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أووًال -مالحظات عامة
أطمعت بعناية عمى البحث الموسوم ب ـ "رصد واقع المغة العربية في ميدان التواصل عمى
الشابكة (اإلنترنت) والياتف المحمول" والذي أعده األستاذ الدكتور محمد زكي خضر.
ويالحظ أن الباحث بذل جيداً مشكو اًر في إعداد ىذه الدراسة والتي نعتقد أنيا من
الموضوعات ذات األىمية البالغة سيما إذا ما أخذنا بنظر االعتبار األثر الذي تحدثو بشكل ممحوظ
وسائل التواصل االجتماعي عمى المنتج اإلعالمي والذي أنعكس بشكل جمي عمى مستوى الرسالة
اإلعالمية شكالً ومضموناً وجعميا تنفمت وتبتعد عن قواعدىا وأنماطيا المألوفة.
ونذكر ىنا أن المغة خالل العقود األخيرة من القرن الماضي ابتعدت عن مفيوميا السائد
واستطاعت منذ بداية القرن العشروين أن تحتل مساحة واسعة أفردتيا ليا وسائل االتصال التقميدية
(الصحافة بشكل رئيس) ذات االنتشار والتوزيع الواسع قياساً بالكتب والقادرة من خالل مضامينيا
المتنوعة وامكانياتيا الجيدة عمى الوصول لشرائح جماىيرية متنوعة من حيث الجنس والتوزيع
الجغرافي والمستوى التعميمي وغيرىا من المتغيرات الديمغرافية المختمفة.
وبناء عمى ذلك استطاعت وسائل الصحافة واإلعالم أن تكون لغة خاصة بيا سمتيا
ً

األساسية البساطة والوضوح والبعد عن التعقيد وامكانية فيميا واستيعابيا من قبل الجماىير النوعية
المتسيدفة بشرائحيا كافة ،وعميو فأن وسائل اإلعالم المطبوعة والمسموعة والمرئية استفادت من ىذه
الخاصية وعكستيا من خالل قوالب (أنماط أو فنون) إعالمية واضحة قادرة عمى التعبير عن مختمف
القضايا المثارة باستخدام مفردات لغوية محددة وضمن أسموب شكل دساتير إعالمية لكل وسيمة
جعمت ليا بصمة وشخصية تميزىا عن غيرىا.

واليوم وبعد الثورة اإلتصالية اليائمة والمستحدثات التكنولوجية غير الشخصية والتي وظفت
لخدمة العممية اإلعالمية بمختمف مستوياتيا وأشكاليا ،نالحظ ان وسائل التواصل االجتماعي والتي
يعتقد البعض نتيجة انتشارىا اليائل أنيا تقدم وسائل وأدوات إعالمية مبيرة نتيجة لذلك أوجدت
استخدامات لغوية جديدة تخرج عن المألوف وتبتعد كثي اًر عن القوالب واالستخدامات اإلعالمية
والصحفية وأحياناً عن أساسيات القواعد المغوية األمر الذي يستدعي الوقوف عن ىذه الظاىرة
واالقتراب منيا ودراستيا دراسة عممية محكمة بيدف إيجاد السبل الكفيمة بتقويميا وتصويب
مسارىا....
انياًال -مالحظات نظرية

كان بأمكان الباحث أن يعتمد في ىذه الدراسة عمى نظرية االستخدامات واإلشباعات
كإطار نظري يوضح طبيعة العالقة بين وسائل التواصل االجتماعية ومستوى المغة المستخدمة
ومدى توافق الرسائل

المقدمة مع الجماىير المستيدفو وانسجاميا مع قيمو ؛ وعاداتو ؛

واىتماماتو؛ ورغباتو؛ ومصالحو.

نظرية االستخدامات واإلشباعات :Uses and Gratification Theory
وبخصوص ىذه النظرية كان بإمكان الباحث االعتماد عمييا؛ ف خالل األربعينيات من
ىذا القرن ،أدى إدراك عواقب الفروقات الفردية والتباين االجتماعي عمى السموك المرتبط
بوسائل اإلعالم إلى منظور جديد لمعالقة بين الجماىير ووسائل اإلعالم ،وبناء عميو؛ فقد
تغيرت النظرة إلى الجماىير من كونيا عنص اًر سمبيا وغير فعال ،إلى رؤيتيا عمى أنيا فعالة
في انتقاء أفرادىا لرسائل ومضمون مفضل من اإلعالم (ديفمير وروكيتش.)266 ،1992 ،

وبين عــامي (  ،)1950-1940وقبل أن ينتشر التـمفزيون بشكل واسع ،كان عدد من
العمماء والباحثين يحــاولون تفيم استعماالت الجميور لوســائل اإلعــالم المتوفـرة ،ومــا ىي

االحتياجات التي يريدون إشبـاعيا من خالل تعرضيم لوسـائل اإلعالم وما يختارونو من ىذا
التعرض ).(De fleur and Dennis, 1996, 555

بعد ذلك بدأت بعض الدراسات تجيب عمى ىذه األسئمة وتضع تفسيرات طورت إلى ما
يسمى بنظرية " االستخدامات واإلشباعات" ،ىذه النظرية رأت أن الجميور ىو جميور نشط لو
حرية االختيار ويستخدم مضامين الرسائل اإلعالمية بشكل انتقائي بدالً من اعتباره عنص اًر

سمبياً ويمارس عميو التأثير من قبل وسائل اإلعالم كما كان الحال في نظرية "الرصاصة

السحرية" ،أي التأثير المباشر لوسائل اإلعالم ،حيث ترى ىذه النظرية أن الناس أنفسيم ىم
أصحاب القرار في أي المضامين يتعرضون ليا ومن أي وسيمة ،وق ارراتيم تتأثر بمصالحيم
ورغباتيم وقيميم وعاداتيم الشخصية إلشباع مختمف احتياجاتيم (.)Ibid,555-556
وىذا األمر الذي يجب أن يدركو اآلن القائم باالتصال من خالل وسائل التواصل
وبناء عميو يحدد طبيعة ومستوى المغة التي يستفيد منيا لموصول ليذه الجماىير
االجتماعي ،
ً
بكفاءة وفعالية.
ىذا وقد ركزت الدراسات الخاصة باستخدام وسائل اإلعالم والتعرض ليا من مختمف
الفئات عمى األسباب الخاصة بيذا التعرض في محاولة لمربط بين ىذه األسباب واالستخدام،
مع تصنيف االستخدام في فئات تشير إلى شدتو أو كثافتو .وقد تم صياغة ىذه األسباب في
إطارات كان أىميا إطار الدوافع النفسية التي تحرك الفرد لتمبية حاجات معينة في وقت معين
(عبد الحميد ،)209 ،1997 ،حيث أصبحت رغبة الفرد بإشباع حاجات معينة ىي األساس
في التعرض لرسائل معينة من خالل وسائل إعالمية معينة.
ومن ىنا كانت صياغة ىذه البحوث في إطار عام أطمق عميو مدخل االستخدامات
واإلشباعات  ،Uses and Gratification Approachحيث توسع البحث في إطاره في
السبعينات لموصول إلى نموذج أو نظرية لمعالقة بين االستخدام و اإلشباع فقدمت عدة
تصورات في ىذا الصدد منيا (المصدر السابق:)211-210 ،

) ،(D. McQuailأنو كانت ىناك ضرورات لدراسة ىذه العالقة،

 -يرى دينيس ماكويل

كان أىميا الفروض المتعمقة بالتأثيرات التي تحدثيا وسائل اإلعالم ،باإلضافة لمناقشة
مفيوم تذوق اإلعالم.
وبناء عمى ذلك ،فقد قدم ىذا المدخل بدائل لدراسة العالقة بين مضمون اإلعالم
والمتمقين ،وعميو تم تقسيم المضامين في إطار الوظائف بدالً من مستوى التذوق.
 -توصل بيرلسون

) (B. Berlsonفي دراسة لو أجراىا عام

 1945عمى إثر توقف

ثماني صحف عن الصدور لمدة زادت عن أسبوعين بسبب إضراب عمال التوزيع في
نيويورك ،عمى إجابة لسؤالو حول ما افتقده القراء في ىذه الفترة وما الذي يعنيو اختفاء
الصحف لمقراء ،تمثمت في أن الصحف تقوم بعدة أدوار تعتبر السبب في ارتباط األفراد
بيا ،وىي:
 تقدم معمومات عامة أو تفسيرات حول الشؤون العامة. تعتبر مصد اًر إعالنياً في الحياة اليومية. تقدم معمومات حول الطقس والمال. تساعد عمى اليروب من العالم اليومي. تساعد عمى الظيور بالمركز االجتماعي الذي تجسده المعرفة باألمور. تعتبر أداة لمتواصل االجتماعي.أما وولف وفسك ) (Wolf and Fiskeفقد الحظا في عام  1949أن لكوميديا األطفال ثالث
وظائف ىي-:
 التجول في العالم الغريب أو الخيالي. تقديم صورة البطل الذي ال يقير. -تقديم معمومات حول العالم الحقيقي.

ىذا وقد افترض كاتز ) (Katzفي عام  1949أن قيم األفراد واىتماماتيم ومشاكميم ودورىم
االجتماعي تسيطر عمى عممية التعرض ،وتوجو الناس إلى ما يرونو أو يشاىدونو.
بينما وجد ماكويل  McQuailفي استعادتو لمعديد من ىذه الدراسات وجود قدر من

االتفاق

بين مختمف الباحثين فيما يتعمق بطبيعة ومستويات التعرض واإلشباع في استخدام وسائل
اإلعالم ،ويظير ذلك عند األفراد فيما تحققو ىذه الوسائل من حاجات مرتبطة بالظروف
االجتماعية والنفسية لألفراد مثل:
 معرفة األخبار والمعمومات المتعمقة بالبيئة المحيطة باألفراد. االستعداد المسبق لميروب إلى عالم الخيال. االندماج مع األبطال وأعمال البطولة خاصة في حاالت القمق والعزلة. دعم السموك واالتجاىات. -زيادة تقدير الذات والتفاعل االجتماعي.

وفي دراسة أجراىا روبن ) )Lowery and L. De Fleur, 1983, 375 ( (Rubinحول
كيفية عمل الدوافع عمى إيجاد نماذج مختمفة لممشاىدة واستعماالت مضامين وسائل اإلعالم،
فإن التركيز الرئيسي كان حول :عالقات الدوافع فيما يتعمق بمشاىدة التمفزيون ،وأعمار
المشاىدين ،حيث قام بدراسة (  )626فرداً تراوحت أعمارىم بين األربع سنوات والتسعين سنو.
ومن خالل إجابة ىؤالء عمى السؤال المتعمق بأسباب اختيارىم لمضامين معينة لممشاىدة،

استطاع روبن أن يحدد تسعة دوافع لالختيار ىي-:
 قتل الوقت. المجالسة ( إيجاد رفيق في الجمسة). اإلثارة واإليقاظ. -مشاىدة مضمون برنامج معين.

 االسترخاء. الحصول عمى معمومات محددة. اليروب والنسيان. التسمية واالستمتاع. التفاعل مع اآلخرين.ومما سبق نجد أن مصطمح االستخدامات واإلشباعات يشير إلى أن أي فرد من أفراد
الجميور ليس سمبياً ،بل ىو نشط وعنصر أساسي في عممية االتصال الجماىيري  ،وكما يرى

شيارون وديفمر ( . ) Ibid, 374-375فإن مثل ىذا المشارك النشط يسعى إلى االختيار

االنتقائي لممضامين ،وذلك بما يتفق مع اىتماماتو واحتياجاتو ،وىو يعمل عمى تكييف ذلك
المضمون مع أنشطتو بالشكل الذي يتماشى مع احتياجاتو واىتماماتو أيضا.
وبشكل عام فإن كممة اإلشباعات تشير إلى الجزاء ( المكافأة)

 Rewardوالرضا عن

خبرات األفراد ،وكما تستخدم في وسائل االتصال الجماىيري فإنيا تشير إلى اإلشباع واثراء
الخبرات من خالل التعرض لمضامين وسائل اإلعالم ،وان ىذه اإلشباعات ميمة لتكوين
عادات النتقاء مضامين وسائل اإلعالم ،ولفيم الدوافع التي بناء عمييا يتم االنتباه ليذه
الوسائل (.)Id.
ولكن يبدو واضحاً بأن وسائل االتصال ليا تأثير محدود وانتقائي عمى األفراد الذين

يتعرضون إلى رسائل إعالمية معينة ،وأياً كان ىناك أسئمة مختمفة تيتم بـ (

De Fleur and

:)Dennis, op. Ci, 558-559

 لماذا يتعمد الجميور إلى السعي لمتعرض لمضامين معينة لوسائل اإلعالم؟ ولماذا يتجاىل الجميور بشكل تام مضامين إعالمية أخرى؟ لماذا يتعمد الناس شراء مجالت معينة أو كتب بعينيا؟ -لماذا يمجأ الناس لمتعرض ألجزاء خاصة من الصحف أوال؟

 لماذا يتعرض الناس لبرنامج إذاعي أو تمفزيوني معين؟ ولماذا يسعى الناس لمتعرض إلعالنات متعمقة باألفالم بحثاً عن أفالم سينمائية معينة؟ويعد ىذا نموذجاً لمسموك اليادف ،يشير بوضوح إلى أن الجماىير ال تقبل ببساطة أي

مضمون تتعرض لو بالصدفة ،وأن كثي ار من الجماىير تسعى لمتعرض لمضامين وسائل

اإلعالم التي يتوقعون أنيا يمكن أن تزودىم بخبرات معينة  ،وبمعنى أخر فإن المستقبمين
يسعون إلى استخدام ىذه المعمومات بطريقة ما إلشباع احتياجاتيم بما يرضي توقعاتيم .
ولمعرفة القاعدة المتعمقة بنوع االنتقاء المتعمد لمضامين وسائل اإلعالم من قبل الجميور ،فإن
نظرية االستخدامات واإلشباعات طورت في محاولة لتفسير لماذا الجميور ال ينتظر وصول
مضامين ورسائل وسائل اإلعالم

إليو ،وبدالً من ذلك فسرت لماذا الجميور نشط وفاعل

ويسعى متعمدا لصيغ معينة من المضامين اإلعالمية التي تزوده بالمعمومات التي يحتاجيا
ويستخدميا (.)Id.
وركزت ىذه النظرية عمى عوامل نفسية ،حيث أن لكل فرد من أفراد الجميور رغبات
واحتياجات واتجاىات وقيم ،تمعب دو اًر ىاماً في كيفية انتقائو لوسائل اإلعالم ،فقد يكون لفرد
ما احتياجات واىتمامات معينة يمكن أن يسعى إلشباعيا من خالل التعرض لمرياضة أو

الموسيقى أو البرامج والمسمسالت البوليسية ،وشخص أخر يختمف سيكولوجياً

قد يفضل برامج ترتبط باألمور الحياتية أو السمفونيات أو األدب الكالسيكي .ويمكن إيجاز

األفكار األساسية لنظرية االستخدامات واإلشباعات في (-:)Id.
 -1إن مستيمكي وسائل اإلعالم ال ينتظرون تقديم الرسائل إلييم من خالل وسائل اإلعالم.
 -2جميور وسائل اإلعالم جميور نشط ويتخذ ق ارراتو الخاصة بو في اختيار صيغ معينة
من وسائل اإلعالم المتاحة والتعرض ليا.
-3

بناء عمى الفروقات الفردية األساسية ،وعمى أساس االىتمامات
ىذه االختيارات تتم ً
واالحتياجات والقيم والدوافع وتنشئة األفراد ،وفي إطار شبكة العالقات والعضوية
المرجعية.

 -4ىذه العوامل السيكولوجية تدفع الفرد الختيار صيغ معينة من وسائل اإلعالم لمحصول
عمى التسمية والقدرة عمى حل المشكالت اليومية التي تواجييم.
 -5إن أفراد الجميور يختارون بفاعمية ونشاط صيغا معينة من مضامين وسائل اإلعالم
ويستخدمونيا بما يفي باحتياجاتيم ويزودىم باإلشباعات في إطار اىتماماتيم ورغباتيم
ودوافعيم.
وىذا يمكن أن يفسر مستوى وطبيعة المغة التي تستخدميا وسائل اإلعالم الحديث والتي يحاول
الباحث التعرف عمييا في ىذا البحث وأيجاد تفسيرات منطقية ليا.

ال اًال -المالحظات المنيجية
مشكمة البحث:
بالرغم من قيام الباحث بتقديم أىداف الدراسة إال أنو لم يضع المشكمة البحثية التي قام
بدراستيا عمماً بأن مشكمة البحث ىي موضوعو ،وىي مجالو ،وىي الفكرة التي يقوم عمييا

واألساس الذي ينطمق منو الباحث (عمر ،)109 ،1994 ،وتعتبر مشكمة البحث بمثابة منبو

فكري يتطمب اإلجابة عميو(عمر.)58 ،1986 ،
ويترتب عمى اختيار مشكمة البحث وتحديدىا نوعية الدراسة التي سيقوم الباحث بيا
والمناىج التي سيستخدميا ،وأدوات البحث ونوعية البيانات التي يجب الحصول عمييا (بدر،
 )1989،61باإلضافة لمجتمع البحث وعينتو.
فمشكمة البحث ىي موضوع يحيط بو الغموض ،أو ظاىرة بحاجة إلى التفسير ،أو
قضية موضع خالف ،أو سؤال يحتاج إلى إجابة ،وعن طريق البحث يمكن الوصول إلى مثل
ىذه اإلجابة (جمبي .)48-47 ،1986 ،وكذلك يمكن تعريف المشكمة العممية بأنيا موضوع
أو مسألة يحيط بيا الغموض ،أو موقف أو ظاىرة تحتاج إلى تفسير أو تحميل ،أو قضية
تكون موضع خالف ،بحيث يمكن استخدام وتطبيق المنيج العممي عند دراستيا (عمر،
 ،1994مصدر سابق).

ومن األىمية عند تحديد مشكمة البحث وصياغتيا أن يتم ذلك بناء عمى أساس
موضوعي وأن يصبغ بصبغة عممية وموضوعية تماماً ،كما أن صياغة المشكمة صياغة

عممية (حسين )55 ،1976 ،خطوة أساسية إليجاد الحمول المنطقية ليا.

وفي الواقع فأن مشكمة ىذا البحث تتمثل في ندرة البحوث والدراسات التي تناولت رصد
المغة العربية في ميدان التواصل عمى الشبكة والياتف المحمول

في األردن وعدم شموليتيا.

ويتفرع عن ىذه المشكمة مجموعة من المشكالت الفرعية تتجسد بمحاولة التعرف عمى ما يمي:
-

دراسة واقع استعمال المغة في التواصل االجتماعي.

-

األخطاء المغوية.

-

أسموبية االستخدام.

-

األخطاء اإلمالئية.

-

القيم التي تحمميا ىذه الوسائل.

الفروض والتساؤوت:
تثير ىذه الدراسة مجموعة من الفروض و التساؤالت

والتي لم يتم الباحث بتحديدىا

والتي كان من الممكن أن تكون معيناً لو عمى الوصول لإلجابات المرتبطة بالمشكمة واألىداف
البحثية لإلجابة عمى التساؤالت المرتبطة باألىداف والمشكمة البحثية وكذلك أثبات صحة

الفروض التي كان بإمكان الباحث أن يقوم بتخمينيا والتي كانت ستعكس اطالعات الباحث
وقرأتو الخاصة والعميقة المرتبطة بموضوع بحثة.

نوعيــــــة البح ــــــث:
حيث أن ىذه الدراسة تحاول التعرف عمى واقع المغة العربية في ميدان التواصل عمى
الشبكة (االنترنت والياتف المحمول) فأنيا تعتبر من نوعية البحوث الوصفية.

وييتم ىذا النوع من البحوث بدراسة الحقائق حول الظواىر واألحداث واألوضاع
القائمة ،وذلك من خالل جمع البيانات والمعمومات المتعمقة بيذه الظواىر واألحداث ،ومن ثم
تحميميا وتفسيرىا بغية استخالص دالالتيا أو إصدار تعميمات بشأنيا .ويقوم ىذا المنيج عمى
قاعدتين ىما (عمر:)179 ،1994 ،
األولـى :التجريد :وتتضمن ىذه القاعدة عزل وانتقاء مظاىر معينة ودراستيا ،وال يعني ىذا
اعتبار الظاىرة منعزلة عن غيرىا من الظواىر ،إنما يعني تمييز الظاىرة كماً وكيفاً
بغرض إظيارىا أو تحديدىا تحديداً واضحاً.

الثانية :التعميم :وتعني ىذه القاعدة إصدار الحكم عمى الظواىر أو األحداث في إطار الفئة
أو العينة التي تم إخضاعيا لمدراسة.

ويستخدم الوصف عادة في الدراسات التي تصف الماضي ،أو الواقع الموجود ،أو
األنشطة الذىنية والعممية لألفراد والجماعات أو المؤسسات ،وآثار ىذه األنشطة وسجالتيا أو
الدراسات التي قامت عمييا(صيني.)1994،63 ،

ويمكن تقسيم البحوث الوصفية إلى خمسة أنواع ،لكل منيا خصائصو التي ترتبط بنوع
اليدف المطموب كاألتي (حسين ،مصدر سابق:)124 ،
 -1بحوث تسعى لوصف خصائص بعض الجماعات بصفة عامة.
 -2بحوث تسعى لمتعرف عمى جميور معين ،لو آراء معينة ،أو يتجو اتجاىات معينة ،أو
بتصرف تصرفات معينة.
 -3بحوث تسعى لمتعرف عمى األوصاف الدقيقة لظاىرة من الظواىر أو مجموعة الظواىر
التي يقوم الباحث بدراستيا من حيث ماىيتيا وطبيعتيا ووصفيا الحالي والعالقات بينيا
والعوامل التي تحكميا.

 -4بحوث تسعى لمتنبوء بأحداث أو اتجاىات معينة.
 -5بحوث تسعى الختبار أو اكتشاف العالقات بين المتغيرات المختمفة الواردة في التفكير
األساسي لمبحث.

منيج البحث :
يالحظ أن الباحث قام باستخدام منيج البحوث المسحية والذي يمتاز بصفات وقدرات
واسعة تجعمو قاد اًر عمى جمع قاعدة كبيرة وعريضة من البيانات والمعمومات التي تعينو عمى
تفسير الظاىرة موضوع الدراسة واستخالص الناتج الخاص بيا.

ويعتبر المسح جيدا عممياً منظماً لمحصول عمى بيانات ومعمومات وأوصاف عن

الظاىرة أو مجموعة الظواىر موضوع البحث (المصدر السابق،

 .)127ولمبحوث المسحية

خمسة مميزات محددة جيداً ىي:
 -1يمكن أن تستخدم لدراسة المشكالت في ظروف طبيعية بدالً من دراستيا في ظروف
اصطناعية.

 -2قميمة التكمفة قياساً لكمية المعمومات التي تجمع من خالليا باإلضافة لقدرة الباحث في
السيطرة عمى التكاليف من خالل اختياره ألحد أنواع المسوح الرئيسية وىي :المسوح

البريدية ،والياتفية ،والمقابمة الشخصية.
 -3تتيح لمباحث جمع بيانات كثيرة من أناس متنوعين وبسيولة.
 -4ال تقف الحدود الجغرافية عائقاً أمام معظم المسوح.
 -5توافر البيانات التي تساعد عمى إجراء البحوث المسحية

(.) Wimmer and Dominick,1987, 110

أدوات البحث:
ىذه الدراسة تحتاج إلى استخدام بعض أدوات منيج البحوث المسيحة وبشكل أساسي
تحميل المضمون ونعتقد أنو كان بإمكان الباحث إن بقوم بدراسة استطالعية لمجتمع بحثو
ليحدد من خالليا الفئات التي يحتاج إلى تحميميا خاصة ما يتعمق منيا بالموضوعات المثارة
من خالل الرسائل االتصالية التي قام بتحميميا.
ونعتقد أن استخدام فئة الكممة لتحميل ىذه الموضوعات لم يكن مناسباً سيما وأن ىذه

الوحدة تعد من أصغر وحدات تحميل المضمون وقد تعطي دالالت تبعد عن الصياغة

األصمي لمرسالة وعميو كان من األجدى استخدام وحدة الموضوع أو الفقرة والتي من خالليا
يمكن الوصول إلى نتائج أكثر قابميو لقرأه والتعميم.

مجتمع البحث وعينتو:
أما مجتمع البحث وعينتو فنعتقد أن الباحث قام بجيد كبير حيث قام بتحميل كافة الرسائل
التي جمعيا والمرتبطة ومجمع بحثو عمماً بأن استخدام عينة ال تزيد عن

 %5من المجتمع

كانت ستعطي نتائج أكثر دقة إذا ما أحسن اختيار العينة بأسموب عممي ومنياجيو صارمة.

وأخي اًر كان من المناسب سيما مع كبر الجيد المبذول في ىذا البحث أن يتم عن تحميل

النص-:

 1ق-راءة المحتوى الظاىر لممادة اإلعالمية.
- 2تحميل داللة المصطمحات.
- 3القراءة الماورائية بمعنى قراءة ما بين السطور.
- 4القراءة وفقاً ألىداف القائم باالتصال.
وكان يفضل أن يكون ىناك عمق في القراءة مع استخدام التحميل الكمي والكيفي مع جداول
تظير ىذا التحميل.

