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أهمية النظرية في الدراسات اإلعالميةعنوان المداخمة:   

 

 عناصر المداخمة

 أوال: مفهوم النظريات والدراسات اإلعالمية

 اإلعالمية لمدراسات النظرية المداخل ثانيا:

 البحث اإلعالميأهمية النظرية في  -ثالثا

 العالقة بين النظرية والدراسة -رابعا
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النظريات والدراسات اإلعالمية أوال: مفهوم  

مفهوم النظريات -1  

مفهوم النظرية -أ

ىيعبارةعنجممةمنالتصوراتمؤلفةتأليفاعقمياتيدفإلىربطالنتائجبالمقدمات،
وىيفرضعممييمثلالحالةالراىنةلمعممويشيرإلىالنتيجةالتيتنتييعندىاجيود

.(1)الزمانالعمماءأجمعينفيحقبةمعينةمن

 ظاىرة،وبشكل أو لحدث أو اجتماعي أو طبيعي لسموك شروحات عن عبارة النظريات إن
 )المفاىيم( التركيبات أو البنيات من نظام من تتكون العممية النظرية فإن رسمية أكثر

 وتنظيميا منطقيا شرحا كمي بشكل تقدم والتي البنيات(، تمك بين العالقات(واقتراحات
.(2)المحددة والشروط االفتراضات بعض خالل من االىتمام محل لمظاىرة متماسكا ومنيجيا

ىيالنظرياتالتيتشتملعمىالقواعدوالقوانينالتيتتحكممفهوم نظريات االتصال:  -ب
فيعمميةاالتصال،فيناكالنظرياتالتيتشرحوتفسردورالقائمباالتصالوكيفيؤثرفي

 .(3)األخبار،وىناكالنظرياتالتيتشرحعمميةانتقالالمعمومات...الخ

مفهوم الدراسات اإلعالمية -2

إلعالميةأوالبحثفيمجالاإلعالمبأنو:"النشاطالمنظملمكشفيمكنتعريفالدراساتا
عنالظاىراتاإلعالميةوالحقائقالمتصمةبالعمميةاإلعالمية،وأطرافيا،والعالقاتبينيا،
منأجلتحقيقىذهاألىداف،ووصف وأىدافيا،والسياقاتاالجتماعيةالتيتتفاعلمعيا

.(4)باتجاىاتالحركةفييا"ىذهالحقائقوتفسيرىا،والتوقع
                                                           

(1)– القاىرة،طالموسوعة اإلعالميةمحمدمنيرحجاب: دارالفجرلمنشروالتوزيع، ،ص7،مج1،2003،
2518،2521.

،ت:خالدبنناصرآلحيان،والممارسات والمناهج المبادئ :االجتماعية العموم بحوثأنولباتشيرجي:–)2(
75،الرياض،المممكةالعربيةالسعودية،ص2ط

.2518،2521،مصدر سابقمحمدمنيرحجاب:–(3)

.09،ص1،2000،عالمالكتب،طالبحث العممي في الدراسات اإلعالميةمحمدعبدالحميد:–(4)
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وسائل وآثار دراسييبحثفيمحتوىوتاريخ اختصاصومجال تعرفبأنيا: كما
.قدتعتمددراساتاإلعالمعمىتقاليدمستمدةاإلعالمالجماىيريالمختمفة،والسيمااإلعالم

أنمعظميامأخوذمنتخصصاتيااألساسيةواإلنسانيةالعموماالجتماعيةمنكلمن ،إالا
 الجماىيريةفي التواصلواالتصالاالتصاالت مجالودراسات في لمباحثين يمكن كما .

 نظرياتوأساليبمنتخصصاتمثل عمىتوظيفوتطوير يعمموا أن الدراساتاإلعالم
والبالغةالثقافية تتضمن الرقمية)والتي البالغة األدبيةوالفمسفة( النفسوالنظرية وعمم

السياسية السياسيوالعموم االجتماعواالقتصادواالقتصاد اإلنسانوعمم والنظريةوعمم
.(5)ونظريةالمعموماتوالنظريةالنسويةونظريةالفيمموالنقدوتاريخالفناالجتماعية

 اإلعالمية لمدراسات النظرية المداخل-ثانيا

 مفهوم المدخل-1

األبعاد       كافة استعادة إلى مشكل موقف وجود عند اإلنساني التفكير يتجو عندما
والخبرات األبعاد ىذه فيضوء لتحميمو فيمحاولة الموقف، عنىذا لدىالفرد المعرفية
السابقة،والبحثعنحمولفيإطارىا،وتعتبرمجموعةالمعارفوالخبراتالعمميةالمكتسبة

رابمنأيمشكمةيواجييا،وتعتبرأيضابعدتصنيفيابدائليختارمرجعيةالفردفياالقت
العموم مجال وفي ليا، المتوقعة النتائج وأبعاد المشكمة طبيعة مع يتفق ما الفرد منيا
البدائلالتييمكن تتعدد المينية، المختمفةوتطبيقاتالممارسة اإلنسانيةوالمعارفالعممية

فيطرحاإلطا منيا فياالستفادة وىذا اإلطار، إلىىذا وردىا البحث، رالنظريلمشكمة
فيبناءاإلطارالنظريلمشكمةالبحث،فيستخدمىذاالمفيوملمداللةالمدخلرأييىومفيوم

عمىالمرجعيةالعمميةأوالمعرفيةالتييمكنطرحمشكمةالبحثوتفسيرنتائجدراستيافي
.(6)إطارىا



                                                           

.https://ar.wikipedia.org/wikiموسوعةويكيبيديا:–(5)

.29محمدعبدالحميد،مرجعسابق،ص–(6)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%A9_%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%82%D8%AF_%D9%81%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 والمنهجي ريالنظ المدخل بين الفرق-2

باختيار  ييتم المنيجي المدخل كون في المنيجي المدخل عن النظري المدخل يختمف
أما بيا، الخاصة الحقائق إلى لموصول المطروحة المشكمة األسموبلمعالجة أو الطريقة
المدخلالنظريفيوفكرةأواتجاهعمميلمنظرإلىالمشكمة،أواالستنباطواالستداللفي

.(7)الحقائقالتييصلإليياالباحثفيإطارالمرجعيةالعمميةأوالمعرفيةتفسير

 :لمبحث النظري والجانب لمبحث النظرية األصول بين الفرق -3
بالجانب بينما لمبحث، التنظيريةالفكرية الجذور تعنى النظرية: األصول  النظري يقصد
لمبحثأصولنظريةنظرتلو،وعميوفمكلجانبنظري المعرفيلمبحث، التراث لمبحث،

وأصمتو،وجذرتو،وأصبحتلوأساساوأصالنظرياومنطقياوفكريا.
وتتمثلاألصولالنظريةلمبحثفيمايمي:

 الفكري االتجاه أو التيار-
 الفكرية المدرسة -
.لمموضوع التنظيرية النظريات -
.(8)البحوثاألولىفيالموضوع-

أنيعيالباحثبدايةأنىذهالمداخلالنظريةالتنتميفقطومعتعددىذهالمداخليجب
منالعموم ولكنتنتميإلىالعديد بدراساتيا، التعميماتالخاصة أو إلىنظرياتاإلعالم
اإلنسانيةالطبيعيةاألخرى،ألنأىممايميزعموماإلعالمواالتصالأنيامنالعمومالبينية

والنظر الحقائق من تستفيد المغة،التي عموم وخاصة األخرى، العموم ببناء الخاصة يات
أنو يعني ال المختمفة النظرية عرضالمداخل فإن ولذلك واالقتصاد، واالجتماع والنفس
أساسا تكون التي العممية المرجعية اختيار في لمباحثودليل مرشد ولكنو عرضجامع،

.(9)ومبدراستيالمتفكير،واالستداللفياالقترابمنالمشكمةالتييق
                                                           

.30المرجعنفسو،ص–(7)

 .133،ص3،2008،طتدريبات عمى منهجية البحث العممي في العموم االجتماعيةرشيدزرواتي:–(8)

.30،ص3،2004،عالمالكتب،طنظريات اإلعالم واتجاهات التأثيرمحمدعبدالحميد،–(9)
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المداخل النظرية لمدراسات اإلعالمية :  -ثالثا
المدخل المغوي-1

وىيتعتبر الحقيقيلمغة فييالمنبع االتصالية فعاالفيالعممية عنصرا الرسالة تعد
المثيروالمنبواألساسيلحدوثاالستجابةمنقبلالمستقبل،فالرسالةوماتحويومنرموز
لفظيةوغيرلفظيةودالالتيادفعتالكثيرمنالباحثينوالمفكرينخصوصافيمجالالمغة

ب بينالمرسلوالمستقبللمقيام الترميزالتيتقام تفسيرعممية افتراضاتونماذجقصد عدة
النظريات نجد واالتصال اإلعالم مجال في عمييا أعتمد التي النظريات أىم من ولعل
المعرفيةاإلدراكية،التيترىبأنالفرديتأثرفيسموكوبالنظاماإلدراكيوالمعرفيالذيكونو

.(10)طبوعنالعالمالمحي

إضافةإلىالنظرياتالخاصةبعممالداللة،ومنأشيرىانجدنظريةاليرمالمعرفيلمباحث
حيثوضعىرمايفسرفيوكيفيةالمعرفةواإلدراكلدىالفرد.1956بمومر

 المدخل الوظيفي  -2
العالقة دراسة واالتصال، اإلعالم مجال في ليا كموضوع الوظيفية المدرسة تأخذ

بين اإلعالم ووسائل جية، من ومستقمون أحرار أنيم ُيفترض الذين األفراد، الممكنة
 بين من الجماىيرية اإلعالم لوسائل االتصالية الوظيفة تعدونشر، الجماىيريةكمؤسسات

أما تعمل الذي االجتماعيلمنسق المتكررة األفعال  تبعية في فيي األخرى، األنساق فيو،
 يستعمل التي الكيفية عمى أيًضا بل فحسب، المجتمع عمى ليستؤثر اإلعالم، لوسائل بنائية
 ينبغي ليذا .بكاممو المجتمع عمى تعود نتائجيا فإن وبالتالي اإلعالم، وسائل األفراد بيا

 يجعل ما تحديد يمكن خالليا من ألن الجماىيري،لالتصال االجتماعية النتائج دراسة
.(11)النتائج ىذه خالل من تحديده يمكن خمل،ىناك كان إذ و الوظائف، متكامل المجتمع

                                                           

.30مرجعسابق،ص،البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، محمدعبدالحميد–(10)

 االجتماعية الحقائق ضوء عمى نقدية دراسة،Agenda settingنظرية األجندةيوسفتمار:–(11)
 و السياسية العموم كميةالجزائر، ي،ألطروحةدكتوراهدولة،جامعةالجزائر المجتمع في اإلعالمية و والثقافية
.63واالتصالص اإلعالم عموم قسماإلعالم،
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منأصعبالمداخلالنظريةحيثيتمتحديدالوظائفداخلالمجتمعالمدخلالوظيفييعدو
البنائيين الباحثين من عدد بيا جاء التي المسممات إحدى تعد وىي ، استقراره لضمان

يعتبرالنشاطاالتصاليفيالمجتمعوالوظيفيينأشيرىمىربرتسبنسر،والمدخلالوظيفي
.منأىماألنشطةالتييجبتحديدوظيفتيا

المدخل السموكي -3
ييتمىذاالمدخلبالجانبالسموكيلممتمقيخاصةمستوياتالتعررضالتفضريلواالىتمرام

الخاصةبأنماطالسموكاالتصاليلمجميورمعمختمفوسائلاإلعالمواالتصال،ولعلمرن
مالنظريرراتالترريتعررالجمثررلىررذهاألنمرراطالسررموكيةنجرردنظريرراتعمررمالررنفساالجتمرراعيأىرر

تحديرردانظريرراتعمررمالررنفسالمعرفرري،وقررامالباحررثواطسررنبتفسرريرالسررموكعمررىأنررومثيررر
واسررتجابةومنرروأصرربحالبرراحثونفرريعمرروماإلعررالمواالتصرراليفسرررونالعالقررةبررينالمرسررل

قررة،وقررداعتمرردتالكثيرررمررنالنظريرراتعمررىالمرردخلالسررموكيوأكرردتوالمسررتقبلبيررذهالطري
عمرررىاخرررتالفالسرررموكمرررنوسررريمةألخررررىوذلررركالخرررتالفاإلدراكالعقمررريممرررايرررؤديإلرررى

.(12)اإلشباعوداماالستخ،الدوافع،اختالففيمستوياتالتعرض

 المدخل االجتماعي  -4

منررذبدايررةالفررردوعالقترروبوسررائلاإلعررالمأصرربحمفيررومالبعررداالجتمرراعيفرريبمرراءمرردركات
االربعيناتمردخاللتفسريرالسرموكواالسرتجابةإلرىوسرائلاإلعرالم،وبردأتتسرتقرفريأدبيرات
اإلعررالمالفررروضالخاصررةبترردفقالمعمومرراتعمررىمرررحمتين،وتررأثيراتقررادةالرررأيفرريانتقررال

دخلإطرارانظريرالتفسريراخرتالفالمعموماتمنوسائلاإلعالمإلرىاألفرراد،وأصربحىرذاالمر
طررراراأيضرررالمتخطررريطاإلعالمررريالخررراصبنشرررر االسرررتجابةالمتوقعرررةنحرررووسرررائلاإلعرررالم،واط

.األفكارالمستحدثة
وظيرررررتالنظريرررراتالخاصررررةبالمعرررراييراالجتماعيررررةأوالثقافيررررة،ونظريررررةاألنمرررراطالثقافيررررة،

ةبتنظررريماالنتمررراءواألدواروالبنررراءونظريرررةالبنررراءاالجتمررراعيوغيرىرررامرررنالنظريررراتالخاصررر

                                                           

.42مرجعسابق،ص،العممي في الدراسات اإلعالميةالبحث ، محمدعبدالحميد–(12)
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االجتمرراعيلرفررراد،الرررذييررؤثرفرريانمررراطالعالقرراتاالجتماعيررةلمقرررائمباالتصررالواتجاىاترررو
.(13)نحوالوقائعواألحداثواختيارهلمرموزاالتصاليةمعالغير


 المدخل اإلعالمي -5

ويرجعاألمررإلرىأنكرلالبراحثينفريىرذاالمردخلمرناإلعالميرين،يعدمنأىمالمداخل،
ولعلأىمالمداخلاإلعالميةبالترتيبكاآلتي:

 المدخل التاريخي  -أ
يحتررويىررذاالمرردخلعمررىجررلالنظريرراتالترريتحرردثتعررنترراريخوسررائلاالعررالموذلررك

باعتبارىراحلزمنيةمتسمسمة،ولعلأولىالنظرياتتناولتتاريخالصرحافةالمكتوبرةاعبرمر
،أمرررا20ئرررلالقررررناوأو19وازدىررررفررريالقررررن15القررررنأولوسررريمةإعالميرررةظيررررتمنرررذ

اإلذاعةوالتمفزيونفييتعدمنالوسائلالمعاصرة،لذايمكنالقولأنجلالنظرياتالتابعرة
زتعمىتراريخالصرحافةالمكتوبرة،ذلركبوصرفالعمميرةالصرحفيةوعالقتيراليذاالمدخلرك

بررالمحيطاالجتمرراعيالمتواجرردةفيرروزمررنألشرريرالبرراحثينفرريىررذاالمرردخلنجرردنمسررونونررورد
.(14)وغيرىمممنساىموافييتوسيعاإلطارالعاملبحوثالصحافة

 مدخل النظم والعممية اإلعالمية-ب
فرررريدراسررررةالنظرررراماإلعالمرررريككررررلفرررريالمجتمررررعأودراسررررةالمؤسسرررراتيتفررررقىررررذاالمرررردخل

اإلعالميرررةذاتيررراكنظررراماجتمررراعيأيضرررافررريالمجتمرررعيعمرررلفررريإطرررارالبنائيرررةالوظيفيرررةأو
نظريرررةالصرررراعلتحقيرررقالتغييرررروالتطررروير،ففررريكرررالالحرررالتينىنررراكنظرررمتكرررونمرررنأىرررداف

عمىاالستقراروالتوازن،أوتتصرارعمرنأجرلوبناءاتتتفاعلمعبعضيامنأجلالمحافظة
التغييروالتطوير،وىناكثالثةاتجاىاتلدراسةالنظماإلعالمية:

األول:ىرررواالتجررراهالجزئررريفررريوصرررفعناصررررالنظرررامأوالعمميرررةوتحديررردخصرررائصىرررذه
العناصر.

                                                           

.38،40مرجعسابق،ص،البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، محمدعبدالحميد–(13)

ص، جامعةمحمدبوضيافالمسيمةمطبوعة لمحتوى مقياس عموم اإلعالم واالتصال، :فطومبمقبي–(14)
33.



8 
 

ةمرنالثاني:الذيينتقلمنوصفالعناصرإلرىوصرفالنظرامالكمريووضرعوفريإطرارفئر
فئاتتصنيفالنظمأوالعممياتاالجتماعية.

الثالررث:النظررررإلررىالنظررراماإلعالمررريباعتبررارهنظامرررامفتوحررالررروعالقررراتمتبادلررةمرررعالرررنظم
األخرىفيالمجتمعالتيتؤثرفيمدخالتالنظامأومخرجاتو.

وقردمتالعديردوىرذهاالتجاىراتالثالثرةفريدراسرةالرنظماإلعالميرةفريالمجتمعراتالمختمفرة،
منالنظرياتالتيساقتالخصرائصوالحردودالتريتفصرلبرينكرلنظراموآخرريمكرنطرحرو

جراءالمقارنةوتقييماألداءفيإطاره .(15)واط
 
 مدخل الممارسة المهنية  -ج

يعرردىررذاالمرردخلمررنالمررداخلالترريتركررزكثيررراعمررىالقررائمباالتصرراللكونرروالمسررؤولاألول
.الفنيواإلعالميلممواداإلعالميةلتمكالمؤسسةاإلعالميةعناإلعداد

بررالفكرةوالمبرردأ،فإنررويتررأثربدرجررة-المحترروىاإلعالمرري-وكمررايتررأثرالمنررتجالنيررائيلممؤسسررة
كبيرةباتجاىاتالممارسةالمينيةلمقائمباالتصالوخصائصيا.
عواملمثرل:التنظريماإلداريفريوعمىالجانباآلخرتتأثرالممارسةالمينيةبعددكبيرمنال

المؤسسةاإلعالميةوقنواتاالتصالفيىذاالتنظيم،والتأىيرلالعممريوالمينري،ثرماتجاىرات
العالقرررراتالوظيفيررررةواالجتماعيررررةبررررينالمسررررتوياتالمختمفررررةوبررررينالررررزمالء،بجانرررربالعوامررررل

اىراتالممارسرةالمينيرةالمتعددةالتيتؤثرفيمستوىالرضاالروظيفي،وتعكرسبعردذلركاتج
ومستواىاقوةالمؤسسةاإلعالميةودورىافيالمجتمع.

ويالحررظأنمختمررفالدراسرراتالخاصررةبحررارسالبوابررةاإلعالميررةالتررياختبرررتترردفقاألنبرراء
.(16)خاللمرحمةاإلعدادواإلنتاج،وكذلكالرقابةىيتمثيلواضحليذهالدراسات





                                                           

.35-34مرجعسابق،ص،في الدراسات اإلعالميةالبحث العممي ، محمدعبدالحميد–(15)

.51-50،صالمرجعنفسو–(16)
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 تأثيرات وسائل اإلعالم  مدخل -6

إنىذاالمدخليعدالقاعدةاألساسيةلممداخلالسالفةالذكركونوالمدخلالوحيردالرذييجمرع
بررينجميررعالنظريرراتالموجررودةفرريالمررداخلاألخرررىححيررثقررامالبرراحثونفرريعمرروماإلعررالم

...قرررامواببنررراءعمرررمالمغرررةحعمرررمالداللرررةحعمرررماالجتمررراع.خاصرررةوعمرررمالرررنفسحواالتصرررال
رسرالة-حوالرذيسرببووجرود)مرسرلةالتأثيرالحاصلمنقبرلالجميرورنظرياتتتناولنوعي

وسيمة(.-
كاآلتي:ولعلمنأىمالنظرياتنجدالنظرياتالحديثةلوسائلاإلعالمواالتصالوىي

ويلسنظريةالرصاصةالسحريةلرىارولدال-
سرررفيمدوىررريالترررأثيري(:منيررراأىرررمنظريرررةلرررربرررولالزار)االنتقرررائنظريررراتالترررأثيرالمحررردود-

المحدودعبرمرحمتين
نظريرررررات–نظريررررراتالترررررأثيرالمتواضرررررع:ومنيرررررانظريررررراتاألجنررررردة)ترتيرررررباألولويرررررات(-

نظرياتالتثقيف)الغرسالثقافي(–اإلشباعاتوواالستخدامات
 .(17)القوي.االجتماعية(التأثيرنظريةلولبالصمت)العزلة-

 البحوث اإلعالميةأهمية النظرية في  -3

يجبأنتكونكلمشكمةبحثمدمجةأوالضمنمنظورنظريعام،ويكونىذاالمنظور
النظريىوالضامنإلدماجالبحثفيالمجموعةالعممية،انطالقامنىذاالمنظورالنظري

إطار الباحثتصور يجبعمى النظريالعام، ويختمفاإلطار نظريخاصلإلشكالية،
عنالنظرية،ألناإلطارالنظرييؤسسبناءعمىمشكمةأوقضيةبحثمعينة ما نوعا
فقط،فيالوقتالذيتقومالنظريةبتعميمالتفسيرلبعضالعالقاتعمىعددمناألحداث

شكمةمحددةبدقة.والوقائع،فإناإلطارالنظرييبنىبيدفتفسيرظاىرةواحدةوم

المجموعة كل في مصداقية إعطائو أو معين بحث إدماج عمى النظري اإلطار ويعمل
العممية،بمعنىأناإلطارالنظرييمكنأنيتشكلمننظريةأوعدةنظريات،ألنىدفو

                                                           

.58،62مرجعسابق،ص،البحث العممي في الدراسات اإلعالمية، محمدعبدالحميد–(17)
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ىوإدخالإشكاليةمعينةضمننظامأوعدةأنظمةلمتفسيرمعترفبيامنطرفالجماعة
.(18)العممية

لنا يسمح بحثنا بمشكمة عالقة ليا نظرية إلى رجوعنا "إن أنجرس: موريس يقول
تستخدم الدراسة، لفحصموضوع نظريات لو عممي فرع كل ألن وتوجيييا، بتوضيحيا
النظريةكدليلإلعدادالبحوثنظراإلىماتوفرهمنتأويالتعنالواقع،فالنظريةعادةما

منطرفمؤلفأوعدةمؤلفين،وتنتقلإلىغيرهبواسطةالمقاالتيجريإعدادىاتدريجيا
أوالكتب،تتطمبمعرفةكلجوانبياجيدامعتبرامنالعمل،زدعمىذلكفإنناالنستطيع
معرفةكلمضامينالنظريةإالإذاكنامتخصصينفيالميدانالمعنيمعذلكإننانستطيع

تىولولمنكنعمىدرايةبكلتشعباتيا،يبقىفقطفيبحثأوليأننستميممنالنظريةح
بالمشكمة المرتبطة المباشرة ببعضالمصطمحات واألخذ استعماليا في حذرين نكون أن

.(19)المتوقعة

يمكنالقولأناالتجاهالنظريلمبحثيتحددمنخاللمجموعالمفاىيمالمتداولةفيالبحث،
فةإلىماتتضمنواإلشكاليةمنمفاىيمعمىاعتباروتحديداتمكالمتضمنةفيالعنوان،إضا

أناإلشكاليةتكونمركزةوقويةوغنيةبماتحتويومنمضامينودالالت،والجديربالذكرأن
ىناكمفاىيممرتبطةبنظرياتمحددة،وىناكمفاىيمأخرىمشتركة،وعمىالباحثأنيختار

.(20)المفاىيمالتيتستعممياالنظريةالمتبناة




                                                           

-أالنالرامي–(18) فالي: مخبرعممعناصر منهجية-البحث في االتصالبيرتار دليووآخرون، فضيل ت: ،
.163-162،ص2009جامعةمنتوري،قسنطينة،اجتماعاالتصال،

،ت:بوزيدصحراويوآخرون،دارالقصبةمنهجية البحث العممي في العموم اإلنسانيةموريسأنجرس:–(19)
.144،ص2004لمنشر،الجزائرالعاصمة،

عةمنتوري،،مخبرعمماجتماعاالتصال،جامأبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعميغربي:–(20)
..30،ص2009،قسنطينة،2ط
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 العالقة بين النظرية والدراسة -رابعا

إذالميجدأنىناكنظريةماترتبطارتباًطامباشًرابموضوعبحثو،فيناكخطوةأخرى
أنيبحثعن عميو إلييا، التيأشرنا إلىالنظرياتالعامة يمجأ أن قبل بيا القيام يمزمو

قفعمىاألطرالنظريةالتياستندتالدراساتالسابقةفيموضوعبحثوويدرسياجيًدا،وي
نظريًّا إطاًرا ثميختارمنياعدةحقائقجزئيةتتمتعبالشموليةوالتناسق،ويكونمنيا إلييا
ييتديبو،وقديرىالبعضأنالنظريةبناءشمولييتعارضمعالمعرفةالجزئية،لكننانرى

لجزئيةبناًءشموليًّاإلىحدما.أنوعندالضرورةيمكنلمباحثأنيشكلمنىذهالحقائقا
 باستخراجيقوم لمبحث المناسب النظري اإلطار الباحث يختار ان وبعد تالية مرحمة وفي

 ىذه من بحثو فيمنيا ينطمق التي والمتغيرات الفرضيات، وصياغة االشكالية وطرح المفاىيم
 السابقة األبحاث عمى باطالعو يتمكن  أن الباحث عمى يجب بحيث .العكس وليس النظرية،

.(21)دقيقة صياغة العممية الفروض بعض صياغة من لووالمعاصرة


 تطبيقي نموذج 

 لتوضيحالوظيفةالمركزيةلإلسنادالنظري:

ىذه لطرح خاصا نظريا إطارا الباحثون اختار الحاسوبالمنزليح امتالك عن مثال لدينا
محدد،يجبعمىالباحثيناإلعالنعناإلطارالمشكمة،والحقيقةأنوقبلبناءإطارنظري

التكنولوجي االختراع أن الباحثون رأى وبالتالي االختيار، عميو سيقع الذي العام النظري
يعتبرعامالنشيطافيالتطوراالجتماعيحفقدكانعمىالباحثيناختياراإلطارالنظري

 عمىالنحوالتالي:الذييستجيبلموضوعالبحث،ويمكناختصارموضوعالبحث

                                                           

 ، الميداني بالبحث النظرية والدكتوراه الماجستير طالب يربط كيف :خضر إبراىيم أحمد–(21)
http://www.alukah.net/web/khedr/0/51828/#ixzz460p2UWPM  
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 بماأناندماجأياختراعىوظاىرةمعقدةتتطوربسرعةعبرالزمن،فمنالحكمة
البحثعنالمعموماتالتيتترجمالتغيراتفيديناميكيةتبنياستعمالالحاسوبفي

 الوسطالعائمي.

 المتبنىمنفاختارالباحثونكإطارنظرينموذجاتحميميا:نموذجانتشارالمبتكرات
طرفروجرز،وكانبمقدورىماالستعانةبنظرياتأخرىلكنالنظريةالمختارةكانت

 .تكفيلمايريدونتوضيحو

إشكاليتيم، لتدعيم مالئم نظري إطار بناء بمحاولة القيام الباحثون يستطيع الكيفية بيذه
عمىمايناسب،وقدوبإمكانيماختبارالعديدمنالنظرياتوالنماذجالمختمفةقبلالحصول

كنظرية إشكاليتيم، لطرح االتصال عموم في بعضالنظريات إلى الرجوع بإمكانيم كان
تيتم النظرية ىذه وأن إعالم، كوسيمة يعتبر الحاسوب ألن واإلشباعات، االستخدامات

بسموكاتالناسقبلوأثناءتعرضيملوسائلاإلعالم.

أن عنقربألدركنا لونظرنا تحميلغيرأننا اإلطارالنظرياليثبتعند استعمالىذا
اإلشكاليةالمطروحة،ليستالنظريةفيحدذاتياىيالمعابةكإطارنظري،ولكنالمشكمة
فيمدىمالءمتيالمموضوع،ألنىذهالنظريةالتبدوعمىقدركافمنالدقةالستخالص

ديناميكيةإدماجالحاسوبالعائمي.

اتج القصور ىذا بتفسيركيفإزاء الذييسمح المبتكرات، نموذجانتشار الباحثوننحو و
يصلأعضاءمجتمعماإلىامتالكفكرةأوممارسةأوأيشيءيعتبرجديدا.

إنالبحثحولالمواضيعالجديدةلمدراسة)التكنولوجياالجديدة(،قدعدلوأثرىىذاالنموذج
 .(22)بنيالتكنولوجياالجديدةالنظريليمكننامنتفسيرالخصائصالمميزةلت





                                                           

.164،165مرجعسابق،صبيرتارفالي:-أالنالرامي–(22)
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 قائمة المراجع

.7،مج1،2003،دارالفجرلمنشروالتوزيع،القاىرة،طالموسوعة اإلعالميةمحمدمنيرحجاب:–
- بنناصرآلحيان،والممارسات والمناهج المبادئ :االجتماعية العموم بحوثأنولباتشيرجي: ،ت:خالد
.،الرياض،المممكةالعربيةالسعودية2ط

.1،2000،عالمالكتب،طالبحث العممي في الدراسات اإلعالميةمحمدعبدالحميد:–

 .3،2008،طتدريبات عمى منهجية البحث العممي في العموم االجتماعيةرشيدزرواتي:–(1) 

.3،2004،عالمالكتب،طاإلعالم واتجاهات التأثيرنظريات محمدعبدالحميد،–(1)

،ت:فضيلدليووآخرون،مخبرعمماجتماععناصر منهجية-البحث في االتصالبيرتارفالي:-أالنالرامي-
.2009االتصال،جامعةمنتوري،قسنطينة،

وآخرون،دارالقصبةلمنشر،،ت:بوزيدصحراويمنهجية البحث العممي في العموم اإلنسانيةموريسأنجرس:-
.2004الجزائرالعاصمة،

- منتوري،أبجديات المنهجية في كتابة الرسائل الجامعيةعميغربي: جامعة االتصال، اجتماع عمم مخبر ،
.2009،قسنطينة،2ط

 و والثقافية االجتماعية الحقائق ضوء عمى نقدية دراسة،Agenda settingنظرية األجندةيوسفتمار:-
 قسماإلعالم، و السياسية العموم كميةالجزائر، ي،ألطروحةدكتوراهدولة،جامعةالجزائر المجتمع في اإلعالمية

.واالتصال اإلعالم عموم
.جامعةمحمدبوضيافالمسيمةمطبوعة لمحتوى مقياس عموم اإلعالم واالتصال، :فطومبمقبي–
 ، الميداني بالبحث النظرية والدكتوراه الماجستير طالب يربط كيف :خضر إبراىيم أحمد-

http://www.alukah.net/web/khedr/0/51828/#ixzz460p2UWPM  

.https://ar.wikipedia.org/wikiموسوعةويكيبيديا:-



 

 
 

 


