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 احملور األول: مدخل نظري ملاهية االتصال وحمدداته األساسية

 أوال: تعريف االتصال:

مبعىن شائع أو يذيع عن طريق املشاركة، فنحن  Communisإن كلمة االتصال مشتقة من الفعل الالتيين 
عندما نتصل نعمل على إقامة مشاركة مع طرف آخر يف املعلومات واألفكار واالجتاهات، وحتمل باللغة العربية املعىن 

 1نفسه حيث تشري إىل إقامة الصلة بني أطراف العملية االتصال.

ولقد تأثرت تعريفات االتصال تارخييا مبا كان يدور يف احلقل األكادميي من حبوث ودراسات حول وسائل 
االتصال واإلعالم والرأي العام، حيث نلحظ أن غالبية التعريفات هلا منطلق فكري يف جمال هذه البحوث سواء ما 

 بالدراسات األمربيقية أو التنظريية أو حىت بعض النماذج االتصالية اليت اعتمد عليها البعض يف حتديد تعريف تعلق
االتصال، وعلى هذا األساس جند تعريفات عديدة وخمتلفة حول حتديد ماهية االتصال الذي ظل والزال حمل خالف 

 بني الباحثني. وميكن ذكر بعضها على النحو اآليت:

أو  منبهكاالتصال بأنه:" التفاعل بواسطة الرموز واإلشارات اليت تعمل  9191"جورج ليندبرغ" عام يعرف  -1
ري يثري سلوكا معينا عند املتلقي". ويتضح من هذا التعريف أنه متأثر بنتائج البحوث اليت توصلت إىل قوة تأث مثير

من  9191" عام C.Hovlandوفالند وسائل اإلعالم على اجلمهور، وهو املفهوم الذي سار عليه "كارل ه
 بعده وأضاف إليه، حيث عّرف االتصال على أنه:

 عدل من سلوكلكي يبإرسال مثري عادة ما يكون لفظيا  -القائم باالتصال–" عملية يقوم مبقتضاها الفرد  -2
عينة ابة م":"بأن السلوك االتصايل يهدف إىل احلصول على استجD.Berloاآلخرين". وكذلك تقرير "دافيد بريلو 

حيث ربط كال الباحثان عملية  2من شخص ما"." أو أن االتصال هو االستجابة املميزة للفرد على مثري معني".
ا مل يكن هناك تصال أو يكون قاصرا إذالتأثري بشرط تعديل أو تغري السلوك ووجود استجابة، فحسبهم ال حيدث اال

 .feed backاستجابة، وهي التعريفات اليت أّصلت إىل ظهور مفهوم رجع الصدى 

كما ركزت جمموعة من التعريفات األخرى على شكل االتصال والذي وصفته بأنه جمموعة من الرموز وهي أساس 
 حدود التأثري، ومنها:

                                                            
 .900، 8001وتطبيقاهتا العربية، دار الفكر العريب، القاهرة،عاطف عديل العبد،هنى عاطف العبد: نظريات اإلعالم   1

 .91، ص 8000حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري عامل الكتب، مصر،   2
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رى :" أن االتصال ميثل كافة األساليب والطرق اليت يؤثر مبوجبها الذي ي 9191تعريف "شانون وويفر" عام  -3
بأنه:" عملية نقل املعلومات واآلراء  9199". وتعريف "برنسون وستاينر" عام رموزعقل يف عقل آخر باستعمال 

  1".الرموزواملهارات واألفكار بواسطة 

وأصبح االتصال هبذه الرؤى يعمل يف اجتاه دائري من املرسل إىل املستقبل ومن املستقبل إىل املرسل، وهذا ماحدا 
لوم بني املرسل واملستقبل من خالل اجتاه املثري واالستجابة.... كما سامهت ع تفاعلإىل وصف االتصال بأنه عملية 

ثريات يف عملية االتصال، وكذلك تأ االجتماعي لتفاعلااالجتماع، وعلم النفس االجتماعي يف التأكيد على 
": هو صورة التفاعل G.Gerbnerالسياق االجتماعي على هذه العملية. فاالتصال يف تعريف "جورج جربنر 

االجتماعي، وهو العملية اليت يتفاعل هبا أطراف هذه العملية من خالل الرسائل يف سياقات اجتماعية معينة". ومن 
وعلم النفس اللغوي يف التعريف بالرتكيز على املعىن أو داللة الرموز بني املرسل -علم اللغة–هم جانب آخر سا

"ولرب شرام ونيلسون" وغريهم. حيث ينظر إىل االتصال على أنه:"   واملستقبل يف عملية االتصال، وهو ما أخذ به ّ
2ري حدوث املعاين".ات واحلقائق لفهم وتفساليت تتفاعل هبا الرسائل واألشخاص والثقاف تبادل للمعانيكتفاعل أو 

 

ولقد وضع "حممد عبد احلميد" من خالل عرضه جملموعة من احملددات األساسية يف تصوير النماذج اخلاصة  -4
تم مبقتضاها تبادل اليت ي بعملية االتصال وأشكاهلا املختلفة، التعريف التايل: " االتصال هو العملية االجتماعية

املعلومات واآلراء واألفكار يف رموز دالة، بني األفراد أو اجلماعات داخل اجملتمع، وبني الثقافات املختلفة، لتحقيق 
 أهداف معينة".

حيث يؤكد هذه التعريف على اجلانب االجتماعي يف وصف العملية االتصالية ككل باخلاصية... وتقوم الرموز 
ه لية بدور املنبهات واملثريات اليت يرسلها املرسل لتحقيق استجابات معينة من املستقبل، مع ما يستهدفيف هذه العم

املرسل من أهداف، وهو ما يتفق من منظور علم النفس يف أن:" عملية االتصال هي عبارة عن مثري واستجابة 
ستقبل من خالل يستهدفه املرسل ويدركه امل يعمالن يف عالقة دائرية وليست خطية. كما اهتم التعريف باملعىن الذي

الرموز املختلفة. وهو حمور اهتمام علم اللغة وعلم النفس اللغوي، باإلضافة إىل ذلك مل يقصر التعريف االتصال 
على االفراد بل إىل اجلماعات واجملتمعات والثقافات من خالل وسائل االتصال املتعددة واملتطورة، وهو ما يشري إىل 

   3 ل املتعددة لالتصال.األشكا

ومن التعريفات العربية جند تعريف "جيهان رشيت" اليت أعطت بعدا آخر لالتصال حيث مل تقصره على  -5
كائنات حية أو –االتصال البشري فحسب، فعرفته بأنه:" العملية اليت يتفاعل مبقتضاها متلقي ومرسل الرسالة 

                                                            
 .99،98عاطف عديل العبد. هنى عديل العبد، املرجع السابق، ص  1

 .91،91حممد عبد احلميد، املرجع السابق، ص 2

 89املرجع نفسه،  3
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بني األفراد  -منبهات-جتماعية معينة، يتم يف هذا التفاعل نقل أفكار ومعلوماتيف مضامني ا -بشرية أو آالت
 عن قضية معينة أو معىن جمرد أو واقع معني".

 ثانيا: أهمية االتصال، ووظائفه، وأهدافه.

 :أهمية االتصال-1

انية ومسريهتا منذ نسميكن القول بأن االتصال بوصفه نشاطا إنسانيا على جانب كبري من األمهية، رافق احلياة اإل
البداية. وقد اختذ أشكاال ووسائل بسيطة منذ البداية كالصراخ واإلشارات. وكان ركيزة مهمة يف العالقة بني االنسان 
وأخيه االنسان، وبينه وبني اجلماعة. وكان االتصال، وما يزال، عامال مهما يف التطور والتغري االجتماعي والثقايف 

عت وتنامت خطوات التغيري والتطور، اتسعت وازدادت احلاجة إىل املعلومات واألفكار واالقتصادي. فكلمت اتس
واخلربات، وبالتايل إىل قنوات االتصال لنقلها وإيصاهلا إىل األفراد واجلماعات، فاالتصال أداة فعالة من أدوات التغيري 

 1والتطوير والتفاعل بني األفراد واجلماعات.

كما ترجع أمهية االتصال إىل أن املقدرة على املشاركة والتفاعل مع اآلخرين وتبادل اآلراء واألفكار واملعلومات 
عدم القدرة على  نتزيد من فرص الفرد يف البقاء والنجاح والتحكم يف الظروف املختلفة احمليطة به، يف حني أ

فنحن نتصل لتلبية حاجاتنا اإلنسانية، وبالنسبة للفرد  2االتصال مع الغري يعد نقصا اجتماعيا وسيكولوجيا خطريا.
ة يعترب االتصال طبيعة وضرورة. والفرد يدخل يف العالقات االتصالية ألنه يرغب يف بناء العالقة ببيئته وبصفة خاص

إلنسانية احمليطة به )وذلك يف إطار منوذج الدوافع واحلاجات(، ويرى آخر أن االتصال هو طريق بناء العالقات، البيئة ا
فكل يوم نعتمد على قدرتنا يف احلديث واالستماع، والكتابة والقراءة، ومالحظة الرموز واإلشارات وبدون هذه 

 3القدرات نفقد كثريا من انسانيتنا.

ويقوم البناء االجتماعي داخل اجلماعة أو داخل اجملتمع على حتديد الدور الذي يقوم كل فرد داخل هذا البناء، 
هذا ما جيعل الفرد يشعر بتقديره لذاته داخل اجلماعة أو اجملتمع، ... ونادرا ما جند دورا اجتماعيا ال يفرض على 

ب ما يفرضه الدور االجتماعي من اتصال باآلخرين، فإن اتصال الفرد مبصادر وجبان الفرد االتصال باآلخرين.
د لدى الفرد ونظرا ألن العزلة داخل اجملتمع جتس املعلومات واملعرفة يدعم املكانة االجتماعية اليت ترتبط هبذا الدور.

ة الناجتة األمن والطمـأنيناإلحساس باخلوف فإن االتصال باآلخرين يساعده على االقرتاب منهم، ودعم اإلحساس ب
 4 عن التماسك االجتماعي.

                                                            
 89، ص8002ان حممود الطوباسي، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، األردن، رحبي مصطفى عليان. عدن  1

 .92املرجع نفسه، ص 2

 .88ملرجع السابق، صحممد عبد اجلميد، ا 3

 .88املرجع نفسه، ص 4
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وتظهر أمهية االتصال للفرد يف حاجته إىل املعلومات واملعارف اخلاصة بالقضايا واملوضوعات اليت تفيد الفرد يف 
ليومي... وتساعده على األداء ااختاذ قراراته اليومية...واحلاجة إىل االرتفاع مبستوى املعارف واملهارات، اليت تنعكس 

1على اخلروج بأحكام صائبة... وتدعيم ما يتبناه من أفكار وقيم ومعتقدات.
 

وبناء على ماسبق، ميكن القول بأن لالتصال الفضل األكرب فيما وصلت إليه البشرية وحققته من تطور وتقدم 
نه لوال ماعية والثقافية والرتبوية واالقتصادية والسياسية واإلعالمية وغريها. كما ميكننا القول إيف خمتلف امليادين االجت

االتصال بني اجملتمعات واألجيال املختلفة عرب العصور املتعاقبة، ملا َوَصَلَنا هذا الرتاث اإلنساين الغين بالتجارب 
إىل قول مقولته  Marshal Mcluhanوهو ما أدى "مبارشال ماك لوهان"  2واالكتشافات والعلوم واملعارف.

ات يف اجملتمعات املختلفة  الشهرية "الوسيلة هي الرسالة"، نظرا لقوة وسائط االتصال يف إحداث العديد من التغرير
 على مر العصور حىت يومنا.

 وظائف االتصال: -2

وظائف االتصال على أساس البنائية الوظيفية وذلك من خالل السيطرة على  lasswellحدد السويل لقد 
فقد حدد هذه الوظائف يف ثالث وظائف أساسية  wrightالبيئة، ووحدة اجملتمع، ونقل الرتاث. أما تشالز رايت 

 هي:

 تماءات.أنه يقوم بوظيفة توجيهية جلمهور متنوع من حيث االجتاهات وامليول واالن 

 .أنه يقوم بوظيفة التسلية والرتفيه 

 .3أنه منظم فله مؤسسات إدارية ومهنية معقدة ويقوم على مبدأ تقسيم العمل والتخصص 

4وميكن تلخيص وظائف االتصال اجلماهريي يف:
 

  الوظيفة اإلعالمية اإلخبارية وذلك جبمع وختزين ومعاجلة ونشر األنباء والرسائل واحلقائق... ولقد أطلق
 السويل على هذه الوظيفة، وظيفة مراقبة البيئة )احمليط( واألخبار عما جيري فيها.

 .وظيفة خلق الدوافع ودعم األهداف املباشرة لكل جمتمع 

 الجتماعية يف توفري املعرفة والوعي االجتماعي، ونقل الرتاث من جيل آلخر.وظيفة التنشئة ا 

                                                            
 89حممد عبد اجلميد، املرجع السابق، ص 1

 .81دنان حممود الطوباسي، املرجع السابق، ص رجبي مصطفى عليان. ع 2

 99، ص 8009إعالمية، دار النهضة العربية، االسكندرية، مصر،-حممد علي البدوي، دراسات سوسيو 3

 .98،99نفسه، ص  املرجع 4
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  وظيفة احلوار النقاش وتبادل احلقائق واملعارف أو يعرف بالوظيفة التشاورية، حيث يقوم االتصال مبسايرة
ذلك لتوطيد و  التطورات والتحوالت االجتماعية والسياسية الواقعة يف اجملتمع من باب تنوع خدماهتا اإلعالمية،

 العالقة بني األفراد واملسؤولني.

 .وظيفة الرتبية يف نشر املعرفة وتعزيز النمو الثقايف وتكوين الشخصية واكتساب املهارات 

 .وظيفة النهوض الثقايف واإلبداع واحملافظة على الرتاث، هذا إىل جانب دعم الثقافة وتطويرها وتنميتها 

 منها  لشخصي واجلماعي للتخفيف من املعاناة والصعوبات اليت يعاينالوظيفة الرتفيهية على الصعيدين ا
 األفراد.

 .وظيفة التكافل بتوفري الفرص لكل األفراد للحصول على املعرفة واحلقائق 

 .وظيفة تفسري الظواهر اجلديدة، ومتابعة كل جديد يف كافة اجملاالت 

 .وظيفة الرتويج للسلع واخلدمات التجارية بني األفراد 

 أهداف االتصال:-3 

يعترب االتصال عملية اجتماعية ال ميكن أن تعيش بدوهنا أية مجاعة إنسانية أو منظمة اجتماعية. وعلى ذلك 
فإن االتصال يعد الوسيلة اليت يستخدمها االنسان لتنظيم واستقرار وتعيري حياته االجتماعية، ونقل أشكاهلا ومعناها 

تسجيل والتصميم، وال ميكن جلماعة أو منظمة أن تنشأ وتستمر دون اتصال من جيل إل جيل عن طريق التعبري وال
1جيري بن أعضائها.

 

اركة يف اخلربة مع املستقبل حىت يتحقق املشوهلذا فإن عملية االتصال تسعى لتحقيق هدف عام وهو التأثري يف 
املرسل وقد ينصب هذا التأثري على أفكاره لتعديلها وتغيريها أو على اجتاهاته أو على مهاراته. لذلك ميكن تصنيف 

 2أهداف االتصال إىل:

 :يدة او تعديل اجتاهات جدوميكن أن يتحقق حينما يتجه االتصال إىل اكتساب املستقبل  هدف توجيهي
اجتاهات قدمية تثبت اجتاهات قدمية مرغوب فيها, ولقد وضح من خالل الدراسات العديدة اليت أجريت أن االتصال 

 الشخصي أقدر على حتقيق هذا اهلدف من االتصال اجلماهريي.

 :ور هتمهم، مويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه االتصال حنو تبصري وتوعية املستقبلني بأ هدف تثقيفي
 بقصد مساعدهتم وزيادة معارفهم واتساع افقهم ملا يدور حوهلم من أحداث.

                                                            
 .98، ص 9112حممد السيد فهمي، تكنولوجيا االتصال يف اخلدمة االجتماعية، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، مصر،   1

 .99،99املرجع نفسه، ص  2
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 :حينما يتجه االتصال حنو اكساب املستقبل خربات جديدة أو مهارات أو مفاهيم جديدة. هدف تعليمي 

 :ويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه االتصال حنو ادخال البهجة والسرور  هدف ترفيهي أو ترويحي
 متاع إىل نفس املستقبل.واالست

 :ويتحقق هذا اهلدف حينما يتجه االتصال حنو حتسني العمل وتوزيع املسؤوليات ودعم  هدف إداري
 التفاهم بني العاملني يف املؤسسة أو اهليئة.

 :حيث يتيح االتصال الفرصة لزيادة احتكاك اجلماهري بعضهم بالبعض اآلخر، وبذلك  هدف اجتماعي
 عية بني األفراد.تقوى الصالت اجلتما

 ويف الواقع ميكن أن جيمع االتصال أكثر من هدف يف وقت واحد.

 ثالثا: العناصر األساسية لعملية االتصال:

هناك نظريتني كالسيكيتني ومؤثرتني عن رؤية علماء االتصال لكيفية إمتام عملية االتصال. النظرية األوىل هي 
ي قال إن هناك ستة من العناصر ألي حدث خطايب، " الذroman jakobsonللغوي "رومان جاكوبسون 

 وهي:

 املرسل، الذي يرسل )ينشئ( -1

 الرسالة، هي مضمون االتصال )النص( -2

املتلقي، هو هدف الرسالة )اجلمهور( الرمز، هو الطريقة اليت يتم هبا إعداد الرسالة )على سبيل املثال،  -3
 باللغة اإلجنليزية(

 املستخدمة )مثل احملادثة أو التلفزيون(أداة االتصال، هي الوسيلة  -4

 1السياق، وهو ما يساعدنا على فهم الرسالة على حنو أفضل )اجملتمع( -5

حيث ميكن أن يكون املرسل شخصا واحدا، كما هي احلال يف احملادثة، أو جمموعة من األشخاص، مثل أولئك 
لرسالة اليت ض األفالم أو التلفزيون(؛ االذين يكتبون نصوص الربامج واآلخرين الذين يؤدوهنا )كما هي احلال يف عر 

ميكن أن تكون الكلمات اليت حتتوي على معلومات، أو جمموعة من الكلمات واألصوات والصور؛ أما املتلقي 
فيمكن أن يكون فردا واحدا أو مليون شخص ممن يشاهدون عرضا تلفزيونيا، والرمز هو الطريقة اليت يتم هبا تقدمي 

باللغة وحدها أو باستخدام جمموعة من الكلمات والصور والصوت كما يف األفالم أو الربامج  الرسالة سواء كان ذلك
التلفزيونية؛ وأداة االتصال هي الوسيلة اليت املستخدمة إلرسال؛ والسياق هو املوقف الذي ترسل فيه الرسالة، ويساعد 
                                                            

أصبع،عامل  وآرثر آسا بريغر، "استخدام وسائل اإلعالم يف الواليات املتحدة األمريكية"، وسائل اإلعالم واجملتمع وجهة نظر نقدية، تر:صاحل خليل أب  1
 92،ص8098، مارس 919تب ثقافية شهرية يصدرها اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب،الكويت، العدد املعرفة،سلسلة ك
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سوف يعين شيئا حمتلفا استنادا إىل ما إذا كان  على حتديد معناها. على سبيل املثال، الطلب "مرر إبرة احلقن"
1السياق زقاق مظلما أو مستتشفى.

 

 املضمون

 الرسالة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ املتلقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاملرسل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     

 أداة االتصال                                                   

 الرمز                                                     

 
 9119عناصر رومان جاكوبسن الستة لالتصال. نقال عن: مكويل وويندل 

ويقدم لنا منوذج جاكوبسن لالتصال فكرة دقيقة عن األشخاص املشاركني يف االتصال وطريقة اتصاهلم. إنه 
النماذج األكثر شهرة واألكثر فائدة )تقليديا، يتم تعريف النموذج بأنه متثيل جمرد ملا حيدث يف العامل واحد من 
 احلقيقي(.

" harold lasswellوهناك منوذج آخر وهو أيضا مشهور جدا، جدا قدمه العامل السياسي، "هارولد السويل" 
 ، ويسأل السويل:9191يف العام 

 ملن؟ وبأي تأثري؟ من؟ يقول ماذا؟ يف أي قناة؟ 

يف الواقع يشبه هذا النموذج، وإىل حد بعيد، منوذج جاكوبسن، كما يبني اجلدول الالحق، فنموذج جاكوبسن 
ال يتعامل مع التأثريات كما يفعل منوذج السويل ولكن هناك، ميكن أن نرى عددا من أوجه الشبه. املثري لالهتمام 

ا التأثريات، حيث انقسم علماء االتصال حول ما إذا كانت لوسائل أن نظرية السويل تعرضت لالنتقاد إلدراجه
 2اإلعالم تأثريات طويلة األمد ومهمة.

 

 السويل وجاكوبسن مقارنة بني منوذجي

 املرسل  من؟

 الرمز يقول

 الرسالة ماذا؟

                                                            

  الزقاق املظلم تعين حقنة خمدرات، ويف املستشفى ستعين قنة طيبة.يف  

 .92آرثر آسا بريغر، املرجع السابق، ص  1

 .99نفسه، ص  2
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 أداة االتصال الوسيلة يف أي قناة؟

 املتلقي ملن؟

 ................... بأي تأثري؟

 91، ص919املصدر: آرثر آسا بريغر، كتاب عامل املعرفة، العدد 

 :رابعا: أشكال االتصال

قسم الباحثون أشكال االتصال إىل العديد من التقسيمات، ولعل ما يعنينا هنا هي التقسيمات اليت تتناول 
طائها اليت هتتم بعالقة وسائل اإلعالم باجملتمع إلعأشكال االتصال اليت كانت والزالت حمور الدراسات األكادميية 

 تفسريا نظريا مناسبا، يكون منطلقا لدراسات علمية أخر إلثبات فرضيات تلك النظريات أو نفيها.

ولعل التقسيم الذي قدمه حممد عبد احلميد يف كتابه "نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري" األقرب إىل هذه الفكرة، 
 1التقسيم األول الذي يهتم باالتصال الذايت، فإن باقي التقسيمات جاءت على النحو التايل:وبغض النظر عن 

  االتصال المواجهي: -1

وهو الشكل الذي يهتم األفراد مواجهة، سواء كان بني فردين، أو بني فرد وآخرين، لذلك يقسم هذا الشكل 
 عية التالية:إل األشكال الفر 

 :يتم بني فرد وآخر، خالل أية عملية من العمليات اليت تتم يف حياتنا اليومية داخل  االتصال الشخصي
األسرة أو بني الزمالء أو بني األصدقاء...إىل آخره، ويتم بني األفراد مباشرة أو من خالل وسائل االتصال السلكية 

 ت واحملررات على سبيل املثال.أو الالسلكية مثل اهلاتف، أو من خالل اخلطابا

 :ويتم بني فرد وآخرين أو جمموعة من األفراد مثل الفصل الدراسي، حلقات  االتصال بالجماعات الصغيرة
النقاش، االجتماعات، الندوات احملدودة... وما شابه ذلك من حيث تتاح فرصة املشاركة للجميع يف املوقف 

 ال الطابع الرمسي والتنظيمي أكثر من االصال الشخصي.االتصايل، ويغلب على هذا الشكل من االتص

 االتصال املواجهي باخلصائص التالية: ويتميز

  تزداد ثقة األفراد فيمن يعرفوهنم، ويقابلوهنم وجها لوجه، وبالتايل يكون احتمال تأثري املرسل أو القائم
 باالتصال أكرب.

                                                            
 .98مسري حممد حسني، املرجع السابق، ص   1
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 يزيد األثر ال إىل تأثري الفكرة أو الرسالة ورموزها، فويرتتب على ذلك إضافة تأثري املرسل أو القائم باالتص
 العام لالتصال يف االجتاه املؤيد ملوضوع االتصال.

  يتميز االتصال يف هذه احلالة بالتفاعل، وتبادل األدوار مما يعكس خاصية االتصال يف اجتاهني أو االتصال
 ف على االستجابات بشكل فوري.الدائري، وبالتايل ميكن الكشف عن رجع الصدى املتبادل، والتعر 

  يتميز املوقف االتصايل باملرونة، حيث ميكن تعديل الرموز أو الرسائل مبا يتفق واالستجابات الفورية اليت
 حتدث أو نتائج التفاعل االتصايل، ومما يؤدي يف النهاية إىل حتقيق أهداف العملية االتصالية.

 يد املرسل.عادة ما تكون السيطرة على املوقف االتصال يف  

 )وإن كان قريبا من االتصال الشخصي إىل أنه أكرب منه من حيث احلجم والوظيفة( االتصال الجمعي: -2

وهذا النوع من االتصال يعكس كرب حجم املشاركني يف االتصال، وبصفة خاصة مجاعات املتلقني أو املستقبلني، 
ل لقاءات هذا النوع التأثري االنفعايل أو العاطفي، وذلك مثقياسا باالتصال باجلماعات الصغرية....، حيث يسود يف 

املرشحني مع مواطين الدوائر االنتخابية، ويظهر انتقال األثر بطريقة العدوى بني األفراد، وهو ما يتمز السلوك 
 اجلمعي.

وصلت إىل ت وهذا النوع من االتصال جنده حمور النظريات اليت اهتمت بانتقال املعلومات على مرحلتني، واليت
 حمدودية التأثري املباشر لوسائل اإلعالم.

يتميز هذا النوع من االتصال بالتعدد والضخامة يف كل العناصر،  االتصال بالجماهير )الجماهيري(: -3
حيث يتحول الفرد املرسل أو القائم باالتصال إىل مؤسسات ومنظمات تظم عددا من من األفراد احملرتفني إلعداد 

 ائل االتصالية املتعددة واملتنوعة اليت ترسل إىل أعداد كبرية جدا من املتلقني املنتشرين. من خالل الوسائلوصياغة الرس
اآللية أو االلكرتونية إلحداث تأثريات متنوع يف هؤالء املتلقني...وأهم ما مييز مجهور املتلقني يف هذا النوع من 

ئص أعضائه، باإلضافة إىل عدم معرفة القائم باالتصال االتصال هو ضخامة احلجم وانتشاره، وعدم جتانس خصا
 هبم.

ولعل أهم ما مييز هذا النوع من االتصال، أنه اتصال خطي يف اجتاه واحد فقط، حيث ينعدم إحساس القائم 
 1باالتصال برجع الصدى أو التغذية العكسية. 

اضي حيث مسح التطور يف جمال تكنولوجيا االتصال واألنرتنت بظهور أنواع إن هذه الفكرة أصبحت من امل
جديدة من االتصال سامهت يف تقليص وتقزمي مفهوم االتصال اخلطي لوسائل اإلعالم، من خالل وسائط التواصل 

تقبل سلبيا ساالجتماعي اليت تسمح للجمهور باملشاركة والرد بشكل فوري بالكتابة والصوت والصورة، ومل يبقى امل

                                                            
 .92حممد عبد احلميد، املرجع السابق، ص 1
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أمام هذه الوسائل العمالقة اليت كانت فيما مضى تقدم رسائل فوقية دون االهتمام بالتغذية العكسية، كما أن هذا 
 التطور مسح لوسائل اإلعالم مبعرفة آراء واجتاهات الناس حول خمتلف القضايا املطروحة بشكل أسرع وأيسر.

ح اجملال واسعا إلعادة النظر يف مدى مقدرة نظريات االتصال كما أن هذا التطور احلاصل يف جمال االتصال فت
احلالية يف إعطاء تفسريات حول العالقة بني اجلمهور ووسائل اإلعالم، وهو األمر الذي أدى إىل تطوير أو ظهور 

 نظريات لالتصال تسعى إل تفسري هذه العالقة وهو ما يعرف بنظريات اإلعالم اجلديد.
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 مدخل لنظريات االتصال.احملور الثاين:  

 أوال: تحديد المفاهيم.

 : Théorieتعريف  -1

 معجم عريب عريب -يف معجم املعاين اجلامع  نظرية تعريف و معىن  لغة: -أ

  )يف  النََّظرِيَّة   -: قضيَّة تـرْثَبت صحَّترها حبجٍَّة ودليل أو برهان. النََّظرِيَّة  -نظريّات.  اجلمع:َنَظريّة: )اسم(
املشكالت القائمة  املعرفة : ) الفلسفة والتصوُّف ( البحث يف نظريَّة-. الفلسفة( : طائفٌة من اآلراء تـرَفسِّرر هبا بعض

 .على العالقة بني الّشخص واملوضوع ، أو بني العارف واملعروف ، ويف وسائل املعرفة الفطريّة أو املكتسبة

  َّنَظرِيٌَّة. َأمُِّل ِدرَاَسةٌ حَبٌْث قَاِئٌم َعَلى ِإْعَماِل الِفْكِر َوالتَّ َنَظِريٌّ:  حَبْثٌ  -. َمْنسروٌب ِإىَل النََّظرِ (. :)اسمَنَظري - 

 .: من يتمسك بنظريٍة ماَظِريٌّ نَ . : معتمد على التعّلم من الكتب َنَظِريٌّ  -النََّظرِيَّة. ِ  : اِْفرتَاِضّياً ِمَن الوِْجَهةِ َنَظرِيّا  

 لم اجلديدة على أساس املعرفة القائمة دون جتريب ، ويقابله الع النظريّات بوضع: علم يرعىن  نظريّ  علم
1: قلَّ َأن تَعتِمد على التجارب العملية ووسائلها. نظريّة وعلومٌ -التجرييّب. 

 

  اصطالحا : -ب

النظرية على أهنا:" جمموعة من املفاهيم يوجد بينهما عالقة، تعرض  kerlinger 1986ويعرف "كريلينجر" 
ملدروسة". ابطريقة منظمة لدراسة الظاهرة من خالل حتديد العالقة بني املتغريات، هبدف التوضيح والتنبؤ بالظاهرة 

فالنظرية هي جمموعة من التعميمات اليت من خالهلا حناول تفسري الظاهرة بطريقة منظمة. وجمال استخدام النظرية 
  2يف البحوث األساسية أكثر منها يف البحوث التطبيقية، ويف البحوث الكمية أكثر منها يف البحوث النوعية.

على أهنا:" جمموعة مصاغة من املفاهيم اليت تنظم مالحظاتنا واستدالالتنا. كما أهنا  8009ويعرفها "اجملذوب" 
   3تتنبأ بالظواهر وتفسريها".

يتوقع ات، يقدم تفسريا للظاهرة و : " هي حتديد هنائي للعالقة بني احلقائق واملتغري Theorie  فالنظرية
والنظرية بذلك التعريف متثل إطارا فكريا لعدد من التعميمات ذات العالقة ببعضها، ويقدم  4اجتاهات احلركة فيها".

ات للظواهر العلمية والتنبؤ هبا. وبذلك إذا كانت النظرية متثل مستوى أعلى للتحديد النهائي للعالقهذا اإلطار تفسريا 
بني املتغريات قائما على التفسري العلمي. فإهنا من ناحية أخرى متثل وعاء فكريا لفروض أخرى يتم اشتقاقها من 

                                                            
1  https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar 80:90( 8091/98/99 :املعاين لكل رسم معىن، معجم إلكرتوين، الولوج 

 91، ص 8009سرية للنشر والتوزيع، عمان، األردن،منذر الضامن، أساسيات البحث العلمي، دار امل 2

   91نفسه، ص  3

 ص، 8009حممد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، عامل الكتب نشر.توزيع.طباعة، القاهرة،   4
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ية أخرى. قات ميكن استخدامها يف جماالت علمخالل هذه النظريات. بل إهنا تعترب بعد ذلك إطارا تفسرييا للعال
1 فالنظريات اخلاصة بعلم النفس املعريف يتم استخدامها بتوسع يف جماالت االتصال اجلماهريي واإلعالم.

 

لى التساؤالت الصحيحة اليت يطرحها، وتقف خلف قدرته عيف أهنا توجه الباحث إىل  أهمية النظريةوتظهر 
اختيار الظاهرة حمل الدراسة. وبدون النظرية تظل العالقات جمرد رؤى أو حقائق يف إطار واحد يفسر ويساعد على 

  التنبؤ.

ت والظروف الوال يعين ارتفاع مستوى النظرية هو ثباهتا وعدم تغريها. بل إهنا تكون قابلة للتغيري مىت تغريت اجملا
رية اليت مت تأكيدها خالهلا، ولذلك فإهنا جيب أن تتغري بتغري املعرفة والعلوم اليت مت صياغة النظرية يف إطارها. ألن النظ

هي جزء من كل ميثل إطار املعرفة املنظمة أو إطار العلوم يف ختصصاهتا املختلفة. وتقدم النظريات يف تفسريها 
... ن املفاهيم واملتغريات املتجددة اليت يتم اختبار عالقاهتا بعد ذلك يف فروض جديدةللحقائق والعالقات العديد م

2 يف املعرفة العلمية. وهكذا. ويعرب ذلك عن عملية التغري والتجديد
 

ائتها ر النظرية:" هي جمموعة مفهومة من الصياغات" أي أهنا ممكن توصيلها إىل الناس. أو يستطيع اآلخرون ق
 3واختيارها أو رفضها والشيء املهم يف النظرية أننا بواسطتها نعلم ملاذا وكيف فعلت ما فعلت؟".

ضع حد ما أنظمة استشرافية وقد تقوم بتفسري وتوحيد املوجود أو متكننا من و تقوم النظرية بالتنبؤ. أي أهنا إىل 
البيانات غري املتوقعة يف مكاهنا املناسب. إن االستشراف ال يعين أن على النظرية أن تستخدم الستجالء املستقبل. 

ليل صحيح، وأن ن هو تعإن االستشراف يعين ببساطة أن تعليل النظرية لألحداث اجلارية يف املاضي واحلاصلة اآل
هذه األحداث تبقى دون تعليل صحيح، وأن هذه األحداث تبقى دون تعليل بدون وجود هذه النظرية، وأخريا 
تتعامل النظرية مع األحداث التجريبية... إن النظريات إذا تقودنا يف عملية تشكل وفهم املشكلة، وقد تساعدنا يف 

ث معارفنا وتساعدنا على معرفة ما نبحث عنه يف العالقات وكيفية البحتنظيم أفكارنا وجعلنا نرى الفجوات يف 
 4 عنها.

كما تعرف النظرية كذلك بأهنا: "قواعد ومبادئ ترستخدمر لوصِف شيء ما، سواء أكان علمياً، أم فلسفياً، أم 
فات االصطالحّية يف بناِء فكر جديد". ومن التعري معرفياً، أم أدبياً، وقد تثبتر هذه النظرية حقيقة معّينة، أو تساهمر 

                                                            
 حممد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، املرجع السابق،   1

 املرجع السابق، ص  2

 .99، ص8009باسم حممد ويل، حممد جاسم حممد، املدخل إىل علم النفس االجتماعي، مكتبة دار الثقافة للنضر والتوزيع، عمان، األردن،   3

 .99املرجع نفسه، ص 4
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صات  األخرى للنظريّة: "هي دراسة ملوضوع معني دراسة عقالنّية ومنطقّية، من أجل استنتاِج جمموعة من اخلالر
  1والنتائج اليت تساهمر يف تعزيز الفكرة الرئيسّية اليت تربىن عليها النظريّة"

ع العلمية " النظرية بأهنا: " طائفة من اآلراء اليت حتاول تفسري الوقائاملنتدى العريب إلدارة املوارد البشريةويعرف "
املشكالت القائمة على العالقة بني الشخص واملوضوع أو السبب واملسبب. وتعين النظرية أو الظنية أو البحث يف 

يف الدراسات اإلنسانية التصورات أو الفروض اليت توضح الظواهر االجتماعية واإلعالمية واليت تأثرت بالتجارب 
تعريفات وعة من املفاهيم والواألحداث واملذاهب الفكرية والبحوث العلمية التطبيقية. والنظرية عبارة عن جمم

واالفرتاضات اليت تعطينا نظرة منظمة لظاهرة ما عن طريق حتديد العالقات املختلفة بني املتغريات اخلاصة بتلك 
  2 الظاهرة، هبدف تفسري تلك الظاهرة والتنبؤ هبا." مستقباًل.

 أنواع النظريّات:-ج

صطلحات، واملفاهيم اليت 
ر
يرجع تاريخ استخدام مفهوم النظريّة للمرة األوىل يف الفلسفة اليونانّية لإلشارة إىل امل

تفريق ختالفر التطبيقات العملّية الواقعّية، واعتررب الفيلسوف اليوناينّ أرسطو أوَل َمْن اعتمَد على تطبيق فكرة النظريّة لل
صطلحات املعرفّية اليت ترستخبني احلقائ

ر
طبقة فعلّيًا والنظريات الفكريّة، مّث أصبح مصطلح النظريّة من امل

ر
دمر يف ق امل

العديِد ِمن اجملاالت سواء الفلسفّية، أم العلمّية أم غريها. ويف القرن السادس عشر للميالد أصبح مفهوم النظريّة أكثر 
الدراسات اليت اعتمدْت على مصادر ومراجع موثوقة، وقابلة للتحليل استخدامًا للداللِة على العديد من أنواع 

والتفسري، واليت ِمن املمكن تطبيقها ضمن اجملال اخلاص هبا، وسامهْت يف حتقيِق إضافة متطورة إىل جمموعة من 
ة، واألدبّية، الطبيّ اجملاالت الدراسّية، وهكذا أصبحْت النظريّات جرزءًا مهمًا من الدراسات اإلنسانّية، والعلمّية، و 

وعلى العموم هناك العديد من أنواع النظريات نذكر   3والفلسفّية، واليت درّرست يف العديد من املدارس واجلامعات.
 منها: 

 :النظريّة الفلسفّية  

افة ارتبطْت مبَفهوِم النظريّة؛ إذ حرَص الفالسفة يف العصر اليونايّن على ربِط كوهي أول وأقدم النظريّات اليت 
وهلا  املوضوعات، والدراسات، واألفكار اليت صاغوها مبجموعة من النظريات اليت ترقِدمر الدعم آلرائهم الفلسفّية، وحتر

، مثل: على جمموعة من النظريّاتإىل حقائق واقعّية، وهكذا أصبحت أغلب الدراسات يف جمال الفلسفة تعتمدر 
    4نظريّة نشأة األرض اليت اهتّم العديد من الفالسفة بدراستها.

                                                            
 99/98/8091، الولوج: https://mawdoo3.com .  نقال عن موقع:(،٢١٣٢سبتمرب  ٣٢،  ٣١:٣١ ) آخر حتديث:  جمد خضر  1
(80:99) 

 https://hrdiscussion.comاملنتدى العريب إلدارة املوارد البشرية   2

3 https://mawdoo3.com جمد خضر  
4 https://mawdoo3.com جمد خضر  
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رد فروض علمية  جمومن اجلدير باإلشارة يف هذا اجملال أن النظرة العلمية احلديثة تعترب الكثري من النظريات القدمية 
1كنظرية بطليموس يف تفسريه لألجرام السماوية، واليت ظلت قرونا عديدة مرجعا لدراسي الفلك حىت ثبت خطؤها.

 

 :النظريات السياسّية  

يف القرن التاسع  طّورتوهي اليت اعتمدْت على الفكر السياسّي الذي ظهَر منذر عصر النظريّات الفلسفّية، وت
عشر امليالدّي، واستمر تطّورها حىت هناية القرن العشرين للميالد، وتعتمدر النظريّات السياسّية على اآلراء واألفكار 
اليت أطلقها عدد من الفالسفة والسياسّيني، وأصبحْت مع الوقت حقائق أّدت إىل تأسيِس جمموعة من املدارس 

اكّية، أثرت يف كافِة دول العامل تقريباً، ومن األمثلة على النظريات لسياسّية: األفكار االشرت  الفكريّة السياسّية، واليت
  2واألفكار الرأمسالّية بصفتهما من أشهر اجملاالِت الفكريّة اليت احتوْت على نظريّات سياسّية.

  االجتماعية:النظرية 

"هي اإلطار التصوري املالئم لتفسري الظواهر واملواضيع االجتماعية، لتصبح مفهومة من خالله. وهي ليست  
نطاقا للتفكري اجملرد. إمنا تشري للعالقة املتبادلة بني األشياء والظواهر، وهي األداة اليت تنظم الوقائع فتصبح ذات 

3معىن وداللة معينة".
 

دافها، هويعترب البحث االجتماعي أحد آليات النظرية االجتماعية اليت بواسطتها تستطيع أن تربهن على أحد أ
أو قضاياها، أو قوانينها اليت تريد الوصول إليها يف صياغتها أو أن توسع من تعميماهتا، أو أن حتول نصوصها إىل 

...إن البحث االجتماعي هو الذي يساعد النظرية على أن تكسب مصداقيتها وكفاءهتا 4 قضايا ناضجة ومكملة.
الربهانية الواقعية، كما أنه يف املقابل كذلك هو الذي قد يرفض، يعدل أو يضيف إىل ما جاءت به نظرية أو نظريات 

و رؤى. حيث يتم بواسطة البحث االجتماعي التأكيد والقبول مبدى كفاءة نظرية أخرى من نتائج أو أفكار أ
ومصداقيتها الواقعية، كما ميكن كذلك التخلي عن بعضها اآلخر، إذا استجدت وقائع جديدة )واليت يتم التعرف 

 5 عليها بواسطة البحث االجتماعي( وذلك على خالف ما هو قائم.

نا قد أبرزنا أمهية البحث بالنسبة للنظرية، فإن هلذه األخرية نفس األمهية بالنسبة للبحث، إذ حتدد للباحث وإذا ك
اساس االختيار الذي يستند إليه يف انتقائه لوقائع معينة أو جلوانب منها تستأهل الدراسة. فالباحث قبل الشروع يف 

                                                            
 .81إحسان حممد احلسن، املرجع السابق، ص  1

2 https://mawdoo3.com  
وطة وآخرون،"البحث العلمي االجتماعي:جدلية النظرية واملوضوع واملنهج"، سلسلة البحوث االجتاعية:يف منهجية البحث عبد احلميد ب  3

 .90،ص 8001االجتماعي،منشورات مكتبة اقرأ، قسنطينة، اجلزائر،

ماعية، منشورات تعلي غريب وآخرون، "أمهية املفاهيم يف البحث االجتماعي: بني األطر النظرية واحملددات الواقعية"،أسس املنهجية يف العلوم االج  4
 12جامعة منتوري،قسنطينة، اجلزائر،  ص 

 .19املرجع نفسه، ص   5
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تها. ويبقى ة حول طبيعة الظاهرة اليت تريد استجالء حقيقحبثه يتعني عليه ألن يسرتشد بأفكار أو نظريات قائم
البحث هو الذي يدعم يرفض أو يعدل تلك األفكار، فالوقائع هي السبيل الوحيد املوصل إىل رفض النظريات 
القائمة أو إعادة صياغتها، ذلك أن النظرية يتعني عليها أن تكون متوافقة مع الوقائع، وهي تصبح حباجة إىل تعديل 

 تستجد وقائع ختالفها، فحينما ترتاكم مالحظات وشواهد يكشف عنها البحث العلمي فإن ذلك بدوره يصبح حني
1 مصدر ضغط على النظريات القائمة.

 

 النظريات العلمّية : 

مية اليت اهتمْت الطبيعة ِمن أول النظريّات العلوهي اليت تستخدمر يف أغلِب جماالت العلوم، وتعتربر نظريّة علم 
حتوية على أحباث 

ر
الحظات، والدراسات العلمّية امل

ر
بدراسِة مركّونات الطبيعة باالعتماِد على جمموعة ِمن امل

 واكتشافات أّدت إىل ظهوِر جمموعة ِمن النظريّات العلمّية يف العديد من أنواع العلوم، مثل: النظريات الطبّية اليت
   2 هتتمر بالبحث يف األمراِض وطرق عالجها.

ولكي تكون النظرية علمية وقادرة على تفسري الظواهر والعالقات والتغريات واملالبسات اليت تتعلق مبوضوعها 
  :3ومادهتا، جيب أن تتوفر فيها الشروط التالية

 .جيب أن تكون أفكار ومبادئ ومفاهيم النظرية مرتابطة ومتكاملة حبيث ختلو مادهتا من التناقض والتضارب 

  جيب أن تكون النظرية معربة عن فكرة أو أفكار أو مبادئ واضحة ومركزة ومتسلسلة تسلسال نظاميا
 تباك.ومنطقيا بعيدا عن التعقد والتشوش واالر 

 .على النظرية أن تكون قادرة من تفسري مجيع الظواهر اليت هتتم بدراستنا وحتليلها 

 .ينبغي أن تكون صحة النظرية نسبية وليس مطلقة 

  النظرية اجلديدة والصحيحة هي النظرية اليت تتوصل إىل نفس احلقائق واالستنتاجات إذا تكررت دراستها
 خمتلفة ويف أماكن خمتلفة. وفحوصها واثباتاهتا خالل فرتات زمنية

 .جيب أن تنفرد النظرية بتفسري احلقائق اليت تشمل عليها 

  :النظرية االتصالية 

ال توجد نظرية اتصالية خالصة متفق عليها وعلى كيفية عملها، أو تأثريها على اجلمهور بني علماء االتصال 
اإلعالم قدم تصورات عن كيفية عمل االتصال و والباحثني يف حقل االتصال، وإمنا يوجد عدد من النظريات اليت ت

                                                            
 .19،12علي غريب وآخرون، املرجع السابق، ص   1

2 https://mawdoo3.com 
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وتأثريه، ويف الوقت ذاته تساعد هذه النظريات على توجيه البحث االتصايل واإلعالمي إىل مسارات مناسبة، ذلك 
وتتمثل أمهية النظرية بأهنا تشرح ما حتدثه  1أن النظرية جتسد بشكل تطبيقات وسائل االتصال واإلعالم يف اجملتمع. 

من تأثري يف اجلمهور، أو من اجلمهور نفسه جتاه الوسائل، أو الرسائل اإلعالمية. بل تتجاوز ذلك أحيانا إىل تقدمي 
ريات وسائل ات االجتماعية احملتملة وتأثتصور عما ميكن أن حيدث مستقباًل. كما تقدم النظرية تصورًا عن التغري 

اإلعالم فيها. إن أهم ما مييز النظرية هو قدرهتا املستمرة على إجياد تساؤالت جديرة بالبحث، إضافة إىل استكشاف 
2.طرق جديدة للبحث العلمي

 

ومن هنا فإن النظريات االتصالية تعين: "تلك البحوث والدراسات اليت تتعلق باالتصال، سواء ما يتعلق منها 
3باملرسل أو املستقبل أو الوسيلة أو اجلمهور أو كالمها".

 

 هوم المدخل: ثانيا: مف

 : المفهوم -1

عادة ما يتجه التفكري االنساين عند وجود موقف مشّكل إىل استعادة كافة األبعاد املعرفية لدى الفرد عن هذا 
املوقف، يف حماولة لتحليله يف ضوء هذه األبعاد واخلربات السابقة والبحث عن حلول يف إطارها. وعندما خيتار الفرد 

 جيعلها دليال يف التحليل والرتكيب وإعادة طرح املشكلة مرة أخرى، أو جيعلها دليال يفمعرفة أو خربة سابقة فإنه 
بناء العالقات بني عناصر هذه املشكلة للبحث عن مواطن الغياب أو القصور أو االحنراف... أو األسباب اليت 

 أدت إىل هذه املشكلة. 

ا، وتعترب الفرد يف االقرتاب من أي مشكلة يواجهه وتعترب جمموعة املعارف واخلربات العلمية املكتسبة مرجعية
أيضا بعد تصنيفها بدائل خيتار منها الفرد ما يتفق مع طبيعة املشكلة وأبعاد النتائج املتوقعة هلا. ويف جمال العلوم 

ا يف طرح هاالنسانية واملعارف العلمية املختلفة وتطبيقات املمارسة املهنية، تتعدد البدائل اليت ميكن االستفادة من
  اإلطار النظري ملشكلة البحث وردها إىل هذا اإلطار.

يف بناء اإلطار النظري ملشكلة البحث،  Approachجوهر المدخل  وهذا يف "رأي حممد عبد احلميد" هو 
ا هفيستخدم هذا املفهوم للداللة على املرجعية العلمية أو املعرفية اليت ميكن طرح مشكلة البحث وتفسري نتائج دراست

 4 يف إطارها.

                                                            
 .99، ص8099مة للنشر والتوزيع، عمان، األردن، عبد الرمحان املشاقبة، نظريات االتصال، دار أسا  1

2 http://dmediaacademy.blogspot.com/2016/01/blog-post.html 
 .99عبد الرمحان املشاقبة، ا ملرجع السابق، ص  3

 حممد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، املرجع السابق، ص  4

http://dmediaacademy.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
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أيضا يف االصطالح بأنه :"األسس واملنطلقات الفكرية اليت يستند إليها الباحث ابتداء   المدخلكما يعرف 
يل ، التنظيمي ، البنائي ، النسقي ،  اجلديف تناوله ملوضوع حبثه ، ومن أهم أنواعه : املدخل التكويين ، الوظيفي ، 

 1اإليكولوجي ، التفاعلي الرمزي ، الفينومنولوجي ، اإلثنوميثولوجي."

 األنواع: -2

 :المدخل المنهجي-أ

املشكلة، أو  يفيد حتديد املدخل عند االستقراء وحتقيق االرتباط بني أكثر من فكرة أو اجتاه علمي للنظر إىل 
االستنباط واالستدالل يف تفسري احلقائق اليت يصل إليها الباحث يف إطار املرجعية العلمية أو املعرفية. وهو يف هذا 
خيتلف عن املدخل املنهجي "الذي يهتم باختيار الطريقة أو األسلوب يف معاجلته للمشكلة املطروحة للوصول إىل 

 2 احلقائق اخلاصة هبا".

ويعرف "رشيد زروايت" املدخل املنهجي بأنه:" هو االجتاه الفكري الذي يصب فيه الباحث املعطيات اليت درسها 
3.باملنهج الذي اختاره، واليت مجعها بالوسائل وأدوات مجع املعلومات النظرية والبيانات امليدانية"

 

 المدخل النظري: -ب

 ةمع تعدد األفكار والنظريات والعلوم ذات العالقة حبركة العملية اإلعالمية وعالقاهتا، تتعدد أيضا املداخل النظري
 4اليت خيتار منها الباحث ما يتفق مع طبيعة الظاهرة أو املشكلة اإلعالمية، وترتفع أمهيتها يف حتقيق الوظائف السابقة.

ت اإلعالم تنتمي فقط إىل نظريا ومع تعدد هذه املداخل جيب أن يعي الباحث بداية أن هذه املداخل النظرية ال
أو التعميمات اخلاصة بدراساهتا، ولكنها تنتمي إىل العديد من العلوم اإلنسانية الطبيعية األخرى، ألن أهم ما مييز 

اليت تستفيد من احلقائق  interdiscplinaryعلوم االتصال واإلعالم يف الوقت احلاضر أهنا من العلوم البينية 
ببناء العلوم األخرى، وبصفة خاصة علوم اللغة والنفس واالجتماع واالقتصاد، باإلضافة إىل العلوم والنظريات اخلاصة 

 5 الطبيعية املختلفة كل يف جمال ختصصه.

ولذلك فإن عرض املداخل النظرية املختلفة ال يعين أنه عرض جامع، ولكنه مرشد للباحث ودليل يف اختيار 
 6 يف االقرتاب من املشكلة اليت يقوم بدراستها. أساسا للتفكري واالستداللتكون  املرجعية العلمية اليت

                                                            
 .9عيسى بوعافية، املرجع السابق، ص  1

 عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، املرجع السابق، صحممد   2

 .21، ص8001رشيد زروايت، مناهج وأدوات البحث العلمي يف العلوم االجتماعية، دار اهلدى للطباعة والنشر والتوزيع، عني مليلة، اجلزائر،  3

 حممد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، املرجع السابق،ص  4

 نفسه، ص  5

 حممد عبد احلميد، البحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية، املرجع السابق، ص  6
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 :1وتتلخص أمهية املدخل النظري للدراسات اإلعالمية أو املشكلة املطروحة يف حتقيق األهداف التالية

االتفاق على املفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف بناء املشكلة وحتديدها إىل أصوهلا الفكرية والنظرية،  -1
 وهذا يؤكد االتفاق على املفاهيم واملصطلحات.

توظيف املرجعية العلمية أو املدخل يف صياغة الفروض العلمية من خالل النظريات أو التعميمات اليت  -2
 ية.تطرحها هذه املرجعية العلم

وتتجسد أمهية املدخل أو املرجعية العلمية أكثر يف بناء إطار التفسري واالستدالل للحقائق اليت يتوصل إليها  -3
 الباحث يف دراسته للمشكلة.

 المدخل العلمي: -ج

صمم املدخل العلمي لتوليد القواعد والقوانني اليت تساعد على فهم العالقات بني األحداث اجلارية، وتوقع 
ا املستقبلية. حياول العلم تبسيط التفاعالت املسيطرة على األشياء اخلارجية القابلة لإلدراك باحلواس وحتويلهاألحداث 

إىل قوانني عامة. ويقوم العلم هبذا عن طريق إدراج اسرتاتيجيات عامة واستقراء للمالحظات. إن هذه االسرتاتيجيات 
ر اليت تقرر هذه للعمل وكيفية تقومينا له. وهنالك جمموعة من العناصأو اخلصائص املميزة للعلم تؤشر لنا كيفية تتبعنا 

العملية. إن من املهم أوال أن تشري إىل أنه حني يقوم العامل بالبحث فإنه خيطط بشكل منظم وبطريقة حيوية لكيفية 
2إجابة سؤال معني.

 

 ثالثا: تعريف المنظور:

 معجم عريب عريب -يف معجم املعاين اجلامع  املنظور معىن تعريف و

 المنظور في اللغة:-أ

: َما يـرْرَجى َمْنظ ورٌ  : اسم املفعول من َنَظَر. َمنظور: )اسم(. مفعول من َنَظَر. َسيِّدٌ َمْنظورَمْنظور: )اسم(.  .1
إِلَْيِه: مرْهَتمٌّ بِِه، حَمَلُّ  َمْنظ ورٌ  : َمِعيَبٌة، فَاِسَدٌة، مرتَـَهتَِّكٌة. َرجرلٌ َمْنظ ورَةٌ  : حمسود، مصاٌب بالعني. ِاْمرَأَةٌ َمْنظ ورٌ  َخيـْررهر. َوَلدٌ 

يف  منظورٌ لَّقة قيد النَّظر. : معمنظورة : ترمرقرهر اأَلبصارر اشتهاٌء ورغبة. دعوىمنظورٌ  اْعِتَباٍر َواْهِتَماٍم َواْعِتَناء. وشيءٌ 
 3أمره: حمّل اعتبار واهتمام.

 رابعا: المقاربة:

 يف قاموس املعجم الوسيط، اللغة العربية املعاصر. قاموس عريب عريب املقاربة تعريف ومعىن

                                                            
 نفسه، ص  1

 .99باسم حممد ويل، املرجع السابق، ص   2

3  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  :(80:99) 99/98/8091املعاين لكل رسم معىن، الولوج 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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النسقية: منهجية ملعاجلة موضوع أو دراسة ظاهرة أو مشكلة ما بشكل يربز الرتابط و  املقاربة في اللغة:-أ
 1 .التفاعل بني خمتلف مكوناهتا ) )عناصرها (

 اصطالحا:-ب

"هي أساس نظري يتكون من جمموعة من املبادئ يتأسس عليها الربنامج أو املنهاج، ومنه فاملقاربة هي الطريقة  
ا موريس أجنرس على ويعرفه اليت يتناول هبا الدارس أو الباحث املوضوع، أو هي الطريقة اليت يتقدم هبا من الشيء".

غري تقليدية يف استعمال النظرية " ، مبعىن أهنا " موقف ينطوي على املرونة واحلذر ، وال  أهنا : " طريقة خاصة
2يتطلب املراحل النظامية املرئية للتقنية ، وال دقة مفهوم املنهج ".

 

  المدرسة: خامسا

  3املذهب من مذاهب األدب والفن.-8لغة: )د ر س( ج مدارس.

 : سادسا النموذج

 لغة : كلمة معربة ، من كلمة " منوذه " الفارسية ، وتعين مثال الشيء الذي يرعَمل   عليه . 

نع حدثا أو ا بني املتغريات اليت تصأما اصطالحا ؛ فهو " حماولة لتقدمي العالقات الكامنة اليت يفرتض وجوده
 نظاما معينا ، يف شكل رمزي "، ويف بعض األحيان يستخدم النموذج كمرادف للنظرية .

إال أن املتأمل يلمس فرقا واضحا وهو أن النموذج عبارة عن أداة تعبريية عن النظرية ؛ باعتبار أنه رسم مبسط 
 . 4امل بينها وبني البحث اإلمربيقيهلا يتيح صياغة أفكارها اجملردة ، وحيدث التك

 سادبعا اإلطار:

اصطالحا؛ هو:" جمموعة موجهات خاصة بتخطيط البحث "، إنه بناء منظم من األفكار واملفاهيم حيدد  
اختالفا كبريا  ختتلفاملمارسات اخلاصة بالبحث، أي أنه يرسم احلدود للبحث". ويف تقديري كل هذه املفاهيم 

عن مفهوم " النظرية " ، وإن اعتربها البعض مرادفة ، وأعتقد أننا أحوج ما نكون اليوم إىل ضبط هذه املفاهيم 
 5وغريها ، وفق ما تضبطه قواعد لغتنا ، وما يتالءم مع بيئتنا الثقافية.

 :التصالثانيا: التطور التاريخي لنظريات ا

                                                            
1  ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  :(80:90) 99/98/8091املعاين لكل رسم معىن، الولوج 

 .2عيسى بوعافية، املرجع السابق، ص  2

 .9991، ص9119جربان مسعود، الرائد معجم لغوي عصري، دار العلم للماليني، بريوت لبنان،   3

 2عيسى بوعافية، املرجع السابق،. ص - 4

 .2عيسى بوعافية، املرجع نفسه، ص  5

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar
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ال شك أن املتفحص لرتاث البحث يف جمال االتصال من ناحية واإلعالم من ناحية اخرى، أن يلحظ بوضوح 
تنوع املداخل أو االجتاهات النظرية املفسرة لعملييت االتصال واإلعالم، ولقد ظهرت حماوالت كثرية تسعى للتعرف 

ها جلدير بالذكر أن ظاهرة االتصال واإلعالم قد جتاذبتعلى حقيقة ظاهرة االتصال وذلك على أسس علمية حمددة. وا
علوم اجتماعية عديدة لعل أبرزها علمي االجتماع وعلم النفس، ومن مث ظهرت حماوالت نظرية متنوعة من قبل 

1هذين العلمني لتفسري هذه الظاهرة من وجهة النظر السوسيولوجية أو السيكولوجية.
 

وعلى الرغم من عدم توصل علماء االتصال لفهم كامل ودقيق آلثار وسائل اإلعالم على اجلوانب النفسية 
واألخالقية واالقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية حلياة األفراد العاديني، إال أن هؤالء العلماء حشدوا قاعدة من 
نتائج البحوث اليت تساعدهم يف فهم هذه القضايا. فخالل القرن العشرين ركز بعض علماء االجتماع وعلماء نفس 
االتصال على دراسات دور وسائل اإلعالم يف اجملتمع، ولعل إحدى املهام الرئيسية، هي جتميع النتائج العلمية حول 

 2م من قراء ومستمعني ومشاهدين.آثار وسائل االتصال على املتعاملني معها لدراسي اإلعال

فراد ألفاهتمت الدراسات اإلعالمية اليت تبنت املدخل السلوكي على سبيل املثال بدراسة السلوكيات اخلارجية ل
وتعبرياهتم الكالمية عنها، وأغفلت املكون الداخلي الذي يوجه هذه السلوكيات بشأن موضوعات حمددة، وحىت 
دراستها للمواقف واالجتاهات غلبت املناهج الكمية اليت تعاملت مع الظاهرة الكمية اإلنسانية من خالل مالحمها 

عالم على ملعاين والقيم اليت يكوهنا األفراد يف استخدامهم لإلاخلارجية، وبالتايل أمهلت إىل حد كبري التعرف على ا
النحو الذي يوضح جوهر الظاهرة اإلعالمية يف عالقتها بالذات االنسانية، وبالتايل إذا كانت الدراسات اإلعالمية 

يف تطوير البناء  والوفرية على مدار العقود املاضية قد جنحت يف توفري تراكم معريف كمي، فإهنا مل حتقق النجاح املرج
النظري والفلسفي لعلم اإلعالم ليكون قادرا على التكيف مع اختالف خصائص الظاهرة اإلعالمية الذي اصبح 

3حقيقة واقعة بفضل اإلعالم اجلديد.
 

كما تأثرت نظريات االتصال التقليدية باإلطار النظري العام الذي ساد يف العلوم االجتماعية، وعكست منط 
التنظري الكلي الذي غلب على علم االجتماع لعقود طويلة، فالنظرية الوظيفية والنقدية كان هلا امتداداهتا يف دراسات 

إلعالمية، كذلك النظريات املعيارية اليت اهتمت باألداء اإلعالمي اإلعالم، وبرزت واضحة يف نظريات التأثري ا
للمؤسسات اإلعالمية يف اجملتمع، حمددة أدوارها واجلوانب املختلفة املرتبطة هبا يف ظل ظروف اجملتمع االقتصادية 

 4 والسياسية واالجتماعية.

                                                            
 .82ص8009المية، دار النهضة العربية، بريوت، لبنان،حممد علي بدوي، دراسات سوسيوإع  1

 .81، ص8090القضايا، دار املعرفة اجلامعية طبع نشر توزيع، مصر،-املداخل النظرية-مجال حممد أبوشنب، نظريات االتصال واإلعالم: املفاهيم  2

 809، ص 9980حسام إهلامي وآخرون، مناهج البحث يف اإلعالم اجلديد، شركة الوابل الصيب لإلنتاج والنشر والتوزيع، القاهرة،   3

 .809حسام إهلامي وآخرون، املرجع السابق ، ص   4
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ففي أعقاب احلرب العاملية الثانية، وحيث ازدهرت العلوم االجتماعية، تأثرت الدراسات وعلى سبيل املثال 
الذي غلب استخدامه يف خمتلف  Dominant Paradigmاإلعالمية بفلسفة النموذج املهيمن أو ما يعرف بـ 

أنه مل ينشأ  ت، برغمالعلوم االجتماعية حينذاك، واستمر يقود الدراسات اإلعالمية ويوجهها لفرتة طويلة من الوق
 خصيصا من علم االتصال، ولكن ارتبطت نشأته األوىل بعلم االجتماع، وعلم النفس االجتماعي. 

حتديد  على فكرة املعيارية يف-وفقا ملا يشري إليه كل من روجرز وماكويل-ويقوم ذلك اإلطار النظري املوجه
أن  طلوب الوصول إليه، له عدة مواصفات أو معايري جيبصفات اجملتمع املثايل، أي أن هذا اجملتمع "املثايل" امل

تتوافر فيه حىت ميكن القول بوجوده، أمهها أنه جمتمع دميقراطي، وليربايل، ومنظم. وبالتايل اجته هذا اإلطار ليقود 
قيام لالبحث االجتماعي حنو البحث يف األدوار والوظائف املختلفة اليت جيب على املؤسسات والكيانات اجملتمعية ا

هبا حىت يصل اجملتمع اإلنساين إىل معايري اجملتمع املثايل. ومن هنا غلب املدخل الوظيفي على دراسات اإلعالم 
حينذاك. حيث متثلت أهم عناصر العالقة بني اإلعالم واجملتمع يف طبيعة الوظائف اليت ميارسها اإلعالم داخل ذلك 

التعبئة و   اإلعالمية لدراسة وظائف اإلعالم، مبا يف ذلك وظائف احلشد اجملتمع وتأثرياهتا فيه، ولذا اجتهت الدراسات
االجتماعية، واإلخبار وتشكيل الرأي العام، وغري ذلك...، كما اهتمت الدراسات اإلعالمية بدراسة العالقة املمكنة 

عرقي...(. وكان الصراع البني الرسائل و املضامني اإلعالمية وبني مشكالت بعينها يواجهها اجملتمع )مثل العنف، 
السويل هو أول من طرح فكرة "وظائف اإلعالم يف اجملتمع" بشكل واضح وحمدد، مشريا إىل الوظائف واألدوار اليت 

1ينبغي أن تقوم هبا املؤسسات اإلعالمية هبدف احلفاظ على بقاء اجملتمع االنساين ومتاسكه ووحدته.
 

م، ويعترب كتاب "هاورلد 9189ر املفاهيم األوىل لتيار حبوث وسائل االتصال اجلماهريي، لسنة ويعود تاريخ ظهو 
م، 9191-9199السويل" "تقنيات الدعاية خالل احلرب العاملية" من املؤلفات األوىل اليت قدمت قراءة حلرب 

ل الدعائي للحلفاء. بري منها، إىل العماملوصوفة باحلرب الشاملة...حيث اعترب هزمية اجليوش األملانية تعود، يف جزء ك
فقد مت تشييء اجلمهور، ضمن هذه الرؤية، إذ إنه خيضع، من دون وعي لثنائية املثري واالستجابة. فوسائل اإلعالم 
يفرتض فيها أن تعمل حسب مبدأ "اإلبرة املخدرة"، وهو املصطلح الذي حنته "السويل"، لإلشارة إىل التأثريات 

 2 عية لوسائل اإلعالم على اجلمهور املشتت.املباشرة واجلما

" التوجه Le Bonبون هذه النظرية احملورية تناغمت مع النظرية النفسية الرائجة آنذاك: علم نفس احلشود لـ "لو 
، على يد "جون ب.واتسون، نظريات الروسي إيفان ب. بافلوف حول املشرتط 9199السلوكي، الذي ظهر سنة 

 3 العكسي، دراسات أحد رواد علم النفس االجتماعي، الربيطاين "وليام ماكدوغال".

                                                            
 .809املرجع نفسه، ص   1

، 8009، ت.نصر الدين العياضي/ الصادق رابح، مركز دراسات الوحدة العربية، بريوت،9أرمان وميشال ماتالر،  تاريخ نظريات االتصال،ط  2
 .91،91ص

 .91املرجع نفسه، 3



 مطبوعة نظريات االتصال                                                                                        إعالم   

24  

 

 ا الصياغة اليت خلقت شهرة السوال، اليت تبدو، ألولمن؟ ماذايقول؟  من خالل أية قناة؟ ملن؟ وبأي تأثري؟ إهن
م، إىل تزويد السوسيولوجيا الوظيفية لوسائل اإلعالم 9191وهلة، خالية من الغموض. لقد توصل السوال سنة 

بإطار مفاهيمي، بعد أن ظلت لسنوات ال تتجاوز جمموعة من دراسات احلالة. وعند ترمجتها إىل اقسام حبثية، ميكن 
ج الفروع التالية: "حتليل التحكم والرقابة"، "حتليل احملتوى"، "حتليل وسائل اإلعالم أو احلوامل"، "دراسة استخرا 

اجلمهور"، "دراسة التأثريات". وقد مت من الناحية العملية، إعطاء أفضلية لنقطتني أو بعدين يف هذا الربنامج، مها: 
مقارباهتم  توى، الذي أمد الباحثني مبعطيات متكنهم من تفعيلدراسة التأثريات، وما يرتبط هبا عمليا، وحتليل احمل

1 للجمهور.
 

وارتبط انطالق الدراسات اإلعالمية يف تلك احلقبة الزمنية بظهور النموذج الشهري خلطية تدفق االتصال" من 
تصال يف فسري وكفاءة وفاعلية تدفق االاملصدر إىل املتلقي" الذي طرحه "شانون" و "ويفر"، كنموذج لتحليل وت

االستجابة" الذي أثر إىل -اجملتمع وتأثريات االتصال، منطلقني فيه من نظرية املعرفة، وما طرحته حول منوذج " املثري
مدى بعيد يف الدراسات الرتبوية والتعليمية، وغلبت فكرة قوة تأثري اإلعالم يف اجملتمع على البحوث اإلعالمية وقتها.  

ما ارتبطت سيطرة ذلك اإلطار النظري العام على الدراسات اإلعالمية حينذاك بالتطور املنهجي يف أساليب ك
القياس الكمي لتأثريات اإلعالم ممثلة يف قياس اجلوانب العقلية واملعرفية، خاصة فيما يتعلق مبقاييس دراسة اجتاه 

صائي ضافة إىل القوة اليت أظهرهتا أساليب التحليل االحاألفراد وآرائهم، كرد فعل للتعرض للمضامني اإلعالمية، إ
يف ترمجة نتائج تطبيق هذه املقاييس إىل نتائج ميكن تعميمها. وعليه ميكن إمجال أبرز مالمح اإلطار النظري الذي 

لى النحو عطرحته العلوم االجتماعية كإطار موجه للتيار األول من الدراسات اإلعالمية اعقاب احلرب العاملية الثانية 
 التايل:

املؤسسات اإلعالمية كيانات جمتمعية هلا وظائف حمددة تقوم هبا يف اجملتمع/ غلبة املنحى الوظيفي يف دراسة 
عالقة اإلعالم باجملتمع/ غلبة النموذج اخلطي لتدفق االتصال يف اجملتمع، االهتمام بدراسة التأثريات املباشرة لإلعالم/ 

الكمية واستخدام املقاييس وأساليب التحليل االحصائي والرتكيز على املدخل السلوكي  غلبة االعتماد على املناهج
 2الفردي.

وحتت مظلة ذلك اإلطار النظري املوجه للبحوث اإلعالمية حينذاك اهتم الباحثون بدراسة التأثريات اإلعالمية، 
و احلال يف احلمالت الدعائية(، والتأثريات اإلعالمية غري املقصودة )كم هو احلال سواء كانت املقصودة )كما ه

بالنسبة لتأثريات مضامني العنف واجلرمية يف التفزيون(، إىل جانب دراسة عناصر عملية االتصال على النحو الذي 
 3 الم.ائل اإلعيسهم يف تفسري كيفية حدوث تلك التأثريات، مثل دراسة دوافع واستخدام اجلمهور لوس
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غري أن التحول الذي شهدته العلوم االجتماعية مع تصاعد تبين النظرية النقدية من قبل علماء االجتماع، حدث 
حتول مواز له على نطاق الدراسات اإلعالمية، حيث بدأت بوادر التحول من اإلطار النظري املهيمن إىل إطار 

اإلعالم، بسبب االنتقادات اليت واجهت األول برغم جناحه وسيطرته على الدراسات نظري بديل يف دراسات 
اإلعالمية على دراسة التأثريات اإلعالمية من خالل منظور خطي مباشر يرسخ حتمية وقوة التأثريات، خاصة يف 

 متتلك املال نخبة اليتجماالت مثل الدعاية السياسية واإلعالنات، وتشكيل الرأي العام، متسقا يف ذلك مع فكرة ال
والنفود/ مما يؤهلها لتوظيف وسائل اإلعالم يف حتقيق تأثريات حمددة يف احلشد، بدأ بعض علماء االجتماع، وخاصة 
من املدرسة األمريكية، يدعون إىل أمهية النظر إىل منوذج تدفق االتصال باعتباره نشاطا اجتماعيا يتفاعل فيه األفراد 

1 ويبادلون اخلربات أكثر من االقتصار على مسألة املسبب والتأثري املباشر.ويكونون فيه املعاين 
 

األمر الثاين، تصاعد حدة رفض علماء االجتماع لفكرة القول حبتمية التأثريات اإلعالمية وقوهتا، واستندوا إىل 
وبدأ  ، وأرجعوا ذلك لعدة أسباب ومربرا علمية...الدراسات اإلعالمية اليت نفت وجود مثل هذه التأثريات املباشرة

يتبلور إطار نظري جديد موجه للبحوث اإلعالمية يقوم على احملددات التالية: رفض منوذج التأثريات اخلطية احلتمية 
في ياملباشرة لإلعالم، ومقابل ذلك تبين منظور التأثريات االنتقائية/ غلبة توظيف مناهج البحث وأساليب التحليل الك

يف الدراسات اإلعالمية )خاصة التحليل الثقايف، واإلثنوجرايف، وحتليل اخلطاب(/االجتاه حنو تبين النظريات الثقافية 
والسياسية واالقتصادية املفسرة للظواهر اإلعالمية/ االهتمام بدراسة التنوعات والتكوينات الثقافية واالجتماعية 

  2والتخلي عن فكرة احلشد؟ املختلفة يف اجملتمع وعالقتها باإلعالم

ففي األربعينات واخلمسينات، حددت السوسيولوجيا الوظيفية لوسائل اإلعالم مسألة التجديد يف اكتشاف 
عناصر وسيطة بني نقطة البدء ونقطة النهاية يف سريورة االتصال. فقد أعادت النظر يف املبدأ اآليل لالسوال حول 

املباشر غري املكيف حسب الوضعيات، وبالتايل التدليل السطحي على "التأثري اجلمعي احلشدي" "للمجتمع التأثري 
اجلماهريي". وقد شكل حبثان رائدان أساسا لظهور هذه النظرية اجلديدة حول العناصر واملتغريات الوسيطة. فالدراسة 

طرف الزرسفلد وبريلسون وغودي... أما الدراسة ، من 9199األوىل اليت محلت عنوان "اختيار الشعب" نشرت سنة 
 3 حتت عنوان "التأثري الشخصي: الدور الذي يلعبه األفراد يف تدفق وسائل االتصال. 9122الثانية ظهرت سنة 

آلراء واالستبيانات اولقد اعرتض "ديشرت" على طريقة الزارسفلد وعاب عليه استثماره وتثمينه املبالغ فيه لسرب 
املبنية على بطريقة مغلقة )املوضوعات املغلقة(، وذلك على حساب االستبيانات العيادية )الكلينيكية(، والتحليل 
النفسي )املقابالت املعمقة مثال(، واألنثروربولوجبا الثقافية، اليت تتيح، حسب رأيه، التعرف إىل "صورة السلعة" 

لتجارية"، باعتبار أن البعد األخري ميثل دافعا رمزيا مهما يف اإلقبال على الشراء. ذلك أن و"الصورة الذهنية للعالمة ا
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"ديشرت" يرى أن الزرسفيلد قد جانب الصواب عندما أخذ بالتقليد الرياضي "ألدولف كيتلي" بدل اعتماده املقاربة 
حدة كبرية خاج حدود الواليات املتالفرودية. إال أ، أطروحات الزرسفيلج القت صدى كبريا وكان هلا تأثريات  

1األمركية، حيث اقام عالقات واسعة مع اجلماعة العاملية، شكلت ما مساه البعض " مؤسسنة علمية عابرة للقارات".
 

 اإن حبوث وسائل االتصال، اليت تأسست يف البداية على قناعة القوة اهلائلة لوسائل اإلعالم، قد خففت من هذ
  االعتقاد الحقا واعرتفت بنسبية التأثريات على املستقبلني، لكنها مل ترتاجع أبدا عن الرؤية االستخدامية األداتية اليت

2 كانت وراء ميالد نظرية السويل، أما املرحلة الثانية فشهدت ظهرو نظرية االستخدامات واإلشباعات.
 

مالحظة أن علوم االتصال تأثرت قدميا باألطر النظرية العامة اليت نشأت يف العلوم  يقودنا العرض السابق... إىل
االجتماعية األخرى، ووجهت البحث االجتماعي يف جماالته املختلفة، بل إن أبرز التحوالت اليت شهدهتا الدراسات 

ا الدراسات تحوالت اليت شهدهتاإلعالمية بسبب تغري اإلطار النظري العام الذي يقودنا، جاء مرتبطا ومتأثرا بال
اإلعالمية بسبب تغري اإلطار النظري العام الذي يقودها جاء مرتبطا ومتأثرا بالتحوالت اليت حدثت على النطاق 

 3 األوسع يف اإلطار النظري املوجه للعلوم االجتماعية.

 القول بأنه لو قد وجهت البحوث إىل الرد على األسئلة املعروفة يف كما يذهب "ولرب شرام" أحد البارزين إىل
عملية االتصال وهي: ملاذا يقرأ الناس؟ وأي نوع من الناس يقرأ ماذا؟ وكيف ترتبط القراءة بغريها من ألوان السلوك.... 

احثون مثل وإن كان هناك بلو قد فعل الباحثون ذلك، إذن لزادت امكانية اإلفادة من اجلهود الكبرية اليت بدلت... 
"نافزجير" يف جمال الصحافة و"دانييل كاتز" و"روزنبريج" و"هوفالند" و"كرت لوين".. قد أسهموا اسهاما إجيابيا يف 

4دفع البحث يف جمال االتصال... ويف صياغة قواعد لنظرية االتصال وتغيري االجتاه أو السلوك الناتج...
 

وإذا كان هناك اهتمام متزايد بالبحوث السلوكية الكمية... فليس معىن ذلك اضمحالل البحوث النوعية أو 
وث الكمية قد الزائد بالبح الوصفية، ذلك ألن البحوث األفضل، تعين حبوثا نوعية افضل كذلك. ولعل االهتمام

دعا أحد العلماء إىل خماطبة زميله قائال: لقد تعلمت ببحوثك الكمية كيف تعد وحتسب ولكنك توقفت عن 
  التفكري.

، متيل إىل االنتقال اليسري من دراسات احلالة إىل -يف الوقت احلاضر–وعلى كل حال، فإن برامج البحوث 
أخرى إىل البحوث النوعية... كما أن هناك يف حبوث االتصال ارتباط وعالقة عينات املسح إىل التجارب، مث مرة 

                                                            
 .90املرجع نفسه، ص   1

 .99املرجع نفسه، ص   2

 .801حسام إهلامي، املرجع السابق، ص   3

 82،ص 9111تصال والرأي العام واإلعالم الدويل، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،أمحد بدر، مناهج البحث يف اال  4



 مطبوعة نظريات االتصال                                                                                        إعالم   

27  

 

وثيقة بني دراسات مسؤولية وسائل االتصال، وتأثريات وسائل االتصال، ولو أن أحدمها بالضرورة نوعية واألخرى  
1 كمية، وان هذا االرتباط والتالحم هو الذ سيؤدي إىل نظرية مناسبة لالتصال.

 

 المبحث الثالث: اتجاهات بحوث االتصال وتصنيفاتها:

يتفق معظم الباحثني يف جمال االتصال واإلعالم على أنه ليس هناك حدود واضحة بني حبوث الصحافة وحبوث 
 االتصال، أو بني حبوث االتصال وحبوث االتصال اجلماهريي، أي أن هناك فقط "حبوثا لالتصال".. مع األخذ يف

 االعتبار ترابط وتكامل مجيع جوانب وأجزاء هذه البحوث...

وكل ما ميكن أن يقال يف هذا اجملال، أن بعض العلماء يهتمون جبوانب معينة، بينما يهتم اآلخرون جبوانب 
أخرى... وإذا كانت حبوث الصحافة تعين هبذه الدراسات االتصالية كاهتمام أساسي.. فإن العلماء يف جماالت علم 

نفس واالقتصاد واالنثروبولوجيا والقانون واالجتماع والعلوم السياسية، يعتربون أن االتصال وحبوثه يكون أحد أجزاء ال
اهتماماهتم البحثية... وال تبعد الدعاية السياسة عن كوهنا واحدة من أشكال االتصال، واالهتمام بالبحوث يف 

ية رى.. وإذا كانت املوضوعات العامة القانونية والفلسفية والوصفجماالهتا قدمية قدم أشكال االتصال اجلماهريي األخ
 2 والتارخيية مازالت موجودة.. فإن الرتكيز واالهتمام واألولوية يف البحوث املعاصرة هي للبحوث السلوكية الكمية.

 :3كمايلي  اتجاهات بحوث االتصال Schramوقد خلص "ولبور شرام" 

 .االجتاه إىل األحباث السلوكية والكمية 

 .حماولة الوصول إىل نظرية متكاملة لعملية االتصال، وعمل مناذج واستخدام األساليب الرياضية 

  إمكانية تغيري اآلراء واالجتاهات عن طريق وسائل االتصال املتباينة... كما ميكن ان نشري إىل أن الرواد
ث االتصال كانوا من دراسات متنوعة سياسية واجتماعية ونفسية وغريها. وإذا فحصنا بعض األوائل يف جمال حبو 

ويف –انتاج هؤالء مثل "السويل" و"الزرسفيلد: و"هوفالند" مثال ...فسنجد اهتمامهم ببحوث االتصال خلدمة 
حليل "املاكرو" يله التاهتماماهتم الواسعة... فقد ركز السويل على االعتبارات السياسية، واتبع يف حتل-نطاق

macrocosmic  الذي يفرتض أن املؤسسات واجملتمعات والثقافات تظهر قانونا ونظاما أبعد من ذلك القانون
أو النظام الظاهر ألعداد كبرية من الناس يف أي وقت معني... أما الزرسفلد وهوفالند، فقد تركز اهتمامهما يف 

الذي يركز على جتميع  Microcosmic التحليل االجتاه " امليكرو" استجابات األفراد أي أهنما قد انتهجا يف
املعلومات التفصيلية عن األفراج للتنبؤ بسلوكهم، وأخريا فتعترب اهتمامات "لوين" باجلماعة االجتماعية الصغرية وسطا 

 بني االجتاهني "املاكرو" و"امليكرو".

                                                            
 .89، 82، ص9111أمحد بدر،   1

 .99املرجع نفسه، ص   2

 .99نفسه، ص  املرجع  3
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املساعدة على فهم وإدراك الظواهر، وميكن اإلشارة إىل بغية  تصنيف نماذج االتصالكما سعى العلماء إىل 
 أبرز هذه التصنيفات:

  التصنيف على أساس مستويات االتصال: االصال الذايت، االتصال بني فردين، االتصال اجلمعي، االتصال
 عرب الثقافات، االتصال العام، االتصال بوسائل اإلعالم اجلماهريي.

 ادة اإلعالمية: النماذج البنائية واليت هتتم بإبراز اخلصائص العامة التصنيف على أساس هدف ومضمون امل
 واألساسية للمادة اإلعالمية، النماذج الوظيفية واليت هتتم بالوظيفة األساسية لوسيلة اإلعالم أو العملية االتصالية.

 يو املصورة، النماذج فظالتصنيف على أساس اللغة والتفسري: النماذج اللفظية، النماذج الرياضية، النماذج الل
1التفسريية.
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 احملور الثالث: نظريات االتصال

 أوال: النظريات النقدية:  

لقد درست السوسيولوجيا الوظيفية وسائل اإلعالم، باعتبارها أدوات جديدة للدميقراطية اجلديدة، وآليات مركزية 
اجملتمع. وأقامت يف هذا السياق، نظرية تعطي األولوية ملسألة إعادة إنتاج القيم اجملتمعية للنظام، أي يف تنظيم 

كما يرى أصحاب النظريات البنائية الوظيفية، أن العالقة بني وسائل اإلعالم يف   1 األوضاع االجتماعية القائمة.
النظم االجتماعية األخرى هي عالقة متوازنة تقوم على االعتماد املتبادل. وأن احملتوى الذي تنشره أو  اجملتمع وباقي

تذيعه هذه الوسائل حيافظ على توازن واستقرار اجملتمع ككل، ألنه يليب حاجات اجلماهري اليت تعترب العنصر األساسي 
2من عناصر النظام اإلعالمي.

 

ويف املقابل فإن املدارس الفكرية النقدية سعت إىل مرساءلة نتائج تطور وسائل اإلنتاج والبث الثقايف هذه، رافضة  
أن تأخذ مبسلمة أن التجديدات التقنية ستؤدي، حتما، إىل تدعيم الدميقراطية. فالرؤية اليت روج هلا التحليل الوظيفي، 

يت ترى أن وسائل االتصال ميكانيزمات تنظيمية ضبطية، تعرضت لقراءات نقدية، نظرت إىل هذه الوسائل وهي ال
 3باعتبار أهنا أصبحت ترشكل مصدرا للعنف الرمزي، وأدوات للتسلط والسيطرة.

جملتمع اعدة أصحاب السلطة يف اومن هذا املنطلق تفرتض النظريات النقدية أن وظيفة وسائل اإلعالم هي مس
على فرض نفوذهم، والعمل على دعم الوضع القائم. ولذلك كانت دراساهتم النقدية لألوضاع اإلعالمية وانتشار 
الثقافة اجلماهريية بديال عن الثقافة الراقية لوضع تفسريات خاصة مبحتوى وسائل اإلعالم للرتويج ملصاحل الفئات 

4املسيطرة على اجملتمع.
 

عالم تقريبا حتدد العالقة بني وسائل اإل أجندة واحدةومهما تعددت النظريات النقدية، فإن هناك اتفاقا على 
 5 والقوى االجتماعية والسياسية يف اآليت:

  اهتمامات اجلماعات املهيمنة يف اجملتمع، ومييل هذا احملتوى إىل التغطية غريأن حمتوى وسائل اإلعالم يروج 
 املتوازنة للعالقات االجتماعية.

                                                            
 12أرمان وميشال ماتالر، املرجع السابق، ص 1

 .991اإلعالم واجتاهات التأثري، ص حممد عبد احلميد، نظريات  2

 12أرمان وميشال ماتالر، ص 3

 .19،12مجا حممد أبو شنب، املرجع السابق، ص  4

 .991حممد عبد احلميد، املرجع السابق، ص   5
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  حتليل املعاين الرمزية للمحتوى الذي تروجه املصاحل الرأمسالية جلذب اهتمام الطبقات العاملة اليت تعاين من
 مدخا للدراسات اإلعالمية.االستغالل االقتصادي، وهذا ما اعتربته هذه النظريات 

    فضح أسطورة حياد الدراسات اإلعالمية األمريكية، واليت ختدم نتائجها الثقافات املهيمنة، واليت متول من
 كبار رجال األعمال واحلكومات كنوع من االحنياز لإلفراد برضا اجملتمع عن احلياة والواقع.

 هذه االجتاهات... وقد خلص األعمال اليت قام هبا مركز من رواد املفكرين يفS. Hallويعترب "ستيوارت هول"  
الدراسات الثقافية املعاصرة جبامعة "برمنجهام" خالل السبعينات. أن جمموع هذه األعمال جاءت حتدي للبحوث 

1التقليدية، وهتتم بدراسة اإلعالم يف اإلطار األوسع للدراسات الثقافية وبصفة خاصة:
 

  دراسة حمتوى وسائل اإلعالم على إطار أوسع، بدال من مناذج التأثري املباشر اليت كانت تقوم على أساس
استجابة. والتأكيد على قوة وسائل اإلعالم الفكرية والثقافية، وتوضيح موقف اهليمنة من خالل الطريقة اليت -املثري

ني، مما السياسية اليت يتم حتديدها. وانتاج ونقل األفكار الشعبية إىل املتلق قدم هبا العالقات االجتماعية واملشكالت
 يؤكد االعتبار اخلاص بالعالقة ذات املغزى بني الفكر ووسائل اإلعالم.

  حتدي النظريات اخلاصة بالنص اإلعالمي بوصفه تقدميا واضحا للمعىن، وإعطاء اهتمام أكرب للبناء اللغوي
 حتليل احملتوى التقليدي. والفكري أكثر من جمرد

  التأكيد على مفهوم القراءة ومجهور القراءة الذ يشري إىل العالقة بني ترميز الرسال اإلعالمية وتباين تفسريات
اجلمهور، بدال من مفهوم اجلمهور الذي اتفقت عليه الدراسات التقليدية بتأثري حاجات املسح اخلاصة باملؤسسات 

 اإلذاعية ووكاالت األنباء.

  االهتمام بالدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم، يف تداول وتأمني تعريفات اهليمنة الفكرية وتقدميها، واليت
ختتلف متاما عن مناذج الثقافة اجلماهريية، اليت تتناوهلا البحوث األمريكية والتأكيد على غياب السياق الفكري العام 

 يف هذه البحوث.

قية للمجتمع رتب كثريا من النظرية املاركسية يف جوانبها اخلاصة بسيطرة البنية الفو مث إن اجتاهات النظرية النقدية تق
على الثقافة، واليت تستخدمها الصفوة لتخدير الطبقات الدنيا وتوجيههم للعمل ضد اهتماماهتم حىت ترتفع قوة 

 2الصفوة وتنحدر حياهتم إىل األسوأ...

ية مفهوم : يستعري من املاركساألول احلميد" النظريات النقدية إىل اجتاهني رئيسني:هذا ويقسم "حممد عبد 
الصراع من اجل بقاء الوضع كما هو، وسيطرة الطبقات أو أصحاب املصاحل املسيطرة وهيمنتها على وسائل اإلعالم، 

نظرية الثقافية ال"، و"فورتفرانكوتوجيهها ملا يضمن استمرار هذه اهليمنة، ويتبىن هذا االجتاه أصحاب مدرسة "
                                                            

 .991جع السابق، صحممد عبد احلميد، املر   1

 .991املرجع نفسه، ص 2
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"، أما االجتاه الثاين: فريبط بني الثروة أو اجلانب االقتصادي والسيطرة على وسائل اإلعالم من خالل نظرية النقدية
 :1". وسوف نتعرض هلذين االجتاهني على النحو التايلاالقتصاد السياسي"

 ينقسم بدوره إىل مدرستني أساسيتني: االتجاه األول:

  مدرسة فرانكفورت:-1

، يف معهد الدراسات 9189هي إحدى املدارس اليت قامت مبكرا على فكرة املاركسية اجلديدة، اعتبارا من عام 
أسس بعض  حيث 2االجتماعية "بفرانكفورت"، وقام بإعالء فكرهتا كل من: "ماكس هوركامير"و" تيودور أدورنو".

واالقتصادي "فريدريس بولوك"  Max Horkheimerاملفكرين األملان، وبينهم الفيلسوف "ماكس هوركامير" 
Friedrich Pollok  معهد البحث االجتماعي" التابع جلامعة فرنكفورت، وذلك خالل فرتة حكم مجهورية"

أول مدرسة أملانية حبثية تعلن صراحة توجهها البحثي املاركسي. وقد شكل  ". ويعترب هذا املعهدWeimarفامير "
االقتصاد الرأمسايل وتاريخ احلركة العمالية موضوع الدراسات األولية للمعهد، لكن "هوركامير" الذي تسلم، سنة 

نظر يف عادة ال، كرسي الفلسفة االجتماعية باجلامعة، توىل رئاسة املعهد وأعطاه دفعا جديدا من خالل إ9190
برناجمه ، إذ أخذ املعهد بنقد املمارسات السياسية حلزيب العمل األملانيني )الشيوعي واالجتماعي الدميقراطي(، وخاصة 
رؤيتهما االقتصادية، اليت تعرضت لنقد الذع، وحرص املعهد على تعديل املنهج املاركسي يف قراءة التاريخ، وذلك 

ن فلسفة الثقافة، واألخالق، وعلم النفس السوسيولوجي، وعلم النفس التحليلي. بإدماج عرَدة منهجية مستوحاة م
 3واهلدف من ذلك هو اجلمع بني "ماركس"و"فرويد".

فها دوترى أفكار هذه املدرسة أن ما تقدمه وسائل اإلعالم عبارة عن أعمال وضيعة أو تشويه لألعمال الراقية، ه
إهلاء الناس عن البحث عن احلقيقة. فمن خالل التجارة العاملية والثقافة اجلماهريية ينجح االحتكار الرأمسايل يف 
حتقيق أهدافه، وحيث تكون السلعة هي األساس فإن الثقافة ميكن تسويقها أيضا لتحقيق الربح، وتعمل من خالل 

 4ه الرأمسايل.سيطرة الطبقة املالكة أو املهيمنة على اجملتمع مبفهوممفهوم صناعة الثقافة على ترسيخ األفكار اخلاصة ب

وبالتايل فإن هذه املدرسة رأت يف تقدمي الثقافة اجلماهريية أو املستويات املتدنية لألعمال اليت تقدمها وسائل 
ي يت تفرضها السلطة أو القوى املهيمنة على اجملتمع. وهذه اآلراء هاإلعالم، هي اليت تدعم الصفوية أو األبوية ال

 5 الفشل الواضح للتغيري الثوري االجتماعي الذي توقعه ماركس... -من وجهة نظرهم-اليت تفسر 

                                                            
 ،.11مجال حممد أبوشنب،املرجع السابق ، ص  1

 .920احلميد، املرجع السابق، حممد عبد   2

 19أرمان وميشال ماتالر، املرجع السابق، ص 3

 ،.11مجال حممد أبوشنب، املرجع السابق ، ص  4

 .920حممد عبد احلميد، املرجع السابق،   5
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مر" و"ادورنو" أن انتقال "هورخي وتتأثر كثري من البحوث األمريكية باجتاهات مدرسة فرانكفورت، خصوصا بعد
1 لإلقامة يف أمريكا، واستمروا يف انتاجهم اعلمي بالتعاون مع الباحثني يف الدراسات االجتماعية.

 

كسية ر ففالسفة مدرسة فرنكفورت الذين يستوحون رؤيتهم من فلسفة ماركسية متجددة ويف قطيعة مع الفلسفة املا
التقليدية، قد أبدوا، من منفاهم يف الواليات املتحدة، قلقهم على مستقبل الثقافة، منذ األربعينات. وبعد عشرين 
سنة، ولدت احلركة البنيوية يف فرنسا، معارضة املنهج االمربيقي بإعادة اكتشاف اإليديولوجيا.  أما يف بريطانيا، فقد 

Cultural Studies. 2الل الستينات، الدراسات النقدية خ Birminghamاستحدثت مجاعة برمنجهام 
 

 Wilhelmويف نفس الوقت ويف استقاللية تامة، كان عامل التحليل النفسي النمساوي "ويلهامل رايش" 
Reich  ،بة فرويدية وقد مثّلت أول مقار يسعى إىل تطوير دراساته حول علم النفس اجلماهريي املهووسة بالنازية

ماركسية تناولت ميكانيزمات إدارة الفضاء الرمزي يف األنظمة االستبدادية. وقد رفضت احلركة الشيوعية العاملية 
  أطروحات "رايش"، ومت طرده من احلزب الشيوعي األملاين.

ك، سني من أصول يهودية. مع ذلوعندما وصل "هتلر" إىل السلطة، أقال "هوركامير" ومعه جمموع األعضاء املؤس
جودا. إذ مت ظل مو  -وهوما حافظ على استقالليته–فإن املعهد الذي كان ميوله رجال أعمال من الطائفة اليهودية 

نقل أمواله إىل هولندا. وافتتح فروعا له يف كل من جنيف، ولندن وباريس، لكن الفرع الوحيد الذي عرف نشاطا 
األملان كان الفرع األمريكي، الذي اختذ من إحدى مباين جامعة كولومبيا مقرا له. حيث متواصال للباحثني املنفيني 

، مث التحق هبما، بعد ذلك "تيودور Leo Lowenthalعمل به كل من "ماكس هوركامير" و "ليو لونتال" 
  .9191سنة  theodor adorno (1903-1969أدورنو" )

ريات ورنو بالتعاون مع هذا األخري على إجناز مشروع حبثي حول التأثبعد تلقيه دعوة من "بول الزارسفلد" عمل أد
الثقافية للربامج الغنائية اإلذاعية، وذلك يف إطار مكتب "برنستون لألحباث اإلذاعية"، الذي ميثل إحدى أوائل 

البحثي.  عاملؤسسات املتخصصة يف حتليل مضامني وسائل االتصال، وقد قامت مؤسسة "روكفلر" بتمويل هذا املشرو 
ولقد سعى "الزرسفلد"، من خالل هذا التعاون إىل " خلق تكامل بني النظرية األوروبية واألمربيقية األمريكية". إذ  
كان يأمل أن تـرَفَعل "النظرية النقدية" أو تعطي دفعا جديدا "للبحث اإلداري". ولكن هذا األمل مل يتحقق، إذ 

 3 ...9190انتهى التعاون بني الرجلني، سنة 

                                                            
 .929حممد عبد احلميد، املرجع السابق،   1

 .12أرمان وميشال ماتالر، املرجع السابق، ص 2

 .11،19املرجع نفسه، ص  3



 مطبوعة نظريات االتصال                                                                                        إعالم   

33  

 

دراسته للربامج املوسيقية اإلذاعية، وْضع املوسيقى اليت مت احلط من قدرها انتقد أدورنو، يف  :الصناعة الثقافية
حبيث مل تعد إال تزيينا للحياة اليومية، كما فضح ما أطلق عليه مصطلح "السعادة املغشوشة للفن التأييدي"، مبعىن 

اديكايل ،... حيث يف موقفه الر الفن املوايل املندمج مع األنساق القائمة. فتحليالته للجاز متثل أبعد ما ذهب إليه 
 1 احتقر رؤى من يعتقد أن اجلاز يكون أداة للتعبري عن احلرية والتحرير.

واستحدث "أدورنو" و"هوركامير"، يف منتصف األربعينات، مصطلح "الصناعة الثقافية" إذ قدما دراسة للمواد 
امج ها ظاهرة شاملة هتدف إىل حتويل اإلنتاج الثقايف إىل سلع، فاملنتجات الثقافية، واألفالم، والرب الثقافية باعتبار 

يل على نفس العقالنية التقنية، ونفس الصيغ التنظيمية والتخطيط اإلداري املتبع يف اإلنتاج  اإلذاعية، واجملالت حتر
بية حاجات  ية توصل بضائعها املتماثلة إىل أي مكان، ملالصناعي للسيارات أو املشاريع احلضرية...فالصناعة الثقاف

كثرية متنوعة، ومعتمدة على معايري إنتاجية موحدة يف اشباع هذه الطلبات. ومن خالل منط صناعي يف اإلنتاج، 
حنصل على ثقافة مجاهريية مكونة من سلسلة من األشياء اليت حتمل، بكل تأكيد بصمة الصناعة الثقافية: إنتاج 

  تقسيم عمل.-متاثل معياري غزير،

إن الصناعة الثقافية هي عالمة واضحة على إفالس الثقافة، أي سقوطها يف الَسْلعنة )التسليع(، ذلك أن حتويل 
ي الفعل الثقايف إىل قيمة تبادلية يقضي على قوته النقدية، وحيرمه من يكون أثرا لتجربة أصيلة. فالصناعة الثقافية ه

 الوجودي للثقافة.-تراجع الدور الفلسفيالعالمة الفاصلة على 
 

وبالرغم من رؤية "أدورنو" و"هوركامير" الثاقبة يف حتليلهما للظواهر الثقافية، إال أهنما مل يفطنا إال لبعد مركزي 
، وهو اواحد يتعلق بالتالحم والتناغم بني الفن والتكنولوجيا؛ ذلك أهنا مثّنا الفن تثمينا مبالغا فيه باعتباره عامال ثوري

2 ما منعهما من استكشاف األبعاد األخرى هلذا التالحم.
 

  النظرية الثقافية النقدية:-2

تعترب النظرية الثقافية من النظريات االجتماعية املفسرة لالتصال. والنظرية ليست إعالمية خالصة، بل هي 
رية تخدامها يف التنظري عن القضايا السياسية واالقتصادية واإلعالمية واالجتماعية. فالنظاجتماعية فلسفية وميكن اس

الثقافية إىل حٍد ما، فكرية فلسفية، تلقي الضوء على الفكر الذي تقدمه وسائل اإلعالم خلدمة مصاحل كربى، وهذا 
يل الفرد واجملتمع ألداة أميا تأثري. كما أنه حي الفكر بالتأكيد فكرًا سلبيًا يؤثر على الفرد واجملتمع على املدى البعيد

                                                            

 أن ثقافة كل اجلماهري تصبح متطابقة يف ظل االحتكار وتصبح يف نفس الوقت متفسخة كنتيجة الندماج الثقافة والتسلية. وتعد صناعة صناعة الثقافة:  
وء على الطريقة اليت يستخدمه أدورنو وهوركامير مبعىن حتقريي يف إلقاء الضالثقافة هنج تقليدي للتأثري يف الناس والتالعب هبم. صناعة الثقافة مصطلح 

تمثل يف حّت إدراكنا ي استولت هبا املصاحل التجارية على الثقافة. وقد استخدما هذا املصطلح تعبرياً عن فزعهما إزاء ما للثقافة اجلماهريية من أثر أو مفعول
 ملا هو قّيم ثقافياً.

 .11،11أرمان وميشال ماتالر، املرجع السابق، ص 1

 .11،10أرمان وميشال ماتالر، املرجع السابق، ص 2
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خلدمة مصاحل أبعد ما تكون عن مصلحة اجملتمع. ومن هنا كان دور النظرية دورًا مهمًا أواًل يف تعرية هذا الفكر 
وفهم  *وثانيًا نقده نقدًا موضوعيًا خيدم الفرد واجملتمع ويساهم يف بناء خمزون فكري ذايت يسمح للفرد بتمحيص

األفكار اليت يتلقاها اجلمهور من مثل هذه القنوات مث يكون على وعي كامل مبصلحة اجلماعة يف نقد وحماربة هذه 
1األفكار.

 

تسود هذه النظرية يف الدوائر األكادميية بأجنلرتا، ومن روادها "ستيوات هول"، وهتتم أيضا بالتحليل الثقايف 
جيل مدى ارتباط ما تقدمه وسائل اإلعالم حبياة الناس، وتعترب هذه املدرسة أن اهليمنة اليت ترددها دائما يف لتس

 هوم الهيمنةمفحبوثها هي األسلوب املناسب والسائد للعالقة بني من ميلكون ومن ال ميلكون، وهم يرددون دائما 
ال املصطلح وإن كان شائعا يف أوربا ودول العامل الثالث إعندما يتحدثون عن الدور الثقايف لوسائل اإلعالم. وهذا 

أن البحوث األمريكية تتجنبه. واهليمنة يف تعريفهم: هي تأثري النفوذ أو السلطة، خصوصا دولة على أخرى، ويصف 
لغرب االعامل الثالث عملية تصدير الغرب لألنباء والرتفيه من خالل هذا املفهوم حيث تتجاهل كل وسائل اإلعالم يف 

احلياة يف الدول النامية، وتعطي اهتماما ألخبار الشمال يف أحداث العامل. واستخدم هول هذا املفهوم ليصف 
 2 الطريقة اليت تعرض هبا الطبقة القائدة أو املسيطرة فكرها على حساب اجملتمع يف اجملتمعات الرأمسالية.

اركسي، ملن هم يف مراكز القوة، لكنه يرفض التفسري امل دعم الهيمنةويعتقد "هول" أن وظيفة وسائل اإلعالم هي 
حيث ال يرى أن هناك عالقة متكافئة بني الثروة والتفكري السياسي. ويرى أن البحوث األمريكية على الرغم من أهنا 

ة، ورة الدميقراطية التعددية، ومتاسك اجملتمع الذي حتكمه معايري مثل: الفرص املتساويختدم االجتاه السائد حول أسط
واحرتام الرأي اآلخر، وحق التصويت، وسيادة القانون، إال أن نفس البحوث اليت أجريت على السلوك االنتخايب 

3الم.ريده وسائل اإلعواالستجابة لدراما العنف فشلت يف التسرت على الصراع القائم وقناع القوة الذي ت
 

ويرى "هول" يف أعماله أن وسائل اإلعالم ميكن فهمها أفضل كسوق أو منتدى مجاهريي، يتم فيه الصراع 
لتشكيل األفكار الثقافية حول احلقائق االجتماعية، ويرسرم احلدود هلا. ومل يناقش يف أعماله أن الصفوة ميكن أن 

هذا املنتدى أو السوق...كما يرى كذلك أن اهليمنة ليست مؤامرة، فالصحفيون يف الدول  يسيطروا متاما على
الدميقراطية ال يتم السيطرة عليهم من قبل الدولة وليسوا وكالء األفكار وعقائد سياسية، ولكنهم مثل املواطن الذي 

قي لوسائل م. ولكن يظل الدور احلقيال يعي اإلعراب يف لغته، وبالتايل فهم ال يعون احنيازهم حنو الوضع القائ
 4اإلعالم هو فرض القبول وليس جتسيد االمجاع.

                                                            
1 http://dmediaacademy.blogspot.com/2016/01/blog-post.html (18/06/2019) (16:00)  

 .928املرجع السابق، ص حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري،  2

 .928املرجع نفسه، ص 3

 .928،929حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، املرجع السابق، ص  4

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3127216713253274767#_ftn1
https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=3127216713253274767#_ftn1
http://dmediaacademy.blogspot.com/2016/01/blog-post.html
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ف يوهتتم هذه املدرسة أيضا باألفكار باعتبارها صياغة عقلية، ويتفاعل معها كبناء، وطريقة لرتميز احلقائق، وتصن
املشرعات، وقواعد للمباريات يف الداللة. ولذلك تتعامل مع الرموز اللغوية من هذا املفهوم وليس من جمرد كوهنا  
كلمات. وبالتايل فإن هذه الرموز اليت تستخدم يف وسائل اإلعالم هي عبارة عن صياغة لألفكار املسيطرة، واليت 

ة الرموز رميزها من خالله، وبالتايل فإن املتلقي يظل داخل دائر يفسرها املتلقي أيضا يف اإلطار املرجعي الذي مت ت
املهيمنة أو املسيطرة، وهذا هو الدور املهين لوسائل اإلعالم يف الرتميز، أو ما يسمى ما وراء الرتميز، الذي يؤكد على 

1عملية اهليمنة من خالل ترميز األفكار اليت تعمل وسائل اإلعالم على نشرها.
 

ونظرا الهتمام هذه النظرية باملعىن والداللة واختيار الرموز وطريقة بناءها، فقد تأثرت هبا كثري من الباحثني يف 
أمريكا إلثبات استخدام وسائل اإلعالم يف تأكيد األفكار املسيطرة أو املهيمنة ودعم الوضع القائد. وأدى إىل ظهور 

يف هذا االجتاه ومنها البحوث اليت تدعم حركة املرأة، وتتمثل يف الداعني إىل  مدارس نقدية يف هذا اجملال تسري
املساواة بني اجلنسني، وبالتايل فإن حبوثهم انصبت على نقد اجملتمعات احلديثة اليت يطهر فيها عدم املساواة بني 

أعمال ما تظل املرأة مشغولة بالرجل واملرأة، فالرجال من وجهة نظرهم هم اللذين يسيطرون على احلياة العامة بين
 2املنزل.

 االتجاه الثاني: 

رّكز رواد أو أصحاب مقاربة االقتصاد السياسي جّل اهتمامهم على دراسة وحتليل العامل االقتصادي من منظور 
نسق أو بنية ملكية وسائل االتصال واملؤسسات االقتصادية واملالية املهيمنة على ماركسي حمض، من حيث حتليل 

هذه الوسائل وكيفية عملها يف حاالت أو مواقف كهذه. كما جعل هؤالء الرواد الضبط االجتماعي مركزت 
ال السياسة رجالهتماماهتم، من خالل االرتباط بني النظام االقتصادي والنظام السياسي. فرجال األعمال يدعمون 

الذين حيمون ويدافعون عن مصاحلهم من خالل آلية سن القوانني املناسبة لذلك. أما املقاربة )الشمولية( فهي شبيهة 
بسابقتها مع فرق وحيد يتمثل يف كون رواد هذه األخرية يعطون األولوية للعامل اإليديولوجي على حساب العامل 

 3 لى حتليل ودراسة مظاهره املختلفة وآليات دميومته.االقتصادي، فهم يركزون جّل اهتمامهم ع

بينما يتجنب "ستيورات هول" والنظريات النقدية الثقافية احلسم املاركسي االقتصادي الذي يصل إىل حدود 
الن هو الذي ميلي احملتوى اإلخباري، ويفضل أال يصف النظرية بأهنا ماركسية خالصة هي نظرية التأكيد بأن اإلع

االقتصاد السياسي، يتبناها الذين درسوا سيطرة الصفوة على املؤسسات االقتصادية مثل البنوك واألسواق وحاولوا 
ائل اإلعالم. جتماعية، مبا فيها وسأن يصلوا إىل تفسريات خاصة بطرق سيطرة املؤسسات على باقي املؤسسات اال

                                                            
 .929نفسه، صاملرجع   1

 .929،929حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، املرجع السابق، ص  2

 .11،19بشري العالق، نظريات االتصال مدخل متكامل، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان، األردن، ص 3
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وهذه النظرية تقبل الفرض املاركسي اخلاص بأن األساس هو سيطرة البناء الفوقي، واخترب أصحاب هذه النظرية  
1كيفية قيام املؤسسات االقتصادية بتشكيل وسائل اإلعالم لتحقيق أهدافها وتلبية حاجاهتا.

 

اليت تنتجها أو توزعها وسائل اإلعالم؟ ملاذا تسيطر بعض  وعلى سبيل املثال كيف تنحاز الثقافة اجلماهريية
ن تكون ذات أأشكال احملتوى على األوقات املتميزة يف التلفزيون؟ وغريها من األسباب غري الواضحة اليت ميكن 

عالقة باهتمامات املؤسسات االقتصادية. فهم يفرتضون أن السيطرة على املؤسسات االقتصادية تؤدي إىل السيطرة 
تج الثقافية. وبناء على ذلك فإن احملتوى واملعاين اليت حتملها الرسائل حتدد بـتأثريات االقتصاد على التنظيمات اليت تن

وسائل اإلعالم التجارية جيب أن تليب حاجات املعلنني، وكذلك أكرب حجم  هذا احملتوى. وكذلك فإن تنظيمات
من مجهور املتلقني )اجلنس، العنف(، بينما املؤسسات السياسية عليها تنجذب حنو مناطق التأثري وهو موقع القلب 

 2 من االمجاع السائد.

يل فإن امللكية والسيطرة الناجتة عن القوة االقتصادية على وسائل اإلعالم ترتجم يف السيطرة على الوسائل وبالتا
اإلعالمية من خالل هذا املدخل، وهذه النظرية تفسر االحنياز الواضح لوسائل اإلعالم حنو الطبقات املسيطرة 

اإلعالم.  ين يتم توجيه احملتوى بل وإمالئه على وسائلاقتصاديا وسياسيا، ومن خالل الدعم املايل أو التمويل اإلعال
 3 وبالتايل فإن رموز هذا احملتوى وبناءه يتفق مع الرموز املهيمنة يف اخلطاب االجتماعي هلذه الطبقات.

ل الدراسة النقدية عن أفكار ومصاحل هذه الطبقات املسيطرة، سواء من ويعرب احملتوى يف هذه احلالة من خال
خالل الثقافة اجلماهريية أو من خالل الدراما أو املواد اإلعالمية اليت مييل إليها معظم فئات مجهور املتلقني تلبية 

بهم عن حقوقهم وحقائق تغييحلاجاهتا اللحظية والوقتية. وبالتايل فإنه من خالل هذه املواد يتم حتديد هذه الفئات و 
استغالهلم، ويتم أيضا غرس األفكار املهيمنة للفئات املسيطرة يف أذهان اجلماهري من خالل نظام الرتميز الذي أشار 

4إليه "تيوارت هول".
 

 

 

 

 

 

                                                            
 .929هات التأثري، صحممد عبد احلميد ،نظريات اإلعالم واجتا  1

هي الثقافة اليت تروج عرب وسائل اإلعالم، من صحافة وإذاعة وسينما. والثقافة اجلماهريية تنتقص من قيمة الثقافة وتفرغها من  لثقافة اجلماهريية:ا  
ف ومن مث الصة واالستهالك املتعي بل وهتبط أحياناً إىل مستوى إهلاب الغرائز واستثارة نزعات العنمضموهنا احلقيقي وحتيلها إىل جمرد نوع من التسلية اخل

 ختلق انساناً منطياً.

 .929حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، ص  2

 .929حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واجتاهات التأثري، املرجع السابق، ص  3

 .929،921املرجع نفسه، ص 4
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 ثانيا: نظريات التأثير الكالسيكية:

 :خلفية عن النظريات السلوكية 

االجتاهات السلوكية يف علم النفس، واليت بدأت يف أمريكا يف العقد الثاين من القرن املاضي، وسادت ظهرت 
يف علم النفس ملدة تزيد عن ثالثني عاما تقريبا، وتأثرت هذه االجتاهات بتجارب "جون واطسون" الذي أجرى 

ل اإلنساين غالبا ما د. وانتهى إىل أن الفعجتاربه على احليوانات، والسلوك البسيط على احليوان وتطبيقها على الفر 
وتركيزها على السلوك  Behaviourismيكون استجابة ملثري خارجي، وهذه النظرية أصبحت معروفة بالسلوكية 

اإلنساين، ولذلك كانت معظم جتارب هؤالء السلوكيني على احليوانات، حيث يرون أن مناذج السلوك عند االنسان 
 ري منها عند احليوان يف عالقته باملثريات اخلارجية.ميكن أن تتشابه يف كث

ولعل هذه النظرية ترتبط يف بداياهتا مبا انتهت إليه األفكار اخلاصة بالنشوء واالرتقاء عند داروين، ولذلك كانت 
تشابه بني  لجتارهبم األوىل على احليوان الختيار قوة العالقة بني العوامل البيولوجية والتكيف مع البيئة، وعلى أساس ا

كل الكائنات احلية يف األمناط السلوكية ألن مصدرها مجيعها يف كل الفئات هو اجلهاز العصيب. وكانت هذه األفكار 
هي أساس عملية التعلم واكتساب اخلربات عند السلوكيني األوائل، ومنها جاءت املصطلحات اخلاصة بالتعلم 

1 اب الكلب وارتباطه بصوت اجلرس.الشرطي، ومنها جتارب "بافلوف" املعروفة على لع
 

إذن، ماهي االفرتاضات النفسية اليت نشأت أو اشتقت منها نظرية القذيفة السحرية؟ احلقيقة هي أن تلك 
االفرتاضات اليت استنبطت من جمموعة النماذج السلوكية اليت ذكرناها آنفا، فعلى سبيل املثال، كانت سيكولوجية 
الغرائز يف أوجها خالل احلرب العاملية األوىل يف ظل تأثري "دارون". وحىت هناية العشرينات، مل تكن احلقائق اخلاصة 
بإمكانية تعديل السلوك وتغيري الكائن البشري قد بدأت تتضح بشكل ميكن إثباته، باستخدام االختبارات العقلية 

ات ذلك، فقد أدى مفهوم "حكماء البشر"، الذي يتضح يف كتاباجلديدة وأساليب البحث الفنية األخرى. ونتيجة ل
إىل -"وليام ماكدوجال"، ومعاصريه، إىل خلق مشكلة خطرية. فقبل ذلك الوقت كان يفرتض أن سلوك الفرد حيدده

أن  داآللية البيولوجية املوروثة واملعقدة واليت تتخلل بني املؤثرات واالستجابات. ونتيجة لذلك، كان يعتق -حد كبري
 الطبيعة األساسية للكائن البشري متشاهبة تقريبا بني كائن بشري وآخر. وتفيد هذه النظريات بأن الناس ورثوا تقريبا

نفس اجملموعة اخلاصة بالصفات )اآللية( البيولوجية الداخلية اليت تزودهم بالدوافع والطاقات الالزمة لالستجابة 
ذه الصفات استنباط الكثري من اجلوانب من الطبيعة غري املنطقية أو العاطفية هلللمؤثرات املقرتحة بطرقة معينة، وقد مت 

 املوروثة )اآللية( وخباصة من جانب واضعي نظريات منحى التحليل النفسي...

                                                            
 .981،981املرجع نفسه، ص   1
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-suspenseللغرائز أو اإلثارة مث االنفراج ) S-Rاملبنية على آلية –لقد كانت نظرية القذيفة السحرية 
release بأن وسائل اإلعالم كانت تبدوا وسائل قوية صحيحة متاما خاصة يف ظل الرأي الذي يرى ( واالعتقاد

1أن الطبيعة األساسية متشاهبة مع التأكيد على العمليات غري املنطقية إىل جانب الرأي اخلاص بالنظام االجتماعي...
 

 الحقنة تحت الجلد:-1

لدراسات األوىل لوسائل اإلعالم على أساس النظرية القائلة بأن تأثريات وسائل اإلعالم على حياتنا غالبا برنيت ا
هذه النظرية أن جمرد عرض ووصف عمل إجرامي ما يعد  افترضت ما تكون ذات وقع شديد، وتكون مباشرة. و

حقا بنظرية . وقد عرف هذا املنظور الكافيا للتحفيز على زيادة أو تعظيم السلوك االجرامي بني مجهور غري حمصن
احلقنة حتت اجللد ألنه شبَّه تأثري وسائل اإلعالم حبقنة يف عروق اجلمهور، وهي حقنة ضارة يف معظم األحيان 

 ومفيدة يف بعضها.

والواقع أن هذه النظرية استمدت مصدرها األول: من االفرتاض القائل بأن الغليان االجتماعي املصاحب  
د أضعف حصانة الناس كثريا، وهلذا كان من السهل استمالتهم وتزويدهم خبربات جديدة والتأثري هبم من للتصنيع ق

خالل وسائل اإلعالم. وسبب ذلك يعود إىل أن عملية التصنيع قد عطلت وظائف اجلماعات القدمية األكثر 
 إجياد بديل بيد أن هذه العملية فشلت يفاستقرار واليت كانت توفر للناس قدرا عاليا من اإلحساس بالوالء واالنتماء 

وظيفي لتلك اجلماعات. أما املصدر الثاين: هلذه النظرية فقد استمد من املدرسة السلوكية النفسية اليت ظهرت يف 
بداية القرن العشرين، حيث ترى هذه املدرسة أن الفعل اإلنساين يصاغ وفقا النعكاسات شرطية ملثريات حميطية 

اذج سلوكية مستقرة قابلة للتمييز، ومن مثة فإن الفعل االجتماعي ليس باالختيار الشخصي املبين خارجية تشكل من
2 على املعارف واملعتقدات املختلفة.

 

عندما استخدمت وسائل االتصال االلكرتونية يف احلرب العاملية األوىل بشكل مكثف  بدايات النظريةوكانت 
إىل تأثري اإلذاعة -باإلضافة إىل العوامل األخرى-مل يسبق له مثيل حىت أن "هتلر" أرجع هزمية أملانيا يف هذه احلرب

 3واحلرب النفسية اليت شنتها دول احللفاء ضد أملانيا.

ارة ل الفرتة ما بني احلربني وفرتة احلرب نفسها يف استثحيث استخدمت بشكل موسع األعمال الدعائية خال
رة وحشية اليت تستدعي إىل الذاك-احلقيقية أو املزيفة–الناس ضد األملان من خالل عرض لبعض الصور الوحشية 

ى أساس لالنازي، وبالتايل تزداد كراهية العدو وتزداد بالتايل اجلهود املوجهة إىل دعم االجتاه احلريب ضد األملان. وع
حول هذه األساليب هو ما كان يقدمه احللفاء من صور من خالل وسائل اإلعالم وغريها  املصدر الوحيد للمعرفةأن 
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حول هذه املوضوعات، وبالتايل فإنه يظهر يف هذه احلالة تأثري العالقة بني املثري واالستجابة وتكرار عرض املثريات 
1وتزامنها يف حتقيق األهداف الدعائية.

 

وصاحب ذلك وجود إميان قوي بأن وسائل اإلعالم قادرة على حتديد الفكر ودفع األفراد إىل التصرف وفقا 
و سلبا كتكوين أ ألسلوب معني تسعى إىل حتقيقه سواء كان ما هتدف إىل إحداثه من تأثري إجيايب كزيادة املعلومات

وكانت تطبيقات الدعاية أحد العوامل اهلامة يف تأكيد هذا االعتقاد. وكما قال "الزارسفيلد"     2اجتاهات العنف.
ها مباشرة إلعالم رسائلها يتلقاو "كاتز" أنه ال توجد حواجز بني وسائل اإلعالم واجلماهري، فعندما تطلق وسائل ا

اجلمهور على اجلانب اآلخر. ومن هنا ظهرت هذه النظرية اليت ترى بأن قوة وسائل اإلعالم غري احملدودة، ويطلق 
عليها "نظرية الطلقة" يف كتابات "ويلبور شرام" و"احلقنة حتت اجللد" يف كتابات "ديفيد بريلو" أو القذيفة السحرية" 

 3تجابة يف كتابات "ميلفني ديفلر".أو املثري واالس

 وظهرت يف وسط هذا االجتاه خالل هذه الفرتة هذه النظرية، تأثرا بالنظرية النفسية الشائعة يف تلك الفرتة املتعلقة
ه النظرية وإن كل منبه حيقق استجابة مؤكدة، واعتربت هذ، د فعللكل فعل ر باملنبه واالستجابة اليت تفرتض أن 

فالرسائل اإلعالمية هي مثريات تصدرها  4تتعرض له اجلماهري وتستجيب له بشكل أو بآخر. منبهاوسائل اإلعالم 
 5 هلا استجابة فورية، نتيجة التعرض هلذه الرسائل. وسائل اإلعالم ويتلقاها األفراد ويستجيبوا

، حيث كان 9191وعزز هذه النظرية باإلضافة إىل الدعاية النازية إنشاء معهد لتحليل الرأي العام األمريكي عام 
الرصاص  النظرية اليت تعطي لإلعالمي قوة كبرية يف التأثري وتشبهه مبن يطلقمبثابة رد فعل لإلحساس خبطر هذه 

6ليصيب من يريد إصابته فور إطالق الرصاص عليه.
 

ثرون على يتأ وتقوم هذه النظرية على اعتقاد ملخصه أن مجهور وسائل االتصال عبارة عن جمموعة من الناس
بوسائل اإلعالم اليت يتعرضون هلا، وأن رد الفعل إزاء وسائل اإلعالم جتربة فردية أكثر منها جتربة مجعية. وميكن  انفراد

 7استنتاج افرتاضني من هذه النظرية:

 وسطاء.يتلقى األفراد املعلومات من وسائل اإلعالم مباشرة دون وجود  -

 أن رد فعل الفرد رد فردي ال يعتمد على تأثره باآلخرين. -
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وبذلك فإن هذه النظرية قد وجدت قبوال يف ظل هذه املعطيات القائمة على النظريات النفسية واالجتماعية اليت  
سائل و  كانت تسود وقتئد. وإنه مبقياس هذه الفرتة ال جيب التقليل من شأن هذه النظرية، ألن الفرد يف مجهور

اإلعالم يف ظل مفهوم رجال اإلعالم وقتئد كان فردا معزوال عن التأثريات االجتماعية القوية، وبالتايل فإنه يف ظل 
هذه العزلة يكون من السهل التأثري يف هؤالء األفراد، ويأيت جمموع التأثريات من خالل النظر إىل اخلصائص املتشاهبة، 

1 ة وآلية نتيجة التعرض إىل الوسائل اإلعالمية.واليت تأيت حتما باستجابات متشاهب
 

 نظرية التأثير المحدود لوسائل اإلعالم: -3

 )نظرية العالقات االجتماعية )التدفق على مرحلتين 

نة حتت يت اختذت مفاهيم عديدة مثل الطلقة السحرية أو احلقميكن أن تقرر تارخييا أن نظرية التأثري املباشر ال
اجللد، مل تستقر كثريا يف أدبيات وحبوث اإلعالم، ألن العديد من املالحظات والنتائج امليدانية انتهت إىل أن هذا 

عرض إىل الرسائل تالتأثري وإن كان موجودا، إال أنه ليس بالقوة اليت كانوا يتصوروهنا وأن االستجابة ال حتقق مبجرد ال
ولكن هناك عوامل تدخل يف إحداث التأثري أو احلد منه. وسامهت هذه املالحظات والنتائج -كمثري–اإلعالمية 

2العلمية أيضا يف تغيري النظرة إىل مفهوم مجهور وسائل اإلعالم واجتاهات البحث يف إطار هذا املفهوم اجلديد.
 

رصاصة اإلعالمية أو احلقنة حتت اجللد، أمام نتائج الدراسات امليدانية اليت أعقبت معارضة حيث اهتزت نظرية ال
، 9190الصحافة األمريكية للرئيس األمريكي "روزفلت" بشكل كبري، ورغم ذلك جنح يف االنتخابات الرئاسية عام 

اليت وصلتهم من  متت إزاء الرسائلوبدت هذه النظرية غري قادرة على تفسري أسباب استجابة الناس بالطريقة اليت 
اليت تقوم  لفرعيةاجملموعات اوسائل اإلعالم، وعكف الباحثون على تقييم هذه النظرية، وبدأت تظهر تدرجييا فكرة 

A mass within a mass.3على مجهور داخل مجهور 
 

قبال املعلومات من وسائل اإلعالم واالستجابة هلا، فلم تعد املعلومات حيث قدمت رؤية أمشل وأدق لكيفية است
اليت يستقبلها الفرد مقصورة على ما متده به وسائل اإلعالم مباشرة، وإمنا تأيت بعض املعلومات من أفراد آخرين سبق 

 4هلم التعرض هلذه الوسائل.

اسات العديدة اليت أجريت بعد ذلك على تغيري وجهة النظر القائلة بأن لوسائل اإلعالم تأثريا وساعدت الدر 
مباشرا مثل احلقنة حتت اجللد أو الرصاصة إىل وجهة النظر اليت تأخذ يف االعتبار الظروف األخرى غري وسائل 

من أهم الدراسات دراسة "بول  اإلعالم واليت تعمل كعامل مكمل إلحداث التأثري وليس العامل الوحيد، وكان
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، حيث أوضحت أن ناقلي املعلومات 9190الزارسفلد" و"برنارد برلسون"و"جوديت" حلملة الرئاسة األمريكية عام 
1 من وسائل اإلعالم ميكن أن يؤثروا على مواقف وقرارات مستقبلي هذه املعلومات.

 

م يف أمريكا عندما جنح "فرانكلني روزفلت" يف انتخابات الرئاسة للمرة 9190ائج انتخابات عام ولقد سامهت نت
الثانية، رغم معارضة الصحافة له. سامهت نتائج هذه االنتخابات يف استثارة التساؤالت حول االعتقاد بقوة تأثري 

ينئد إىل هذه النتائج رغم ما كان يعتقد ح وسائل اإلعالم وانفرادها يف هذا اجملال، والبحث عن العوامل اليت أدت
2 حول أسطورة تأثري وسائل اإلعالم.

 

ومن جانب آخر أجريت العديد من الدراسات حول التصويت االنتخايب كان بدايتها الدراسة اليت أجريت على 
يف "إيري كونيت" بوالية "أوهايو" بإشراف "بول الزارسفلد" ومعاونيه  9190الرئاسة يف الواليات املتحدة انتخابات 

من قسم االجتماع ومركز البحوث االجتماعية يف جامعة كولومبيا. ونشرت يف كتاب "اختيار الشعب" يف عام 
على االنتخابات إال  -الصحافة والراديو وقتئد-م لقد توقع الباحثون يف الدراسة التأثري الكبري لوسائل اإلعالم9191

أن القليل من املبحوثني قرروا وجود هذا التأثري، ويف حالة اختاذ قرار التصويت وجدوا أن االتصال الشخصي واالقناع 
 3 املواجهي له دور أكرب يف هذا اجملال.

 :إجراءات الدراسة  

تلفزيون كوسيلة إعالم، طور كل من "الزرسفيلد" و"بريلسون" و"جوديت" خطة وقبل أن يوجد ال 9190ويف عام 
حبث دقيقة لدراسة تأثري محلة انتخابات الرئاسة يف ذلك العام من خالل وسائل اإلعالم على الناخبني. يف البداية  

لعب حمتواها دورا  ب، وكيفكانوا مهتمني بكيفية اختيار أفراد فئة اجتماعية ما للمادة اإلعالمية املرتبطة باالنتخا
يف التأثري على نواياهم يف عملية التصويت. وقد أجريت الدراسة يف "إيري كاونيت" بوالية "أوهايو" ، وهي مدينة 
منوذجية يف وسط أمريكا، صوتت على مدى عديد من العقود يف االنتخابات الرئاسية مثل باقي األمة. وكان حمتوى 

احلملة وغريها من الرسائل السياسية اليت يتم تقدميها يف الصحف واجملالت يف أثناء  اإلعالم حمل الدراسة هو خطب
التنافس بني "ويندل ويلكي" )املرشح اجلمهوري( والرئيس "فرانكلني روزفلت" )املرشح الدميقراطي(. وكان األشخاص 

 4 حمل البحث هم عينات متثل سكان املنطقة.

ومت ألول مرة استخدام هيئة مت ختيلها يف البحث املسحي الواسع النطاق، فكان يتم االلتقاء بعينة رئيسية من 
افية تتكون  وكان يتم االلتقاء بعينات جديدة إض فرد على فرتات شهرية يف املدة من يونيو)جوان( إىل نوفمرب. 900

ر ضمن املدة املذكورة. وكانت جتري مقارنة النتائج اليت فرد، وذلك من خالل عديد من األشه 900كل منها من 
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يتم التوصل إليها من العينات اجلديدة مع تلك اليت مت التوصل إليها ممن يتكرر االلتقاء هبم وسؤاهلم، وذلك للكشف 
عما إذا كانت قد حدثت اختالفات نتيجة اللقاء املتكرر مع اللجنة الرئيسية. وقد وجد أنه مل حتدث هذه 

 الختالفات.ا

وسامهت بعض اآلثار حمل الدراسة يف احلملة، بطلب معلومات عن املرشحني والقضايا، وصياغة قراءات انتخابية 
نتيجة التعرض للحملة، والذهاب الفعلي لصناديق االقرتاع للتصويت. وكما اتضح، فقد اكتشفت أنواع أخرى من 

 المية. مبعىن، أنه كانت لديهم "ميول كامنة" للتصويت يفاآلثار: بعض من مشلتهم الدراسة نشطتهم احلملة اإلع
اجتاه معني )بسبب االنتماء لفئة اجتماعية( فبلورت رسائل احلملة تلك امليول إىل الدرجة اليت أصبحت عندها جلية، 

خالل  نوكان آخرون قد شكلوا رأيهم تقريبا يف مرحلة مبكرة من احلملة، ومتت "تقوية" هذه القرارات االنتخابية م
انتقاء احنيازي ومستمر حملتوى إضايف من وسائل اإلعالم. ومن خالل الوسائل اإلعالمية، مت عكس النوايا االنتخابية 

  املبكرة يف جمرد نسبة ضئيلة من احلاالت، وهكذا فإن "التحول" مل يكن أثرا واسع النطاق.

ة املختلفة جدا، إن تأثري الفئات االجتماعي وشرحت نظرية االختالف االجتماعي كثريا من النتائج بصورة طيبة
على النوايا االنتخابية والسلوك اإلعالمي قد تبدي يف حاالت كثرية كالسن واالنتماء احلزيب واجلنس، واإلقامة بالريف 
مقابل اإلقامة باملدن، واحلالة االقتصادية، والتعليم، كل ذلك كان من املتغريات األساسية، لقد حددت هذه 

ماءات الفئوية االجتماعية مظاهر االهتمام، وأدت إىل قرارات مبكرة أو متأخرة. ومن خالل العمل املنسجم االنت
أثر هذا الكم من املتغريات ليس فقط يف درجة واجتاه تعرض الناس ملادة احلملة اإلعالمية، وإمنا أيضا يف أنواع اآلثار 

1 اليت قد يرتكها عليهم مثل هذا املضمون.
 

وقد أرعطي اهتمام قليل يف الدراسة لدور احملتمل للعالقات االجتماعية غري الرمسية، مثل ما قد يتضمنه مفهوم 
اجملموعة "األولية" )عدد صغري من الناس تربطهم عالقات مؤثرة ومقصورة عليهم، مثل العائالت واألصدقاء 

د قوي بأن هذا النوع من العالقة االجتماعية آخذ يف االضمحالل احلميمني(. ومع ذلك، فقد كان هناك اعتقا
 بنشوء اجملتمع احلضري الصناعي. وقد أوضح " اليهو كاتز" هذا الوضع بدرجة مقنعة:

" حىت وقت قريب جدا، كانت صورة اجملتمع يف أذهان أغلب طلبة اإلعالم عبارة عن أفراد منفصلني، متصلني 
السن  على أنه جمموعات على أساس -أي اجلمهور–هم البعض. كان ينظر للمجتمع بوسائل اإلعالم، وليس ببعض

واجلنس والطبقة االجتماعية، وما شابه ذلك، وأعطى قليل من االهتمام للعالقات متضمنا بذلك اهتماما أقل 
قاء ولكن أصدبالعالقات غري الرمسية. وليس املقصود أن طالب اإلعالم كان جاهال بأن ألفراد اجلمهور عائالت و 

املقصود أنه مل يعتقد أهنم قد يؤثرون على نتيجة احلملة. وهكذا كانت العالقات غري الشخصية تعترب غري ذات أمهية 
 ملؤسسات اجملتمع احلديث".
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ولكن عندما حتدث القائمون بالدراسة مع الناس يف "إيري كاونيت"، ظلوا حيصلون على إجابات غري متوقعة 
تلف "وقتما طلب ممن مشلتهم الدراسة اإلفادة عن املرات األخرية لتعرضهم ملخ ية يف استجواهبم:ألحد اخلطوط الرئيس

أنواع وسائل االتصال وتبادل األفكار اخلاصة باحلملة، فقد ذكروا "املناقشات السياسية" أكثر مما ذكروا التعرض 
 للراديو أو للمادة املطبوعة".

من الناس يدخلون يف نوع ما من التبادل  %90ل احلملة االنتخابية، كان ويف الواقع، فإنه يف اليوم العادي خال
غري الرمسي لألفكار مع أشخاص آخرين أكثر من أن يتعرضوا ملواد احلملة مباشرة من وسائل اإلعالم. وعند منتصف 

التصاالت غري ا املشروع، راجع الباحثون اسرتاتيجيتهم يف املقابالت. وبدأوا يتحرون بأسلوب أكثر انتظاما تلك
الرمسية كمصدر "للـتأثري الشخصي". فقد أرادوا أن يفهموا ماهية اجلزء الذي يلعبه هذا الشكل من اتصال الفرد 

  بالفرد يف تعديل آثار وسائل اإلعالم.

 :النتيجة  

كاونيت"   يكانت النتيجة النهائية لالكتشاف الذي جاء بالصدفة لدور العالقات االجتماعية غري الرمسية يف "إير 
هي صياغة منظور جديد لعملية اإلعالم اجلماهريي. وبعد اكتمال البحث، بدا واضحا أن العالقات االجتماعية 
غري الرمسية لعبت دورا كبريا يف حتوير أسلوب انتقاء األفراد ملضمون احلملة اإلعالمية، وكذلك تأثرهم هبذا املضمون. 

م أفكارا من وسائل اإلعالم إىل دائرة اهتمام الناخبني الذين مل يتعرضوا لقد نقل أفراد العائالت واألصدقاء وغريه
. وهكذا، كان هناك تدفق غري مباشر ولكنه هام لألفكار والتأثريات من وسائل بأنفسهم للحملة بصورة مباشرة

 عوا الرسائل األصلية.ماإلعالم إىل أولئك الذين تعرضوا هلا بصورة مباشرة، مث منهم إىل أناس إضافيني مل يقرؤوا أو يس
 

: من وسائل اإلعالم إىل أفراد ذوي اطالع أوالوهكذا، اقرتح البحث حركة للمعلومات من خالل مرحلتني. 
: من هؤالء األشخاص ومن خالل قنوات اتصاهلم بآخرين ثانياحسن نسبيا يولون عناية متكررة لوسائل اإلعالم. 

على  شرة بصورة اقل لوسائل اإلعالم ويعتمدون على آخرين يف احلصولتنتقل املعلومات إىل أفراد لديهم تعرض مبا
 1".التدفق ذو اخلطوتني لإلعالممعلوماهتم. ومسيت عملية االتصال هذه " 

ايدين يكونوا ناقلني حم" إذ سرعان ما وجد أهنم مل قادة الرأيوقد مسي من لديهم اتصال أكرب بوسائل اإلعالم "
للمعلومات، بل كانوا يلعبون دورا هاما يف تشكيل النوايا االنتخابية لدى من ميررون هلم املعلومات. وسرعان ما 
أصبح هذا الشكل من "التأثري الشخصي" معروفا كعملية متداخلة هامة أخذت جمراها لدى كثري من الناس فيما 

  هلذه الرسائل. بني الرسائل اإلعالمية واالستجابات

وقد فجر هذا االكتشاف جهدا مكثفا لتحري طبيعة قادة الفكر وعملية التأثري الشخصي. وتراكم إنتاج فكري 
غزير موضحا أن العالقات االجتماعية غري الرمسية كانت فعال عوامل متداخلة هامة شكلت أسلوب اختيار الناس 
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هم ليه. وهكذا أضيفت نظرية "العالقات االجتماعية" إىل فللمضمون اإلعالمي، وتفسريهم له، وتصرفهم بناء ع
1 متنام ألساس االنتقائية اليت ميارسها أفراد اجلمهور يف استجابتهم لوسائل اإلعالم.

 

 والذي يقوم على The Two Step Flowومن هنا كان الفرض اخلاص بتدفق املعلومات على مرحلتني 
ومن هؤالء إىل القسم األقل  opinion leaderأن األفكار غالبا ما تنتقل من الراديو والصحف إىل قادة الرأي 

 نشاطا منهم يف قطاعات الشعب. ومسي بعد ذلك "نظرية انتقال املعلومات على مرحلتني".

فصلني عن عبارة عن أفراد منوقد ظهرت فائدة هذه النظرية يف جمالني. أوهلما: أهنا أشارت إىل أن اجلمهور ليس 
بعضهم، ولكنهم متصلون ببعضهم من خالل قنوات متعددة يتم بينهم االقناع وتبادل املعلومات من خالل املناقشة. 
والثاين: أن هذه الدراسة كانت بداية لدراسات أخرى على التصويت االنتخايب وقادة الرأي وانتشار املعلومات بني 

 2  تأكيد تأثري االتصال الشخصي أكثر من تأثري وسائل اإلعالم.األفراد انتهت نتائجها إىل

كما تبني أن الناخبني يتأثرون بأصدقائهم أكثر من تأثرهم بوسائل اإلعالم يف عملية اإلدالء باألصوات، ألهنا 
  فيها الفرد بآراء مجاعاته األولية بدرجة واضحة.عملية مجاعية يتأثر 

وسرعان ما تطورت فرضية انتقال املعلومات على مرحلتني إىل انتقال املعلومات على مراحل متعددة، وسامهت 
حبوث "روجر" و "شوميكر" حول قادة الرأي... إال أن أهم ما قدماه رؤيتهما لعناصر تدفق املعلومات وتشبيهها 

فيد بريلو" فاملصدر عندمها مبتكر أو قادة رأي، والرسالة املبتكرات، والوسيلة قد تكون وسيلة اتصال مبا قدمه "دي
3 مجاهريية أو وسيلة اتصال مباشر، واملتلقي هو نفس املتلقي.

 

و عدة خطوات رمبا ه األفراد عرب تدفق اخلطوتني أويقول "بيتز" إنه باإلضافة إىل االتصال غري املباشر الذي يتلقا
يتوجهون إىل وسائل االتصال مباشرة إما للحصول على مزيد من املعلومات لتعزيز رأي قدم إليهم من أحد قادة 

 ميكن قبول إال أنه ال -على حد قول بيرت-الرأي أو لتكوين آراء خاصة، فعلى الرغم من املكانة املتميزة لصديقك
العلمية اليت أخربك هبا املنشورة يف جملة علمية متخصصة سبق له االطالع عليها، وإمنا قد تقرر الرجوع إىل  معلوماته

اجمللة العلمية وقراءة املوضوع بنفسك. ويقول "جون بيرت" معلقا أن ما حدث يف الواقع كان عالقة متبادلة بني وسائل 
 4 ول مضمون وسائل اإلعالم إليك وتأثريه فيك.اإلعالم وقادة الرأي، وهي عالقة حددت يف كيفية وص

ويقول "بيتز" إنه باإلضافة إىل االتصال غري املباشر الذي يتلقاه األفراد على تدفق اخلطوتني أو عدة خطوات 
من أحد قادة  مرمبا يتوجهون إىل وسائل االتصال مباشرة إما للحصول على مزيد من املعلومات لتعزيز رأي قدم إليه

كنك قبول إال أنه مي -على حد قول بيتز -الرأي أو لتكوين آراء خاصة فعلى الرغم من املكانة املتميزة لصديقك
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معلوماته العلمية اليت أخربك هبا املنشورة يف جملة علمية متخصصة سبق له اإلطالع عليها، وإمنا قد تقرر الرجوع إىل 
ل فسك. ويقول جون بيتز معلقا أنا ما حدث يف الواقع كان عالقة متبادلة بني وسائاجمللة العلمية وقراءة املوضوع بن

 اإلعالم وقادة الرأي، وهي عالقة حددت يف النهاية كيفية وصول مضمون وسائل اإلعالم إليك وتأثريه فيك.

ألفراد لصعوبة تفاديهم ا ... وتبني أن هلم تأثريا كبريا على باقيولعل أهم ما أبرزته هذه النظرية مصطلح قادة الرأي
من ناحية، وسهولة االقتناع بآراء ناس معروفني لنا لصعوبة تفاديهم من ناحية، وسهولة االقتناع بآراء أناس معروفني 

ة من ناحية أخرى، واخلالصة أنه وفقا هلذه النظري -وخياطبوننا من وسائل اإلعالم -لنا أكثر من أفراد ال نعرفهم
 .(1)عالم جمرد متغري يعمل مع ومن خالل متغريات أخرى يف إحداث التأثري يكون تأثري وسائل اإل

 :النقد الموجه للنظرية 

إن الدراسات اليت أكدت على انتقال حمتوى اإلعالم من خالل قنوات االتصال الشخصي، مل تنف متاما انتقال 
املبحوثني من خالل وسائل اإلعالم مباشرة. ولذلك كان تعليق "ولبور شرام" على احملتوى إىل النسب الباقية من 

هذه الدراسات اليت أتت الختيار التدفق على مرحلتني أهنا فتحت اآلفاق ملعلومات أكثر عن تدفق املعلومات عما  
وبصورة  فراد يأيت أوالكان ذي قبل. وإن كان هناك أخطاء يف هذا الفرض، ألن ما يتم تداوله من معلومات بني األ

رئيسية من خالل الصحافة واإلذاعة، ففي احلمالت االنتخابية يتدفق جزء كبري من املعلومات واحملتوى اإلعالمي 
مباشرة من خالل وسائل اإلعالم. وأخذ على هذه البحوث أيضا تقسيمها للمجتمع إىل قادة للرأي وتابعني أو 

 قيقة ألن هناك آخرين مل يتعرضوا أو يسمعوا من قادة الرأي أو غريهم.إجيابيني وسلبيني، والذي ال ميثل احل

وهذا ما يدل على أنه ليس بالضرورة أن يكون قادة الرأي قوة مؤثرة يف االقناع االجتماعي، فهم ينتظرون سؤاهلم 
قيقة ألنه ال ميكن حلالنصيحة وال حياولون املبادرة باإلقناع من جانبهم. كما أن وصف التدفق على مرحلتني ال ميثل ا

 2 أن يكون هناك مرحلة واحدة للتدفق أو مرحلتني أو مراحل متعددة.

 : نظريات التأثير االنتقائي-3

سيطة نسبيا إىل قائي حتوال من مفاهيم بكان التحول من نظرية القذيفة السحرية إىل مفهوم نظريات التأثري االنت
اخلة. اليت متيز الناس من فرد آلخر متغريات متد-واجتماعية-نفسية-مفاهيم مركبة. وفجأة أصبحت كل العوامل

-أي احملتوى الذي تقدمه وسائل اإلعالم-( على طرفSوقد عملت هذه العوامل بني الباعث أو عامل التنبيه )
ات والشعور، أو التفكري، أو التصرف الذي حيدث بني أفراد اجلمهور الذين يتعرضون أي التغري  -(Rواالستجابة )
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البسيطة لصيغة القذيفة السحرية، حيث ال عوامل تتدخل  s-rلذلك احملتوى. بدال من حالة الـ)التنبيه واالستجابة( 
             1لعالقة. تغري من شكل ا بني وسائل اإلعالم واجلمهور، أصبحت توجد اآلن جمموعات متعددة ملتغريات متداخلة

 شكل يوضح نظريات التأثري االنتقائي                                      

S                                 R                                  

   

S                                 R                                    

 

S                                 R                                    

 

البحوث، أصبح واضحا أن كل جمموعة من العوامل كانت وبينما بدأت تلك الصيغة تستخدم كأداة يف إجراء 
تساهم بطريقة يف االنتقائية اليت اهتم أفراد اجلمهور من خالهلا مبشاهدة وسائل اإلعالم، وفسروا ما تعرضوا إليه، 
وتذكروا ذلك احملتوى، وتأثروا به بالتايل يف تصرفاهتم. وبكلمات أخرى، كانت تلك جمموعة حمددة من العوامل 

ملتداخلة متيز أفراد اجلمهور، ولكن كانت تأثرياهتا متشاهبة إىل حد ما يف عملية اإلعالم اجلماهريي. وميكن فهم ا
هذه الفكرة على أفضل ما يكون إذا نظرنا إىل أربع قواعد أساسية حتكم تصرفات أفراد اجلمهور الذين يتأثرون هبذه 

باالهتمام -حسب ميلفني ديفلري وساندرا بول روكيتش–لقواعد اجملموعات من املتغريات املتداخلة. وتتعلق هذه ا
حبيث صاغها "حممد عبد احلميد" يف ثالث مبادئ  2االنتقائي، اإلدراك، والتذكر، وأضافا عنصر التصرف االنتقائي

ا "جوزيف كالبر" املبادئ واليت صاغهمتثلت يف : التعرض االنتقائي، واإلدرك االنتقائي، والتذكر االنتقائي، وهي 
واليت حتمي املتلقي من تأثريات وسائل اإلعالم،  selective exposureمبفهوم العمليات االنتقائية  9190سنة 
 وهي:

 : مبدأ االهتمام االنتقائي -1

و يهتموا أأو كما مساه حممد عبد احلميد "التعرض االنتقائي"، حيث أن األفراد مييلون إىل أن يعرضوا أنفسهم 
بون عدم التوازن وبذلك فإهنم يتجن بالرسائل اإلعالمية اليت يشعرون أهنا تتفق مع اجتاهاهتم وميوهلم واهتماماهم،

  3 واالختالل الناتج عن التعرض إىل موضوعات أو أفكار ال تتفق مع معارفهم ومعتقداهتم وقيمهم.
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حيث يشري إىل حرية املتلقي يف اختيار ما يتعرض له، فهو ال يتعرض إىل مجيع الرسائل اليت تبث عرب وسائل 
1اإلعالم بل يهتم ببعضها ميهل األخرى.

 

تمعاتنا االهتمام باملضمون اإلعالمي. كما أن جمفاالختالفات الفردية يف هيكل املعرفة تؤدي إىل مناذج مميزة من 
اإلعالمية مشبعة بالرسائل املتنافسة لدرجة أن الناس قد ال يستطيعون االهتمام بكل شيء يوجه هلم، بل إهنم إذا 
حاولوا ذلك فسيعانون غالبا محال زائدا يف احلال. ولتجنب ذلك، يصل الناس إىل حالة من "املرشحات العقلية" 

يات كبرية من املعلومات، وينحصر اهتمامهم يف جمرد جزء حمدود مما هو متاح يوميا. متام مثلما يستبعد  تصفي كم
كثريون الربيد التافه الذي يصلهم بدون حىت فتحه، وحيتفظون باخلطابات ذات الدرجة األوىل يف األمهية، فإن الناس 

املثال،  طا أو منعدما ويهتمون مبا حيبونه، وعلى سبيليعزلون املضمون اإلعالمي اآلخر الذي يكون اهتمامهم به بسي
فأولئك املدفوعني ملتابعة األحداث اجلارية يعطون لألنباء اهتماما أكثر مما يفعل من لديهم شغف وإدراك أقل، 
وباملثل، فمن لديهم مهوم عميقة بشأن صحتهم يعطون للمضمون الذي تعامل مع القضايا الطبية اهتماما أشد مما 

 يه من لديهم رضا أكرب عن أنفسهم من الناحية الصحية.يعط
 

وبأسلوب مشابه، فإن االنتماءات لفئات اجتماعية معينة يؤثر يف االهتمام برسائل إعالمية معينة. وعلى سبيل 
يف  ناملثال، تلقى اإلذاعات الدينية قليال من االهتمام لدى العلمانيني الدنويني من اجلمهور، بينما يستقبلها الورعو 

محاسة. وقد يتتبع ذوو التعليم والدخل احملدودين مشاهد املصارعة حبماس يف التلفزيون، بينما غالبا ما يتجنب ذوو 
املال والتعليم األعلى مثل تلك الربامج. وباملثل، فإن أهل الريف، وأهل احلضر، الذكور واإلناث، ومن ينتمون إىل 

كال سلوكية خاصة ويبدون فوارق مميزة بوضوح يف االهتمام مبختلف أشفئات اجتماعية متوسطة الثقافة هلم أمناط 
  املضمون اإلعالمي

كما أن الذين أقاموا عالقات اجتماعية وطيدة حيتمل بدرجة أكرب أن يهتموا مبوضوعات وقضايا يعرفون أهنا 
. وأكثر اهتماماهتم هذهذات أمهية ألصدقائهم أو عائالهتم، وذلك أكثر من اهتمامهم مبوضوعات غري ذات أمهية ب

من ذلك، ميكن أن تكون مناذج الصداقة مؤثرات قوية على الناس يف توجيه أو حىت إعادة توجيه عادات قرائهم، 
ومشاهداهتم يف التلفزيون. بل ميكن أن تؤدي العالقات االجتماعية إىل االهتمام مبضمون إعالمي ال حيبه الفرد، 

اراة يف كرة القدم" لتسعد زوجها، كم من رجل شاهد حلقات من "داالس" فكم من زوجة تكابد عند مشاهدة "مب
  جملرد فقط حفظ السالم يف األسرة.

وهكذا، فإن قاعدة االهتمام االنتقائي، واالنتماء الفئوي، والروابط االجتماعية ذات املغزى تؤدي إىل مناذج من 
 2 ل.االهتمام مبضمون معني يف وسائل اإلعالم يرتبط بتلك العوام
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 مبدأ اإلدراك االنتقائي: -2

يرتبط هذا العنصر باملواضيع اليت اهتم هبا االنسان، فهو ال يدرك كل مايتلقاه، بل يركز إدراكه على بعض املواضيع 
النشاط العقلي الذي يقوم به الفرد إلسقاط املعاين على الرموز اليت ومتثل هذه العملية  1اليت اختار التعرض هلا.

اعية، يتلقاها كمنبهات، وبالتايل فإن هذا النشاط يتأثر باملخزون املعريف الذي مت تشكيله بتأثري اخلربات الذاتية واالجتم
 2فيخضع التفسري هلذا النشاط.

وبسبب الفوارق يف تلك العوامل املتصلة باملعرفة مثل: االهتمامات، والعقائد، واملعرفة السابقة، واملواقف، 
اك من فعليا إىل أي باعث مركب بطريقة خمتلفة عن إدر  -أو يعزون املعىن-واحلاجات والقيم، فإن األفراد سيدركون

وعلى سبيل املثال مقال يف جريدة، أو فيلم سينمائي،  أو برنامج إذاعي، أو عرض لديهم هياكل معرفية خمتلفة، 
تلفزيوين.. ميكن أن يشاهده عدد من األفراد وسيخلص كل منهم إىل تفسري خمتلف نوعا ما ملا تعرضوا له. ويرمز 

ات احلسية اليت ت أو املنبهاإلدراك إىل النشاط النفسي الذي ينظم األفراد من خالله التفسريات ذات املعىن للمؤثرا
معني  يستقبلوهنا من بيئتهم، وتدفع التغريات يف هيكل املعرفة األفراد إىل جتميع مناذج خمتلفة ملعىن وتفسري أي منوذج

  للمؤثرات أو املنبهات كعرض إعالمي مثال.

اذج مميزة من من وعلى نفس الوترية، فإن أعضاء فئات اجتماعية حمددة ممن يدعمون سلوكيات خاصة سينسبون
املعىن إىل مضمون إعالمي حمدد. فالسود، على سبيل املثال، غالبا ما يفسرون قصص األنباء عن، عقوبة اإلعدام، 
والعمل يف وظائف دنيا يف املطاعم، واالنقطاع عن الدراسة، وغريها من القضايا االجتماعية ذات األثر على السود 

رسائل ا أن قدامى احملاربني يف احلرب العاملية الثانية يقرؤون معاين للبأساليب ختتلف عن تفسريات البيض، كم
 اإلعالمية عن األملان واليابانيني ختتلف عما يقرأه الشباب ممن مل يشاركوا يف هذا الصراع.

ا جمويتأثر اإلدراك االنتقائي ونسبة املعىن أيضا بالعالقات االجتماعية. وقد يفسر اآلباء ممن لديهم أطفاال برنا
تلفزيونيا حمددا يتناول العنف أو اجلنس بصراحة جمموعة من احلساسيات ختتلف عما يفعله من ليس لديهم أطفال. 

  وقد يقرأ العشاق معاين عميقة مشرتكة يف األغاين وأفالم السينما اليت قد تدفع آخرين إىل التثائب.

ات ية متميزة، وتوجهات سلوكية خاصة بفئوهكذا فإن قاعدة اإلدراك االنتقائي هي أن من لديهم صفات نفس
 حمددة، وانتماءات إىل شبكة اجتماعية سيفسرون نفس املضمون اإلعالمي بأساليب خمتلفة. لقد ارتبط اإلدراك

االنتقائي هبذه اجملموعات من املتغريات يف آالف الدراسات املوضوعية اليت أجراها علماء االجتماع، وهو واحد 
 3 فهم نظريات التأثري االنتقائي.من أهم العوامل يف 
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  مبدأ التذكر االنتقائي:-3

 1حيث يعمل الفرد على الرتكيز على بعض مدركاته لتخزينها يف ذاكرته ليقوم بعملية اسرتجاعها مىت ما أراد ذلك.
اجتاهاته، د ميل الفرد إىل أن يتذكر بسرعة لفرتة طويلة املعلومات اليت تتفق من البناء املعريف له و وهي العملية اليت حتد

واهتماماته، وينسى ماعدا ذلك، محاية له من أن يسبب التذكر أملا له أو توترا ناجتا عن االختالل أو عدم االتساق 
 2املعريف.

ويوجد وضع مواز فيما يتصل بالتذكر، فهناك أنواع معينة من احملتوى )الرسالة اإلعالمية( ألنواع معينة من الناس 
يتم تذكرها لوقت طويل. وآلخرين ممن هلم هياكل معرفة خمتلفة، وانتماءات فئوية، وروابط اجتماعية، فإن نفس املادة 

نسى بسرعة. وهكذا فإن مبدأ التذكر االنتقائي يوازي مبدأي االهتمام واإلدراك االنتقائيني، ولقد اإلعالمية قد ت
3 ترسخت هذه القاعدة أيضا من خالل البحوث على مدى عشرات السنني.

 

 مبدأ التصرف االنتقائي:-4

قة نتيجة التعرض لرسالة إعالمية معينة. والتصرف هو احلل وأخريا، فإن كل فرد لن يتصرف بنفس األسلوب
األخرية يف السلسلة. وقبل أن ميكن حدوثه، فإن أحد أفراد اجلمهور جيب أن يهتم بالعرض اإلعالمي، ويدرك معناه، 

فئات لويتذكر مضمونه. وكل هذه االستجابات ستكون معتمدة على التأثريات املتداخلة للمتغريات املعروفة، ومنها ا
 وأساليبهم السلوكية اخلاصة، والروابط االجتماعية مع اآلخرين.

 

ويبني امللخص السابق أن نظريات التأثري االنتقائي ميكن إمجاهلا بطريقتني. األوىل: بلغة طبيعة الظروف املتداخلة 
اليت تدفع األفراد إىل  قائيةاليت توجد بني املضمون اإلعالمي واستجابات الناس. والثانية بلغة املبادئ األربعة لالنت

االهتمام بالرسائل اإلعالمية، وتفسريها، وتذكرها، والتصرف بناء عليها، كل ذلك بطرق خمتلفة. وإذا جازفنا بالتبسيط 
 4 الزائد، فيمكن أن هذه األفكار وجنمل االفرتاضات األساسية لنظريات التأثري االنتقائي بلغة هذه االفرتاضات:

 تنتج التغريات يف هياكل املعرفة عند األشخاص من تعلم التجارب يف البيئات الثقافية واالجتماعية. -

تطور الفئات االجتماعية يف اجملتمعات املعقدة جمموعات صغرية ذات أمناط سلوكية مميزة، حيث يبتكر أفرادها  -
 اصة.جاهتم وتساعد يف التغلب على مشاكلهم اخلويتقامسون معتقدات، ومواقف، ومناذج للتصرف، تليب احتيا

حيتفظ الناس يف اجملتمعات احلضرية الصناعية بعالقات اجتماعية هامة مع العائلة، واألصدقاء، واجلريان، وزمالء -
 العمل، وهكذا.
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االجتماعية  تالفوارق الفردية يف هياكل املعرفة، واجملموعات ذات األمناط السلوكية اخلاصة يف كل فئة، والعالقا -
بني أفراد اجلمهور تؤدي هبم إىل مناذج انتقائية من االهتمام، واإلدراك، والتذكر، والتصرف فيما يتعلق بأشكال 

 حمددة من املضمون اإلعالمي.

وباألخذ يف عني االعتبار تعقيد صورة تأثريات اإلعالم اليت تقدمها نظريات التأثري االنتقائي، يقل العجب يف أن 
تنبؤ باستجابات أفراد اجلمهور ألشكال خمتلفة من املضمون اإلعالمي مهمة صعبة جدا ومثبطة. ويقل يبدو ال

العجب أيضا يف أن العجائب املؤثرة يف كيفية إقناع الناس بالتزام أشكال سلوكية معينة من خالل اإلغراءات املقدمة 
 ال ذلك حيدث بأساليب كثرية.عرب وسائل اإلعالم غابت عن إدراك الباحثني األوائل، حمقا اليز 

 

ورغم ذلك، وعلى الرغم من تعقدها، فال تزال نظريات التأثر االنتقائي تعطي أدلة سليمة فيما يتعلق بأنواع 
العوامل اليت جيب حبثها متاما قبل أن نصبح قادرين على فهم التنبؤ بآثار اإلعالم اجلماهريي عل أفراد اجلمهور. 

ا خالل العقود اليت كان يتم فيها تطويرها.  إنه حلقيق أهنم يضعون قائمة طويلة من وهب التزال وثيقة الصلة هب
املتغريات املتداخلة بني وسائل اإلعالم واجلماهري، وحلسن احلظ، فقد سريت مئات من التجارب والفحوصات غور 

يف متبعة هذه  ر الباحثونهذه املتغريات يف املاضي، وعلى األقل مت فهم بعض التأثريات، ومن املأمول أن يستم
  االسرتاتيجية النظرية لكب ميكن أن تتشكل هذه النظريات بطريقة أكثر فعالية.

ورغم أن نظريات التأثري االنتقائي تظل مبشرة جدا، فهناك أيضا اسرتاتيجيات نظرية مبشرة متاما، تركز على 
ماهريي اعي ودور املعاين يف عملية اإلعالم اجلمتغريات بنفس درجة األمهية... فإن كال من عملية التكييف االجتم

1 يقدمان مناظري خمتلفة جدا عن كيفية تأثري وسائل اإلعالم يف مجاهريها.
 

 ثالثا: نظريات وسائل االتصال واجملتمع

 نظرية االستخدامات واإلشباعات:-1

الضوء على إحدى النظريات املهمة يف دراسات اإلعالم عموما من خالل هذا املبحث، سوف حناول إلقاء 
والدراسات األمنية خصوصا، وذلك من خالل تقسيم البحث إىل شقني، الشق األول سوف نقوم من خالله بعرض 
مدخل االستخدامات واإلشباعات يف جانبها النظري من نشأة وتطور وعرض الفروض اخلاصة هبا، على أن يتم 

مليا يف الشق امليداين من الدراسة )الفصل اخلامس(، حماولني بذلك وضع فروض النظرية حيز عرض النظرية ع
التطبيق، ملعرفة دوافع وحاجات اجلمهور واإلشباعات املتحققة من اطالعه على املوضوعات األمنية، أمال منا يف 

 إعطاء صورة بسيطة وواضحة حول النظرية يف شقيها النظري وامليداين.
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  نشأة والتطور:ال-1-1

يرجع االهتمام باإلشباعات اليت تقدمها امليديا )وسائل اإلعالم( جلماهريها إىل بداية حبوث االتصال اجلماهريي، 
بالرغم من أن هذه البحوث اهتمت يف األصل بدراسة التأثريات قصرية املدى لوسائل اإلعالم، ومن املنظور التارخيي 

اعات" قد بدأت حتت مسميات أخرى من بداية األربيعينيات ويف جماالت جند أن حبوث "االستخدامات واإلشب
قليلة من علم االجتماع اليت تتعلق باالتصال اجلماهريي، ففي خالل ذلك العقد ركزت حبوث االتصال اجلماهريي 

 1اإلمربيقية على دراسة حمتوى وسائل اإلعالم بشكل أكثر من تركيزها على اختالفات إشباعات الفرد.

وهتتم نظرية االستخدامات واالشباعات بدراسة االتصال اجلماهريي دراسة وظيفية منظمة، فخالل عقد 
تبط بوسائل ن االجتماعي على السلوك املر األربعينيات من القرن العشرين أدى إدراك عواقب الفروق الفردية، والتباي

اإلعالم، إىل بداية منظور جديد للعالقة بني اجلماهري ووسائل اإلعالم، وكان ذلك حتوال من رؤية اجلماهري على أهنا 
2عنصر سليب غري فعال، إىل رؤيتها على أهنا فعالة يف انتقاء أفرادها لرسائل ومضمون مفضل من وسائل اإلعالم.

 

ويعد "إياهو كاتز" أول من وضع اللبنة األوىل يف بناء مدخل االستخدامات واالشباعات، عندما كتب مقاال 
الدراسات اإلعالمية، حيث حتول االنتباه من م، وميثل املدخل حتوال للرؤية يف جمال 9121عن هذا املدخل عام 

الرسالة اإلعالمية إىل اجلمهور الذي يستقبل هذه الرسالة، وبذلك انتهى مفهوم قوة وسائل اإلعالم الطاغية الذي  
كانت تنادي به النظريات املبكرة مثل نظرية الرصاصة السحرية...لكن مدخل االستخدامات واالشباعات له رؤية 

3يف إدراك أمهية الفروق الفردية والتباين االجتماعي على إدراك السلوك املرتبط بوسائل اإلعالم.خمتلفة تكمن 
 

ة، وترجع إىل عدة عوامل متشابكة منها: وتعد عملية استخدام أفراد اجلمهور لوسائل اإلعالم عملية معقد
خلفيات أفراد اجلمهور الثقافية،الذوق الشخصي، سياسات الوسيلة وتوجهاهتا، العوامل الشخصية ومنها أسلوب 
احلياة، السن، الدخل، مستوى التعليم، النوع، نوع اإلشباعات الين يريد الشخص احلصول عليها من التعرض 

ه وى االقتصادي واالجتماعي للفرد،إذ أن لكل هذه املتغريات أو بعضها تأثري على اختياراتللوسيلة اإلعالمية، واملست
 4للمضامني اإلعالمية اليت يريد متابعتها.

م قد بدأ منذ وسائل اإلعالويشري و"يرنر" وتانكرد" إىل أن البحث يف أنواع االحتياجات اليت حيققها استخدام 
وقت مبكر يف الثالثينات، حيث أجريت دراسات عديدة من هذا املنظور على: قراءة الكتب، ومسلسالت الراديو، 
والصحف اليومية، واملوسيقى الشعبية، وأفالم السنما، وذلك للتعرف على أسباب استخدام الناس لوسائل اإلعالم، 

                                                            
 .90، ض8009القاهرة، -اجتاهات حديثة يف دراسة اجلمهور والرأي العام -حممد فضل احلديد: نظريات اإلعالم  1

 .891،ص 8001ماد مكاوي، ليلى حسني السيد:االتصال ونظرياته املعاصرة،الدار املصرية اللبنانية،مصر، حسن ع  2
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ومات أي العام، وخالل سنوات احلرب العاملية الثانية، أصبح هناك كم وفري من املعلوالنتائج اليت ترتتب على ذلك للر 
 حول استخدامات وسائل اإلعالم واإلشباعات اليت حتققها.

واستمر االهتمام هبذه الدراسات يف األربعينات يف أعمال "الزارسفلد" و "ستانتون" و "بريلسون"، ويف 
  1دسون" و "ماك كويب"،ويف الستينات يف أعمال "شرام" و "ليل" و "باركر".اخلمسينات يف أعمال "ريليز" و "فري

ففي اكتشاف وظائف وسائل اإلعالم والدور الذي تقوم به حاجات اجلمهور وتوقعاته من السلوك االتصايل 
زوج" تخدام الراديو والصحف، على سبيل املثال افرتضت "هريتا هريتجنذ أن هذه البحوث قد صاغت تصنيفات الس

( وجود أربعة احتماالت للجمهور من برامج املسابقات يف الراديو: تنافسية وتربوية، والتقدير 9199-9199)
استنتج و الذايت،ورياضية. وثالث إشباعات ملستمعي الراديو: التحرر العاطفي،والتفكري املبين على الرغبة، والنصح، 

( 9191-9199-9198"ستشمان" دوافع االهتمام باالستماع للموسيقى اجلادة والراديو.وجمموعات "الزارسفلد")
( استخدامات 9191( عن تطور اهتمام الطفل بالفكاهة، أيضا الحظ "بريلسون" )9191ودراسة "وولف وفيسك" )

احلياة اليومية، الراحة، االعتبار واالتصال  عديدة من أجل األخبار وتفسري الشؤون العامة وكأداة من أدوات
  2االجتماعي.

 ولكن تعرضت هذه الدراسات إىل العديد من االنتقادات تتمثل يف:

أهنا تشاهبت يف استخدام نفس املنهج الذي يعتمد على األسئلة املفتوحة للباحثني حول اإلشباعات اليت  -
 ها وسائل اإلعالم.تقدم

اشرتكت يف استخدام نفس املنهج الوصفي يف حماولتها جلمع بيانات اإلشباع من اجلمهور يف فئات مصنفة  -
 تتجاهل توزيعها تكراريا وتدرجييا تبعا لكثافتها.

مل حتاول هذه الدراسات أن تكشف الروابط بني اإلشباعات اليت مت إقرارها وبني األصول االجتماعية  -
 ة للحاجات اليت مت إشباعها؟والنفسي

 فشلت هذه الدراسات يف حبث العالقات املتداخلة فيما بني الوظائف املتنوعة اليت تقدمها وسائل اإلعالم.  -

وبناء عليه فإن هذه الدراسات  مل تعطي صورة مفصلة وأكثر تصاعديا إلشباعات وسائل اإلعالم تؤدي إىل 
  3صيغة هنائية لتعميمات نظرية.
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هذا ويقدم منوذج االستخدامات واإلشباعات جمموعة من املفاهيم والشواهد اليت تؤكد على أن أسلوب األفراد 
 أمام وسائل اإلعالم أكثر قوة من املتغريات االجتماعية والسكانية والشخصية. 

اإلعالم، فمن خالل منظور  االستخدامات ال ترعد ر ...ويضفي هذا النموذج صفة اإلجيابية على مجهور وسائل 
اجلماهري جمرد مستقبلني سلبيني لرسائل االتصال اجلماهريي، وإمنا خيتار األفراد بوعي وسائل االتصال اليت يرغبون  ُر
يف التعرض إليها، ونوع املضمون الذي يليب حاجاهتم النفسية واالجتماعية من خالل قنوات املعلومات والرتفيه 

  1تاحة.امل

وبذلك ظهر مفهوم اجلمهور النشط الذي حّول دراسة عالقة اجلمهور بوسيلة اإلعالم من اإلجابة على سؤال 
)ماذا؟( إىل اإلجابة على سؤال )ملاذا؟( للتعرف على أسباب تعرض اجلمهور لوسائل اإلعالم، وهو ما يعرف بدوافع 

كما أهنا حتاول التعرف على االشباعات اليت حيققها التعرض لوسائل اإلعالم بالنسبة اجلمهور، وبذلك   املشاهدة،
ومن  ،تحويل اهتمام الباحثين من اإلهتمام بما تفعله الرسالة بالجمهور إلى ما يفعله الجمهور في الرسالةمت 

طالقا ل على اجلمهور: خصائصه، ودوافعة، انهنا اختلف هذا املدخل عن املداخل اليت سبقته، حيث ركز هذا املدخ
  2من مفهوم اجلمهور النشط )االجيايب( الذي خيتار رسالة إعالمية معينة لتحقيق منفعة ما.

تلفة خم ويتعلق األمر يف منظور االستخدامات واإلشباعات بتوقعات اجلمهور وتطلعاته، واستخداماته، فهو نظرة
وجديدة لإلعالم، وهو نظرة دميقراطية تنظر إىل اإلعالم من وجهة نظر املتلقي وليس من وجهة نظر القائم باالتصال 
أو السلطة، وقدميا كان السؤال هو: كيف تؤدي وسائل اإلعالم إىل تغيري األمناط السلوكية؟ هل تؤثر وسائل اإلعالم 

عالم هي وسائل للتغيري االجتماعي أو احلفاظ على األوضاع أو أدوات  على اجتاهات وسلوك الفرد؟ هل وسائل اإل
ضبط اجتماعي؟ حيث يقول بعض العلماء إن وسائل اإلعالم ال تغري االجتاهات أو القيم بل حتافظ على األوضاع 

3القائمة.
 

التعرف على اجتاهات وأذواق املشاهدين، باإلضافة إىل صنع  وهلذا أصبح على اإلعالميني جهدا مضاعفا وهو
الرسالة اإلعالمية اليت تتوائم مع رغبات اجلمهور واحتياجاته، وبذلك حتاول النظرية الربط بني حاجات ورغبات 

  4اجلمهور ورغبات وإمكانات اإلعالمي.

ربعينات واخلمسينات هجر الباحثون مدخل االستخدامات اإلشباعات بسبب وبصفة عامة خالل عقدي األ
ذلك القصور املنهجي، ولكن االهتمام به عاد مرة أخرى ألسباب متعددة رمبا كان أمهها اإلحباط العام الذي أصيب 

يه "إلياهو كاتز" ف به الدراسون بعد توايل النتائج اليت تؤكد على قلة تأثريات وسائل االتصال،ففي مقال هام، هاجم
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( بشدة دعوى "بريلسون" بأن ميدان حبوث االتصال اجلماهريي قد انتهى أشار "كاتز" إىل أن دراسة 9121)
االتصال باعتباره عملية اقناعية هي اليت وصلت إىل طريق مسدود ألن الباحثني كانوا يهدفون إىل اإلجابة على 

 واقرتح من أجل إنقاد هذا مليدان هذا امليدان بأن على الدارسني ناس؟ماذا تفعل وسائل اإلعالم بالالسؤال التايل: 
  ماذا يفعل الناس بوسائل اإلعالم؟التحول إىل السؤال التايل: 

واخلالصة أنه خالل الفرتة اليت تلت ذلك )بدء من أوائل السبعينات حىت الفرتة احلالية( مت إجياد حماوالت منظمة 
عات أنتجت أجوبة مقبولة أو توسعات يف تلك الدراسات، من أجل إدخال يف حبوث االستخدامات واإلشبا

حتسينات على منظور االستخدامات واإلشباعات وحتليل النتائج بشكل مقارن لتلك البحوث املستقبلية أو اإلجابة 
1ية. ععلى االنتقادات املوجهة للمنظور، وتتعامل مع استخدام وسائل اإلعالم كاتصال متكامل وكظاهرة اجتما

 

م عندم قدم بشكل متكامل بواسطة :كاتز" و"بلومر" و "جوروفيتش" ، وتطور 9119وقد تطور املدخل عام 
 املدخل جبهودهم البحثية وانتشر إىل أحناء العامل. 

 :ميكن تقسيمها زمنيا كالتايلولقد مّر مدخل االستخدامات واالشباعات بثالث مراحل متميزة يف تطوره 

 مرحلة الطفولة)المرحلة الوصفية(:  -1

واهتمت بتقدمي وصف لتوجهات اجلماعة الفرعية جلمهور وسائل اإلعالم فيما يتعلق باختيارها لألشكال املختلفة 
 من حمتوى وسائل االتصال،وقد امتدت هذه املرحلة خالل عقدي األربعينات واخلمسينات من القرن املاضي. 

 مرحلة المراهقة )المرحلة التطبيقية(. -2

وهي مرحلة ذات توجه ميداين، حيث كانت تركز على املتغريات النفسية واالجتماعية واليت تؤدي إىل منط  
خمتلف من استخدامات وسائل اإلعالم،وكان من أهم نتائجها أن اجلمهور يستخدم الوسيلة إلشباع حاجات معينة 

 خالل عقد الستينات من القرن املاضي. لديه،وقد امتدت هذه املرحلة

  مرحلة البلوغ)المرحلة التفسيرية(: -3

وكان الرتكيز فيها على االشباعات املتحققة نتيجة التعرض لوسائل االتصال،ومت إعداد قوائم االستخدامات    
 واإلشباعات،وامتدت هذه املرحلة منذ عقد السبعينات من القرن املاضي حلد اآلن.

 ا تقسيم حبوث االستخدامات واإلشباعات إىل قسمني مها:كما ميكن أيض
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 : البحوث التقليدية -1

وهي الدراسات اليت أجريت خالل عقد األربعينات من القرن املاضي بواسطة" مكتب البحوث االجتماعية  
الستماع إىل مسلسالت لالتطبيقية" يف نيويورك بالواليات املتحدة األمريكية،واليت أدت إىل حتديد دوافع أفراد اجلمهور 

م، والفكرة اليت كانت تقوم عليها هذه 9199الراديو وبرامج املسابقات مثل دراسة "الزارسفلد" و"ستانتون" 
 الدراسات هي :التعرف على أسباب اإلعجاب بوسائل االتصال أو مبضامني معينة.

  البحوث الحديثة: -2

قد أت دراسة اجلمهور خالل عقد الستينات وبداية عوتتمثل يف االبتعاد عن ظل أحباث التأثري، حيث بد   
السبعينات من القرن املاضي،بالرتكيز على اختيارات أفراد اجلمهور والعمليات االنتقائية اليت يقومون هبا وردود أفعاهلم 

  1واستجابتهم ملضمون وسائل اإلعالم.

  االستخدامات االشباعات:أهداف مدخل -1-2

 حيقق مدخل االستخدامات واالشباعات عدة أهداف منها:

السعي إىل اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال، وذلك بالنظر إىل اجلمهور النشط الذي  -1
 يستطيع أن خيتار ويستخدم الوسائل اليت تشبع حاجاته وتوقعاته.

 االتصال، والتفاعل الذي حيدث نتيجة هذا التعرض. شرح دوافع التعرض لوسيلة معينة من وسائل -2

 التأكيد على نتائج استخدام وسائل االتصال هبدف فهم عملية االتصال اجلماهريي.   -3

ويربط "آالن روبن" األهداف الثالثة السابقة مبنظور التحليل الوظيفي من خالل التأكيد على منط السلوك 
ل،وتكون عالقات الفرد مبحيطه االجتماعي هي البناء،،ويكون مالحظة الفردي، حيث يكون الفرد هو وحدة التحلي

سلوك األفراد عند استخدامهم لوسائل االتصال هو األنشطة،وتكون نتائج منط السلوك  الفردي يف عالقته مع كل 
 2من: وسائل االتصال، واحملتوى،واالهتمامات العامة للجماهري هي الوظائف.

  فروض مدخل االستخدامات واإلشباعات:-1-3

 من أهم الفروض اليت يسعى مدخل االستخدامات واإلشباعات إىل قياسها:

 4يقوم أفراد اجلمهور باختيار املادة اإلعالمية اليت يرون أهنا تشبع احتياجاهتم. ،3اجلمهور نشط، -1
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يستطيع أفراد اجلمهور حتديد احتياجاهتم ودوافعهم، وبالتايل خيتارون الوسائل والرسائل اإلعالمية اليت تشبع  -2
  1تلك االحتياجات.يرتتب على ذلك أن كثريا من استخدامات الوسيلة اإلعالمية ميكن إدراكها كهدف موجه.

ميكن االستدالل على املعايري الثقافية السائدة يف جمتمع ما من خالل التعرف على استخدامات اجلمهور  -3
 لوسائل اإلتصال، وليس من خالل حمتوى الرسائل فقط.

يشارك أعضاء اجلمهور يف عملية االتصال اجلماهريي بفعالية، ويستخدمون وسائل االتصال لتحقيق  -4
 ليب واقعهم.أهداف مقصودة ت

يعرب استخدام وسائل االتصال عن احلاجات اليت يدركها أعضاء اجلمهور، ويتحكم يف ذلك عوامل الفروق  -5
 الفردية والتفاعل االجتماعي وتنوع احلاجات باختالف األفراد.

تتنافس وسائل اإلعالم مع وسائل أخرى إلشباع حاجات األفراد مثل قنوات االتصال املباشر كاألندية أو  -6
السينما أو غريها، فاجلمهور يكمل احتياجاته اليت ال تشبعها وسائل اإلعالم اجلماهريية من خالل قنوات ووسائل 

  2أخرى.

وقد وضع الباحثون جمموعة من االجتاهات البحثية اليت ميكن أن تكون فعالة لنموذج االستخدامات واالشباعات، 
 تلخص يف :وت

 ارتباط دوافع استخدام وسائل اإلعالم واشرتاكها مع اجتاهات وسلوكيات وسائل اإلعالم. -1

 مفاضلة الدوافع من خالل وسائل اإلعالم أو احملتوى. -2

 اختبار الظروف النفسية واالجتماعية الستخدام وسائل اإلعالم. -3

 وحمتواها. الربط بني اإلشباعات املطلوبة واملتحققة خالل استخدام الوسيلة -4

حتديد أثر التنوع يف بيئة الفرد االجتماعية والدوافع والتعرض على بعض النتائج، مثل تأثريات التعرض أو  -5
 3الدوافع على املدارك االتصالية والغرس الثقايف واالستغراق يف الوسيلة والتفاعل شبه االجتماعي واملعلومات السياسية.

  أهم نماذج مدخل االستخدامات واإلشباعات:-1-4

 توجد عدة مناذج مفسرة ملدخل االستحدامات واإلشباعات منها:

 م(:1794نموذج "كاتز" وزمالؤه ) -1

                                                            
 .99لسابق، صعاطف عديل العبد:املرجع ا 1

 .900،909حسن عماد مكاوي:املرجع السابق،ص   2

 .91ص حممد فضل احلديدي: املرجع السابق،  3
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يرى كاتز أن املواقف االجتماعية اليت جيد األفراد أنفسهم هبا هي اليت تعمل على إقامة العالقة بني وسائل اإلعالم 
اإلحتياجات، إذ أن املواقف االجتماعية ميكن أن تتسبب يف التوتر والصراع الذي يشكل ضغطا على الفرد وإشباع 

 مما جيعله يسعى إىل استخدام وسائل اإلعالم.

 (:1794نموذج "روزنجرين" ) -2

يعرض هذا النموذج جمموعة من العوامل اليت تشكل مدخل االستخدامات واإلشباعات، واليت تبدأ من تولد 
جات بيولوجية ونفسية واجتماعية لدى اإلنسان،وتتفاعل هذه احلاجات مع اخلصائص الفردية واإلطار حا

الدوافع حلل املشكالت  وبالتايل تتولد -ختتلف يف حدهتا-االجتماعية احمليط بالفرد، وينتج عن ذلك مشكالت فردية
 ة. سة أنشطة أخرى حتقق اإلشباعات املطلوبأو إشباع احلاجات ويتم ذلك من خالل التعرض لوسائل اإلعالم أو ممار 

 (:1792نموذج "بالمجرين" و"روبين" ) -3

يطلق هذا النموذج "توقع الفائدة" إذ يهتم هذا النموذج بالربط بني استخدام الفرد لوسائل اإلعالم واإلشباعات 
 ة فعليا.املتوقعة من هذا االستخدام، حيث يتم مقارنة اإلشباعات املتوقعة باإلسباعات املتحقق

 (:1791نموذج "ويندال" ) -4

يعرض هذا النموذج العالقة بني االستخدامات واإلشباعات والربط بينهما،فقرار استخدام وسائل اإلعالم يأيت 
 نتيجة عدة عوامل تتمثل يف اآليت:

 تفاعل العالقات اخلارجية والذاتية مبا فيها االهتمامات واالحتياجات. -

 الرسالة اإلعالمية.رسم التوقعات وإدراك مضمون  -

 1قرار استخدام الوسيلة اإلعالمية بعد املفاضلة بينهما وبني وسائل شغل وقت الفراغ األخرى. -

 النقد الموجهه لنظرية االستخدامات اإلشباعات:-1-5

ظرية السرتاتيجية وحىت يومنا هذا، وبعد تقدمي النبعد تطور البحوث اخلاصة بالنظرية منذ سبعينات القرن العشرين 
جديدة لدراسة استخدامات اجلمهور وإشباعاته وتفسريها، ازداد إدراك الباحثني ألمهية اجلمهور النشط، وعلى الرغم 

 النقد وجهت للنظرية، منها مايلي:من هذا التطور إال أن هناك صورا من 

يجة و كما يرى "دينيس ماكويل" يستخدم مبعىن اهلدف الذي أو النتاالنتقاد املوجه إىل مفهوم الوظيفية، فه -1
أو املطلب، أو التوقع. ومرد هذا هطا االختالف إىل اخللط بني اهلدف والنتيجة.فاإلخبار مثال قد يفسر على أنه 

                                                            
 .909،908عاطف عديل العبد: املرجع السابق، ص  1
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ن الوسيلة مهدف تسعى وسائل اإلعالم إىل حتقيقه،وقد يكون مطلبا وظيفيا تؤديه الوسيلة، وقد يكون رغبة اجلمهور 
 فيصبح مبعىن التوقع أو النتيجة.

يرى بع الباحثني أن النظرية ال تعدو كوهنا اسرتاتيجية جلمع املعلومات من خالل التقارير الذاتية للحالة  -2
العقلية اليت يكون عليها وقت التعامل مع االستقصاء، خاصة اهلالف يف حتديد مفهوم احلاجة، واألمر يف هذه احلالة 

 وضع الفئات االجتماعية جبانب الدوافع واحلاجات ،وفئات احملتوى، حىت يصل الباحث إىل نتائج مفيدة. حيتاج إلة

يركز "دينيس ماكويل" على أن نتائج هذه البحوث ميكن أن تتخذ ذريعة إلنتاج احملتوى اهلابط، ألنه تلبية  -3
 حلاجات اجلمهور يف جماالت التسلية والرتفيه.

 هوم النشاط الذي يوصف به املتلقون، هل هو العمد أم املنفعة أو االنتقاء.يرى"بلمر" عدم حتديد مف -4

 عدم االتفاق على مصطلحات النظرية، ومن مث توظيفها وربطها بالنماذج املختلفة لالشباع. -5

دخول وسائل جديدة مثل األنرتنت، وهذا يتطلب مناذج جديدة حىت ميكن فهم العالقة بني الوسيلة  -6
 ومجهورها.

 1وث النظرية إىل الفرد بعيدا عن البيئة اليت يعيش فيها، وتأثري كل منها يف اآلخر.تنظر حب -7

 :نظرية التعلم من خالل المالحظة -2

 االجتماعية والسياق الظروف االجتماعية يفتركز هذه النظرية على أمهية التفاعل االجتماعي واملعايري 
التعلم، ويعين ذلك أ ن التعلم ال يتم يف فراغ بل يف حميط اجتماعي. وقد اثبت للكثري من الناس أن األمناط  حدوث

أن التقليد يزرع “السلوكية واالجتماعية وغريها يتم اكتساهبا من خالل احملاكاة والتعلم باملالحظة، وكما قال أرسطو 
اإلنسان منذ الطفولة، وأحد االختالفات بني الناس واحليوانات األخرى يتمثل يف أنه أكثر الكائنات احلية حماكاة،  يف

2 ومن خالل احملاكاة يتعلم أول دروسه.
 

ندوة نرباسكا  " الذي خلص حبثا قدمه إىل ويعود الفضل يف االهتمام مبوضوع التعلم بواسطة احملاكاة إىل "باندورا
كما اشرتك مع "ريتشارد ولرتز" )وهو أول طالب يشرف عليه  علم االجتماعي من خالل احملاكاة(حيمل عنوان )الت

باندورا يف دراسة الدكتورة( يف نشر كتاب حيمل اسم ) التعلم االجتماعي وتطور الشخصية(، وقد أصبح هذان 
3 العمالن سبب البحث حول موضوع احملاكاة خالل العقد التايل.

 

                                                            
 .900،909،ص8090حممد منري حجاب: نظريات االتصال،دار الفجر لالنتاج والتوزيع، سوهاج،مصر، 1

2 http://al3loom.com/?p=4788 : كتب يف: الولوج: )8091/09/80( 91:22سبتمبر 24, 2112 أجمد قاسم   
3 http://al3loom.com/?p=4788 : كتب يف: الولوج: )8091/09/80( 91:22سبتمبر 24, 2112 أجمد قاسم   
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وحتليل اآلليات   احملاكاة وأدائها ، دون أن يتم حتديدبالتميز بني اكتساب استجابات   اهتم "باندورا و ولرتز"
تان كي يتم أن عملييت التمثيل اخليالية واللفضية ضروري  الالزمة للتعليم باملالحظة )التعلم(. ولقد أوضح باندورا

امل لعو وميكن شرح ذلك بكون ا”. التحديد املشرتك“التعلم باملالحظة ، كما أكد على أن هذا النوع من التفاعل 
الشخصية والعوامل البيئية غري االجتماعية تتفاعل فيما بينها، حيث يصبح كل عامل حمددا لآلخر. ويرى باندورا 

القوة يف السلوك التفاعلي، تتميز بالنسبية حيث ميكن أن تتغري تبعا لتغري العوامل البيئية. كما حيدد باندورا  أن
ايل وإىل الثبات ملدة زمنية غري حمدودة، و ميكن أن ندرج املثال الت مالسلوك االجتماعي بكونه مييل دوما إىل التعمي

للشرح :فالشخص الذي مييل إىل التصرف بعدوانية يف موقف معني، سوف مييل دوما إىل العدوانية يف الكثري من 
1.املواقف املشاهبة

 

 ويرى "باندورا" أن عملية التعلم االجتماعي تتكون من جزئني مها:

 وجود قدوة ومالحظتها وتقليد سلوكها. -

م )مفهوم الفرد عن قدراته(. ومن جند أن نظرية باندورا ترتكز أساسا على التقليد والتعل النظام النفسي للفرد -
2 باملالحظة لنموذج معني، وكذلك إحساس الفرد وقدرته على اإلجناز.

 

اليت قدمها "ألربت باندورا" وزمالؤه يف  Learning Observationalالتعلم باملالحظة وتعد نظرية 
الستينيات، من أهم نظريات تفسري اكتساب األمناط السلوكية من خالل التعرض لوسائل اإلعالم، وتشري هذه 

رة، فاألفراد لرعب واإلثاالنظرية إىل أنه ميكن أن يتعلم الفرد سلوك العنف من مراقبة، أو مشاهدة برامج العنف وا
يتعلمون سلوك العدوان والعنف من خالل مشاهدهتم للتلفزيون بتنميط سلوكهم حسب الشخصيات اليت تعرضها 

 3برامج التلفزيون.

 مراحل التعلم بالمالحظة: -2-1

تركز نظرية التعلم باملالحظة على أن االنسان بصفة خاصة لديه القدرة على اكتساب التمثيل الرمزي للوقائع 
مة هذا املثيل الرموز غري اللغوية، وتتوقف قياخلارجية، وهذا التمثيل الرمزي يتضمن النظم اللغوية والصور الذهنية و 

على ندى مطابقته الوثيقة لألحداث والوقائع اخلارجية. ومن هنا تظهر قدرة وسائل اإلعالم على نقل الوقائع اخلارجية 
فيها،  روتصويرها وتقدميها إىل املتلقي بصورة قريبة من الواقع، يقتنع املتلقي عند التعرض إليها وإىل القائمني باألدوا

باملطابقة بينها وبني الواقع اخلارجي، خصوصا أن وسائل اإلعالم تقوم بدور كبري يف نقل صور احلياة االجتماعية، 
  وتقدم مناذج وأمناط سلوكية قريبة من الواقع.

                                                            
1 http://al3loom.com/?p=4788 : كتب يف: الولوج: )8091/09/80( 91:22سبتمبر 24, 2112 أجمد قاسم   
2 uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/8/8_2018_01_02!11_12_29_PM.pdf 91:00 )8091/09/80( :لولوج 
3 https://virtualmedia372460769.files.wordpress.com/2017/12/lo113.pdf 91:90 )8091/09/80( :الولوج 

http://al3loom.com/?p=4788
http://al3loom.com/?author=1
https://virtualmedia372460769.files.wordpress.com/2017/12/lo113.pdf
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 عند–وبالتايل فإن مالحظة هذا الواقع والنماذج يف وسائل اإلعالم تعترب مصدرا من مصادر التعلم االجتماعي 
يكتسب الفرد من خالهلا الكثري من السلوك اإلنساين، وبصفة خاصة يف اجملاالت الثقافية وأبرزها -باندورا وزمالؤه

اللغة واالجتاهات والعقائد، ويف جمال العواطف واالنفعاالت حيث ال يشرتط اكتساهبا بشكل مباشر، ولكن عن 
1 يف هذا اجملال. طريق التعرض إىل املواقف أو النماذج اليت تنقل اخلربات

 

 نظرية التعلم باملالحظة يف عالقتها بوسائل اإلعالم أربع مراحل تعترب شروطا أساسية لعملية التعلم وتفسر وحتدد
 العالقة بني التعرض إىل املواقف والنماذج واكتساب األمناط السلوكية من خالل هذا التعرض: 

 االنتباه:  -1

باندورا أن وسائل اإلعالم تساعد على دعم االنتباه إليها ألهنا تقدم النماذج واملواقف بأسلوب يتميز يرى 
 بالبساطة والتحديد، أو التمييز ويقوم التكرار أو تكثيف النشر واإلذاعة بدور كبري يف جذب االنتباه.

 

تباره و استجابات مل يكن املتلقي أو املشاهد يضعها يف اعأمناط سلوكية أويف أعمال العنف بصفة خاصة جند أهنا تقدم على الشاشة 
  من قبل، ومل يكن من املمكن معرفتها أو اكتساهبا من خالل التعلم التقليدي.

 والتخزين: االحتفاظ -2

فالفرد يتعلم من خالل مالحظة البدائل واملواقف واألحداث املختلفة، ما مل ميكن ختزين هذه البدائل واالحتفاظ  
 الوقت المكان استعادهتا وقت احلاجة إلحداث استجابة معينة فإن التعلم يصبح ال قيمة له. هبا طول

 

  االستعادة الحركية للرموز المعرفية: -3

فال ميكن أن يقوم الفرد باختزان الرموز والصور الذهنية، ولكن األمر يتطلب القدرة على التمثيل احلركي هلذه 
مث خيتار  ا، فالفرد عند متثل االستجابات يقوم أوال بتذكر التمثيل املعريف للفعلالرموز والصور الذهنية عند استعادهت

االستجابات اليت سوف تتحول إىل أفعال، حيث يعتمد تنظيم املعرفة والبدء بالسلوك يف هذه احلالة على وجود 
ثل رجع الصدى الة فإن متبعض املهارات لدى الفرد، اليت تشمل املعرفة ومهارات حتويلها إىل أفعال، ويف هذه احل

يقوم بدور يف املقارنة بني الفعل املالحظ، وقدرة الفرد على متثيله اقتداء بالنموذج الذي قام به عن قيامه به، خصوصا 
 عند حماولة النمذجة بعد املالحظة املباشرة.

 : الدافعية -4

يتطلب الدافعية  احلركي فقط، ولكن فاستعادة احلدث ومتثيله ال يعتمد على الفرص املتاحة أو إمكانية التمثيل
رجي، للقيام به، وتعتمد الدافعية على التدعيم أو التعزيز بشكل من األشكال الثالثة للدافعية اليت تتمثل يف التعزيز اخلا

  والذايت، والبديل.

                                                            
 .821حممد عبد احلميد، ص  1
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الثانية ومها االنتباه و  والعمليات األربع متثل مراحل أساسية يف العملية الكلية للتعلم باملالحظة، وبينما ترتبط األوىل
1 والتخزين باكتساب املعرفة والسلوك، فإن االستعادة احلركية ووجود الدافع ترتبط بآداء السلوك.

 

 الفروض األساسية للتعلم من خالل وسائل اإلعالم:-2-2

 لدافع إىل االنتباه.عملية االنتباه تتأثر خبصائص الفرد املتلقي، وخصائص النموذج، وا -1

 جناح االحتفاظ والتخزين يعتمد على عملية الرتميز والتمرين أو تكرار االستعادة. -2

 تتأثر االستعادة احلركية للرموز املعرفية باملخزون االدراكي من الصور والرموز املكتسبة. -3

 التدعيم البديل من العوامل املؤثرة يف عملية الدافعية -4

يرتبط باستخدامها للرموز اللفظية وغري اللفظية يف تقدمي املعلومات عن االستجابات جناح وسائل اإلعالم  -5
2 املختلفة يف عملية التعلم باملالحظة.

 

ومن أهم نظريات التعلم اليت مت تطويرها لتفسري اكتساب األمناط السلوكية من خالل التعرض لوسائل اإلعالم 
والتلفزيون بصفة خاصة، نظرية التعلم باملالحظة أو من خالل احملاكاة اليت قدمها "ألربت باندورا" بصفة عامة 

BANDURA  وزمالؤه، يف أعماهلم اليت بدأت منذ بداية الستينات، وتناولت بالتحديد مالحظة سلوك
داء بالنماذج ج، حيث اعترب االقتاآلخرين، واحملاكاة باعتبارهم مناذج أو قدوة للسلوك املكتسب أو االقتداء بالنماذ 

أو "النمذجة" ميكن أن يكون هلا تأثريا كبريا يف اكتساب األمناط السلوكية شأهنا شأن اخلربة املباشرة للفرد يف املواقف 
3 املختلفة.

 

الرعب هدة برامج العنف و تشري هذه النظرية إىل أنه ميكن أن يتعلم األفراد سلوك العنف من مراقبة أو مشا
واإلثارة. فاألفراد يتعلمون سلوك العدوان والعنف من خالل مشاهدهتم للتلفزيون بتنميط سلوكهم حسب سلوك 

 (4)الشخصيات اليت تعرضها برامج العنف

مونه، ال الصغار حيث يكون لبيئتهم تأثريها اهلام على ما يتعلوتنطبق هذه النظرية بشكل أقوى على األطف 
وتزداد اخلطورة حينما يكون التلفزيون بديال عن األبوين، ألن األطفال يفهمون األفالم والربامج التلفزيونية بطريقة 

وهنا أو ترتيبها ر خمتلفة عن عامل الكبار، حيث ال يستطيعون يف أحوال كثرية استنتاج العالقات بني املشاهد اليت ي
لتفسري املادة الدرامية، مما جيعل تذكرهم للمضمون أشبه ما يكون بالشظايا، فال يتمكنون من بناء العالقات  بني 
برامج الكبار واستخالص العرب من املسلسالت، كما قد ينجح يف ذلك الكبار، مما ميكن معه القول أن الصور 
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يسجل   التلفزيونية ترتك صورا مشوهة عن حقيقة العامل، ذلك أن عقل الطفلالذهنية اليت ترتكها أو ختلقها املضامني
ما يشاهده وخيتزنه سواء عن وعي أو بدون وعي منذ أن يبلغ الثالثني شهرا ، وال خييف األطفال مقدار العنف 

خييفهم  القالب الذي  االذي يعرضه التلفزيون أو تعرضه السينما، وال اخلطورة البدنية اليت يعقبها هذا العنف، بقدر م
حيدث فيه العنف والطريقة اليت يقدم هبا على الشاشة، ولذلك أدخلت مسلسالت "هتشكوك" الرعب يف قلوب 

م "بوين النوم من عيوهنم، وكذلك فيل -كمسلسل بلفجور الفرنسية-ماليني األطفال، وأثارت بعض املسلسالت
.ابتسام وهم ميارسون القتلوكاليد" املنتج حيث ظهر أبطاهلم دائما يف حالة  

 

ويرى شرام وزمالؤه انه إذا عرضت مشاهد العنف والقسوة والسلوك غري الطبيعي علنا على اجلماهري ستكون 
سببا يف إثارة الرغبة يف السلوك العنيف عند الناس وال يوجد شك يف وجود عالقة ما بني  ازدياد جرائم العنف 

جرامي واألعمال العنيفة يف السينما والراديو والتلفزيون،  وأكدت كذلك دراسات وازدياد الربامج املليئة بالسلوك اإل
لـ"باندورا" حيث أكدت جمموعة من التحليالت النفسية واالجتماعية اليت أكدت اكتساب التصرفات الشرسة عن 

سلسالت الم واملطريق االحتكاك بالنماذج العنيفة من خالل وسائل اإلعالم، ومل يعد التعلم مقصورا على األف
واألعمال الدرامية األخرى، فمشاهد العنف موجودة يف األفالم اإلخبارية نفسها لدرجة أنه عندما قدم التلفزيون 

انتشرت عدوى العنف ومشلت فرنسا كلها وسرعان  9191بعض املشاهد من مظاهرات الطلبة يف باريس يف مايو عام 
واليات املتحدة ومصر بل وجدت مهلويت أن األطفال يضربون ملشاهدة ما انتقلت إىل أحناء خمتلفة من أوروبا وال

هذه املشاهد يف أفالم الغرب األمريكي. وترى هذه النظرية أن العنف يف وسائل اإلعالم يزيد من احتمال العدوانية 
 عند املستقبلني من خالل ما يلي:

 تزويد املشاهدين بفرص لتعلم العدوان والعنف.-

ريرة ميكن تقليدها، فلقد تبني أن املشاهدين يقتدرون يف أغلب األحيان بالشخصيات تقدمي شخصيات ش-
أمهية تأثري  (1)املتحدة معهم يف اجلنس والسن والظروف االجتماعية، واالقتصادية، وأوضحت دراسة أجريت حول

  تعلم التصرفات العنيفة جملرد االتصال هبذا النموذج، حيث أجرى املؤلفون دراستهم على األطفالالنموذج العنيف يف
من احلضانة من خالل مراقبتهم تسعة أسابيع مرحلتني: األوىل مدهتا ستة أسابيع، كان األطفال يف أثنائها يشاهدون 

فال أنفسهم يف دهتا ثالثة أسابيع، وراقب فيها األطالربامج التلفزيونية املعدة ضمن تنظيم معني، واملرحلة الثانية م
تصرفاهتم العادية، وتبني أن األطفال بعد املراجع اليت يكثر فيها العنف يصبحون أكثر عدوانية، حيث لوحظ ازدياد 
 االشتباكات مع الغري والتقاتل وحتطيم األلعاب، بينما يكون الطفول بعد الربامج ذات الطابع اهلادئ أكثر هدوءا

 وطواعية يف تصرفاته.
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 :(1)ومن أمثلة األخبار اليت نشرت وتبني منها تعلم األفراد مما يشاهدونه على الشاشة ما يلي

 تنفيذ اجلرمية يفقام التالميذ يف القاهرة بإشعال النار يف املدرسة خبطة مرسومة وتكنيكات لكل مشرتك بدوره -
 والتحقيقات أكدت أهنم قلدوا أحد األفالم.

طاردت تلميذة يف املنصورة مدرسها لتتزوجه وأدعت عليه اغتصاهبا، لتتمكن منه أسوة مبا حدث يف أحد -
 األفالم األجنبية.

 م.الدست الزوجة يف أسيوط السم للزوج للتخلص منه باالتفاق مع عشيقتها، متاما كما قدمته أحد األف-

ألقى أحد األطفال يف االسكندرية بنفسه من الدور الثالث مقلدا بطل أحد األفالم اهلندية اليت شاهدها مع -
 أسرته قبل احلادث بليلة واحدة.

سرق طالب ثانوي بدمنهور أمه، وذهب للبوليس ليبلغ عن احلادث، وبعد اكتشاف أمره قال: أردت أن أقلد -
أن النيابة العامة يف مصر أوقفت إحدى مسلسالت اإلذاعة عندما ارتكب بعض  جان بول بلموندو. ومن املعروف

اجملرمني جرمية مطابقة متاما للجرمية اإلذاعية، كما قام بعض الشباب مبدامهة أحد البارات يف شارع عديل وسط 
 القاهرة على غرار ما شاهدوه على شاشة السينما مستخدمني املدافع الرشاشة.

كيات السابقة حتتاج إىل دراسات علمية تثبتها فإن هناك مئات من السلوكيات املماثلة أشارت وإذا كانت السلو 
 :(2)إليها دراسات علمية تؤكد على تعلم األفراد مما يشاهدونه على الشاشة ومنها

دير املدرسي تردد التقجاء طفل يف إحدى ضواحي بوسطن ال يتجاوز التاسعة من عمره يعرض على والده يف -
اخلاص به وكان مليئا بالعالمات احلمراء واقرتح الطفل على أبيه أن يتخلصا من املدرس بأن يقدما له علبة شيكوالته 
مسمومة مبناسبة عيد ميالده، وقال الطفل: إن املسألة سهلة وقد رأيتها يف التلفزيون األسبوع املاضي عندما أراد 

 عض احللوى املسمومة ومل يعرف من الذي فعل ذلك.رجل قتل زوجته فأعطاها ب

وطلب طفل يف بروكلني بنيويورك يف السادسة من عمره من والده الذي يعمل شرطيا أن ميده بطلقات رصاص -
حقيقية قائال أن أخته الصغرى ال تسقط قتيلة عندما يطلق عليها مسدسه مثل األشخاص الذين يقتلهم هو بالونج  

 بوليسية.كاسيجى يف قصته ال

وضبطت إحدى اخلادمات يف لوس أجنلوس صبيا يف السابعة من عمره وهو يرش مسحوق الزجاج على طعام -
األسرة ومل يكن هناك أي دافع من احلقد يف نفس الطفل وإمنا كان ذلك العمل جمرد جتربة أوحى هبا إليه الفضول 

 .وحب االستطالع ليعرف هل تنجح الفكرة كما رآها يف التلفزيون
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وقبض على طفل يف العاشرة من عمره متهما بكتابة شيكات غري صحيحة ليحصل على نود يشرتي هبا -
 حلوي، وقال املأمور جريالد جونز ويلر أن الطفل اعرتف باقتباس الفكرة من التلفزيون.

ديد ألحد واعرتف صيب يف الثالثة عشرة من عمره للبوليس بأنه استوحى من التلفزيون فكرة إرسال خطابات هت-
املعلمني، وقد جاءته الفكرة ألول مرة عندما كان يساعد قسيس الكنيسة يف كتابة بعض الرسائل، فلما تركه القسيس 
وحده فرتة ساعة كتب أول رسالة هتديد واعرتاف الصيب لرجال الشرطة قائال: لقفد جاءتين الفكرة عندما شاهدهتا 

 .(1)يف أخد برامج التلفزيون 

من أفراد العينة  %91أن وتبني من دراسة وزارة اإلعالم الكويتية حول أثر برامج العنف واجلرمية على الناشئة-
يقلدون ما يشاهدونه من أفالم العنف باستخدام مسدس أطفال لعبة، وتزيد هذه النسبة بني الذكور عن اإلناث 

(، %22(، مث حاالت السلوك العدواين )%90(  جاءت على النسب بني حاالت السرقة )90%، )(91,9%)
( وبني من يعانون من تفكك أسرى %99,1(، وحاالت الغياب عن املدارس )%98,1مث بني احلاالت اخللقية )

، كما تبني 11قة ث ( وتأييد وجود عالقة بني الواقع األسري والتقليد باستخدام مسدس أطفال لعبة مبستوى99,2)
من املبحوثني يقلدون  91ان الذين يقلدون تتزايد نسبتهم مع ارتفاع عدد أفالم العنف اليت شاهدوها، كما تبني أن 

ما يشاهدونه باستخدام مسدس أطفال لعبة، وتزيد النسبة بني الذكور عن اإلناث، وجاءت أعلى نسبة هلم بني 
(، وكذلك بني من يعانون من تفكك أسري، ويقلدون %22دواين )( وحاالت السلوك الع%90حاالت السرقة )

( وتقل النسبة مع ارتفاع العمر إىل فئة %91,9ما يشاهدونه على الشاشة من أفالم العنف باستخدام آلة حادة )
 عمرية أكرب، وتزيد النسبة بني الذكور عن اإلناث، وتبني أن أعلى نسبة من هؤالء املبحوثني بني حاالت السرقة

(، وقد جاءت أعلى فئة من هؤالء املقلدين من بني الذين %99,9(، تليها اخلروج على سلطة الوالدين )90%)
 فيلما من أفالم العنف والرعب. 20-90شاهدوا من 

كما تبني من الدراسة امليدانية اليت أجريت يف دولة اإلمارات العربية املتحدة حول ظاهرة جناح األحداث مدى -
اإلعالم من صحافة وسينما وتلفزيون على تعلم احلدث لسلوك سيء من تلك الوسائل مما كان له األثر تأثري وسائل 

( مشاهدة %10األكرب على احنرافه، حيث تبني أن أهم الوسائل اليت علمت املنحرفني العنف هي: السينما )
( وخلصت هذه الدراسة إىل أن %9( باإلضافة إىل األصدقاء )%8( فالراديو )%91(، والفيديو )%80التلفزيون )

التلفزيون والفيديو كانا أكثر وأخطر الوسائل اإلعالمية تأثريا على تعلم األحداث السلوك اجلانح وتدعيمه وتعزيزه،  
 .(2)كما كان هلما تأثري مباشرة حنو تعليمهم أشكاال معينة من السلوك اجلانح من أمهها السرقة والعدوان والتخريب 

من األحداث املنحرفني تلقوا معلوماهتم من األفالم اليت تشرح هلم تفاصيل ارتكاب  %91وظهر يف إسبانيا أن -
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 اجلرمية وطرق االعتداء على الناس وأساليب االحنراف اخللقي.

لبيئية، ومع اومع تسليمنا بأن االحنراف سلوك معقد وتشرتك عدة عوامل يف تكوينه كالعوامل األسرية والعوامل 
و لكن من املؤكد  dvdاعرتافنا بأن االحنراف والعنف موجود قبل التلفزيون والقنوات الفضائية واالنرتنت واملوبايل 

أنه مل يكن منتشرا إىل احلد الذي بلغه حاليا، وال يوجد أي دليل على أن امليول العداونية تضعف مبشاهدة العدوان 
 ة على مشاهدة مناظر العنف والرعب والعدوان واجلنس هي التشجيع على مزيد العنفاخليايل، بل إن النتيجة املرتتب

والعدوان ال التطهري أو التنقية أو التنفيس، ولو كان ذلك صحيحا ألدى تعريض اجملرمني ألفالم العنف والقتل إىل 
(1) التقليل من عدواهنم وعنفهم.

 

 : (2)ويلخص ولربشرام املوضوع كله فيما يلي

إن بعض األطفال وقليال من الكبار خيلطون بني عامل الواقع وعامل اخليال، ويقلدون األعمال العدائية اليت يروهنا -
 يف التلفزيون يف تصرفاهتم العادية يف احلياة.

لفزيون ويف نفوسهم ميل حنو االعتداء حيتمل أن يتذكروا األعمال العدائية وأن إن األطفال الذين يشاهدون الت-
 يقوموا مبثلها إذا أحسوا مبيل لالعتداء.

 بصرف النظر عن املبادئ األخالقية والقيم جند األطفال على استعداد لتذكر العنف واستعمال أساليبه.-

واء كانت يت يروهنا يف اخليال ومييلون إىل تقليدها سيرغب األطفال يف أن يكونوا مثل الشخصيات الناجحة ال-
 شخصيات شريرة أم تعمل يف جانب اخلري.

 نظرية التنفيس )التطهير(:-3

تعتمد نظرية التنفيس على مبدأ تطهري العواطف واملشاعر عرب التجربة غري املباشرة، والفكرة األساسية هي: إذا 
فإنه  ال بد أن متضي عدة ساعات قبل أن حيس بالرغبة يف  احس شخص بالعطش، وشرب جرعة كبرية من املاء

الشرب مرة أخرى، ذلك أن حاجته إىل املاء قد أشبعت بالكبت والغضب، فارتكب عمال عدوانيا، ذهب هذا 
العمل بغضبه، وأصبح الشخص أكثر هدوءا وسالما بعد ذلك، واملرحلة الثانية يف النظرية هي إمكان تصريف غضب 

 .(3)ا عن طريق مشاهدته ملعركة يف التليفزيون الشخص تدرجيي

ويتمسح أصحاب هذه النظرية بنظرية أرسطو الشهرية حول املسرح من أن املعاناة اليت خيضوها املتفرج تؤدي إىل 
م أن أرسطو كتب فاهتحالة من التطهري أو التنفس عن االنفعاالت فيخرج املتفرج وقد شعر بالراحة والطمأنينة، و 

عن وظيفة التطهري أو التنفيس من خالل الدراما عن طريق اإلحساس باخلوف والشفقة وتقمص شخصية البطل يف 
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املسرح اليوناين القدمي، كما أن العنف نفسه مل يكن يعرض على املسرح أبدا كما حيدث اليوم يف التلفزيون، وخاصة 
 واملوبايل .واالنرتنت  -املشفرة-القنوات الفضائية

كما يتمسح أصحاب أفالم العنف والرعب واجلنس بنظرية فرويد يف التنفيس عن االنفعاالت املكبوتة، ولكنه 
تنفيس يتم عن طريق التحليل النفسي واإلدراك والفهم ال عن طريق التعرض ملظاهر العنف واجلنس واملشاهد الداعرة، 

 طفال والشباب وإمنا تفجر الطاقات الشريرة وتضغط على زنادوهي مناظر ال ميكن أن تؤدي إىل هتذيب نفوس األ
 الرذيلة وتثري الفتنة .

ويرى بعض الباحثني وفقا هلذه النظرية ان مشاهدة أفالم العنف تسمح للمشاهد تصريف إحباطاته من خالل 
شعور اإلحباط والاملعايشة اخليالية بدال من املمارسة الواقعية، حيث تعمل هذه املشاهدة كصمام أمان يصرف 

بالعداء وتكون نتيجتها مماثلة للكمات اليت يوجهها املرء لكيس مملوء باهلواء، فاالحباطات لن تفرغ بشكل بديلي 
 عن طريق مشاهدة سلوك العنف.

ويرى البعض أن تطهري النفس من ميول العنف أمر مفيد وخاصة لشرائح اجملتمع الدنيا أكثر من الشرائح األخرى 
يد من العالقات االجتماعية ووسائل التنشئة اإلجتماعية ملواجهة االحباطات، ويضيف جون بيتز أهنا اليت تستف

ميكن أيضا أن تنطبق على رجال األعمال الذين يستخدمون التلفزيون لفك إحباطاهتم وينفسون عنها بشكل بديلي 
 من خالل تصرفات اآلخرين.

ف عرب وسائل اإلعالم ميكن أن تعطى الفرد فرص مشاركة ويرى "فيشياخ" و"سنجر" أن مشاهدة الفرد للعن
 سلبية يف الصراع العنيف الذي ينطوي عليه الفيلم أو الربنامج، وتزود الفرد خبربة عدوانية بديلة، مما ميثل أداة لتهدئة

ل املشاهد عمشاعره من العدوان واإلحباط، حيث يعتقد أن مشاهدة ممثل تليفزيوين يف دور يتسم بالعنف والعدوان جت
 يشارك يف أعمال املمثل العدوانية مما يؤدي إىل خفض حاجة املشاهد إىل االخنراط يف أعمال عدوانية حقيقية.

ومن التجارب اليت تدعم النظرية التجربة اليت أجريت على بعض الطالب حيث جاء الباحث بفريقني من 
عنف، وعرض على الفريق الثاين فيلما عاديا خاليا من الالطالب، وعرض على الفريق األول فيلما من أفالم املالكمة، 

وتبني أن أفراد الفريق األول أظهروا بعض االستعدادات العدوانية بشكل ضئيل، بالقياس إىل أفراد الفريق الثاين الذي 
 .(1)شاهد فيلما عاديا

ل صناعة التلفزيون األمريكي عن كم العنف والرعب الذي يتزايد يوما بعد يوم يف اإلنتاج التلفزيوين ويدافع رجا
بقوهلم أن التلفزيون ال يعترب شرا يف ذاته، بل هو مصدر صحي لتفريغ الطاقات الشريرة الكامنة يف نفوس الكثري من 

د يف ياهتم. ويؤكدون أن الطفل بوجه خاص جيالناس، ممن يعانون اضطرابات نفسية وعقلية أو احنرافا يف شخص
الشاشة الصغرية مسرحا واقعيا يفرغ فيه خياله احلامل، وذلك عن طريق تقمس شخصيات املشهد الذي يراه، ولذلك 
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 .(1)يرون أن التلفزيون هبذا املعىن خيدم أغراض عالجية وأهداف إصالحية

وكما يقول رجال صناعة التلفزيون أيضا هناك عربة وهدفا من وراء تصوير بعض مشاهد العنف والعدوان، يتمثل 
يف أن العنف أو العدوان غالبا ينتهي بنهاية طيبة، حيث هتدف القصة البوليسية يف الغالب إىل إظهار أن اجلرمية ال 

 .)*(قه من عقاب جتدى نفعا وأن اجملرم ينال ما يستح

وتفيد مهلويت هذا الرأي قائلة أن الطفل قد يتعلم أيضا من تلك الربامج دروسا أخرى  من تلك الربامج دروسا 
أخرى غري "اجلرمية ال تفيد" منها: أنه يباح إطالق الرصاص واملشاغبة والغش، بشرط أن يكون الفرد مستندا على 

على اخلوف والتسلط ال على اإلخالص واحملبة، ويف ظل هذه الظروف  حق قانوين، وأن العالقات بني الناس تقوم
 يصبح تلقني حكمة "اجلرمية ال تفيد" غايل الثمن ما دام هوم أمر مشكوك فيه من الناحية األخالقية.

كما يرى أصحاب هذه النظرية أن املوضوعات التلفزيونة املثقلة باجلنس، ميكن أن تؤدى خدمة مماثلة لنفس 
ملفيد )التطهري أو التنفيس(،  وانتهى أحد اخلرباء إىل القول بأنه على العكس من سوء الفهم الشائع فإن الغرض ا

الذين يقرأون الكتابات اجلنسية املكشوفة أقل ميال للجرمية املنحرفة اليت قد تكون لديهم . وختتلف مع هذا الرأي 
فه احلياة ويورث مجودا يف احلس، فلعل أخطر ما اكتش ألن اإلسراف يف التعرض هلذه املواد يلهي الناس عن مشاكل

ياة أن األطفال  يف سن احلادية عشرة يتأثرون بالعنف واجلنس وحييون ح -وهو طبيب نفس-الدكتور فردريك ورثام
أشبه بأحالم اليقظة وميارسون العادة السرية ويربطون بني القسوة والعنف واجلنس . ولذلك ذكر بعض األطباء 

لنفس أن التلفزيون واحد من آفات القرن العشرين اليت تضم أيضا: السيارة، السيجارة، واخلمر، كما أبدت وعلماء ا
 وكروت احملمول واالنرتنت يف املنازل واألماكن العامة dvdبعض الدراسات قلقها  من ظاهرة انتشار الفيديو 

دام اخلصوص إىل ظاهرة انتشار استخ وأوضحت أحدث الدراسات امليدانية العربية ذلك حني أشارت على وجه 
الفيديو اليت أصبحت مثل خطرا على الناشئني، ذلك اخلطر الناجم عن الكيفية والطريقة اليت تعرض هبا بعض األفالم 
وعن املضمون االجتماعي واألخالقي هلا، حيث تعرض العالقات اجلنسية واحلب والغرام املكشوف واملغامرات 

 ة اليت تدور حول العنف والعدوان والغش واخلديعة واالحنالل، وتبني من الدراسة امليدانية اليتومتجيد البطوالت الفردي
أجريت على عينة من األحداث اجلاحنني )كعينة جتريبية( والطالب يف املرحلة االبتدائية واإلعدادية )كعينة ضابطة( 

شاملة لألحداث اجلاحنني يف مدينيت الشارقة وأبو سنة يف وحديت الرعاية ال 91سنة و 99اليت ترتاوح أعمارهم ما بني 
ظيب ومدارس مدينة الشارقة أنه كان ألشرطة الفيديو األثر األكرب  يف تعلم اجلاحنني اللواط، وهو ما وجدته الدراسة 

 .(2)طفل جانح  200متفقا مع دراسة لوك اليت أجراها على 

ما زالت حتتاج إىل ادلة تؤكد صحة ما ذهب إليه أصحاهبا، ونرى ما توصل إليه  وخنلص إىل أن هذه النظرية

                                                            
 .811اإلعالم، ص _ عاطف عديل العبد وهنى عاطف العبد، نظريات ( 1

 .810_ املرجع نفسه، ص ( 2



 مطبوعة نظريات االتصال                                                                                        إعالم   

68  

 

اما كما أن صورة ال يؤدي إىل ختفيف امليل النفسي مت-وما مياثله حاليا كاألنرتنت واملوبايل–"شرام" من أن التلفزيون 
 .(1)اللحم املشوى ال تقلل من شعور اجلوعان باجلوع

 .نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم-4

من أجل احلصول على املعلومات تتفاعل وسائل اإلعالم مع النظم األخرى كالنظام االقتصادي، السياسي،  
والديين حيث تنشأ عالقة متبادلة بني وسائل اإلعالم وهذه األنظمة، ومن هنا وضع "ديفلري وركتيش" منوذج لتوضيح 

 .(2) العالقة بني وسائل اإلعالم والقوى االجتماعية األخرى، وهو ما عرف بـ"نظرية االعتماد"

وميكن تلخيص الفكرة األساسية لنظرية االعتماد على النحو التايل "أن قدرة وسائل االتصال على حتقيق قدر 
بشكل  داد عندما تقوم هذه الوسائل بوظائف نقل املعلوماتأكرب من التأثري املعريف والعاطفي والسلوكي، سوف يز 

متميز مكثف، وهذا االحتمال سوف تزيد قوته يف حالة تواجد عدم استقرار بنائي يف اجملتمع بسبب الصراع والتغيري، 
جملتمع اباإلضافة إىل ذلك فإن فكرة تغيري سلوك ومعارف ووجدان اجلمهور ميكن أن تصبح تأثريا مرتدا لتغيري كل من 

 . ووسائل االتصال، وهذا معين العالقة الثالثية بني وسائل االتصال واجلمهور واجملتمع

، Cognitive Levelاهتم بعض الباحثني يف العشرينات بدراسة تأثري وسائل اإلعالم على املستوي املعريف 
بطبيعة وسائل  متغريات مرتبطةوأكد بعضهم أن اختالف املستوى املعريف لألفراد يرجع أساسا إىل التفاعل بني 

اإلعالم باإلضافة إىل مسات اجلمهور وخصائصه املختلفة، كما أوضح الكثري من اخلرباء يف الغرب العالقة بني وسائل 
 . اإلعالم والنظم االجتماعية ومؤسساهتا يف اجملتمع على أساس من االعتماد املتبادل

د على وسائل اإلعالم على يد الباحثة "سانداربول روكيتش" ومن مث كانت البدايات األوىل لنظرية االعتما 
عندما قدموا ورقة حبثية بعنوان"منظور املعلومات" وطالبوا فيها بضرورة االنتقال من مفهوم   9119وزمالئها عام 

آلخرين ااإلقناع لوسائل اإلعالم إىل وجهة النظر اليت ترى قوة وسائل اإلعالم كنظام معلومايت يستمد من اعتمادات 
على املصادر النادرة للمعلومات اليت تسيطر عليها وسائل اإلعالم أي أن هناك عالقة اعتماد بني وسائل اإلعالم 

 . واألنظمة اإلعالمية األخرى

ومن هذا املنطق تركز نظرية االعتماد على أن العالقات بني وسائل اإلعالم واجلمهور والنظام االجتماعي تتسم 
من االعتماد املتبادل الذي تفرضه مسات اجملتمع احلديث، حيث يعتمد أفراد اجلمهور على خبصائص اجتماعية 

وسائل اإلعالم كنظام فرعي إلدراك وفهم نظام فرعي آخر هو احمليط االجتماعي من حوهلم، وبذلك متثل وسائل 
د درجة االعتماد ث اجلارية، وتتزاياإلعالم مصادر رئيسية يعتمد  عليها أفراد اجلمهور يف استفاء املعلومات عن األحدا

بتعرض اجملتمع حلاالت من عدم االستقرار والتحول والصراع الذي يدفع أفراد اجلمهور الستقاء املزيد من املعلومات 
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 .(1) من وسائل اإلعالم لفهم الواقع االجتماعي من حوهلم

 عددة منذ ظهور أول مرة على النحو التايل:وطور منوذج االعتماد يف صور مت -

 :(2) (1791النموذج األول لنظرية االعتماد ) -أ

، حيث عرض النموذج العالقة بني 9119قدم ميلفن ديفلري  وساندرابول روكيتش منوذج االعتماد األول عام 
مع ر( بشكل متداخل وختتلف هذه العالقة  من جمتاجلمهو  -اجملتمع -العناصر الثالث ملكونات النظرية )اإلعالم

إىل آخر، وطبيعة وسائل اإلعالم، وتنوع واختالف حاجات اجلمهور، باإلضافة إىل التأثريات املعرفية والوجدانية 
 والسلوكية اليت حيدثها اعتماد أفراد اجلمهور على وسائل اإلعالم.

 والنظام االجتماعي واجلمهور كالتايل:تفسر طبيعة العالقة املتبادلة بني وسائل اإلعالم 

 :وسائل اإلعالم-

خيتلف تطور وسائل اإلعالم من جمتمع إىل آخر من حيث درجة تطورها، وكلما كانت وسائل اإلعالم لديها 
القدرة على إشباع احتياجات اجلمهور، وكانت أكثر مركزية وتنوع وأمهية للمجتمع، ومن مث يزداد اعتماد اجملتمع 

 عليها.

 :النظام االجتماعي-

ختتلف طبيعة كل جمتمع عن اآلخر، من حيث درجة االستقرار أو القدرة على مواجهة األزمات الطارئة، أو تبعا  
حلالة اهنياره نتيجة األزمات االقتصادية أو ثورات أو حروب فكلما زادت حالة عدم االستقرار يف اجملتمع، زادت 

االعتماد على وسائل اإلعالم، أي اجلمهور ويصبح أكثر اعتمادا على وسائل  حاجة األفراد إىل املعلومات وبالتايل
 اإلعالم املوجودة يف اجملتمع يف فرتات التغيري وعدم االستقرار.

وبالتايل فإن االعتماد املتبادل بني وسائل اإلعالم والنظم االجتماعية يتعدد بتعدد هذه النظم كاألسرة  
 قتصادية والعسكرية، وأمهها النظم السياسية لإلعالم يف اجلوانب التالية:والدين واملؤسسة التعليمية واال

 غرس وتدعيم القيم السياسية واملعايري املتنوعة )حرية، فاعلية، تصويت(.-9 

 حفظ النظام والطاعة للدولة.-8 

 تعبئة املواطنني وتدعيم الشعور باملواطنة.-9 
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 .(1) نظمة ومعاركها وانتصار احلقوق التشريعية والتنفيذيةالتحكم والفوز بالصراع داخل الدولة كصراع األ-9

أما عالقة النظام اإلعالمي بالسياسية فتنشأ ألن األهداف اإلعالمية تنال مكاسب عدة من مصادر النظام   
 السياسي مثل:

 مية.محاية السلطة القضائية وتسهيل نيل احلقوق اإلعال- 

 محاية السلطة التشريعية.- 

 احلصول على الشرعية.- 

خيتلف اجلمهور يف درجة االعتماد على وسائل اإلعالم، فمثال مجهور الصفوة يتمتع مبصادر معلومات  
 متنوعة بصورة أكثر من اجلمهور العام الذي يعتمد على وسائل اإلعالم باعتبارها احد مصادره األساسية.

لى وسائل اإلعالم باعتبارها مصدرا من مصادر حتقيق أهدافهم، فالفرد يهدف إىل تأييد فاألفراد يعتمدون ع 
حقه يف املعرفة الختاذ القرارات الشخصية واالجتماعية املختلفة، وحيتاج إىل التسلية والرتفيه كهدف أيضا يف نفس 

شر بناء عالم حتدد ما ينشر أو ال ينالوقت إال أن األفراد ال يستطيعون حتديد مامل ينشر من رسائل، ألن وسائل اإل
على العالقة الدائرية مع أفراد املتلقني مثلها النظم االجتماعية، ويظهر بالتايل تأثري اخلصائص والسمات الفردية 

 . واالجتماعية على تطوير هذه العالقة الدائرية مع وسائل اإلعالم

 :اليةويعتمد األفراد على وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف الت-

: مثل معرفة الذات من خالل التعلم واحلصول على اخلربات، الفهم االجتماعي من خالل معرفة أشياء عن الفهم-
 العامل أو اجلماعة احمللية وتفسريها.

: ويشتمل على توجيه العمل مثل: أن تقرر ماذا تشرتي؟ وكيف ترتدي ثيابك؟ وكيف حتتفظ برشاقتك؟ التوجيه-
 احلصول على دالالت عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبة.وتوجيه تفاعلي مثل: 

: وتشتمل على التسلية املنعزلة مثل: الراحة واالسرتخاء واالستثارة والتسلية االجتماعية مثل: الذهاب إىل التسلية-
 .(2)السينما أو االستماع إىل املوسيقى مع األصدقاء، أو مشاهدة التليفزيون مع األسرة

ومع ذلك، فإنه ينبغي أال نبالغ يف أمهية وسائل اإلعالم اجلماهريي، فهي جتعل بالفعل حتقيق الفهم والتوجيه 
وأهداف التسلية أكثر سهولة ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه األهداف، فاألفراد يتصلون يف هناية األمر 

واألسرة، وكذلك بنظم تربوية ودينية وسياسية وغريها، تساعد الناس أيضا على بلوغ بشبكات داخلية من األصدقاء 
أهدافهم، ونظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ال تشارك فكرة اجملتمع اجلماهريي يف أن وسائل اإلعالم قوية ألن 
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مصادر  من يف السيطرة علىاألفراد منعزلون بدون روابط مجاعية، واألصح أهنا تتصور أن قوة وسائل األعالم تك
معلومات معينة تلزم األفراد لبلوغ أهدافهم الشخصية، وذلك عالوة على أنه كلما زاد اجملتمع تعقيدا، زاد اتساع 

 .(1) جمال األهداف الشخصية اليت تتطلب الوصول إىل مصادر معلومات وسائل اإلعالم

وإدراك الذات مبا يساعده يف الكشف عن قدراته ودعمها وتفسري معتقداته وسلوكه  فالفرد يف حاجة إىل فهم
وإدراكه جلوانب الشخصية بشكل عام، وكذلك احلاجة إىل فهم العامل االجتماعي احمليط بالفرد، واملعاين اليت تقوم 

 . شكيل التوقعاتبتشكيلها وسائل اإلعالم عن هذا العامل واستخدام هذه املعاين يف إدراك احلقائق وت

ليوضح كيفية اعتماد األفراد على  9118ولذلك قام الباحثان ميلفن وروكيتش بتطوير هذا النموذج عام  - 
وسائل اإلعالم من أجل حتقيق أهدافه األفراد اخلاصة بالفهم والتوجيه والتسلية، وعرف باسم "اإلطار العام لنظرية 

 ". االعتماد على وسائل اإلعالم

 :(1792العام لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم ) اإلطار -ب

 -يوضح النموذج املتكامل لنظرية االعتماد التداخل الكبري بني العناصر الرئيسية للعلمية االتصالية )وسائل اإلعالم
العتماد ا اجلمهور( ويقدم جمموعة معقدة من املتغريات اليت تؤدي إىل تأثري وسائل اإلعالم اليت تظهر نتيجة -اجملتمع

 .(2) املتبادل بني وسائل اجلمهور والنظم االجتماعية األخرى

 :اإلطار العام لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم-

 ميكن تلخيص العالقات اليت ترمز هلذه النظرية على النحو التايل:

ائية، ظم االجتماعية اليت حيكمها الوظيفة البن: ينشأ تدفق األحداث من اجملتمع الذي يضم جمموعة من النأوال
وحتدث عالقات اعتماد متبادلة بني هذه النظم االجتماعية ووسائل اإلعالم، ويتميز كل جمتمع بثقافة خاصة تعرب 
عن القيم والتقاليد والعادات وأمناط السلوك اليت يتم نقلها عرب رموز لفظية وغري لفظية حتدث العمليات الدينامية 

ر الثقافة، وتشمل هذه الفعاليات على قوي تدعو إىل ثبات اجملتمع واحلفاظ على استقراره من خالل اإلمجاع لنش
والسيطرة، والتكيف االجتماعي، وتوجد أيضا يف اجملتمع قوي أخرى تدعو للصراع والتغيري، وتتم هذه العمليات 

من ز االجتماعية املرتبة بشكل تصاعدي، ويتضعلى مستوى البناء الكلي للمجتمع، أو بني اجلماعات، أو املراك
 . هذا البناء عناصر رمسية وغري رمسية

: تؤثر عناصر الثقافة والبناء االجتماعي للمجتمع على وسائل اإلعالم إجيابا وسلبا، وهي اليت حتدد خصائص ثانيا
صائص يف املتبادلة وتتحكم هذه اخلوسائل اإلعالم اليت تتضمن: األهداف واملوارد، والتنظيم، والبناء، والعالقات 

وظائف تسليم املعلومات اليت يتحكم فيها عدد الوسائل اإلعالمية املتاحة، ودرجة مركزيتها، ويؤثر ذلك بالتايل على 
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 . األنشطة اليت متارسها وسائل اإلعالم أو ما يطلق عليها حتديد السياسات

ت د، ويساهم ذلك يف تشكيل الفروق الفردية والفئاكذلك تؤثر عناصر الثقافة وبناء اجملتمع على األفرا
االجتماعية، والعالقات االجتماعية، ويعمل النظام االجتماعي أيضا على خلق حاجات لألفراد مثل الفهم والتوجيه 

 . والتسلية

ائل سوحيدد االعتماد املتبادل بني النظم االجتماعية ونظم وسائل اإلعالم كيفية تطوير الناس اعتمادهم على و 
 . اإلعالم إلشباع حاجتهم النفسية واالجتماعية، مما خيلق التنوع يف تأثريات وسائل اإلعالم على األفراد

: تقوم وسائل اإلعالم بتغطية األحداث اليت تقع داخل النظم االجتماعية املختلفة، ومن األشخاص داخل ثالثا
الم املتاحة ا واملوضوعات اليت تشكل رسائل وسائل اإلعهذه النظم، وتنتقي وسائل اإلعالم الرتكيز على بعض القضاي

 . للجماهري

: العنصر الرئيسي يف هذا اإلطار املتكامل هو األفراد كأعضاء يف اجلمهور املتلقي لوسائل اإلعالم، هؤالء رابعا
ماء إىل مجاعات تاألفراد لديهم بناء متكامل للواقع االجتماعي مث تشكيله عرب التنشئة االجتماعية والتعليم واالن

دميوغرافية، وعوامل التكيف االجتماعي، واخلربة املباشرة، ويستخدم هؤالء األفراد وسائل اإلعالم الستكمال بناء 
الواقع االجتماعي الذي ال يدركونه، باخلربة املباشرة، وتتحكم عالقات االعتماد املتبادل بني وسائل اإلعالم والنظم 

 رسائل املعلومات للجماهري. االجتماعية األخرى يف تشكيل

حني  يكون الواقع االجتماعي حمددا ومفهوما لألفراد، ويليب حاجاهتم وتطلعاهتم قبل وأثناء استقبال  خامسا:
الرسائل اإلعالمية، لن يكون لرسائل اإلعالم تأثري يذكر سوى تدعيم املعتقدات والقيم وأمناط السلوك املوجودة 

 بالفعل.

 يكون لدى األفراد واقع اجتماعي حقيقي يسمح بالفهم والتوجيه والسلوك، فإهنم وعلى النقيض، حني ال
يعتمدون على وسائل اإلعالم بقدر أكرب لفهم الواقع االجتماعي، وبالتايل يكون هلذه الوسائل تأثري أكرب على 

لحصول على ائل األعالم لاملعرفة واالجتاهات والسلوك، لذلك جيب األخذ يف االعتبار درجة اعتماد األفراد على وس
 .(1) املعلومات كوسيلة للتنبؤ بآثار هذه الوسائل على األفراد

: تتدفق املعلومات من وسائل اإلعالم لكي تؤثر يف األفراد، ويف بعض احلاالت تتدفق املعلومات أيضا سادسا
ريي ع ككل، ويتخذ ذلك بعض األشكال... مثل االعرتاض اجلماهمن األفراد لكي تؤثر يف وسائل اإلعالم، ويف اجملتم

الذي يزيد من مستوى الصراع يف اجملتمع أو يؤدي إىل تكوين مجاعات اجتماعية جديدة، مثل هذه األحداث قد 
تؤدي إىل تغيريات يف طبيعة العالقات بني النظم االجتماعية، ونظم وسائل اإلعالم، مثل مترير قوانني جديدة يتم 
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 . تصميمها لتغري سياسات تشغيل وسائل اإلعالم

لذلك فإن عالقات االعتماد املتبادل بني وسائل اإلعالم وأجزاء أخرى من الكيان االجتماعي، جيب أن متر 
بتغيري من أجل أن تبقي اجملتمعات يف بيئات متغرية، ويكون مثل هذا التغيري املتكيف بطيئا يف العادة، وغالبا ما 

 . طط ومن مث فإنه من الصعب إدراكه يف الوقت الذي يقع فيهيكون غري خم

واهتم الباحثان مليفن وروكيتش بتوضيح كيف تساعد عالقات االعتماد يف تفسري آثار التعرض لرسائل وسائل 
اإلعالم اخلاصة مبعتقدات وسلوك الفرد، وهو اهتمام مركزي بالنسبة ألولئك الذين يستخدمون هنجا إدراكيا  لتفسري 
تأثريات وسائل االتصال اجلماهريية على مجهورها، فاألشخاص الذين اعتمدوا على التليفزيون لتحقيق تفاهم 
اجتماعي على سبيل املثال عليهم أن خيتاروا أنواع خمتلفة من الربامج التليفزيونية، وذلك خبالف أشخاص يعتمدون 

بول روكتيش ري خيتلف باختالف اهلدف، ويف دراسة لاساسا على التليفزيون من أجل التسلية، وبالتايل فإن التأث
وزمالؤها ملعرفة آثار التعرض لربنامج تليفزيوين يستهدف التأثري على معتقدات سياسية وسلوكية، قدمت الباحثة أدلة 
تؤيد هذه الطريقة من التفكري عن التعرض االنتقائي، وآثار وسائل اإلعالم، حيث وجدوا أن األشخاص خيتارون 

عل تعريض أنفسهم على أساس عالقات اعتمادهم الراسخ على التليفزيون، وأن املشاهدين الذين  لديهم أنواعا بالف
 . معينة من عالقات االعتماد كانوا يتأثرون بشكل خمتلف عن أولئك الذين ليست لديهم هذه األنواع

تماد، حيث قدم اليت تعمل هبا نظرية االعومن هنا طور الباحثان ميلفن وروكتيش نظرية االعتماد، لتوضيح اآللية 
، لتفسري العالقة بني نظم وسائل اإلعالم العام، والنظام االجتماعي، الذي ينبع من منوذج 9111منوذجا جديدا عام 

اإلدراك العقلي الذي يفرتض وجود ربط منطقي بني مضمون الوسيلة ودوافع االنتباه، وعرف باسم النموذج اإلدراكي 
 .(1) عتماد لنظرية اال

 :(1797النموذج اإلدراكي لنظرية االعتماد )-ج

يبدأ هذا النموذج بفرد يتفحص وسائل اإلعالم بدقة، ليقرر بفعالية ما يرغب يف االستماع إليه، أو مشاهدته،  
 إعالمية.أو قراءته، أو بشخص يتصل بشكل عرضي مبحتويات وسيلة 

 عملية تأثري حمتويات وسائل اإلعالم على األفراد ويفسر النموذج اخلطوات التالية: 

 :الخطوة األولي-

إن اجلمهور القائم باالختيار النشيط الذي يستخدم وسائل اإلعالم، سيقوم بالتعرض إىل مضمون الوسائل من 
لى جتربتهم لفهم، أن التوجيه، أو التسلية بناء عخالل توقع سبق بأنه سوف يساعدهم يف حتقيق هدف أو أكثر من ا

 السابقة.
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 حمادثتهم مع آخرين )أصدقاء أو زمالء عمل(.-

 إشارات حيصلون عليها من وسائل اإلعالم )إعالنات أو جمالت أدبية(.-

به  تأما األفراد الذين يتعرضون مصادفة أو بطرية غري مقصودة حملتويات وسائل اإلعالم مثل )دخول سوبر مارك
تليفزيون مفتوح( فقد تستثار لدي هؤالء األفراد عالقة االعتماد وحتفزهم على االستمرار يف التعرض، أو ينهون 

 . تعرضهم للوسائل

 : الخطوة الثانية-

كلما زادت شدة احلاجة أو قوة االعتماد زادت االستثارة املعرفية والوجدانية، وتتمثل هذه االستثارة يف جذب 
مضمون الرسالة أو اإلعجاب أو عدم اإلعجاب مثال، وختتلف قوة االعتماد على الوسائل وفقا االنتباه إىل 
 لالختالف:

 األهداف الشخصية. -

 املستويات االجتماعية لألفراد.-

 توقعات األفراد فيما يتعلق بالفائدة احملتملة من حمتويات وسائل اإلعالم.-

 مدى سهولة الوصول إىل املضمون.-

يف أهداف األفراد كثريا ما تعكس متغريات يف بيئاهتم، وعندما تكون هذه البيئات حافلة بالغموض  واملتغريات 
أو التهديد مثال، فإن اعتماد األفراد على نظام وسائل  اإلعالم جيب أن تكون قوية متاما، إذ أن الوصول إىل مصادر 

ال يل هتديدها احلقيقي أو احملتمل، وهناك مثمعلومات وسائل اإلعالم غالبا ما يكون ضروريا حلل غموضها، وتقل
آخر عن: كيف تؤثر املتغريات يف البيئات الشخصية واالجتماعية لألشخاص على قوة اهتمامات التبعية مبشكالت 
صحية خطرية، فاألشخاص الذين يكونون هم أنفسهم أو أحباؤهم مصابني مبرض خطري، كثريا ما ينشئون عالقات 

اإلعالم، من أجل التمكن من الوصول إىل معلومات مناسبة قد تسهم يف عثورهم على أفضل اعتماد قوية بوسائل 
 . (1)خدمات طبية ومساعدة

 وأثناء اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم حيدث نوعني من التأثري مها: 

 األفراد وحبهم للوسيلة واملضمون املقدم.: يقصد هبا ميل اإلثارة العاطفية-

 : ويقصد هبا تعرض األفراد للوسيلة اإلعالمية مع مايتفق باهتماماته وحاجاته وأهدافه.اإلثارة اإلدراكية-

ففي الدراسة اليت أجرهتا ساندرابول روكيتش وزمالئها، ذكر املشاهدون األكثر اعتمادا على التليفزيون أهنم كانوا  
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اية يف مشاهدة الربنامج التليفزيوين، وأحبوا الربنامج، وعندما يكون اعتماد األشخاص على برنامج منتبهني للغ
منخفضا أو منعدما، فإننا سوف نتوقع أن جندهم يتحدثون أو يفعلون أشياء أخرى يف أثناء  -مثال -تليفزيوين

 . الربنامج أو سلباتشغيل  جهاز التليفزيون، وبالتايل ال حيتمل أن يكون شعورهم قويا جتاه 

 :الخطوة الثالثة-

وفيها تزداد درجة املشاركة النشطة يف مدى استيعاب املعلومات وفقا لوجود تأثريات معرفية وعاطفية سابقة، 
فاألشخاص الذين أثريوا إدراكيا وعاطفيا سوف يشرتكون يف نوع التنسيق الدقيق للمعلومات بعد التعرض، مثل: 

 بدء التدريبات الرياضية أو إجراء فحوص طبية. اإلقالع عن التدخني، أو

 :الخطوة الرابعة -

كلما زادت درجة املشاركة يف تنسيق املعلومات، زاد االحتمال يف حدوث التأثريات املعرفية أو العاطفية أو 
ثف كالسلكية نتيجة االعتماد على وسائل اإلعالم يف احلصول على املعلومات، فاألفراد الذين يشرتكون بشكل م

 يف تنسيق املعلومات أكثر احتماال بالتأثر بتعرضهم حملتويات وسائل اإلعالم.

 الفروض الرئيسية لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم:- 

يتمثل الفرض الرئيسي لنظرية االعتماد يف قيام الفرد باالعتماد على وسائل اإلعالم إلشباع احتياجاته من خالل  
لعبت الوسيلة دورا هاما يف حياة األشخاص زاد تأثريها وأصبح دورها أكثر أمهية ومركزية استخدام الوسيلة، وكلما 

وبذلك تنشأ العالقة بني شدة االعتماد ودرجة تأثري الوسيلة لدى األشخاص، وكلما ازدادت اجملتمعات تعقيدا ازداد 
 اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم.

 أخرى هي: كما يقوم النموذج على عدة فروض فرعية

تؤثر درجة استقرار النظام االجتماعي على زيادة االعتماد أو قلته على مصادر معلومات وسائل اإلعالم، وكلما  
 .(1) زادت درجة عدم االستقرار يف اجملتمع كلما زاد االعتماد لدى األفراد على وسائل اإلعالم

جة االعتماد على وسائل اإلعالم يف حالة قلة القنوات البديلة للمعلومات أما يف حالة وجود مصادر تزداد در 
معلومات بديلة تقدمها شبكات خاصة أو رمسية أو مصادر إعالمية خارج اجملتمع سيقل اعتماد اجلمهور على 

 . وسائل اإلعالم

احل لوجود اختالف يف اهلداف الشخصية واملصخيتلف اجلمهور يف درجة اعتماده على وسائل اإلعالم نتيجة 
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 .(1) واحلاجات الفردية

 :اآلثار المترتبة على اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم-

يرى بعض الباحثني أن التساؤل األساسي لنظرية االعتماد هو تفسري مىت؟ وملاذا يعرض األفراد أنفسهم لوسائل؟ 
هذا التعرض على معتقداهتم وسلوكهم، وإجابة ذلك يعد تفسريا للطرق اليت يستخدم هبا اجلمهور وسائل وتأثريات 

اإلعالم لتحقيق أهدافهم الشخصية، حيث ينتج عن اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم جمموعة من التأثريات 
 ميكن تصنيفها على النحو التايل:

 :أوال: التأثيرات المعرفية

 أثريات املعرفية لوسائل اإلعالم عدة أثار هي:وتتضمن الت

 :الغموض

وحيدث الغموض نتيجة لتناقض املعلومات اليت يتعرض هلا األفراد، أو نقص املعلومات أو عدم كفايتها لفهم 
معاين األحداث أو حتديد التفسريات املمكنة والصحيحة هلذه األحداث، فالغموض ميكن أن حيدث ألن الناس 

معلومات كافية لفهم معىن حدث، أو يفتقرون إىل املعلومات اليت حتدد التفسري الصحيح من بني يفتقرون إىل 
تفسريات عديدة تقدمها وسائل اإلعالم، وتشري البحوث السابقة إىل أن نسبة الغموض تزداد حني تقع أحداث 

املة أو معلومات غري متكغري متوقعة مثل: كارثة طبيعة أو اغتيال زعيم سياسي، وحني تقدم وسائل اإلعالم 
معلومات متضاربة بشأن هذه األحداث، يف هذه احلالة يتولد اإلحساس بالغموض لدى أعضاء اجلمهور، ويف 
حاالت عديدة تكون وسائل اإلعالم هي املصدر الوحيد املتاح للحصول على املعلومات، وحيدث الغموض حني 

 .(2) أو التضارب تقع هذه املعلومات غري مكتملة أو يكتنفها الغموض

 :ثانيا: التأثيرات العاطفية )الوجدانية(

ويقصد بالتأثريات العاطفية املشاعر والعواطف اليت يكوهنا اإلنسان جتاه ما حييط به، ويظهر هذا التأثري عندما 
الذي  واستجاباهتم بالتايل يف االجتاه تقدم معلومات معينة من خالل وسائل اإلعالم، تؤثر على مشاعر األفراد

 تستهدفه الرسائل اإلعالمية.

ويرى الباحثون أن التعرض املكثف إىل موضوعات العنف يف وسائل اإلعالم يؤدي إىل الفتور العاطفي وعدم 
 .(3)زيونيافالرغبة يف تقدمي املساعدة لآلخرين يف أوقات العنف احلقيقي الذي يتصرف الفرد جتاهه كما لو كان عنفا تل
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أن اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم قدي يؤدي إىل إثارة اخلوف والتوتر بسبب ما تقدمه هذه الوسائل من 
أخبار عن انتشار وباء أو مرض معدي مثل مرض سارس، إال أنه قد يؤدي أيضا إىل تقليل مشاعر اخلوف والتوتر 

يف املنطقة املوجود هبا من خالل املعلومات اليت تقدمها وسائل اإلعالم عن كيفية الوقاية من من انتشار هذا املرض 
 . هذا املرض والقضاء عليه مستقبال

تؤثر وسائل اإلعالم على معنويات األفراد بالسلب أو اإلجياب، فقد أكد "كالب" أن اجملتمعات اليت تقوم 
يد ترفع الروح املعنوية لدى األفراد نتيجة زيادة الشعور اجلمعي والتوحوسائل اإلعالم فيها بأدوار اتصال رئيسية، 

واالندماج، وخاصة إذا كانت وسائل اإلعالم تعكس الفئات االجتماعية اليت ينتمي إليها الفرد، ويالحظ أن اغرتاب 
 .(1) دينية والسياسيةوال الفرد يزداد حني ال جيد معلومات وسائل اإلعالم معربة عن نفسه وثقافته وانتماءاته العرقية

 :ثالثا: التأثيرات السلوكية

 :من أهم التأثيرات السلوكية هي

 :التنشيط-/1

يعين قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة اإلعالمية، وهو الناتج األخري للتأثريات املعرفية والعاطفية مثل  
دة أو معارضة نتيجة التعرض املكثف لوسائل اإلعالم، وقد يتمثل التنشيط يف اختاذ مواقف اختاذ مواقف سلوكية مؤي

مؤيدة لإلقالع عن التدخني أو التربع املادي أو املعنوي لفئات معينة والتنشيط يكون مفيدا اجتماعيا يف هذه احلالة، 
تمع مثل ا مثل التورط يف أعمال ضد اجملولكن التنشيط الناتج عن التعرض لوسائل اإلعالم قد يكون ضارا اجتماعي

 . العنف واجلرائم واالضطرابات

 :الخمول-2

يعين عدم النشاط وجتنب القيام بالفعل، مما يؤدي إىل الالمباالة والسلبية واالمتناع عن املشاركة يف اجملتمع، 
لل  مثل عدم القيام ركة نتيجة املوحيدث ذلك نتيجة التعرص لرسائل اإلعالم املبالغ فيها، تدفع الفرد إىل عدم املشا

 .(2) بالتصويت يف االنتخابات

 :االنتقادات الموجهة لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم-

 تعرضت نظرية االعتماد جملموعة االنتقادات ميكن تلخيصها على النحو التايل: 

م، اد الفعلي للعناصر املختلفة وخاصة املتعلقة بوسائل اإلعاليبالغ منوذج االعتماد يف تصوير حجم االعتم
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 .(1)واستقالهلا عن النظام االجتماعي، فوسائل اإلعالم غالبا ما تكون حمايدة.

لى الفرد، والسلوكية ععلى الرغم من أن االعتماد الشديد على وسائل اإلعالم قد يزيد من التأثريات اإلداركية  
فإنه لألسف ليست كل تأثريات وسائل اإلعالم اجلماهريية هي تأثريات حملتويات وسائل أو أهنا تؤثر على األفراد، 

 . حيث أن األفراد يتأثروا باألصدقاء واملعارف وغريهم

ن معظم رغم أنه كان يقصد مبدخل االعتماد أساسا االعتماد على مستوى النظام االجتماعي ككل،لك
الدراسات اإلعالمية تعاملت مع مدخل  االعتماد على املستوى الفردي فقط، مبعىن أهنا ركزت على اآلثار النامجة 
عن اعتماد األفراد على الوسائل املختلفة، مع هذا ال تزال روكيتش تري أن املستقبل سيكون للرتكيز على أهداف 

 . اجلماعات من االعتماد

االعتماد إجرائيا بالتعرض، رغم أنه ليس لكل من يتعرض لوسيلة يعتمد عليها، فعلى معظم الباحثني عرفوا  
سبيل املثال قد يتعرض الفرد لفرتة طويلة يف مشاهدة التليفزيون يف حني يعتمد على وسيلة أخرى مثل الصحف يف 

 اكتسابه للمعلومات السياسية، أو يف موضوع ما .

 :لى وسائل اإلعالمالمميزات الخاصة بنظرية االعتماد ع-

 تتمتع نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم مبجموعة من املزايا أمهها:

تعترب  نظرية االعتماد منوذج مفتوح جملموعة من التأثريات احملتملة، وجتنب النموذج عدم وجود تأثريات لوسائل 
 االتصال نظرية كلية للعالقة بنياإلعالم، ووجود تأثري غري حمدود، لذلك يطلق عليها نظرية شاملة، حيث تقدم 

والرأي العام، وتتجنب األسئلة البسيطة عما إذا كانت وسائل االتصال هلا تأثري كبري على اجملتمع، هتتم نظرية 
االعتماد بالظروف التارخيية والبناء االجتماعي أكثر من املتغريات الشخصية والفردية، لذلك فهي أكثر مالئمة يف 

 . م االجتماعي بصورة أكرب من النماذج األخرى املرتبطة بوسائل اإلعالمالتعامل  مع النظا

تؤكد نظرية االعتماد على أن تأثري وسائل اإلعالم على اجلمهور، يؤدي إىل التأثري على النظام االجتماعي وعلى 
الح نظام وسائل ري أو إصنظام وسائل اإلعالم نفسها، وبالتايل فإن أداء وسائل اإلعالم، قد يؤدي إىل املطالبة بالتغي

 .(2)اإلعالم، سواء من خالل النظام السياسي أو من خالل آلية السوق احلر أو من خالل ظهور وسائل إعالم بديلة

 :agenda-setting theoryنظرية ترتيب األولويات -5

ث هتتم بدراسة يف تأثري وسائل االتصال، حي تعد نظرية ترتيب األولويات إحدى النظريات اإلعالمية اليت تبحث
العالقة التبادلية بني وسائل اإلعالم واجلماهري اليت تتعرض هلذه الوسائل يف حتديد أمهية وأولوية القضايا السياسية 
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 .(1)واالجتماعية واالقتصادية وغريها اليت هتم كافة قطاعات اجملتمع 

 بداية النظرية وتطورها:-5-1

، 9118عام  lipmanترجع بدايات ظهور نظرية ترتيب األولويات إىل كتاب "الرأي العام" الذي ألفه ليبمان 
حيث أكد فيه أن وسائل االتصال تساعد يف بناء "الصورة الذهنية" عن القضايا املختلفة لدى اجلمهور، وبذلك 

 تشكيل الرأي العام حيال القضايا اليت تسهم يف اجملتمع .تعمل على 

وعلى الرغم من غموض مفهوم ليبمان باملقارنة بالفروض احملددة والدقيقة لرتتيب األولويات، إال أنه ميكن القول 
ورتن نبوجود صلة بني ما قاله واملفهوم الالحق لرتتيب األولويات، وبدت هذه الصلة أكثر حتديدا ودقة يف كتابات 

عندما أشار إىل أن الصحف هي احملرك الرئيسي يف ترتيب األجندة احمللية، وأن هلا دورا مهما يف  9121لونج عام 
 .(2)أن حتدد ألغلب الناس ما سوف يفكرون فيه وتقرتح حلوال للمشكالت اليت يهتمون مبعاجلتها 

إىل عدة نتائج من أمهها تطرق إىل موضوع أولويات وسائل اإلعالم نافس  lasswallتوصلت دراسة الزويل 
ترتيب  cohenناقش كوهني  9199دور الصحافة يف حل قضايا اجملتمع وخلق الرتاضي بني عناصره، ويف عام 

دد لقرائها  ح كثريا من الوقت يف أن حتاألولويات عندما توصلت الدراسة إىل عدة نتائج من أمهها أن الصحافة ال تنج
كيف يفكرون لكنها تنجح برباعة يف أن حتدد هلم يف ماذا يفكرون وهذا هو مفهوم ترتيب االولويات رغم إنه مل 

أولويات الرأي العام دور الصحافة يف ترتيب  9199. ويف مصر تناول خمتار التهامي يف عام (3)يستخدمه بالنص 
الصحافة حبق هي واضعة جدول املناقشات اليومية للجماهري، وهي بفضل اختياراهتا ملا ينشر وما ال »حيث قال: 

تيب ومن الدراسات اليت كانت هبا إشارة لنظرية لرت « . ينشر، تعد سالحا فعاال يف تكوين الرأي العام وتوجهيه
أن »حيث أوضحا فيها  9199يف عام  ∞kurt lang gladys engel langاألولويات دراسة النج والنج 

وسائل اإلعالم توجه انتباهنا حنو قضايا معينة وتشكل الصور بأذهان العامة عن الزعماء السياسيني البارزين وهي 
 متقدم باستمرار وبشكل ثابت موضوعات حتدد من خالهلا ما ينبغي أن يفكر األفراد بشأنه ويعرفوا عنه ويكون لديه

يف دراستهما أن وسائل اإلعالم ال توجه إنتباهنا حنو  lang and langوقد أكد النج والنج «. مشاعر جتاهه
 قضايا معينة فحسب، ولكنها تشكل الصورة بأذهان اجلمهور عن الزعماء السياسني البارزين .

 الذي يتمثل يفحبوث األجندة واختربوا فرضها الرئيسي  9118يف عام  Mc Combsولقد طور ماكومبس 
العالقة اإلرتباطية بني تركيز وسائل اإلعالم على قضايا معينة واهتمام اجلمهور هبا، وقد اختربا هذا الفرض من خالل 

... وتعد هذه الدراسة هي أول 9191دراسة عن دور وسائل اإلعالم يف محلة اإلنتخابات الرئاسية األمريكية عام 
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 هو بداية نشأة نظرية ترتيب األولويات . 9118يات، هلذا يعد عام اختبار امربيقي لوظيفة وضع األولو 

من الدراسات الرائدة اليت أجراها للكشف عن  9119خالل عام  fankhouserوتعد دراسة فانكهوسر 
العالقة بني التغطية اإلخبارية للصحف وإدراك اجلمهور ألمهية القضايا من خالل حتليل العالقة بني الرأي العام 

وى الظاهر لإلعالم، مث اختبار العالقة بني الرأي العام واحملتوى الظاهر لإلعالم، مث اختبار العالقة بني حمتوى وحملت
اإلعالم الظاهر واحلقيقة، وقد أظهرت الدراسة مؤشرات إرتباط قوية بني الرأي العام واحملتوى لإلعالم الظاهر يف 

 .(1)هر واحلقيقة حني كان االرتباط ضعيفا بني حمتوى اإلعالم الظا

 اهمية نظرية ترتيبات األولويات:-5-2

 متيزت نظرية وضع األجندة بثالث مسات أساسية تعد عناصر قوة وأمهية للنظرية وهي:

 حىت اآلن. 9118منذ أن بدأت عام  النمو املستمر واملنتظم للدراسات األمربيقية يف جمال وضع االجندة-

 قدرهتا على حتقيق التكامل بني عدد من اجملاالت البحثية الفرعية لالتصال اجلماهريي حتت مظلة وضع األجندة.-

 قدرهتا على توليد قضايا حبثية وأساليب منهجية جديدة تتنوع بتنوع املواقف االتصالية.-

أصبحت أحد مناهج دراسة الدميقراطية يف اجملتمعات اآلن، فإذا كانت وترجع أمهية ترتيب األولويات إىل أهنا 
قوة الرأي العام من األمور املعرتف هبا منذ منتصف القرن الثامن فتبقى أمهية معرفة الكيفية اليت ميكن أن يؤثر هبا 

(2)اإلعالم يف الرأي العام وذلك من خالل ترتيب أولويات القضايا املختلفة لديه
 

كما تتميز نظرية ترتيب األولويات بأهنا تدرس "التأثري املعتدل" لوسائل اإلعالم على اجلمهور، إذ تفرتض عدم 
االتصال  ب قدرة وسائل اإلعالم على طرح كافة القضايا املطروحة يف اجملتمع وتقدميها بشكل دائم، وبذلك خيتار القائم

بعضها لريكز عليه، وعن طريق هذا الرتكيز من وسائل اإلعالم يتم جذب إنتباه اجلمهور بشكل تدرجيي، فتصبح 
القضايا األكثر أمهية بالنسبة له، ويهمل القضايا اليت قامت وسائل اإلعالم بتهميشها، هلذا فإن نتائج هذا النوع من 

 .(3)من القضايا الدراسات أدق ألهنا تركز على عدد حمدود 

 المراحل التي مرت بها نظرية ترتيب األولويات:-5-4

تدور نظرية ترتيب األولويات حول فرض عام رئيسي هو "توجد عالقة ارتباطية اجيابية بني اجندة وسائل اإلعالم 
 األولويات مرت بعدة مراحل وصوال إىل هذه احلالية اليت وأجندة اجلمهور" ورغم وضوح الفرض  إال أن نظرية ترتيب

هذه املراحل اليت مرت هبا حبوث ترتيب األولويات إىل أربع  mccombsوصلت هلا النظرية، وقد حدد ماكوبس 
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 مراحل هي:

 : ركزت على اختبار فرضيات ترتيب األولويات، وكيف تؤثر وسائل اإلعالم يف منظور اجلمهورالمرحلة األولى-
 ألولويات القضايا.

: اهتمت بالظروف اليت تقلل أو تزيد من تأثري ترتيب األولويات، مثل دور وسائل اإلعالم المرحلة الثانية-
 املختلفة واالتصال الشخصي.

وكشفت تصورات املرشحني، واالهتمامات السياسية كمتغريات يف ترتيب  9119بدأت عام  المرحلة الثالثة:-
 األولويات.

ظهرت يف الثمانينات وانتقلت من حبث ترتيب األولويات إىل العناصر املستقلة والتابعة،  الرابعة: المرحلة-
ودارت حول أسئلة مهمة مثل من يرتب أولويات اجلمهور، ومن يضع أولويات االختبار، واهتم الباحثون يف هذه 

 .(1)ة على ذلك اجلمهور والنتائج املرتتباملرحلة بكل عمليات ترتيب األولويات بدءا من أصل األخبار حىت استجابة 

 وهناك تقسيم ثان للمراحل اليت مرت هبا النظرية هو:

 the firstما يطلق عليه املستوى األول نظرية ترتيب األولويات  9118حىت عام  9118متثل املرحلة من عام 
level of agenda setting  وعنيت دراساهتا بصفة عامة بانتقال ترتيب القضاياissues salience  من

 the second level of agendaوسائل اإلعالم إىل اجلمهور، أما املستوى الثاين لنظرية ترتيب األولويات 
setting ري من اجلهود عنه كم كب فهو إمتداد يتكامل مع املستوى األول وجاء نتيجة للرتاكم املعريف الذي أسفر

من التغطية اإلعالمية  agendas attributresالبحثية، وتعىن دراساته بانتقال ترتيب أولويات العناصر والسمات 
ملوضوع ما إىل اجلمهور، وتأثري ذلك على االهتمام باملوضوع وترتيبه بني األولويات، وتعد نقطة االرتكاز واحملورية 

تقال ترتيب أمهية املوضوع من وسائل اإلعالم إىل الرأي العام، ويعدى املستوى الثاين للمستويني واحدة  وهي ان
امتدادا يتكامل مع املستوى األول، جاء نتيجة للرتاكم املعريف وتعىن دراسته بانتقال ترتيب أولويات العناصر والسمات 

 لويات.باملوضوع وترتيبه بني األو  يف التغطية اإلعالمية ملوضوع ما إىل اجلمهور وتأثري ذلك على االهتمام

 ويتمثل الفارق الوحيد بني املستوى األول والثاين لنظرية ترتيب األولويات يف أن األول يعىن بانتقال أمهية املوضوع
 من وسائل اإلعالم إىل قائمة أولويات اجلمهور، أما الثاين فإنه يطرح لالختبار فرضني رئيسيني مها:

 فيه تغطية وسائل اإلعالم هلذا املوضوع واخلصائص واجلوانب اليت أبرزهتا فيه وأولتها : الذي متframeاإلطار -
 أمهية .

الطريقة والكيفية اليت غطت هبا وسائل اإلعالم املوضوع واجلوانب اليت أبرزهتا فيه وأولتها أمهية نتيجة تأثريها -
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 على ترتيب املوضوع بني قائمة أولويات الرأي العام.

دراسات املستوى األول قد حتققت من أن وسائل اإلعالم حتدد للرأي العام ما يفكر فيه، فإن وإذا كانت 
دراسات املستوى الثاين من النظرية قد توصلت إىل عدة نتائج من أمهها أدخلت على عبارة "أجندة وسائل اإلعالم 

لنا وسائل  حىت أصبحت ال تقول حتدد للرأي العام ما يفكر فيه "تعديالت جوهرية وأضافت إليها أبعادا جديدة
 اإلعالم ما نفكر فيه فحسب بل كيف نفكر فيه ومن مث ماذا نفكر.

 وهناك تصنيف ثالث يقسم دراسات االجندة من حيث موضوعاهتا واهتماماهتا البحثية إىل أربع مراحل هي:

 mccombs and shaw agemda: كانت البداية مع صدور دراسة ماكومبس وشو المرحلة األولى-
setting function of mass media  وقد تركزت معظم دراسات هذه املرحلة على اختبار الفرض الرئيسي

 لوضع األجندة، وأجريت معظم هذه الدراسات يف السبعينات من القرن املاضي.

، راهتمت الدراسات فيها باختبار العالقة بني أجندة وسائل اإلعالم وأجندة اجلمهو  المرحلة الثانية:"-
 واشتملت على الدراسات التجريبية وشبه التجريبية واملطولة.

اخبني لرسائل ملاذا يتعرض بعض الن»: اهتمت الدراسات فيها باإلجابة عن تساؤل رئيسي هو: المرحلة الثالثة-
بدال من السؤال عن العالقة بني أجندة « معينة تقدم من خالل وسائل االتصال أكثر من غريهم من الناخبني؟

جلمهور وأجندة وسائل اإلعالم، وركزت هذه املرحلة على دراسة "املتغريات الوسيطة" يف عملية وضع األجندة ا
 ومنها: طبيعة القضايا، االتصال الشخصي، نوع الوسيلة، واخلصائص الدميوغرافية.

جندة وسائل أ: وهي متثل الوضع الراهن لدراسات األجندة وترتكز حول التعرف على واضعي المرحلة الرابعة-
 borosuiusاإلعالم، وختترب بعض هذه الدراسات منوذج التدفق على مرحلتني "ومن أبرزها دراسة "بوسيس" وميان 

et weimann  (1)9119عام . 

 ة ترتيب األولويات يقسمها إىل:وهناك تصنيف رابع للمراحل اليت مرت هبا حبوث ودراسات نظري

: اهتمت الدراسات الكالسيكية اليت اختربت العالقة التبادلية بني أجندة وسائل اإلعالم المرحلة األولى-
 واجندة اجلمهور.

: اهتمت الدراسات اخلاصة باألدوار املقارنة للصحف واإلذاعة والتلفزيون واختالفهما يف ترتيب المرحلة الثانية
 هور.أجندة اجلم

: اهتمت بالدراسات اليت هتدف إىل معرفة صور املرشحني واهتماماهتم السياسية كبديل المرحلة الثالثة-
 لألجندة.
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حبلول الثمانينات من القرن املاضي انتقلت البحوث باألجندة اإلخبارية من متغري مستقل  المرحلة الرابعة:-
 مهور؟" بالسؤال" من يضع األجندة اإلخبارية" .إىل متغري تابع، واستبدلت السؤال "من يضع أجندة اجل

إىل أربعة أنوع من حبوث نظرية ترتيب األولويات  9118يف عام  shaw and martinوقد أشار مارتني شو 
 هي:

دراسة هتتم بقياس أولويات اهتمامات اجلمهور وأولويات وسائل اإلعالم باالعتماد على األجندة التجمعية -
 للقضايا.

تم بالرتكيز على جمموعة حمددة من القضايا اليت اهتمت هبا وسائل اإلعالم ومقارنتها باألجندة دراسات هت-
 الفردية للجمهور، وحبيث تنتقل وحدى التحليل من املستوى التجميعي إىل املستوى الفردي.

ميعية جتدراسات هتتم بقضية واخدة وتدرسه يف وسائل اإلعالم ولدى اجلمهور حيث يتم استخدام معلومات -
 لقياس اهتمام اجلمهور هبا على مدى زمين طويل.

 دراسات تدرس إهتمام اجلمهور بكل قضية من قضايا الدراسة على حدة وتنطلق من الفرد كوحدة حتليل.-

 وقدم د./خالد صالح الدين تقسيما للبحوث اليت تعتمد على نظرية ترتيب األولويات كالتايل:-

 الرئيسي لوضع األجندة من خالل وسائل اإلعالم.دراسات أجريت الختبار الفرض -

 دراسات أجريت الختبار العالقة السببية بني أجندة وسائل اإلعالم واجندة اجلمهور.-

أي وضع األجندة فيما بني وسائل اإلعالم  inter-media agenda settingدراسات االجندة الليبية -
 وبعضها بعضا.

 الوسيطة يف عملية ترتيب األولويات.دراسات أجريت الختيار املتغريات -

 .(1)دراسات بناء األجندة اليت هتدف إىل التعرف على واضعي أجندة وسائل اإلعالم-

 أهم العوامل المؤثرة في ترتيب األولويات:-5-5

ع أجندة من املتغريات الوسيطة اليت تؤثر يف قدرة وسائل اإلعالم يف وضتتأثر عملية ترتيب األولويات مبجموعة 
 اجلمهور سواء بالسلب أو باإلجياب، وفيما يلي عرض مفصل هلذه املتغريات.

 issue typeطبيعة ونوع القضية -أ

وقد وضح زوكر  concrete issueملموسة  abstractissueويقصد هبا ما إذا كانت القضية جمردة 
zucker  أن لوسائل اإلعالم دورا فاعال يف ترتيب أولويات اجلمهور يف القضايا اجملردة أكثر يف القضايا امللموسة
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ألن القضايا اجملردة ال يكون لالتصال الشخصي دورا يف استقاء املعلومات حوهلا، وبذلك تكون وسائل اإلعالم 
ن للجمهور بالنسبة للقضايا الدولية حيث ال ميك مصدر شبه الوحيد يف احلصول على املعلومات حوهلا، وكذلك احلال

 احلصول على معلومات حول بشكل مباشر إال من خالل وسائل اإلعالم .

 personal communicationاالتصال الشخصي -ب

يعد االتصال الشخصي مهزة الوصل بني اإلدراك لذايت ألمهية القضايا على املستوى الشخصي وبني إدراك أمهية 
ى املستوى العام، حيث أن قنوات اإلتصال الشخصي  وبني إدراك أمهية القضايا على املستوى العام، القضايا عل

حيث أن قنوات االتصال الشخصي تستنج على املقدرة اإلخبارية لوسائل اإلعالم، وبذلك يؤدي االتصال الشخصي 
، وينرت zukerاألجندة، بينما أكد ذوكر  إىل انتقال أجندة القضايا من وسائل االتصال إىل اجلمهور العام، وانتقال

إن االتصال واخلربة الشخصية لدى اجلمهور املتعلقة بالقضايا املختلفة هي اليت  9119mccombsوماكومبس 
 تؤدي إىل بروز قضايا أكثر من قضايا أخرى 

 media typeنوع الوسيلة -ج

 المية على وضع أجندة اجلمهور للتعرفأجريت العديد من الدراسات حول تأثري اختالف نوع الوسيلة اإلع
على أي الوسائل اإلعالمية تتفوق على األخرى يف وضع أجندة اجلمهور.وقد أثبتت بعض الدراسات أن التلفزيون 
وسيلة فعالة أكثر من الصحف يف وضع أجندة اجلمهور على املدى القصري، يف حني حتقق الصحف تأثريات يف 

 الطويل .وضع أجندة اجلمهور على املدى 

 the agenda setting timelageالمدى الزمني لألجندة -د

اختلفت نتائج الدراسات حول حتديد املدى الزمين املطلوب إلحداث تأثريات انتقال األجندة اإلعالمية إىل 
( ودراسة ستون وماكومبس  لكن من brosuisetkepplingerاجلمهور، ومنها دراسات بوسيس وكيبلنجر )

انتقال األجندة أوقات االنتخابات يكون أسرع حيث يكون تأثري وسائل اإلعالم أقوى من األوقات املعروف عن 
العادية، ألن التكرار يدعم دورها وكذلك حلاجة األفراد إىل التعرف على ما يدور يف الساحة السياسية يف ذلك 

 الوقت .

 the demographic factors of the audienceالعوامل الديموغرافية -هـ

أظهرت نتائج العديد من الدراسات اختالف تأثري األجندة على اجلمهور نتيجة اختالف العوامل الدميوغرافية، 
فالرجال خيتلفون عن النساء، واملراهقون خيتلفون عن كبار السن، وذوي املستوى التعليمي املرتفع خيتلفون عن كبار 

 .(1)دي املتدىنالسن، وذوي املستوى االقتصادي واالجتماعي االقتصا
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 the need for orientationالحاجة للتوجيه: -و

يعترب بعض الباحثني أن احلاجة إىل التوجيه أحد العوامل املؤثرة يف وضع وانتقال األجندة، فإذا كان اجلمهور 
يس ملما جبميع النواحي عن هذه القضية املطروحة مما يؤدي بالفرد إىل سرعة مهتما إىل حد ما بقضية ما ولكنه ل

التأثر بآثار عملية وضع األجندة أكثر من أي فرد آخر لديه احتياج أقل للتوجيه حنو قضية ما، وقد أكد ويفر 
weaver. على هذا املتغري بشكل خاص يف دراسته 

 …the degree of the issueدرجة االهتمام بالقضايا -ز

تعد أمهية القضايا من العوامل اليت ختلل العالقة بني أجندة اجلمهور وأجندة اإلعالم، وقد تناولتها بعض الدراسات 
 intrapersonal agendaمع الرتكيز على أمهية القضايا بالنسبة للجمهور، وهلا نوعان قائمة األولويات الذاتية 

اليت ال يتناقش مع اآلخرين بشأهنا، وقائمة األولويات الشخصية  وهي القضايا ذات االمهية اخلاصة لدى الفرد
intrapersonal agenda  وهي القضايا حمل النقاش مع اآلخرين، يف حني ركزت دراسات اخرى على امهية
 القضايا لدى وسائل اإلعالم .

 إستراتيجيات نظرية ترتيب األولويات:-5-1

 األولويات جند إهنا ترتكز على اسرتاتيجيتني أساسيتني:بالرجوع إىل أدبيات ودراسات نظرية ترتيب 

تقوم هذه اإلسرتاتيجية على دراسة جمموعة القضايا السائدة يف وسائل اإلعالم وعند  اإلستراتيجية األولى:-أ
 .Cross Sectional Anlysisاجلمهور واختبار العالقة بينهما إما على فرتة زمنية واحدة أو على فرتتني زمنتني. 

: تقوم على دراسة قضية واحدة سواء على فرتة زمنية او على فرتات زمنية خمتلفة أي اإلستراتيجية الثانية-ب
 .(1)دراسة مطولة 

 أهداف نظرية ترتيب األولويات:-5-9

 تسعى نظرية ترتيب األولويات لتحقيق عدة أهداف منها: 

الطرق اليت ختتار هبا وسائل اإلعالم األخبار واملوضوعات من خالل ما يعرف "حبارس البوابة التعرف على -
 اإلعالمي"

.التعرف على تأثري أولويات القضايا اليت ختتارها وسائل اإلعالم على أولويات اجلمهور-
 

 فة.ملختلالتعرف على اختالف قائمة أولويات كل من الصحف واإلذاعة والتلفزيون حيال القضايا ا-

التعرف على عالقة األفراد بالبيئة احمليطة وطريقة تفاعلهم معها، وهي بذلك تقرتب بشكل آو بآخر من نظرية -
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 .(1)الغرس الثقايف 

 فروض نظرية ترتيب األولويات:-5-9

 االعالم وأجندة اجلمهورـ توجد عالقة ارتباطية بني أجندة وسائل-

 كلما زاد تركيز وسائل اإلعالم على قضية معينة كلما ساعد ذلك على أن تزداد أمهية القضية لدى اجلمهور. -

 مستويات دراسة نظرية ترتيب األولويات:-5-7

 يوجد ثالث مستويات لدراسات تتعلق بنظرية ترتيب األولويات:

من دراسات األجندة على دراسة التأثريات اخلاصة بوسائل اإلعالم  : يعتمد املستوى األولالمستوى األول-
 وقياس كيفية انتقال وترتيب املوضوعات من وسائل اإلعالم إىل اجلمهور.

: يعد امتدادا للمستوى األول يف اهتمامه بدراسة انتقال وترتيب درجة األولويات، من خالل المستوى الثاني-
 هلذه القضايا ودرجة تركيزها على فئات املوضوع املثار وأثر ذلك على أجندة أولوياتقياس كيفية املعاجلة اإلعالمية 

 اجلمهور جتاه هذه القضايا.

 ومن ناحية أخرى هناك مستويات لوضع األولويات من قبل وسائل اإلعالم هي:

 .إختبار جمموعة من املوضوعات والقضايا جلذب انتباه اجلمهور والتفكري فيهالمستوى األول: -

: ترتيب هذه املوضوعات والقضايا بشكل يوضح األمهية النسبية لكل منهما وعرض تفاصيل المستوى الثاني-
 عن كل قضية وإعطاء كل منها ترتيب معني وأولوية خاصة لدى اجلمهور .

املراحل اليت متر  mccombsand shaw and weaverوقد قسم ماكومبس وشو ويفر وشو وويفر   
مستوى أوىل وهي عرض القضايا بوجه عام، واملستوى الثاين هو عرض القضايا بشكل مفصل.  هبا األجندة إىل

ويعد املستويات يف نفس درجة األمهية ألهنما يعطيان يف احملصلة فكرة عن القضية املطروحة سواء فكرة عامة أو 
 تفصيلية .

حيدث تأثريه على عدة مستويات إىل أن ترتيب األولويات  9111يف عام  john,vivianوقد أشارت فيفيان 
 هي:

خلق الوعي بأمهية القضية، وذلك يف حالة إذا كان األفراد على دراية بالقضية ولديهم  المستوى األول:-
 االستعداد لالهتمام هبا.

ني : ترتيب القضايا يف تسلسل معني حيث أن عرض القضايا يف النشرات االخبارية برتتيب معالمستوى الثاني-
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 تبعية للجمهور إحساسا باألمهية النسبية لبعض القضايا عن البعض اآلخر.ينقل بال

 .(1): استمرار النشر عن القضايا اهلامة حىت تبقى عالقة يف أذهان اجلمهور المستوى الثالث-

  the components of agenda settingعناصر عملية وضع العملية -5-11
process 

أجندة  audience agenda أجندة الجمهورتضم نظرية ترتيب األولويات ثالثة أنواع من األجندات هي: 
، ومن اجلدير بالذكر أن العالقة بني هذه Policy agenda واجندة السياسية public agendaاإلعالم 

تؤثر أجندة اإلعالم على أجندة اجلمهور وتؤثر أجندة اإلعالم على أجندة األجندات الثالثة متثل دائرة مفرغة حيث 
 .(2)اجلمهور وتؤثر أجندة اجلمهور بالتبعية على أجندة السياسة اليت تؤثر بدورها على أجندة اإلعالم

 وفيما يلي عرض تفصيلي لكل نوع من أنواع األجندة الثالث:

 االتجاهات الحديثة في نظرية ترتيب األولويات-5-11

تظهر اآلن اجتاهات جديدة يف دراسات وحبوث نظرية ترتيب األولويات منها: استخدامها على نطاق واسع يف 
جمال اإلعالن، وحتول دراسات األجندة من الدراسات التجميعية إىل دراسات املستوى الفردي...كما أصبح هناك 

بدراسة املتغريات املؤثرة يف وضع األولويات .... وظهر خالل الفرتة األخرية تطورا يف األدوات البحثية  إهتماما متناميا
املستخدمة يف دراسات ترتيب األولويات ومنها إجراء دراسات تعتمد على "املنهج التجرييب" على الرغم من اعتياد 

اسة يات.كما أظهرت جماالت حبثية جديدة لدر استخدام حتليل احملتوى واالستقصاء يف دراسات ترتيب األولو 
وهي عملية جتميعية ينشر فيها كل من وسائل اإلعالم  agenda buldingاألولويات أطلق عليها "بناء األجندة"

اه احلديث من مع ظهور هذا االجت-واحلكومة واملواطنني بعضهم يف بعض... وقد انتقلت دراسات ترتيب األولويات
غري تابع، واستبدلت السؤال "من يضع أجندة اجلمهور؟" بالسؤال "من يضع أجندة وسائل متغري مستقل إىل مت

 ...(3)اإلعالم؟"

اليت تعد  framing analysisكما سامهت نظرية ترتيب األولويات يف وضع نظرية "حتليل األطر االعالمية" 
دادا لنظرية ترتيب األولويات... وقد ظهر اجتاه حبثي جديد جيمع بني حبوث األجندة واألطر بشكل واضح يطلق امت

الذي يعترب أن األفراد   agenda  melsingكما ظهر مفهوم "توحد األجندة   frame settingعليه 
 يستخدمون عددا من وسائل اإلعالم لكي يرتبطون ببعضهم البعض.

 وجه لنظرية ترتيب األولويات:النقد الم-5-12
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على الرغم من تعدد البحوث اليت أجريت الختبار فروض نظرية ترتيب األولويات، إال أهنا ما زالت تتعرض إىل 
 العديد من صور النقد ومنها:

اعتربا أن وظيفة األجندة mccombs and shawيرى جريفني إنه على الرغم من أن ماكومبس وشو -
أن بعض الدراسات التالية أثبتت إهنا نتيجة حمتملة وليست مؤكدة، حيث أن اعتماد اجلمهور حقيقية قائمة، إال 

 .(1)على وسائل اإلعالم لتكوين أجندة قضاياه اختلفت كثريا من دراسة ألخرى

 مد.كمي ملضامني وسائل اإلعالم، وركزت على اآلثار قصرية األأغفلت دراسات ترتيب األولويات التأثري الرتا -

غياب األسس النظرية اليت ترتكز عليها دراسات ترتيب األوليات ألهنا تركز على موضوعات وقضايا متخصصة -
بدال من فحص جماالت االهتمام املمكنة اليت تنقلها وسائل االتصال للجمهور حيث متكن قدرة وسائل اإلعالم 

 ديد املوضوعات والقضايا املهمة من بني عدد كبري من القضايا املطروحة.يف حت

حيث إنه من احملتمل أن  corrélations is  not causationيرى البعض أن االرتباط ال يعين السببية -
تكون التغطية اإلخبارية بالصحف والتلفزيون  قد عكست االهتمام الفعلي لدى اجلمهور هبذه القضايا وليس 

 لعكس.ا

ال يوجد حتديد قاطع كم األسبق أجندة اجلمهور أو أجندة وسائل اإلعالم؟ وملا يكون الفرض بالعكس هو -
 الصحيح بأن اجلمهور هو الذي يصنع أجندة وسائل اإلعالم.

دراسات األجندة ألهنا تركز على معرفة تأثري األجندة يف david robinson 9119انتقد ديفيس وروبنسن -
اجلمهور يفكر يف قضايا معينة لإلجابة على سؤال )ماذا؟( مع إمهال واضح إلعطاء إجابات عن العديد من جعل 

 األسئلة األخرى ومنها كيف تعد هذه القضايا بالذات هامة؟ 

اجلدل حول نوع اجلمهور أكثر تأثريا يف وضع األجندة أو أكثر عرضة للتأثر، فالبعض يشري إىل اجلمهور األكثر -
بالقضايا يف حني أن البعض اآلخر يشري إىل اجلمهور األقل معرفة، كبار السن أم صغار السن، األميني أم  معرفة

 (2) املتعلمني.

 نظرية الغرس الثقافي:-1

العقود الثالث  اهريي يفشكل إدراك الواقع التليفزيوين من قبل املشاهدين موضوعا هاما لباحثي االتصال اجلم
إىل تضارب إدراك مجهور التليفزيون  cultivation analysisاملاضية، وتشري نظرية الغرس أو حتليل الغرس 

للواقع االجتماعي، وصور الواقع االجتماعي اليت يقدمها التليفزيون، ويعد "جورج جربنر" األب املؤسس هلذه النظرية، 
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 .(1) اث والدراسات اخلاصة حبكومة الواليات املتحدة عن العنف التليفزيوين.وقد كان مستشارا لعديد من األحب

انطالقا من  ملشاهدة التليفزيون، وذلك التأثير اإلعالميونظرية الغرس من أهم النظريات اليت ميكن أن تفسر  
الرئيسي للنظرية القائل بأن األشخاص الذين يشاهدون برامج التليفزيون )كثيفي املشاهدة( يدركون الواقع الغرض 

 بشكل خمتلف عن أولئك الذين يقضون وقتا أقل يف املشاهدة.

وظهرت نظرية الغرس يف الواليات املتحدة األمريكية خالل السبعينات من القرن املاضي كمنظور جديد لدراسة 
ئل اإلعالم وميكن وصف عملية الغرس بأهنا نوع من التعليم العرضي الناتج عن تراكم التعرض لوسائل أثر وسا

اإلعالم املختلفة خباصة التليفزيون حيث يعرف املتلقي حقائق الواقع االجتماعي من هذا التعرض املكثف لوسائل 
 اإلعالم.

توافق هذا  مع رفض ، ويالمدى البعيداكمي ويف يف هذه النظرية تر  -بشكل خاص–هذا ويعد تأثري التليفزيون 
نظريات اإلبرة حتت اجللد، واألخذ يف االعتبارات االجتماعية، ومع حماوالت العلماء االجتماعيني للبحث عن 
نظريات خمتلفة تشرح تأثريات وسائل االتصال، فعملية الغرس حتدث بطريقة تراكمية على مدى  فرتات طويلية وقطرة 

 . ر جرين دوالري جروس ومرجان وسينوريلي ومنظرو الغرس ثالث مقدمات أساسية:بقطرة ويناص

 أصبح التليفزيون املسيطر على حكاية القصص يف الواليات املتحدة ومعظم أحناء العامل.-

 مضمون التليفزيون متشابه نسبيا فيما خيتص بالقيم والصور الذهنية اليت يقدمها التليفزيون.-

 يفزيون وخاصة الدراما ميثل وجهة نظر عن الواقع ختتلف عن خربة الناس يف حياهتم اليومية.مضمون برامج التل-

 :تعريف الغرس الثقافي-1-1

عيش ما تفعله الثقافة، وهو ال يعين السببية بالرغم من أن الثقافة عي الوسيلة الدراسية اليت ي» يعرف الغرس بأنه: 
الرغم ما حيدث تغريا إال بني األجيال وأمناط احلياة فالغرس يعين املسامهة بفيها الناس وفيها يتعلمون فالغرس نادرا 

من أهنا عني معزولة، واملسامهة اليت تنفذ وتنسق مع السيل الرمزي من الصور واألشكال اليت ينقلها التليفزيون، مث 
 حتدث عمليات معقدة من التنشئة أو امتصاص ثقافة اجملتمع.

 -نخاصة التليفزيو  -التأثري طويل املدى لوسائل اإلعالم cultivation theoryايف تتناول نظرية الغرس الثق
على أساس إن التليفزيون كوسيلة  gerbnerجلريبنر  hypothesis   cultivationوتقوم فروض الغرس

ن يإعالمية اكتسب مكانة بارزة يف حياتنا اليومية مما جعله يسيطر على ما يسمى بالبيئة الرمزية للمشاهد
symbolic environment  وجيعلها حتل حمل  صورة الواقع من خالل خرباتنا اخلاصة املكتسبة على العامل

 socialالذي حنيا به، حيث أصبح التليفزيون مصدرا رئيسيا لبناء تصورات الكثري منا عن الواقع االجتماعي 

                                                            
 .921عبد الرزاق الدميلي، نظريات االتصال يف القرن احلادي والعشرين، ص   1



 مطبوعة نظريات االتصال                                                                                        إعالم   

90  

 

reality  صحيا، ويرى جريبنر والذي يعرف بأنه  صورة ملا هو موجود بالفعل وملا نعتربهgerbner  إن الرسائل
 .(1)التليفزيونية ختتلف عن الواقع من عدة جوانب والتعرض املستمر هلذه الرسائل تؤدى إىل تبىن هذه الرؤية عن الواقع

املكتسبة من وسائل اإلعالم تدمج يف تصورات الفرض للواقع إن املعلومات  gerbnerكما يرى جريبنر 
االجتماعي املعاش، وبالتايل تقود لتعلم الطفل مث الراشد األفكار املكتسبة، ويكشف عن مدى إسهام التليفزيون يف 

 percieved mediated realityالقيم والتصورات اجلماعية املشرتكة وأصبحت الواقعية اإلعالمية املدركة 
 .(2)ما يعتمد الفرد عليه يف تعامله مع اآلخرين هي

وترى نظرية الغرس الثقايف إن العامل الرمزي لوسائل اإلعالم يشكل مفاهيم اجلماهري عن العامل الواقعي ويؤكد 
رض اليومي ة رمزية مشرتكة يولد فيها األطفال وبذلك تتشابه مصادر التعمدركاهتم عن الواقع ويشكل التليفزيون بيئ

للنماذج الثقافية لدى األطفال عن طريق وجود التليفزيون املستمر يف أغلب املنازل ومن مث يصبح العامل الرمزي عاملا 
نف للفوز يف صراع عرئيسيا يقدم فيه العنف كشئ مألوف وأعتيادى حيث تستخدم معظم الشخصيات التليفزيونية ال

القوة ويتسرب العامل التليفزيوين إىل وعى املشاهدين عن طريق هذه الشخصيات فريون العامل  الواقعي مشاهبا للعامل 
 التليفزيوين.

حيث إن االفرتاض بأن املضمون التليفزيوين يشكل أساسا لبناء الواقع االجتماعي عند كثيفي املشاهدة قائم  
 . شوه الذي ينقله التليفزيون على إن األفراد تشاهد بطريقة طقوسية أو تعوديةعلى فرضية الواقع امل

كما ترى نظرية الغرس الثقايف أيضا إن التليفزيون دون وسائل اإلعالم األخرى باستخدام غري انتقائي للفرد   
 واع متاما، كما أن غرياملعاين املتضمنة يف عامل التليفزيون السحري بشكل  -خاصة األطفال -حيث ميتص األفراد

التعرض الرتاكمي للمضامني التليفزيونية يعمل على غرس وجهات نظر معينه ليست حقيقة بل هي واقع تليفزيوين 
مصطنع وال هتتم نظرية  الغرس الثقايف كثريا بالسلوك العدواين  لدى الطفل قدر اهتمامها الكبري باملشاعر املصاحبة 

عرب التليفزيون، مثل اخلوف واالستثارة والقلق واالنسحاب واالغرتاب والعزلة اليت  ملشاهدة ذلك السلوك العدواين
 .realميكن أن ميارسها األطفال املشاهدون لعامل غري واقعي يعتقدون من طول فرتة تعرضهم بأنه واقعي 

ن يف مفاهيم وإدراك و يصف إسهامات التليفزيون املستقلة اليت تقدم هبا مشاهدة التليفزي» وبعبارة أخرى فالغرس: 
 «.املشاهد للواقع االجتماعي

ايف :" بأنه العملية اليت هتتم باكتساب املعرفة والسلوك من خالل الوسيط الثقتعريف الغرس الثقافيوميكن  
الذي يعيش فيه اإلنسان ف البيئة الثقافية بأدواهتا هي اليت تقوم بعملية اإلكساب والتشكيل والبناء للمفاهيم أو 

وز الثقافية يف اجملتمع ومن هذه األدوات وسائل اإلعالم اليت احتلت مكانا بارزا يف عاملنا الثقايف املعاصر بأدوارها الرم
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 .(1)وتأثرياهتا"

هم الذين يشاهدون  heavy viewersوقد قام جربنر بتقسيم مشاهدي التليفزيون إىل كثيفي املشاهدة  
وهم الذين يشاهدون التليفزيون ساعتني يوميا  light viewersاعات يوميا فأكثر وإىل قليلي املشاهدة أربع س

على األكثر، ويرى إن قليلي املشاهدة أكثر اختيار للمواد الدرامية اليت يشاهدوهنا حيث يفتحون جهاز التليفزيون 
 .(2)ملشاهدة برنامج معني يفضلوهنا 

وتوصف عملية الغرس بأهنا نوع من أنواع التعلم غري احلضاري الذي يتم نتاجا لرتاكم التعرض لوسائل التليفزيون 
حيث يتعرف املشاهد بدون وعي أو قصد على احلقائق االجتماعية والدروس والبيئة اليت يقدمها التليفزيون وتشكل 

ري عن هذه ملشاهد عن العامل الواقعي، وتأيت بعد ذلك مرحلة التعبهذه احلقائق الصور الذهنية والقيم اليت يكتسبها ا
 القيم يف صورة مستندات وتصورات وأحكام ونتائج هنائية مث استخالصها من عامل التليفزيون.

ويؤكد منظور نظرية الغرس أنه على مدى الفرتات الطويلة اليت يقضيها األفراد أمام التليفزيون، وخاصة األفراد  
شاهدة للعنف التليفزيوين يصبح لديهم خوف من اجلرمية، وتكون لديهم وجهات نظر مشوهة جدا عن كثيفي امل

الواقع أكثر من األفراد قليلي املشاهدة واستنتجوا هذا بعد مسوح اجتماعية على اجلمهور وحمتوى التلفزيون يف وقت 
 ظر مشوهة للواقع االجتماعي.وكان أحد افرتاضاهتم إن التليفزيون يقدم وجهة ن prime-timeالذروة 

كذلك أكد "جربنر" و"جروس" على إن عملية الغرس الثقايف عبارة عن تعلم عرض وغري معتمد، حيث يكتسب 
مشاهدو التليفزيون وبدون وعي احلقائق اليت تقدمها الدراما التليفزيونية وهذه احلقائق كما أكدها جربنر وزمالؤة 

 عن العامل الواقعي. تصبح أساسا للقيم والصور الذهنية

وحاول جربنر اختبار فروض نظرية الغرس الثقايف اليت تري إن كثيفي املشاهدة وهم املشاهدون لكميات ضخمة 
من الربامج  واملواد التليفزيونية خيتلفون يف إدراكهم للواقع االجتماعي عن أولئك قليلي املشاهدة وهم املشاهدون 

أو ال يشهدون، وإن كثيفي املشاهدة سيكون لديهم قدرة اكرب على غدراك  لكميات من مواد وبرامج التليفزيون
الواقع املعاش بطريقة تتسق مع الصور الذهنية اليت ينقلها عامل التليفزيون حيث تنمو لديهم اعتقادات عن العامل من 

 حوهلم أنه هو عامل مروع وخميف.

 :تعريف عملية الغرس-1-2

املنظور املعريف هي األفكار واملعتقدات وأنواع املعرفة بصفة عامة عند شعب من إذا كانت الثقافة كما حيددها  
الشعوب، وإن الثقافة ليست ظاهرة مادية، كما أهنا ليست جمرد سلوكيات وأشياء وانفعاالت، وإمنا هي  تنظيم لكل 

ىن بث املعارف التثقيف تعهذه املكونات باإلضافة إىل مايوجد يف العقل من صور وأشكال هلذه األشياء فإن عملية 
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واألفكار والقيم واملعتقدات واملثل واالجتاهات املرتبطة بأمناط سلوكية معينة تشكل طريقة ما للحياة وذلك يف ظل 
 فلسفة حمددة متيز جمتمعنا  عن غريه من اجملتمعات.

ن تفيد يف تشكيل يفزيو ويفرتض مؤيدو نظرية الغرس أن املعلومات املكتسبة عن طريق وسائل اإلعالم خاصة التل
تصورات الفرد عن الواقع االجتماعي وتقود بالتايل إىل التعلم والسلوك وإن حتليل العالقة بني املشاهدة التليفزيوينة 

 .(1) وبني هذه التصورات يكشف عن إسهام التليفزيون يف تكوين الصور الذهنية واالجتاهات لدى املشاهدين

 :جذور وبدايات نظرية الغرس -1-3

يرجع ملفني دي فلري بدايات وجذور نظرية الغرس الثقايف إىل مفهوم "والرت ليبمان" للصورة الذهنية وحيث يرى  
"ليبمان" أن تصرفات الناس تكون حقيقية مبنية على الصور الذهنية اليت كوهنا عن أنفسهم وعن اآلخرين من خالل 

ية ويقول ليبمان أن الصورة الذهنية اليت تتكون يف أذهان اجلماهري بعيدة عن الواقع، وذلك وسائل االتصال اجلماهري 
لعدم وجود رقابة على املواد اإلعالمية من حيث أهنا تؤدي إىل غموض احلقائق وتشويه املعلومات باستخدام الدعاية 

 مما يؤثر يف الوضوح فنيا وسوء فهم للواقع.

يق لغرس الثقايف املكون الثالث من مكونات مشروع املؤشرات الثقافية والذي قام به فر وعلى هذا فتعترب نظرية ا 
 من الباحثني بقيادة جورج جربنر ويهدف املشروع لدراسة:

 العمليات املؤسسية اليت تتضمن: إنتاج حمتوى وسائل اإلعالم.-

 الصور الذهنية اليت يقدمها حمتوى وسائل اإلعالم.-

 لوسائل اإلعالم ومعتقدات اجلمهور وسلوكياته. العالقة بني التعرض-

لقد نبعت هذه النظرية من قلق اجلمهور األمريكي على املستوى القومي من تأثري العنف الذي متيزت به  
الستينات والسعبينات، وذلك إثر اغتيال كل من "مارتن لوثر كنج" "وكنيدي"، عندما شكلت اللجنة الوطنية لدراسة 

م ائل منع العنف وذلك لدراسة العنف يف اجملتمع األمريكي مبا فيها العنف يف التليفزيون، ويف عاأسباب العنف ووس
وقبل صدور تقرير اللجنة الوطنية لدراسة أسباب العنف وأساليب املنع، قام الكوجنرس بتخصيص مليون  9191

اسية على شرات الثقافية بصورة أسدوالر لعقد جلنة لدراسة التليفزيون والسلوك االجتماعي وقد ركز مشروع املؤ 
مضمون الربامج الدرامية اليت تقدم يف عطلة هناية األسبوع يف وقت دورة املشاهدة، وقد قام فريق حبث املؤشرات 
الثقافية بدراسات املدى الذي تسهم به مشاهدة التليفزيون يف تشكيل مدركات وسلوكيات اجلمهور يف بعض 

 وم هبا كل من اجلنسني، والصور النمطية لدور كل مرحلة عمرية، والصحة والدين.اجملاالت مثل األدوار اليت يق
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 : كيفية حدوث عملية الغرس  الثقافي-1-4

حيدث الغرس عندما يقوم األفراد أوال بتعليم عناصر من عامل التليفزيون، مث ثانيا حينما يستخدمون ما تعلموه  
حلقيقي من عامل التليفزيون اليت مث غرسها أثناء املشاهدة عن العامل ايف بناء صور ذهنية لديهم، وتشكيل مفاهيمهم 

ن اليت يتعلموهنا من عامل التليفزيون تصبح هي األساس الذي يبنون عليه نظرهتم عن العامل ككل، وبذلك فإن التليفزيو 
 . هو املصدر املهم للقيم واأليدلوجيات ووجهات النظر واألحكام واالقرتاحات واملعتقدات

 وهناك عدة نقاط جيب مراعاهتا خالل البحث يف كيفية حدوث عملية الغرس: 

 : أن أفراد اجملتمع خيتلفون، وذو فروق فردية، ذلك الفروق جتعلهم يتأثرون مبا حوهلم بطرق خمتلفة.أوال-

لتليفزيون، ا:ال تعمل عملية الغرس يف فراغ، ولكن هناك عوامل تؤثر على نوعية وجمال التأثري الذي حيدثه ثانيا
 .(1) ومنها العوامل الدميوجرافية واالجتماعية والشخصية واإلطار الثقايف

ويذكر هاوكنز وبنجري أنه يف مراجعتها للعديد من الدراسات اخلاصة ببناء التليفزيون للواقع، وجدا دالئل متفرقة 
جتاه الواقع االجتماعي، وعلى الرغم من هذا فإهنم مل جيدا دليال حامسا العن العالقة املتوقعة بني التليفزيون وبناء 

هذه العالقة بني مشاهدة التليفزيون وبعض األفكار عن الواقع االجتماعي، ويذكر أن التليفزيون ميكن أن يعلم عن 
أن مشاهدة  ادلية مبعىنالواقع االجتماعي، وأن العالقة بني املشاهدة والواقع االجتماعي املدرك ميكن أن تكون تب

التليفزيون تتسبب يف أن تبىن الواقع االجتماعي بشكل معني، ولكن هذا البناء للواقع االجتماعي رمبا يتسبب أيضا 
 يف أن يوجه سلوك املشاهدة.

 :المرتكزات واالعتبارات األساسية لنظرية الغرس الثقافي-1-5

 :سأوال: التليفزيون الوسيلة اإلعالمية األولى للغر 

ية إن للتليفزيون القدرة على حتويل اجملردات إىل حمسوسات، مما يساعد على فهم الرسالة املقدمة عرب براجمه التليفزيون
املختلفة، والتليفزيون من أكثر الوسائل اإلعالمية تدرجيا للصور الذهنية والثقافية الشعبية وهو يضيف إىل معلوماتنا 

... وتشري بعض الدراسات إىل إن األطفال الصغار اليستطعيون التفرقة بني  ةعن احلياة والناس واجملتمع والسلط
الواقع واخليال يف التلفزيون، وتزداد قابلتيهم إلدراك املوضوعات املقدمة بالتلفزيون بوصفها أشياء حقيقة وليست 

كثافة املشاهدة وانتهت بمتثيال، فقد قام بعض الباحثني بدراسة إدراك الواقع للطفل كمتغري وسيط يف حبوث خاصة 
هذه الدراسة إىل أنه كلما زاد احلكم على إن ما يقدمه التلفزيون واقع حقيقي ازداد تأثريه على إدراك األطفال 

 لالجتاهات والسلوك.

، وبذلك جيد الطفل نفسه مستغرقا يف بيئة التلفزيون منذ والدته نظرا لتوفري عناصر الصوت والصورة واحلركة واللون
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قضى معظم أوقاته أمام التلفزيون نظرا لتوفريه يف املنزل وسهولة استخدامه، وعلى ذلك خالف وسائل حيث ي
االتصال األخرى فهو ال حيتاج للخروج من املنزل ملشاهدته، كما يف احلال يف السينما، وال يشرتط معرفة القراءة كما 

 .(1)يف الصحف، ويتوفر يف عنصر الصورة على خالف الراديو

 :  ثانيا: الرسالة التليفزيونية تمثل االتجاه والمعايير السائدة في ثقافة المجتمع

حتمل الرسالة التليفزيونية أفكار ومعاين ومعتقدات عن رأي القائم باالتصال يف التليفزيون أو تعرب عن السياسية 
عالم السلطة القائمة واليت يندرج حتتها اإلعالم يف حالة اإل اإلعالمية للقناة بل ويف أغلب األحيان تعرب عن رأي

وبذلك يستطيع التلفزيون أن يضيف الفروق يف االجتاهات والسلوك بني مجاعات املشاهدين املختلفني .. احلكومي.
وجد بني ت يف الظروف الثقافية واالجتماعية والسياسية، لذا ميكن للتلفزيون أن يقوم بدور كبري يف جعل الفروق اليت

 .(2)األفراد يف مجاعات املشاهدة املختلفة تقل أو ختتفي لدى األشخاص كثيفي املشاهدة

 :ثالثا: تحليل مضمون الرسالة التليفزيونية دليال على عملية الغرس

سائل اإلعالمية، يف الر  جيب إن تعكس أسئلة املسح املستخدمة يف حتليل الغرس املضامني املختلفة املوجودة
ويضع الباحثون جمموعة من االعتبارات اليت جيب مراعاهتا يف صياغة أسئلة صحفية االستبيان اخلاصة بقياس الغرس 

 :(3)الثقايف وأمهها

 إن هتتم األسئلة بقياس حجم املشاهدة الكلية.-

 يف الرسائل اإلعالمية. جيب إن تعكس أسئلة املسح االجتاه السائد-

أن تكون لكل سؤال يف صحيفة االستبيان بدائل بعضها مأخوذ من العامل الرمزي الذي تقدمه وسائل اإلعالم -
 والبعض اآلخر مستمد من اإلحصاءات والبيانات الواقعية.

التليفزيون  لهذا وتعكس أسئلة املسح املستخدمة يف حبوث الغرس الثقايف االجتاه السائد الذي جتسده رسائ
جلرعات ضخمة من املشاهدين، وعلى فرتات متباعدة، أما استخدام املعلومات اليت تعيش أفضليات املشاهدة أو 
مقارنة إجابات املبحوثني عن تفضيل هذا أو ذاك من الربامج بدال من قياس حجم املشاهدة الكلية قد يؤدي على 

 لة حنو قياس املستوى األول للغرس )الواقع احلقيقي( والذي. لذلك جيب أن تتجه األسئ نتائج غامضة أو مضللة
 يكشف عن نتائجه مهمة، وجيب أن تتجه األسئلة حنو اعتبارات العامل احلقيقي.

 :رابعا: يركز تحليل الغرس على مساهمة التليفزيون في نقل الصور الذهنية على المدى البعيد 
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د بنقلها لصور على املدى البعي -التفزيون -سائل اإلعالمحيث هتتم الغرس بالتغيري الذي ميكن إن حتدثه و 
 -إعالمية معينة، ذلك إن هتتم بالتأثري الرتاكمي والتدرجيي وليس الفجائي والعاجل، وتستطيع وسائل اإلعالم

يف هذه احلالة إن تولد لدى املشاهدين ما يسمى باالجتاه السائد، وخاصة لدى كثيفي املشاهدة الذين  -التلفزيون
 يستنبطون معاين مشرتكة بدرجة أعلى من قليلي املشاهدة.

وأكدت إحدى الدراسات أن كثيفي املشاهدة للتليفزيون يتبنون نظرة سالبة جتاه العامل وذلك على عكس كثيفي  
اه جتالتعرض للسجالت الذي يتبنون نظرية إجيابية عن العلم بينما جند أن كثيفي املشاهدة التليفزيوينة يشاركون يف اال

السائد يف التليفزيون من حيث النظرة السلبية للعمل، ويعكس هذا التقارب يف النظرة لدى كثيفي املشاهدة ما نطلق 
 عليه االجتاه السائد الذي يركز عليه التليفزيون.

 :: يركز على تحليل الغرس على نتائج تدعيم واستقرار المجتمع وتجانسه-1-9

أمناط رمزية اليت يتم من خالهلا الغرس فإن على التليفزيون أن يقوم بغرس  مفاهيم و ملا كانت الثقافة هي العملية ال
 السلوك املكونة للثقافة يف اجملتمع وأفراده، ومن مث فإن أمهية التليفزيون كما يراها جرينر ال تأيت من قدرته على تكوين

اجلارية من  ش خالهلا ويفهمون األحداثجمتمع مجاهريي ولكن من قدرته على تكوين بيئة مشرتكة من املعاين يعي
 .(1) حوهلم

 : فروض نظرية الغرس الثقافي-1-9

تدور فروض نظرية الغرس الثقايف حول فرض أساسي مفاده أن التعرض املنتظم لوسائل اإلعالم منها التليفزيون  
تعرض  جهات نظر حول الواقع االجتماعي مياثل الواقع الذييؤدي تدرجييا إىل تبين صور ذهنية وأفكار ومعتقدات وو 

 . له املشاهد من خالل الوسيلة اإلعالمية والتلفزيون

وقد أكد جربنر على أنه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد يف مشاهدة التليفزيون أدرك الواقع االجتماعي بصورة 
 يقدمها التليفزيون عن الواقع االجتماعي أي أنه  ملا زاد التعرضأقرب إىل النماذج والصور الذهنية واألفكار اليت 

 لوسائل اإلعالم زاد االعتقاد بأن العامل احلقيقي يعكس وسائل اإلعالم.

 وهذا  وميكن أن ترلخص فروض  نظرية الغرس الثقايف:

ناعة الثقافة ، وأن صإن الناس يف اجملتمعات املعاصرة، أصبحوا أكثر اعتمادا على مصادر غري شخصية للخربة-9
 اجلماهريية اليت تربط عناصر الوجود معا وتكون الوعي املشرتك، أصبحت منتجا تقدمه وسائل اإلعالم.

إن التليفزيون مقارنة بالوسائل اإلعالمية األخرى، ينفرد باالستخدام غري االنتقائي من قبل اجلمهور، وإن -8
 فزيون بشكل غري واع.الناس ميتصون املعاين املتضمنة يف عامل التلي

                                                            
 .919الرزاق الدميلي، ص  عبد1



 مطبوعة نظريات االتصال                                                                                        إعالم   

96  

 

يدور الفرض الثالث حول التعرض الرتاكمي للتليفزيون حيث أن خلق وجهات نظر وغرس معتقدات لدى -9
 آخرين، يرجع إىل التعرض الرتاكمي الثابت واملتكرر لعامل التليفزيون.

وسائل املوحدة والصور ليرتبط هذا الغرض يتماثل وسائل التليفزيون حيث يقدم التليفزيون عاملا متماثال من ا -9
املتكررة إىل احلد الذي يعتقد معه املشاهدين أن الواقع االجتماعي يسري على الطريقة نفسها اليت تصور من خالل 

 النليفزيون.

يوجد ارتباط قوي بني حجم املشاهدة ومعتقدات املشاهدين حول الواقع االجتماعي حبيث تتشابه إدراكات    -2
 .(1)ن إدراكات ترتبط بعامل التليفزيون أكثر ارتباطهم بالواقع االجتماعيكثيفي املشاهدة ويظهرو 

 :تقييم نظرية الغرس الثقافي-1-9

 أوال: سلبيات نظرية الغرس الثقافي:

 وجه العديد من الباحثني بعض االنتقادات لنظرية الغرس الثقايف متثلت يف:

 س أن حتدد السبب والتأثري، فهل من املمكن أن نرجع جرمية قتل إىل مشاهدة تليفزيونمل تستطيع نظرية الغر -
 أو ترجع خوف الناس من السري يف الشوارع ليال إىل مشاهدة التليفزيون لفرتات طويلة.

 رأرجعت نظرية الغرس الثقايف إدراك الفرد للواقع االجتماعي وتبين صور ذهنية ومعتقدات وأفكار ووجهات النظ-
حول هذا الواقع إىل كثافة املشاهدة وجلوس الفرد أمام التليفزيون لعدة ساعات دون االلتفات إىل الفروق الفردية 

 .(2) وعناصر املوقف االتصايل

كنز وبنجري، و مل تضع نظرية الغرس الثقايف نوعية الربامج واملضامني اإلعالمية اليت يتم التعرض هلا، حيث يرى ها-
أن الغرس ميكن أن حيدث نتيجة مشاهدة برامج ومضامني إعالمية معينة )حمددة( وال حيدث الغرس نتيجة التعرض 

 . لكل الربامج واملضامني املعروضة يف وسائل اإلعالم

ني أنه ال ح فمثال: قد حيدث الغرس نتيجة تعرض الفرد للربامج احلوارية املقدمة يف القنوات الفضائية املصرية، يف
حيدث نتيجة لتعرض الفرد للدراما املقدمة يف القنوات الفضائية املصرية، بل ومن املمكن أن حيدث الغرس نتيجة 

 .(3) لتعرض الفرد لربنامج حواري واحد ضمن قائمة الربامج احلوارية املقدمة يف القنوات الفضائية املصرية

 :الغرس الثقافي ثانيا: إيجابيات

 رغم أن لنظرية الغرس الثقايف سلبياهتا إال أهنا هلا أيضا إجيابياهتا واليت تتمثل يف:
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اهتمت نظرية الغرس بدراسة التأثري طويل املدى وهو ما جيعل النتائج صادقة يف حالة إمتام اإلجراءات بالطريقة -
مون واحد مما تسم بالعموم، بدال من الرتكيز على مضالصحيحة وتتميز كذلك بأهنا هتتم بدراسة التأثري بطريقة ت

يعطي نتائج شاملة، وهي بذلك ختتلف عن النماذج والنظريات األخرى اليت هتتم بدراسة حالة فردية مثل دراسة 
 . نوعية رسالة إعالمية معينة

ليت ميكن ض امن شروط جناح أي نظرية يف اجملال العلمي هي القدرة على الوصف والتنبؤ وتقدمي العرو  -
اختيارها، وبسطة نسبية يف مفاهيمها وإمكانية توظيفها يف تطوير العلم، واملعرفة فإن هذه الشروط تنطبق على نظرية 

 .(1) الغرس الثقايف

 analysis of the media frame theoryنظرية تحليل األطر اإلعالمية: -1-7

اإلعالمية، اليت تعد واحدة من الروافد احلديثة يف دراسات االتصال، حيث تسمح للباحث نظرية حتليل األطر 
بقياس احملتوى الضمين للرسائل اإلعالمية اليت تعكسها وسائل اإلعالم، وتقدم هذه النظرية تفسريا منتظما لدور 

ملعرفية ك باستجابات اجلمهور اوسائل اإلعالم يف تشكيل األفكار واالجتاهات حيال القضايا البارزة، وعالقة ذل
 . والوجدانية لتلك القضايا

وتقوم هذه النظرية على أساس أن أحداث ومضامني وسائل اإلعالم ال يكون هلا مغزى يف حد ذاهتا إال إذا 
وضعت يف تنظيم وسياق وأطر إعالمية حمددة، وهذه األطر  تنظيم األلفاظ والنصوص و املعاين، وتستخدم اخلربات 
والقيم االجتماعية السائدة، ويوفر تأطري الرسائل اإلعالمية القدرة على قياس حمتوى هذه الرسائل ويفسر دورها يف 
التأثري على اآلراء واالجتاهات املختلفة، أي أن هذه النظرية ما هي إال بناء حمدد للتوقعات اليت تستخدمها وسائل 

جتماعية يف وقت ما، فهي إذن عملية هادفة من القائم باالتصال اإلعالم لتجعل  الناس أكثر إدراكا للمواقف اال
 .(2) عندما يعيد تنظيم الرسالة حىت تصب يف خانة ادراكات الناس ومؤثراهتم االقناعية

ري سوتشري الدراسات يف جمال األطر اإلعالمية إىل أن وسائل اإلعالم تقدم مساعدة للجمهور لفهم وتف 
األحداث أو القضايا اليت تقوم بتغطيتها، وخصوصا تلك اليت حتظى باالهتمام واملتابعة األكرب من قبل األفراد، حيث 
"يتلخص دور وسائل اإلعالم يف وضع هذه األحداث أو القضايا ضمن أطر إخبارية، جلعلها ذات بروز وأمهية مقارنة 

ها من لك لتسهيل فهم حمتواها، وربط هذه األطر تلقائيا مبواضيعبباقي املوضوعات املطروحة يف هذه الوسائل، وذ
قبل األفراد، فيمكن على ضوء ذلك إدراكها وتفسريها وإبداء  التقوميات واألحكام بشأهنا وهبذا ميكن  أن تطبق 

 . هذه النظرية على اجلانبني التحليلي وامليداين

ال على بارية، وقد تناوله عدد من الباحثني يف هذا اجملفيعد جوهريا يف تأطري النصوص اإلخ مفهوم البروزأما 
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عملية يتم استخدام عدد من العناصر فيها، بغرض إظهار معىن رئيس حمدد، يبدو واضحا للمتلقي، » اعتبار أنه 
حبيث يتم احلصول على هذا الربوز من خالل توظيف كلمات  أو مصطلحات أو مجل، أو الرتكيز على جانب 

حلدث بصورة أو رسم كاريكاتريي، فيتكون لدى  هذا امللتقى حقائق أو أفكار أو وجهات نظر، معني عند عرض ا
 . تساعده على تطوير فهم معني لألحداث

وإذا نظرنا للتأطري من خالل املستوى التحليلي املتمثل يف النص اإلعالمي، سيتضح إن هلذه اآلليات بعدين،  
غريها، جمها، ومدى استخدام عناصر تيبوغرافية معينة، كالصور والعناوين و أوهلما شكلي ويتمثل يف موقع التغطية وح

وثانيهما مضموين يتعلق باحملتوى كاإلستعارات، والتلميحات، وربط أطر التغطية بنماذج سابقة، ونوعية املوضوعات 
 . الرئيسية والفرعية وغريها

( هي نظرية تدرس ظروف تأثري entman إن نظرية حتليل األطر اإلعالمية )منظرها الرئيسي انتمان
الرسالة،حيث تقوم هذه النظرية على أساس أن أحداث ومضامني وسائل اإلعالم ال يكون هلا مغزى يف حد ذاهتا، 

 . إال إذا وضعت يف تنظيم األلفاظ والنصوص واملعاين وتستخدم اخلربات والقيم االجتماعية السائدة 

 ي موسى" يوفر القدرة على قياس حمتوى الرسالة ويفسر دورها يف التأثريتأطري الرسالة اإلعالمية كما يشري "س
على اآلراء واالجتاهات ويعين عندما يقع حادث معني فاحلدث قد ال تكون له داللة كربى عند الناس ولكن وسائل 

لب اإلطار ق اإلعالم تصفه يف إطار إعالمي من حيث اللغة والصياغة والرتكيز على عنصر معني حىت يصبح هاما يف
 . االجتماعي كله

وهكذا يستخدم اإلعالم جزءا من املضمون لوضعه يف أنساق اجتماعية عامة وهامة ليحدد ويضخم احلدث مث 
 يبسطه ويضع له احلل.

ويعرف "جوفمان" اإلطار اإلعالمي بأنه: "بناء حمدد للتوقعات اليت تستخدمها وسائل اإلعالم لتجعل الناس  
قف االجتماعية يف وقت ما فهي إذن عملية هادفة من القائم باالتصال عندما يعيد تنظيم الرسالة أكثر إدراكا للموا

 .(1" )حىت تصب يف خانة ادراكات الناس ومؤثراهتم االقناعية

رسالة وتشكيلها كما بناء ال واإلطار اإلعالمي حياول أن يشابه ومياثل بني ما يدركه الناس يف حياهتم اليومية وبني
تفعل الوسيلة اإلعالمية مبعىن أن الوسيلة اإلعالمية ال هتدف إىل التغيري أو بناء قيم جديدة ولكنها هتدف أكثر إىل 

 . االستفادة من الفهم العام املوجود

تشكيل اإلطار  يتم عرب وكما يرى "انتمان" املنظر األبرز هلذه النظرية أن تأثري األطر اإلعالمية على الرسالة ال 
بشكل معتمد فقط بل يتحقق باحلذف والتجاهل واإلغفال املقصود ورمبا غري املقصود من القائم باالتصال أي أن 
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 . ماعياإلطار الثقايف واالجت -مجاهري املتلقني -نص الرسالة -عملية التأطري تؤثر يف: القائم باالتصال

 :األطر اإلعالمية -1-11

 ما يشري "سي موسى" عدة أنواع لألطر اإلعالمية املرتبطة غالبا بتغطية اإلعالم لألخبار من ذلك:قدم العلماء ك 

: حيث يتم الرتكيز على قضية أو حدث جوانبه واضحة عند اجلمهور ألنه حدث اإلطار المحدد بقضية-
)مثل أنفلونزا  تداعياتهمرتبط بوقائع ملموسة عندئذ يركز اإلطار على املدخل الشخصي أو تقدمي عناصر احلدث و 

الطيور احلدث انتشار مظاهر اإلصابة نصائح إجراءات سلوكية وطبية أدوار وقرارات املسؤولني قصص إخبارية عن 
 . اإلصابات أو صناعة سلعة ما اليت تضررت البدائل املتاحة عند احلكومة والشعب(

فية والسياسية عامة للوقائع يربطها باملعايري الثقا: يرى األحداث يف سياق عام جمرد يقدم تفسريات اإلطار العام -
وقد تكون ثقيلة على نفسية املتلقي من الناحية املهنية إال أهنا هامة لفهم املشكالت وتقدمي احللول واإلقناع على 

لذي ا املدى البعيد )حادث انتحار الرجل الذي عجز عن دفع رسوم اجلامعة ألوالده يعاجل يف إطار: البطالة أو الفقر
يهدد اجملتمع "غياب التضامن االجتماعي" جمانية التعليم اليت ذهبت مع الريح هل يدفع اآلباء حياهتم مثنا ألوالدهم 

 وهكذا(.

: يرى األحداث يف سياقها االسرتاتيجي املؤثر على أمن الدولة القومي يتالءم هذا اإلطار مع إطار اإلستراتيجية-
 كز على قيم مثل:األحداث السياسية والعسكرية وير 

 مبدأ الفوز واخلسارة والتقدم والتأخر والنهضة أو االهنيار.-

 لغة احلروب والصراعات والتنافس الوطين والدويل.-

 مبدأ النفوذ والقوة ومصادره وأشخاصه ومظاهره.-

 . تقدمي االجنازات الضخمة أو اإلخفاقات واالنتقادات الكربى

 األحداث يف سياق تأثرياهتا اإلنسانية والعاطفية العامة تصاغ الرسائل يف قوالبإطار االهتمامات اإلنسانية: يرى -9
 . وقصص درامية ذات نزعة عاطفية مؤثرة

: يضع هذا اإلطار الوقائع يف سياق النتائج االقتصادية اليت نتجت عن األحداث يشري إطار النتائج االقتصادية-
رسالة ل واملؤسسات القائمون باالتصال يستخدمون الناتج املادي جلعل الللتأثري املتوقع أو القائم على األفراد والدو 

 .(1) اإلعالمية أكثر فاعلية على الناس وأكثر ارتباطا مبصاحلهم

سات األفراد واملؤس« من املسؤول عن؟» : يضع القائم باالتصال الرسالة لإلجابة عن السؤالإطار المسؤولية-
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 .والدولة معنيون مبعرفة املسؤول عن احلدث وحتديده يف شخص أو مؤسسة أو قانون أو سلوك أو حكومة حمددة

: تقدم األحداث يف إطار تنافسي صراعي حاد قد تتجاهل الرسائل اإلعالمية عناصر هامة يف سبيل إطار الصراع-
املصاحل  ألشخاص قبل أن ترى األحداث، وترصدإبراز سياق الصراع، تربز الفساد وعدم الثقة يف املسؤولني، ترى ا

قبل أن ترصد األهداف وتقيس الرسالة غالبا مبقياس اخلاسر والرابح واملنتصر واملهزوم وهو بعد يبالغ الصحفيون 
 .واملذيعون كثريا يف جعله إطار لألحداث

املبادئ اطب املعتقدات و : عرض الوقائع يف السياق األخالقي والقيمي للمجتمع، خيإطار المبادئ األخالقية-
الراسخة عند املتلقي، القائم باالتصال يرد احلدث ردا مباشرا لوعاء اجملتمع األخالقي، قد يستشهد باالقتباسات 

 . واألدلة الدينية اليت تدعم سوقه للوقائع أو باملصادر واجلماعات املرجعية اليت تؤكد هذا اإلطار

 :مراحل تكوين اإلطار-1-11

 التأطري اإلعالمي للمضمون من خالل أربع خطوات رئيسية:تتم عملية 

يصدر القائمون باالتصال أحكاما واعية أو غري واعية وبطريقة معتمدة أو غري معتمدة على الرسالة من خالل -9
 .البناءات املعرفية و اإلدراكية لإلعالميني

نا له ات ومفاهيم واقتباسات املصدر هتشكل الرسالة يف أطر مهنية من ناحية الشكل أو املضمون، غي عبار -8
أطره املتحكمة ليس يف ذاته بل يف الرسالة فوجود أو عدم وجود صور للحدث، مساحة النشر واإلذاعة، يسر أو 

 . عدم يسر احلصول على  املعلومة واجلزاء الناتج عن العمل كل هذا وغريه يؤثر يف خطوات بناء اإلطار

 . لقي فرتشده وتؤثر يف عملية التاطري احلالية واملتوقعةيتوقع املرسل أطرا خاصة للمت-9

الرسالة املؤطرة متثل املخزون املشرتك لكل خطوات وضع اإلطار، هي يف الغالب التمثيل املشرتك لإلطار -9
 االجتماعي العام.

ات اإلعالمية سإذن فاإلطار اإلعالمي ليس الوسيلة اإلعالمية )التليفزيون مثال( بل هو وليد السياسات واملمار 
املوجودة وثقافة القائم باالتصال ونوع ومصادر األخبار واالجتاهات األيديولوجية والثقافية الشائعة ودرجة احلرية 

 . السياسية احلاكمة وطبيعة األحداث وحجمها وارتباطها باجلماهري

 :وظائف األطر وأهميتها-1-12

 :.(1)موسى يف التايل  تربز أمهية األطر اإلعالمية وأمهيتها كما يشري سي

كشف اهتمام الباحثني بدراسة إنتاج األخبار اخلطاب اإلخباري عن أّن الصحفيني يعتمدون على التأطري يف -9
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 .إنتاج القصص اخلربية

و التقييمات أ تعرف األطر  املشكالت، وتشخص األسباب، وحتدد قوهتا اليت ختلق املشكلة، وتضع األحكام -8
 األخالقية، وتقيم العوامل غري املقصودة وتأثريها، وتقرتح املعاجلات وتسوغها، كما تتنبأ بتأثرياهتا  املختلفة،

 حيدد اإلطار مدى مالحظة وفهم األفراد للمشكلة، وكيفية تقييمهم هلا وتصرفهم إزاءها. -9

نبع هذا االجتماعي والتفضيالت السياسية لألفراد، و أو ضحت أدبيات التأطري تأثرياته القوية يف اإلدراك -9
األمر من خالل دراسة التقارير الصحفية والتليفزيونية، واختيار األطر مهم يف حتديد مدى قارئية املوضوعات 

 الصحفية.

ربات خلتؤكد نظرية اإلطار على أن تأطري األخبار يتوسط الطريقة اليت يستخدم فيها الناس املعرفة االجتماعية وا-2
 . السابقة

ال يتطور التأطري الصحفي للقضايا واألحداث من فراغ، بل يتشكل من خالل التأثر بعوامل اجتماعية متعددة -9
 متضمنة العوامل السياسية، ودور املنظمات واحلركات االجتماعية.

ها صلة أكرب متنحتؤثر األطر يف االجتاهات من خالل الرتكيز على قيم وحقائق معينة واعتبارات أخرى، و -1
باملوضوع أو القضية ، كما أن وسائل اإلعالم تبين أطرا متعددة لتغطية أحداث خمتلفة، ويتأثر ذلك باجتاهات احملررين 

 وتأثري القيم يف األسلوب الذي يكتبون به.

اء ضتقوم األطر بأدوار إسرتاتيجية يف املؤسسات واحلركات االجتماعية، وتؤثر يف السلوك، وجتذب األع-1
واملصادر، كما تساعد يف ربط الفرد باجلماعة، وقيمها وأيديولوجيتها، وهو األمر الذي يتوافق مع أن اإلطار له قوة 

 . اجتماعية

 :عناصر اإلطار اإلعالمي-1-13

أن العناصر األربعة يف العملية االتصالية هي: القائم باالتصال  )الصحفي(  entmanيعترب 
communicator والنص ،ttexواملتلقي ،receiver  والثقافة ،culture(1). 

 القائم باالتصال )الصحفي(:-

تنظم قيمه ومعتقداته،  schemataأحكاما من خالل أطر حتكمها تسمى  -عن عمد أو غري عمد –قد يقدم  
تقود  ة، واالقتباسات، واملعلومات اليتوميارس دورا هاما يف  بناء وتشكيل األخبار من حيث االختيارات اللغوي

للتأكيد على عناصر أو جوانب معينة يف القصة اخلربية، ويؤطر الصحفيون القصص اخلربية من خالل اختياراهتم 
اليت يقومون هبا أثناء كتابتهم وحتريرهم لتلك القصص، وهذه االختيارات تؤثر بدورها يف الطريقة اليت يفسر القراء 
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 ا.القصص من خالهل

: يتضمن األطر اليت تربز من خالل حضور أو غياب كلمات أساسية، وتراكيب معينة، وصور منطية، النص-
 ومصادر املعلومات، واجلمل اليت تتضمن حقائق وأحكاما معينة.

: حيث قد يعكس تفكري املتلقي واستنتاجه األطر يف النص، ونية أو قصد التأطري لدى القائم باالتصال، المتلقي-
 د ال يعكس.وق

: وهي جمموعة من األطر املشرتكة املقدمة يف خطاب األفراد أو تفكريهم يف مجاعة اجتماعية معينة، وهي  الثقافة -
جمموعة  »، ومن املمكن أن تعرف إمربيقيا بأهنا«جمموعة من  األطر اليت يتم االستشهاد هبا» entmanكما عرفها 

 .(1)، «ري معظم الناس، أو مجاعة اجتماعية معينةمن األطر الشائعة اليت تظهر يف خطاب وتفك

 :العوامل المؤثرة في اإلطار اإلعالمي-1-14

 هناك مخسة عوامل داخلية وخارجية تؤثر يف كيفية تأطري الصحفيني كما يشري "موسى" ملوضوع معني وهي:

مجاعات الضغط -9والضغوطات املؤسسية أو التنظيمية.القيود -8العادات والتقاليد االجتماعية.-9
 . االجتاهات األيديولوجية والسياسية للصحفيني-2القيود الصحفية الروتينية.-9واملصاحل.

( هناك على األقل ثالثة مصادر 1996) shoemaker- reese(، ودراسة 1979) gansووفقا لنموذج 
 للتأثري يف اإلطار  اإلعالمي تتمثل يف:

: التأثريات اليت مصدرها الصحفي: حيث أن تشكيل األطر يتوسطه متغريات مثل: در األولالمص-
 األيديولوجية، واالجتاهات، وتعكس الطريقة اليت يؤطر هبا الصحفيون التغطية اإلعالمية. 

ؤسسية أو مل: اختيار األطر كنتيجة لعوامل مثل: نوع االجتاه السياسي للوسيلة، والقيود االمصدر الثاني للتأثير-
 التنظيمية.

: العوامل اخلارجية املتمثلة يف العوامل السياسية مثل: السلطة، ومجاعات املصاحل، المصدر الثالث للتأثير -
السياق االقتصادي مبا فيه من ضغوط عناصر امللكية والتمويل واإلعالن، باإلضافة إىل األمناط »والنخب األخرى، و

 . «ملوجودة يف اجملتمعوالقيم االجتماعية والثقافية ا

 :أدوات وآليات اإلطار اإلعالمي-1-15

املوقع الذي حتتله القصة اخلربية يف الصحيفة، وكذلك وجود  frame mechanismsيقصد بآليات اإلطار -
 رموز أو إشارات تشري إىل أمهية القصة اخلربية، واستخدام العناصر الشكلية املرافقة مثل: الصور والرسوم البيانية،
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 العناوين الفرعية وأخريا حجم اخلرب، أي احتوى التعريف السابق على آليات للتأطري هي:

حجم -عية.هالعناوين الفر  -الصور والرسوم البيانية.د -الرموز واإلشارات.ج-موقع اخلرب أو القصة اخلربية.ب-أ
 .(1) اخلرب

 نظرية لولب الصمت: -9

لولب الصمت أو كما تسمى كذلك "دوامة الصمت" من النظريات اليت تؤكد على قوة وسائل يف تأثريها  تعد نظرية
على املتلقني، ويف تكوين ويف تكوين الرأي العام، حيث هتتم برصد آثار وسائل اإلعالم على اجملتمع، أي هتتم 

ايا وبتحريك الرأي م ببناء صورة عامة للقضبالتأثري على املستوى اجلمعي، ففي الوقت الذي هتتم فيه وسائل اإلعال
والوعي العام، جندها يف نفس الوقت تضغط على اآلخرين إلخفاء آرائهم أو وجهات نظرهم اليت يرون أهنا ال تتفق 
مع صورة الرأي العام الذي جتسده وسائل اإلعالم، وهذه هي فكرة قيام وسائل اإلعالم بتدعيم الصمت أو تصاعد 

اآلراء أو األفكار مع اجملموع، وبذلك يفضل الفرد االلتزام بالصمت وإخفاء وجهة نظره عن  اإلحساس بتباين
اإلحساس باختالفه مع اآلخرين وعزلته عنهم، وما ميكن أن يشري إليه تدعيم الصمت أو الضغط على األقليات 

فيها  لرأي العام تتداخلإلخفاء آرائهم ووجهات نظرهم، حيث ترى صاحبة النظرية "نيومان" أن عملية تكوين ا
عوامل نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية، باإلضافة لدور وسائل اإلعالم احملوري يف تكوين االجتاه السائد حول 

2القضايا املثارة يف اجملتمع."
 

نظرية لولب الصمت على افرتاض رئيسي فحواه أن وسائل اإلعالم حني تتبىن آراء واجتاهات معينة  حيث  تعتمد
خالل فرتة من الزمن، فإن معظم األفراد سوف يتحركون يف االجتاه الذي تدعمه وسائل اإلعالم، وبالتايل يتكون 

ألفكار اليت يتكون الرأي العام مبا يتسق مع االرأي العام مبا يتسق مع األفكار اليت تدعمها وسائل اإلعالم، وباتايل 
تدعمها وسائل اإلعالم حبثا عن التوافق االجتماعي، وهكذا حنصل على أثر لوليب يزداد ميال جتاه اجلانب السائد 

 الذي تتبناه وسائل اإلعالم بغض النظر عن املوقف احلقيقي للجمهور. وميكن وحسب بعض الباحثني تصنيف ه

 3طار واحد مع نظرية ترتيب األولويات نظرا الهتمامها بتأثري وسائل اإلالم.ذه النظرية يف إ

 نشأة نظرية لولب الصمت:-9-1

رجع جذورها دى على كل من اجملتمع وثقافة افراده، واليت تتعترب نظرية لولب الصمت من مناذج التأثري طويلة امل
إىل أفكار الباحثة األملانية "إليزابيث نيومان" اليت عرفتها باسم "دوامة الصمت"، وكان خالل السبعينات بعدما 

ه ر طورت هذه الفكرة ووضع فروض للنظرية، من خالل كتاهبا الطي حيمل عنوان "دوامة الصمت الرأي العان باعتبا
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إىل العودة  9119جلدنا الناعم"، والذي ضمنته مجلة من استنتاجات أحباثها، وقبل ذلك فقد دعت "نيومان" سنة 
لقوة وسائل اإلعالم، حيث رأت أن لوسائل اإلعالم تأثريات قوية على الرأي العان، لكن مت التقليل من شأهنا يف 

موعة طالبت بأمهية إجراء البحوث طويلة األمد، واقرتحت جماملاضي بسبب قيود منهجية يف الدراسات اإلعالمية، أذ 
مناهج يف البحث جتمع بني املقاييس امليدانية واملسحية للجمهور وللقائمني باالتصال من أجل معرفة قوة وتأثري 
وسائل اإلعالم، هذا باإلضافة الستخدام منهج حتليل املضمون ، حيث أن نيومان وبتطويرها للنظرية اعتمدت 

1اسا على البحوث التجريبية.أس
 

 : تقوم نظرية لولب الصمت على الفرضيات التالية:فرضيات النظرية-9-2

ة إدراكهم لعدم لإن الناس يتحدثون مع اآلخرين إذا ما شعروا بأهنم يشاركوهنم يف اآلراء اليت حيملوهنا، ويف حا -
 مشاركة اآلخرين هلم باآلراء اليت يعربوا عنها بصراحة.

 يستخدم الفرد وسائل االتصال اجلماهريي كمقياس ملعرفة اآلراء السائدة، وإذا ما كان رأيه مقبوال أم ال. -

ل رأي األغلبية، ثوسائل االتصال اجلماهريي متيل للتعبري عن نفس اآلراء املتفق عليها واليت تنظر هلا على أهنا مت -
 وهي توضح صورة زائفة عن ملناخ الرأي العام.

 أن األفراد ذوو اآلراء املعينة يبقون صامتون، وآرائهم ال تسود وال تنتشر، وبالتايل تنتشر دوامة الصمت. -

2أن اآلراء املدركة يف آراء وسائل اإلتصال اجلماهريي هي السائدة. -
 

 العوامل التي تدفع الجمهور إلبداء الرأي:-9-3

 ترى"نيومان" أن هناك عوامل عديدة جتعل الناس حيرصون على إبداء وجهات نظرهم واملشاركة بآرائهم، منها:

 شعور الفرد باالنتماء إىل رأي األغلبية. -

 يف اآلراء أكثر من الذين خيتلفون معنا.امليل إىل التخاطب مع من يتفق معنا  -

 الشعور بتقدير الذات حيث الفر على إبداء رأيه. -

 مييل األفراد من الرجال متوسطي األعمار من الطبقة الوسطى إىل احلوار واملشاركة بسهولة. -

 .تشجع معظم القوانني االفراد على إبداء آرائهم عندما يشعرون أهنم أكثر عددا، وميثلون األغلبية -
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ويف غري هذه احلاالت سوف جند أهنم مييلون إىل التزام الصمت، ويزداد هذا الصمت كلما ازدادت الضغوط  -
1لصاحل رأي األغلبية.

 

 المتغيرات المساهمة في قوة وسائل اإلعالم:-9-4

وسائل اإلعالم يف اجملتمع تؤدي إىل ضعف أو غياب االدراك االنتقائي، ترى "نيومان" أن هنالك مسات لعمل 
وتشري لقوة وسائل اإلعالم اليت تظهر من خالهلا اإلمكانية يف تغيري االجتاهات، حيث أشارت إىل ثالث متغريات 

 أساسية تساهم يف تأثري وسائل اإلعالم وهي كاآليت:

الم على االنسان وحتاصره يف كل مكان باعتبار وسائل اإلع حيث تسيطر وسائل اإلعالم الشمولية والشيوع: -
مصدرا معلوماتيا أينما كانت، فهي املهيمنة على البيئة املعلوماتية املتاحة يف حميط االفراد، حبيث يكون من 

 الصعب على الفرد جتنبها واهلروب من رسائلها.

، حيث وكثرة التكرار يؤدي إىل تقوية التأثريإن تراكم وسائل اإلعالم التأثير التراكمي من خالل التكرار:  -
متيل وسائل اإلعالم إىل تقدير رسائل متشاهبة ومتكررة من خالل خمتلف الربامج والعروض، واليت تؤدي إىل 

 تأثريات على املتلقني على املدى البعيد.

على احملتوى الذي  محيث يؤثر تشابه القيم اليت يتمسك هبا العاملون يف وسائل اإلعال التجانس واالتفاق: -
يقدمونه، فينتج أيضا مشاهبة هلا، وترى أن هذا التجانس واالتفاق حيدث من خالل املمارسة اليومية وإجراءاهتا، 

 2مما يزيد من قوة تأثريها على املتلقني.

 االنتقادات الموجهة للنظرية:-9-5

األمريكية إىل أن مفهوم األقلية الصامتة يفتقد للدقة، فقد اشارت إحدى الدراسات  أشارت بعض الدراسات -
األمريكية إىل أن األقلية املعارضة النتخاب الرئيس "جورج بوش" يف محلة انتخابات الرئاسة األمريكية سنة 

 م مل تكن تؤثر عدم النقاش، وكذلك الصمت مع اآلخرين حول احلملة االنتخابية.9111

بعض الباحثني يف افرتاض املضمون املتسق واملتكرر لوسائل اإلعالم، على األقل يف وجود الدميقراطيات يشك  -
الغربية اليت تتعدد فيها اآلراء واملصاحل، ويصعب على وسائل اإلعالم أن تتبىن اجتاها واحدا ثابتا من القضايا 

 املثارة لفرتة زمنية طويلة.

 عن رأي األغلبية، بل تعكس أحيانا رأي األغلبية املزيفة اليت تروج هلا.وسائل اإلعالم ال تعرب بالضرورة  -
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من الصعب تفسري عملية تكوين الرأي العام مبعزل عن دور املعلومات اليت حيصل عليها الفرد من البيئة  -
 السياسية واالجتماعية احمليطة.

ية رجع لعدم االملام الكايف بالقضال يرجع صمت األفراد بالضرورة للخوف من العزلة االجتماعية، وإمنا ي -
1املطروحة للنقاش، أو جبهلهم هبا أصال.

 

  نظرية حارس البوابة اإلعالمية-7

 نشأة النظرية وتاريخها :-7-1

 اليت نقصده، هي دراسة روسنتإن أول دراسة تتناول بالشرح قطاعا من القائمني باالتصال باملعىن الذي  -
وتعترب دراسة كالسيكية عن سيكولوجية  9191سنة -مراسلي واشنطن-ظهرت يف الواليات املتحدة حتت عنوان

نشرت جملة )الصحافة( ربع السنوية اليت تصدر يف والية "أيوا" بالواليات  9199املراسل الصحفي. ولكن يف سنة 
دة ملواكي. وكان من املمكن أن تفتح هذه الدراسة الباب إلجراء مماثلة عن املتحدة دراسة مهمة عن العاملني جبري

املؤسسات األخرى. ولكن مضت فرتة طويلة دون أن تظهر أحباث تتناول بالدراسة القائمني باالتصال ومؤسساهتم، 
ت دفعة قوية أعط إىل أن نشر الباحث األمريكي "ديفيد مانج وايت" دراسته )حارس البوابة وانتقاء األخبار( اليت

 .(2)للبحث يف هذا اجملال املهم

ا أصبح ( يف تطوير مكرت لوينويرجع الفضل إىل عامل النفس النمساوي األصل، األمريكي اجلنسية ) -
 .(3)راسة البوابةحيعرف بنظرية )حارس البواية( اإلعالمية. فدراسات لوين تعترب من أفضل الدراسات املنهجية يف جمال 

يقول لوين: أنه على طوال الرحلة اليت تقطعها املادة اإلعالمية حىت تصل إىل اجلمهور، هناك نقاط أو  -
)بوابات( يتم فيها ختاذ قرارات مبا يدخل وما خيرج، وإنه كلما طالت املراحل اليت تقطعها األخبار حىت تظهر يف 

الم، ازدادت املواقع اليت يصبح فيها متاحا لسلطة فرد أو عدة أفراد تقرير ما إذا كانت الرسالة ستنتقل وسيلة اإلع
بنفس الشكل، أو بعد إدخال بعض التغيريات عليها، هلذا يصبح نفوذهم كبريا يف انتقال املعلومات، إن دارسة 

تلفة، على ك األفراد الذين يسيطرون يف نقاط خم)حارس البوابة( هي يف الواقع دراسة جتريبية ومنتظمة لسلوك أولئ
 .(4)مصري القصص اإلخبارية

؟ أهنم الصحفيون الذين يقومون جبمع األنباء، وهم مصادر gate keepersولكن من هم حراس البوابة  -
ن من ون على إدراك واهتمام أفراد آخرياألنباء الذين يزودون الصحفيني باألنباء، وهم أفراد اجلمهور الذين يؤثر 
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 .(1)اجلمهور للمواد اإلعالمية. كل أولئك حراس بوابة، يف نقطة ما أو مرحلة ما من املراحل اليت تقطعها األنباء

عديدة  حلولقد كانت هناك دراسات "بريد" و "كارتر" وغريهم أشارت إىل أن الرسالة اإلعالمية متر مبرا -
وهي تنتقل من املصدر حىت تصل إىل امللتقى، وتشبه هذه املراحل السلسلة املكونة من عدة حلقات. فاالتصال هو 
جمرد سلسلة متصلة احللقات، وأبسط أنواع السالسل هي سلسلة االتصال املواجهي بني فردين، ولكن هذه السالسل 

ر املعلومات بالعديد من احلق  أو األنظمة املتصلة كما هو يف حالة االتصال اجلماهريي تكون طويلة جدا حيث مت
 احلال يف الصحف والراديو.

والتلفزيون. فاحلدث الذي يقع يف اهلند مثال مير مبراحل عديدة قبل أن يصل إىل القارئ أو املستمع أو  -
رب مما يدخل قد يكون أكاملشاهد يف مصر أو الواليات املتحدة، وقدر املعلومات الذي خيرج من بعض تلك احللقات 

فيها، وهذا ما يطلق عليه "شانون أجهزة التقوية" ويقول "كريت ليوين" أن هناك يف كل حلقة فردا يقرر ما إذا كانت 
الرسالة ستمرر كما هي، أم سيزيد عليها أو حيذف منها أو يلغيها متاما. ومفهوم "حراسة البوابة" يعين السيطرة على 

لة لة االتصال حبيث يصبح حلارس البوابة" يعين السيطرة على مكان اسرتاتيجي يف سلسمكان اسرتاتيجي يف سلس
 . (2)االتصال حبيث يصبح حلارس البوابة سلطة اختاذ القرار فيما سيمر من خالل بوابته

 مفهوم حارس البوابة:-7-2

كريت ليوين، وحراس البوابات هم أشخاص أو مجاعات   استعمل هذا املفهوم ألول مرة من قبل عامل النفس -
 .(3)من األشخاص الذين يتحكمون يف سري املواد اإلخبارية يف قناة االتصال

وحارس البوابة ميكن أن يكون منتجا سينمائيا يقوم بقطع املشهد مثال. ويعترب القائم باالتصال داخل  -
أحد العناصر الفاعلة يف نظام العمل الذي يدمي أوال إىل جمموعة من السياسيات اليت يرمسها  املؤسسة اإلعالمية

أصحاب امللكية أو القائمون عليها، وتتفق مع أهدافهم من إنشاء هذه املؤسسات، ويعترب التزامه هبذه السياسات 
 .(4)ضرورة الستمرار املؤسسة

 ارس البوابة:وظائف ح-7-3

 حتديد املعلومات، عن طريق حترير هذه املعلومات قبل بثها.-9 -

 زيادة كمية املعلومات عن طريف توسيع بيئتها اإلعالمية. -8 -

 .(5)إعادة ترتيب، او إعادة تفسري املعلومات-9 -

اليت يصدرها  أو العوامل اليت تتحكم يف القراراتوأشار ليوين إىل أن فهم وظيفة البوابة، يعين فهم املؤشرات  -
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حارس البوابة ويف إحدى املصادر ذكر ان نظرية حارس البوابة هي طول الرحلة اليت تقطعها املادة اإلعالمية حىت 
تصل إىل اجلمهور املستهدف، حيث توجد نقاط، بوابات، يتم فيها اختاذ القرار مبا يدخل وما خيرج، وكلما طالت 

ل اتلي تقطعها األخبار لتظهر يف الوسيلة اإلعالمية، تزداد املواقع اليت يقرر فيها الفرد أو عدة أفراد عما إذا  املراح
(1)كانت الرسالة ستنقل أم ال؟

 

 الخصائص التي يجب أن تتوافر لدى حارس البوابة:-7-4

 على عنصرين أساسيني مها:املصداقية: يعتمد قياس القائم باالتصال -9 -

 اخلربة.-أ -

 .(2)زيادة الثقة بالقائم باالتصال-ب -

فاخلربة هي مدركات املتلقي عن معرفة القائم باالتصال لإلجابة الصحيحة، أما الثقة فهي إدراك املتلقي عن  -
 .القائم باالتصال بأنه يشارك يف االتصال بشكل موضوعي دون حتيز

 اجلاذبية: هناك حمددات خاصة هلذا املفهوم تتمثل يف التشابه والتماثل.-8 -

قوة املصدر: قد ال ميلك البعض املصداقية أو اجلاذبية، ولكن يظل هلم التأثري يف تغري اجتاهات األفراد -9 -
 .(3)وسلوكياهتم، فهؤالء يكون لديهم القوة

 ب توافرها في القائم باالتصالالشروط الواج-7-5

 االنصات(-القراءة-احملادثة-توافر مهارات االتصال )الكتابة-9 -

 اجتاهات القائم باالتصال حنو نفسه وحنو املوضوع وحنو املتلقي.-8 -

 مستوى معرفة املصدر وختصصه باملوضوع.-9 -

 .(4)ارمركز القائم باالتصال يف إطار النظام االقتصادي والثقايف وطبيعة األدو -9 -

 المعايير التي تؤثر على حارس البوابة:-7-1

 معايري اجملتمع وقيمه وتقاليده.-9 -

 معايري ذاتية )عوامل التنشئة االجتماعية والتعليم واالجتاهات وامليول(.-8 -

 العمل وضغوطه(.معايري مهنية )سياسة الوسيلة االعالمية ومصادر األخبار املتاحة وعالقات -9 -

 .(5)معايري اجلمهور-9 -
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 مستويات العالقة بين المصدر والقائم باالتصال:-7-9

املستوى األول، الذي يعرب عن حالة االستقالل الكامل بني النظم االجتماعية املختلفة، فال يوجد تأثري -9 -
 املصدر إىل القائم باالتصال بكونه رمسيا.أليهما على اآلخر، ويتسم تدفق املعلومات من 

 املستوى الثاين، االعتماد املتبادل بينهم.-8 -

 املستوى، الثالث، االعتماد الكامل على مصدر.-9 -

، 9111عام  kurt lewinظهرت نظرية )حارس البوابة(، يف النصف الثاين من القرن العشرين على يد  -
 اإلعالمية تتعرض خالل رحلتها إىل اجلمهور لنقاط تفتيش ومتحيصفهو الذي طّور النظرية، وأثبت أن الرسالة 

 وتدقيق،ـ وهي عملية تتأثر بالقوى احمليطة حبارس البوابة.

هذه النظريّة مجيلة جّدا، وفاعلة جّدا، ومؤثرة جّدا، إذا كان )حارس البوابة( يعي حجم املسؤولية اإلعالمية،  -
عيسة جدا، جلمهور املستهدف، وتنسجم مع قيمه وثقافته، وهي يف املقابل تويدرك أمهية )فلرتهتا( لتتوافق مع هوية ا

إذا استغل هذا )احلارس( وظيفته يف مترير أهوائه، أو حتقيق مصاحله، أو تطويع )البوابة( لتسلل من خالهلا األجسام 
 فكره.و الغريبة، واألفكار الرديئة اليت تقّوض اجملتمع، وتنخر يف بنائه الثقايف، وهتدد هويته 

إن الرسالة مبا حتمله من معاين متر بعدة مراحل حىت تثل عند اجلمهور، ويف كل مرحة من هذه املراحل هناك  -
شخص حيدد ما الذي يعرض ويتم استبعاده، وهذا الشخص هو كحارس للبوابة، وبالتايل ففي وسائل اإلعالم هناك 

ايل وفق مقاييس اإلعالمي أو املؤسسة اإلعالمية، وبالت من هو قيم عليها، وحيدد ما يتم عرضة أو ما يتم استبعاده
التأثري يف اجملتمع هو ناتج عن التأثر بأفكار واختيارات وقواعد وقيم حارس البوابة ألنه هو الذي حيدد املواضيع 

 املطروحة.

تشابه دوره ي فتأثري هذه الوسائل يأيت من خالل دور حارس البوابة يف مساحه هلذه الرسائل أو منعه هلا. وهنا -
 مع دور قائد الرأي ولكنه يف حالة قادة الرأي فإن االتصال مجاهريي ومن خالل وسائل اإلعالم.

 مثال: -

تنتقل الرسالة حسب أهواء ونظرة حارسة البوابة. فاحملرر ينتقل احلدث حسب رأيه الشخصي ويعطيه لرئيس  -
ن هناك عدة أو يغريه. ويف هذه املراحل املختلفة يكو التحرير، وهذا يعرض ويسمح ما يناسبه، وما ال يناسبه يلغيه 

حراس للبوابة. والشكل املسموح به ليس فقط يف كمية الرسالة،  ولكن  أيضا يف كيفية  الرسالة، وهذا هو مفهوم 
 .(1)التأثري حسب نظرية حارس البوابة

 ر على حارس البوابة اإلعالمية:العوامل اتلي تؤث-7-9

 :قيم المجتمع وتقاليده- -

يؤثر  النظام االجتماعي بقيمه ومبادئه على القائمني باالتصال، فقد يضحي القائم باالتصال، أو وسائل  -
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 اإلعالم أحيانا بالسبق الصحفي بسبب قيم اجملتمع وتقاليده.

 المعايير الذاتية للقائم باالتصال: -

والسمات الشخصية للقائم باالتصال دورا هاما مثل: النوع، العمر، والدخل، والطبقة تلعب اخلصائص  -
 االجتماعية، والتعليم، واالنتماءات الفكرية أو العقائدية، ويؤثر االنتماء يف طريقة التفكري واختاذ القرار.

 المعايير المهنية للقائم باالتصال:- -

ياسة املؤسسة هنية اليت تؤثر يف عمله وتؤدي إىل توافقه مع سيتعرض القائم باالتصال للعديد من الضغوط امل -
 اإلعالمية اليت ينتمي إليه، وذلك على النحو التايل:

سياسة املؤسسة اإلعالمية تتعدد ضغوط املؤسسة وتتمثل يف عوامل خارجية )وجود حمطات منافسة( وداخلية  -
ق يف الوسيلة اإلعالمية السياسية التحريرية عن طريوالنظم اإلدارية( فلك لوسيلة العاملون -مثل )منط امللكية

 االستيعاب التدرجيي بدون تعليمات مباشرة.

ويتم ذلك من خالل: قراءة اجلريدة، أحاديث الزمالءـ عن طريق العاملني القدامى. وهناك العديد من  -
لك العقاب، شعور ه ألنه مياألسباب اليت جتعل الصحفي. خيضع لسياسة الوسيلة اإلعالمية منها توقع املالك طاعت

الصحفي بأن هذه الوسيلة عمله، تطلعات الصحفيني لتحقيق أرباح أكرب  عن طريق الوسيلة، عدم وجود تكتل 
 .(1)ملعارضة سياسة الوسيلة

 مصادر األخبار: -

صادره. ، وصعوبة استغنائه عن مأشارت أغلب الدراسات إىل إمكانية استغناء القائم باالتصال عن مجهوره -
 ويتمثل تأثري املصادر على القيم اإلخبارية واملهنية فيما يلي:

 تقوم وكاالت األنباء بتوجيه االنتباه على أخبار معينة بطرق عديدة.- -

االت األنباء سجال تصدر وك -تؤثر وكاالت األنباء على طريقة توزيع وسائل االتصال ملراسليها وتقييمهم - -
 باألحداث املتوقع حدوثها. يوميا

 تقلد الصحف الصغرى الصحف الكربى يف أسلوب اختبار املضمون.- -

 عالقات العمل وضغوطه:- -

 يرتبط القائم باالتصال مع زمالئه يف عالقات تفاعل، ختلق مجاعة أولية. -

 ويتوحدون فيما بينهم ويعمل الصحفي على هذه اجلماعة، ودعمها، كما يتضح التنافس على السبق -
 الصحفي و وكسب الثقة.

 معايير الجمهور:- -

الحظ الباحثان )شوملان( و)إثيل( أن اجلمهور يؤثر على القائم باالتصال والعكس صحيح. حيث يؤثر  -
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 اجلمهور بتقبله للخرب على القائم باالتصال ونوعية األخبار اليت يقدمها.

 حراسة البوابة اإلعالمية: -

ا، اإلعالمية هي العملية اليت من خالهلا يتم تصفية املعلومات إلعالهنومبوجب ما تقدم فإن حراسة البوابات  -
سواء بالنشر أو اإلذاعة أو االنرتنت من خالل أية وسيلة اتصال أخرى. ويتم استخدام النظرية األكادميية حلراسة 

ية وعلم م السياسالبوابات اإلعالمية يف العديد من جماالت الدراسة، ومنها دراسات االتصاالت والصحافة والعلو 
االجتماع. وقد ركزت النظرية يف األصل على وسائل اإلعالم اليت تتسم بديناميكية قليلة إىل كثرية، ولكنها تركز اآلن 
على معاجلة االتصال املباشر أيضا، فضال عن العديد من العوامل الديناميكية املتأصلة يف شبكة االنرتنت. وقد مت 

. وحتدث حراسة البوابات 9199لى يد عامل النفس االجتماعي كورت ليفني يف عام طرح النظرية للمرة األوىل ع
يت بدءا من اختاذ املراسل القرار فيما يتعلق باختيار املصادر ال-اإلعالمية على مجيع مستويا هيكل وسائل اإلعالم

باعتها أو تغطيتها، ر اليت سيتم طسيتم إدراجها يف خرب ما، ومرورا باختاذ احملررين القرار فيما يتعلق مباهية األخبا
وتتضمن مالكي وسائل اإلعالم واملعلنني أيضا. كما قد يقوم األفراد بدور يف حراسة البوابات اإلعالمية، عن طريق 

 .(1)البت يف املعلومات اليت سيتم إدراجها يف الربيد اإللكرتوين او يف مدونة، على االنرتنت

 التعريف بحراسة البوابات اإلعالمية:

من  هي عملية اختيار عدد ال حيصى»وفقا لباميال شوماكر وتيم فوس، فإن حراسة البوابات اإلعالمية  -
املعلومات وصياغتها يف عدد حمدود من الرسائل تصل إىل الناس كل يوم وهذا حمور دور اإلعالم يف احلياة العامة 

حتدد هذه العملية املعلومات اليت يتم اختيارها فقط، ولكن أيضا احملتوى وطبيعة الرسائل مثل األخبار احلديثة. ال 
 «.اليت ستتم إذاعتها

عند ممارسة وظيفة "املراقبة"، يكون لدى كل وكالة إخبارية عدد كبري جدا من األخبار اليت جيذب انتباهنا -9 -
 باء وجمموعة متنوعة من مصادر أخرى.إليها الصحفيون يوميا، فضال عن وكاالت األن

نظرا لعدد من االعتبارات العملية، ال يوجد سوى مقدار حمدود من الوقت أو املساحة املتوفرة يف أي -8 -
وسيلة إعالم يتم استخدامها يف عروضها اليومية من األخبار اليت تقدمها إىل مجهورها. وما تبقى من املساحة جيب 

 احملتوى. أن خيصص لإلعالن وغريه من

يف داخل أي مؤسسة إخبارية يوجد منظوري إخباري، وثقافة داخلية تتضمن جمموعة معقدة من املعايري -9 -
ة معايري تستند إىل االحتياجات االقتصادية للوسيلة اإلعالمية، فضال عن السياسي-للحكم على قصة إخبارية معينة

حول واجبات  يم خاصة بطبيعة اجلمهور املعين، واملعتقداتالتنظيمية، وتعريفات تتعلق باألمهية االخبارية، ومفاه
 السلطة الرابعة للصحفيني.

يستخدم هذا املنظوري اإلخباري ومعايريه املعقدة كل من احملررين ومديري األخبار وغريهم من املوظفني -9 -

                                                            
 .992بق، ص عبد الرزاق الدليمي، املرجع السا( 1
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إلعالم وأذواق يلة االذي حيددون عدد األخبار احملدود لعرضها على اجلمهور، وترميزها بطرق تليب متطلبات وس
 اجلمهور.

لذلك يصبح املوظفون يف املؤسسات اإلخباري حارسي بوابات إعالمية، حيث يسمحون مبرور بعض -2 -
 .(1)االخبار ومينعون أخرى، وبالتايل يتم تقييد ومراقبة وتشكيل معرفة العامة حبقيقة احلديثة اليت يقع بالفعل

 تاريخية:معلومات  -

وقد مت تناول نظرية حراسة البوابات اإلعالمية يف الدراسات بوصفها عملية إخبارية يف وقت مبكر منذ عام  -
 the"، على الرغم من أهنا مل تكن قد أعطيت بعد اسم نظرية رمسية. ويف كتابة "الصحافة املهاجرة" 9188

immigrant"  حداث اليت تقع ويسجلها املراسلون الصحفيونمن بني مجيع األ»يوضح بارك هذه العملية قائال 
ووكاالت األنباء يوميا، خيتار احملرر بعض األخبار اليت يعتربها أكثر أمهية أو أكثر إثارة لالهتمام من غريها للنشر. 

 وما يتبقى يكون مصريه إىل النسيان وسلة املهمالت. فهناك كمية هائلة من األخبار "يتم إمهاهلا" كل يوم.

" القوى وراء العادات الغذائية وطرق 9199مت تعريف نظرية حراسة البوابات اإلعالمية يف كتاب لوين" ورمسيا -
ومن خالل العمل أثناء احلرب العاملية الثانية، أجرى  ( forces bhind habits and methodes of change)التغيري 

ية اليت تغري هبا منط الغربية الوسطى لتحديد الكيف كورت لوين حبثا ميدانيا يف البداية بني ربات البيوت يف املنطقة
 .(2)استهالك أسرهم للغذاء خالل هذه الفرتة من احلرب بفعالية

وقد اكتشفت لوين أنه حىت ينتقل الغذاء من متجر أو حديقة إىل مائدة الطعام، فإنه قد مر بالعديد من  -
 فة.  ففي الوقت الذي كان يعتقد الرجال أهنم يسيطرون على مجيع القرارات املنزلية، وجدعمليات صنع القرار املختل

لوين أن "الغذاء ال يتحرك بواسطة قوة دفع خاصة به. فدخول قناة أو عدم دخوهلا واالنتقال من قسم آلخر يتأثر 
عض ه احلالة ربة منزل، أو يف ببنظرية "حراسة البوابات اإلعالمية" وعادة يكون حارس البوابة اإلعالمي يف هذ

 .(3)االحيان اخلادمة يف املنازل األكثر ثراء

وأظهرت أحباث لوين أنه يتساوى مجيع أفراد العائلة عند اختاذ القرارات اخلاصة بالطعام، وأن الزوجة اليت  -
رت البوابات وفقا العتبارات متنوعة. وأصبحت دراسة لوين اليت نشعادة ما تشرتي وتعد الطعام تتحكم يف هذه 

قدم خالهلا فكرة التغذية الراجعة يف عملية صنع القرار داخل  9191دافعا لكتابة مقالة أخرى عام  9199عام 
 اجملموعة، واليت تعقد دور حارس البوابة اإلعالمي.

قد تتنوع  مها خارس البوابة اإلعالمي يف صنع القراراتوتشري النتائج إىل أن جمموعة االعتبارات اليت يستخد -
 اعتمادا على اعتبارات اجملموعة.

، مت تطبيق نظرية حراسة البوابات اإلعالمية رمسيا على األخبار. وقد درس وابت العوامل 9120ويف عام  -
                                                            

 . 999عبد الرزاق الدليمي، ص ( 1

 . 991عبد الرزاق الدليمي، ص ( 2

 . 991عبد الرزاق الدليمي،املرجع السابق، ص ( 3
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ايت مبحرر، وهو اتصل و  اليت يأخذها احملرر يف اعتباره عند البت يف أي األخبار سوف تنشر وأيها ال ينشر. وقد
عدد يف مدينة تقع يف  90000عاما كمحرر لصحيفة صباحية توزع  82رجل يف منتصف األربعينات ويتمتع خبربة 

 نسمة، ويدعى السيد جيتس. 900000الغرب األوسط عدد سكاهنا 

ب بوقد احتفظ احملرر جبميع النسخ اتلي رفضها من الصحيفة. وبعد مناوبته. كتب مالحظات حول س -
 رفض هذه األخبار، على افرتاض أنه ال يزال يتذكر السبب.

وأراد وايت معرفة ما إذا كانت هذه القرارات شخصية تعتمد على جمموعة خربات احملرر نفسه واجتاهاته  -
 وتوقعاته من عدمه. وجد وايت أن الرفض ميكن تصنيفه بطريقتني:

 الرفض على أساس أهنا غري جديرة بالنشر.-9 -

 لى أساس تقارير لنفس الشيء. وهذه االعتبارات تتوافق مع ما نسميه قواعد األخبار اليوم.الرفض ع-8 -

ومع ذلك اعرتف السيد جيتس بتفضيله األخبار السياسية على غريها من األنواع، حيث يسعى إىل جتنب  -
تضمن حقائق أو وال ت اإلثارة، وال يفضل نشر أخبار االنتحار، ويفضل  بدال منها األخبار اليت تعتمد على السرد

أرقاما، كما أهنا مل يكن حيب إعطاء مساحات ألخبار الفضائح اليت كانت تتسبب يف حدوثها الكنيسة الرومانية 
 .(1)الكاثوليكية يف ذلك الوقت

 

 نموذج حراسة البوابات اإلعالمية: -

 .9199المية يف مقالته عام حدد لوين العديد من أجزاء عملية حراسة البوابات اإلع -

 تتحرك املعلومات خطوة خبطوة عرب القنوات. وتباين عدد القنوات ومقدار الوقت يف كل قناة.-9 -

 جيب أن متر املعلومات من "بوابة" لتنتقل من قناة للتالية، وهكذا-8 -

قاومة متتحكم القوى يف القنوات. فقد تكون هناك قوات نفسية معارضة تسبب الصراع الذي خيلق -9 -
 للحركة عرب القناة. وإضافة غلى ذلك.

 قد يكون هناك العديد من القنوات اليت تؤدي إىل نفس النتيجة النهائية.-9 -

 .(2)قد تتحكم عوامل خمتلفة يف القنوات وتكون مبثابة حراس يف أوقات خمتلفة-2 -

 
 
 

 

                                                            
 . 991املرجع نفسه، ص ( 1

 . 991عبد الرزاق الدليمي، ص ( 2
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