألبنــاء 
علــى  ذلــك  وأتثــر  الرتفيهــي  للمحتــوى  التعــرض  املختلفــة يف  دوافعهــم  علــى  للتعــرف 

العاقــات األســرية بينهــم. 
  وتســعى الباحثــة للتعــرف علــى دور التجربــة الرتفيهيــة يف وســائل اإلعــام يف حتقيــق 
املتعــة لــدى املتلقــن علــى اختــاف خمرجاهتــا )املعرفيــة، النفســية، العاطفيــة( وانعــكاس 
ذلــك علــى العاقــات داخــل األســرة الواحــدة ســواًء ابملســاعدة علــى الرتابــط األســري أم 
ملزيــد مــن التفــكك واإلنعزاليــة داخــل األســرة الواحــدة، ويكمــن الرتكيــز علــى املضامــن 
الرتفيهيــة بشــكل خــاص حيــث أن املضامــن الرتفيهيــة مــن أكثــر املضامــن الــي قــد تســاعد 
علــى التقــارب بــن أفــراد األســرة لتشــارك جتربــة احلصــول علــى املتعــة. وتســتعن الباحثــة 
بنمــوذج يوضــح مــدى تعقــد جتربــة الرتفيــه اإلعامــي ودورهــا يف حتقيــق املتعــة وهــو منــوذج 
مت عرضــه مــن خــال دراســة )Vorderer et.al 2004( وهــو مــا ســتعرض لــه 

الباحثــة الحقــاً.

أهداف الدراسة:
رصــد أحــد النمــاذج النظريــة الــي توضــح مــدى تعقــد جتربــة الرتفيــه اإلعامــي ودورهــا . 1

يف حتقيــق املتعــة مبكوانهتــا املختلفــة )معرفيــة، نفســية، عاطفيــة(.
 حماولــة رصــد الدوافــع املختلفــة لتعــرض أفــراد األســرة املختلفــة للمضمــون الرتفيهــي  . 

مــن خــال االســتفادة مــن املداخــل النظريــة الــي اهتمــت بدراســة جتربــة الرتفيــه اإلعامــي.
التعــرف علــى أراء الوالديــن واألبنــاء يف أتثــر التعــرض للمحتــوى الرتفيهــي علــى الرتابــط . 3

األســري داخل أســرهم.
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أمهية الدراسة:
تكمــن األمهيــة النظريــة يف حماولــة تفســر منــوذج تعقــد جتربــة الرتفيــه اإلعامــي مبكوانهتــا . 1

املختلفة.
فيمــا تكمــن األمهيــة التطبيقيــة للدراســة يف إمكانيــة االســتفادة مــن الدوافــع املختلفــة .  

لتعــرض أفــراد األســرة ملضمــون الرتفيــه اإلعامــي ممــا يســاهم يف مراعــاة األمنــاط والدوافــع 
املختلفــة للمشــاهدة وتوظيفهــا لتحقيــق الرتابــط األســري بــن الوالديــن واألبنــاء.

الدراسات السابقة:
   حاولــت بعــض الدراســات الســابقة تفســر وظيفــة الرتفيــه اإلعامــي والتعــرف علــى 
األدوار املختلفــة الــي تقــوم هبــا وســائل اإلعــام للجمهــور وأوضحــت أحــد الدراســات 
أن وظيفــة الرتفيــه تعــد مــن أهــم الوظائــف الــي تقــوم هبــا وســائل اإلعــام للمتلقــي حيــث 
يتعــرض الفــرد خــال ممارســاته اليوميــة لعــدد مــن الوســائل اإلعاميــة املختلفــة الــي ينشــد 
مــن خاهلــا احلصــول علــى الرتفيــه واملتعــة الــي يشــعر هبــا بعــد التعــرض للوســيلة اإلعاميــة 

 ) Media Effects Theories 2017  (.الــي خيتارهــا
وأوضحت دراسة  ) Vorderer, et.al 2004, p 389(  أمهية وظيفة الرتفيه 

اإلعامــي فيمــا يلي:
التطــور الثابــت يف الوضــع االقتصــادي يف العديــد مــن املنــازل والــذي مســح مبزيــد مــن . 1

االســتثمارات يف جمال »منتجات الرتفيه اإلعامي« وذلك بشــكل مســتمر وأكثر غاءاً 
علــى مســتوى كل مــن األجهــزة »Hardware« الــي تتمثــل يف الشاشــات العماقــة 
وأجهــزة التلفزيــون والكمبيوتــر، وعلــى مســتوى الربامــج »Software« مثــل ألعــاب 

.Video Games الفيديــو
إن وســائل اإلعــام بشــكل عــام اخرتقــت جمــاالت وقطاعــات أكثــر يف احليــاة اليوميــة .  

للمجتمــع املعلومــايت، وإلن هنــاك العديــد مــن وســائل اإلعــام الــي تســتخدم يف مواقــف 
وســياقات متنوعــة وابلتــايل فــإن اســتخدامهم ألغــراض ترفيهيــة متزايــدة يعــد نتيجــة منطقيــة 
إذا أخــذان يف االعتبــار علــى ســبيل املثــال أن تطــور اهلاتــف احملمــول انتقــل مــن كونــه وســيلة 
بســيطة للتواصــل وحتــول إىل جهــاز متعــة متعــدد األغــراض، هــذا ومــن الواضــح أن الرتفيــه 

اإلعامــي مــازال يف تطــور وصعــود متزايــد.  
   وتعتــرب »وظيفــة الرتفيــة اإلعامــي« ســاحاً ذو حديــن إذ ميكــن أن تقــوم بتنفيــس 
املشــاعر الســلبية الــي يشــعر هبــا املتلقــي وحتــرره مــن األمل الــذي قــد يشــعر بــه، إال أهنــا يف 
ذات الوقــت قــد جتعــل اجملتمــع ســلبياً وبعيــداً عــن الواقعيــة وهــو مــا يزيــد مــن احتماليــة بــروز 
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االجتاهــات اهلروبيــة مــن الواقــع. وابلتــايل يظهــر بشــكل جلــي مــدى أمهيــة الــدور الرتفيهــي 
الــذي تقــوم بــه وســائل اإلعــام، إذ اليقتصــر فقــط علــى التســلية واالمتــاع وإمنــا ميكــن 
أن يتعــداه ملــا هــو أبعــد مــن ذلــك حيــث اإلشــباعات املعرفيــة والنفســية واالجتماعيــة 
املختلفــة الــي قــد تتحقــق لــدى املتلقــي، إذ يســاهم التعــرض للمحتــوى الرتفيهــي يف إاثرة 
مشــاعر معينــة مــن شــأهنا أن جتعــل األفــراد حيصلــون علــى املتعــة واللــذة الــي ينشــدوهنا، 
كمــا ميكــن أيضــاً مــن خــال التعــرض هلــذا احملتــوى الرتفيهــي أن حيصــل اإلنســان علــى كــم 
مــن املعلومــات الــي تســاق لــه بطريقــة غــر مباشــرة وممتعــة يف ذات الوقــت وهــو مــا جيعــل 

تفاعــل املتلقــي معهــا وأتثــره هبــا أفضــل وأقــوى وهبــذا يتحقــق لــه اإلشــباع املعــريف أيضــاً.
  فيمــا أوضحــت دراســة )جهــاد الغــرام و خالــد بلجوهــر 2017، ص 123( إن 
اإلعــام الناجــح هــو اإلعــام الــذي يهــدف إىل إشــباع احلاجــات النفســية للجماهــر 
وتلبيــة رغباهتــم وحتقيــق فائــدة ملموســة لديهــم، ومــن أهــم احلاجــات مــا يلي:)احلاجــة 
احلاجــة إىل دعــم االجتاهــات  احلاجــة إىل األخبــار،  املعلومــات والتســلية والرتفيــه،  إىل 
النفســية(..وابلتايل فــإن لإلعــام أمهيتــه وأتثــره النفســي يف ســلوك الفــرد واجلماعــة. 

واهتمــت بعــض الدراســات بتســليط الضــوء علــى اجلانــب املعــريف املرتبــط ابلرتفيــه أو 
كمــا ميكــن أن يطلــق عليــه الرتفيــه املعلومــايت )Infotainment( إذ يعــد اجلانــب 
املعــريف مــن أهــم مكــوانت حتقيــق املتعــة الناجتــة عــن التعــرض للمضامــن اإلعاميــة الرتفيهيــة 
حيــث جتــدر اإلشــارة إىل أمهيــة هــذا النــوع مــن املضامــن إذ أنــه جيمــع بــن املعلومــة والتعلــم 
وبــن القالــب الرتفيهــي التشــويقي الــذي جيــذب املتلقــي ملتابعــة هــذا احملتــوى ويســتقي 
مــن خالــه املعرفــة واملعلومــات دون بــذل جهــد واضــح منــه بــل علــى العكــس يقــدم هــذا 

القالــب للمتلقــي املعلومــة بشــكل غــر مباشــر ممــا يــؤدي إىل أتثــر أقــوى. 
 »Infotainment« أن مصطلح )Thussu 2015,p1( وأوضحت دراسة   
هــو مصطلــح جديــد جيمــع بــن املعلومــات والرتفيــه وقــد ظهــر هــذا املصطلــح يف هنايــة 
الثمانينــات مــن القــرن العشــرين يف الــوالايت املتحــدة األمريكيــة وتنامــى هــذا اللفــظ يف 
شــعبيته حــى أصبــح كلمــة متداولــة حبلــول التســعينيات مــن القــرن العشــرين، وقــد عــرف 
قامــوس »أوكســفورد« اإلجنليــزي هــذا املصطلــح أبنــه »إذاعــة أو نشــر املــواد الــي يقصــد 

هبــا الرتفيــه واإلخبــار«.  
 Soft( غالبــاً مبحتــوى األخبــار اخلفيفــة أو )ويرتبــط مصطلــح )الرتفيــه املعلومــايت  
بــن  النــوع مــن األخبــار جيمــع يف طياتــه  البعــض أن تقــدمي هــذا  News( إذ يعتــرب 
املعلومــة واإلطــار اجلــذاب يف ذات الوقــت ممــا يشــجع املتلقــي علــى التعــرض هلــذا احملتــوى 
والتأثر مبضمونه بشكل بسيط. كما أوضحت دراسة )Thussu 2015, p 1( أن 
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هــذه األخبــار هتــدف جلــذب املشــاهدين )املســتهلكن( مــع قليــل مــن االنتبــاه املطلــوب، 
إذ أهنــا توجــه  لنوعيــة مــن املشــاهدين الذيــن اعتــادوا علــى االنتقــال بــن القنــوات املختلفــة 
والقوالــب اإلعاميــة املتنوعــة وخاصــة حمتــوى االنرتنــت وأجهــزة املوابيــل الذكيــة، ابإلضافــة 
إىل احملفــزات البصريــة املكثفــة الــي تعــرض مــن خــال اليوتيــوب وغــره مــن مواقــع التواصــل 
االجتماعــي. ويف خــال العقــد املاضــي جنــح هــذا األســلوب مــن انتــاج األخبــار والتقــدمي 
داخــل »الــوالايت املتحــدة األمريكيــة«، مث توســع انتاجــه عامليــاً بســبب حمــاوالت القنــوات 
اإلخباريــة الوصــول لعــدد أكــرب مــن املشــاهدين واحلفــاظ عليهــم حــى الينصرفــوا ملشــاهدة 
 -BBC القنــوات األخــرى. ويف »بريطانيــا« أيضــاً – موطــن هيئــة اإلذاعــة الربيطانيــة
حيــث قاعــدة الرتفيــه فيهــا جتمــع بــن )األخبــار، التعليــم، والرتفيــه( والــي اكتســبت شــهرة 
أكثــر يف تســعينيات القــرن العشــرين، فقــد احتــذت BBC حــذو التجربــة األمريكيــة إذ 

أتثــرت الربامــج التلفزيونيــة الربيطانيــة بشــدة ابالجتــاه حنــو الرتفيــه املعلومــايت. 
   ونظــراً ألن تكلفــة انتــاج الربامــج والقصــص اإلخباريــة تعــد مكلفــة للغايــة فــإن القنــوات 
تلجــأ إىل جعــل أخبارهــا تظهــر بصــورة غــر منطيــة  التلفزيونيــة تضطــر ألن  واحملطــات 
وجذابــة حــى الختســر متابعيهــا فأخــذت ابلتــايل علــى عاتقهــا أن جتعــل مــن األخبــار 
مــادة مشــوقة وعمــدت إىل تقدميهــا بطريقــة غــر رمسيــة حــى حتافــظ علــى نســبة مشــاهدة 
عاليــة مــن قبــل اجلمهــور املســتهدف، كمــا جلــأت إىل جعــل القصــص اإلخباريــة تقــدم 
بشــكل درامــي مــن خــال أطــر االهتمامــات اإلنســانية وذلــك لكســب التعاطــف مــن قبــل 

اجلماهــر وجــذب اهتمامهــم للمتابعــة.
  وأهتمــت دراســة )Langman 2015, p1( بدراســة نــوع أخــر مــن مضامــن 
الرتفيه املعلومايت واخلاص ابملضامن الي تعىن بنمط احلياة إذ أوضحت الدراسة إن النمو 
املتزايــد لظاهــرة الرتفيــه املعلومــايت والــذي يعــىن بنمــط احليــاة Lifestyle واســتحواذه علــى 
الشــائعات الــي تلحــق املشــاهر )أخبــار النميمــة( البــد أن يتــم فهمــه واســتيعابه كجــزء مــن 
اجملتمــع االســتهاكي املعاصــر، ويعــد اجلــزء األساســي مــن الرتفيــه املعلومــايت ذلــك املتعلــق 
ابألخبــار اخلفيفــة )Soft News( والــي تعــىن ابلثقافــة الشــعبية، منــط احليــاة، الرتفيــه، 
وأخبــار املشــاهر »النميمــة«. فيمــا يتمثــل اهلــدف األقصــى للرتفيــه أو األخبــار يف قالبهــا 
الرتفيهــي املعلومــايت هــو انتــاج املتعــة أو الوعــد ابلســعادة ، فهــذه الصناعــة توفــر املنتجــات 

الثقافيــة الــي هتــدف إىل جعــل املســتهلك أســعد وليــس أفضــل. 
  فيمــا أوضحــت دراســة )Ramasubramanianm 2015, p126( إن 
أخبــار املشــاهر قــد تطــورت كاجتــاه شــعيب وحمبــوب لألخبــار اإلعاميــة الــي تناشــد نطــاق 
واســع مــن اجلماهــر ابجلمــع بــن الرتفيــه واألخبــار مــن خــال قنــوات الرتفيــه املعلومــايت 
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مثــل: التلفزيــون، اجملــات، مواقــع االنرتنــت، ووســائل التواصــل االجتماعــي. 
الباحثــن  إن   )Feeley 2012, pp 467,474( دراســة  أوضحــت     كمــا 
علــى مــدار النصــف قــرن األخــر بــدأوا يف استكشــاف كيــف أن أخبــار النميمــة )ســواًء 
كانــت منطوقــة، مطبوعــة، مذاعــة أو مدونــة علــى مواقــع وصفحــات اإلنرتنــت( ميكــن 
اجملتمــع.  يف  املوجــودة  واالجتماعيــة  الثقافيــة  السياســية،  القيــم  دعــم  يف  تســتخدم  أن 
 Online ( كمــا أن الباحثــن بــدأوا يف اكتشــاف عــامل منيمــة املشــاهر االلكرتونيــة

 .)Celebrity Gossip
   وجتــدر اإلشــارة أن انتشــار وســائل اإلعــام اجلديــد مــن أكثــر العوامــل الــي ســاعدت 
علــى توســع جمــاالت الرتفيــه املعلومــايت وتزايــد أشــكاله والقوالــب الــي تقــدم هــذا النــوع مــن 
املعلومــات إذ ســاعدت وســائل التواصــل االجتماعــي واإلعــام اجلديــد بصفــة عامــة علــى 

تبســيط  املعلومــات ومنحهــا صــورة أو أســلوب درامــي أكثــر تشــويقاً وجــذابً للمتابعــن.
  وأوضــح )Thussu  2015, p3( إن تقنيــة اإلعــام اجلديــد وخصائــص هــذا 
النــوع مــن اإلعــام جعــل هنــاك ربــط بــن هــذه الوســائل وبــن مصطلــح الرتفيــه املعلومــايت 

لعــدد مــن األســباب األتيــة:
مــع التاقــي املتزايــد واملتنامــي بــن أخبــار التلفزيــون والشــبكات اإلخباريــة علــى 	 

بــن اجليــل  الرتفيــه املعلومــايت اكتســب شــهرة مجاهريــة وخاصــة  فــإن  شــبكة اإلنرتنــت 
الرقمــي اجلديــد والذيــن حيصلــون علــى معلوماهتــم وأخبارهــم مــن خــال شــبكة اإلنرتنــت.

 ويف ظــل ســوق األخبــار الرقمــي والعاملــي فــإن املنظمــات اإلعاميــة اإلخباريــة 	 
جيــب عليهــا أن ترضــي وتشــبع احتيــاج متابعيهــا للمعلومــات وتصنيفهــا بطريقــة خمتلفــة.

- انتشــار املواقــع اإلخباريــة الــي تقــدم األخبــار اجملمعــة للمتلقــي علــى هيئــة روابــط 
مواقــع  أو   »Google, Flipboard« مثــل:  مــا،  مبوضــوع  تتعلــق   »Links«
التواصــل االجتماعــي مثــل: الفيــس بــوك وتويــرت، ابإلضافــة إىل األعــداد املتزايــدة مــن 
وأخــر  املهتــم أبحــدث  اجلمهــور  تــزود  والــي   News Apps اإلخباريــة  التطبيقــات 

األخبــار.
- االســتخدام املتزايــد لألجهــزة الذكيــة واللوحيــة والــي ميكــن اســتخدامها كتلفزيــون 

 .Online حممــول وهــو مــا مكــن اجلمهــور أن يكــون متواجــداً طــوال الوقــت
    ونظــراً ملــدى أمهيــة الــدور الــذي يقــوم بــه »الرتفيــه اإلعامــي« والتأثــرات املختلفــة 
الــي ترتتــب علــى التعــرض هلــذا النــوع مــن املضامــن اإلعاميــة، فقــد أصبــح دراســة ظاهــرة 
البحــوث اإلعاميــة  تواجــه جمــال  الــي  التحــدايت  أبــرز  مــن  الرتفيــه اإلعامــي واحــدة 
ونظــرايت االتصــال خــال الفــرتة احلاليــة إذ اهتمــت عــدد مــن الدراســات مبحاولــة تفســر 
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الوظيفــة الرتفيهيــة لوســائل اإلعــام  مــن خــال بعــض املداخــل النظريــة الــي تفســر هــذه 
الظاهــرة وتعــد )نظريــة الرتفيــه Entertainment Theory( أحــد أهــم النظــرايت 
الــي تفســر وظيفــة الرتفيــه اإلعامــي إذ هتتــم هــذه النظريــة مبــا يفعلــه احملتــوى الرتفيهــي 
الــي يســتخدم  الكيفيــة  إشــباعات، وتبحــث يف  مــن  لــه  الــذي يقدمــه  للجمهــور ومــا 
مــن خاهلــا اجلمهــور وســائل اإلعــام لكــي ينجــز األعمــال الضروريــة ابلنســبة له.فهــي 
تعــد مــن النظــرايت النفســية الــي اهتمــت ابلتعــرف علــى »الرتفيــه كعمليــة ســيكولوجية«. 

)Baran and Davis 2009, pp 255-259(
  فيمــا ركــزت بعــض الدراســات علــى املداخــل النظريــة الــي تفســر العمليــات النفســية 
 Vorderer et.al 2004(  املصاحبــة للتعــرض للمحتــوى الرتفيهــي مثــل دراســة
p 391,( الــي أوضحــت أن نظريــة »Mood management« واحــدة مــن 
النظــرايت النفســية املتطــورة الــي حاولــت شــرح عمليــة اختيــار املنتــج الرتفيهــي مــن قبــل 
اجلمهــور والــي تفســر وتشــرح أن االختيــار قائــم علــى رغبــة املســتخدمن املســتمرة يف 

ضبــط مزاجهــم.
    فيمــا اهتمــت بعــض الدراســات برصــد أتثــر التعــرض لوســائل اإلعــام علــى 
األســرة وعاقــات األفــراد داخــل نطــاق األســرة الواحــدة مثــل دراســة )عــويف مصطفــى 
إن وســائل اإلعــام ومــا  أوضحــت  الــي   )463 2016، ص  أمحــد  بعطــوش  وبــن 
صاحبهــا مــن ثــورة تكنولوجيــة وتطــور متواصــل لــألدوات الرقميــة مــن العناصــر الــي 
أثــرت علــى األســرة..،إذ تغــرت العاقــة التقليديــة للمســتهلك هلــذه األدوات وأصبحــت 
أساســية فحســب يف  الــي يصعــب الســيطرة عليهــا حاليــاً، ال تعــد  وســائل اإلعــام 
احليــاة االجتماعيــة للفــرد بــل ســامهت يف إحــداث تغيــرات علــى عاقــات الفــرد مبحيطــه 
لذلــك فــإن التأثــرات االجتماعيــة  االجتماعــي وأبســرته وعاقــات األســر ابجملتمــع، 
لتكنولوجيــا االتصــال احلديثــة هــو تقليــص العاقــات وعــدم التكيــف مــع اآلخريــن وعــدم 

فتــح جمــاالت للحــوار والتفاعــل مــع اجملتمــع واألســرة. 
  وركــزت بعــض الدراســات علــى أتثــرات وســائل اإلعــام اجلديــد واهتمــت ابلتعــرف 
علــى أتثــرات هــذه الوســائل علــى العاقــات األســرية إذ اهتمــت دراســة )صاحــب أســعد 
التأثــرات واالنعاكاســات املختلفــة لوســائل اإلعــام اجلديــد  2017( ابلتعــرف علــى 
علــى الشــباب العراقيــن وبلغــت عينــة الدراســة 489 مــن الشــباب اجلامعــي. وأوضحــت 
الدراســة إن وســائل اإلعــام اجلديــد ســامهت يف زايدة الفرقــة بــن أفــراد األســرة حيــث 
الكمبيوتــر أو  أمــام شاشــات  الفــراغ  أوقــات  أفــراد األســرة وقضــاء أغلــب  انشــغال  أن 

ابســتخدام اهلاتــف احملمــول يــؤدي إىل زايدة املســافات بــن األفــراد داخــل األســرة. 
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   فيما ركزت دراسة )حممود عبد اجلواد 2016، ص 493( على األاثر االجتماعية 
لوســائل اإلعــام وحتديــداً التلفزيــون وأثــره علــى األســرة والعاقــات األســرية، إذ أوضحــت 
الدراســة إن للتلفزيــون أاثراً اجتماعيــة ابرزة علــى الفــرد واألســرة واجملتمــع، وأنــه اصبــح 
عنصــر جــذب لألســرة ملــا يقدمــه مــن مــواد إعاميــة شــيقة..كما أن هنــاك أحــداث معينــة 
جتتمــع حوهلــا األســرة أمــام التلفزيــون ملتابعــة هــذه األحــداث ومنهــا مــا يبــث علــى اهلــواء 
مباشــرة فتتابعــه األســرة الكتســاب املعلومــات ومتابعــة األحــداث وللقضــاء علــى امللــل 

داخــل املنــزل. 

منــوذج يوضــح جتربــة الرتفيــه اإلعامــي ودورهــا يف حتقيــق املتعــة مبكوانهتــا املختلفــة 
)معرفيــة، نفســية، عاطفيــة(:

    يعــرض اجلــزء التــايل لنمــوذج توضيحــي يوضــح مــدى تعقــد جتربــة الرتفيــه اإلعامــي 
ومــدى قــدرة هــذا احملتــوى علــى حتقيــق املتعــة لــدى املتلقــن املتابعــن ملثــل هــذا النــوع مــن 
املضامــن اإلعاميــة، ويعــد هــذا النمــوذج جمــرد منــوذج مبدئــي حيتــاج إىل تطويــر كمــي 
إمبريقــي مــن خــال عــدد مــن األحبــاث والفــروض الــي ختتــرب مــدى صحــة هــذا النمــوذج 

ومكوانتــه املختلفــة.
  ويفــرتض النمــوذج احلــايل أن التعــرض للمحتــوى الرتفيهــي )كمتغــر مســتقل( يــؤدي 
لــدى املتلقــي )كمتغــر  إىل حتقيــق املتعــة – مبكوانهتــا النفســية، املعرفيــة، العاطفيــة - 
اتبــع(، ويتوســط هذيــن املتغريــن عــدد مــن املتغــرات الوســيطة الــي تشــمل ) دوافــع الفــرد 

املتلقــي واهتمامــه مبــا يقــدم مــن خــال تلــك الوســائل(.
  وكمــا يظهــر مــن الشــكل رقــم )1( فــإن هنــاك متطلبــات أو شــروط جيــب أن تتوفــر 
لــدى كل مــن املتلقــي الــذي يتعــرض هلــذا النــوع مــن احملتــوى الرتفيهــي وأيضــاً متطلبــات 
وشــروط خاصــة بطبيعــة احملتــوى اإلعامــي الرتفيهــي املقــدم حيــث ميكــن مــن خــال 

النمــوذج اســتنتاج مــا يلــي:
جيــب أن تتوفــر بعــض الدوافــع النفســية لــدى األفــراد املتعرضــن للمحتــوى الرتفيهــي . 1

ليتحقــق هلــم املتعــة واإلاثرة املرغوبــة مــن خــال هــذا النــوع مــن احملتــوى، وهــذه الدوافــع قــد 
تكــون نفســية »الرغبــة يف اهلــروب مــن الواقــع، أو التحكــم يف املــزاج«ـ أو قــد تكــون دوافــع 
اجتماعيــة »املنافســة والرغبــة يف اإلجنــاز«. كمــا أن هنــاك بعــض الشــروط أو املتطلبــات 
الــي قــد تكــون ســابقة للتعــرض هلــذا احملتــوى والــي تتمثــل يف رغبــة الفــرد يف احلصــول علــى 

اإلاثرة واهتمامــه ابحملتــوى املقــدم، وقدرتــه علــى التفاعــل مــع هــذا املضمــون.
كلمــا توفــر لــدى الفــرد دوافــع اهلــروب مــن احليــاة الواقعيــة كلمــا كان أكثــر حبثــاً عــن .  
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املتعــة الــي ينشــد حتقيقهــا مــن خــال احملتــوى الرتفيهــي املقــدم مــن قبــل وســائل اإلعــام.
كلمــا متتعــت الوســيلة اإلعاميــة الــي تقــدم احملتــوى الرتفيهــي بعــدد مــن اخلصائــص . 3

اجلــذاب،  الشــيق  التصميــم  الصــورة،  املتطــورة والــي تكمــن يف )مجاليــات  التكنولوجيــة 
احملتــوى اجليــد اجلــاذب( كلمــا زاد مــن تعلــق الفــرد مبثــل هــذا النــوع مــن احملتــوى اإلعامــي 

وزادت احتماليــة متابعتــه لــه.
كلمــا زادت درجــة تفاعليــة الوســيلة »درجــة التفاعــل الــي يتمتــع هبــا احملتــوى« كلمــا . 4

زادت احتماليــة املتعــة الــي حيصــل عليهــا الفــرد مــن هــذا املضمــون. - وهــو مــا ينطبــق 
بشــكل أكــرب علــى اإلعــام اجلديــد ووســائل التواصــل االجتماعــي واحملتــوى الــذي يتابعــه 

األفــراد مــن خــال املواقــع التفاعليــة-.
تتحقــق املتعــة بعــدد مــن املكــوانت حيــث قــد تكــون متعــة نفســية تتمثــل يف رغبــة الفــرد . 5

يف التطهــر والتنفيــس عــن املشــاعر الســلبية الــي يتعــرض هلــا مــن خــال مشــاهدة بعــض 
املضامــن الــي تســاعده يف املــرح أو البــكاء ممــا جيعلــه يتخلــص مــن هــذه املشــاعر الســلبية 
الــي قــد يشــعر هبــا، أو قــد تكــون املتعــة احملققــة متعــة عاطفيــة تتمثــل يف الشــعور ابإلاثرة 
والتشــويق، أو قــد تكــون متعــة معرفيــة تتمثــل يف التعلــم واحلصــول علــى املعرفــة وهــو مــا 
 »Infotainment « ميكــن أن نطلــق عليــه احملتــوى املعلومــايت الرتفيهــي فيمــا يعــرف بـــ

– وهــو مــا ســتعرض لــه الباحثــة الحقــًا-.
 هنــاك عــدد مــن مظاهــر املتعــة الــي ميكــن اســتخدامها كوســائل لقيــاس املتعــة عنــد  . 

مــن  النــوع  هــذا  مثــل  لقيــاس  الــي جتــرى  التجريبيــة  املســتخدم – خاصــة يف األحبــاث 
املضامــن- والــي تتمثــل يف الضحــك كدليــل علــى الراحــة النفســية أو الســعادة عنــد 
مشــاهدة مضمــون مضحــك مثــًا، اخلــوف أو الشــعور بعــدم الراحــة عنــد التعــرض حملتــوى 
رعــب أو مشــاهد خــوف مثــًا، مشــاعر الرفــق أو االهتمــام الــي قــد تظهــر عنــد التعــرض 
ملشــاهدة امليلودرامــا أو األغــاين العاطفيــة مثــًا، أو بعــض األحاســيس الــي تتعلــق ابإلجنــاز 
والكفــاءة الذاتيــة الــي تنتــج عــن بعــض ألعــاب الكمبيوتــر كنــوع مــن الرتفيــه التفاعلــي الــذي 

حيصــل عليــه الفــرد.
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شكل رقم )1( يوضح منوذج تعقد جتربة الرتفيه اإلعامي 
)Vorderer et.al 2004, p393(

هلــا  أصبــح  اإلعاميــة  الرتفيهيــة  التجربــة  أن  الســابق  العــرض  مــن خــال     ويظهــر 
العديــد مــن القوالــب الــي قــد جتمــع بــن نوعــن مــن املضامــن حيــث أصبــح تعبئــة عــدد 
مــن الرســائل اإلعاميــة يف أشــكال أو قوالــب جديــدة إجتاهــاً متزايــداً ولــه داللــة مؤخــراً 
مثــل ظهــور مصطلحــات كالرتفيــه املعلومــايت »Infotainment«، والتعلــم الرتفيهــي 
»Edutainment« والــذي يعــي التعلــم عــن طريــق احملتــوى الرتفيهــي ومــزج املضمــون 
التعليمــي املقــدم مــع قالــب الرتفيــه، ممــا يقــدم املعلومــات العلميــة بشــكل ترفيهــي جــاذب 

ومشــوق يف ذات الوقــت.

مضامن )الرتفيه املعلومايت » Infotainment«( يف الفضائيات العربية:
 الرامج الي تتناول أخبار املشاهر:.1

   إذ أصبحــت اجلماهــر تتفاعــل مــع هــذه النوعيــة مــن الربامــج الــي تقــدم أخبــار 
املشــاهر فيمــا يعــرف أبخبــار النميمــة، خاصــة حــن يتابــع اجلمهــور أخبــار املشــاهر الذيــن 
حيبوهنــم وخاصــة تلــك القصــص الــي تتنــاول خصائصهــم ومساهتــم الشــخصية وحياهتــم 

اخلاصــة فهــم يشــعرون ابلقــرب واحلميميــة مــع هــذه الشــخصيات.
مــن  النــوع  هــذا  وتقــدمي  انتــاج  علــى  العربيــة  الفضائيــة  القنــوات  تســابقت  وقــد      
الربامــج الــي تعتمــد علــى هــذه األخبــار كمــادة أساســية للمحتــوى املقــدم، فظهــر برانمــج 
»ET ابلعــريب« علــى شاشــة قنــاة MBC كنســخة عربيــة مقدمــة للربانمــج األمريكــي 
»Entertainment Tonight«، وخصــص الربانمــج فقراتــه املختلفــة للحديــث 



صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو
702 املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

عــن املشــاهر والنجــوم مــن كافــة أحنــاء العــامل ســواء مشــاهر العــامل العــريب أو هوليــوود 
أو حــى مشــاهر الســينما اهلنديــة والدرامــا الرتكيــة. ومل يغفــل الربانمــج متابعــة أنشــطة 
وحســاابت هــؤالء املشــاهر علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ليســهل علــى املشــاهد 
متابعــة جنمــه املفضــل مــن خــال منصــات وســائل اإلعــام االجتماعــي الــي ســهلت 

تواصــل اجلمهــور مــع املشــاهر. 
     كمــا قدمــت قنــاة »رواتان مصريــة« برانمــج »Arab wood« كتقليــد لربانمــج 
»ET ابلعــريب« يف أســلوب التقــدمي الــذي اعتمــده الربانمــج وحــى يف املضمــون املقــدم 
الــذي يعتمــد علــى أخبــار املشــاهر العــرب والعامليــن بشــكل أساســي مــع تتبــع أخبارهــم 

علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي املختلفــة. 
   وحرصــت قنــاة »MBC« علــى تقــدمي هــذا النــوع مــن الربامــج حــى بعــد توقــف 
برانمــج »ET ابلعــريب« إذ مت اســتبداله بربانمــج »Trending« الــذي تعتمــد فكرتــه 
بشــكل أســاس علــى متابعــة أخبــار املشــاهر مــن خــال مواقــع التواصــل االجتماعــي 
بشــكل خــاص وذلــك وفقــاً لتتبــع »هاشــتاج #« حمــدد يكــون مــن أكثــر الكلمــات تــداواًل 
بن رواد مواقع التواصل االجتماعي ويتم من خاهلا اســتعراض أخبار املشــاهر املختلفة 

.Gossip وتتبــع أخبــار النميمــة اخلاصــة هبــم
   كمــا تقــدم قنــاة »ديب الفضائيــة« برانمــج »The Insider« بنســخته العربيــة 
أخبــار وحيــاة  ليتنــاول  املقــدم  احملتــوى  تعريــب  مــع  الربانمــج األمريكــي  لــذات  كتقليــد 

العــريب. العــرب والشــخصيات العامليــة القريبــة مــن اجلمهــور  املشــاهر 
  ويعد هذا النوع من الربامج أحد االجتاهات الي تربط بن وســائل اإلعام التقليدية 
ووســائل اإلعــام اجلديــد مــن خــال التــزاوج الــذي يتــم بــن مــا يقــدم عــرب منصــات وســائل 

التواصل االجتماعي وما يقدم يف هذه الوسائل التقليدية.
 . :Lifestyle برامج أو قنوات 

  كمــا يقــدم حمتــوى الرتفيــه املعلومــايت مــن خــال عــدد مــن املضامــن أو القنــوات الــي 
تــروج هلــذا النــوع مــن املضامــن مــن خــال حماولــة اكســاب اجلمهــور معلومــات يف جمــاالت 
خمتلفــة يف قالــب ترفيهــي جــذاب ومشــوق يســاعد علــى تقــدمي املعلومــة ابلشــكل اجلــذاب 
املمتــع للمشــاهد حيــث جنــد بعــض الربامــج الــي تقــدم معلومــات عــن املوضــة واجلمــال 
ونصائــح للســيدات فيمــا يتعلــق ابجلمــال والصحــة والرشــاقة كمــا يف برانجمــي »جويــل« 
الفاشينســتا(  حتــدي   ( برانمــج  ظهــر  ومؤخــراً   MBC قنــاة  علــى  أحلــى«  »أنــِت  و 
تقــدمي  مــن خالــه  يتــم  الــي  املوضــة  برامــج  مــن  يعــد  والــذي   MBC 4 قنــاة  علــى 
النصائــح واملعلومــات للمــرأة يف كيفيــة تنســيق املابــس واأللــوان املناســبة لطبيعــة شــكلها 
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وقوامهــا مــن خــال املنافســة بــن عــدد مــن مؤثــري وســائل التواصــل االجتماعــي يف جمــال 
املوضــة واجلمــال، كمــا ظهــر برانمــج »مهســة« علــى قنــاة MBC الــذي يهتــم بتقــدمي 
النصائــح للمــرأة يف جمــال احليــاة العامــة ليغطــي جمــاالت املوضــة واألزايء، الطعــام وطــرق 
طهــي الوجبــات الصحيــة، اللياقــة والرشــاقة البدنيــة، الصحــة النفســية واجلســدية، الديكــور 
وترتيــب املنــزل. وتعــدى ذلــك إىل ظهــور قنــوات متخصصــة يف هــذا اجملــال مثــل قنــاة » 

فاشــون يت يف FTV« املخصصــة لــألزايء واملوضــة.
 إىل جانــب ظهــور برامــج هتتــم ابلديكــور وكيفيــة تنســيق وترتيــب املنــزل كمــا يف برانمــج 
»املنــزل« علــى قنــاة »اليــوم- شــبكة أوربــت«، أو قنــاة متخصصــة يف ذلــك كمــا يف قنــاة 
واالهتمــام  الطهــي  وبرامــج  قنــوات  علــى  ينطبــق  األمــر  وذات   .»Fine Living«
إبعــداد األكات وكل مــا يهــم املــرأة يف اهتمامهــا ابلبيــت واألســرة مثــل مــا تقدمــه قنــاة 

.»Bein Gourmet« ســفرة«، أو »قنــاة فتافيــت«، أو قنــاة CBC«
3- برامج املسابقات:

  تعــد برامــج املســابقات مــن أكثــر النمــاذج الــي تقــدم املعلومــات يف قالــب مشــوق 
وترفيهــي جــاذب للمتلقــي حبيــث تســاعد علــى تثقيــف وامتــاع اجلمهــور يف ذات الوقــت، 
فهــي تتعتــرب منــوذج للرتفيــه املعلومــايت Infotainment ابلشــكل األمثــل ويذكــر يف 
هــذا الســياق علــى ســبيل املثــال: برانمــج »مــن ســربح املليــون«، وبرانمــج املســابقات 
األحــدث »اجلــدار The Wall« املقــدم علــى قنــاة MBC.كمــا الخيفــى الــدور 
الــذي تقدمــه األعمــال الدراميــة كوســيلة للرتفيــه إىل جانــب اكتســاب املعلومــات منهــا 

بشــكل غــر مباشــر.

الرتابط االسري والرتفيه »اهلروب أو احلضور/ التواجد االفرتاضي«:
  اهتمــت أحبــاث الرتفيــه اإلعامــي ابلتعــرف علــى العوامــل واألســباب الــي قــد تدفــع 
متعــددة  تفســرات  العلميــة  النظــرايت  معــن، وقدمــت  ترفيهــي  للتعــرض حملتــوى  الفــرد 
وحمتملــة لتعــرض الفــرد للمحتــوى الرتفيهــي املقــدم وذهبــت هــذه االفرتاضــات إىل ماهــو 
أبعــد مــن فكــرة التعــرض للتســلية فقــط، إذ يظهــر مــن خــال النظــرايت اإلعاميــة الــي 
حاولــت تفســر نظريــة الرتفيــه اإلعامــي - والــي مت العــرض هلــا مســبقًا- أنــه حــى إذا كان 
الدافــع والســبب الــذي جيعــل الفــرد يتعــرض حملتــوى الرتفيــه اإلعامــي هــو دافــع التســلية 
أو متضيــة وقــت الفــراغ واملتعــة فقــط، فــإن هــذا الدافــع ينطــوي علــى دوافــع أخــرى نفســية 

وعاطفيــة جتعــل الفــرد خيتــار أن يتعــرض حملتــوى ترفيهــي مــا دون غــره.
  ويعتــرب دافــع »اهلــروب مــن احليــاة الواقعيــة« مــن أهــم الدوافــع النفســية الــي قــد جتعــل 
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الفــرد خيتــار أن يتعــرض حملتــوى ترفيهــي معــن حيــث قــد يشــعر الفــرد بعــدم االرتيــاح يف 
حياته الفعلية الي يعيشــها ويرغب يف اهلروب من الضغوط النفســية واالجتماعية احمليطة 
بــه وهــو مــا يدفعــه للتعــرض لتجربــة الرتفيــه اإلعامــي إذ قــد يتفاعــل الفــرد مــع الشــخصيات 
الومهيــة واالفرتاضيــة الــي تقــدم لــه مــن خــال هــذا احملتــوى بــل وقــد يتعــدى ذلــك أن 
يتقمــص الفــرد أحــد هــذه األدوار أو الشــخصيات حــى يقنــع نفســه ابهلــروب مــن حياتــه 

الواقعيــة واالنغمــاس يف أدوار أخــرى.
األحبــاث  لــه  تقــدم  والــذي  »التواجــد«  أو  يســمى »ابحلضــور«  مــا  هنــاك  ويبقــى    
املختلفــة، ويقصــد بــه مــا حيــدث داخــل عقــل وفكــر مســتخدم وســائل اإلعــام – وخاصــة 
مستخدمي وسائل اإلعام اجلديد- عندما ينساقون إىل حمتوى مشوق معن، وينتقلون 
إىل مــكان وزمــان خيــايل ويشــعرون وكأهنــم يتفاعلــون مــع أفــراد ال تواجــد هلــم خــارج عقــول 
هــؤالء األفــراد. ووفقــاً لنمــوذج املتعــة – الــذي مت التعــرض لــه مســبقًا- ميكــن تفســر فكــرة 
اهلــروب أو احلضــور اخلــاص ابلتعــرض للمحتــوى الرتفيهــي إذ يفــرتض هــذا النمــوذج أن 
الــذي يتعــرض للمحتــوى الرتفيهــي وهــو مــا ميكــن  هنــاك متطلبــات خاصــة ابملشــاهد 
مــن خالــه توضيــح هــذه الفكــرة.إذ يتطلــب النمــوذج أن يكــون لــدى املشــاهد بعــض 
املتطلبــات أو الشــروط الســابقة للتعــرض للمحتــوى الرتفيهــي وهــذه الشــروط ميكــن إجيازهــا 

)Vorderer et.al  2004, pp 392,395,397( :فيمــا يلــي
ثقــة املشــاهد فيمــا يقــدم بــه مــن حمتــوى أي أن يصــدق املشــاهد أن مــا يشــاهده . 1

حقيقــي حيــث أن أي شــكوك حــول مــدى واقعيــة مــا يقــدم لــه فــإن ذلــك علــى الفــور مينــع 
وحيــول دون امتــام التجربــة الرتفيهيــة.

االهتمام ابلشــخصيات املقدمة له حبيث يشــعر املشــاهد بنوع من مشــاركة العواطف .  
مــع الشــخصية املقدمــة لــه وهــو مــا يســمى ابلتعاطــف Empathy والــذي يرتجــم إىل 

إمــا حــب أو كــره الشــخصيات يف القصــة املقدمــة.
3 .Para-social Relationships :تكوين العاقات ماوراء االجتماعية

مبعــىن التفاعــل واالرتبــاط مــع الشــخصيات حــى وإن كان هــذا التعاطــف عاطفــي أو 
ذهــي فقــط بــل ويف بعــض األحيــان ميكــن أن يصــل إىل االســتجابة والــرد علــى األبطــال 

أو حــى توجيــه احلديــث هلــم.
  حيــث أن املشــاهد يتمــىن أن يبقــى علــى تواصــل مــع هــؤالء الذيــن حيــب أن يشــاهدهم 
على الشاشــة ويعتربهم أهنم  أشــخاص حقيقيون ويشــعرون وكأهنم يرتبطون معهم حبياهتم 
وتفاعاهتــم الشــخصية وذلــك بســبب أن زاويــة الكامــرا تعطــي املشــاهد إحيــاءاً وومهــاً أبنــه 

املقصــود ابلشــكل املباشــر، وهــذا التفاعــل هــو الــذي خيلــق املتعــة.
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شعور املشاهد أبنه انتقل زمانياً ومكانياً مع األبطال إىل مكان األحداث.. 4
اهتمــام الشــخص ابملوضــوع أو املشــكلة أو جمــال املعرفــة املقــدم مــن خــال احملتــوى . 5

الرتفيهــي.
حيــث إذا كان املشــاهد الميلــك أي اهتمــام مبجــال احملتــوى املقــدم فســيقاوم ابلتــايل 
التغلغل يف موضوع ما وهكذا فلن يتم الرتفيه أو اإلمتاع املطلوب. فيما إذا كان احملتوى 
يقدم املعلومات الي تناســب وتوافق اهتمامات املشــاهد فإهنم ابلتايل ســوف يســتجيبون 

هلــذه الربامــج عــن عمــد وقصــد وبذلــك فالرتفيــه أو اإلمتــاع أكثــر احتمــااًل أن حيــدث.
يظهــر مــن خــال العــرض الســابق أن هنــاك متطلبــات وشــروط ســابقة حلــدوث املتعــة 
الفــرد، وتعتــرب هــذه الشــروط  الــي يتعــرض هلــا  التعــرض للتجربــة الرتفيهيــة  الناجتــة عــن 
أساســا للتعــرض للمحتــوى الرتفيهــي املــراد، إذ البــد مــن توافــر االهتمــام لــدى الشــخص 
واالســتعداد ألن يندمــج ويتوحــد مــع الشــخصيات املقدمــة يف احملتــوى الرتفيهــي لدرجــة 
متكنــه مــن التوحــد مــع هــذه الشــخصيات أحيــاانً أو التفاعــل معهــا كمــا لــو أن هنــاك رابــط 
زمــاين ومــكاين جيمــع بينهــم، وجتــدر اإلشــارة أنــه فيمــا اعتــرب البعــض أن هــذه الشــروط 
ســابقة حلــدوث عمليــة الرتفيــه أو املتعــة الناجتــة مــن التعــرض هلــذا احملتــوى، فقــط اعتــرب 
البعــض األخــر أن هــذه العوامــل تعــد نتائــج أو اســتجاابت حتــدث بعــد عمليــة املشــاهدة 
والتأثــر ابحملتــوى الرتفيهــي املقــدم وابلتــايل تعــد كدالئــل أو عامــات علــى االســتجابة 

وحــدوث املتعــة.
إمــا  الرتابــط األســري  قــد يؤثــر علــى  الرتفيهــي  التعــرض للمحتــوى  القــول أن  وميكــن 
ابلســلب أو ابإلجيــاب إذ ميكــن االفــرتاض أبن التعــرض ملثــل هــذا احملتــوى الرتفيهــي يكــون 
أكثــر تشــويقاً وإمتاعــاً حينمــا يتشــارك الفــرد مــع أفــراد أســرته وذويــه يف هــذه التجربــة، 
حيــث يتــم خلــق حالــة مــن الرتابــط واالجتمــاع حــول حمتــوى ترفيهــي مــا بــل والتأثــر أحيــاانً 
ابلشــخصيات املقدمــة إىل درجــة التعاطــف أو رفــض أحــد هــذه الشــخصيات واحلديــث 
عمــا يقــدم مــن حمتــوى ومشــاركة األحــداث املختلفــة مــع أفــراد األســرة ممــا يــؤدي إىل نــوع 
مــن الرتابــط والتألــف بــن األفــراد داخــل األســرة أو العائلــة الواحــدة وهــو مــا قــد يفســر 
لنــا أحيــاانً ميــل األشــخاص إىل مشــاركة جتربــة الذهــاب إىل الســينما مــع أفــراد أســرهتم 
أو أصدقائهــم وذلــك ملمارســة التجربــة الرتفيهيــة بشــكل مجاعــي ومشــاركة االنفعــاالت 
املختلفــة الــي قــد تنجــم عــن التعــرض هلــذا احملتــوى فيمــا يطلــق عليــه »عــدوى االنفعــاالت« 

إمــا ابلفــرح أو احلــزن أو غرهــا مــن املشــاعر املختلفــة.
  فيمــا علــى اجلانــب األخــر قــد يظهــر أن التعــرض هلــذا احملتــوى الرتفيهــي قــد ينجــم عنــه 
التباعــد والتنافــر بــن أفــراد األســرة الواحــدة إذا كان الدافــع وراء التعــرض هلــذا احملتــوى هــو 
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اهلــروب مــن احليــاة الواقعيــة واالنغمــاس يف حيــاة أخــرى افرتاضيــة ال وجــود هلــا ســوى يف 
خميلــة الفــرد وعقلــه، ممــا يــؤدي إىل مزيــد مــن العزلــة والتباعــد بــن أفــراد األســرة. وهــذا مــا 
يســتدعي إجــراء املزيــد مــن األحبــاث للتحقــق مــن مــدى صحــة الفرضيتــن الســابقتن وهــو 

مــا توصــي بــه الدراســة احلاليــة كمجــال للبحــوث املســتقبلية.

اإلطار املنهجي للدراسة:
أ منهج الدراسة:	-

   تعــد الدراســة مــن الدراســات الكيفيــة الــي تعتمــد علــى األســلوب الكيفــي يف تفســر 
بعــض الظواهــر واملشــكات اإلعاميــة، ابلتــايل فحــدود الدراســة تتمثــل يف الكشــف 
والتفســر للمشــكلة البحثيــة، وتعتمــد يف تطبيقهــا علــى خــربات املشــاركن مــع األخــذ يف 
االعتبــار العــدد احملــدود للعينــة املختــارة نظــراً ألن الرتكيــز يف هــذا النــوع مــن الدراســات 

يكــون علــى التحليــل والرصــد الكيفــي لــألراء واخلــربات الفعليــة.
 عينة الدراسة:--

تســعى الباحثــة لعمــل مقابــات مــع عينــة متاحــة مــن الوالديــن واألبنــاء داخــل األســرة 
الواحــدة وذلــك للتعــرف علــى الدوافــع املختلفــة للتعــرض للمحتــوى الرتفيهــي واإلشــباعات 
املتحققــة مــن التعــرض هلــذا احملتــوى إىل جانــب التعــرف علــى أتثــر التعــرض ملثــل هــذا 

احملتــوى لتحقيــق املتعــة مبختلــف مكوانهتــا وأثــر ذلــك علــى الرتابــط األســري.
      واعتمــدت الباحثــة علــى عينــة مــن 11 أســرة خمتلفــة علــى أن ميثــل األســرة أحــد 
الوالديــن ) أب أو أم( ، وأحــد األبنــاء )يــرتاوح أعمارهــم مــن 16 حــى 30 عامــاً( علــى 
أن يكــون األســرة ككل تقيــم مــع بعضهــا يف منــزل واحــد للتحقــق مــن أهــداف الباحثــة 
مــن املقابــات، وابلتــايل بلغــت العينــة )22 مقابلــة(. ومت إجــراء املقابــات خــال شــهر 

نوفمــرب 2018.
ج- تساؤالت الدراسة:

ماهي الوسيلة اإلعامية الي تعد أكثر جذابً عند التعرض للمضمون الرتفيهي؟. 1
ماهيــة االحتياجــات املختلفــة )نفســية، اجتماعيــة، ثقافيــة، شــخصية( الــي يســاعد .  

التعــرض ملضمــون وســائل اإلعــام يف اشــباعها؟
الرتفيهــي . 3 للمحتــوى  التعــرض  مــن  إشــباعها  املتلقــي  حيــاول  الــي  الدوافــع  ماهــي 

اإلعامــي؟
ماهيــة طقــوس متابعــة الفــرد للمحتــوى الرتفيهــي؟ ) مبفــرده أم مــع أســرته أم مــع األقــران . 4

واألصدقاء(؟
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كيف ميكن أن تساعد هذه املضامن الرتفيهية على حتقيق الرتابط األسري؟. 5
ماهية اجلوانب الي ميكن أن يؤدي من خاهلا التعرض للمحتوى الرتفيهي للتفكك .  

األسري؟
د- أداة الدراسة:

األســر  الوالديــن واألبنــاء يف  مــع  املتعمقــة  املقابــات  أداة  علــى  الدراســة  اعتمــدت   
املختلفــة مــن خــال حتديــد بعــض العناصــر كدليــل للمقابلــة تناولــت حتديــد نــوع الوســائل 
اإلعاميــة الــي يتعــرض هلــا كل مــن الوالديــن واألبنــاء) تقليديــة أم جديــدة(، واالحتياجــات  
والدوافــع املختلفــة الــي يتــم اشــباعها مــن خــال التعــرض للوســيلة، إىل جانــب التعــرف 
علــى الطقــوس املختلفــة الــي تصاحــب متابعــة الفــرد للمحتــوى الرتفيهــي داخــل األســرة 
الواحــدة. وكيــف ميكــن أن تســاعد هــذه املضامــن والطقــوس املختلفــة علــى حتقيــق الرتابــط 

األســري؟
ه- مفاهيم الدراسة:

الوظيفــة الرتفيهيــة لإلعــام:  ابإلضافــة إىل مــا تقدمــه وســائل اإلتصــال مــن معلومــات 
معروفة، فهي تسوق لنا طوفاانً من املعلومات حتت ابب التسلية، كاألفام واملسلسات 
واألوبــرا اخلفيفــة، والــرواايت، وكلهــا حتتــوي علــى عناصــر واقعيــة ميكــن أن نتعلــم ونثــري 

ثقافتنــا منهــا.) فاطمــة حســن 2009، ص 31(
 وابلتــايل يقصــد ابلرتفيــه اإلعامــي الوظيفــة الــي حتققهــا املضامــن الــي مــن شــأهنا تقــدمي 

التســلية واملتعة للمتلقي ســواًء كانت متعة نفســية أم معرفية أم عاطفية.
أو  جتزئتهــا  اجتماعيــة الميكــن  إىل مجاعــة  األســرة  مفهــوم  يشــر  األســري:  الرتابــط 
تقســيمها إىل مجاعــات أخــرى، وتســتند يف وجودهــا إىل عــدد مــن العناصــر األساســية 

 )68 2013، ص  إهلــام عمــران  بيولوجيــة ونفســية وثقافيــة.) 
وميكــن تعريــف األســرة أبهنــا جمموعــة مــن التفاعــات الــي تتــم بــن أعضائهــا، وتربطهــم 
عاقــات يتصرفــون فيهــا علــى أســاس مــا يتوقعــه األفــراد مــن بعضهــم. ) ميــادة حممــود 

2015، ص 210(. 
الــي تدعــم متاســك األســرة  الســلوكيات  الرتابــط األســري إىل  وابلتــايل يشــر تعريــف 
الواحــدة وترابــط أفرادهــا فيمــا يتعلــق أبمنــاط وعــادات مشــاهدة املضمــون الرتفيهــي، وإذا 
كان هــذا املضمــون الرتفيهــي قــد يضمــن حتقيــق ترابــط بــن أفــراد األســرة الواحــدة أو 
الحيقــق ذلــك وهــو مــا حتــاول الباحثــة التعــرف عليــه مــن خــال مقابــات أحــد الوالديــن 
مــع أحــد األبنــاء داخــل األســرة الواحــدة والتعــرف علــى دوافــع وأمنــاط تعرضهــم للمضمــون 

الرتفيهــي املقــدم مــن خــال وســائل اإلعــام ) تقليديــة أم حديثــة(. 
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نتائج الدراسة:
مناقشة نتائج مقابلة األبناء والوالدين واإلجابة على تساؤالت الدراسة:	-أ

    قامــت الباحثــة بعمــل مقابــات مــع )11( أســرة خمتلفــة مــع مراعــاة أن يتــم متثيــل 
أحــد الوالديــن وأحــد األبنــاء مــن أفــراد األســرة الواحــدة ليكــون العــدد اإلمجــايل للمقابــات 
واألبنــاء يف  الوالديــن  مــن  دوافــع كل  علــى  ابلتعــرف  الباحثــة  واهتمــت  مقابلــة(   22(
التعــرض للمحتــوى الرتفيهــي ومــدى قــدرة هــذا احملتــوى علــى جعــل األســرة جتتمــع حــول 
هــدف أو مضمــون واحــد لاســتمتاع بــه، وهــل تعتــرب خــربة التعــرض للمحتــوى الرتفيهــي 
مــن اخلــربات الــي ميكــن أن جتمــع أفــراد األســرة حوهلــا أم تســاعد علــى مزيــد مــن التباعــد 

واالنعزاليــة بــن كا الطرفــن. 
من حيث الوسيلة الي يفضل أفراد العينة متابعة احملتوى الرتفيهي من خاهلا:. 1

       أوضحت غالبية العينة من األابء واألمهات )6 من 11( أهنم يفضلون متابعة 
احملتــوى الرتفيهــي مــن خــال »التلفزيــون« وذلــك لعــدد مــن األســباب الــي أوردت مــن 

خــال املقابلــة والــي مت تقدميهــا كالتــايل:
-  يعد التلفزيون أســهل اســتخداماً وموضع مصداقية وثقة ابلنســبة للوالدين أكثر من 

اإلنرتنت كوســيلة أكثر حداثة.
-  إن التلفزيون يساعد على املشاركة األسرية.

- يساعد منط التعرض للتلفزيون على االسرتخاء.
- يعرض التلفزيون ملضامن متواصلة دون انقطاع.

-  أوضحــت أحــد األمهــات أن التعــرض للتلفزيــون أســهل حيــث أنــه ميكــن متابعتــه 
أثنــاء ممارســة األعمــال املنزليــة.

كمــا أن التلفزيــون يعــد وســيلة اعتــاد األابء علــى متابعتهــا أكثــر مــن وســيلة أخــرى 	 
)التعــود(.

كما أن التلفزيون يقدم مضامن متنوعة.	 
     فيمــا أختــار بعــض الوالديــن وســيلة »االنرتنــت« – 5 أراء مــن 11- وذلــك 

األتيــة: لألســباب 
  ألنه يســتخدم يف الوقت املناســب له وحســب حاجته دون االرتباط مبواعيد عرض 	 

حمددة.
 كما أنه حيتوي على أكثر من وجهة نظر.	 
 ميلك »اإلنرتنت« ميزة التفاعل وإضافة وجهة نظر أو تعليق.	 
كما أنه يف االنرتنت ميكن اختيار املصدر.	 
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 أوضــح الوالديــن أهنــم اليفضلــون التلفزيــون نظــراً ألنــه يعطــي وجهــة نظــر حمــددة 	 
حقيقيــة. ابلضــرورة  التكــون  وأحيــاانً  مفروضــة 

واتفــق مــع ذلــك أحــد األابء الــذي أوضــح أن االنرتنــت يقــدم موضوعــات متنوعــة 	 
وحديثــة.

وابلنســبة لألبنــاء فقــد أوضحــت املقابــات أهنــم يفضلــون »األنرتنــت«  )10 أراء مــن 
أصــل 11( وذلــك لألســباب األتيــة:

ســهولة  احلصــول علــى املضامــن الــي يرغــب الفــرد يف متابعتهــا بســهولة ويســر وبــدون 	 
فواصــل أو انقطــاع حيــث ميكــن مــن خــال »اإلنرتنــت« ختطــي اإلعــاانت ومشــاهدة 

املضامــن املختلفــة يف الوقــت املناســب للفــرد.
وبــرر أحــد األبنــاء أن االنرتنــت يتيــح التواصــل مــع األصدقــاء ومشــاهدة احملتــوى الــذي 	 

يرغــب فيــه يف أي وقــت ويف أي مــكان.
إن االنرتنت يسهل على الفرد اختيار ما يريد مشاهدته يف أي وقت.	 
يعــد »اإلنرتنــت« األســرع واألقــرب ويتيــح التواصــل املباشــر والســريع، كمــا أنــه أســهل 	 

وأســرع يف الوصــول هلــذه املضامــن الرتفيهيــة.
وجــاء تفضيــل »االنرتنــت« مــن أحــد األبنــاء ألنــه بوابــة مفتوحــة ومتنوعــة وأســرع 	 

وأســهل.
يساعد »اإلنرتنت« على زايدة معرفة الفرد. 	 
ميكن من خال »اإلنرتنت« التحكم يف العرض وتكرار جتربة املشاهدة.	 
فيمــا اختلــف مــع مــا ســبق أحــد األبنــاء حيــث أوضــح أن التلفزيــون حماولــة لابتعــاد 	 

عــن كثــرة اســتخدام املوابيــل.
االحتياجات الي يلجأ أفراد العينة إلشباعها من خال متابعة وسائل اإلعام:.  

تنوعــت وتعــددت االحتياجــات الــي يبحــث األابء واألمهــات عــن إشــباعها مــن خــال 
التعــرض لوســائل اإلعــام مابــن احتياجــات شــخصية، اجتماعيــة، ثقافيــة وأخــرى نفســية 
حيــث متثلــت االحتياجــات الشــخصية يف احلاجــة للبحــث عــن املتعــة واهلــدوء ابإلضافــة 
إىل احلاجــة لتعلــم شــئ جديــد، وأخــرى خاصــة ابلتخلــص مــن التوتــر والتســلية ومتضيــة 

الوقــت.
االجتماعيــة  املواقــف  مــن  للتعلــم  احلاجــة  االجتماعيــة يف  االحتياجــات  متثلــت  فيمــا 

مــع األصدقــاء واألقــران. يقــدم  للحديــث عمــا  املختلفــة واحلاجــة 
وفيمــا يتعلــق ابالحتياجــات الثقافيــة فقــد متثلــت احتياجــات األابء واألمهــات لــزايدة 
معلوماهتــم العامــة وثقافتهــم الشــخصية واحلاجــة لإلطــاع علــى ثقافــات ومعــارف خمتلفــة.
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وابلنســبة لاحتياجــات النفســية فقــد متثلــت االحتياجــات يف التعــرض لوســائل اإلعــام 
كوســيلة للهــروب للتنفيــس والتخلــص مــن املشــاكل اليوميــة إىل جانــب التحكــم يف املــزاج 

العــام للوالديــن.
كمــا تنوعــت وتعــددت االحتياجــات الــي يبحــث األبنــاء عــن إشــباعها مــن خــال 
التعــرض لوســائل اإلعــام مابــن احتياجــات شــخصية، اجتماعيــة، ثقافيــة وأخــرى نفســية 
حيــث متثلــت االحتياجــات الشــخصية يف التســلية ومتضيــة الوقــت وتعلــم شــئ جديــد 
وأيضــاً البحــث عــن املتعــة واهلــدوء، فيمــا متثلــت االحتياجــات االجتماعيــة يف احلاجــة 
للتعلــم مــن املواقــف االجتماعيــة املختلفــة واحلاجــة للتفاعــل مــع الشــخصيات املقدمــة.

وفيمــا يتعلــق ابالحتياجــات الثقافيــة فقــد متثلــت احتياجــات األبنــاء لــزايدة معلوماهتــم 
العامــة وثقافتهــم الشــخصية واحلاجــة لإلطــاع علــى ثقافــات ومعــارف خمتلفــة وأيضــاً 

احلصــول علــى معــارف ومعلومــات جديــدة.
وابلنســبة لاحتياجــات النفســية فقــد متثلــت احتياجــات األبنــاء يف التعــرض لوســائل 
اإلعــام كوســيلة للهــروب مــن احليــاة الواقعيــة والتنفيــس والتخلــص مــن املشــاكل اليوميــة 

والتحكــم يف املــزاج العــام.
احملتــوى . 3 ومتابعــة  ملشــاهدة  العينــة  أفــراد  تدفــع  قــد  الــي  الدوافــع  حيــث  مــن 

الرتفيهــي:
    اختلفــت الدوافــع الــي أوردهــا األابء واألمهــات الــي جتعلهــم يشــاهدون احملتــوى 

الرتفيهــي وتنوعــت الدوافــع واألســباب كالتــايل:
التســلية ، الرتفيــه، التعلــم مــن املوقــف املختلفــة واإلملــام ابلعــامل احمليــط يعــد أحــد أهــم 	 

الدوافــع الــي تدفعهــم ملشــاهدة احملتــوى الرتفيهــي.
متضية بعض أوقات الفراغ.	 
معرفة اجلديد واكتساب خربات جديدة.	 
متابعة حدث ما أو للرتفيه بشكل عام.	 
الضحك واملتعة الي حيصل عليها من مشاهدة املضمون املقدم.	 
تفريغ طاقة الضغط اليومي. 	 
التخلص من عناء اليوم الطويل.	 
اهلروب من الواقع الصعب.	 
التعرف على ثقافات الغر.	 
التعرف على أحدث التطورات يف جماالت عدة مثل املوضة واملسابقات وغرها.	 
التخلص من التوتر.	 
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وأوضح أحد األابء أن املتعة تتمثل يف التخلص من التوتر وضغوط احلياة.	 
وفيمــا يتعلــق بدوافــع تعــرض األبنــاء للمحتــوى الرتفيهــي فقــد أوضــح أحــد األبنــاء أنــه 
يســاعد يف التخفيــف مــن حالــة التوتــر والضغــوط النفســية وأحيــاانً اهلــروب مــن احليــاة 

الواقعيــة.
فيمــا أوضــح أخــر أنــه يشــاهد هــذه املضامــن للهــروب مــن امللــل. »اهلــروب مــن امللــل 	 

والروتــن اليومــي«، أو »التخلــص مــن حالــة امللــل«.
وأوضــح أحــد األبنــاء أنــه يشــاهد هــذه املضامــن لتقضيــة وقــت الفــراغ واالســتمتاع 	 

مبشــاهدة بعــض املضامــن كاألفــام وغرهــا. 
لديهــا يف 	  الرايضيــة  الدوافــع  تشــبع  املضامــن  هــذه  إن  األبنــاء  إحــدى  وأوضحــت 

التعــرف علــى األحــداث الرايضيــة وأهنــا تســتمع مبشــاهدة احملتــوى الدرامــي لنقــده والتمتــع 
بــه.
وأوضحــت أخــرى أهنــا تســعى للتســلية وقضــاء وقــت الفــراغ يف متابعــة هــذا املضمــون 	 

مــع األســرة، »مســلية«، »التســلية والتنفيــس عــن النفــس«.
فيما ظهر دافع أخر يتمثل يف الشعور ابحلنن إىل املاضي)نوستاجليا(.	 
مــن حيــث املظاهــر الــي تصاحــب متابعــة أحــد املضامــن الرتفيهيــة »حتقيق املتعة« . 4

فهــي تتمثــل فيمــا يلي:
مشــاهدهتم ألحــد  أثنــاء  للوالديــن  حتــدث  قــد  الــي  املختلفــة  املظاهــر  تنوعــت      
هــي  املظاهــر  هــذه  أهــم  مــن  أن  العينــة  أراء  غالبيــة  أوضحــت  إذ  الرتفيهيــة  املضامــن 
االهتمام ابلشــخصيات املقدمة إىل درجة التعاطف معها، إىل جانب االســتجابة لبعض 
الشــخصيات أو املواقــف الــي حتــدث يف مثــل هــذه املضامــن املقدمــة كاحلديــث مــع أحــد 
األبطــال أو الــرد عليــه أو اقــرتاح مــا ميكــن أن يقــوم بــه شــخص مــا يف موقــف معــن. 

الوجــداين(  )التعاطــف والتقمــص 
املضمــون 	  هــذا  متابعــة  عنــد  الفــرد  يشــعر  قــد  أنــه  األمهــات  أحــد  كمــا أوضحــت 

املقدمــة. األماكــن  أو  الشــخصيات  مــع  ومكانيــاً  زمانيــاً  انتقــل  أبنــه  الرتفيهــي 
    وفيمــا يتعلــق أبراء األبنــاء يف املظاهــر الــي تصاحــب مشــاهدة احملتــوى الرتفيهــي فقــد 
كانــت مشــاهبة إىل حــد كبــر للمظاهــر الــي حتــدث للوالديــن إذ أوضحــت غالبيــة األراء 
الــي قدمهــا األبنــاء أهنــم عنــد متابعــة أحــد املضامــن الرتفيهيــة فــإن هــذا يدفعهــم لاهتمــام 
ابلشــخصيات املقدمــة إىل درجــة التعاطــف معهــا والتأثــر هبــذه الشــخصية وســلوكياهتا، 
كمــا أكــدت بعــض األراء أن هــذه املضامــن تشــعر الفــرد أبنــه انتقــل زمانيــاً ومكانيــاً 
يتجاوبــون  أهنــم  األخــر  البعــض  أوضــح  فيمــا  املقدمــة،  األماكــن  أو  الشــخصيات  مــع 
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مــع الشــخصيات أو املواقــف املقدمــة وقــد تصــل إىل درجــة احلديــث مــع أحــد هــذه 
الشــخصيات أو األبطــال والــرد عليــه أو اقــرتاح مــا ميكــن أن يقــوم بــه هــذا الشــخص.

وهــو مــا خيتلــف مــع دراســة )Vorderer et.al  2004 ( الــي أوضحــت أن 
هنــاك متطلبــات وشــروط ســابقة حلــدوث املتعــة الناجتــة عــن التعــرض للتجربــة الرتفيهيــة الــي 
يتعرض هلا الفرد، وتعترب هذه الشروط أساسا للتعرض للمحتوى الرتفيهي املراد، إذ البد 
مــن توافــر االهتمــام لــدى الشــخص واالســتعداد ألن يندمــج ويتوحــد مــع الشــخصيات 
املقدمــة يف احملتــوى الرتفيهــي لدرجــة متكنــه مــن التوحــد مــع هــذه الشــخصيات أحيــاانً أو 
التفاعــل معهــا كمــا لــو أن هنــاك رابــط زمــاين ومــكاين جيمــع بينهــم، حيــث تعتــرب الدراســة 
احلاليــة أن هــذه املظاهــر تعــد اســتجاابت حتــدث بعــد عمليــة املشــاهدة والتأثــر ابحملتــوى 

الرتفيهــي املقــدم وابلتــايل تعــد كدالئــل أو عامــات علــى االســتجابة وحــدوث املتعــة.
مــن حيــث أراء األفــراد عينــة الدراســة فيمــا خيــص أتثــر مشــاهدة هــذه املضامــن . 5

علــى الرتابــط األســري.
   ظهــر مــن أراء غالبيــة العينــة مــن األابء واألمهــات أهنــم يفضلــون متابعــة احملتــوى 
الرتفيهــي مبفردهــم مبعــزل عــن أفــراد األســرة أو بعيــداً عــن األقــران واألصدقــاء وهــو مــا أظهــر 
غالبيــة األراء الــي تــرى أن مشــاهدة هــذه املضامــن الرتفيهيــة تــؤدي إىل التفــكك األســري 

واختلفــت األســباب الــي قدمــت كالتــايل:
 كل فــرد لــه ذوقــه اخلــاص الــذي خيتلــف عــن غــره وابلتــايل يفضــل كل فــرد مــن أفــراد 	 

األســرة مشــاهدة املضمــون الــذي يفضــل مبعــزل عــن غــره وابلتــايل فــإن مثــل هــذه املضامــن 
جتعــل كل فــرد يف عزلــة نتيجــة اختــاف اهتماماتــه.

 إن بعــض هــذه املضامــن  تدعــو إىل التوحــد مــع الشــخصيات املقدمــة األمــر الــذي 	 
يســاعد علــى التفــكك األســري.

تدعو بعض هذه املضامن إىل اهلروب من احلياة الواقعية.	 
 إن بعض هذه املضامن ختلو من غرس قيم الرتابط األسري.	 
االختاف يف أذواق االجيال اجلديدة عن ذوق األسرة العام.	 
إن تعــدد املضامــن الرتفيهيــة ووســائل العــرض هلــا- وخاصــة االنرتنــت-  يزيــد مــن 	 

إنفــراد كل فــرد مــن األســرة بــذوق خمتلــف.
   فيمــا أوضحــت بعــض أراء األابء واألمهــات يف العينــة أن هــذه املضامــن الرتفيهيــة 

تســاعد علــى الرتابــط األســري وذلــك لعــدد مــن األســباب الــي ذكــرت كالتــايل:
تســاعد هذه املضامن على جتمع أفراد األســرة الواحدة ملشــاهدة مثل هذه املضامن 	 

ومناقشــة موضوع واحد. 
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تساعد على نقل املعرفة واخلربة بن أفراد األسرة الواحدة.	 
تســاعد هــذه املضامــن علــى تبــادل معظــم أفــراد األســرة األراء واخلــربات املختلفــة فيمــا 	 

يشــاهدونه وهــو مــا يشــجع علــى التقــارب والرتابــط بينهــم.
واتفــق مــع ذلــك أحــد األابء الــذي أوضــح أن هــذه املضامــن ترفــع مــن املســتوى 	 

بــن أفرادهــا. التفاهــم  لــدى األســرة وزايدة  الثقــايف 
الــي 	  بــكاء..(  أو  فــرح، ضحــك  )ســواًء حــزن،  املختلفــة  االنفعــاالت  إن مشــاركة 

الواحــدة. تقــرب األســرة  الرتفيهــي ميكــن أن  مــن متابعــة هــذا املضمــون  حتــدث 
   فيمــا أوضحــت غالبيــة أراء العينــة مــن األبنــاء أهنــم يفضلــون متابعــة املضمــون الرتفيهــي 
مبفردهــم مبعــزل عــن األســرة أو األقــران واألصدقــاء، يف حــن أوضحــت بعــض األراء أهنــم 
يفضلــون متابعــة املضمــون الرتفيهــي مــع األســرة، وأوضحــت إحــدى األبنــاء أهنــا تفضــل 
متابعتهــا مــع األصدقــاء واألقــران، وهــو مــا قــد يظهــر أن متابعــة هــذه املضامــن قــد تشــجع 

علــى التفــكك األســري حيــث األســباب األتيــة:
تســاعد هــذه املضامــن علــى خلــق حالــة مــن العزلــة والتوحــد ألن كل فــرد مــن أفــراد 	 

األســرة لــه ذوقــه اخلــاص بــه.
االنغماس يف احلياة االفرتاضية الي التوجد سوى يف خميلة الفرد وعقله فقط.	 
إن هذه املضامن الرتفيهية احلالية ختلو من تدعيم قيم الرتابط األسري. 	 
إن كل فرد من أفراد األسرة يشاهد مضمون خمتلف عن األخر، كما أن االهتمامات 	 

ختتلف ابختاف األجيال.
إن كل فــرد يشــاهد املضامــن الرتفيهيــة مبفــرده واليتــم االلتقــاء األســري إال يف أضيــق 	 

احلــدود.
كمــا تنوعــت أراء األبنــاء الــي تــرى أن هــذه املضامــن الرتفيهيــة تســاعد علــى الرتابــط 

األســري حيــث األســباب التاليــة:
أوضــح أحــد األبنــاء أن هــذا املضمــون يســاعد علــى الرتابــط األســري حيــث تشــاهد 	 

األســرة العــروض مــع بعضهــا، وتتشــارك يف مناقشــة األخبــار واألحــداث املختلفــة.
فيمــا إتفــق معــه أحــد األراء األخــرى الــي تؤكــد أن مشــاهدة هــذه املضامــن تســاعد 	 

علــى الرتابــط األســري حيــث مشــاركة أفــراد العائلــة بعضهــم البعــض يف القيــام بنشــاط 
ترفيهــي معــن.

إن هــذه املضامــن جتمــع األســرة كلهــا أمــام شاشــة واحــدة ملتابعــة مضمــون واحــد وهــو 	 
مــا يســاعد علــى تقويــة العاقــة بــن أفــراد األســرة الواحــدة.

فيما أوضحت إحدى األبناء أن متابعة هذه املضامن تســاعد على الرتابط األســري 	 
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عند مشاهدهتا يف بعض األوقات مثًا عند تناول األكل.
كمــا أن هــذه املضامــن تســاعد علــى مشــاركة االنفعــاالت املختلفــة الــي حتــدث عنــد 	 

التعــرض هلــذا احملتــوى مــن حــزن أو فــرح أو ضحــك وغرهــا.
وأوضحــت إحــدى األبنــاء أهنــا تتشــارك املضمــون الــذي حتبــه مــع أختهــا يف نفــس 	 

الوقــت وتتشــارك احلديــث عنــه ومشــاهدته معهــا.
من حيث مضامن الرتفيه املعلومايت الي حترص العينة على متابعتها:.  

   أوضحــت غالبيــة العينــة مــن األابء واألمهــات أهنــا هتتــم مبتابعــة املضامــن الــي تقــدم 
ألمنــاط احليــاة املختلفــة »Life style Programs« والــي تقــدم معلومــات عــن 
احليــاة اليوميــة ونصائــح تفيــد يف جمــال التغذيــة والصحــة والرشــاقة وغرهــا مــن املوضوعــات 
املتعلقــة ابملنــزل مثــل الديكــور والطبــخ وغرهــا، حيــث تقــدم هــذه املضامــن املعلومــة 
بشــكل جــذاب يســهل مــن خــال متابعتــه التعــرف علــى معلومــات جديــدة واكتســاب 
خــربات ومهــارات خمتلفــة بشــكل غــر منطــي وغــر ممــل. وتلــى ذلــك اهتمــام عينــة الوالديــن 
مبتابعــة مضامــن برامــج املســابقات مث املضامــن الــي تقــدم ألخبــار املشــاهر وحياهتــم 

اخلاصــة.
مــن  أراء   8 األبنــاء –  مــن  العينــة  غالبيــة  إتفقــت  فقــد  األبنــاء  أراء  ومــن حيــث    
أصــل 11- مــع أراء عينــة الوالديــن مــن حيــث أهنــم يهتمــون مبتابعــة مضامــن الرتفيــه 
املعلومــايت الــي تعــرض ألمنــاط احليــاة املختلفــة »Life Style Program« حيــث 
تســاعدهم علــى التعــرف علــى خــربات ومهــارات خمتلفــة تتعلــق ابحليــاة اليوميــة وتفيدهــم 
يف معرفــة املهــارات واملعلومــات املفيــدة الــي تتعلــق مبجــال األزايء واملوضــة واجلمــال أو 
منــط احليــاة املختلــف يف التعامــل مــع املواقــف اليوميــة واملشــكات احلياتيــة املختلفــة وكيفيــة 
التغلــب عليهــا ومواجهتهــا. وتلــى ذلــك متابعــة مضامــن املســابقات املختلفــة الــي تعطــي 
املعلومــات العامــة واملتخصصــة يف جمــاالت خمتلفــة يف إطــار قالــب تشــويقي وجــذاب 

ويدعــو للمتابعــة والتعلــم.
مــن حيــث املتعــة املعرفيــة – حتديــدًا- الــي تتحقــق لــدى متابعــة مضامــن الرتفيــه . 7

املعلومايت.
   أوضحــت مقابــات الوالديــن أن الدافــع املعــريف األساســي يتمثــل يف اكتســاب 
مهــارات جديــدة ومعلومــات أكثــر يف جمــال االهتمــام، إىل جانــب متــع معرفيــة أخــرى 

تتمثــل يف:
التعرف على املهارات الشخصية اجلديدة.	 
إضافة معلومات جديدة يف اجملاالت املختلفة.	 



715

صال - العدد ) 30 (  يوليو / سبتمرب - 2020
ث االعالم واالت

املجلة العربية لبحو

املجلة العربية لبحوث االعالم واالتصال

التعرف على املشكات واحللول املقرتحة هلا واملساعدة يف أخذ احلذر.	 
معرفة معلومات جديدة عن أماكن وشخصيات وبلدان مل نعرف عنها من قبل.	 
وأوضح أحد األابء أن التعلم يف حد ذاته ينطوي على متعة.	 

فيمــا أوضحــت مقابــات األبنــاء أن الدافــع املعــريف األساســي للتعــرض ملضامــن الرتفيــه 
املعلومــايت يتمثــل يف املســاعدة يف التعــرف علــى الثقافــات املختلفــة، إىل جانــب متــع 

معرفيــة أخــرى تتمثــل يف:
تعلــم أشــياء جديــدة تفيــد الفــرد يف حياتــه، »تعلــم شــئ جديــد«، أو »معلومــات 	 

جديــدة«.
االستفادة من املعلومات املقدمة.	 
االستفادة من اخلربات والتجارب وأمناط التفكر املختلفة.	 
كمــا أوضــح أحــد األبنــاء أنــه يتعــرض هلــذه املضامــن حــى يوســع أفــق املعرفــة أبمنــاط 	 

احليــاة املختلفــة حيــث إن املتعــة الرتفيهيــة تكمــن يف التعلــم ومعرفــة أمنــاط حيــاة خمتلفــة.
فيمــا أوضحــت إحــدى األبنــاء أنــه ميكــن أن يكــون مشــاهدة هــذا احملتــوى املعلومــايت 	 

للرتفيــه فقــط.
وأوضحت أخرى أهنا تتعلم مهارات جديدة كالرسم، الطبخ، أو احلرف اليدوية.	 

ب- النتائج العامة للدراسة:
اختلفــت كل مــن أراء عينــة الوالديــن واألبنــاء فيمــا يتعلــق ابلوســيلة الــي يفضلــون . 1

متابعــة احملتــوى الرتفيهــي مــن خاهلــا حيــث مييــل األابء واألمهــات إىل متابعــة احملتــوى 
الرتفيهــي مــن خــال التلفزيــون ألنــه يعــد ابلنســبة هلــم وســيلة تتمتــع مبصداقيــة وثقــة أكــرب 
مــن االنرتنــت، كمــا أن التلفزيــون ابلنســبة لبعــض األمهــات وســيلة ميكــن متابعتهــا أثنــاء 
ممارســة األعمــال املنزليــة، كمــا أييت دور »التعــود« كعامــل نفســي أساســي يف متابعــة 

الوالديــن للتلفزيــون كوســيلة ترفيهيــة.
    بينمــا أوضــح األبنــاء مــن الشــباب أنــه يفضــل االنرتنــت ألنــه الوســيلة املناســبة جليــل 
الشــباب وصغــار الســن حيــث يتميــز ابلســرعة والســهولة واإلاتحــة املكانيــة والزمانيــة إىل 
جانــب عــدم وجــود فواصــل أو انقطــاع عنــد مشــاهدة هــذا احملتــوى مــن خــال االنرتنــت 
هــذا ابإلضافــة إىل ميــزة التفاعــل الــي يبحــث عنهــا جيــل األبنــاء للتواصــل والتفاعــل مــع 

أقراهنــم وذويهــم.
ظهــرت بعــض االختافــات يف االحتياجــات الشــخصية الــي يســعى كل مــن الوالديــن .  

واألبنــاء الشــباعها عــرب وســائل اإلعــام إذ متثلــت االحتياجــات الشــخصية لــدى الوالديــن 
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يف البحــث عــن املتعــة واهلــدوء ابملقــام األول وهــو مــا ميكــن أن يفســر يف إطــار عامــل 
الســن والــذي يدفــع الفــرد عنــد تعرضــه هلــذه الوســائل يف البحــث عــن اهلــدوء واملتعــة 
والراحــة وابلتــايل خيتــار الوالــدان املضامــن الــي تبعــث علــى االســرتخاء وهــو مــا ارتبــط 
للهــروب  اإلعــام كوســيلة  لوســائل  التعــرض  يف  تتمثــل  الــي  النفســية  ابالحتياجــات 

والتنفيــس عــن املشــاكل اليوميــة.
فيما جاءت احتياجات األبناء الشخصية ملتابعة وسائل اإلعام بدافع التسلية ومتضية 
الوقــت ابلدرجــة األوىل حيــث ينظــر الشــباب وصغــار الســن إىل وســائل اإلعــام كوســيلة 
للرتفيــه واإلمتــاع أكثــر مــن كوهنــا وســيلة أخــرى، وهــو مــا انعكــس علــى االحتياجــات 
النفســية الــي حيتــاج األبنــاء اشــباعها والــي تتمثــل يف اهلــروب مــن احليــاة الواقعيــة واالنعــزال 

عــن الوســط احمليــط.
    وهو ما يتفق مع دراسة )Vorderer et.al 2004, p393( الي أوضحت 
أنــه كلمــا توفــر لــدى الفــرد دوافــع اهلــروب مــن احليــاة الواقعيــة كلمــا كان أكثــر حبثــاً عــن 

املتعــة الــي ينشــد حتقيقهــا مــن خــال احملتــوى الرتفيهــي املقــدم مــن قبــل وســائل اإلعــام.
فيمــا ظهــر االتفــاق بــن عينــة الوالديــن واألبنــاء فيمــا يتعلــق ابلدافــع األساســي ملتابعــة . 3

احملتــوى الرتفيهــي والــذي يتمثــل يف التســلية والرتفيــه ومتضيــة أوقــات الفــراغ ابإلضافــة إىل 
متابعــة ماهــو جديــد واكتســاب خــربات جديــدة، مــع تفريــغ ضغــط احليــاة اليوميــة.

كمــا إتفــق الوالــدان واألبنــاء يف املظاهــر الــي قــد حتــدث هلــم عنــد التعــرض للمحتــوى . 4
التعاطــف معهــا  الرتفيهــي والــي تتمثــل يف االهتمــام ابلشــخصيات املقدمــة إىل درجــة 
واالســتجابة لبعــض الشــخصيات واملواقــف الــي حتــدث يف مثــل هــذه املضامــن كاحلديــث 
الشــخصيات  مــع  ومكانيــاً  زمانيــاً  انتقلــوا  أهنــم  يشــعرون  أهنــم  أو  األبطــال،  أحــد  مــع 

واألماكــن املقدمــة.
كما أوضح املبحوثون من عينة الوالدين وعينة األبناء أهنم يفضلون متابعة املضمون . 5

الرتفيهــي مبفردهــم ومبعــزل عــن أفــراد األســرة أو األقــران وابلتــايل فــإن املقابــات مــع عينــة 
الدراســة أكــدت أن هــذا املضمــون الرتفيهــي يســاعد علــى التفــكك األســري حيــث حالــة 
االنعزاليــة عنــد متابعــة هــذا املضمــون الرتفيهــي بســبب اختــاف ذوق كل شــخص عــن 
غــره، وخاصــة وأن بعــض هــذه املضامــن تدعــو إىل اهلــروب مــن احليــاة الواقعيــة، كمــا 
أوضــح بعــض األبنــاء خــال املقابــات أن هــذه املضامــن تســاعد علــى االنغمــاس يف 

احليــاة االفرتاضيــة الــي التوجــد ســوى يف خميلــة الفــرد وعقلــه فقــط. 
وهــو مــا يتفــق مــع نتائــج دراســة )صاحــب أســعد 2017، ص9( الــي أوضحــت أتثــر 
وســائل اإلعــام اجلديــد علــى الشــباب مــن حيــث البعــد األســري حيــث أظهــرت الدراســة 
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أن وســائل اإلعــام اجلديــد ســامهت يف زايدة الفرقــة بــن أفــراد األســرة، وأهنــا ســببت 
تفــكك األســرة وضعــف العاقــات األســرية، كمــا أهنــا جعلــت وقــت اجتمــاع األســرة مــع 

بعضهــا أقــل.
ومــن حيــث مســامهة هــذه املضامــن يف دعــم الرتابــط األســري فقــد إتفــق كل مــن .  

الوالديــن واألبنــاء علــى أن هــذه املضامــن تشــجع علــى جتمــع أفــراد األســرة للمشــاهدة 
ومناقشــة موضــوع واحــد ابإلضافــة إىل مشــاركة االنفعــاالت املختلفــة عنــد مشــاهدة هــذا 

احملتــوى الرتفيهــي.
ويتفــق ذلــك مــع دراســة )حممــود عبــد اجلــواد 2016، ص 493( الــي ركــزت علــى 
األاثر االجتماعيــة للتلفزيــون وخاصــة أثــره علــى األســرة والعاقــات األســرية، إذ أوضحــت 
الدراســة أن للتلفزيــون أاثراً اجتماعيــة ابرزة علــى الفــرد واألســرة، حيــث أنــه أصبــح عنصــر 
جــذب لألســرة ملــا يقدمــه مــن مــواد إعاميــة شــيقة..كما أن هنــاك أحــداث معينــة جتتمــع 
حوهلــا األســرة أمــام التلفزيــون ملتابعــة هــذه األحــداث ومنهــا مــا يبــث علــى اهلــواء مباشــرة 
فتتابعــه األســرة الكتســاب املعلومــات ومتابعــة األحــداث وللقضــاء علــى امللــل داخــل 

املنــزل.
كمــا إتفــق الطرفــان علــى أن أكثــر مضامــن الرتفيــه املعلومــايت متابعــة ابلنســبة هلــم . 7

 Life Style تتمثــل يف متابعــة مضامــن الربامــج الــي تتنــاول أســاليب احليــاة اليوميــة
Program ملســامهتها يف تقــدمي معلومــات عــن احليــاة اليوميــة ونصائــح يف نــواٍح حياتيــة 
خمتلفــة تفيــد الطرفــن، كمــا أن هــذه املضامــن تقــدم بشــكل غــر منطــي وجــذاب وهــو مــا 
يعــود عليهــم مبتعــة معرفيــة تتمثــل يف تعلــم أشــياء جديــدة والتعــرف علــى الثقافــات املختلفــة 

واخلــربات والتجــارب الــي تســاعد علــى حــل املشــكات يف املواقــف اليوميــة. 
وهــو مــا يتفــق مــع نتيجــة دراســة )Thussu  2015, p3( الــي أوضحــت أن 
أحــد عوامــل زايدة التعــرض ملضامــن الرتفيــه املعلومــايت واالقبــال عليهــا مــن قبــل اجلمهــور 
بســبب االســتخدام املتزايــد لألجهــزة الذكيــة واللوحيــة والــي ميكــن اســتخدامها كتلفزيــون 
حممــول وهــو مــا مكــن اجلمهــور أن يكــون متواجــداً طــوال الوقــت Online. وابلتــايل 
أصبــح مشــاهدة مثــل هــذه املضامــن متاحــاً يف كل وقــت وخاصــة ابلنســبة لألبنــاء وجيــل 

الشــباب الــذي يتجــه حنــو متابعــة وســائل اإلعــام اجلديــد أكثــر مــن الوالديــن.

ج- مقرتحات الدراسة »ما تثره الدراسة من مقرتحات لدراسات مستقبلية«:
عمــل دراســة جتريبيــة الختبــار مــدى صحــة منــوذج تعقــد جتربــة الرتفيــه اإلعامــي وأتثــره . 1

علــى حتقيــق املتعــة لــدى املبحوثن.
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إجــراء دراســة ميدانيــة علــى عينــة مــن األبنــاء والوالديــن ملعرفــة املضامــن الرتفيهيــة .  
األكثــر متابعــة لــدى كل منهــم ودوافــع متابعــة هــذه املضامــن.

فروضهــا . 3 اإلعامــي الختبــار  الرتفيــه  تفســر ظاهــرة  الــي  النظــرايت  مــن  االســتفادة 
ضمــن دراســات كميــة ختتــرب ظاهــرة الرتفيــه اإلعامــي مبضامينهــا املختلفــة مثــل نظريــة 
 Mood ونظريــة التحكــم يف املــزاج العــام ،Entertainment Theory الرتفيــه

.Management Theory
 عمــل دراســة حتليليــة ملضامــن الرتفيــه املعلومــايت )Infotainment( املقدمــة يف 4. 

الفضائيــات العربيــة ومنصــات اإلعــام اجلديــد.
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