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 علميةدراسة  عنوان المداخلة: النظرية كضابط منهجي للباحث في

 أنموذجا  شباعاتنظرية االستخدامات واإل

 ثامن: أنموذج تطبيقي لنظريات اإلعالم )إحدى النظريات كنموذج..( المحور ال

 
 اإلشكالية:

يستدعي البحث العلمي التقيد بإجراءات وقواعد وضوابط زلددة تكوف إطارا مرجعيا يعتمده الباحث يف        

اعلية وظيفية، وال ميكن أف يستغين اجناز حبثة أو دراستو الف العالقة بٌن النظرية والبحث العلمي عالقة تبادلية تف

أحدذنا عن اآلخر. وبطبيعة احلاؿ ال ميكن خوض غمار البحث العلمي من دوف منهج علمي ومن دوف مرتكز 

 نظري يضبط عمليات البحث لتسهيل العملية على الباحث للمضي قدما دوف تيو أو ضياع.



أن  وتشتمل النظرية على رلموعة من القضايا ادلنتجة وذات الفائدة، ينبغي أف تتوافر فيها شروط أربعة: "      

منها تعميمات،  أومتسقة الواحدة مع األخرى، ويمكن أن تستقر  تكون مستندة إلى أفكار محددة تماًما،

 ". لى توسيع نطاق المعرفةوتقود الباحثين إلى مجموعة من المالحظات والتعميمات التي تؤدي إ

ُتصاغ النظرية يف   تعترب النظرية ذترًة لدراسات مستفيضة للوقائع والظواىر تقدـ رؤية منهجية منظمة لواقع ما،و    

 .شكل رلموعة من ادلصطلحات والتعريفات واالفرتاضات ادلرتابطة بعضها ببعض

تسعى  ، كماحتديدىا والتنبػػؤ مبا يعرتيها من تغًناتترتجم النظرية عالقة ثابتة بٌن متغًنات بعينها هبدؼ و    

 .1النظرية للقفز وراء اجملهوؿ بدافع التنبؤ واالستكشاؼ

وتعرتض الباحثٌن صعوبات كبًنة ليس يف اختيار النظرية اليت تتناسب مع دراساهتم ولكن يف آليات تطبيق النظرية 

 يف ثنايا الدراسة .

شباعات وىي من أشهر النظريات وأكثرىا استخداما يف علـو يارنا على نظرية االستخدامات واإلوقد وقع اخت   

وقد  ،اإلعالـ واالتصاؿ ألهنا متعلقة بشكل كبًن بالدراسات اليت تفسر العالقة بٌن وسائل اإلعالـ واجلمهور

 تناولنا يف ىذه ادلداخلة العناصر التالية:

        مفهوم النظرية 

  ظرية العلمية                   ظائف النو 

 اختيار النظرية وعالقتو بالدراسة   

 شباعات وفروضهانظرية االستخدامات واإل 

 إسقاطات النظرية على أجزاء الدراسة  
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 مفهوم النظرية:أوال: 

ىي ىيكل أيديولوجي منتظم يتصوره اخلياؿ ( Scientifique théorie: النظرية العلمية )باإلجنليزية   

البشري ضمن نطاؽ واسع، ويشمل رلموعة من القوانٌن التجريبية اليت من شأهنا تنظيم األشياء واألحداث، اليت 

وتقـو النظرية العلمية بشرح ىذه القوانٌن بطريقة عقالنية وعلمية، ويستخدـ العلماء  ،دتت مالحظتها وعرضها

النظرية العلمية لتفسًن األشياء واألحداث، حبيث إذا كانت ىذه القوانٌن دقيقة فيمكن  بيانات االنتظاـ يف

اعتبارىا قوانٌن جتريبية تعرب عن استمرار العالقات بٌن األشياء أو اخلصائص ادلالحظة، وتكوف قادرة على تلبية 

قادرة على  التجريبيةالقوانٌن الفضوؿ عن طريق الكشف عن النظاـ يف سلوؾ األشياء أو األحداث، وحينها تكوف 

تقدمي خطة منهجية لتفسًن حصوؿ األشياء واألحداث. باإلضافة إىل ذلك، يستخدـ العلماء ادلالحظات 

النظرية العلمية  والتجارب الدقيقة وادلخططات التفسًنية ادلنهجية )نظريات( يف زلاولة لتفسًن األشياء واألحداث.

 .1واخلربة احلسية
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  :العلمية بالنقاط التاليةوظائف النظرية  - أ

تساعد النظرية على نضوج واكتماؿ العلم ، فجميع العلـو الطبيعية واالجتماعية مكونة دنن نظريات   -1

اختصاصية هتتم بتفسًن وتوضيح اجلوانب ادلختلفة دلواضيعها وموادىا العلمية وادلنهجية . فكلما كانت نظريات 

ف العلم ناضجاً وقادراً على تفسًن ظواىره وعالقاتو وتفاعالت عناصره اليت علم من العلـو كثًنة ومتشعبة كلما كا

هتتم بدراستها وحتليلها . وكلما كانت نظريات العلم قليلو وضعيفة كلما كاف العلم فتياً وغًن قادر على تفسًن 

 . عظواىره وعناصره التكوينية وبالتايل غًن متمكن من معاجلة مشاكل وسلبيات اإلنساف واجملتم

تتكوف النظرية من ادلفاىيم وادلصطلحات الفنية اليت ال غىن عنها ألي علم من العلـو . وعندما تتكاثر   -2

إف كل مفهـو  وتتضاعف النظريات تزداد ادلفاىيم وادلصطلحات اليت تكتنفها النظريات وتنمو العلـو دنواً سريعاً .

أو مصطلح يتضمن خربة اجتماعية وعلمية طويلة، وىو مبثابة تلخيص لكثًن من احلقائق اليت تتكوف منها النظرية 

 . العلمية

تقـو النظرية العلمية بتفسًن الظواىر الواضحة والغامضة والتفاعالت األساسية والثانوية والعوامل ادلوضوعية    -3

ومثل ىذا التفسًن والشرح ميكن العلم من استيعاب ادلشكالت والتناقضات اليت تقع يف  والذاتية لعلم من العلـو .

حقل من حقوؿ اجملتمع . وبعد استيعاهبا واإلدلاـ جبوانبها تستطيع معاجلتها معاجلة موضوعية تدفع اجملتمع إىل 

 . التطور والنمو واالزدىار

كما حتدد نوع احلقائق اليت ينبغي أف يتجو إليها الباحث يف   حتدد النظرية ميادين الدراسة يف سلتلف العلـو ، -4

 . 1ميداف دراستو. وبدوف النظرية تتداخل ميادين البحث وتتالشى احلدود اليت تفصل بعضها عن البعض اآلخر
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 وعالقتو بالدراسة:  اختيار النظرية - ب

 : ار النظرية يف البحوث االجتماعية على عناصر رئيسية ىيييعتمد اخت

 مثال فقط       "ث"أثر التفكك األسري على انحراف األحدا)الدراسة(.  عنوان البحثػػ  1

 . ػػ حتديد ادلتغًن التابع وادلستقل 2

 دائماً يكتب ادلتغًن ادلستقل أوالً مث التابع، ففي ادلثاؿ السابق " أثر التفكك األسري على احنراؼ األحداث

   ادلتغًن ادلستقل: التفكك األسري

   غًن التابع: احنراؼ األحداثادلت

  إذاً يكوف تركيز الدراسة يف اإلطار النظري على ادلتغًن التابع، احنراؼ األحداث

حتوي ادلشكلة على عرض سلتصر للبحث باإلضافة إىل بعض اإلحصائيات واذلدؼ العاـ  :مشكلة البحثػػ  3

  1. للدراسة وما الذي ميكن أف تسهم فيو ىذه الدراسة

 :الدراسات السابقة -4 

معينة،  زاوية   سواء ادلتعلقة بنفس ادلوضوع أو القريبة منو، الف كل باحث من ادلفرتض أف يتناوؿ ادلشكلة من     

بالرجوع إىل الدراسات السابقة نستطيع صياغة األىداؼ والتساؤالت والفروض ، ومن مث خنتار النظرية ادلناسبة 

 .سبق بناء على ما

 .البد أف تعرب األىداؼ عن عالقة بٌن متغًنين  ث :أىداف البح -5

 .الدراسة ادليدانية  االستمارة أو ادلقابلة  -6

 

                                                                                                                                                                                                 

 
 ، 08/12/2018الزيارة، تاريخ  ادلنتدى العريب للعلـو االجتماعية، النشر،  ختيار النظرية يف البحوث االجتماعيةا1 
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 شباعات:نظرية االستخدامات واإلثانيا: 

بدراسة االتصاؿ اجلماىًني دراسة وظيفية منظمة، فخالؿ عقد  هتتم نظريػة االستخدامات واإلشباعات

الثالثينات واألربعينيات من القرف العشرين أدى إدراؾ عواقب الفروؽ الفردية والتباين االجتماعي على إدراؾ 

وال من السلوؾ ادلرتبط بوسائل اإلعالـ إىل بداية منظور جديد للعالقة بٌن اجلماىيػر ووسائل اإلعالـ وكاف ذلك حت

رؤية اجلماىًن على أهنا عنصر سليب غًن فعاؿ إىل رؤيتها على أهنا فعالة يف انتقاء أفرادىا لوسائل ومضموف مفضل 

 .1من وسائل اإلعالـ

مبثابة نقلة فكرية يف رلاؿ دراسة تأثًن وسائل االتصاؿ، حيث يعد النموذج البديل لنموذج نظريػة عد ت

التأثًنات التقليدي الذي يركز على كيفية تأثًن وسائل االتصاؿ على تغيًن ادلعرفة واالجتاه والسلوؾ، بينما يركز 

ع واحتياجات اجلمهور اإلنسانية، مدخل االستخدامات واإلشباعات على كيفيػة استجابة وسائل االتصػاؿ لدواف

ويتميز اجلمهور يف إطار ىذا ادلدخل بالنشاط  واالرنابية، والقدرة على االختيار الواعي والتفكًن، وبذلك يتغًن 

 .2ادلفهـو التقليدي للتأثًن والذي يعين مبا تفعلو وسائل اإلعالـ باجلمهور، إىل دراسة ماذا يفعل اجلمهور بالوسيلة

دراسات التقليديػة لتأثًن وسائل اإلعػالـ واالتصاؿ فإف ىذا ادلدخل يأخذ يف االعتبار زبوف مقارنػة بال

وسيلة اإلعالـ )ادللتقى( كنقطة بدء بدال من أف تكوف الرسالة اإلعالمية ىي نقطة البدء، مث خيربنا عن سلوكو 

احثوف أف األفراد يوظفوف بفعاليػة مضامٌن االتصايل فيما يتعلق بتجربة الفرد ادلباشرة مع وسائل االتصاؿ. ويرى الب

رسائػل اإلعػالـ واالتصاؿ بدال من أف يتصرفوا سلبيا اجتاىها، ومن مث فإف ىذا ادلدخل ال يفرتض وجود عالقة 

مباشرة بٌن الرسائل والتأثًنات على اجلمهػور، ويفتػرض بدال من ذلك أف اجلمهور يستخدموف الرسائل ألمور  

 خدامات تلعب كعوامل وسيطة يف عملية التأثًن.كثًنة، وتلك االست
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يؤمن مدخل االستخدامات واالشباعات أف للجمهور إرادة يستطيع من خالذلا حتديد أي الوسائل  يستخدـ وأي 

زلتوى خيتاره ويركز ادلدخل على الدوافع اخلاصة، ويفرتض أف احملتوى األكثر فعالية لوسائل االتصاؿ ال يستطيع 

شخص غًن ادلستخدـ الوسيلة يف اإلطار النفسي االجتماعي الذي يعيش فيو، حيث دتثل قيم التأثًن على ال

واىتمامات وأدوار األفراد االجتماعية العامل احلاسم يف اختيار األفراد لوسيلة االتصاؿ ولنوع ادلضموف ادلقدـ من 

 .1خالذلا

 فروض مدخل االستخدامات واالشباعات.  - أ

واالشباعات على فكرة مؤداىا أف احلاجات مرتبطة بوسائل االتصػػاؿ، واليت يبىن مدخل االستخدامات 

تنشأ يف ظل بيئة اجتماعية ونفسية معينة ختلق لدى الفرد دوافع للتعرض لوسائل االتصاؿ،فضال عن وسائل أخرى 

جػح وسائل غًن وسائل االتصاؿ حيث يتوقع الفرد أف تتحقق لو ىذه ادلصادر واشباعات ذلذه احلاجات، وقد تن

 .2االتصاؿ يف حتقيق ىذه االشباعات، وقد ال تنجح يف ذلك

 يف: AUDIENCE NEEDSوميكن أف حندد احلاجات الشخصية للجمهور 

وىي حاجات متعلقة بتعزيز ادلعلومات وادلعرفة  COGNITIVE NEEDS: حاجات معرفية -1

الفرد لفهم وزلاولة التحكم يف البيئة احمليطة بو،  والفهم ادلتكامل لبيئة الفرد، ىذه احلاجات تكوف مبنية على رغبة

 ىذا باإلضافة إىل إشباع الفضوؿ ورغبة االستكشاؼ.

وىي حاجات نابعة من الرغبة يف إشباع الذوؽ  AFFECTIVE NEEDS: حاجات وجدانية -2

 اجلمايل وإشباع احلاجات العاطفية والرتفيهية.
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تتعلق بتعزيز مصداقية   PERSONAL INTEGRATIVE NEEDS:حاجات شخصية -3

 وثقة وثبات ومكانة الفرد، وتكوف ىذه احلاجات مستمدة من رغبة الفرد باالرتقاء الذايت.

وتتعلق بتقويػة العالقات  SOCIAL INTEGRATIVE NEEDS: حاجات اجتماعية -4

مستمدة من الرغبة االجتماعية مع اآلخرين وىذا يتضمػن أفراد األسرة واألصدقاء واجملتمع، وكل ىذه احلاجات 

 واالنتماء.

وىي حاجات متعلقة بالشرود الذىين وختفيف حدة  ESCAPIST NEEDS:الهروب من الواقع -5

وميكن أف نلخص فروض مدخل االستخدامات واالشباعات يف النقاط  .1التوتر النفسي والرغبة يف التسلية والرتفيو

 التالية:

  أف السلوؾ االتصايل سلوؾ ىادؼPURPOSIVE  وذو دوافعMOTIVATED يث يسعػى ح

 رنابيػة لتحقيق أىداؼ زلددة من خالؿ استخداـ ىذه الوسائل.رتهػور وسائل اإلعالـ بإ

  يتخذ اجلمهور مبادرة انتقاء واستخداـ وسائل االتصاؿ إلشباع حاجاهتم ورغباهتم الشخصية، فقد يكوف

األساسية، ولكنو من ناحية أخرى يشبع حاجاهتم استخداـ اجلمهور لوسائل اإلعالـ ىو استجابة الحتياجاهتم 

 ويليب رغباهتم كالبحث عن ادلعلومات حلل مشكلة ما.

  يتأثر السلوؾ االتصايل جلمهور وسائل اإلعالـ مبجموعة من العوامل االجتماعية والنفسية اليت تعمل مبثابة

الستجابات الفرد السلوكية اجتاه  Filterشح ادلتغًن الوسيط بٌن الوسيلة ورتهورىا، فهذه العوامل تعمل مبثابة ادلر 

 وسائل اإلعالـ.
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  قد تؤثر وسائل اإلعالـ يف مسات الفرد من ناحية أو يف البناء االجتماعي والثقايف والسياسي واالقتصادي

ن للمجتمع من ناحية أخرى ومن ذتة ميكن االستدالؿ على ادلعايًن االجتماعيػػة والثقافية السائدة يف رلتمع ما، م

 خالؿ استخداـ أفراده لوسائل اإلعالـ.

  تتنافس وسائل اإلعالـ مع أشكاؿ االتصاؿ على عمليات االنتباه واالنتقاء واالستخداـ  اليت رنريها اجلمهور

إلشباع حاجاتو ورغباتو، فهناؾ عالقة مؤكدة بٌن االتصاؿ الشخصي اجلماىًني، حيث أف الطريقة اليت تليب هبا 

 .1حتياجات ختتلف من فرد آلخر، باختالؼ الظروؼ االجتماعية والنفسية احمليطة بكل فردوسائل اإلعالـ، اال

Bloomer, D.McQUAIL  ، and BROWN حصروىا في خمسة  دفق رؤيا الرواد:   -ب

 فروض وىي:

 ىدؼ معٌن. حنو التلفزيوف أو استخداـ تكنولوجيا اإلعالـ واالتصاؿ موّجهة مشاىدة -1

 العملية يف نشيط وفعاّؿ مشارؾ كونو واىتماماتو ودوافعو، أىدافو ىذه عن الكشف وحده ادلشاىد ميكنو -2

 االتصالية. 

 واحلاجات واإلشباعات . أدناط متعّددة ومتنوعة للّدوافع توجد -3

 للتحليل.  كوحدات سلتلفة والوظائف واالىتمامات والّدوافع الّرغبات إشباع معاجلة ميكن -4

 والوظائف بالسياؽ واإلدراؾ احملتوى والدوافع تفاعلية تربط عملية اإلعالـ بأنّو وسائل وصف استخداـ ميكن -5

 وسائل حنو البعض منها الرغبات يوّجو بعض ختلق  الّتجربة االجتماعية وأفّ  الشخص، يكوف فيو الذي االجتماعي

 لإلشباع.    اإلعالـ
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 شباعات:افتراضات نظرية االستخدامات واإلإسقاطات ثالثا: 

 ىذا النموذج كيف يطبق يفكثًنا ما رند الباحث صعوبة يف إسقاط افرتاضات النظرية على دراستو وسنبٌن 

 الباحث أجزاء النظرية على سائر دراستو:

: ال بد أف يرتبط عنواف الدراسة يف إطار استخداـ األفراد دلختلف وسائل اإلعالـ واالتصاؿ عنوان الدراسة -1

التكنولوجيات احلديثة االنرتنت وتطبيقاهتا وكذا اذلواتف احملمولة الف االستخداـ سلوؾ اتصايل مهم وسلتلف 

 ومنو ال ميكن إنزاؿ النظرية على دراسات ليست يف رلاؿ االستخدامات. ،يف ىذه الدراسات

 .االستخداـ ىو ادلتغًن ادلستقل يف مثل ىذه الدراسات -2

البد أف يظهر مفهـو االستخداـ وافرتاض اجلمهور النشط يف أجزاء اإلشكالية الف الفرد يف ىذه  اإلشكالية: -3

النظرية يتسم بالنشاط والتفاعل واالختيار واالنتقاء وحتديد اذلدؼ من االستخداـ الف أي استخداـ مرتبط 

 هبدؼ زلدد.

استخداـ اذلاتف احملموؿ وعالقتو ل مثاأىداؼ الدراسة البد أف تكوف ذلا عالقة مباشرة باالستخداـ    -4

 ....بالتحصيل الدراسي

 الدراسات السابقة: أف تكوف ذلا عالقة باالستخداـ  ولو بشكل جزئي ... -5

على فروض نظرية  أساسا:  نستخلص النتائج انطالقا من استمارة االستبياف واليت تبىن الدراسة الميدانية -6

 االستخدامات واالشباعات.

أسئلة تتضمن عادات وأدناط االستخداـ تفرتض اجلمهور النشط ... زمن االستخداـ/ حجم االستخداـ/  -

 خربة االستخداـ/ فرتات االستخداـ/ األياـ األوقات / 

 دوافع االستخداـ  الف  كل  استخداـ لو أىداؼ يطلبها ادلستخدـ وختتلف من فرد آلخر -



هنا جتلب ذلم أاف األفراد يستخدموف الوسائل واحملتويات اليت يروف شباعات والّرغبات  وفق النظرية فاإل -

 الرضا وىذه العملية تكوف بعد هناية االستخداـ .


