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:  تكطئة
االتصاؿ  مجاالت في الباحثكف إليو تكصؿ لما خبلصة ىي اإلعبلـ     نظريات

 ألفو لبيترسكف الذم األربع الصحافة نظريات كتاب بينيا كمف الجماىيرية كاإلعبلـ
 ألنو اإلعبلـ اإلعبلـ كفمسفة نظريات بيف المتبادلة العبلقة أسس فيو ككضعا كشراـ
 تبحث اإلعبلـ ففمسفة كفمسفة اإلعبلـ، اإلعبلـ نظريات بيف متبادلة عبلقة ىناؾ

 اإلعبلـ بيف التفاعؿ تحميؿ أم في المجتمع، كتطبيقاتو اإلعبلـ بيف الجدلية العبلقة
 أنيا اإلعبلـ نظريات منظرم كرأل االجتماعي، في الكاقع الفعمية ممارساتو كبيف كعمـ
 استخداـ ألف النظريات، مف كاشمؿ أعـ ىي اإلعبلـ فمسفة ألف فمسفة اإلعبلـ مف جزء

 األيديكلكجيات كالمعتقدات عف لمحديث انعكاسا مجممو في كاف اإلعبلـ تعبير نظريات
: مف المؤلفة العممية اإلعبلمية منابع أصكؿ عف كالحديث كاالقتصادية، االجتماعية

   .ككسيمة كمستقبؿ؛ مرسؿ؛
 بالكسيمة كمدل التحكـ المجتمع، في اإلعبلمية بالسياسات اإلعبلـ نظريات كترتبط
 أك تنشر التي مضامينيا عمييا كعمى الرقابة كفرص السياسية، النكاحي مف اإلعبلمية

 ليا أف أـ اإلعبلـ، كسائؿ عمى تسيطر الحككمة ىؿ سؤاؿ ليبرز خبلليا، مف تذاع
 .النافذة القكانيف تحددىا التي التقيد بالقكاعد أـ التحرؾ في الحرية مطمؽ

 في النظرية العممية منطؽ تأسيس في تشترؾ التي العكامؿ مجمكعة كأف    خاصة
 كمجمكعة اإلنساف مف بيئة نابعة حقيقتيا في المختمفة، كالحياتية اإلنسانية المجاالت
 .ليا كفقان  تتككف التي كاالستجابات المنبيات

 عرؼ أف كالنفسية بعد كاالجتماعية البيئية العكامؿ تمؾ تشخيص اإلنساف كاستطاع
 ضركرية كانت البسيطة البدائية كبطبيعتيا األكؿ شكميا في المغة ألف كمفرداتيا، المغة
 الزمف كبمركر اإلنساف، اإلنساف كأخيو بيف العبلقات لتككيف كأساسان  الجماعة لحياة

 في كتكحيدىا جيكده تنسيؽ مف كمكنت اإلنساف لممجتمع ذاكرة لتصبح المغة تطكرت
 .كالمجتمعات كاألجياؿ األفراد بيف ممكنان  تداكؿ الخبرة كجعمت عاـ مشترؾ مجرل

 في أنيا كما بني البشر، بيف رئيسية اتصاؿ أداة أصبحت الكاسع المعنى بيذا كالمغة
 .الناس بيف اآلراء كاألفكار لتبادؿ كأداة فكر أداة أصبحت الثاني الجانب



 

 2 

 ميدت بعد أف الصناعية الثكرة أماـ الطريؽ لتفتح جاءت المطبعة أف     كمعركؼ
 في شاممة ثكرة العالـ يعيش صار حتى العشريف القرف دخؿ أف كما العممية، الثكرة ليا

 .الجماىيرية كاإلعبلـ االتصاؿ كسائؿ
. كاإلعبلـ لكسائؿ االتصاؿ التكنكلكجية القدرات أماـ الجغرافية المسافات كانحسرت

 المجتمعات بيف كتبادليا لخدمة المعمكمات كتكظيفيا القدرات ىذه تسخير أجؿ كمف
 دفع مما كاالجتماعية، كاالقتصادية نظرياتيا السياسية إلى كالدكؿ الحككمات أخضعتيا

 السياسية النظريات تمؾ مف مستنتجة إعبلمية لكضع نظريات كاالتصاؿ اإلعبلـ عمماء
 كىجينة كاشتراكية رأسمالية مف المختمفة المجتمعات في كتطبيقاتيا العممية األكسع

 .كخاصة كغيرىا
 ابتميت كأنيا المجاؿ السيما ىذا في قكؿه  النامية الدكؿ إلعبلـ يككف أف في غرابة كال

 الخبلفات شدة مف تعانيو االستعمارية، كما السياسات عمييا فرضتيا التي باألكضاع
 .فعالياتيا اإلعبلمية عمى بالنتيجة انعكست التي السياسية
 االتصاؿ المعمكماتية ككسائؿ كعصر كالعشريف، الحادم القرف العالـ دخكؿ كرغـ
 كاالتصالية اإلعبلمية في مشاكميا النامية الدكؿ تخبط استمرار نبلحظ فإننا المتطكرة

 .كتعقيدان  صعكبة ازدادت التي
 السياسية لتطبيؽ المناىج اليكمية االتصالية الحركة في لمسياسة ظبلن  اإلعبلـ كبقي

. كالثقافية كالتعميمية كالتربكية كالفكرية كاالقتصادية
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I. في الدراسات اإلعالميةالنظرية :  
أك  العممية الكقائع تفسير تحاكؿ التي اآلراء مف طائفة بأنيا النظرية تصكر يمكف     
 أك كالمكضكع الشخص بيف العبلقة عمى القائمة المشكبلت في البحث أك الظنية

 التي الفركض أك التصكرات اإلنسانية الدراسات في النظرية كتعني السبب كالمسبب،
 كالمذاىب كاألحداث بالتجارب تأثرت كالتي كاإلعبلمية االجتماعية تكضح الظكاىر
. التطبيقية العممية الفكرية كالبحكث

 نظرة تعطينا التي كالتعريفات كاالفتراضات المفاىيـ مف مجمكعة عف عبارة كالنظرية   
 بتمؾ الخاصة بيف المتغيرات المختمفة العبلقات تحديد طريؽ عف ما لظاىرة منظمة

 . مستقببل بيا كالتنبؤ الظاىرة تمؾ تفسير بيدؼ الظاىرة،
 إف مفيـك النظرية يتمثؿ في الداللة الشائعة كلفظ نظرية مشتؽ مف  :لغة

بناء أك " التأمؿ العقمي كفي الفرنسية تعني النظرية  النظر الذم يحمؿ داللة معنى
 في حيف ،المقدمات إلى النتائج متدرج مف األفكار الذم يتـ االنتقاؿ فيو مف" نسؽ

كجو يؤدم إلى  يعرفيا لساف العرب البف منظكر عمى أنيا ترتيب أمكر معمكمة عمى
  .1استعبلـ ما ليس بمعمـك كقيؿ النظر طمب عمـ عف عمـ

فيعرفيا عمى أنيا إنشاء تأممي لمفكر يربط نتائج " الالند " أما المعجـ الفمسفي    
ىذه الفكرة إلى اعتبار أف النظرية بناء فرضي استنباطي  بمبادئ كانطمؽ الالند مف

كما أنيا تقابؿ المعرفة الجزئية عمى أف  يعكس رؤية العالـ حكؿ قضية متنازع حكليا
كفرضية تحتمؿ  النظرية تركيب كمي يسعى إلى تفسير عدد مف الظكاىر كيسمـ بيا

  .2التصديؽ أك التكذيب
 حات االنظرية عبارة عف مجمكعة مف المفاىيـ كالتعريفات كاالقتر :اصطالحا

ما عف طريؽ تحديدىا لمعبلقات المختمفة بيف  التي تعطينا نظرة منظمة لظاىرة
الظاىرة أك التنبؤ بيا مستقببل،   كذلؾ بيدؼ تفسير تمؾبالظاىرة،ت الخاصة ارمالمتغ

بكجكد عبلقة بيف  ر غير حقيقيافحسب مكريس أنجرس فإنو إذا كانت الفرضية ىي إقر

                                                           
.   162، ص 2012، دار المسيرة، األردف، نظريات االتصاؿ:  مناؿ ىبلؿ مزاىرة1
. 79، ص 2011، دار أسامة لمنشر كالتكزيع، األردف، نظريات اإلعالـ:  بساـ عبد الرحمف المشاقبة2
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 ت محققةار حقيؽ لكجكد عبلقة ما بيف متغيرامتغيريف أك أكثر فإف النظرية ىي إقر
  . 1إمبريقيا

إذا تكمف طبيعة النظرية في إعداد التفسير الحقيقي فيما يخص األحداث، الكقائع     
ت المعطاة لؤلحداث كالظكاىر ألنو مف دكف اكظيفتيا فيي تعميـ التفسير كالظكاىر أما

كما أف النظرية تعمؿ عمى جعؿ الحقيقة  الظكاىر مبيمة، النظرية تظؿ العبلقات بيف
 .2منطقية كمصاغة في سياؽ مرتب كمنظـ

كمف ىنا يمكننا القكؿ بأف النظرية ىي ممارسة عممية دقيقة بعيدة عف العشكائية       
. في غياب النظرية ىك بحث أعمى ماداـ البحث العممي

: كاالتصاؿ اإلعالـ عػػػػمـك في النظرية
 الميككنة األساسية البحثٌية االىتمامات تمؾ ىك كاالتصاؿ اإلعبلـ عمـك في البحث     
 المجاؿ ىذا في كمتغيراتو  مكضكعات مف عنو كييستعمـ ييستقصى أف يجب لما

 .البحثٌية كاألدكات العممٌية المناىج مف باستخداـ مجمكعة
 مف سمسمة " :عف عبارة ىك التمثيؿ سبيؿ  عمىConant بو جاء كما العمـ      كألف
 نتيجة جاءت التي كالمػػػػػػتكاصمة المترابطة التصكرية كالمشركعات الذىنٌية التصكرات
 .3 "كالتجريب المبلحظة لعمميتي

 التقصي سبيؿ نيج خبلؿ مف األبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث مف لعممٌية تخضع التي المعرفة كتمؾ    
 عمى إسقاط بعممية نقـك أف يمكننا المكضكعي، إطارىا في العممٌية كالبرىنة كاالستدالؿ

 بخمفياتيا اجتمعت التي الفكرٌية الجيكد تمؾ لكؿ طبعا راجع كذلؾ البحث، محؿ الحقؿ
 اإلعبلـ عمـك بعد فيما عميو أطمؽ لما أسسا خاص بشكؿ لتقيـ المتنكعة العممٌية

ـن  أصبح الذم األخير ىذا كاالتصاؿ،  في ذاتو، كالنظرية بحد كقائما منفصبل عم
 :ثبلثه  ىذا العمـ تنقسـ إلى مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ

                                                           
بكزيد صحراكم كآخركف، دار القصبة : ، ترجمةمنيجية البحث العممي في العمكـ اإلنسانية:  مكريس أنجرس1

. 54، ص 2006لمنشر، الجزائر، 
ميمكد سفارم كآخركف، مخبر عمـ اجتماع االتصاؿ لمبحث : ، ترجمةالبحث العممي في االتصاؿ:  الرامي كفالي2

.  160، ص 2009كالترجمة، الطبعة الثانية، الجزائر، 
. 4، ص 2003 ، أكاديمية الدراسات العالمٌية، فمسطيف،ميارات البحث العممي : مصطفى فؤاد عبيد3
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 اإلعبلـً  حقؿ في العاممكف يحمميا التي األفكار إلى كتشير: العممّية النظرية .1
 حكؿ أغمبيا في تدكر األفكار ىذه كتقنييف، كصحفييف كمسيريف قائميف مف كاالتصاؿ

 التأثيرات، كيرتبطي  بعض تحقيؽ خبلليا مف يمكف التي كالكيفية العمؿ كطبيعة أىداؼ
 المتراكـ اإلعبلمي بالتراث اآلخر كالجزء التقني بالجانب األفكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػار ىذه مف ميـ جزء

 .متعاقبة زمنية فترات عبر الميدانية كالممارسات
 الميحيطة االجتماعية التركيبة مف تصدر التي تمؾ كىي: العاـ الحس نظرّية .2

 كخمفياتو كتمثبلتو ميعتقداتو ككفؽ االجتماعي نسيجو في فرد فكؿ اإلعبلمية بالكسيمة
 عمييا تككف أف ينبغي التي الكيفية حكؿ أفكػػػػػػػػػػػػػػػارا يتبنى كالمغكية كالتاريخية الثقافية

 .مستمر بشكؿ يتمقاىا التي اإلعبلمٌية المضاميف
 اإلعبلـ كسائؿ مع التعامؿ مف الفرد تمكف األفكػػػػػػػػػػػػػػار ىذه بأف القكؿ مف     كالبد

 أحد تمثؿ أنيا إال كاضحة بصفة قائمة غير النظرٌية ىذه أف مف الرغـ فعمى كاالتصاؿ،
 .اإلعبلمٌية المضاميف تمقي عممية في تتحكـ  التي كالقكاعد لممعايير الميمة المصادر

 ناتجة فيي كتناسقا، كضكحا النظريات أكثر األخيرة ىذه كتعد: العممّية النظرّية .3
 األدٌلة مف انطبلقا يعمـ أف يحػػػػػػػػػػػػػػػاكؿي  الذم العمميٌ  لممبلحظ الكاعٌية المعرفة عف

 كأدكارىا كظائفيا ككذا اإلعبلـ كسائؿ كتأثيراتً  طبيعة حكؿ يجمعيا التي كالمبلحظاتً 
 .1تمررىا التي كالرسائؿ
 عمـك حقؿ في كالباحثكف المفكػػػركف ىـ األفكار ىذه مصدر أف الجميٌ  مف     كلعؿ
 اإلنسانية العمـك حقمي عمى يحسبكف الذيف خاص أكالئؾ بشكؿ كاالتصاؿ اإلعبلـ

 متفردا العمـ ىذا يصبح أف قبؿ األساس النظرٌية القاعدة شكمت التي كاالجتماعية
. عاـ بشكؿ كمفاىيمو كمكاضيعوً  ًبمناىجوً 

 : لماذا نماذج االتصاؿ كنظريات االتصاؿ
 أثبتت الدراسات العممية الحديثة في مجاؿ عمـ االتصاؿ أنو يكجد اختبلؼ حقيقي  

 :بيف النظريات كالنماذج كيمكف لنا تحديد ىذا االختبلؼ في النقاط اآلتية
 يكجد تداخؿ بيف النظرية كالنمكذج حيث أف النمكذج يفيـ في سياؽ النظرية. 

                                                           
، ص 2013الجزائر،  ،1 الكرسـ لمنشر كالتكزيع، ط ،األسس العممّية لبحكِث اإلعالـ كاالتصاؿ : أحمد بف مرسمي1

26. 
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 النمكذج يساعد النظرية في عممية البناء كالفيـ كالتحميؿ. 
  النظرية بناء كمي لعمؿ اإلعبلـ بجزيئاتو أما النمكذج فيك بناء جزئي لعمؿ
. اإلعبلـ
  النظريات تركز عمى العبلقات الخارجية كالمؤسسية أما النمكذج فيك يركز عمى

 .العمميات الداخمية اإلدراكية لئلنساف
 النظريات أكثر تكجيا لممجتمع كعناصره المادية كالعبلقات الدكلية كالمحمية . 
 النمكذج أكثر تكجيا لئلنساف نفسو مف خبلؿ محاكاة أفعالو كتكجياتو. 
  النظرية ىي تصكر بنيكم لمعبلقات السببية أك نظاـ لمممفات الكظيفية كالبنائية

 .لمظكاىر االجتماعية
  النمكذج ىك محاكلة عممية شديدة األىمية لفيـ كيؼ يعمؿ اإلعبلـ كىك أكثر

 .ثباتا كأكثر قابمية لمتعميـ عمى األفراد
  النظرية أكثر تغيرا كأقؿ قابمية عمى التعميـ الرتباطيا بالمجتمع كالذم يتسـ بقمة

 . التجارب كالقكاسـ المشتركة عمى عكس األفراد
  النظرية في المعاجـ تعني قضية تثبت بالبرىاف أك طائفة مف اآلراء تفسر

الكقائع العممية أك البحث في المشكبلت القائمة عمى العبلقة بيف األشخاص كالمكاضيع 
. أك السبب كالمسبب

  النظرية ىي نكع مف التعميـ لمنشاط المعرفي كنتائج الممارسة مف خبلؿ التحقؽ
 .مف الكاقع كالعمؿ عمى تفسير ىذه النتائج كالتنبؤ بالقكانيف المنظمة

  النظرية تعني المبادئ العامة كالقكانيف الحاكمة لعبلقات األشياء الظاىرة أك
 .الكامنة الداخمية أك الخارجية كتعكس الكاقع ركحيا أك عقميا أك تجريبيا
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العكامػػػػػػػػػػػػػػػؿ التي ساىمت في ظيكر المجاالت الُمختمفة في دراسة 
 :االتصاؿ الجماىيرم

 إلى الحركب أثناء دقيقا تصميما المصممة الدعاية أٌدت  لقد:السياسيّ  العامؿ 
 كالكتػػػػػػػػػبً  كالخطب كاألسطكانات كاألفبلـ كالصكر اإلخبارية بالقصص األمة تعمؽ

 .كالشائعات كاإلعبلنات
 في إسياميـ يزيدكا كأف ببلدىـ يحبكا كأف العدك يكرىكا أف الناس عمى يتعيفي       ككاف
 ذلؾ أداء عمى االعتماد العميا القيادات عمى يكف فمـ درجة ألقصى الحربي المجيكد
 باإلقداـ الناس إلقػػػػػػػػػػػػػػػناع الرئيسية األدكات ىي اإلعبلمٌية الكسائؿ فأصبحت طكاعٌية،

 .الحربي الصالح يخدـ ما عمى
 العديد اجتيد 1915 سنة شيكعيا منذ الدعاية ليذه البلمتناىي التأثير إطار     كفي

 السياسة عالـ ىؤالء مقدمة كفي الدعائية الرسائؿ مضاميف تحميؿ في الباحثيف مف
 مف بكثير معيا تعامؿ الذم Harold Dwight Lasswell الشيير كاإلعبلـ

 .الدعاية تقنيات حكؿ كتاب بأكؿ 1927 سنة جيده بذلؾ ليكمؿ المكضكعٌية
 الباحثيف مف نيخبة األمريكٌية الحككمة استدعت الثانٌية العالمية الحرب أثناء     كفي
 Paul الدعاية كزير أمكرىا عمى يقـك كاف التي النازية الدعاية خبايا كشؼ بغرض

Joseph Goebbels الدعائية الدراسات معيد تأسيس مع الشيكعية الدعاية بعدىا ثـ 
Institute of propaganda analysis بأمريكا

 1
. 

 الجماىيرٌية االتصاؿ كسائؿ ظيكر مع : "اللثافّية اإلشكالية" اللثافيّ  العامؿ 
 :بمسؤكلٌية األخيرة ىذه اتيمت

 العاـ الثقافي الذكؽ في المستكل تدىكر. 
 القانكف انتياؾ إلى كالميؿ البلمباالة معدالت زيادة. 
 الفرد فردانٌية كقمع قتؿ.  
 كاالبتكار الخمؽ عمى القدرة قمع. 
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 السياسٌية السطحٌية عمى الجماىير تشجيع. 
 الجماىيرم المجتمع تطكر سرعة تكقيؼ. 

 أك الذكؽ رداءة عف المسئكلة ىي اإلعبلـ كسائؿي  البارزة الصفكة حسب أنو     كذلؾ
 الممكات كتدىكر الجنسي كالشذكذ الجريمة ارتكاب زيادة عمى الميحفز العامؿ أنيا

 .عاـ بشكؿ لممجتمع األخبلقية المعايير اختفاء كعمى الفردٌية
 الدعارة كأعماؿ لصكر بثيا أك نشرىا في كبير بشكؿ اإلعبلـ كسائؿ     كانتقدت

ذاعة التافو، المضمكف ذك الترفييي كالمحتكل كالعنؼ  كالتممؽ السطحٌية األنباء كا 
 المكاقؼ ىذه كؿ ليا، معنى ال التي كالمكسيقى لمكآبة المثيرة كاإلعبلنات السياسي
 عمى اإلعبلـ لكسائؿ السمبي التأثير حكؿ عديدة كبحكث دراسات ظيكر في ساىمت
  .1المجتمع في كالسمكؾ الثقافة
 لئلشيار األساسي المصدر الجرائد كانت  عندما:"االقتصادم "التجارم العامػػػػؿ 

 أعداد ضبط إمكانية أف ذلؾ المتمقي، الجميكر عف لمبحث حاجة ىناؾ تكف لـ
 لمعرفة كقاعدة ما حد إلى كافٌية كانت كالتكزيع السحب بيانات خبلؿ مف المستيمكيف

 .القارئ الجميكر ضآلة أك ضخامة
 المستحيؿ مف أصبح الجماىيرم االتصاؿ ميداف إلى اإلذاعة ظيكر مع     لكف
 بالنسبة الضركرم مف فأصبح استيبلكو، كأنماط الجميكر ىذا معرفة في التدقيؽ

 كيفٌية :الجديد المتمقي الجميكر بحكث لدعـ اإلمكانيات حشدي  آنذاؾ التجارية لممؤسسات
    .إلخ .. الثقافية احتياجاتو اقتنائيا، في يرغب التي المكاد كأنماطيا، استيبلكو
 العمـك حقؿ في البحث كأدكاتً  طرؽً  لتطكر كػػػػػػػػػػػػػػاف لقد: األكاديمي العامؿ 

 كاالتصاؿ، اإلعبلـ لعمـك المعرفية الدكائر في البحثً  بركز في الكبير األثر االجتماعية
 النتائج إلخراج آالت كاستحداث االستفتاء إعداد كطرؽً  البحث مناىجً  تطكر مع كذلؾ
 الحديثة القياس أساليب تطكر ككذا المعمكمات، مف ىائمة كميات كتمخيص بسرعة
 يًضجي  التي تمؾى  غير جديدة قيـ إلى بالنفكذً  لممتمقي سمحت التي التكنكلكجيات كتطكر

 .   ميجتمعو بيا
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II. كاالتصالية اإلعالمّية األبحاث اتجاىات: 
 لبلتجاه األكلى الجذكر  تعكد:كاالتصاؿ اإلعالـ عمكـ ألبحاث السياسي االتجاه 

 السياسي الباحث إنتاجوً  عمى عمؿ ما إلى كاالتصاؿ اإلعبلـ عمـك أبحاث في السياسي
Harold Dwight Lasswell بالكاليات ككلكمبيا بجامعة الصحافة مدرسة في 

 الكمي المضمكف تحميؿ أسمكب عمى ذلؾ في معتمدا ،1930  سنة األمريكية المتحدة
 الدعاية كزير عمييا يقـك كاف التي النازية الدعاية كشؼ بيدؼ كىذا الحالي، بأسمكبو
 ألبحاث أصبح المنطمؽ ىذا كمف األكلى العالمية الحرب فترة خبلؿ'' قكبمز '' الخارجية

 عمى السكيؿ عمؿ التي الرسائؿ أف باعتبار سياسي اتجاه  كاالتصاؿ اإلعبلـ عمـك
 عف عبارة المضمر مضمكنيا أف إالٌ  إعبلمية مادةن  األمر حقيقة في تمثؿ تحميميا
 .محض سياسي محتكل

 كذلؾ عمؿ الدعاية، الرسائؿ مضاميف تحميؿ في Lasswell جيكدً  إلى باإلضافة    
 يندرج ما كؿ ككذا السياسة، رجاؿ في كالمنحصريف باالتصاؿ القائميف دراسةً  عمى

 مف تقدمو ما مثؿ اإلعبلـ كسائؿ تقدمو بما عبلقة ليا التي السياسية المكاضيع ضمف
 السيطرة كعكامؿ اإلعبلـ كسائؿ ممكية ككذا االنتخابات، مرحمة في لممكاضيع تحميؿ
 .الخ ...عمييا
 اتجيت  لقد:كاالتصاؿ اإلعالـ عمكـ ألبحاث االجتماعي السيككلكجي االتجاه 
  الباحثكف قاـ عندما االجتماعية السيككلكجية العمـك منحى نحك كاالتصاؿ اإلعبلـ عمـك

'' ك '' الزرسفيمد بكؿ ''مف كؿ جيكد غرار عمى بالمجتمع اإلعبلـ كسائؿ عبلقة بدراسة
 إذ اإلمبريقية المدرسة ركاد أىـ مف باعتبارىـ'' ىكفبلند كارؿ '' ككذا '' لكيف كارت
 األسمكب عمى معتمديف المجتمع في األخيرة ىذه بيا تقـك التي بالكظائؼ اىتمكا
 .الكمي

 جماىير آلراء قياًسية دراسة إجراءه'' الزرسفيمد بكؿ ''بو قاـ ما بيف مف إف       
 الكصكؿ إلى ذلؾ خبلؿ مف طمح حيث الراديك كسيمة عمى فييا ركزٌ  اإلعبلـ كسائؿ
 البرامج معرفة حاكؿ الكسيمة، كما ليذه االستماع بخصكص مضبكطة كمية لنتائج
 إذاعي لبرنامج االستماع إلى األخيرة ىذه ميكؿ كسبب الجماىير قبؿ مف التقاطا األكثر
 .غيره دكف
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 سبب معرفة حاكلت لما 1942 سنة ىرزكؽ ىيرتا بو قامت ما إلى باإلضافة    
 الصابكنية المسمسبلت ككذا '' ككيز ''اإلذاعي لمبرنامج األمريكي الجميكر استماع
 االستخدامات نظرية ظيكر إلى الدراسات ك البحكث تمؾ كؿ دفع كلقد آنذاؾ،

 أفٌ  عمى دليؿ كىذا ،1956 سنة ( بمكمر ك ماكمبس ك ماككيؿ )يدٍ  عمى كاإلشباعات
 الذم الشيير سؤالو بطرح'' كاتز  ''الباحث قاـ  األساس ىذا عمى ك ، تراكمية المعرفة
نما بالناس، اإلعبلـ كسائؿ تفعؿ ماذا ليس يقكؿ  .؟ اإلعبلـ بكسائؿ الناس يفعؿ ماذا كا 

 العادات عمى اإلذاعية البرامج مضاميف تأثير بدراسة الزرسفيمد بكؿ قاـ     كما
 لتقـك االنتخابية سمككياتيـ  عمى األخيرة ىذه تأثير مدل ككذا لمجماىير االجتماعية

 كاتز إيميك كزميمو الباحث لنفس جديدة نظرية لكالدة بالتحضير أخرل مرة البحكث ىذه
 خبلليا مف عممكا كلقد ،"مرحمتيف عبر االتصاؿ تدفؽ"  اسـ تحمؿ  كالتي 1940 سنة
 تعتمد األخيرة ىذه أفٌ  ىؿ لمجماىير االنتخابي السمكؾ تحٌدد التي العكامؿ دراسة عمى
 "كاإلذاعة المكتكبة الصحافة "اإلعبلـ كسائؿ تقدميا التي االنتخابية الحمبلت عؿ

  .1بذلؾ؟ لمقياـ الرأم قادات بعض عمى تعتمد أٌنيا أـ ؟ االنتخابية سمككياتيا لتحديد
 تنٌكع فكرة تأكيد إلى يحمنا ذكره سبؽ كما إنسانيا نشاطان  االتصالية العممية اعتبار    إفٌ 

 تندرج أخرل تيارات ظيكر إلى دفع مما كاالتصاؿ اإلعبلـ عمـك في البحث اتجاىات
 :يمي كما '' برلسف الباحث ''لساف عمى جاءت كالتي السابقيف العمميف إطار ضمف
 كالتككيف بالتنظيـ المتعمقة بالجكانب اإلصبلحي التيار ييتـ :اإلصالحيّ  التيار 

 كىي األخيرة، ليذه العامة بالسياسة عبلقة لو ما كبكؿ اإلعبلـ كسائؿ عمى كالسيطرة
 1947 سنة األمريكية، المشكمة الصحافة حرية لجنة تقرير مف مباشرة مأخكذة الجكانب

 .آنذاؾ األعبلـ معاىد باىتماـ نتائج مف التقرير ىذا تضمنو ما حظي حيث
 لحياة بالتأريخ قامت التي الدراسات كؿ التاريخي التيار يشمؿ :التاريخي التيار 
 ك'' انيس ىاركلد ''ك'' رايسماف ديفد ''بو قاـ ما مثؿ اإلعبلـ كلكسائؿ االتصاؿ رجاؿ

 .اآلخريف الباحثيف مف غيرىما
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 كمراكز الٌصحافة معاىد مستكل عمى الٌصحفي التيار  ىك:الصحفي التيار 
 جكانب عمى التعرؼ إلى البحثي نشاطيا خبلؿ مف سعت التي االتصاؿ أبحاث
 اىتمامات جانب إلى باالتصاؿ القائـ خصائص كعمى اإلعبلـ، كسائؿ عمى السيطرة
 نفس ليـ كاف الذيف الباحثيف مف العديد العممي النشاط ىذا شاركيا أخرل، حيث عممية

 ''.شراـ كلبر ''الباحث منيـ خاصة العممي االىتماـ
 كالمعاني المغة فمسفة تيار ييتـ: كالمعاني المغة فمسفة يدرس الذم التيار 

 نظرية تطبيؽ كبدراسة الٌمغكية السمككية كاالتجاىات المعاني قياس بمكضكعات
 العديد اىتماـ محؿ المكضكعات ىذه كانت اإلنساني، حيث االتصاؿ عمى المعمكمات

 النفس كعمـ كالمغة كاألنثركبكلكجيا الفمسفة تخصصات إلى المنتميف الدارسيف مف
 .الخ ...كالرياضيات
 مكضكع دراسة في االتصاؿ شبكات تيار يتخصص: االتصاؿ شبكات تيار 
 جسـ في العصبي التكزيع نظاـ مبدأ مف ذلؾ في منطمقا األثير عبر اإلعبلمي البث

 .1اإلنساف
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 :ظيكر البحكث اإلعالميةالعكامؿ التي أدت إلى 
 أقساـ في الستينيات أكائؿ حتى اإلعبلمية كالدراسات البحكث مف الكثير      ظيرت

 الباحثيف مف القميؿ ىناؾ كاف الفترة ىذه خبلؿ كفى االجتماع كعمـ النفس عمـ ككميات
 نفسو اإلعبلـ عمـ الف كذلؾ اإلعبلـ مجاؿ في العممي الخمفيات لدييـ تتكافر الذيف
 بشكؿ اإلعبلـ ككميات أقساـ عدد كتزايد ظيكر منذ كثيرا الكضع حديث تغير عمـ كاف
 .إعبلمييف غير اإلعبلـ بأبحاث يقـك يعد  لـ1960 عاـ مف ابتداء سريع

 إلى متكازية كغير ضعيفة كانت األكلى السنكات خبلؿ اإلعبلـ بحكث أف       نجد
 عمى السيطرة تشمؿ التي االتصالية لمعممية المتعددة كالمككنات فالجكانب كبير حد

 بشكؿ التركيز كالتأثيرات، ككاف الفعؿ كردكد كالمحتكل كاإلنتاج كالممكية اإلعبلـ كسائؿ
 كتجارية سياسية أىداؼ أساسا تخدـ التي كالقضايا بالجكانب يتعمؽ البحكث في أساسي
 .1محددة

ىكذا فإف االنطبلقة الحقيقية في البحكث اإلعبلمية لـ تبدأ إاٌل بعد تكفر تقنيات        ك
 كلكف بما أف األبحاث في أم مجاؿ كانت ال تقـك في فراغ نظرم، ،البحث المختمفة

غذ يمزميا أف ترتكز عمى نظريات كفرضيات تككف دليميا، فإف البحكث اإلعبلمية التي 
بدأت بشكؿ عممي مع نياية العشرينات مف القرف الماضي كما بعدىا، اعتمدت أساسا 

 .عمى نظريات التأثير لكسائؿ اإلعبلـ المستمدة مف المجتمع الجماىيرم
 :األكلى    المرحمة
 ذلؾ كمنذ الراديك ظيكر شيد الذم العشريف القرف بداية مع المرحمة تمؾ       بدأت

 المؤثرات مف أنيا أساس عمى اإلعبلـ بكسائؿ ييتمكف االجتماع عمماء بدأ الكقت
 دفع السياسية، كذلؾ التغيرات فرض كفى العادات كتغير العاـ الرأم تككيف في اليامة

 أيضا المعمنكف كأقبؿ الدعائية الحمبلت في اإلعبلـ كسائؿ استخداـ إلى الحككمات
 كانت الشمكلية األنظمة في الحكاـ إلى باإلضافة اإلعبلـ كسائؿ استخداـ عمى

 بدأكا السنكات مركر مع االجتماعية الدراسات إطار في تدخؿ الفترة تمؾ في الدراسات
 الدراسات ضمف دراسة يمكف ال اإلعبلـ لكسائؿ الجديد التأثير ىذا أف يشعركف
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نما االجتماعية  الجامعات داخؿ تظير بدأت ىنا مف مستقؿ، نظاـ إلى يحتاج كا 
 الكقت تمؾ في اإلعبلمية الدراسات تركيز ككاف كاإلعبلـ، لمصحافة معاىد األمريكية

 .العاـ الرأم عمى( الراديك - الصحافة) تأثير عمى
 إلى تستند كانت الكقت نفس كفى نظرم أساس أم اإلعبلمية لمدراسات يكف     لـ
 النفس كعمـ النفس عمـ نظريات مثؿ الصمة القريبة العمـك مف النظريات بعض

 . األنثركبكلكجيا كعمـ االجتماعي
 استندت التي االجتماعية النظريات أكلى ىي الجماىيرم المجتمع نظرية      كانت

 بعد كذلؾ تعقيدا أكثر مجتمع في يعشكف األفراد أصبح اإلعبلمية، فمقد الدراسات إلييا
 ىي كالدمكية األسرية الركابط كانت حيث بسيط مجتمع في يعيشكف األفراد كاف أف

 . األفراد بيف العبلقات أساس
 تتعمؽ ميكانيكية نظرية ظيكر اإلعبلـ لكسائؿ النظرية ىذه انتشار عمى      كقد ساعد

 األكلى العالمية الحرب أعقبت التي الفترة خبلؿ النفس عمـ في   كاالستجابة بالمنبو
 الكسائؿ جانب إلى جديدة إعبلمية ككسيمة الراديك فييا ظير التي الفترة تمؾ كانت

 يطمؽ ككاف اإلعبلـ لكسائؿ المحتمؿ التأثير في النظرية تمؾ بالغت كقد المطبكعة
  . الجمد تحت الحقنة أك السحرية القذيفة عمييا

 ىذه إلى ينظركف الباحثكف ىؤالء ككاف بعد فيما الباحثيف نقد إلى النظرية     تعرضت
 تأثير أنو أساس عمى اإلعبلـ كسائؿ تأثير كصؼ في تبالغ أنيا أساس عمى النظرية
 .الشخصية سماتيـ كباختبلؼ األفراد بإخبلؼ يختمؼ

  : 1960-1940 :اللانية   المرحمة
 عمى دراساتيـ في اعتمدكا الذيف األمريكييف بالباحثيف الثانية المرحمة      تأثرت

 كركزت اإلعبلـ، كفعالية بتأثير يتعمؽ فيما كالكظيفة االجتماعي النفس عمـ نظريات
 دراسات القياس ظيرت كأساليب كتغيره االتجاه تككيف عمى الفترة ىذه خبلؿ الدراسات

 كالجنس، بالعنؼ المتعمقة الكقت ذلؾ في السائدة االجتماعية المشكبلت بعض عف
 كعبلقات المجتمع في اإلعبلـ كسائؿ لكضع الفترة تمؾ في الدراسات تتعرض لـ كلكف

 النتيجة ككانت المجتمع في المكجكدة األخرل المؤسسات مع اإلعبلمية المؤسسات
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 بتأثيرات يتعمؽ فيما كدقيقة حاسمة تكف لـ الدراسات ىذه نتائج أف ىك لذلؾ الطبيعية
  . اإلعبلـ

 الكسيطة االجتماعية العكامؿ أىمية اكتشاؼ إلى اإلثناء تمؾ في الدراسات     تكصمت
 مف تتـ اإلعبلـ كسائؿ قكة أف أيضا كأظيرت اإلعبلـ، كسائؿ جماىير عمى كتأثيرىا
 كسائؿ تأثير )كالمعتقدات القيـ كأنظمة االجتماعية لمعبلقات المكجكدة التككينات خبلؿ

 . (المجتمع في السائدة كالمعتقدات القيـ خبلؿ مف يحدث إنما مطمقا تأثيرا ليس اإلعبلـ
 الدكافع )الجميكر كصؼ قياس عمى كاألربعينات الثبلثينات في الدراسات     ركزت
 دراسات منيا كصفية البحكث كانت ، بالتالي(المعمنيف جذب عمى العمؿ - التجارية
. كاألفبلـ المطبكعة كالكسائؿ الراديك عف Lazarsfeld الزارزفيمد ك Cantril كانتريؿ

   :اآلف إلى 1960: اللاللة   المرحمة
 أصبح التغيرات مف العديد اإلعبلمية البحكث شيدت 1960 المرحمة مف      تبدأ
 لخدمة اإلعبلـ كسائؿ كدكر اإلعبلـ األكلكيات لكسائؿ تحديد كظيفة عمى التركيز
  .المجتمع في كالحكـ السمطة أصحاب كحماية

 ما بمد في اإلعبلـ كسائؿ دراسة ضركرة يركف 1960 عاـ أكائؿ منذ الباحثيف       بدأ
 اإلعبلـ كسائؿ إلى النظر بدأ كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية األكضاع ضكء في

 .بيا كيتأثر فييا يؤثر الذم االجتماعي الييكؿ مف متكامؿ جزء أنيا أساس عمى
 فقط الجماعة أساس عمى تقـك اإلعبلـ كسائؿ تأثير إلى الباحثيف نظرة تعد      لـ
 الكسائؿ تمؾ فيو تتكاجد الذم االجتماعي الييكؿ كىك كأشمؿ أعـ إطار في أيضا كلكف
 : التساؤالت مف مجمكعة عمى اإلجابة بدأ

 اإلعبلـ؟ كسائؿ فييا تتكاجد التي كاالجتماعية االقتصادية البيئة نكع ىي ما. 
 البيئة؟ ىذا في تعمؿ التي المختمفة المؤسسات ما ىي. 
 األفراد؟ أـ المؤسسات، الحككمة ىذه في كيتحكـ يسيطر الذم مف. 
 المجتمع؟ في األخرل كالمؤسسات اإلعبلمية المؤسسات بيف العبلقة ىي ما. 
 1عمييا؟  يسيطر كمف اإلعبلـ كسائؿ يممؾ مف. 

 
                                                           

 . 27-21، ص 2001، دار النيضة العربية، القاىرة،بحكث اإلعالـ:  سامي طايع1
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III. المجتمع الجماىيرم ككسائؿ اإلعالـ: 
 تطكُّر إلىٌدت أالقركف الثبلثة الماضية حممت لمبشرية تغييرات جذرية كالتي         

". المجتمع الجماىيرم"المجتمع التقميدم غير الميصٌنع لمجتمع جديد 
 لـ تبدأ بسنة معينة ىذه األخيرة ،السبب الرئيسي ليذه التغيرات ىي الثكرة الصناعية    

ممكف أف نقكؿ أنيا ما زالت حتى  )ككذلؾ مف الصعب أف تؤشر إلى مكعد انتيائيا
 مف المناسب استعماؿ كممة الثكرة الصناعية لكصؼ أحداث في المجاؿ ،(اليـك

. 19ك18االقتصادم كاالجتماعي ما بيف القرنيف 
 تغيرات أساسية في نمط الحياة كالمبنى إلى أدلخمؽ المجتمع الجماىيرم       

 ىذه التغيرات أثرت عمى كيفية استيبلؾ المعمكمات كطرؽ إيصاليا كخمقت ،االجتماعي
. 1عبلقات جديدة بيف الناس

 تطكر المجتمع إلى كأدت التي حصمت األساسيةالتغييرات :      أكال
: الجماىيرم

 ىذا المصطمح يستعمؿ لمتعبير عف االنتقاؿ مف المجتمع الزراعي :تصنيعاؿ .1
 جماعي إنتاج إلى أدل تطكر التكنكلكجيا ،القركم إلى مجتمع صناعي مدني

 التكنكلكجيا ، عاممة قميمةأيدم ككؿ ىذا بمساعدة المنتجات المباس كجميع لؤلغذية،
يصاؿ تسكيؽ ،مكنت مف نشر في المجتمع كبعيدة،  ألماكف عديدة المنتجات كا 

 . الكميات قميمة كتستعمؿ لبلستيبلؾ المحمي فقطا، كاف يدكماإلنتاجالتقميدم 
التكنكلكجيا الجديدة كاآلالت أدت إلى ازدياد البطالة في سكؽ األيدم العاممة مما   

 بدأت ،ض عدد ساعات العمؿ كعدد أياـ العمؿاانخؼ، أدل إلى تغيير في نمط الحياة
كمستكل التعميـ زاد كالعطش كالحاجة لمعرفة المعمكمات " كقت فراغ"الناس تعاني مف 

. زاد

                                                           
، ص 1986، دار الفكر العربي، القاىرةالطبعة الثالثة، ، األسس العممية لنظريات اإلعالـ : جيياف أحمد رشتي1

53 . 
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 المجتمع الجماىيرم تميز بتمركزات سكانية مدنية كبيرة تركزت فييا :تمدفاؿ .2
 الى أدل ىذا التغيير ، مؤسسات اقتصاديةأيضا ىذه المدف حكت ،الصناعة كالتجارة

. عمىأ كمستكل المعيشة أكثر المدف حيث فرص العمؿ إلىتكافد الطبقة الكسطى 
المجتمع التقميدم اعتمد عمى الكنيسة كرجاؿ الديف المذيف سيطركا : العممانية .3

 في فترة الثكرة الصناعية ضعؼ مركز ، العمـ كالماؿأىمياعمى العديد مف المكارد 
.   الكنيسة كتعزز مركز العمـ الحديث

المجتمع الحديث يتميز بانتشار قيـ ديمقراطية في غالبية المجتمعات : الّدمثرطة .4
.   الديمقراطية، حرية التعبير، كحؽ المكاطنيف في اختيار الحكـ، المساكاة، كالحرية
 تطكر مجتمع جديد مختمؼ إلى كأدت عمى المجتمع التقميدم أثرتىذه التغييرات   

. 1"المجتمع الجماىيرم"
 تدفؽ ،(الحمكلة)ساس المجتمع كليس العائمة أفي المجتمع الجماىيرم الفرد ىك 

ٌسعة كقٌمصياإلىالناس مف القرية   التكنكلكجيا ، المدينة فٌكؾ مبنى العائمة التقميدية المكى
مصانع منظمة يعمؿ بيا كؿ شخص ، الحديثة غيرت ميف الناس كخمقت ميف جديدة

بالمقابؿ لمتغيير الذم طرأ عمى المجتمع تغيرت كسائؿ االتصاؿ ، حسب تخصصو
لبلتصاؿ الجماىيرم ىناؾ كظيفة ىامة فعميو التكجيو،  كتطكر االتصاؿ الجماىيرم
. التعميـ، إيصاؿ المعمكمات

 : النمكذج التاريخي لتطكر كسائؿ االتصاؿ :ثانيا
 تتحٌكؿ لجزء مف حياتنا كمف أف كاالتصاؿ بعٌدة مراحؿ قبؿ اإلعبلـتمر كسائؿ  
 اإلعبلميةكقد تعاني في البداية مف صعكبات كثيرة حتى تتقبميا المؤسسة , بيئتنا

 مككف مف أربعة مراحؿ يمثؿ ا تاريخياباحث داف كاسبي نمكذجاؿ حيث اقترح ،القائمة
 : تطكر الكسيمة

 اإلعبلـ/ مرحمة الظيكر األكؿ لكسيمة االتصاؿ : االنطالؽ: المرحمة األكلى .1
 ظيكر كتكسع الكسيمة الجديدة يأتي ،التي قد تككف جديدة كميا أك تطكير لكسيمة قائمة

 الكسيمة الجديدة تشد انتباه الجميكر كتثير حب ،عمى حساب كسائؿ مكجكدة

                                                           
 . 48، ص 1969 مصرية، القاىرة، األنجمك ، المكتبةبالجماىير كاالتصاؿ االتصاؿ: إماـ إبراىيـ 1
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 مثاؿ إلييا، كضميـ اإلعبلـمستيمكيف لباقي كسائؿ " سرقة"استطبلعيـ كتحاكؿ 
.   الجياز الخمكم، جياز الفيديك،التمفزيكف: لتجديدات

بيذه المرحمة تصبح كسيمة : مأسسة/التمأسس: المرحمة اللانية .2
 بيذه المرحمة ، مألكفة لمجميكر كاستعماليا يتحكؿ لجزء مف الركتيفاإلعبلـ/االتصاؿ

بعض الجميكر يتعمؽ بيا كفقدانيا ، تبدأ الكسيمة بتأدية كظائؼ أساسية لدل الجميكر
. يشكش جدكؿ أعمالو

 كاالتصاؿ اإلعبلـبيذه المرحمة تظير عمى خارطة : الدفاع: المرحمة اللاللة .3
 ظيكر ،(اآلفالتي أصبحت متمكنة )كسيمة جديدة كالتي تبدأ بمنافسة الكسيمة القائمة 

الكسيمة الجديدة  ييدد التكازف اإلعبلمي المكجكد كذلؾ بسبب قدرة الكسيمة الجديدة عمى 
 في ىذه المرحمة يحاكؿ المستيمؾ ،تغيير عادات استيبلؾ كسائؿ اإلعبلـ المكجكدة

 ظيكر الكسيمة الجديدة يسبب صراع اإلعبلـ،/ تقسيـ كقتو بيف جميع كسائؿ االتصاؿ
 كالكسيمة الجديدة التي تحاكؿ أثبات نفسيا في المؤسسة عف اإلعبلميةبيف المؤسسة 

طريؽ ضـ أكثر عدد ممكف مف المستيمكيف لصفكفيا كذلؾ عمى حساب الكسائؿ 
. القديمة
 حؿ كسط إلى اإلعبلـفي ىذه المرحمة تتكصؿ كسائؿ : التأقمـ: المرحمة الرابعة .4

 كأحيانا قسـ إعبلـلمتعايش بسبلـ معا كذلؾ مف خبلؿ تعريؼ جديد لكظيفة كؿ كسيمة 
 كىكذا ، الكظيفة الشكؿ كالمضمكف،مف الكسائؿ يتبنى بعض التغييرات في المبنى

 الكسائؿ القديمة يجب اف تتقبؿ حقيقة الجديدة،تضطر الكسائؿ القائمة لقبكؿ الكسيمة 
.  التخصص أكالخضكع:  الطريقتيفبإحدلكجكد كسيمة االتصاؿ الجديدة 

عبلـ أك اتصاؿ ستمر حتما بيذه المراحؿ إبناءا عمى الباحث كاسبي كؿ كسيمة      
 مف اإلعبلـكلكف تختمؼ المرحمة الحالية لكسيمة االتصاؿ أك   كبيذا الترتيباألربعة
 فقد تصؿ الكسيمة لمرحمة التأقمـ في منطقة معينة كتككف بمرحمة ، أخرلإلىمنطقة 

التمأسس في منطقة أخرل كذلؾ حسب الظركؼ االجتماعية كالتكنكلكجية في كؿ 
  .   1منطقة

                                                           
 . 55 مرجع سابؽ، ص ،األسس العممية لنظريات اإلعالـ : جيياف أحمد رشتي1
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 نظرية في أساسية سماتعدة  نحدد أف يمكف: مالجماىير المجتمع سمات:    ثالثا
  : مق مالجماىير المجتمع
 بعضيـ عف عزلة في يعيشكف األفراد جعؿ العمؿ كتقسيـ التخصص أف 

 .البعض
 شاعر الشخصية عند التفاعؿ مع اآلخريفلـيسكد انعداـ ا.  
 يتحرر األفراد نسبيا مف االلتزامات االجتماعية العامة. 
 الديف كرجاؿ التقميديف مالرأ قادة تأثير إضعاؼ إلى أدل.  
 جدد كقادة جديدة شخصيات عف يبحثكف الجديد المجتمع ىذا في األفراد أصبح 

 .جديدة كمعتقدات بؿ
 م يتككف مف أفراد مرتبط ببعضيـ ارتباطا طفيفا نتيجة يرجتمع الجماهلـفا

 . 1لضعؼ الركابط التقميدية كتنامي العقبلنية كتقسيـ العمؿ
 عمى تركز اإلعبلمية الدراسات أصبحت الجماىيرم المجتمع نظرية ضكء في        

 إلى الباحثيف نظرة ىك ىذا مرجع ككاف ،اإلعبلـ لكسائؿ األمد القصيرة التأثيرات
 يعيشكف الذيف األفراد مف مجمكعة إال ليس أنة أساس عمى الكقت ذلؾ في الجميكر

 كسائؿ قكة عف الكقت ذلؾ في السائد االعتقاد كأدل ،البعض بعضيـ عف عزلة في
 عمى لمتأثير اإلعبلـ كسائؿ استخداـ إلى أكربا في الشمكلية األنظمة إقباؿ إلى اإلعبلـ

    .العقائدية أىدافيا كلتحقيؽ األكلى العالمية الحرب أعقابفي  الجماىير
 
 
 
 
 

                                                           
دراسة نثدية عمى ضكء الحثائؽ االجتماعية كاللثافية كاإلعالمية : Agenda Settingظرية ف:  يكسؼ تمار1

، أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة دكتكراه دكلة في عمـك اإلعبلـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر، في المجتمع الجزائرم
 . 78، ص 2005
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IV. تأليرات كسائؿ اإلعالـ. 
 تمقي بعد كذلؾ كأخرل، كجماعة كآخر شخص بيف كمتفاكتة نسبية مسألة: التألير   

 بطيئان  الجماىيرية االتصاؿ كسائؿ تأثير يككف ما كغالبا كفيميا، االتصالية الرسالة
 كمف دائمان، كليس مؤقتان  الرسائؿ بعض تأثير يككف كقد البعض، يعتقد كما فكريا، كليس

 يتكخى التي النتيجة كىك المرسؿ إليو يسعى الذم النيائي اليدؼ ىك التأثير فإف ثـ
 التفكير، تغيير ىي األكلى خطكتيف، عمى التأثير عممية كتتـ. باالتصاؿ القائـ تحقيقيا
. 1السمكؾ تغيير ىي الثانية كالخطكة
 ؟كالمجتمع األفراد في اإلعالـ كسائؿ تؤلر  ىؿ:    أكال
 إنيا بؿ كالمجتمعات، األفراد في تؤثر اإلعبلـ كسائؿ أف الثابتة الحقائؽ مف .1
 اإلعبلـ لكسائؿ التعرض بيف سببية عبلقة ىناؾ كأف البشرية، تطكر مجرل في تؤثر

 . البشرم كالسمكؾ
 كالظركؼ استخداميا، كطريقة كظائفيا، حسب اإلعبلـ كسائؿ تأثير يختمؼ .2

 أك التأثير، إلحداث سببان  تككف كقد أنفسيـ، األفراد كاختبلؼ كالثقافية، االجتماعية
 . أخرل عكامؿ ضمف مكمبلن  عامبلن 
 أك األمد قصيرة تككف قد الشدة، كمتنكعة كمختمفة، عديدة اإلعبلـ كسائؿ آثار .3
 أك سياسية أك اجتماعية أك نفسية ضعيفة، أك قكية مستترة، أك ظاىرة األمد، طكيمة

 . اقتصادية
 .إيجابيان  يككف كقد سمبيان، يككف قد اإلعبلـ كسائؿ تأثير .4
 عمييا ركزت عديدة مجاالت ىناؾ: اإلعالـ كسائؿ تألير مجاالت:    لانيا     

 : اآلتي النحك عمى كىي اإلعبلـ، كسائؿ لتأثير اإلعبلمية البحكث
 اإلعبلـ كسائؿ تأثير مظاىر كأكضح أبرز مف كىك: االتجاه أك المكقؼ تغيير .1
 لسمكؾ، أك لقيمة، أك ما، لشخص أك ما، لقضية اإلنساف رؤية بالمكقؼ يقصد حيث

 كراىيةن، أك حبان  قبكالن، أك رفضان  إيجابان، أك سمبان  إما الشيء، ىذا تجاه اإلنساف كشعكر
 . لئلنساف تتكافر التي( المعمكمات )عمى بناءان  كذلؾ مكدة، أك عداءان 
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 منيا، األعظـ بالجزء أك ( بالمعمكمات ) تزكدنا التي ىي عادةن  اإلعبلـ        ككسائؿ
 .1األشياء عمى كحكمنا كمكاقفنا، فيمنا، عمى تؤثر اإلعبلـ كسائؿ فإف كبالتالي
 النحك عمى كذلؾ اإلعبلـ كسائؿ تأثير مف متقدمة درجة كىي: المعرفي التغيير .2

 :التالي
 االعتقادات كتشمؿ الفرد، لدل التي المعمكمات كؿ مجمكع ىي المعرفة 

 .كالسمكؾ كاآلراء كالمكاقؼ
 جزئيات مف جزءان  يعد الذم االتجاه، أك المكقؼ مف كأشمؿ أعـ المعرفة 
 . المعرفة
 االتجاه أك المكقؼ تغيير بخبلؼ اإلنساف، حياة في أثران  أعمؽ المعرفي التغيير 
 الجذكر، بعيد فيك المعرفي التغيير أما المؤثر، بزكاؿ كيزكؿ أحيانان  طارئان  يككف الذم
 . طكيبلن  زمنان  تستغرؽ بطيئة تحكؿ بعممية كيمر
 التعرض عممية خبلؿ مف لؤلفراد المعرفي التككيف في اإلعبلـ كسائؿ تؤثر 
 المعرفية األصكؿ باجتثاث فتقـك لممعمكمات، كمصادر اإلعبلـ لكسائؿ المدل طكيمة
حبلؿ األفراد، لدل قضايا لمجمكعة أك لقضية القائمة  بدالن  جديدة معرفية أصكؿ كا 
 .2منيا
  :االجتماعية التنشئة عبر الثيـ تغيير .3
 السمكؾ كتعميميـ كتثقيفيـ األفراد بتنشئة تقـك مؤسسات ىناؾ مجتمع كؿ في 

 الثقافية ىكيتيـ تشكؿ التي كالقيـ كالعقائد بالمعارؼ كتزكيدىـ اجتماعيا، المقبكؿ
 . كالمدرسة البيت مثؿ كالحضارية،

 األساسية التنشئة مؤسسات دكر تضاءؿ اإلعبلـ لكسائؿ اليائؿ التكسع مع 
 عممية في المسيطر األكبر الدكر صاحبة اإلعبلـ كسائؿ كأصبحت كالمدرسة، كالبيت
 . االجتماعية التنشئة

                                                           
 فيد الممؾ مكتبة األكلى، الطبعة، كيؼ نتعامؿ مع اإلعالـ: التربية اإلعالمية: الشميمرم عبد الرحمف بف  فيد1

 .   57 -56، ص2010 الرياض، الكطنية،
 .   58، ص مرجع سابؽ، كيؼ نتعامؿ مع اإلعالـ: التربية اإلعالمية: الشميمرم عبد الرحمف بف  فيد2
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 ىدؼ، مف يخمك ال اإلعبلـ كسائؿ في نشاىده أك نقرؤه أك نسمعو مما كثيران  إف 
 (.Value Loaded )بالقيـ مشحكف » بأنو عمميان  ذلؾ عف كيعبر
 كثائقي برنامج أك فكاىة أك خبر شكؿ في كانت سكاء اإلعبلمية الرسالة إف 
 شيء ترسيخ أك محميا، أخرل كتثبيت القيـ مف قيمة إزالة عمى تعمؿ أف تستطيع فإنيا
 أبسط في االجتماعية التنشئة مفيـك ىك بالضبط كىذا قادـ، آلخر كالتصدم قائـ

 .صكرىا
 : السمكؾ تغيير. 4

 نما فقط، كاحد عامؿ خبلؿ مف فيو التحكـ يمكف ال البشرم السمكؾ إف  يحدث كا 
 . متعددة عكامؿ نتيجة
 نتيجة أك كاالتجاه، المكقؼ في تغيير نتيجة البشرم السمكؾ تغيير يككف قد 
 ناشئان  السمكؾ يككف قد أك األمد، طكيمة اجتماعية تنشئة نتيجة أك عميؽ، معرفي تغيير
 نكعيات أك ألكاف عمى كاإلقباؿ الشرائي، السمكؾ تغيير مثؿ بسيطة كقتية مؤثرات عف

 .المبلبس مف معينة
 ينقص، أك يزيد ما، دكر اإلعبلـ لكسائؿ فإف السمكؾ تغيير أسباب كانت ميما 

  إحداث في
 كالكسيمة، كالمحتكل، البيئة، متغيرات حسب كذلؾ عاـ، بشكؿ كالتأثير التغيير

 .1كالتفاعؿ كالجميكر
 تؤثر متعددة عكامؿ ناؾق :اإلعالـ كسائؿ فعالية في المؤلرة العكامؿ:   لاللا     
 كىذه المجتمعات، كقيادة كالتغيير التأثير عمى كقدرتيا اإلعبلـ كسائؿ فعالية عمى

  :التالية بالمتغيرات عنيا التعبير يمكف العكامؿ
 قد كىي كاالجتماعية، كاالقتصادية السياسية الظركؼ كافة كىي: البيئة متغيرات .1
 تضعؼ عكامؿ تككف أك كالتغيير، التأثير إحداث عمى اإلعبلـ لكسائؿ مساعدة تككف
 . اإلعبلـ كسائؿ فعالية
 كتنكعيا، كمصداقيتيا، اإلعبلـ بكسائؿ المتعمقة العكامؿ كىي: الكسيمة متغيرات .2

 . إعبلمية كتعددية تنكع لدييا أـ كمتسقة متشابية ىي كىؿ كتجانسيا، كشمكليا،
                                                           

 .   59، ص مرجع سابؽ، كيؼ نتعامؿ مع اإلعالـ: التربية اإلعالمية: الشميمرم عبد الرحمف بف  فيد1
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 كالتنكع، كاإلقناع، االستمالة، عمى كقدرتو المحتكل يمعب: المحتكل متغيرات .3
شباع كالجاذبية، كالتكرار،  كسائؿ تأثير فعالية في ميمان  دكران  المتمقي، حاجات كا 
 . اإلعبلـ
 كسائؿ تأثير فعالية في كبيرة داللة ليا الجميكر متغيرات: الجميكر متغيرات .4

 لكسائؿ االنتقائي كتعرضيـ كثقافتيـ، خبراتيـ، في األفراد يختمؼ حيث اإلعبلـ،
 لنفس مختمؼ بشكؿ الكاحد الشخص يستجيب أحيانان  إنو بؿ لمتأثر، كقابميتيـ اإلعبلـ،
 . االجتماعية أك النفسية أك الصحية لظركفو كفقان  المحتكل
 ذلؾ كؿ فردم، أـ جماعي ىك كىؿ كطريقتو التفاعؿ آلية إف: التفاعؿ متغيرات .5
 .1اإلعبلـ كسائؿ تأثير فعالية مدل يحدد

 مختمفة تأثيرات اإلعبلـ لكسائؿ: اإلعالـ كسائؿ لتألير الزمني المدل:         رابعا
 : اآلتي النحك عمى كذلؾ الزمني مداىا في

 يؤدم المثاؿ سبيؿ فعمى المتمقي، مف السريعة االستجابة كىي: االستلارة .1
 الرجؿ مف لكؿ كجنسية بيكلكجية استثارة إلى الجنسية لمشيكة مثير محتكل إلى التعرض
 . كالمرأة
 كاستجابة بيكلكجي تنبيو كيؤدم إلى :مخيؼ أك عنيؼ محتكل إلى التعرض .2
 . كىكذا كجدانية، انفعالية
 أك أياـ لمدة محدكدة، قصيرة فترة خبلؿ :لمجماىير الجماعية االستلارة .3
 .ما حدث أك ما قضية تجاه أسابيع،
 كالجميكر كالكسيمة كالمحتكل البيئة متغيرات ظؿ في: المدل قصير التألير .4
 في األمد قصيرة تغييرات حدكث إلى يؤدم اإلعبلـ لكسائؿ تأثيران  ىناؾ فإف كالتفاعؿ

 . كالسمكؾ كالقيـ كاالتجاىات، الفيـ
 بعض في المحتكل، أنكاع لبعض التعرض تكرار إف: المدل بعيد التألير .5
 عميؽ األمد، طكيؿ تغيير إحداث إلى يؤدم الجميكر، أعضاء لبعض البيئات،
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 مستكل عمى ذلؾ كيحدث كالسمكؾ، كالقيـ، كاالتجاىات، المعرفي، البناء في الجذكر،
 .1ككؿ المجتمع أك األفراد

     كىكذا فإذا كانت المقكلة األكلى لمعكلمة تشكؿ تجاكزا لمحدكد القكمية فإنيا في 
الكقت نفسو تشكؿ مقدمة لمقرية الككنية التي تكحدىا كسائؿ االتصاؿ كالمعمكمات، 

حيث يتحكؿ اإلنساف الذم يستكعب مفرداتيا إلى إنساف جديد يأخذ مبلمحو مف عصر 
جديد، كلغتو مف لغة المسيطر، كىكذا يغدك انتماءه لمقرية الككنية أقكل مف انتماءه 
ألمتو أك لقكميتو، كاستنادا لذلؾ يتحكؿ الشاب الذم استكعب ىذه القيـ إلى إنساف 

 . عالمي متحرر مف االنتماءات المغكية، القكمية الثقافية الدينية كحتى الجغرافية
    كبالتالي فباإلضافة إلى الحديث عف عكلمة السكؽ كالمدينة ينتقؿ الحديث إلى 

، حيث تتحكؿ اليكية إلى أسطكرة، في عالـ يستطيع أم إنساف فيو  "عكلمة األنا"
 .   كعبر الشبكات االلكتركنية أف يصبح سائحا جكاال عبر األمكنة دكف أف يبرح مكانو
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V. نظريات تألير كسائؿ اإلعالـ: 
 يعرؼ االتصاؿ بأنو عممية يتـ فييا تبادؿ المفاىيـ بيف األفراد، مف خبلؿ       
الرمكز المتعارؼ عمييا، كيعتبر استخداـ الكممة مف أكثر كسائؿ االتصاؿ ـ نظا

كالمتمقي، كلـ يكف عمـ االتصاؿ حديث النشأة، بؿ لو جذكر  شيكعا بيف المرسؿ
أرسطك أسسا عممية ال تزاؿ قائمة لمتفاعؿ بيف الخطيب  تاريخية عميقة، حيث كضع

بصكرة  (خطبتو)تقـك عمى أف يعد المرسؿ رسالتو  "المستقبؿ" ركالجميك" المرسؿ"
تؤثر في الجماىير بالصكرة المستيدفة، ذلؾ انو  شيقة كجذابة كمقنعة، حينيا يمكف أف
لـ يكف مقبكال كمفيكما مف الجميكر المستقبؿ  ال قيمة لبلتصاؿ مف كجية نظره ما

 . لو
  كيبدك أف كسائؿ االتصاؿ تشكؿ ركائز أساسية لتبادؿ األفكار كالمعمكمات بيف   

أفراد المجتمع، كتعد أساسا لتفاعبلتو االجتماعية كتقريب كجيات النظر بيف 
 .المختمفة كبيف مكاطني البمد الكاحد كذلؾ المجتمعات

 تمثؿ نظريات التأثير المرحمة الثالثة في تطكر بحكث اإلعبلـ بكجو عاـ، حيثك    
 :  ا في مطمع القرف الماضيتومرت بحكث اإلعبلـ بأربع مراحؿ أساس منذ نشأ

 اىتـ باحثك اإلعبلـ بكسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية الجديدة :المرحمة األكلىففي     
ا، ككذلؾ أكجو االتفاؽ بوكتكنكلكجيا االتصاؿ الجديدة التي جاءت  ككيفية عمميا،

االتصاؿ القائمة آنذاؾ، كالكظائؼ كالخدمات التي تقدميا  كاالختبلؼ بينيا كبيف كسائؿ
مكانياتو مف  ىذه الكسائؿ الجديدة، باإلضافة إلى طبيعة الجميكر الذم تمكنو قدراتو كا 

 .اإلفادة مف ىذه الكسائؿ الجديدة كتكمفة ذلؾ
 ما:  اىتـ الباحثكف باإلجابة عمى عدد مف التساؤالت، منيا:المرحمة اللانيةكفي     

ا الجميكر كسيمة اإلعبلـ في الحياة الكاقعية؟ كاألسباب التي بويستخدـ  لكيفية التيا
ىذه الكسائؿ كاإلشباعات التي تحققيا؟ كما أنكاع  تدعك الجميكر إلى استخداـ

اإلعبلـ الجديدة؟ كما إذا كانت  المعمكمات كأشكاؿ الترفيو التي تقدميا كسائؿ
 ذلؾ؟ االعتراضات األكلى بشأف استخداـ كسائؿ اإلعبلـ صحيحة أـ غير



 

 25 

 اىتـ باحثك اإلعبلـ باستقصاء كدراسة التأثيرات االجتماعية :المرحمة اللاللةكفي     
 كسيطرت عمى ىذه المرحمة ،كالجسمانية الناتجة عف التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كالنفسية

ما يتعمؽ بكمية الكقت الذم : عمى عدد مف األسئمة مف أبرزىا محاكالت بحثية لئلجابة
اإلعبلـ، كما إذا كانت كسائؿ اإلعبلـ تؤثر في  يقضيو الناس في التعرض لكسائؿ

كتكقعات الجميكر بشأف ما  اتجاىات الناس نحك األشياء كاألفكار كالمضاميف
لمتعرض  يتعرضكف لو في ىذه الكسائؿ، كبما إذا كانت ىناؾ تأثيرات ضارة ناتجة

      .لكسائؿ اإلعبلـ
 فقد اىتـ الباحثكف بكؿ ما يتعمؽ بتحسيف أداء كسائؿ :في المرحمة الرابعةأما       

. 1ا مف التكنكلكجيا المتاحةتواستفاد اإلعبلـ كتعظيـ
خضعت بحكث التأثير لمعديد مف االتجاىات، بحسب اىتمامات الباحثيف      كقد 

االجتماعية، التي مارست دكرنا ال يمكف إنكاره في تكجيو مسيرة بحكث اإلعبلـ  كالقكل
بكجو عاـ، كيمكف تتبع االتجاه السياسي في بحكث تأثيرات كسائؿ اإلعبلـ حتى العقد 
الثاني مف القرف الماضي، حينما اجتذبت األنشطة الدعائية ألطراؼ الحرب العالمية 
األكلى اىتماـ الباحثيف، حتى إف الممارسات الدعائية في تمؾ الفترة شكمت األساس 

النظرم لكثير مف نظريات التأثير التي ظيرت فيما بعد، بؿ إف الدعاية قد أسيمت في 
تحديد كظائؼ كسائؿ اإلعبلـ خبلؿ الفترة السابقة عمى الحرب العالمية الثانية عاـ  

، ثـ جاء بعد الزكيؿ  كخاصة بعد ظيكر كتاب الزكيؿ عف أساليب الدعاية،1927
عدد مف العمماء الذيف تابعكا البحث في مجاؿ التأثير السياسي لكسائؿ اإلعبلـ بالنسبة 
لمحككمات كاألحزاب كالمنظمات المختمفة في أكركبا كالكاليات المتحدة، فقد اتسع نطاؽ 

                                                           
تمع لمجاالتصاؿ السياسي في كسائؿ اإلعالـ كتأليره في ا: سعكد العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف سعد 1

 لمحصكؿ مقدمة رسالة، تمع السعكدملمجدراسة تحميمية ميدانية عمى عينة مف كسائؿ اإلعالـ كأفراد ا: السعكدم
 ص ،2006السعكدية،  العربية المممكة اإلسبلمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة اإلعبلـ، في الدكتكراه درجة عمى
97 .   

 كيمثؿ ىاركلد الزكيؿ التيار السياسي في بحكث اإلعبلـ عبر مراحؿ تطكرىا األكلى، فقد كاف الزكيؿ أصبل مف 
عمماء السياسة كتدرب في جامعة شيكاغك ثـ جامعة ييؿ، ككاف رائدنا في دراسة الدعاية كدكر كسائؿ اإلعبلـ في 

الدكؿ كالمجتمعات، كاىتـ بدراسة القائميف باالتصاؿ مف ذكم النفكذ السياسي، ككضع قائمة بكثير مف المكضكعات 
التي أصبحت تشكؿ مجاؿ البحث السياسي لبحكث اإلعبلـ، فقد اىتـ بعبلقة االتصاؿ بالحككمة، عكامؿ السيطرة 

 .كاإلشراؼ عمى كسائؿ اإلعبلـ، االتصاؿ ككسيمة في يد الحككمة أك السياسييف، كمضمكف كسائؿ اإلعبلـ
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البحث في العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كاألنشطة السياسية لتشمؿ تطبيقات لنظريات لـ 
 .تنشأ أصبل الستقصاء التأثيرات السياسية لكسائؿ اإلعبلـ

 الجميكر، في اإلعبلـ كسائؿ تأثير قكة حكؿ عممينا جدال الفترة ىذه شيدت كما    
 كتـ قبؿ مف طرحت قد كانت التي النظرية اآلراء مف الكثير الختبار مجاال شكمتك

 .أمبريقي عممي أساس عمى االختبار فييا
 بقكة يتعمؽ فيما التأثير بحكث عمى سيطرت ةمأساس اتجاىات أربعة تحديد كيمكف   

  :اإلعبلـ كسائؿ تأثير
 إجماع ىناؾ كاف حيث اإلعبلـ، بكسائؿ االىتماـ بدايات في ظير :األكؿ االتجاه    
ا، إقناعينا تأثيرنا مارست قد اإلعبلـ كسائؿ أف عمى ا ضخمن  يتعمؽ فيما خصكصن
 كسائؿ بيف العبلقة عمى كالتصنيع الحضرية الطبيعة كتأثير الكسائؿ، ىذه جماىيريةب

 يديكلكجيةأ لقكل ضحية يقع اإلعبلـ كسائؿ جميكر بأف كاالعتقاد كالجميكر، اإلعبلـ
 تمعلمجكا السحرية الطمقة نظرية ظيرت الفترة تمؾ كخبلؿ، اإلعبلـ كسائؿ ىي ىائمة

 إلى تستند تكف لـ الفترة تمؾفي  سادت التي اآلراء أف المبلحظ كمف، الجماىيرم
 العممي البحث أدكات تستخدـ لـ الكقت ذلؾ في اإلعبلمية الدراسات ألف عممية، بحكث
 .األداء ىذا يدعـ عممي دليؿ تقديـ مف تمكنيا التي
 في اآلراء ىذه بدأت كقد، المحدكدة بالتأثيرات القائمة اآلراء يمثؿ :اللاني االتجاه    

 كسائؿ لتأثير جديدة تقكيـ عممية بدأت حيف الثانية، العالمية الحرب أعقاب في الظيكر
 تأثير بأف اعتقادات المرحمة تمؾ خبلؿ كسادت حديثة، بحثية أساليب باستخداـ اإلعبلـ
ركرينا سببا ليست الكسائؿ ىذه كأف محدكد، تأثير ىك اإلعبلـ كسائؿ  كافينا أك ضن

 التأثير بحكث تنكرت كىكذا. الكسائؿ ليذه تعرضو نتيجة لمجميكر تحدث التي لمتغيرات
 قد كانت كالتي األكلى، المرحمة سادت التي كاالجتيادات لآلراء المرحمة ىذه في

 الفردية الفركؽ منظكر ظيكر أسيـ كقد. اإلعبلـ لكسائؿ القكم التأثير عمى أجمعت
 .اإلعبلـ لكسائؿ المحدكد التأثير مقكالت دعـ في االنتقائي كالتعرض

 أعيد حيث السبعينيات، طكاؿ كاستمر الستينيات ايةنو في بدأ :اللالث االتجاه    
 المشركطة التأثيرات تعبيرات كظيرت اإلعبلـ، كسائؿ تأثيرات طبيعة في النظر

         .الجميكر لدل كاالتجاىات لمقيـ الداعمة كالتأثيرات المباشرة، غير كالتأثيرات
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 تمارس اإلعبلـ كسائؿ بعض إف " بالقكؿ االتجاه ىذا آراء خبلصة ديفمير كيمخص    
  ". األشخاص بعض في الظركؼ بعض ظؿ في التأثيرات بعض
 مثؿ االتجاه، ىذا دعـ في الشخصية بتككيف المرتبطة اإلقناع نظريات ساىمت كقد    

 مف حد أدنى إلى اإلقبلؿ عف يبحث الجميكر أف تفترض التي المعرفي، التنافر نظرية
 قيـ مف لدييـ ما تكافؽ ال كقيـ التجاىات تعرضيـ عف الناتجة القمؽ عمميات

 .كاتجاىات
 إذ اإلعبلـ؛ لكسائؿ القكية التأثيرات عف الحديث إلى العكدة يمثؿ :الرابع االتجاه    

 البحكث تفسير كأساءت شكىت المحدكدة التأثير مقكالت أف االتجاه ىذا أصحاب يرل
 .السنيف عبر
 بمحدكدية التمسؾ أف - االتجاه ىذا باحثي أبرز كىي - نيكماف إليزابيث كترل    
  اإلعبلـ لكسائؿ أف يعتقدكف الباحثيف أغمب كأف ،المحتـ يعد لـ اإلعبلـ كسائؿ تأثير

 .1قكية تأثيرات
 بمحدكدية القائؿ االتجاه: اتجاىات لثبلثة تتسع اليـك التأثيرات بحكث فإف كىكذا    
 امسطن ك مكقفنا يأخذ فإنو الثالث االتجاه أما تأثيرىا، بقكة كالقائميف اإلعبلـ، كسائؿ تأثير
  .القكية كالتأثيرات المحدكدة التأثيرات بيف
 مدخميف إلى اإلعبلـ كسائؿ لتأثيرات تفسيرات تقديـ حاكلت التي النظريات كتنتمي    

 :أساسيف
 اإلعبلـ، كسائؿ ابو تقـك التي السياسية بالكظائؼ يعنى الذم :الكظيفي المدخؿ .1

 .اإلعبلـ لكسائؿ السياسي المحتكل الجميكر ابو يستخدـ التي الكيفية أخرل بعبارة أك
 لكسائؿ الجميكر تعرض عف الناتجة بالتأثيرات ييتـ الذم: التأليرات مدخؿ  .2
 كمدخؿ الكظيفي المدخؿ بيف قكية ركابط ىناؾ أف إلى اإلشارة كتجدر. اإلعبلـ

 تأثيرات دراسة في الكظيفية البحكث نتائج يستخدـ الباحثيف مف فالكثير التأثيرات؛

                                                           
 .28-23  ص 2005، الطبعة األكلى، مكتبة نانسي، مصر، مثدمة إلى عمـ االتصاؿ: عبد الرحيـ دركيش 1
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 تخدـ التي اإلعبلـ كسائؿ يستخدمكف الناس أف بيكر كيرل اإلعبلـ، كسائؿ
 . 1يستخدميا فيمف تؤثر اإلعبلـ كسائؿ كلكف ـ،تواحتياجا
 ،بدايتيا منذ اإلعبلـ بحكث اىتمامات بمعظـ اإلعبلـ كسائؿ تأثيرات حظيت    كقد 
 قاطعة آراء إلى يصؿ لـ اؿلمجا ىذا في العممي البحث أف مف الرغـ كعمىحيث أنو 

ا إطارنا تكفر النظريات بعض أف إال التأثيرات، ىذه تقكيـ بشأف  تمؾ طبيعة لفيـ مبلئمن
. اإلعبلـ كسائؿ تاتأثير شرح حاكلت التي النظريات ألىـفيما يمي حكصمة ك ،التأثيرات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
تمع لمجاالتصاؿ السياسي في كسائؿ اإلعالـ كتأليره في ا: سعكد العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف  سعد1

، ص مرجع سابؽ، "تمع السعكدملمجدراسة تحميمية ميدانية عمى عينة مف كسائؿ اإلعالـ كأفراد ا: "السعكدم
100  .   
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VI. نظرية الرصاصة السحرية: 
 نظرية الرصاصة، :         لقد تعددت المفاىيـ كالمسميات فمنيـ مف يطمؽ عمييا

الحقنة أك اإلبرة تحت الجمد كالطمقة السحرية بمعنى أف الرسالة  الطمقة السحرية،
 .اإلعبلمية قكية جدا في تأثيرىا كالتي شبيت بالطمقة النارية التي ال تخطئ اليدؼ

الحقنة تحت الجمد حيث شبييا بالمحمكؿ الذم يحقف بو الكريد كيصؿ في ظرؼ     
فالرسائؿ  لحظات إلى كؿ أطراؼ الجسـ عبر الدكرة الدمكية ك يككف تأثيرىا قكم،

 .االتصالية ىي رصاصات سحرية تصؿ فكرا إلى عقكؿ المتمقيف
كالمرسؿ عينصر قكم قادر عمى حقف ، عتبر الراديك كسيمة قادرة عمى كؿ شيء     ا

كؿ شيء لممستقبميف أما المستقبؿ فيك ضعيؼ كغير فعاؿ، بعيد عف األشخاص 
 .1 "الحقنة"المتكاجديف في محيطو، كميتعرض لممضاميف المارة إليو مف خبلؿ 

 كتعني ىذه النظرية أف الفرد يتأثر بمضمكف الكسيمة اإلعبلمية تأثيرا تمقائيا كمباشرا، 
كما يرل أصحاب ىذه النظرية أف كسائؿ اإلعػبلـ ليا تأثير قكم كمباشر عمى الفػػػػػػػرد 

يفمت   كىذا التأثير قكم كفعَّاؿ مثؿ الرصاصة، كال،كالمجتمع يكاد يبمغ حد الييمنػػػػػػة
منو أحد، ككما نرل أف تأثيرىا قكم كسريع كمباشر مثؿ تأثير رصاصة، إال أف أثرىا 

 .قصير المدل
 :السحريةنشػػػػػػأة نظريػػػػػة الطمثة 

 بعد أف عرؼ عمـ النفس عدة كشكؼ 20     ظيرت ىذه النظرية في مطمع القرف 
عمبلقة بخصكص الشخصية السكية تمثمت أىـ ىذه الكشكؼ في نظرية التعمـ  التي 
تكصؿ إلييا كؿ مف كاطسكف األمريكي كبافمكؼ الركسي، كترل ىذه النظرية بإمكانية 
تيذيب كتدريب النفس كتركيضيا عمى جممة مف األفعاؿ فالشخص الغبي ال يكلد غبيا 
نما يكلد كىك يممؾ جممة مف االستعدادات لمتعمـ كعند تدريبو عمى جممة مف األفعاؿ  كا 

 كقد ساىمت ىذه النظرية بشكؿ كبير في إيجاد الحمكؿ ،بتحدد ما إذا كاف غبيا أـ ذكيا
لكثير مف مشاكؿ التربية كاستيكت النظرية السمككية ىتو عمماء االتصاؿ فكانت أكؿ 

نظرية نفسية تنتيج في عمـ االتصاؿ كعرفت عدة تطبيقات في ميداف اإلعبلـ 

                                                           
 . 211، ص 2014، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، األردف، الرأم العاـ كنظريات االتصاؿ:  مصطفى يكسؼ كافي1
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 حيث عرضت ىذه الدكؿ ،خصكصا في الدعاية ضد النازية مف طرؼ دكؿ الحمفاء
صكرة األلماف في أبشع شكؿ كراحت ترسـ ليـ أقبح صكرة في أذىاف الجماىير كنفس 

أ في حرب الخميج ضد العراؽ، كترل ىذه النظرية في ميداف .ـ.الشيء قامت بو ك
االتصاؿ إف المتمقيف يستجيب لمرسالة بطريقة أكتكماتيكية، أم أف المتأثر يتأثر 

بالرسالة بمعزؿ عف بقية األفراد مف غير كجكد كسيط كيككف ىذا التأثير فكريا كسريعا 
 . 1كبالتالي ىذه النظرية ترفع مف قيمة الفرد كتحط مف قيمة المجتمع

  عندما قامت ح ع األكلى كانت مف مدعكمة مف قبؿ المؤسسات الصناعية
الكبرل كلذلؾ فقد اعتمدت عمى القدرات اإلنتاجية لمشعكب المتحاربة، كمف ىنا بدأت 

مكاناتو في الحرب ك كانت كسائؿ اإلعبلـ عممية إشراؾ جميع طاقات الشعب كثركاتو كا 
مكاناتو في  الجماىيرم ىي الطريقة الكحيدة لتكجيو الرسائؿ إلى الشعب كثركاتو كا 

الحرب كالقتاؿ، فقامت ىذه الكسائؿ بحمبلت دعائية عمى مستكل كبير، ككاف  متفاعبل 
 .معيا كغير عارفا بأىدافيا

  لقدرتيا عمى 1كمف ىذا المنطمؽ كاف لكسائؿ االتصاؿ أىمية كبيرة أثناء ح ع 
” تحديد سمكؾ األفراد كتكجيو سكاء كاف إيجابيا أك سمبيا كقد قاؿ ىتمر أثناء الحرب 
لماذا أخضع األعداء بالكسائؿ الحربية، ما داـ في كسعي إخضاعيـ بكسائؿ أخرل 
أخص كأجدل إف عممية استعداد المدفع كىجـك المشاة في حرب الخنادؽ، سكؼ 

 .تضطمع بيا الدعاية مستقببل
  كفي ظؿ ىذه الظركؼ، ظيرت نظرية القذيفة أك الطمقة السحرية لتعبر عف

 .التأثير المباشر كالقكم لكسائؿ اإلعبلـ عمى الجميكر الذم يتعرض ليا
  تقـك كسائؿ اإلعبلـ ” كقد ظيرت عمى يد ىاركلد الزكيؿ بكؿ سفيمد حيث قاؿ

ذات القكة المطمقة بإطبلؽ رسائميا مف ناحية فتتمقاىا الجماىير المنتشرة كالمنتظرة عمى 
 .”الجانب األخر، دكف أف يككف ىناؾ حائؿ بينيما 

                                                           
 . 197 مرجع سابؽ، ص ،نظريات االتصاؿ: مناؿ ىبلؿ مزاىرة 1
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  كقد ذكر كيفر شراـ بأف اإلعبلـ رصاص سحرم ينقؿ األفكار كالمشاعر مف
عقؿ إلى أخر، كأف الجميكر متمقي سمبي ليذه األفكار، فبل يستطيع الكقكؼ في كجييا 

  .1كالدفاع عف نفسو
 :فركض النظرية الطمثة السحرية

    تقـك نظرية الطمقة السحرية عمى اعتقاد أف جميكر االتصاؿ عبارة عف مجمكعة 
 التي يتعرضكف ليا، كأف در الفعؿ تجاه مف الناس يتأثركف عمى انفراد بكسائؿ اإلعبلـ

 تجربة فردية أكثر منو تجربة جماعية كمف ىنا نستنتج فركض ليذه اإلعبلـكسائؿ 
 : النظرية
  ألنو يضع الرسالة )تفترض أف المرسؿ يتحكـ بكؿ شيء في العممية االتصالية

 .(...ك يختار الكسيمة أك القناة 
 ،يعني أف الرسالة  استقباؿ الرسالة ىي تجربة فردية ك ليست تجربة جماعية

 .اآلخريفتصؿ إلى كؿ فرد بشكؿ مستقؿ كىك منعزؿ عف 
  تفترض أف الرسالة تصؿ إلى أفراد المجتمع بطريقة متشابية، أم أف كؿ فرد

 .تكجد فكارؽ بيف األفراد في تفاعميا معيا يستقبميا بنفس الطريقة يعني ال
 تفترض أف المتمقي يستجيب دائما كبشكؿ قكم لمرسالة التي يتمقاىا.    
 يتمقى األفراد المعمكمات مف كسائؿ اإلعبلـ مباشرة دكف كجكد كسائط. 
 يككف رد فعؿ الفرد رد فردم ال يعتمد عمى تأثره باآلخريف. 
  كما ترل ىذه النظرية إلى جماىير كسائؿ اإلعبلـ عمى أنيـ مككنكف مف

كائنات سمبية يمكف التأثير عمييا بطريقة مباشرة بكاسطة كسائؿ اإلعبلـ فيـ بمثابة 
ذرات منفصمة مف كتمة مبلييف القراء كالمستمعيف كالمشاىديف مييئكف دائما الستقباؿ 

 معيف بشيء القياـ إلىالرسائؿ التي تشكؿ كؿ منيا منبيا قكيا كمباشرا يدفع المتمقي 
 .2 تحقيقياإلىيسعى القائـ باالتصاؿ 

                                                           
، الطبعة األكلى، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، مبادئ عمـ االتصاؿ كنظريات التألير:  محمكد حسف إسماعيؿ1

 . 88-87، ص 2003مصر، 
 . 213، مرجع سابؽ، ص الرأم العاـ كنظريات االتصاؿ:  مصطفى يكسؼ كافي2
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 حيف قامت عمى 20كانت ىذه النظرية البداية لنظريات اإلعبلـ في بداية القرف      
 مجتمع جماىيرم كأف لكسائؿ اإلعبلـ تأثير قكم عمييـ إالأف األشخاص ما ىـ 

 خاصة في الحرب العالمية األكلى كانت اإلعبلـكبالتالي يستجيبكف ليا ألف كسائؿ 
 .ىي األسمكب الكحيد لتكجيو الرسائؿ لمشعب

 :األفكار األساسية لمنظرية
كتعني ىذه الفكرة أف الفرد المدرب عمى فكرة ما يستدعي معنى : تداعي األفكار .1

معيف كمما أثيرت ىذه األخيرة كتمي ىذا المعنى مجمكعة مف المعاني البلحقة مرتبطة 
 .بالضركرة بو ألنيا أتت عف طريؽ التعمـ

عندما يسمؾ اإلنساف سمكؾ يحصؿ عمى مكافئة أك عقاب : التعزيز كالتدعيـ .2
كبالتالي ىك يعمؿ عمى التقميؿ مف السمككيات المؤدية إلى العقاب كالتقكية كالتعزيز مف 

 .كؿ السمككيات المؤدية إلى المكافأة كالثكاب
يتعمـ اإلنساف جممة مف السمككيات عف طريؽ التعمـ كعف طريؽ : المحاكاة .3

التدعيـ ككذلؾ عف طريؽ المحاكاة أم تقميد بعض السمككيات مف المجتمع كاكتسابو 
جممة أخرل منو ألف اإلنساف يحب االنسجاـ مع الجماعة كال يرغب في الشذكذ عف 

 .1الحالة الطبيعية لياتو الجماعة
 :النظريات التي تألرت بيا نظرية التألير المباشر  

تأثرت نظرية : االستجابة في عمـ النفس/ النظرية السمككية أك المنبو  .1
 كالمتعمقة بالمنبو أك 20الرصاصة بالنظرية النفسية التي كانت شائعة في بداية القرف 

تجابة كالتي تفترض أف لكؿ فعؿ رد فعؿ كاف كؿ منبو يحقؽ استجابة المثير كاالس
  منبيا يستجيب لو الجميكر، كعميو فإف نظرية الرصاصة الاإلعبلـكاعتبرت كسائؿ 

نما إلى الفعؿ كالسمكؾ إلىتنظر   الناتج عف التعرض اإلنساني العممية االتصالية كا 
 .اإلعبلـلكسائؿ 
 أفراد أفىذه النظرية ترل : نظرية المجتمع الجماىيرم في عمـ االجتماع .2

المجتمع الجماىيرم يتسمكف بالعزلة النفسية عف اآلخريف كتنعدـ بينيـ المشاعر 
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الحميمية عند التفاعؿ مع اآلخريف فيشعر الفرد بالكحدة كالقمؽ كالضياع كعميو فيمجأ 
 .لكسائؿ االتصاؿ الجماىيرم لتعكيض تعاممو مع الجماعات كالتخمص مف التكتر

ىذه النظرية ترل أف سمككيات الفرد تنبع : التحميؿ النفسي كالنظرية الفردية .3
 ىذه نظرية أصحابمف البلكعي كالبلشعكر أك مف العقؿ الباطف، كقد اعتبر 

:  ال كعي الفرد مثبلإلى كالدعائية تتكجو اإلعبلنيةالرصاصة السحرية أف الرسالة 
  .1لتركيج سمعة معينة يتـ ربطيا بشخصية مشيكرة يتمنى المتمقي في أعماقو التشبو بيا

 :االنتثادات المكجية لنظرية التألير المباشر 
القت ىذه النظرية ركاجا كبيرا خاصة في الفترة بيف الحربيف العالميتيف ألنيا كانت     

 نظرية المجتمع الجماىيرم كالنظرية النفسية ىذا آنذاؾمتناسقة مع النظرية االجتماعية 
 قكة خارقة كغير محدكدة، اإلعبلـ لكسائؿ أفلما تكفره مف تفسير منطقي لمف يعتقد 

 :كمع ذلؾ عرفت النظرية انتقادات مختمفة منيا
  النفس االجتماعي كالتحميؿ النفسياعتمادىا بالدرجة األكلى عمى عمـ. 
  أثرت فقط في الجكانب النفسية الشعكرية اإلعبلمية الرسائؿ أفأكدت 

كالبلشعكرية لؤلفراد كأىمت الجانب السياسي كالثقافي كاالقتصادم الذم يمكف أف يؤثر 
 .في العممية االتصالية

  ألنيا تقـك عمى تحريض الرأم العاـ اإلعبلمية المؤسسات أصحابانتقدىا 
كالسمطات األمريكية ضدىـ كتدفعيا التخاذ إجراءات تحد مف حرية تصرفيـ في اختيار 

 .2المضاميف
 :  نياية النظرية

 أف العممية االتصالية عممية معقدة، كىي تخضع إذلـ تصمد ىذه النظرية طكيبل     
، فميست كؿ اإلعبلميةلمجمكعة مف العكامؿ المتعددة التي تتحكـ في فعالية الرسالة 

  . تككف مؤثرة ناجحةأفرسالة يمكنيا 
 مف القرف العشريف الماضي أعمف انتياء نظرية الرصاصة األربعينياتفي مطمع     

 عمى األفراد عندما نشرت الدراسات اإلعبلـالسحرية كإطار نظرم يفسر أثر كسائؿ 
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التجريبية التي أجرتيا كزارة الدفاع األمريكية، حيث أخضعت عدد مف الجنكد الجدد في 
الجيش األمريكي لمشاىدة عدد مف األفبلـ حكؿ الحرب العالمية األكلى كمبررات 

اشتراؾ الكاليات المتحدة فييا بيدؼ التأثير في آرائيـ كاتجاىاتيـ نحك الحرب كخمصت 
 تأثير التعرض ليذه األفبلـ كاف محدكدا جدا كتمثؿ فقط في زيادة أف إلىالدراسة 

معمكمات الجنكد نحك بعض المعمكمات، كمع استمرار البحكث كدراسة العبلقة بيف 
 النظر في طبيعة ىذه العبلقة فتـ رفض فكرة إعادة المتمقيف تـ كاألفراد اإلعبلـكسائؿ 

 كدخؿ محميا أفراده جميكر ال رابط بيف باعتبارىـ اإلعبلـ الناس يتعرضكف لكسائؿ أف
 عمى انو مجمكعة مف األفراد الذيف يكاجيكف اإلعبلـتصكر جديد لجميكر كسائؿ 

 باعتبارىـ كائنات اجتماعية تربطيـ بيئة االجتماعية ما جعؿ اإلعبلـكسائؿ 
االفتراضات التي قامت عمييا نظرية الرصاصة السحرية ترفض مف قبؿ عمماء 

 . 1االتصاؿ كتفقد مقاكماتيا بالبقاء
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VII. نظرية انتثاؿ المعمكمات عمى مرحمتيف: 
 في الجميكر يتـ بشكؿ غير اإلعبلـ تأثير كسائؿ أفترل ىذه النظرية      

 لمنظرية األصميةبمرحمتيف كانتقاؿ المعمكمات كما كرد في الصياغة  مباشر كيمر
 ىذا  تأثرىـ بيا،أك في الناس، اإلعبلـ لمحديث عف تأثير كسائؿ آخر أسمكبىك 

التي تبثيا تمؾ  (لممعمكمات)الناس يحدث ابتداء مف خبلؿ تعرضالتأثير الذم 
 المعمكمات ىنا ليست شيئا محددا، بؿ يدخؿ تحت ىذا المسمى كؿ ما، كالكسائؿ

 .إعبلنية حتى مكاد أك ثقافية أك ترفييية مف برامج اإلعبلـتعرضو كسائؿ 
:  نشأة النظرية

 كاتز       لقد أتت ىذه النظرية ردا عمى نظرية التأثير المباشر حيث صاغ كؿ مف 
 نمكذجا ينفي ذلؾ التأثير السحرم لكسائؿ االتصاؿ بعد نتائج االنتخابات الزار سفيمدك

 لممرة الثانية رغـ معارضة نكميف ركزفمتافر عندما نجح 1940الرئاسية األمريكية عاـ 
  .الـ لو بشتى أنكاعوعاإل

ىذه النتيجة استثارت جممة مف التساؤالت حكؿ االعتقاد بقكة تأثير كسائؿ اإلعبلـ     
كانفرادىا في ىذا المجاؿ كالبحث عف العكامؿ التي  أدت إلى ىذه النتيجة مف خبلؿ 

 كدراسة 1940عاـ "خيار األمة "  كزمبلؤه  بعنكافالزار سفيمدالدراسة التي أجراىا  
 كمف أىـ نتائج تمؾ الدراسات أف تأثير كسائؿ اإلعبلـ 1955عاـ " التأثير الشخصي "

 كما يدعي البعض بؿ ىك مرتبط بدرجات كبيرة باألبعاد % 100ليس تاما كقكيا 
 .السكسيكلكجية كقكة العبلقات االجتماعية

مف أىـ نتائج تمؾ الدراسة أف  قادة الرأم كاف ليـ األثر األكبر في      أيضا 
اتجاىات الناخبيف أكثر مف األثر الذم كاف متكقعا أف تحدثو كسائؿ اإلعبلـ 

الجماىيرية كبخاصة اإلذاعة كالصحؼ في تمؾ الفترة، كفسر الباحثكف ىذه النتيجة 
نما يككف التأثير  بقكليـ إف الرسائؿ اإلعبلمية لـ تكف ذات تأثير مباشر في الناخب ، كا 

. 1قادة الرأمعبر متغير كسيط ىك 
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ثـ ينقمكف ىذا  فقادة الرأم يتعرضكف لمضاميف كسائؿ اإلعبلـ كيتأثركف بيا،     
التأثير بدكرىـ إلى الجماىير عبر قنكات اتصاليػػػػػػػػػػػػػػػة متنكعة أىميا االتصاؿ 

 .الشخصي
 إذ ىناؾ نكع مف التسمسؿ فكسائؿ اإلعبلـ تقـك في خطكة أكلى ببث رسائؿ منظمة    

نما نحك كسيط ىك الذم يقـك ببثيا في خطكة ثانية نحك  ليس نحك الجميكر مباشرة كا 
الجميكر كاف قادة الرأم كاف ليـ األثر الكبير في اتجاىات الناخبيف أكثر مف األثر 

الذم كاف متكقعا أف تحدثو كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية  كبخاصة اإلذاعة كالصحؼ  
أف الرسائؿ اإلعبلمية لـ تكف " ليذا فسر الباحثكف نتائج االنتخابات األمريكية بقكليـ

 .1"ذات تأثير عبر متغير كسيط ىك قادة الرأم 
أف األفراد مف قادة الرأم في المجتمع يستقبمكف المعمكمات مف  :فحكل النظرية        

كمف الميـ  كيقـك ىؤالء بتمريرىا عمى زمبلئيـ أك أتباعيـ، ،االتصاؿكسائؿ اإلعبلـ ك
بأف ندرؾ مف أف قيادة الرأم تتغير مف كقت ألخر كمف مكضكع إلى آخر كتبعا لتغيير 

  .المكاقؼ
:  نظرية انتثاؿ المعمكمات عمى مرحمتيفاتفرضي  

أف المعمكمات التي تنشرىا كسائؿ اإلعبلـ تنتقؿ إلى الجميكر عبر مرحمتيف مف 
كسائؿ اإلعبلـ عمى قادة الرأم الذيف يتعرضكف أكثر إلى الرسائؿ اإلعبلمية كمرحمة 
أكلى كمف ثمة تنتقؿ مف قادة الرأم إلى الجميكر عبر  قنكات اتصالية غير رسمية 
كبخاصة مف خبلؿ االتصاؿ الشخصي أك عبر شبكات العبلقات االجتماعية أك 

النسيج االجتماعي ليذا فقادة الرأم ليـ القدرة عمى التأثير في أفراد كجماعات المجتمع 
. كبالتالي فاف المجتمع يممؾ نفس قكة التأثير التي تممكيا كسائؿ اإلعبلـ

إف قادة الرأم كاألتباع ينتمكف إلى نفس الجماعة األساسية سكاء كانت أسرة   .1
 .أك أصدقاء أك زمبلء عمؿ

 .مختمفةيمكف لقادة الرأم كاألتباع أف يتبادلكا األدكار في ظركؼ   .2
 : مرحمتيفإف المعمكمات التي تنشرىا كسائؿ اإلعبلـ تنقؿ إلى الجميكر عبر   .3
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  قادة الرأم الذيف يتعرضكف غالبا لمرسائؿ اإلعبلمية كمف ثـ تنتقؿ
الرسالة مف قادة الرأم إلى الجميكر عبر قنكات اتصالية غير رسمية كبخاصة مف 

 .خبلؿ االتصاؿ الشخصي
  كىذا التأثير مباشرة،فالجميكر حسب ىذه النظرية يتأثر بطريقة غير 

يرجع إلى تفسير قادة الرأم لمرسالة اإلعبلمية أكثر مف التفسير المقصكد لمرسالة مف 
كما تؤكد فرضية ىذه النظرية اعتبار العبلقات اإلعبلـ، مصدرىا األصمي كىي كسائؿ 

الشخصية المتداخمة كسائؿ اتصالية  تمثؿ ضغكطا عمى الفرد ليتكافؽ مع الجماعة في 
 .1التفكير كالسمكؾ كالتدعيـ االجتماعي

؟ لكف مف ىـ قادة الرأم
 ىـ األشخاص الذيف يممككف المكاصفات الدينية أك السياسية أك االقتصادية أك   

المكاصفات  كمف ىذه ،التي تمكنيـ مف زعامة المجتمع.. .الجسديةاالجتماعية أك 
كالميـ أف قكية، القدرة عمى نسج عبلقات اجتماعية ،  عمى الخطابة كاإلقناعالقدرة

 األصدقاء كجماعات،  بيايحتذميككف قائد الرأم في المجتمع شخصية نمكذجية 
   .كالمينة كاألقارب كالزمبلء

 قائد الرأم الذم يككف أحد كالدينا أك أحد أصدقائنا، لو مف النفكذ     ذلؾ أف
 كمييما عمينا، ما يجعمنا نقبؿ تفسيره كرؤيتو الخاصة أكالمادم أك المعنكم 

 تأثرنا بكؿ أك بجزء مف مضمكف تمؾ إلىلمرسالة اإلعبلمية، مما قد يؤدم 
 ، قرأكا نفس الذم قراناهأكأصحابنا قد شاىدكا نفس الذم شاىدناه ، فمثبل الرسالة

 أكثر كبأسمكب، إلييافطف ت لـ فأشياء إلىبدأكا بالحديث عنو بطريقة تنبينا ثـ 
 2.اإلعبلـ مف الطريقة التي عرضتيا بيا كسائؿ إقناعا

ليذا يعتبر قادة الرأم المحطة التي يتكقؼ عنيا دكر كسائؿ اإلعبلـ كتأثيرىا 
 ،حيث تقـك ىذه األخيرة بإقناع قادة الرأم برسائميا كتككؿ إلييـ ميمة إقناع الجماىير

  :كطبعا يتكقؼ ذلؾ عمى اآلتي
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 إف قائد الرأم األكثر تأثيرا مف غيره ىك : سيكلكجي كاللثافيكالتمالؿ الس
األقرب إلى ثقافة الجميكر المتكجو إليو، كيككف تأثيره مضمكنا إذا أحست الجماعة أف 

ىذا القائد ىك النمكذج االجتماعي الناجح الذم يجب إتباعو ألنو ينتمي إلى ثقافة 
كيككف التماثؿ في " فالناس تنجذب ألشباىيا"المجتمع كبمغ منيا درجات عميا، 

سيكلكجية كالطبقة كالمكانة االجتماعية كدرجة التعميـ كالمستكل كالطبقات الس
المرأة تقنع  )كالجنساالقتصادم كغيرىا، كما يككف في المكاصفات المكرفكلكجية 

 فالعمماني ةكاأليديكلكجيكحتى المكاصفات الفكرية ( الشاب يقنع الشاب)كالسف  (المرأة
. مثبل ال يقنع سمفي كغير ذلؾ

ليذا تعتبر ىذه األفكار المادة األكلى لعممية اإلشيار التي تتخذ مف قادة الرأم 
. بؤر تأثير تؤثر عمييـ كي يؤثركا عمى الجميكر

 كىي " حجز المعمكمات"يقـك قادة الرأم أحيانا بما يسمى : فكرة المؤامرة
عممية يقكمكف مف خبلليا بإعادة ترجمة الرسائؿ التي استقبمكىا مف كسائؿ االتصاؿ 
الجماىيرم بأسمكبيـ الخاص مع الزيادة كالنقصاف كالتغيير حسب أغراضيـ كأىكائيـ 

 ليذا فالمعمكمات في طريقيا مف كسائؿ اإلعبلـ إلى الجميكر تتعرض لعدة ،الخاصة
عمميات حجز كسيطرة يقـك بيا الكسطاء المكجكدكف في المحطات ما بيف قطبي عممية 

 كيمكف تفسير ىذه الظاىرة بككف ،االتصاؿ سكاء كانكا رجاؿ اتصاؿ أك قادة الرأم
-المعمكمات سبلحا قكيا كؿ مف يممكيا لو القدرة أك القكة بحكـ ممكيتو لكؿ المعطيات 

أم أف قادة الرأم يممككف فرص كبيرة الف - كىك ما يميد ضمنيا لنظرية حراس البكابة
 .1يصبحكا ركاد المجتمع كصناع الرأم فيو

 : لمنظرية المكجو النثد 
 القدر الكبير مف المعمكمات يصؿ إلى  أف تتجاىؿ حقيقة ميمة،أنيا 

. يصميـ عف طريؽ قادة الرأم أقؿ ف ماأالجماىير مباشرة ك
  أنيا ال تميز بيف أنماط نشر المعمكمات كبيف التأثير فقائد الرأم قد ينقميا

. كيؤثر كقد ينقميا دكف أف يؤثر
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  ف الجماىير أ قادة الرأم نشطكف في البحث عف المعمكمة كأفتقكؿ النظرية
. سمبية كالكاقع أف القادة في تغير مستمر كيختمفكف مف حيث القكة كالقبكؿ

  كالكاقع   فقط،اإلعبلـتقكؿ النظرية أف القادة يتمقكف المعمكمات مف كسائؿ
. شمؿأ المصادر أف

  انتقاؿ المعمكمات يككف عمى مرحمتيف فقط كالكاقع انو قد أفتقكؿ النظرية 
  .1يككف مباشرة أك بمرحمتيف أك بعدة مراحؿ
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VIII. كاإلشباعات االستخدامات نظرية: 
تمثؿ نظرية االستخدامات كاإلشباعات أبرز نظريات اإلعبلـ المستخدمة في تفسير   

العبلقة بيف الجميكر ككسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية، مف حيث المحتكل  كتقكيـ
ا كتعنى ىذه النظرية بدراسة االتصاؿ الجماىيرم دراسة ، كالخصائص، كأكثرىا شيكعن

ا كسائؿ اإلعبلـ كمحتكاىا بوالتي تقـك  كظيفية منتظمة، مف خبلؿ تصكر الكظائؼ
. كدكافع الفرد مف كراء التعرض ليا

خبلؿ عقد األربعينات مف القرف العشريف، كبظيكرىا   كقد ظيرت ىذه النظرية    
اإلعبلـ كالجميكر، حيث تشير إلى أف تعرض  ظير مفيـك جديد لمعبلقة بيف كسائؿ

يحققو ىذا التعرض مف تمبية لرغباتو  الفرد لكسائؿ اإلعبلـ كمحتكاىا مرتبط بمدل ما
شباع الحتياجاتو المتعددة سبقتيا بشأف الدكر الذم   كيعد ذلؾ تحكال عف اآلراء التي،كا 

الجميكر ليس  يقـك بو الجميكر في عممية االتصاؿ، حيث كاف االعتقاد السائد ىك أف
  كلذلؾ أكلت ىذه،سكل متمؽ سمبي لمرسائؿ التي تبثيا أك تنشرىا كسائؿ اإلعبلـ

النظرية الجميكر دكرنا فاعبل كمؤثرنا في العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كجميكرىا
1  .

 الحديثة اإلعبلمية الدراسات عالـ في اليامة النظريات مف النظرية ىذه     تعتبر 
 كلماذا كيؼ تستكشؼ أف تحاكؿ ككذلؾ ، اإلعبلـعممية فيـ تحاكؿ أنيا أساس عمى

 التمفزيكف أماـ لمجمكس تدفعيـ التي تعرضيـ دكافع كما اإلعبلـ كسائؿ األفراد يستخدـ
 التكاصؿ شبكات مع التفاعؿ أك اإلذاعة برامج سماع أك الصحؼ كقراءة شراء أك

 باإلعبلـ؟ الناس يتصؿ لماذا :سؤاؿ عمى اإلجابة يحاكؿ محتكاىا، ذلؾ أف االجتماعي
 التي الكظائؼ كما اإلعبلـ؟ كسائؿ يستخدمكف األفراد تجعؿ التي االحتياجات  كما
 .بالناس؟ اإلعبلـ يفعؿ ماذا أخرل كبعبارة ،؟الناس عند بيا تقـك

 شغمت التي القضايا مف اإلعبلـ لكسائؿ تعرضو مف المستقبؿ أىداؼ حيث أف مسألة
 .طكيمة فترة اإلعبلـ كسائؿ في كالعامميف المينييف
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 يحتاج ماذا نفسو يسأؿ دائما كاف اإلعبلـ كسائؿ في باالتصاؿ القائـ فإف لذا    
 .اإلعبلـ؟ لكسائؿ تعرضو مف عميو تعكد التي الفائدة كما ؟كرقالجـ
 بداية ككانت كبمكمر، كاتز،باحثيف لؿ دءكب نشاط خبلؿ مف جاءت النظرية ىذه     
 ."الجماىيرم االتصاؿ كسائؿ استخدامات "كتابيما خبلؿ مف النظرية أفكار

 الناس أف أساس عمى النظرية تساؤالت عف سيمة اإلجابة أف البعض يعتقد قد      ؼ
 األحداث كتفسير األخبار معرفة في تتمثؿ لحاجات اإلعبلـ كسائؿ مع فيتكاصمك
 الكظائؼ مف كغيرىا االجتماعي كالتفاعؿ كالتعارؼ كالتعميـ كالتعمـ كالترفيو، كالتسمية

 اإلنساف بمككنات يتعمؽ عندما التعقيد شديدة االحتياجات ىذه أف إال، عمييا المتعارؼ
 .  1النظرية تفسيرات يميز ما أبرز كىك كاالجتماعية النفسية
 اإلنسانية، الحاجات إلشباع أخرل مصادر مع منافسة في اإلعبلـ كسائؿ كتدخؿ      
 إشباع درجة في بينيا فيما تختمؼ كما منيا، جزءنا اإلعبلمية الكسائؿ تحقؽ التي

 أربعة حكؿ كاإلشباع االستخداـ نظرية كتابات معظـ كتدكر، الجميكر كرغبات حاجات
  :النظرية ىذه دراسات أساس تمثؿ أساسة مفاىيـ
 :"النشيط "الخامؿ غير الجميكر مفيكـأكال 
 جاء التي " الرصاصة " نظرية مثؿ اإلعبلمية النظريات بعض اعتبرت قديمان     
 يقبؿ سمبيان  " متمقيان  "المتمقي الجميكر " " الجمد تحت الحقنة" نظرية أك " شراـ كلبر" بيا
 مدخؿ ظيكر مع لكف ، اإلعبلمية الكسائؿ تبثيا التي الرسائؿ بالمائة مائة

 يبحث الذم " النشيط " الخامؿ غير الجميكر مفيـك ظير " كاإلشباعات االستخدامات"
 يتحكـ الجميكر ىذا بات حيث لحاجاتو، الممبي لو المناسب اإلعبلمي المضمكف عف
 االنتقاء " ػب ذلؾ كيعرؼ المحتكل أك المضمكف ىذا تقدـ التي الكسيمة اختيار في

 عميو سيحصؿ الذم اإلشباع قدر بيف المكازنة "كىك " المكافأة تكقع"  ػب أك "النسبي
 . اإلشباع ىذا عمى لمحصكؿ المبذكؿ المجيكد مقابؿ في الفرد
 : يمي بما النشيط الجميكر مفيـك كيتحدد   
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 معينة اتصالية كسيمة باختيار الجميكر يقـك حيث: االختيار في االنتثائية 
 اإلدراؾ: مرحمتيف ليشمؿ االنتقائية مفيـك كيمتد ،فييا معيف لمضمكف التعرض يختارك

 .كالتذكر
 يشبع الذم المضمكف يختار االتصاؿ كسائؿ جميكر أف حيث :االنتفاع 

 .معينة كدكافع حاجات
 إلشباع معينة إعبلمية كسيمة اختيار الجميكر أفراد يتعمد: المتعمد الختيارا 
 الكسيمة لجميكر كثقافية كاجتماعية فردية خصائص ىك كمصدرىا ما، حاجة

  .اإلعبلمية
 كالسمككي، حيث أف كالتأثيرم اإلدراكيكيحدث عمى المستكل : االستغراؽ 

 كخاصة التمفزيكف يعتمد عمى مدل تكحد اإلعبلميةاستغراؽ الجميكر مع المضاميف 
 أف يمكف الجميكر استغراؽ أف كينداؿ ليفر كيرل، الجميكر مع الشخصيات التمفزيكنية

 .اإلعبلـ كسائؿ لمحتكل التعرض بعد أك أثناء أك قبؿ يحدث
 ىناؾ محدكدية في تأثير كسائؿ االتصاؿ عمى تفكير : محدكدية التألير

 . 1 فالجميكر ال يريد أف يتحكـ فيو أم شيء أك أحد،الجميكر كسمككو
 :االتصاؿ كسائؿ الستخدامات كاالجتماعية النفسية األصكؿ لانيا 

 كدكافع كالنفسية االجتماعية األصكؿ بيف العبلقة اكتشاؼ في الفضؿ يعكد    
 األصكؿ ىذه رايمي تناكلت حيث "رايمي ماتيمدا "الباحثة إلى االتصاؿ لكسائؿ لتعرضا

 : حيث مف
 مع الجميكر أفراد يتعامؿ ال: ؿاالتصا كسائؿ الستخدامات االجتماعية األصكؿ - أ
نما االجتماعي كاقعيـ عف معزكليف أفرادان  باعتبارىـ االتصاؿ كسائؿ  باعتبارىـ كا 
 ،النكع: مثؿ كاالجتماعية الديمكغرافية العكامؿ فأف كعميو، منظمة جماعات في أعضاء
 في تأثيرىا ليا كاالقتصادم االجتماعي المستكل ،العممي المستكل ،المينة ،السف
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 ظيكر بعد السمبي الجميكر مفيـك فشؿ تبيف كبذلؾ االتصاؿ لكسائؿ الجميكر استخداـ
 . كاإلشباعات االستخدامات مدخؿ

 :االتصاؿ كسائؿ الستخدامات النفسية األصكؿ- ب
 بحاجة معينة دكافع أك حكافز كجكد إلى األحياف بعض في النفسية العكامؿ تؤدم    
 مدخؿ يقـك حيث ،اإلعبلـ لكسائؿ االستخدامات مف العديد تحدد كبالتالي إشباع إلى

 ألنفسيـ يختاركف المختمفيف األفراد أف افتراض عمى كاإلشباعات االستخدامات
 النفسية الظركؼ تعد حيث بينيـ، النفسية لمظركؼ كفقان  مختمفة إعبلمية مضاميف

 ىذه لمثؿ العبلج مثبلن  التمفزيكف مشاىدة كتحقؽ تكاجييـ مشكبلت الجميكر ألفراد
 . المشكبلت

تعرؼ الحاجة بأنيا افتقار الفرد أك شعكره : كالمتحثثة المحصمة ت اإلشباعالاللنا  
 إلى كتقسـ الحاجات كاإلشباعبنقص في شيء ما يحقؽ تكاجده حالة مف الرضا 

 : قسميف
. مثؿ الحاجات الفيزيكلكجية كالنفسية: أساسية  - 
 .1المعرفية مثؿ الحاجات :ثانكية- 

 مف لتحقيقيا األفراد يسعى التي تكاإلشباعا بيف بالتمييز النظرية ىذه باحثك ىتـ    ا
 إلى البعض كيشير ،التعرض بعد إشباعيا يتـ التي تمؾ كبيف اإلعبلـ لكسائؿ التعرض

 ،اإلعبلـ لكسائؿ التعرض تحفز التي الدكافع مف حالة تمثؿ المتكقعة اإلشباعات أف
  مف النكعيف ىذيف كبيف اإلعبلـ لكسائؿ التعرض بيف الدراسات مف الكثير ربط كقد

  .2تاإلشباعا
 :االتصاؿ كسائؿ مف الجميكر تكقعات رابعا
 خبلؿ مف حاجاتو إلشباع تكقعات النفسية كميكلو الداخمية الفرد حالة تخمؽ    

 لكسائؿ التعرض عممية في ىامة خطكة التكقعات تعد  ك االتصاؿ كسائؿ إلى التعرض
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 كاف إذا نوأ حيث " النشيط الجميكر " مفيـك مع يتبلءـ جكىرم مفيـك كىك  ،االتصاؿ
 الحتياجاتيـ طبقان  أخرل اتصالية كغير اتصالية بدائؿ بيف االختيار الجميكر عمى
 الحتياجاتيـ، إشباعا أكثر تككف ببدائؿ الكعي مف كافية درجة عمى يككنكا أف فبلبد
 أف  احتماؿ بشأف كالمعتقدات التكقعات مف ينشأ لؤلفراد االتصالي السمكؾ أف حيث
   .المختمفة احتياجاتيـ إشباع في إسيامو السمكؾ ليذا يككف
 ىاـ كمدخؿ االتصالية الكسائؿ استخداـ في كالتقييـ التكقع عمميتي تحسب كبيذا     

 عممان   ،حاجاتو إلشباع الفرد عنو يبحث الذم االتصالي المضمكف طبيعة عف لمكشؼ
 تكنكلكجيا تطكر مع باستمرار كتتطكر تتغير االتصاؿ لكسائؿ الجميكر استخداـ أف

 ظركؼ تحسنت كمما الكسائؿ ىذه تعددت ككمما االتصالية، الكسائؿ كتعدد االتصاؿ
 بكسيمة المحدد الجميكر أف حيث الجميكر، حاجات إشباع يمبي بما االختيار كحرية

 لممضاميف مشاىدتيـ تعبر ال ك لبلختيار كاسع مجاؿ أمامو يككف كاحدة اتصالية
   . 1لدييـ الحاجات لبعض إشباعيا ضركرة عف الكسيمة ىذه مف المقدمة

 :دكافع كحاجات الجميكر مف كسائؿ اإلعالـ
تمثؿ دراسات عمـ النفس االجتماعي األساس الذم قامت عميو تصنيفات باحثي     

كاإلشباع لمدكافع كالحاجات؛ فيـ يشيركف إلى مفاىيـ الحاجة المبنية عمى  االستخداـ
، لمدكافع، كالمدخؿ إلى تحقيؽ الذات، أك التركيب النفسي االجتماعي النظريات النفسية
التصنيفات لدكافع الجميكر كاحتياجاتو، منيا ما قاـ عمى أساس  كىناؾ العديد مف

 :رباعي ىك
 كترتبط باستخداـ كسائؿ اإلعبلـ لمسايرة كمتابعة المعمكمات: الحاجات المعرفية 

 .اإلعبلـ ا كسائؿبوالخاصة باألحداث الجارية، كىي تقابؿ كظيفة المراقبة التي تقـك 
 كىي مف الحاجات األساس كتأخذ أشكاال عدة منيا:  أك التنفيسالتحكيؿ: 

التحرر  االستثارة لمتخمص مف الممؿ، كاالسترخاء لميركب مف ضغكط الحياة اليكمية،
 .العاطفي

                                                           
-32 ص مرجع سابؽ،، دراسة في الشكؿ كالمضمكف: مكضكعة اإلرىاب في الفضائيات العربية:  حسف عمكاف1

33 . 



 

 45 

 كتمثميا حاجة الفرد لبلنتماء لآلخريف كالتكاصؿ : المنفعة االجتماعية
كتمثؿ كسائؿ اإلعبلـ أرضية مشتركة لؤلحاديث االجتماعية ككسيمة ، االجتماعي
 .العزلة كالكحدة االجتماعية عند البعض لمتغمب عمى
 مشكبلت  حيث تستخدـ كسائؿ اإلعبلـ لميركب مف كاقع معيف أك: االنسحاب

 .أك أم حكاجز قد تفصؿ بيف الفرد كاآلخريف
كىناؾ تصنيؼ آخر شائع االستخداـ، كبخاصة في دراسات المحتكل السياسي؛     

 :تقسيـ الدكافع إلى نكعيف حيث يتـ
 كىي تعني اختيار كسيمة معينة، أك محتكل معيف، إلشباع: دكافع نفعية- ١
المحمية  اجات معمكماتية كمعرفية، كتعكس االىتماـ باألحداث التي تقع في البيئةح

لممحتكل   كتتمثؿ ىذه الدكافع في التعرض،كالعالمية، حتى يظؿ الفرد متابعنا ليا
السياسية كالكسائؿ  اإلعبلمي الجاد مف خبلؿ األخبار كاألحاديث كالمناقشات

 .كالمضاميف التي تشبع الحاجات المعرفية كالمعمكماتية
 كىي دكافع أكثر ارتباطنا بالمحتكل الذم يمكنو إشباع الحاجة: دكافع طثكسية- ٢

كالتفاعؿ  لمتسمية كالراحة كاليركب كالتخمص مف الممؿ كالعزلة كاالسترخاء كالمتعة
ىذه الدكافع بالمضاميف   كترتبط،كاالنسجاـ كاألحداث كالشخصيات التي تبرزىا الكسيمة

 . 1الذىنية كالخيالية كالمسمسبلت كاألعماؿ الدرامية
 االتصاؿ دراسات في النظرية ىذه استخدمت التي الدراسات، مف كثير كيميز    

:  اإلشباعات مف نكعيف بيف عاـ، بكجو كاإلخبارم السياسي
 نتيجة الجميكر عمييا يحصؿ التي اإلشباعات كىي :المحتكل إشباعات 

 .اإلعبلـ لكسائؿ اإلخبارم أك السياسي لممحتكل التعرض
 ال إشباعات كىي االتصاؿ، لعممية التعرض عف كتنتج :العممية إشباعات 
 .  2إلعبلـ اكسائؿ محتكل بطبيعة ليا عبلقة
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 كشيدت نظرية االستخدامات كاإلشباعات تطكرنا في كظائفيا، بحيث أصبحت     
كسائؿ اإلعبلـ كاالتصاؿ بكجو عاـ، مف خبلؿ بحث نتائج استخداـ  تشرح تأثير

 كقد تنكعت الدراسات التي تناكلت ،كسمككيـ كاتجاىيـ نحكىا الجميكر ليذه الكسائؿ
الجميكر كاإلشباع الذم يحققو عند تعرضو لكسائؿ  استخدامات كحاجات كدكافع

ا أف الشريحة األكبر مف الجماىير التي تستخدـ  اإلعبلـ، كتأثيراتو السياسية، خصكصن
تـ بالكسائؿ ذات تالتي  ا ىي الشريحةتوا كرغباتوكسائؿ اإلعبلـ إلشباع حاجا

 .مالمضمكف السياس
 كسائؿ في السياسي كتأثيرىا كاإلشباعات االستخدامات نظرية دراسة أىمية ف   حيث أ
 تتناكؿ مدركة، كتجارب كاضحة حقائؽ مف تنطمؽ دراسة انوكك مف تأتي اإلعبلـ،

 فالناس مختمفة؛ مضاميف مف تقدمو كما اإلعبلمية الكسائؿ الستخداـ الجميكر دكافع
 أفكار لتعزيز أخرل أحياف كفي السياسية، الساحة عمى يستجد ما متابعة عمى تحرص
 أف كما معينة، سياسية كقضايا أحداث تجاه أك معينيف سياسييف تجاه ذاتية كمكاقؼ
 . 1حكليا النقاش في اآلخريف مشاركة أجؿ مف اإلعبلمية لمرسائؿ يتعرض مف ىناؾ
 : لمنظرية كجيت التي االنتثادات أىـ     
  ،شباعاتو بعد تقديـ النظرية إلستراتيجية جديدة لدراسة استخدامات الجميكر، كا 

كتفسيرىا، ازداد إدراؾ الباحثيف ألىمية الجميكر النشط، كعمى الرغـ مف ىذا التطكر 
 :إال أف ىناؾ صكرا مف النقد كجيت لمنظرم منيا ما يمي

  يستخدـ " دنيس ماككيؿ"االنتقاد المكجو إلى مفيـك الكظيفة، فيك كما يرل
بمعنى اليدؼ أك النتيجة أك المطمب، أك التكقع، كمرد ىذا االختبلؼ إلى الخمط بيف 
اليدؼ كالنتيجة، فاإلخبار مثبل قد يفسر عمى أنو ىدؼ تسعى كسائؿ اإلعبلـ إلى 

تحقيقو، كقد يككف مطمبا كظيفيا تؤديو الكسيمة، كقد يككف رغبة الجميكر مف الكسيمة 
 . التكقع أك النتيجةبمعنىفيصبح 
  يرل بعض الباحثيف أف النظرية ال تعدك ككنيا استيراتيجية لجمع المعمكمات مف

خبلؿ التقارير الذاتية لمحالة العقمية التي يككف عمييا الفرد كقت التعامؿ مع 
االستقصاء، خاصة مع الخبلؼ في تحديد مفيـك الحاجة، كاألمر في ىذه الحالة 
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يحتاج إلى كضع الفئات االجتماعية بجانب الدكافع كالحاجات كفئات المحتكل، حتى 
 .يصؿ الباحث إلى نتائج مفيدة

  عمى أف نتائج ىذه البحكث يمكف أف تتخذ ذريعة إلنتاج " دنيس ماككيؿ"يركز
 .المحتكل اليابط، ألنو تمبية لحاجات الجميكر في مجاالت التسمية كالترفيو

  عدـ تحديد مفيـك النشاط الذم يكصؼ بو المتمقكف، ىؿ ىك " بمكمر"يرل
 .العمد، المنفعة أك االنتقاء

  عدـ االتفاؽ عمى مصطمحات النظرية، كمف ثـ تكظيفيا، كربطيا بالنماذج
 .المختمفة لئلشباع

  دخكؿ كسائؿ جديدة مثؿ االنترنت، كىذه تتطمب مفاىيـ جديدة حتى يمكف فيـ
 .العبلقة بيف الكسيمة كجميكرىا

  تنظر بحكث النظرية إلى الفرد بعيدا عف البيئة التي يعيش فييا، كتأثير كؿ
 .  1منيما في اآلخر

حددة ـمف ذلؾ بقكلو إف كسائؿ اإلعبلـ ليا استخدامات  كىناؾ مف ذىب إلى أبعد    
 كىذا يعني أف ،في إطار ىذه االستخدامات لمجميكر، كاألفراد يضعكف ىذه الكسائؿ

  ىذه مف ألم استخداموكسائؿ اإلعبلـ ىي التي تحدد كظائفيا، ثـ يحدد الفرد 
 .لكظائؼا
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IX. كضع األجندة  " األكلكيات ترتيب نظرية": 
تعد نظرية ترتيب األكلكيات أحد التأثيرات الميمة لكسائؿ االتصاؿ التي اىتمت       

كتفترض النظرية كجكد عبلقة قكية ، التحديد بالقضايا كالمكضكعات السياسية عمى كجو
سياسية اؿ تحمبلاؿخبلؿ  كسائؿ اإلعبلـ المكضكعاتبيا بيف الطريقة التي تعرض 

الكسائؿ، أم  كبيف ترتيب أىمية ىذه القضايا لدل الجميكر الذم يتعرض لمحتكل ىذه
 ذه القضية كتبناىابوكمما زادت تغطية كسائؿ اإلعبلـ لقضية ما، زاد اىتماـ الجميكر 

كؿ   ككسائؿ اإلعبلـ ال تستطيع أف تقدـ،ا قضية ميمة بالنسبة لونوعمى أ
نما يختار القائمكف باالتصاؿ في كسائؿ اإلعبلـ بعض  ا، كا  المكضكعات دائمن

التركيز عمييا بشدة، كالتحكـ في طبيعتيا كمحتكاىا، كبالتالي  المكضكعات التي يتـ
ا تدريجينا لدل الجماىير إلى أف تشكؿ ىذه المكضكعات أىمية كبرل نسبينا،  تثير اىتمامن

. 1كسائؿ اإلعبلـ مقارنة بالمكضكعات األخرل التي لـ تطرحيا
    كفي عصر ما بعد االتصاؿ الجماىيرم تساءؿ عمماء االتصاؿ عف مكقع نظرية 
األجندة في بحكث االتصاؿ السياسي كالرأم العاـ، حيث لـ تعد العبلقة بيف كسائؿ 

االتصاؿ الجماىيرم كالرأم العاـ في عصر المعمكمات تخضع لنفس الظركؼ 
كالمتغيرات التي خضعت ليا منذ سنكات قميمة مضت، فقد أدت تكنكلكجيا االتصاؿ 

كالمعمكمات إلى تجزئة الجميكر إلى قطاعات عديدة متباينة، كلـ يعد باإلمكاف لكسيمة 
إعبلمية كاحدة أف تسيطر عمى سكؽ المعمكمات، فالمتمقي أصبح بإمكانو أف يتعرض 

 .2لمئات المصادر التي يختارىا كيتفاعؿ معيا لحظة بمحظة
 :     كتتضمف عممية كضع األجندة ثبلث اتجاىات بحثية متميزة ىي

                                                           
تمع لمجاالتصاؿ السياسي في كسائؿ اإلعالـ كتأليره في ا: سعكد العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف  سعد1

ص مرجع سابؽ، ، "تمع السعكدملمجدراسة تحميمية ميدانية عمى عينة مف كسائؿ اإلعالـ كأفراد ا: "السعكدم
113. 

، دار يازكردم لمنشر كالتكزيع، األردف، نظريات االتصاؿ في الثرف الحادم كالعشريف:  عبد الرزاؽ محمد الدليمي2
 . 188، ص 2016
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كتتخذ مف أكلكيات اىتمامات الجميكر : االتجاه األكؿ كضع أجندة الجميكر    
عاـ  & Show Mc Combsمتغيرا تابعا ليا، كقد بدأ ىذا االتجاه البحثي عمى يد 

1972. 
كتتخذ مف أكلكيات قضايا السياسة : االتجاه اللاني كضع أجندة السياسة العامة     

العامة كدكائر صنع القرار، كأكلكيات اىتماـ صانعي القرار متغيرا تابعا ليا، بينما تمثؿ 
 . أكلكيات اىتمامات كسائؿ اإلعبلـ المتغير المستقؿ

كتتخذ مف أكلكيات قضايا كسائؿ : االتجاه اللالث كضع أجندة كسائؿ اإلعالـ    
اإلعبلـ متغيرا تابعا ليا، كقد أصبح ىذا المجاؿ البحثي مرتبطا بالدراسات 

 . 1االجتماعية
 :   كفيما يمي شرح مفصؿ لما سبؽ ذكره حكؿ ىذه االتجاىات الثبلث

 كتتمثؿ :الجميكر عند األجندة كضع تألير حدكد تحدد التي الكسطية العكامؿ   
 :أساسا فيما يمي

 كىذه اآلخريف مع الفرد يتناكليا التي الخاصة القضايا ىي: الشخصية ألجندةا  .1
 .الرغبات  كالعبلقات العمؿ، قضايا مثؿ اآلخريف مع الفرد فييا يتناقش قد القضايا
 لنفسو يسمح كال الخصكصية كبالغة جدا خاصة قضايا ىي :الذاتية األجندة .2

 . الذاتية األمكر المعتقدات، الخاصة، األسرار مثؿ غيره مع فييا بالحديث
 خبلؿ مف الجميكر يدركيا التي العامة القضايا ىاب كيقصد: المجتمعية األجندة  .3
 ،بطالةاؿ كقكد،اؿ أزمات: مثؿ مجتمعي إطار في تطرح كىي ليا اإلعبلـ كسائؿ تناكؿ

 . صحياؿ تأميفاؿ ، حصاراؿ ،جرائـاؿ
 : لألجندة اإلعالـ كسائؿ كضع في المؤلرة الكسيطة العكامؿ  

 يرتبط اإلعبلـ ككسائؿ الجميكر بيف األجندة كضع: الثضية كنكع طبيعة  .1
 ، كقد قسـالمباشرة كخبراتو الجميكر ذاتية مف بعدىا أك قربيا كمدل القضية بنكعية
 : نكعيف إلى القضايا  Eyal ايؿ الباحث

                                                           
 . 171 مرجع سابؽ، ص ،نظريات كسائؿ اإلعالـ:  ساندرا بػػػكؿ رككيتش،ؿ ديفمير. ممفيف 1
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 مباشرة ذاتية خبرات لديو كتتككف الفرد يعايشيا قضايا كىي :مباشرة قضايا - 
 .   "نظافةاؿ الكزارات، الشكارع، األكالد، التربية، " المحمية قضاياه ذلؾ كمثاؿ بيا

 خبرات أك تجارب لديو كليست بنفسو الفرد يعايشيا ال  :مباشرة غير قضايا-  
 سبلحاؿ نزع اإلسبلمي، العالـ في أحداث " اإلعبلـ يتناكليا التي كىي مباشرة ذاتية

 . " الجئيفقضية اؿ النككم،
 كقضايا مممكسة قضايا عف كتحدث، D. Dived " دكزير دافيد "كذلؾ كجاء    

 كالقضايا عمكمية، كأقؿ كمحدد معيف حدث المممكسة بالقضايا كالمقصكد مجردة
 كأكثر كمتفرقة متنكعة أحداث كىي الناس مف كبير عدد أطرافيا يككف المجردة
 .عمكمية

 : كتأليراتيا الثضية كنكع طبيعة نتائج أىـ
o كضع عمى ةرقد اإلعبلـ تعطي المنطقة في السائدة االجتماعية األكضاع 

 مف كتنقميا القضايا عف معمكمات الجميكر تعطي ألنيا بالجميكر الخاصة األجندة
 .محسكسة قضايا إلى محسكسة غير قضايا

o مستمرة كليست متغيرة لمقضايا المباشرة الطبيعة. 
o اإلعبلـ بو ييتـ الناس بما اىتماـ تزيد الخطيرة اليامة القضية . 

 كلكف ، عف اآلخريختمؼ دكلة أم مف السياسي النظاـ :السياسي النظاـ مستكل  .2
 يزداد كاسعة، قكمية اىتمامات لو يككف عندما: فمثبلن  اىتمامات، لو سياسي نظاـ أم

 مف أكثر القكمية االىتمامات في يؤثر اإلعبلـ أف أساس عمى اإلعبلـ، كسائؿ تأثير
 .باإلعبلـ اىتماما كأقؿ تجانسان  أكثر أعضائيا أف ذلؾ المحمية

 الكاحد المجتمع أفراد بيف الشخصي كاالتصاؿ كالحكار النقاش: الشخصي االتصاؿ .3
 المناقشات كنشر كتقديـ بث يزيد عندما: مثبلن  األجندة كضع عممية يعيؽ أك يدعـ

 .المتنكعة كسائمو خبلؿ مف اإلعبلـ يقدمو ما يعزز الشخصية
 كضع تأثير يصبح كالجماعات األفراد مستكل عمى لمنقاش المكضكع يتحكؿ عندما
 .ضعيؼ فييا فالتأثير الذاتية المكاقؼ أما أسيؿ األجندة

   : كىيمعادالت ثبلث Eugene Show "شك أكجيني " صاغ السياؽ ىذا في
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 درجة عمى يتكقؼ األمر ألف الجميكر عمى دائمان  تؤثر ال اإلعبلـ ىتماماتا 
 .اإلعبلـ كسائؿ كاىتمامات لؤلفراد االىتمامات بيف التشابو
 أجندتو بيف االتفاؽ درجة زادت اآلخريف مع مشاركة أكبر الشخص كاف كمما 
 .اإلعبلـ كسائؿ كأجندة الذاتية
 دراؾ  الذاتي الفرد إدراؾ بيف الجسر بكظيفة يقـك الشخصي االتصاؿ  بركز كا 
 األفراد مع مباشر احتكاؾ يمارس اإلعبلـ أف أساس عمى العاـ المستكل عمى القضية
 .االىتمامات أجندة في تكضع عامة قضايا قضاياه تصبح حتى
 الحالة الجنس، السف، مثؿ الجميكر تجانس عدـ :الديمكغرافية السمات .4
 كضع عممية في مباشر بشكؿ تؤثر ال التعميـ مستكل كاالقتصادية، الجتماعيةا

 تعرضان  أكثر المتعمميف أف باعتبار يؤثر التعميـ أف الغالب االفتراض كلكف األجندة،
 .معيف نحك عمى كيدرككف المكتكب لئلعبلـ

 تحقيؽ في تأثيران  الكسائؿ أكثر تحديد في العمماء ختمؼا :اإلعالمية الكسيمة نكع .5
 أساس عمى كالتمفزيكف الصحؼ يفب الخبلؼ كانحصر األجندة، كضع في قكم تأثير
 لدراساتا كخمصت المجاؿ، ىذا في مقارنة دراسات عمؿ حاكلت الدراسات معظـ أف

 :اآلتي إلى اإلعبلمية
 اإلخبارية، القضايا في كتبني المحمية القضايا في األجندة تبني الصحؼ 

 .كتسمية ترفيو مضامينو الغالب ففي التميفزيكف أما
 التصديؽ عمى كبيرة قدرات لو يجعؿ كىذا مرتبة األحداث يقدـ التمفزيكف. 
 اإلقناع عمى الكسيمة بقدرة كلكف التعرض، بكثرة مرتبطة ليست األجندة 
 .التمفاز أماـ طكيبلن  جمسم قد فرداؿ أف رغـ أقكل الصحافة لذا كالمناقشة،

  يتحدثكف مادة األفراد يعطي ،الشخصية األجندة عمى يؤثرالتميفزيكف 
 .السريعة االىتمامات أك الفعؿ رد كيرتب" القصير "القريب المدل عمى يؤثر كما ،فييا
 :األجندة كضع عمى اإلعبلـ كسائؿ قدرات مجاؿ في أمريف ىناؾ
 التكجياتك القضايا مجمؿ في متفقة كربما ىةمتشاب الجماىيرية اإلعبلـ كسائؿ. 
 يسران  أكثر بطريقة األجندة كضع في يساعد سكؼ كسيمة مف أكثر استخداـ 

 .كتأثيران 
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 الزمنية الفترة حكؿ اإلعبلمية الدراسات اختمفت :األجندة لكضع الزمني المدل .6
 شيريف، كالبعض أسابيع، ثبلث عف تحدث البعض األجندة لكضع تحتاجيا التي

. أشير أربع كالبعض
 :االعتبار في نأخذ أف يجب التي المتغيرات أىـ

 مكضكعاتذلؾ أف  القضية، كنكع الزمني المدل بيف ارتباطية عبلقة يكجد   -  
 .طكيؿ لكقت تحتاج الجدؿ
 خاصة قصير مداه "التميفزيكف" الكسيمة كنكع الزمني المدل بيف عبلقة ىناؾ -    
 اإلقميمية الصحؼ عف أطكؿ مداىا المحمية كالصحؼ العاجؿ القريب الحدث عمى

 مف أطكؿ مداىا المحمية كالمحطات العامة، الصحؼ مف أسرع الصفكة كصحؼ
 .القكمية المحطات

 كمتباعد متأخر بشكؿ يحدث كما قسران، كليس طكعان  يحدث األجندة كضعؼ     كبالتالي
 .1القائـ بالتأثير" ىكفبلند "الباحث سماه ما كىك البعد، المدل عمى يظير أم

     كيتضح مف ىذه االتجاىات الثبلثة مدل الثراء الذم تتميز بو نظرية كضع 
األجندة، إذ ساىمت في إجراء الدراسات ذات الطبيعة البينية، كأكجدت أرضية مشتركة 
بيف عمـك االتصاؿ الجماىيرم، عمـ السياسة، عمـ االجتماع، كعمـ النفس االجتماعي، 

إال أنو كعمى الرغـ مف أف ىذه االتجاىات الثبلث تجتمع حكؿ سمة أساسية كىي 
مف اإلعبلـ إلى : البحث في نشكء كانتقاؿ القضايا مف دائرة معينة إلى دائرة أخرل

الجماىير، أك مف الجماىير إلى الدكائر السياسية، أك مف ىذه األخيرة إلى كسائؿ 
 . 2اإلعبلـ أك العكس، إال أنيا تكاد تفتقر إلى اإلطار العممي المتكامؿ الذم يجمع بينيا

مف  إف فرض دراسة نظرية ترتيب األكلكيات يقتضي أف يككف ىناؾ عممية تأثير     
السياسييف أك الجماعات الميتمة عمى أجندة كسائؿ اإلعبلـ، كباألخص عمى  أجندة

ا، كما أف لمجماىير الميتمة دكرنا في التأثير عمى أجندة بوالمكجكدة  القيـ السياسية
المتبادلة بيف ىذه األجندات تشير إلى أف اىتمامات   كىذه العبلقة،كسائؿ اإلعبلـ

بكاسطة النخبة السياسية ككسائؿ  الجميكر تتشكؿ عف طريؽ القضية المطركحة
                                                           

 . 174 مرجع سابؽ، ص ،نظريات االتصاؿ:  مناؿ ىبلؿ مزاىرة1
 . 194، مرجع سابؽ، ص نظريات االتصاؿ في الثرف الحادم كالعشريف: عبد الرزاؽ محمد الدليمي 2
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ثارة السمكؾ، مف  اإلعبلـ؛ فكسائؿ االتصاؿ بشكؿ عاـ تعمؿ عمى إثارة الرأم العاـ كا 
تاحة مكاف مناسب ككقت كاؼو لعرض ىذه  خبلؿ عرض قضية ما كالتركيز عمييا كا 

إدراؾ  القضية، مما يمنح أجندة كسائؿ االتصاؿ القدرة عمى صنع تأثير عاؿو في تشكيؿ
   .1الجميكر لمعالـ المحيط بو

تـ، عمى كجو التحديد، بالقضايا كاألخبار السياسية مف بيف توإف ىذه النظرية     
كتشير غالبنا نتائج الدراسات القائمة عمى ىذه . كسائؿ اإلعبلـ األخرل محتكيات

عاؿو مف التشابو، بيف كمية االىتماـ المعطى مف قبؿ كسائؿ  النظرية إلى كجكد مستكل
ىذه القضية لدل الجميكر الذم تعرض ليذه  اإلعبلـ لقضية معينة كبيف مستكل أىمية

القدرة اليائمة عمى حمؿ الجميكر   كال تعني ىذه النتيجة أف كسائؿ اإلعبلـ ليا،الكسائؿ
الجميكر عمى اعتبار  العتناؽ كجية نظر معينة، كلكف ىذه الكسائؿ تنجح في حمؿ

كتعد القضايا السياسية الخارجية ذات ، بعض القضايا أكثر أىمية مف قضايا أخرل
ترتيب األكلكيات؛ حيث تؤسس  خصكصية مميزة عف سكاىا مف القضايا في نظرية

بحيث تصبح كسائؿ  أىميتيا بحكـ عدـ ارتباطيا بصكرة مباشرة بالجميكر الداخمي،
اإلعبلـ  اإلعبلـ أىـ مصادر الجميكر في الحصكؿ عمى معمكمات حكليا؛ فكسائؿ

تممؾ القدرة عمى ترتيب أكلكيات الجميكر نحك القضايا الخارجية أكثر مف القضايا 
نتيجة اطبلع الجميكر كمعرفتو بالقضايا كاألحداث المحمية، بينما كقكع  المحمية،

ا بالنسبة لو، مما يؤدم إلى  األحداث الخارجية خارج حدكد محيطو يجعميا أكثر غمكضن
   . زيادة االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ كمصدر لممعمكمات

كتشمؿ ىذه االتجاىات النظريات : االتجاىات الحديلة في بحكث كضع األجندة     
 :التالية
في  حيث يرل العديد مف الباحثيف أف الفكرة األساس: أكال نظرية بناء األجندة      
الذم يشير إلى أف كسائؿ  ألجندة يجب أف تتسع لتصؿ إلى مفيـك بناء األجندة اكضع

 ابواإلعبلـ تكضح بعض األحداث كاألنشطة لمجميكر، مما يدفعيـ إلى االىتماـ 
كالتركيز عمييا؛ كأف ىناؾ أنكاعنا مختمفة مف المكضكعات تتطمب أنكاعنا مختمفة 

                                                           
 مصر، الفجر، دار األكلى، الطبعة دراسة في ترتيب األكلكيات،:اإلعالـ السياسي كالرأم العاـ :  عزيزة عبده1

 .106ص ، 2004



 

 54 

التغطية اإلعبلمية، كذلؾ لجذب االنتباه إلييا، كما ال يغفؿ ىذا المفيـك  ككميات مف
كسائؿ اإلعبلـ، حيث يؤكد عمى مدل تأثيرىا في إدراؾ الجميكر  المغة المستخدمة في

كاألحداث، أم استخداـ ألفاظ كمصطمحات لجذب انتباه  ألىمية ىذه المكضكعات
. الجميكر نحكىا

 سريعنا، حينما بدأت الشخصيات السياسية رعممية بناء األجندة تظو كقد أخذت   
تتحدث إلى الجميكر عف المكاضيع كاألحداث المثارة عمى  ابوالمعركفة كالمكثكؽ 

دراسة بناء األجندة تبحث في كيفية بناء كسائؿ  الساحة اإلعبلمية، باإلضافة إلى أف
.  المكضكعات ذات األىمية اإلعبلـ ألجندة الجميكر مف خبلؿ

الصحفية  كىناؾ بعض العكامؿ التي ليا تأثير في بناء األجندة، مثؿ المؤتمرات     
 ا المختصكف في العبلقاتبوالمتعمقة بصناع القرار السياسي، كاألدكار التي تقـك 

 .العامة
كىي أسمكب عاـ في معالجة المكاضيع عف طريؽ : نظرية اإلطار اإلعالمي لانينا     
كسائؿ  اإلعبلـ، حيث تشير البحكث التي تناكلت اإلطار اإلعبلمي إلى أف كسائؿ
ا عف كيفية التفكير  ال اإلعبلـ نما تخبرنا أيضن تخبرنا فقط بما نفكر فيو مف مكاضيع، كا 

برازىا عف طريؽ كضعيا في إطار إعبلمي؛ فكسائؿ اإلعبلـ تقـك  في ىذه المكاضيع كا 
براز نكاحو معينة فيو؛ لتؤكد عمى قكة العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ  باختيار مكضكع ما كا 

بعض الصفات كالخبرات بعد حدكث تغيرات في  كالجميكر المتمقي، الذم يكتسب
كذلؾ مف خبلؿ اختيار أطر إعبلمية تؤثر  االتجاه كاإلدراؾ نحك المكضكع المطركح،

تجاه البرامج كالقكالب التي تعكس  عمى بركز المكضكع أك القضية، كمكاقؼ الجميكر
 .ىذه القضية داخؿ الكسيمة اإلعبلمية

كقد تـ تصميـ ىذه النظرية لتقـك بشرح الطريقة التي : لاللنا نظرية التييئة المعرفية    
ا تشكيؿ أفكار كاتجاىات كأفعاؿ المشاىديف بما يكافؽ ما تعرضو كسائؿ اإلعبلـ بو يتـ

    . ما خبلؿ فترة قصيرة عقب التعرض مباشرة حياؿ قضية
مترتب عمى كظيفة كضع األجندة، إال  كعمى الرغـ مف أف تأثير التييئة المعرفية    

 :لنظريتيف منيا اأف ىناؾ بعض االختبلفات بيف
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  تـ بالعبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالجميكر، توأف نظرية كضع األجندة
 تـ نظرية التييئة المعرفية بتأثير القضية، التي تركز عمييا كسائؿ اإلعبلـ،تو بينما

دراؾ الجميكر ليذه القضية . عمى أفكار كاتجاىات كا 
 تطبؽ نظرية كضع األجندة عمى المكضكعات السياسية فقط، بينما تصمح 

 .نظرية التييئة لمتطبيؽ عمى مختمؼ المكضكعات
 يقؼ تأثير نظرية كضع األجندة عمى عممية جذب االنتباه، بينما تتخطى 

 نظرية التييئة مرحمة جذب االنتباه إلى مرحمة اإلدراؾ عف التعرض المكثؼ
 .1لمقضية

 :االنتثادات المكجية لنظرية ترتيب األكلكيات
عمى الرغـ مف تعدد البحكث التي قامت باختيار فركض النظرية كالتكسع فييا،      
مازالت تتعرض لمنقد في بعض جكانبيا، كذلؾ ال يعني كجكد خمؿ في النظرية،  انوإال أ

 :أىميتيا، كىذه االنتقادات ىي بقدر ما يعني
 تباينت اآلراء العممية حكؿ نتائج الدراسات التي أجريت، مما جعؿ الجـز .1

االرتباط بيف أجندة  بأف كظيفة األجندة ىي ترتيب أكلكيات الجميكر سابقنا ألكانو؛ إذ إف
كمف الصعب تحديد السبب المباشر  الجميكر كأجندة كسائؿ اإلعبلـ ليس عبلقة سببية،

لمتعرض لكسائؿ اإلعبلـ أك نتيجة التصاؿ  ىؿ ىي نتيجة: لمتأثيرات التي حدثت
 .خبرتو السابقة؟ الجميكر الشخصي، أك نتيجة

  كما أنو مف الصعكبة بمكاف تحديد مصدر التأثير بكضكح، نظرنا لكجكد عدد .2
إضافة لؤلجندة ، تمع كالمؤسساتلمجمف األجندات المركبة، كأجندة الفرد كالجماعة كا

تجزئة، مع مراعاة تأثير  العامة التي يمكف إدراج الجميكر ضمنيا بصفة عامة دكف
السياسييف كصانعي القرار،  االتصاؿ الشخصي في كؿ أجندة عمى حدة، كتأثير

                                                           
تمع لمجاالتصاؿ السياسي في كسائؿ اإلعالـ كتأليره في ا: سعكد العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف  سعد1

 ص مرجع سابؽ،، "تمع السعكدملمجدراسة تحميمية ميدانية عمى عينة مف كسائؿ اإلعالـ كأفراد ا: "السعكدم
116-117 . 
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اإلعبلـ كمصدر إضافي لمرسالة  كالمتغيرات األخرل، مع تدخؿ كجية كسائؿ
   .1بتمكيو مصدر التأثير الحقيقي  كىذه العكامؿ جميعيا تسيـ،...اإلعبلمية
  إشكالية تحديد معايير كمية عند القياـ بعممية قياس ترتيب األكلكيات، في .3

اىتماميا  ظؿ بركز قضايا كمكضكعات عديدة في كسائؿ اإلعبلـ، باإلضافة إلى عدـ
 .بعمميات القياس الكيفي

 إشكالية تحديد الجميكر الذم يمكف قياس أجندتو، كبناء عميو قياس عممية .4
مجتمعة أك  ترتيب األكلكيات لديو، أم معرفة أم جميكر تعرض أكثر لكسائؿ اإلعبلـ

 .منفردة، حتى يتسنى قياس تأثيرىا عميو
 ىذا باإلضافة إلى تعدد المناىج المستخدمة في بحكث ترتيب األكلكيات، .5

  .2عممية التأثير كتبايف اآلراء حكؿ المدل الزمني الصحيح الذم يمكف مف خبللو قياس
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .  354-353ص ، 2000 القاىرة، الكتب، عالـ، نظريات اإلعالـ كاتجاىات التألير:  محمد عبد الحميد1
تمع لمجاالتصاؿ السياسي في كسائؿ اإلعالـ كتأليره في ا: سعكد العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف   سعد2

ص مرجع سابؽ، ، "تمع السعكدملمجدراسة تحميمية ميدانية عمى عينة مف كسائؿ اإلعالـ كأفراد ا: "السعكدم
118 . 
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X. نظرية حارس البكابة اإلعالمية: 
  : اإلعالمية البكابة حارسمفيـك :      أكال
نظرية ؼييقصد بو مقص الرقيب كالخطكات التي تمر بيا الرسالة اإلعبلمية،         

حارس البكابة تقـك في األساس عمى ما يتكفر لمقائـ عمى الكسيمة اإلعبلمية مف نفكذ 
 أك عرض ما يتفؽ مع ،كحجب ما ال يرغب عرضو يمٌكنو مف عرض ما يرغب

ىذه ، ؼكمنع ما يتعارض مع مصمحتو، مصمحتو ىك دكف مصمحة الجميكر أك رغبتو
النظرية تذكر بما كاف ييمارس مف قبؿ الرقابة اإلعبلمية التي كانت تطمس بعض 

النصكص أك بعض الفقرات بغرض منع الناس مف اإلطبلع عمييا لكف التقنية كتغيرات 
كما كاف ممكنان حجبو في السابؽ لـ يعد ممكنان؛ نظران ، العصر أنيت الرقيب اإلعبلمي

 . لتعدد مصادر اإلعبلـ كتنكع كسائمو
 المسؤكلٌية حجـ يعي" البكابة حارس "كاف إذا جدنا، كمؤثرة فاعمة النظرٌية ىذه        

 مع كتنسجـ المستيدؼ، الجميكر ىكية مع لتتكافؽ" فمترتيا "أىمية كيدرؾ اإلعبلمٌية،
 في كظيفتو" الحارس "ىذا استغؿ إذا جدنا، خطيرة- المقابؿ في– كىي كثقافتو، قيمو
 األفكار خبلليا مف لتتسمؿ" البكابة "تطكيع أك مصالحو، تحقيؽ أك أىكائو، تمرير
. 1كفكره ىكيتو كتيٌدد الثقافي، بنائو في كتنخر المجتمع، تقٌكض التي الرديئة

 :البكابة حارس نظرية تاريخ:      لانيا
  لكيف كيرت الجنسية كاألمريكي األصؿ النمساكم النفس عالـ إلى الفضؿ يرجع      

Kurt Lewin البكابة حارس بنظرية يعرؼ أصبح ما تطكير في 1977 عاـ 
 القائـ مجاؿ في المنيجية الدراسات أفضؿ مف "لكيف" دراسات كتعتبر، اإلعبلمية
 تصؿ حتى اإلعبلمية المادة تقطعيا التي الرحمة طكؿ عمى أنو يرل حيث ،باالتصاؿ

 كما يدخؿ بما قرارات اتخاذ فييا يتـ "بكابات" نقاط تكجد المستيدؼ الجميكر إلى

                                                           
، الطبعة األكلى، دار المسيرة، التطكر، الخصائص، النظريات: االتصاؿ الجماىيرم كاإلعالـ:  كامؿ خكرشيد مراد1

 . 142، ص 2011األردف، 
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 تفتيش، لنقاط الجميكر إلى رحمتيا خبلؿ تتعرض اإلعبلمية الرسالة أف كأثبت، يخرج
 .1البكابة سابحر المحيطة لكبالؽ تتأثر عممية كىي كتدقيؽ، كتمحيص

 الجكانب عمى ركزت التي الدراسات مف سمسمة الخمسينيات في أجريت كقد      
 كقدمت، المصطمح ىذا بالضركرة تستخدـ أف بدكف "البكابة حراسة" لعممية األساسية

 المتناقض كاإلدراؾ األخبار غرفة في التحكـ ألساليب كظيفيان  تحميبلن  الدراسات تمؾ
 في تؤثر التي كالقيـ ،أخبارىـ كمصادر اإلعبلمية الكسيمة في العامميف كمركز لدكر
  . األخبار كتقديـ انتقاء
 تنتقؿ كىي عديدة بمراحؿ تمر اإلعبلمية الرسالة أف إلى الدارسات ىذه كأشارت      
، حمقات عدة مف المككنة السمسمة المراحؿ ىذه كتشبو ،المتمقي إلى حتى المصدر مف
 .2الحمقات متصمة سمسمة مجرد ىك فاالتصاؿ ،المعمكمات نظرية الصطبلح كفقنا أم

 حمقة كؿ في ىناؾ، أف "لكيف رتمؾ" إلييا أشار التي األساسية الحقائؽ كمف      
 تمقاىا، التي الرسالة كانت إذا ما يقرر أف في بالحؽ يتمتع ما، فرد السمسمة، ضمف
 بنفس التالية، الحمقة إلى ستصؿ الرسالة تمؾ كانت إذا كما ينقميا، لف أك سينقميا
 نفكذ يصبح ليذا ،كالتعديبلت التغييرات بعض عمييا سيدخؿ أـ بو، جاءت الذم الشكؿ

 بحكـ تممؾ التي كالشخصيات عمييا، تطبؽ التي كالقكاعد البكابات ىذه يديركف مف
 حارس" دراسة إف، المعمكمات انتقاؿ في كبيران  نفكذىـ يصبح التقرير، سمطة عمميا
 في يسيطركف الذيف األفراد أكلئؾ لسمكؾ كمنتظمة تجريبية دراسة الكاقع في ىي "البكابة
.  اإلخبارية القصص مصير عمى مختمفة، نقاط

السيطرة عمى مكاف استراتيجي في سمسمة  : "يعني" حراسة البكابة"     كمفيـك 
االتصاؿ، بحيث يصبح لحارس البكابة ُسمطة اتخاذ الثرار، فيما سيمر مف خالؿ 
بكابتو، ككيؼ سيمر، حتى يصؿ في النياية إلى الكسيمة اإلعالمية، كمنيا إلى 

 .   "الجميكر

                                                           
 القاىرة، المبنانية، المصرية الدار األكلى، الطبعة، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة: حسف عماد مكاكم، ليمى السيد1

  . 176ص ، 1998
، الجكانب اإلعالمية كالصحفية كالتعميمية كالثانكنية كاألخالقية: االنترنت ككسيمة اتصاؿ جديدة:  السيد بخيت2

 . 134-133، ص 2010الطبعة الثانية، دار الكتاب الجامعي، اإلمارات العربية المتحدة، 
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كغيرىـ أشارت  " Carterكارتر" ك" Breed بريد"       كلقد كانت ىناؾ دراسات لػ 
إلى أف الرسالة اإلعبلمية تمر بمراحؿ عديدة كىي تنتقؿ مف المصدر حتى تصؿ إلى 
الممتقى، كتشبو ىذه المراحؿ السمسمة المككنة مف عدة حمقات، فاالتصاؿ ىك مجرد 
سمسمة متصمة الحمقات كأبسط أنكاع السبلسؿ ىي سمسمة االتصاؿ المكاجيي بيف 

فرديف، كلكف ىذه السبلسؿ في حالة االتصاؿ الجماىيرم تككف طكيمة جدان حيث تمر 
المعمكمات بالعديد مف الحمقات أك األنظمة المتصمة كما ىك الحاؿ في الصحؼ 

. 1كالراديك كالتمفزيكف
 : يمكف تحديد أىميا في النقاط التالية: البكابة حارس كظائؼ:      ثالثا

 .بثيا قبؿىا تحرير طريؽ عف المعمكمات تحديد .أ 
 .اإلعبلمية اقبيئت تكسيع طريؽ عف المعمكمات كمية زيادة .ب 
 .  المعمكمات تفسير إعادة أك ترتيب إعادة .ج 

 : تتمثؿ أساسا في: البكابة حارس لدل تتكافر أف يجب التي الخصائص:    رابعا
 أساسييف عنصريف عمى باالتصاؿ القائـ مصداقية قياس يعتمد: المصداقية  .1

 معرفة عف المتمقي مدركات ىي فالخبرةباالتصاؿ،  بالقائـ الثقة زيادة ك،الخبرة :ىما
 باالتصاؿ القائـ عف المتمقي إدراؾ فيي الثقة أما الصحيحة، لئلجابة باالتصاؿ القائـ
 .تحيز دكف مكضكعي بشكؿ االتصاؿ في يشارؾ بأنو

باالتصاؿ عمى جذب اىتماـ الجميكر  القائـبمعنى مدل قدرة : الجاذبية .2
  .كلفت انتباىيـ لكؿ ما ينشره بالرغـ مف مدل أىمية مضمكنو

 ليـ يظؿ كلكف الجاذبية أك المصداقية البعض يممؾ ال قد: المصدر قكة .3
 .  2القكة لدييـ يككف فيؤالء كسمككياتيـ، األفراد اتجاىات تغيير في التأثير
 العكامؿ تقسيـ يمكف :اإلعالمية البكابة حارس عمى تؤلر التي العكامؿ: خامسا    
  : ىي أساسية عكامؿ أربعة إلى اإلعبلمية البكابة حارس عمؿ عمى تؤثر التي

                                                           
، األكاديمية العربية المفتكحة في الدنمرؾ، نظريات االتصاؿ كاإلعالـ الجماىيرم:  محمد جاسـ فمحي المكسكم1

 .  21ص 
 . 89، ص مرجع سابؽ، نظريات اإلعالـ:  بساـ عبد الرحماف المشاقبة2
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 كسائؿ إطاره في تعمؿ الذم االجتماعي النظاـ يعد :كتثاليده المجتمع قيـ .أ 
 اجتماعي نظاـ فأم ،باالتصاؿ القائميف عمى تؤثر التي األساسية القكل مف اإلعبلـ
 ذلؾ كيرتبط ،ليا المكاطنيف تقبؿ عمى كيعمؿ إلقرارىا يسعى كمبادئ قيـ عمى ينطكم
 بمحاكالتيا االىتماـ ىذا اإلعبلـ كسائؿ كتعكس ،التطبيع أك االجتماعية التنشئة بكظيفة
 كسائؿ أك باالتصاؿ القائـ يضحى فقد، السائدة كاالجتماعية الثقافية القيـ عمى الحفاظ
 .كتقاليده المجتمع قيـ بسبب الصحفي بالسبؽ أحيانان  اإلعبلـ

 لمقائـ الشخصية كالسمات الخصائص تمعب: باالتصاؿ لمثائـ الذاتية المعايير .ب 
، الدخؿ، العمر ،النكع: مثؿ اإلعبلمية البكابة حارس دكر ممارسة في دكران  باالتصاؿ

 . بالذات كاإلحساس، العقائدية أك الفكرية االنتماءات، التعميـ، االجتماعية الطبقة
 التفكير طريقة في يؤثر ألنو الشخصية محددات مف محددان  عنصران  االنتماء كيعد     

: الجماعات بعض إلى ينتمي الفرد أف كما، بالفرد المحيط العالـ مع التفاعؿ أك
 جماعات بمثابة الجماعات ىذه كتعد ،كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية التعميمية
  .كاالتجاىات كالميكؿ الدكافع في أعضاءىا الفرد يشارؾ مرجعية

 مف لمعديد باالتصاؿ القائـ يتعرض :باالتصاؿ لمثائـ المينية المعايير .ج 
 اإلعبلمية المؤسسة سياسة مع تكافقو إلى كتؤدم عممو في تؤثر التي المينية الضغكط

، كمف بيف ىذه المعايير االتصاؿ نظاـ في دكره تحدد التي كالتكقعات، إلييا ينتمي التي
 : المينية
 ،السيطرة كأساليب، الممكية نمطحيث أف : اإلعالمية المؤسسة سياسة .1
 شكؿ في كمممكسان  ميمان  دكران  العكامؿ ىذه كتمعب ،اإلنتاج كضغكط ،اإلدارية كالنظـ

 .لمجميكر يقدـ الذم المضمكف
 اإلخبارية القيـ األنباء عمى ككاالت تأثيرات مف خبلؿ: األخبار مصادر .2
 مندكبييـ لعمؿ األخبار أقساـ تقييـ، معينة أخبار لىإ االنتباه تكجيو عف طريؽ كالمينية

 .اليامة األحداث لتغطية لمراسمييا االتصاؿ كسائؿ تكزيعككمراسمييـ 
 القائـ كظيفة أف في العمؿ عبلقات أىمية كتظير :كضغكطو العمؿ عالقات .3

 صحفي كؿ يستيدؼ حيث ،بطبيعتيا تنافسية كظيفة ىي ذاتيا حد في باالتصاؿ
 ألسباب المتمقيف ثقة ككسب ،الجميكر مف عدد أكبر إلى لمكصكؿ السبؽ تحقيؽ
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 نفس الصحفييف جميع اعتناؽ مف الرغـ عمى فإنو كلذلؾ ،كعقائدية فكرية أك اقتصادية
 .الخاصة معاييره منيـ لكؿ يظؿ أنو إال المينية المعايير

 أف "شكلماف "ك "بكؿ سكال دم إثيؿ " الباحثاف الحظ :الجميكر معايير .د
 ،الجميكر عمى باالتصاؿ القائـ يؤثر مثمما باالتصاؿ القائـ عمى يؤثر الجميكر
 فعؿ ردكد عف تكقعاتو– ما حد إلى- يحددىا باالتصاؿ القائـ يقدميا التي فالرسائؿ
 القائـ تصكر كيؤثر ،االتصاؿ عممية في إيجابيان  دكران  الجميكر يمعب كبالتالي ،الجميكر
.  1يقدميا التي األخبار نكعية عمى لمجميكر باالتصاؿ

 الجميكر نكع أف "باكر ريمكند " اأجراه التي التجريبية الدراسات أظيرت كقد      
 المحتكل اختيار طريقة عمى كبير تأثير لو يخاطبو أنو باالتصاؿ القائـ يعتقد الذم

. كتنظيمو
 قدر يحاكلكف جدد إعبلمية مادة صناع خمؽ إلى البكابة حارس نظرية أدت لقد        

 إلى صناعتيـ إيصاؿ أجؿ مف اإلعبلمية لممؤسسة التنظيمية القيـ تجاكز المستطاع
 لممادة الصناع ىؤالء المادة، ىذه في البكابة حراس تدخؿ دكف مف المتمقي الجميكر
 الجديدة اإلعبلمية التطكرات خبلؿ مف البكابة حارس نظرية خمفتيـ التي اإلخبارية
 المدكنات عمى القائمكف االلكتركنية، المدكنات صناعة في يتمثؿ الذم الجديد كاإلعبلـ

نما بكابة، حراس ليسكا االلكتركنية  خارج اإلعبلمية المكاد صناع مف جديدة فئة ىـ كا 
 التي النظرية ىذه ضعؼ عمى دليؿ ليس اإلعبلـ في التطكر ىذا البكابة، حراسة دائرة

 عف صناعتيا يتـ التي اإلعبلمية المادة عمى تأثيره خبلؿ مف باالتصاؿ القائـ تتناكؿ
 .يقاؿ كما الحدث ارض مف اإلخبارية المادة صناع طريؽ
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XI. المعرفية الفجكة نظرية: 
 Titchener& Olen كأكليف نرمتتش مف كؿ طرح عديدة، بحكث نتائج رصد بعد     

، في دراستيما حكؿ تدفؽ المعمكمات عبر 1970مفيـك نظرية فجكة المعرفة عاـ 
: كاالختبلفات المعرفية، حيث اعتمدكا في نظريتيـ عمى الفرض التالي كسائؿ اإلعبلـ

خبلؿ كسائؿ اإلعبلـ يؤدم بدكره إلى جعؿ فئات الجميكر  إف انتشار المعمكمات مف"
المرتفع قادرة عمى أف تكتسب ىذه المعمكمات  ذكم المستكل االجتماعي االقتصادم

االجتماعي االقتصادم المنخفض، كبذلؾ  بمعدالت أسرع مف الفئات ذات المستكل
 .1"النقصاف مف الدب تتجو فجكة المعرفة بيف فئات الجميكر المختمفة إلى الزيادة

 ال المنخفض االقتصادم االجتماعي المستكل ذات الفئات أف الفرض ىذا يعني كال    
نما المثارة، كاألحداث القضايا بشأف المعمكمات ليا تتكافر  يزداد المعرفة نمك أف يعني كا 
 التعميـ أف اعتبركا كما االقتصادم، االجتماعي المستكل في األعمى الفئات بيف نسبينا
 .كمنخفضة مرتفعة كاقتصادية اجتماعية فئات إلى األفراد لتصنيؼ مقبكؿ مؤشر
 الشؤكف قضايا في خاص بشكؿ تزداد المعرفية الفجكة أف كأكليف نرمتتش كيؤكد   

ا اىتمامنا تستقطب التي كالدكلية القكمية كالقضايا العامة  كسائؿ فييا كتمعب عامن
 تمثؿ ال انوأل كالرياضية؛ الداخمية الشؤكف في تقؿ بينما محكرينا، دكرنا اإلعبلـ

نما متباينة، اىتمامات  النظر بصرؼ المعمكمات مستكل في متقاربة خاصة اىتمامات كا 
 الشخصي االتصاؿ دكر فييا كيتصاعد االقتصادية، االجتماعية الفكارؽ عف

. 2المعرفية الفجكة ضيؽ إلى يؤدم مما االجتماعية كالمنظمات
 : االفتراضات األساسية لمنظرية  

      قد تؤدم الفجكة المعرفية في زيادة الفجكة بيف األشخاص ذكم المستكل 
االقتصادم كاالجتماعي العالي كذكم المستكل االقتصادم االجتماعي المتدني، كفي 

محاكلة لتحسيف حياة الناس مف خبلؿ إمدادىـ بالمعمكمات عف طريؽ كسائؿ اإلعبلـ، 

                                                           
 . 339، ص مرجع سابؽ، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة:  حسف مكاكم،  ليمى السيد1
تمع لمجاالتصاؿ السياسي في كسائؿ اإلعالـ كتأليره في ا: سعكد العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف  سعد2

، ص مرجع سابؽ، "تمع السعكدملمجدراسة تحميمية ميدانية عمى عينة مف كسائؿ اإلعالـ كأفراد ا: "السعكدم
118-119 . 



 

 63 

كجد أنو قد ال يحقؽ األىداؼ التي كضع مف أجميا، كلكف كسائؿ اإلعبلـ قد تؤدم إلى 
 .زيادة الفجكة بيف الناس مف مختمؼ الطبقات االجتماعية

 خمسة عناصر لتوضيح خصائص Titchener& Olen كأكليف تتشينر    كقد قدـ 

 :فجوة المعرفة، تتمثل أساسا في

المجمكعة ذات المستكل االقتصادم االجتماعي العالي لدييا قدرة أعمى  .1
 . كأفضؿ في استخداـ ميارات االتصاؿ، التعميـ، القراءة، الفيـ كتذكر المعمكمات

المجمكعة ذات المستكل االقتصادم االجتماعي العالي لدييا قدرة أعمى  .2
 .كأفضؿ في تخزيف المعمكمات بسيكلة أكبر كتذكر المعمكمات مف خمفيتيـ المعرفية

المجمكعة ذات المستكل االقتصادم االجتماعي العالي قد تككف أكثر ارتباطا  .3
 .بالسياؽ االجتماعي

المجمكعة ذات المستكل االقتصادم االجتماعي العالي لدييا قدرة أعمى  .4
 .كأفضؿ في التعرض االنتقائي، القبكؿ كاالحتفاظ بيذه المعمكمات

طبيعة كسائؿ اإلعبلـ ذاتيا في أنيا مكجية إلى ذكم المستكل االقتصادم  .5
 .  1االجتماعي العالي

 :المعرفة فجكة نظرية فرض اختبار كيفية    
 :كىما المعرفية الفجكة فرض الختبار مختمفتيف طريقتيف الباحثكف حدد

عممية اكتساب ؼ متفاكتة، زمنية فترات عمى أم :الطكيؿ المدل عمى ػ1
 لدل أسرع بمعدؿ حدثت اإذاعتو أك نشرىا يتـ التي المكضكعات مف المعمكمات
 قطاعات لدم كأبطأ ، االقتصادم االجتماعي لالمستك في األعمى الجميكر قطاعات
 .االقتصادم االجتماعي لالمستك في األقؿ الجميكر

 المستكل بيف طردية ارتباطية عبلقة تكجد الحالة ىذه ل :محددة فترة في .2
 األكثر لممكضكعات بالنسبة المكتسبة المعمكمات كحجـ لؤلفراد االقتصادم االجتماعي

 .معينة قضية أك حدثان  تغطي التي اإلعبلـ كسائؿ في شيكعان 
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 الميارات :تشمؿ أخرم عكامؿ بفعؿ الجميكر أفراد بيف المعرفية الفجكة كتزيد     
 مف الكافد التدفؽ كبمقدار ،كاالنتقاء االجتماعي التكاصؿ ،المعرفية الخمفية ،االتصالية

. 1اإلعبلـ كسائؿ
 :المعرفية الفجكة في المؤلرة العكامؿ     
 بعض إلى المعرفة فجكة فرض لتطكير سعييـ خبلؿ مف الباحثيف بعض تكصؿ       

 :اآلتي العكامؿ ىذه كمف المعرفية الفجكة تضييؽ أك تكسيع في تتسبب قد التي العكامؿ
 عمى تعتمد المعرفة فجكة أف إلى الدراسات تشير حيث :المكضكع نكع  -1

 المحمية المكضكعات حالة في المعرفية الفجكة تضيؽ حيث المكضكع، سيكلة أك تعقد
 باالرتباط ذلؾ كيفسر العالمية، أك القكمية األحداث في تتسع حيف في تماما تنحسر كقد
 بحياة كارتباطو المكضكع نكع يؤدم حيث األفراد لدل كاالىتماـ المكضكع نكع بيف

 المعرفية الفجكة فتككف المعمكمات التماس إلى يدفعيـ االىتماـ مف مزيد إلى الناس
 . بو اىتماما كاألقؿ بالمكضكع االىتماـ ذكم بيف ظيكرا أكثر بالتالي
 كؿ قدرة في اختبلفات تكجد انو إلى الدراسات بعض أشارت :الكسيمة نكع -2
 أف حيف في الفجكات تكزيع عمى تعمؿ فالصحؼ كنشرىا، المعمكمات نقؿ عمى كسيمة

 خبلؿ مف المعمكمات نقؿ أف إلى Tichenor تيتشنكر أشار حيث منيا، يقمؿ التمفزيكف
 المفضمة الكسيمة ىي الصحؼ ألف نظرا المعرفية الفجكات تكسيع عمى يعمؿ الصحؼ
 في دكرا التمفزيكف يمعب حيف في المرتفع، االقتصادم االجتماعي المستكل ذكم لؤلفراد
 .األفراد بيف المعرفية الفجكات تضييؽ
 بعيدا المعرفة فجكة حدكث تفسير الباحثيف بعض حاكؿ: ةالمعرؼ مستكل -3

 عف كبعيدا االقتصادم، االجتماعي المستكل مثؿ بالجميكر المرتبطة المتغيرات عف
 مجرد كانت سكاء قياسيا يتـ التي المعرفة بنكع تتعمؽ أسبابا البعض فاقترح الكسيمة نكع
. بالحدث متعمقة معرفة أك بالحدث، كعي

 المتعمقة المعرفة قياس يتـ عندمايككف  المعرفة فجكة اتساع إلى النتائج كتشير 
 تكجد ال أك الفجكة تضيؽ بينما بو، المرتبطة التفاصيؿ عف كالسؤاؿ معيف بمكضكع
 .فقط بالمكضكع الكعي أك العامة لممعرفة بالنسبة القياس تـ ما إذا أساسا

                                                           
 . 211 مرجع سابؽ، ص ،نظريات االتصاؿ:  مناؿ ىبلؿ مزاىرة1



 

 65 

 المنيجية األساليب أف إلى Gaziano جازيانك تشير :المعرفة قياس كقت -4
 فجكة فدرجة المعرفة، فجكة بحكث نتائج في تؤثر أف يمكف المعرفة قياس في المتبعة
 فكمما اإلعبلـ، لكسائؿ التعرض بعد المعرفة فجكة قياس كقت باختبلؼ تختمؼ المعرفة

 قياس كاف ككمما أقؿ، المعرفية الفجكة كانت مباشرة، التعرض بعد المعرفة قياس كاف
 الذيف األفراد بيف أكسع المعرفية الفجكات تظير التعرض، مف كبيرة فترة بعد المعرفة
   .مختمفة اقتصادية اجتماعية مستكيات إلى ينتمكف
 التي الدراسات مف العديد تشير :المعرفة فجكة عمى التكنكلكجي التألير -5
 يستخدميا التي الحديثة االتصاؿ كسائؿ أف إلى المعرفة فجكة فرض اختبار حاكلت
 إلى تؤدم قد كغيرىا، الفضائية كالقنكات كاالنترنت، الكمبيكتر، مثؿ فردم بشكؿ األفراد
 المعمكمات فيو تتغير زمف في اليـك نعيش فنحف األفراد، بيف المعرفية الفجكة اتساع
 تككف أف بعد المعمكمات إلى المجتمع مف فئات كصكؿ في يتسبب مما فائقة بسرعة
 االتصاؿ كسائؿ فانتشار أجد، معمكمات اكتسبت قد أخرل فئات كتككف نسبيا قديمة

 .1لممعرفة اجتماعيا المتساكم غير لبلنتشار يؤدم الحديثة
 :المعرفة فجكة نظرية بدراسة المتعمثة األبعاد   
 :أىميا يمي فيما المتغيرات مف مجمكعو دراسة عمى المعرفة فجكة بحكث تعتمد   

 عمى المعرفة فجكة نظرية فركض تقـك  :االجتماعي االقتصادم المستكل 
 تعرض أثر لقياس الرئيسي المحدد ىي كاالجتماعية االقتصادية العكامؿ أف أساس

 المستكل ذكم األفراد أف إلى الدراسات معظـ كتكصمت اإلعبلـ، لرسائؿ الجميكر
 مف المقدمة المضاميف حكؿ مرتفعة معرفة يكتسبكف المرتفع كاالجتماعي االقتصادم

 المنخفض، كاالجتماعي االقتصادم المستكل ذكم األفراد عف اإلعبلـ كسائؿ خبلؿ
 عندما تزداد كاقتصاديا اجتماعيا كاألقؿ األعمى القطاعات بيف المعرفية الفركؽ كأف

 .أيضا المعمكمات تتدفؽ
 إلى المعرفة فجكة فركض اختبرت التي الدراسات جميع أشارت :لتعميـا 

 مف لممعرفة األفراد اكتساب خبلؿ مف التعميـ، كمتغيرات المعرفة بيف ارتباط كجكد
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 نتيجة لؤلخبار األفراد فيـ كيؤثر المختمفة، بالقضايا المتعمقة اإلخبارية القصص
 التي الكسائؿ نكع في دكرا لؤلفراد التعميـ مستكل كيمعب التعميمية، مستكياتيـ اختبلؼ
 التمفاز لمتابعة المنخفض التعميمي المستكل ذات األفراد يميؿ حيث األفراد ليا يتعرض

 كمف كالمجبلت، الجرائد لمتابعة المرتفع التعميمي المستكل ذات األفراد يميؿ بينما
    .المعرفة مستكل عمى التأثير في فعاال متغيرا يعد التعميـ أف لنا يتبيف سبؽ ما خبلؿ

 عامبل تعد الجميكر اىتمامات أف إلى الباحثيف بعض تكصؿ :االىتماـ 
 يكتسب اىتماما األكثر الجميكر أف جرابر يرل حيث لممعرفة، اكتسابو في رئيسيا
 المعرفة مثؿ بالفرد المرتبطة الشخصية السمات عف النظر بغض أفضؿ بشكؿ المعرفة
 العكامؿ مف العديد بيف مف ميما عامبل يعد فاالىتماـ ،التعميمي المستكل أك السابقة

 .اإلعبلـ كسائؿ مف المعمكمات كاكتساب تعمـ في تؤثر التي كالنفسية الشخصية
 يكلد الذم المعمكمات إدراؾ بأنو االستغراؽ الباحثكف يعرؼ :االستغراؽ 

 بحكث في عاما خمسيف مف أكثر منذ بكثافة االستغراؽ مفيـك كاستخدـ االنتباه،
 أف كىك لو مشتركا تعريفا الباحثكف كضع فقد تعريفاتو تعدد كرغـ كالتسكيؽ االتصاؿ
 لدل السمكؾ أك المنتج يحدثيا التي االىتماـ أك األىمية مف درجة يعني االستغراؽ

 انو لئلقناع المعرفية االستجابة عف أجريت التي األبحاث أثبتت كقد األفراد مف العديد
 البلـز المجيكد يبذلكف فإنيـ ما، مكضكع في استغراقا أكثر الجميكر أفراد يككف عندما
 .أعمؽ كبشكؿ لممعمكمات إدراكا أكثر يككنكف فإنيـ كبالتالي الجيد، لمفيـ
 :االستغراؽ لعممية مختمفتيف نظر كجيتي االتصاؿ باحثكا كتبنى    

 كالصمة باألىمية اإلحساس ىك االستغراؽ أف كىي اإلقناع بحكث مف مشتقة: األكلى 
 .قضية أك معيف شخص أك معيف بمكضكع

 مشاركة عف عبارة االستغراؽ أف كترل الجماىيرم االتصاؿ بحكث مف مشتقة: اللانية
 أىمية النظر كجيتا كتؤكد اإلعبلمية، الرسالة استقباؿ أثناء كعقبلنية عاطفية،
 لكسائؿ التعرض أثناء االستغراؽ مف نكعاف كىناؾ المعرفي، النشاط في االستغراؽ
 :كالتالي كذلؾ العاطفي كاالستغراؽ المعرفي، االستغراؽ كىما اإلعبلـ
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 عممية في نشطة مشاركة المعرفي االستغراؽ يعد حيث :المعرفي االستغراؽ .1
 االنتباه مثؿ العقمية، العمميات في المعرفي االستغراؽ كيتضح المعمكمات تمثيؿ

 .المعرفي كالتكسع كاإلدراؾ
 مثؿ اإلعبلـ كسائؿ محتكل نحك عاطفية فعؿ ردكد كىك :العاطفي االستغراؽ .2
 كاالستفزاز، الكراىية، شدة بيف تتراكح كالتي الدرامية، لممسمسبلت العاطفية التأثيرات
 . كاليتافات كالتصفيؽ

 اختبرت كقد كالنكع، العمر، مف كبل كتشمؿ :رافيةغالديمك المتغيرات 
 في مؤثراف محدكداف أنيما اعتبار عمى كالنكع العمر متغيرات الدراسات مف العديد
 .المعرفة مستكل

 المستكل في األفراد بيف الفركؽ أف ككبليف، إتيما أكد حيث: الدكافع 
 الفركؽ أف بؿ المعرفية لمفجكات األسباب ىي ليست كالتعميـ االقتصادم االجتماعي

 فكمما األساسية، الركائز مف تعد المعمكمات الكتساب الحافز أك الدافع قكة في بينيـ
 تكافؤا أكثر بشكؿ المجمكعات استفادت- االىتماـ – الحافز مثؿ الدكافع درجة زادت

 .االجتماعي النظاـ داخؿ المعمكمات تدفؽ مف كتعادؿ
 انو كقالت بالمعرفة، يرتبط ميما متغيرا تعد الخبرة أف جرابر كدت أ:الخبرة 

 إلى ترتفع سكؼ الشخصية الخبرة فاف المختمفة المصادر مصداقية ترتيب الفرد أراد إذا
 بيف الباحثكف كفرؽ اإلخبارية، كالقصص الشخصية المصادر يتبعيا أف كيمكف القمة،
 أعمى عف عبارة بأنيا اإلعبلمية الخبرة كعرفكا الشخصية الخبرة كبيف اإلعبلمية الخبرة
 .1اإلعبلـ لكسائؿ كاالنتباه لمتعرض مستكل

 كىي مكجكدة الفجكة أف لنا تبيف المعرفة فجكة نظرية مجاؿ في البحث خبلؿ مف  
 لعكامؿ طبقا آلخر مجتمع مف الفجكة ىذه تتبايف حيث المعاش، عالمنا في كاقعة حقيقة
 العكامؿ تمعب حيث كالسياسية، كاالقتصادية االجتماعية العكامؿ مقدمتيا في تبرز عدة

 ذكم أكلئؾ عف المعمكمات عمى الحصكؿ عمى األفراد قدرة في دكرا االقتصادية
 في محكريا دكرا كاالىتمامات التعميـ متغيرا يمعب كما المنخفض، االقتصادم المستكل
 المعمكمات عمى لمحصكؿ تعميما األكثر األفراد يميؿ حيث تضييقيا، أك الفجكة تكسيع

                                                           
 .170-163، ص مرجع سابؽ، نظريات االتصاؿ: ميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد 1
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 في لمتأثير االىتمامات تدفع كما المنخفض، التعميمي المستكل ذكم أكلئؾ مف أكثر
 أف يؤكد الذم األمر األفراد بيف االىتمامات تتبايف إذ عدميا مف الفجكة إحداث

 .الفجكة إحداث في مؤثر عامؿ االىتمامات
 غير مف إذ المجتمعات كؿ في معرفية فجكة ىناؾ تكجد  أنوالقكؿ خبلصة      

 قدراتو فمكؿ المعمكمات عمى الحصكؿ في كاحدة درجة عمى الجميع يككف أف المعقكؿ
 بطبيعة كىك اجتماعي نظاـ في نعيش أننا ننسى ال كما كاىتماماتو، كرغباتو كطاقاتو
 ىناؾ يككف أف لمشؾ مجاال يدع ال بما كاإلمكانيات القدرات في متكازف غير الحاؿ
. كالمعرفية كالثقافية االقتصادية المستكيات في تبايف
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XII. نظرية الغرس اللثافي :
تعد نظرية الغرس الثقافي إحدل النظريات التي قدمت مبكران لدراسة تأثيرات       

كسائؿ اإلعبلـ، كما تيتـ بالتأثير التراكمي طكيؿ المدل لكسائؿ اإلعبلـ، حيث يشير 
الغرس إلى تقارب إدراؾ جميكر التميفزيكف لمكاقع االجتماعي، كتشكيؿ طكيؿ المدل 

لتمؾ اإلدراكات كالمعتقدات عف العالـ نتيجة لمتعرض لكسائؿ اإلعبلـ، بحيث ال تضخـ 
في كسائؿ اإلعبلـ كال تقمؿ مف ىذه القكة، كلكنيا تقـك عمى العبلقات طكيمة األمد بيف 

اتجاىات كآراء األفراد مف ناحية، كعادت مشاىداتيـ مف ناحية أخرل، لذا فقد أكد 
نما مكمبلن لمدراسات  Gerbner جربنر كزمبلؤه عمى أف نظرية الغرس ليست بديبلن كا 

كالبحكث التقميدية لتأثيرات كسائؿ اإلعبلـ، ففي الغرس ال يكجد نمكذج قبؿ أك بعد 
التعرض، كال نمكذج لبلستعدادات المسبقة كمتغيرات كسيطة ألف التميفزيكف يشاىده 

األفراد منذ الطفكلة، كما أنو يشكؿ دكران كبيران في ىذه االستعدادات المسبقة التي تعتبر 
  .1متغيرات كسيطة بعد ذلؾ

 أكؿ مف كضع ىذه Georges Gerbner    كيعد الباحث األمريكي جكرج جربنر
النظرية في أكاخر الستينيات مف القرف الماضي عندما شيد المجتمع األمريكي فترات 
مف االضطرابات بسبب انتشار مظاىر العنؼ كالجريمة في أعقاب اغتياؿ مارتف لكثر 

 تشكيؿ 1968كينج، كالرئيس جكف كيندم، كالتكرط في حرب فيتناـ، حيث تـ سنة 
لجنة قكمية لبحث كدراسة أسباب تفشي العنؼ كسبؿ الكقاية منو كعبلقة التمفزيكف 

خاصة بذلؾ، ليذا قاـ الباحثكف بدراسات عديدة منذ تمؾ الفترة ركزت أغمبيا عمى تأثير 
مضمكف برامج التمفزيكف خاصة التي تقدـ كقت الذركة كعطمة نياية األسبكع عمى 
.  2إدراؾ الجميكر لمكاقع االجتماعي، ككاف العنؼ ىك المكضكع الرئيسي محؿ الدراسة

                                                           
 كيمكف تعريؼ الغرس Cultivation   زرع كتنمية مككنات معرفية كنفسية تقـك بيا مصادر المعمكمات "بأنو

، كقد أصبح مصطمح الغرس منذ منتصؼ السبعينيات يرتبط بالنظرية التي تحاكؿ "كالخبرة لدل مف يتعرض ليا
تفسير اآلثار االجتماعية كالمعرفية لكسائؿ اإلعبلـ كبخاصة التميفزيكف، كالغرس حالة خاصة مف عممية أكسع ىي 

 . التنشئة االجتماعية

 . 266-265، مرجع سابؽ، ص التألير كنظريات مبادئ عمـ االتصاؿ:  محمكد حسف إسماعيؿ1
الككيت،  جامعة اإلنسانية، لمعمـك العربية لةلمجا ،اإلعالمية الدراسات في النظرية قصكر: البشر سعكد بف  محمد2

 . 26 ، ص2003 ،83 العدد
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األفراد : "     تقـك نظرية الغرس الثقافي عمى الفرض الرئيسي الذم يشير إلى أف
الذيف يتعرضكف لمشاىدة التمفزيكف بدرجة كليفة ىـ أكلر استعدادا لتبني معتثدات 
عف الكاقع االجتماعي تتطابؽ مع الصكر الذىنية كاألفكار كاألنماط اللثافية الذم 
، "يثدميا التمفزيكف عف الكاقع الفعمي لممجتمع أكلر مف ذكم المشاىدة المنخفضة

كبالتالي فإف نظرية الغرس الثقافي في أبسط أشكاليا تشير إلى أف التعرض لمتمفزيكف 
يزرع بميارة مع مركر الكقت مفاىيـ المشاىديف لمكاقع بؿ كيؤثر عمى ثقافتيـ كميا ألف 
عممية الغرس كما يرل جربنر نكع مف التعمـ العرضي، كما أف مداكمة التعرض لكسائؿ 
اإلعبلـ خاصة التمفزيكف كلفترات طكيمة تنمي لدل المشاىد اعتقادا بأف العالـ الذم يراه 

.  1في التمفزيكف ما ىك إال صكر مماثمة لمعالـ الكاقعي الذم يعيش فيو
قامت نظرية الغرس الثقافي عمى جممة مف الفرضيات نكجزىا   :أىـ فرضيات النظرية

 :كما يمي
كترجع أىمية التمفزيكف كتفرده عف غيره  : يعتبر التمفزيكف كسيمة فريدة لمغرس .1

مف كسائؿ االتصاؿ لشيكع كجكده في المنازؿ كسيكلة التعرض لو كما يساىـ في 
تنشئة األطفاؿ بدرجة ال تحدث مع الكسائؿ األخرل، حيث يجد الطفؿ نفسو مستغرقا 
في بيئة التميفزيكف منذ كالدتو نظرا لتكافر عناصر الصكرة كالصكت كالحركة كالمكف، 

 .كما يقضي الطفؿ معظـ أكقاتو أماـ التميفزيكف نظرا لسيكلة استخدامو
يثدـ التميفزيكف عالما متمالال مف الرسائؿ كالصكر الذىنية تعبر عف االتجاه  .2
الغرس عبارة عف عممية ثقافية تؤدم إلى خمؽ مفاىيـ عامة تكحد االستجابة : السائد

ألسئمة كمكاقؼ معينة، كال ترتبط بالحقائؽ كالمعتقدات المنعزلة، كتأتي ىذه المفاىيـ مف 
التعرض الكمي لبرامج التميفزيكف كليس مف خبلؿ بعض البرامج المنتقاة، كيقـك 

 .التمفزيكف بدكر ميـ في حياتنا ألنو يعكس االتجاه السائد لثقافة المجتمع
يفترض أف يعكس :  تحميؿ مضمكف الرسائؿ اإلعالمية يثدـ عالمات الغرس .3

أسئمة المسح المستخدمة في تحميؿ الغرس ما يقدمو التمفزيكف في الرسائؿ التميفزيكنية 
لجماعات كبيرة مف المشاىديف عمى فترات زمنية  طكيمة مع االىتماـ بالتركيز عمى 

                                                           
 فكر دار ،االجتماعي التكاصؿ كمكاقع الجديد اإلعالـ دراسات في كتطبيثاتيا اإلعالـ نظريات: حسنيف  شفيؽ1

 . 103ص  ،2014 كفف،
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قياس المشاىدة الكمية، كأسئمة المسح المستخدمة في تحميؿ الغرس يجب أف تتجو  نحك 
 .اعتبارات العالـ الكاقع كىك المطمب األكؿ لعممية الغرس

يعمؿ التمفزيكف : يرتكز تحميؿ الغرس عمى تدعيـ استثرار المجتمع كتجانسو .4
عمى تحقيؽ االتجاىات الثقافية الثابتة كالنافذة، كما يعمؿ عمى تنمية المفاىيـ 

كالسمككيات المتماسكة في المجتمع، بمعنى أف مساىمة التميفزيكف تبدك ككأنيا تحقؽ 
التجانس داخؿ الفئات االجتماعية المختمفة، كيمكف مبلحظة ىذا التماسؾ مف خبلؿ 

 .مقارنة كثيفي المشاىدة بقميمي المشاىدة مف نفس الجماعة
يرتبط الغرس كعممية ثقافية بإطار : تشكؿ الرسائؿ التميفزيكنية نمطا متماسكا .5

متماسؾ مف المعمكمات كمعاني المفاىيـ العامة التي تتمثؿ في استجابات إلى أسئمة 
معينة أكثر مف ارتباطو بحقائؽ أك معتقدات معزكلة، فالتنكع في شكؿ البرامج أك 

أساليب تقديميا ال يتـ التركيز عميو ففي تحميؿ الغرس الف التحميؿ يتـ أساسا باألفكار 
 . 1كالصكر العامة التي تقدميا البرامج

   كقد تكصؿ الباحث جكرج جربنر مف خبلؿ سمسة أبحاثو في ذات اإلطار إلى أف 
التمفزيكف أصبح يسيطر أك قكة مسيطرة عمى كثير مف الناس، كمصدرا رئيسيا لبناء 
تصكراتيـ عف الكاقع، كبالتالي فالعبلقة بيف التعرض لمتمفزيكف كاألفكار المكتسبة 

تكشؼ عف أىمية دكر التمفزيكف في بناء القيـ كالتصكرات المدركة لمكاقع االجتماعي، 
كبالتالي أصبح الكاقع اإلعبلمي المدرؾ مف التمفزيكف ىك ما يعتمد عميو الفرد في 

 .2عبلقتو باآلخريف
    حيث اعتبر الكثير أف السبب في ظيكر ىذه الظكاىر يرجع إلى التمفزيكف كتأثير 
أفبلـ العنؼ كالرعب عمى الشباب، كخاصة عمى المراىقيف، بحيث أنو ال يطيؽ ما 

يشاىدكنو عمى شاشة التمفزيكف في كاقعيـ المعاش، مما أدل بمراكز البحث في أمريكا 
إلجراء بحكث حكؿ عبلقة مشاىدة التمفزيكف كارتفاع معدالت الجريمة كالسمكؾ 

العدكاني، حيث تكصؿ جرنبر إلى إثبات أف األشخاص المشاىدكف لمتمفزيكف بكثافة 

                                                           
 . بتصرؼ285-282، مرجع سابؽ، ص نظريات االتصاؿ:  ميرفت الطرابيشي، عبد العزيز السيد1
، مرجع سابؽ، نظريات اإلعالـ كتطبيثاتيا في دراسات اإلعالـ الجديد كمكاقع التكاصؿ االجتماعي:  شفيؽ حسنيف2

 . 105ص 
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يختمفكف في إدراكيـ لمكاقع االجتماعي مف األفراد الديف يشاىدكنو قميبل، كأف التمفزيكف 
.  1كسيمة فريدة لمغرس لدل األطفاؿ

 :   كقد قاـ جربنر لئلشارة خبلؿ دراستو بتصنيؼ مشاىدم التمفزيكف في ثبلث فئات
  أقؿ مف ساعتيف" المشاىدكف بمعدؿ بسيط ." 
  ساعات يكميا 3 إلى 2مف " المشاىدكف بمعدؿ متكسط  ." 
  ساعات4أكثر مف " المشاىدكف بمعدؿ كبير   ." 

     كخمص إلى عدة نتائج أىميا أف المشاىديف بمعدؿ كبير تككف معتقداتيـ كآراؤىـ 
مماثمة لتمؾ التي صكرت عمى التمفزيكف بدال مف العالـ الحقيقي، مما يؤكد أف التمفزيكف 

يضع لمشاىديو عمى المدل الطكيؿ كاقعا خاصا مختمفا عف الكاقع الحقيقي، كأف 
المشاىديف بحكـ متابعتيـ المتكاصمة لبرامجو يصدقكف ىذا الكاقع كيتعاممكف معو 

 نظريتو عبر Larry Grossبكصفو حقيقة، ثـ طكر جربنر مع زميمو الرم غركس 
لتتبع آثار التمفزيكف المنغرسة عند " المؤشرات الثقافية" مشاريع بحث عديدة بعنكاف 

.  2المشاىديف خاصة ما يتعمؽ ببرامج العنؼ كالجريمة
     ىذه النظرية تعمقت بكسيمة التمفزيكف لدراسة العنؼ كالجريمة في المضاميف 

التمفزيكنية كتطكرت كنتج عنيا أف اكتشؼ أف الفرد الذم يتعرض لمتمفزيكف تنغرس فيو 
قيـ كتصكرات تجعمو يتبناىا كيظف أنيا فعبل ما يحدث بالكاقع، كبالتالي تنغرس فيو 

الشعكريا فإذا سألناه عف ظاىرة ما يككف تفسيره كنظرتو حسب ما يتمقاه مف التمفزيكف 
كمغايرة تماما لمكاقع، كالمتمقي يتقبؿ ما يبث لو عمى أنو تعبير حقيقي لمكاقع، لككنو 
غير كاع بعممية صنع ىذا الكاقع، بؿ إف كعيو ال يتعدل الشعكر بالتسمية، كذلؾ 

 .بقضاء الساعات الطكيمة أماـ شاشة التمفاز

 
 
 

                                                           
 . 262، مرجع سابؽ، ص نظريات اإلعالـ كاتجاىات التألير:  محمد عبد الحميد1
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XIII.  الصمت" دكامة"نظرية لكلب: 
، القرف مف السبعينيات في نظريتيا بتشكيؿ مافيكف- نكيؿ إليزابيث بدأت       المنصـر
 عمى تأثيره في الجماىيرم االتصاؿ كسائؿ أىـ مف التمفزيكف اعتبار إلى دعت حيث

.  العاـ الرأم تشكيؿ في كبالتالي المستقبؿ الجميكر
 اإلعبلـ كسائؿ بأف يؤكد الذم األساس االفتراض عمى قائـ النظرية ىذه جكىر     
 األكبر القسـ فأف الزمف، مف محددة فترة كخبلؿ معينة، اتجاىات أك آراء تتبنى حيف
 قكة مف ليا لما اإلعبلـ كسائؿ تدعمو الذم االتجاه في يتحرؾ سكؼ الجميكر مف

 مع األحياف معظـ في كينسجـ يتناسؽ بما الرأم يتشكؿ كبالتالي الجميكر، عمى كتأثير
  . التمفزيكف السيما االتصاؿ كسائؿ تدعميا التي األفكار
 إلى أحيانا تنحاز عاـ بشكؿ الجماىيرم كاالتصاؿ اإلعبلـ كسائؿ بأف تؤكد فيي     
 مف األكبر القسـ تأييد إلى ذلؾ يؤدم بحيث الشخصيات، أك القضايا إحدل جانب

 أما ،االجتماعي التكافؽ عف بحثا كذلؾ ،اإلعبلـ كسائؿ تتبناه الذم لبلتجاه الجميكر
( الصمت )مكقؼ يتخذكف فأنيـ الشخصية تمؾ أك القضية ليذه المعارضيف األفراد
 كبالتالي االجتماعية، العزلة مف خكفا أك المؤيدة، الكبيرة الجماعة الضطياد تجنبا
 آرائيـ يحجبكف فإنيـ ،اإلعبلـ كسائؿ تعرضو لما مخالفة بآراء يؤمنكف كانكا إذا فإنيـ

 لدييـ الذيف أما اآلخريف، مع اآلراء ىذه عف التحدث في رغبة أقؿ كيككنكا الشخصية،
 اإلعبلف في كجرأة نشاطا أكثر يككنكا فإنيـ اإلعبلـ كسائؿ تبثو ما مع منسجمة آراء
      .1االجتماعي ؿالقبك عمى لمحصكؿ بشأنيا كالتحدث اآلراء ىذه عف

 مف خكفنا الجماعة تراه بما كيتمسككف بأنفسيـ، يركنو ما يتجاىمكف األفراد أف    ذلؾ 
 كتعزيز بنشر تقـك اإلعبلـ كسائؿ أف إلى باإلضافة تمع،لمجا أك الجماعة عف عزلتيـ
 اإلعبلـ كسائؿ تعزيز أف ذلؾ كيعني ،العاـ الرأم في المييمنة أك السائدة النظر كجية

  تتبناىا التي اآلراء تقميص إلى يؤدم الذم السائد االتجاه تعكس معينة نظر لكجيات
 

                                                           
 . 159 مرجع سابؽ، ص ،التطكر، الخصائص، النظريات: االتصاؿ الجماىيرم كاإلعالـ:  كامؿ خكرشيد مراد1
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.  1األقمية
 كجيات إبداء عمى يحرصكفتجعؿ الناس  عديدة عكامؿ ىناؾ أف نيكماف كترل     
 :منيا بآرائيـ كالمشاركة نظرىـ
 .األغمبية رأم إلى بانتمائو الفرد شعكر-     
 .يعارضو ممف أكثر معو يتفؽ مف مع كالتخاطب لمحديث الفرد ميؿ-     
 .رأيو إبداء عمى الفرد يحث الذات بتقدير الشعكر-     
 كاألعمى، الكسطى الطبقة مف فكؽ كما البالغيف فئة الرجاؿ، مف األفراد ميؿ-     
 .بسيكلة كالمشاركة الحكار إلى
 أكثر ـنوأ يشعركف عندما آرائيـ عف التعبير عمى الناس تشجع القكانيف معظـ-     

 .األغمبية كيمثمكف عددنا،
 الصمت كيزداد الصمت، التزاـ إلى يميمكف األفراد أف نجد الحاالت ىذه غير كفي    
 .2األغمبية لصالح الضغكط زادت كمما
 التي التجريبية البحكث عمى اعتمادا نظريتيا نكيماف- نكيؿ إليزابيث طكرت لقد    
 تساىـ أساسية متغيرات ثبلثة رصدت كقد النظرية، ىذه عمى عمميا أثناء بيا قامت
  :كىي اإلعبلـ كسائؿ تأثير قكة مف كتزيد

 رسائؿ بتقديـ اإلعبلـ كسائؿ تقـك حيث: التكرار خالؿ مف الكمي التألير .1
 بحيث محددة شخصية أك ما مكضكع أك ما قضية حكؿ كمتكررة متشابية إعبلمية
 إرادة دكف البعيد، المدل عمى المتمقي عمى التأثير إلى التراكمي العرض ىذا يؤدم
  .اإلعبلمية الرسالة ضد المتمقي حصانة قكة كانت كميما منو،
 اإلعبلـ كسائؿ إف كمعناه: عميو الشامؿ كالتألير لممتمثي الالإرادم التسيير .2     

 البيت، العمؿ، مكاف الشارع، في :مكاف كؿ في كتحاصره اإلنساف عمى تسيطر
 عنو ينتج مما المعمكمات، مصادر كعمى لو، المتاحة المعمكمات بيئة عمى كتييمف

                                                           
 كمف أمثمة ذلؾ ما يحدث عند تصكيت الناخبيف في المراحؿ النيائية لبلنتخابات لصالح المرشحيف الذيف تؤيدىـ 

.               كسائؿ اإلعبلـ، بالرغـ مف معارضة ىؤالء الناخبيف ليـ في بداية الحمبلت االنتخابية
 . 192، ص مرجع سابؽ، االتصاؿ كنظرياتو المعاصرة:  حسف مكاكم،  ليمى السيد1
 . 289-288، ص مرجع سابؽ، نظريات اإلعالـ كاتجاىات التألير:  محمد عبد الحميد2
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 كؿ منو، إرادة دكف تشكؿ بحيث منيا، الخبلص عميو يصعب الفرد عمى شاممة تأثيرات
  .كاألشياء لمعالـ كرأيو نظرتو
 كالعامميف االتصاؿ عمى القائميف بأف يعني كىذا: اإلعالمية كالييمنة التجانس. 3    
 أصحاب مكقؼ مع انسجاما اإلعبلمية رسائميـ يقدمكف اإلعبلمي الكسط في

 مع كاتفاقا انسجاما تقـك بدكرىا ىي كالتي فييا، يعممكف التي اإلعبلمية المؤسسات
 تشابو إلى ذلؾ يؤدم بحيث لمجميكر، العاـ الرأم تكجيو في الكبرل المصالح أصحاب
 إلى ذلؾ كيؤدم بو، يقكمكف الذم اإلعبلمي لمعمؿ األخبلقي المنطؽ كتشابو تكجياتيـ

 تأثيرىا قكة مف يزيد مما المختمفة، اإلعبلـ كسائؿ تتناقميا التي اإلعبلمية الرسائؿ تشابو
  .المتمقي عمى
 الفرد فرصة تقميؿ إلى نكيماف – نكيمو اليزابيت ترل كما تؤدم العكامؿ ىذه كؿ     

  فرصة تزداد كبالتالي المثارة، القضايا حكؿ مستقبل رأيا لنفسو يككف أف في المتمقي
 األنظمة كفي ،العاـ الرأم في المؤثرة كاالتجاىات األفكار تككيف في اإلعبلـ كسائؿ

 كأجيزتيا الدكلة لكجكد نماإك األغمبية، كجكد بسبب ليس الصمت ىذا يزداد الدكتاتكرية
 .  1القمعية

كقد طبقت نظرية تدعيـ الصمت عمى عدة مكضكعات كقضايا في االتصاؿ    
دراسة استيدفت اختبار فركض دكامة الصمت إباف حممة انتخابات السياسي منيا 

 :كاختبرت الفرضيف التالييف 1984الرئاسة األمريكية 
 األفراد الذيف يعتقدكف أف ىناؾ اتجاىنا مؤيدنا لكجية نظرىـ أكثر احتماال أف 

 ةلكجو ؤالء الذيف ال يعتقدكف بكجكد اتجاه مؤيدبويعبركا عبلنية عف آرائيـ مقارنة 
 .نظرىـ
 ا معيننا سكؼ يفكز باالنتخابات، زادت احتماالت  كمما أدرؾ األفراد أف مرشحن

 .المرشحالتعبير عف تفضيؿ ىذا 
 كخمصت الدراسة إلى صحة الفرض األكؿ كالثاني لمدراسة، كأكدت صحة مقكلة     

نيكماف التي يميز فييا القمة مف األفراد الذيف يتمسككف بآرائيـ كيقاكمكف تغييرىا  
                                                           

، مرجع سابؽ، نظريات اإلعالـ كتطبيثاتيا في دراسات اإلعالـ الجديد كمكاقع التكاصؿ االجتماعي:  شفيؽ حسنيف1
 . 109 ص
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. 1مقارنة ببقية أفراد المجتمع
  :لمنظرية االنتثادات المكجية    

 قبؿ مف انتقادات ليا كجيت إذ مضادة، آراء دكنما النظرية ىذه تقبؿ يتـ لـ      
  :التالية النقاط في االنتقادات ىذه معظـ تركزت كقد كاألميركييف، األلماف العمماء
 بالنقاش "األقمية" ىؤالء يقـك ما فكثيرا دقيؽ، غير "الصامتة األقمية" مفيـك إف. 1    

  .األكثرية رأم مع االختبلؼ رغـ قكم كبشكؿ كاالعتراض
نما االجتماعية، العزلة مف الخكؼ إلى بالضركرة األفراد "صمت" يرجع ال . 2      كا 
  .أصبل بيا بجيميـ أك لمنقاش، المطركحة بالقضية الكافي ـاإللما عدـ إلى يرجع
 كسائؿ قبؿ مف لمفرد مالبلإراد كالتسيير كالييمنة التكرار افتراض في الشؾ. 3    

 تتعدد التي الغربية، الديمقراطيات ظؿ في األقؿ عمى العاـ، الرأم تشكيؿ في اإلعبلـ
 مف كدائما كثابتا كاحدا اتجاىا تتبنى أف اإلعبلـ كسائؿ عمى كيصعب المصالح، فييا

  .طكيمة زمنية كلفترة المثػارة، القضايا
 رأم أحيانا تعكس بؿ األغمبية، رأم عف بالضركرة تعبر ال اإلعبلـ كسائؿ إف. 4    

 .ليا تركج التي "المزيفة األغمبية"
 كالتجارب المعمكمات دكر عف بمعزؿ كتشكمو العاـ الرأم تفسير الصعب مف . 5    
 كخاصة بو، المحيطة كاالجتماعية السياسية البيئة خبلؿ مف الفرد عمييا يحصؿ التي
 . التي تتصؿ بمصائر الشعكبالميمة القضايا في

 ىذه أف إلى كأشارت االنتقادات، ىذه بعض نكيماف – نكيؿ إليزابيث أقرت كقد     
 .2كالمنيجي التجريبي البحث مف المزيد إلى تحتاج النظرية

 العاـ كالرأم الجماىيرم كاالتصاؿ اإلعبلـ ـكعؿ في المنظريف بعض فإؼ ىنا كمف    
نما نظرية، نكيماف – نكيؿ قدمتو ما اعتبار يرفضكف  المقدمة النماذج مف أنمكذجػػػػػػا كا 

 بينمػػا ،الفرد كعمى الجميكر عمى اإلعبلـ كسائؿ قكة تأثير لتفسير االتصاؿ ـكعؿ في
                                                           

تمع لمجاالتصاؿ السياسي في كسائؿ اإلعالـ كتأليره في ا: سعكد العزيز آؿ عبد بف محمد بف سعكد بف  سعد1
، ص مرجع سابؽ، "تمع السعكدملمجدراسة تحميمية ميدانية عمى عينة مف كسائؿ اإلعالـ كأفراد ا: "السعكدم

124 . 
كما ىك الحاؿ في كسائؿ اإلعبلـ العربية كقنكاتيا الفضائية  .
 . 184، ص مرجع سابؽ، "،نظريات كسائؿ اإلعالـ:  ساندرا بػػػكؿ رككيتش، ؿ ديفمير.ممفيف 2
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 تاألطركحا مف كاحدة االجتماعي النفس عمماء كحتى االجتماع عمماء بعض اعتبرىا
  .لممجتمع العاـ الخطاب فيـ في الميمة الديمقراطية

 تفكيؾ عمى اقتساعد النظرية ىذه فاف ،"المتخمفة"ألنظمة العربية ؿ بالنسبة    ك
 الرأم دراسة في النقيض المصطمح إلى الكصكؿ كعمى ،اإلعبلمي العربي الخطاب

 .    الصامتة األقمية" كليس ،"الصامتة األغمبية "كىك أال ،العربي العاـ
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XIV. اإلعالـ كسائؿ عمى االعتماد نظرية: 
 المستكم عمى اإلعبلـ كسائؿ تأثير بدراسة العشرينات في الباحثيف بعض اىتـ     

 التفاعؿ إلى أساسان  يرجع لؤلفراد المعرفي المستكم اختبلؼ أف بعضيـ كأكد المعرفي،
 كخصائصو الجميكر سمات إلى باإلضافة اإلعبلـ كسائؿ بطبيعة مرتبطة متغيرات بيف

 كالنظـ اإلعبلـ كسائؿ بيف العبلقة الغرب في الخبراء مف الكثير أكضح كما ،المختمفة
 .المتبادؿ االعتماد مف أساس عمى المجتمع في كمؤسساتيا االجتماعية

 الباحثة يد عمى األعبلـ كسائؿ عمى االعتماد لنظرية األكلى البدايات كانت ثـ كمف   
 منظكر " بعنكاف بحثيو كرقة قدمكا عندما 1974 عاـ كزمبلئيا رككيتش بكؿ ساندرا

 إلى اإلعبلـ لكسائؿ اإلقناع مفيـك مف االنتقاؿ بضركرة فييا كطالبكا " المعمكمات
 اعتمادات مف يستمد معمكماتي كنظاـ اإلعبلـ كسائؿ قكة ترل التي النظر كجية

 أف أم اإلعبلـ كسائؿ عمييا تسيطر التي لممعمكمات النادرة المصادر عمى اآلخريف
. 1األخرل اإلعبلمية كاألنظمة اإلعبلـ كسائؿ بيف اعتماد عبلقة ىناؾ
 مصادر لعؿ اإلعبلـ كسائؿ سيطرة في لمنظرية كفقا اإلعبلـ كسائؿ قكة تكمف    

 يمكف األىداؼ كىذه قكاحتياجات أىدافو الفرد خبلليا مف يحقؽ التي كالمعمكمات األنباء
 .تعقيدا المجتمع زاد كمما كتتزايد تتسع أف
 :االعتماد عممية عمي تؤلر التي العكامؿ أىـ

 اإلعبلـ كسائؿ عمي االعتماد مف كأىدافو الجميكر  طبيعة. 
 معمكمات مصادر تكافر لكمد المجتمع طبيعة.  
 اإلعبلـ كسائؿ كتنكع طبيعة . 
 المجتمع أك الفرد قب يمر الذم الظرؼ أك الكقت طبيعة. 
 اإلعبلـ كسائؿ تقدميا التي المعمكمات طبيعة. 
 كالفئة النكع حيث مف اإلعبلـ كسائؿ تنكع. 
 اإلعبلـ كسائؿ كفـلمض الجميكر انتباه مدم. 
 الشخصي االتصاؿ عبلقات  تأثير.  

                                                           
 . 231، مرجع سابؽ، ص نظريات االتصاؿ في الثرف الحادم كالعشريف:  عبد الرزاؽ محمد الدليمي1
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 االجتماعية كالعكامؿ الظركؼ  تأثير. 
 1كالشكؿ لالمحتك حيث مف اإلعبلمي المضمكف طبيعة . 

بيف : تفترض كجكد تفاعبلت تسير في اتجاىات ثبلثة      كبيذا فإف ىذه النظرية 
تتسـ ىذه العبلقة بخصائص النظاـ االجتماعي، ككسائؿ اإلعبلـ كأفراد الجميكر، ثـ 

الحديث، تتحدد عمى  تمعلمجاجتماعية مف االعتماد المتبادؿ الذم تفرضو سمات ا
يعتمدكف عمى  تمع؛ فاألفرادلمجضكئيا التأثيرات التي تحدثيا كسائؿ اإلعبلـ في الفرد كا

 كسائؿ اإلعبلـ، كيتفاعمكف معيا باعتبارىا مصدرنا مف مصادر المعمكمة، لتحقيؽ
دراؾ المحيط االجتماعي مف حكليـ، كىذا التفاعؿ يتـ اعتمادنا عمى الخبرات  أىدافيـ كا 

 . 2السابقة
   ككمما زادت الحاجة إلى كسائؿ اإلعبلـ كاالعتماد عمييا زاد االحتماؿ بأف تغير 

تمع ككسائؿ اإلعبلـ لمجالمعمكمات مف معارؼ كمشاعر كسمكؾ األفراد، كما أف ا
يسيراف باتجاه النمك كالتطكر، مما يزيد مف دكر كسائؿ اإلعبلـ في كظيفة نقؿ 

. المعمكمات
 :اإلعالـ كسائؿ عمى االعتماد نظرية منيا تنطمؽ التي كالفركض األسس   

 :ىما فأساسيتي ركيزتيف عمى اإلعبلـ كسائؿ عمى االعتماد عبلقات تقـك     
 مف لتحقيقيا يسعكف الكبرل كالمنظمات كالجماعات لؤلفراد أىدافنا ىناؾ إف :األكلى   

 أك شخصية أىدافنا كانت سكاء مصادرىـ، مختمؼ تكفرىا التي المعمكمات خبلؿ
 .اجتماعية

 المعمكمة مصادر في يتحكـ معمكماتي نظاـ اإلعبلـ، كسائؿ نظاـ إف: اللانية   
 جمع مراحؿ في المصادر ىذه كتتمثؿ األىداؼ، لبمكغ إلييا لمكصكؿ كيسعى

 . 3 أكسعبشكؿ نشرىا ثـ كتنسيقيا المعمكمات
 

                                                           
، مرجع سابؽ، نظريات اإلعالـ كتطبيثاتيا في دراسات اإلعالـ الجديد كمكاقع التكاصؿ االجتماعي:  شفيؽ حسنيف1

 . 113 ص
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 :يمكف شرح ما سبؽ مف خبلؿ النقاط التاليةك    

 كتبعنا المستمرة التغيرات نتيجة كتكازنو االجتماعي النظاـ استقرار درجة تختمؼ 
 االستقرار عدـ حالة ففي كاألخبار المعمكمات إلى الحاجة تقؿ أك تزيد االختبلؼ ليذا

  .اإلعبلـ كسائؿ عمى اعتمادنا أكثر األفراد فيككف لممعمكمات الحاجة تزداد االجتماعي
 في عميو الجميكر اعتماد درجة كتزداد لممجتمع ميمِّا اإلعبلمي النظاـ يعد 

  .لحاجاتو إشباعو حالة
  في اختبلفيـ نتيجة اإلعبلـ كسائؿ عمى اعتماده درجة في الجميكر يختمؼ 
  . 1الفردية كالحاجات األىداؼ

 أف " التالي النحك عمى االعتماد لنظرية األساسية الفكرة تمخيص يمكف    بعبارة أخرل 
 كالسمككي، كالعاطفي المعرفي التأثير مف أكبر قدر تحقيؽ عمى االتصاؿ كسائؿ قدرة

 مكثؼ، متميز بشكؿ المعمكمات نقؿ بكظائؼ الكسائؿ ىذه تقـك عندما يزداد سكؼ
 بسبب المجتمع في بنائي استقرار عدـ تكاجد حالة في قكتو تزيد سكؼ االحتماؿ كىذا

. "كالتغيير الصراع
 أف يمكف الجميكر ككجداف كمعارؼ سمكؾ تغيير فكرة فإف ذلؾ إلى باإلضافة   

 العبلقة معني ىك كىذا االتصاؿ، ككسائؿ المجتمع مف كؿ لتغيير مرتدان  تأثيران  تصبح
 .كالمجتمع كالجميكر االتصاؿ كسائؿ بيف الثبلثية

 :بأنيا اإلعبلـ كسائؿ عمى االعتماد نظرية إلى النظر كيمكف
 كظيفي سيسيكلكجي منشأ ذات نظرية. 
 كيفية في تبحث فيي ، عضكيان  تركيبان  باعتباره المجتمع إلى تنظر بيئية نظرية 
 سمكؾ تفسير تحاكؿ ثـ ببعضيا، ككبيرة صغيرة االجتماعية النظـ مف أجزاء ارتباط
 .العبلقات بتمؾ يتعمؽ فما األجزاء
 تأثير أم ككف حيث مف طارئ نمكذج اإلعبلـ كسائؿ عمى االعتماد نظرية 
  لمكقؼ المصاحبة الظركؼ عمى ما بشكؿ يعتمد االعتماد ذلؾ جراء مف محتمؿ
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 .1محدد
اإلعبلـ  مف ىذا المنطمؽ تركز نظرية االعتماد عمى أف العبلقات بيف كسائؿ    

الذم  كالجميكر كالنظاـ االجتماعي تتسـ بخصائص اجتماعية مف االعتماد المتبادؿ
 تفرضو سمات المجتمع الحديث، حيث يعتمد أفراد الجميكر عمى كسائؿ اإلعبلـ كنظاـ
فرعي إلدراؾ كفيـ نظاـ فرعي آخر ىك المحيط االجتماعي مف حكليـ، كبذلؾ تمثؿ 

اإلعبلـ مصادر رئيسية يعتمد عمييا أفراد الجميكر في استقاء المعمكمات عف  كسائؿ
الجارية، كتتزايد درجة االعتماد بتعرض المجتمع لحاالت مف عدـ االستقرار  األحداث
كالصراع الذم يدفع أفراد الجميكر الستقاء المزيد مف المعمكمات مف كسائؿ  كالتحكؿ
 . لفيـ الكاقع االجتماعي مف حكليـ اإلعبلـ

 :اإلعالـ كسائؿ لعؿ االعتماد خالؿ مف لتحثيثيا األفراد يسعي التي األىداؼ   
 : كتتمثؿ في النقاط التالية

 :قسميف إلي كينقسـ: الفيـ .1
 االجتماعية، كالمعتقدات كالعادات كالمعارؼ لمقيـ الفرد فيـ كيعني: ذاتي فيـ 
 .الشخصية قخبرات في تسيـ كالتي
 كيكضح ق،في يعيش الذم المجتمع لكظائؼ الفرد فيـ كيعني: اجتماعي فيـ 

 .المتنكعة قمؤسسات
 :نكعيف إلي كينقسـ: قلتكجيا .2

  مف سمككي قبتكجي الخاصة لممعمكمات الفرد اكتساب كيعني: سمككيتكجيو 
 .المجتمع كقيـ لتكقعات المبلئـ السمكؾ التخاذ ،المجتمع
 ميارات باكتساب الخاصة لممعمكمات الفرد اكتساب كيعني: تفاعمي قتكجي 
 .المجتمع كمؤسسات أفراد مع كالتفاعؿ الحكار

 : إلى كتنقسـ :التسمية .3
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 ضغكط عف كالبعد ،كاليدكء كالراحة الترفية في الفرد رغبة كتعني :منعزلة تسمية 
 .اليكمية الحياة
 اآلخريف معق تفاعؿ خبلؿ مف ،الترفية في الفرد رغبة كتعني :اجتماعية تسمية. 
 حيث، الكسيمة مع السابقة قبخبرات اإلعبلـ كسائؿ عمي الفرد اعتماد أسباب تتأثر     
 االعتماد عممية تتأثر كما، يريدىا التي المعمكمات لو تكفر التي العبلقة الفرد يككف

، مركز أك انتقائي استخداـ أـ عاـ استخداـ ىك كىؿ األفراد، قبؿ مف الكسيمة باستخداـ
 التي المعمكمات عمي الفرد حصكؿ إلي  اإلعبلـ كسائؿ عمي االعتماد يؤدم كذلؾ
 القيـ كاكتساب  ،معيا كالتفاعؿ األزمات تفيـ عمي قكتساعد قحكؿ مف الكاقع تفسر

 . 1المجتمع في القائمة كاالتجاىات كالمعايير
 :اإلعالـ كسائؿ عمى االعتماد تأليرات أنكاع

 ثبلثة في اإلعبلـ كسائؿ عمى األفراد اعتماد عف الناتجة التأثيرات أىـ تتمخص     
  .السمككية كالتأثيرات الكجدانية كالتأثيرات المعرفية التأثيرات: ىي التأثيرات، مف أنكاع
 :يمي ما كتشمؿ: المعرفية التأليرات  أكال

 يفتقر عندما األزمات، في كبخاصة المعمكمات نقص بسبب كينتج: لغمكضا 
 كسائؿ كتصبح العامة، كالشؤكف األحداث غمكض تفسر التيتمع لممعمكمات لمجأفراد ا
 إلى التقميدية تتمعاالمجؿ تتحك أك المعمكمات، لتمؾ الرئيس المصدر ىي اإلعبلـ

 فتقـك الحديثة، لمصيغ يفتقدكف أك األفراد قيـ في تغيير كيحدث صناعية، مجتمعات
 عدة نتيجة المجتمع في الغمكض يحدث، كالبلزمة المعمكمات بتقديـ اإلعبلـ كسائؿ
  :امنو أسباب
 لرغبة اإلعبلـ  لكسائؿ اكبر بصكرة يتعرض الجميكر تجعؿ  فاألزمات:ألزماتا 
 المتكقعأك  الناتج الخطر آك أالزمة قتجا المعمكمات مف مزيد عمي الحصكؿ في أفراده
 .األزمة نتيجة قحدكث
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 المجتمعات تفاجئ متكقعة غير طبيعية ظركؼ نتيجة الككارث تحدث: الككارث، 
، العنؼ أعماؿ مثؿ المجتمع في المتكقعة غير الحكادث بعض نتيجة تحدث كما

 .كاالغتياؿ اإلرىاب
 المجتمع في الحادثة لمتغيرات نتيجة الغمكض أيضا يحدث: االجتماعي التغير، 
 . اجتماعية أك اقتصادية أك سياسية تنمية عمميات التي تشيد المجتمعات خاصة
 عندما الجميكر اتجاىات بتشكيؿ اإلعبلـ كسائؿ تقـك: االتجاىات تشكيؿ 

 المعمكمات عمى الحصكؿ في عمييا كيعتمدكف مكثؼ بشكؿ لمحتكاىا يتعرضكف
 .العامة
 كانتقاء المكضكعات بتصنيؼ اإلعبلـ كسائؿ تقـك حيث: األكلكيات كضع 

 اىتماماتو، بتصنيؼ بدكره الجميكر كيقـك لمجميكر، كتقديميا ابو الخاصة المعمكمات
 األفراد يظير كىكذا، الفردية الختبلفاتو كفقنا تكظيفيا يمكف التي المعمكمات عمى كيركز
 األجندة ىي القائمة كىذهـ، تو مختمفة كفقنا الختبلفاباىتمامات تحظى مكضكعات قائمة
 .معرفي كتأثير اإلعبلـ كسائؿ تضعيا التي

 فالناس يتعممكف مف كسائؿ اإلعبلـ عف اآلخريف كعف : تكسيع نظاـ المعتثدات
، كيؤدم ىذا التكسع في معرفة الناس كنظـ معتقداتيـ إلى تككيف ...األماكف كاألشياء

 .آراء كاتجاىات كقيـ جديدة في شتى أمكر الحياة
 قد ال تغير كسائؿ اإلعبلـ في القيـ كالمعتقدات األساسية : تكضيح الثيـ 

تمع، مثؿ المساكاة كالحرية، كلكنيا تستطيع أف تقـك بدكر ميـ في إيجاد لمجلدل أفراد ا
ا لمصراع بيف  حاالت تكضيح لمقيـ، عف طريؽ تقديـ المعمكمات التي تتضمف تكضيحن

 .القيـ، مما يدفع األفراد إلعادة النظر في مكاقؼ قيميـ
كىي أنكاع المشاعر كالعكاطؼ التي يككنيا اإلنساف تجاه كؿ : لانينا التأليرات الكجدانية

ما يحيط بو، حيث يؤدم االعتماد عمى كسائؿ اإلعبلـ إلى تأثيرات كجدانية في 
 :كتتضمف التأثيرات الكجدانية ما يمي، مشاعر الجميكر كاستجابتو العاطفية

 يؤدم التعرض المستمر لمعنؼ مف خبلؿ محتكل كسائؿ : الفتكر العاطفي
اإلعبلـ إلى نكع مف الخمكؿ كالفتكر العاطفي، كقد ثبت أف مستكل اإلثارة النفسية التي 

 .يسببيا التعرض لصكر العنؼ كالصراعات يتناقص بمركر الكقت
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 إف التعرض الكثيؼ لمنشرات اإلخبارية كما تعانيو الشعكب: الخكؼ كالثمؽ 
الفقيرة مف كيبلت الجكع كاالضطياد، كاألحداث المؤلمة كالحركب يؤدم إلى الخكؼ 

 .كالقمؽ كاألسى كالشعكر بعدـ السعادة
 إف كسائؿ اإلعبلـ قد ترفع الركح المعنكية لؤلفراد: الدعـ المعنكم كاالغتراب 

قد   كفي المقابؿ،ـتوالذيف يعتمدكف عمييا كتقدـ ليـ معمكمات إيجابية تعكس اىتماما
 .ـ المعرفيةتوـ عندما ال تعبر عف ثقافتيـ كاىتمامابوتزيد مف اغترا

 :السمككية لاللنا التأليرات 
 بيا ييتـ التي التأثيرات مف كالكجداف، كالمعتقدات االتجاىات في التغيير يعد    

 عمى االعتماد تأثيرات أىـ كمف السمكؾ، عمى الكاضح التأثير درجات كأعمى المجتمع
 :يمي ما كيشمؿ السمكؾ عمى التأثير اإلعبلـ، كسائؿ
 الذيف األفراد لدل االجتماعي السمكؾ تنشط اإلعبلمية فالرسالة: التنشيط 

 أك إيجابية كانت سكاء جديدة، أفعاؿ أك مكاقؼ التخاذ كتحفزىـ بكثافة، ليا يتعرضكف
 .سمبية
 لمكاقؼا بعض اإلعبلمية الرسالة لمحتكل التعرض عممية عف ينتج قد: لخمكؿا 
 كيرجع ،االىتماـ لقمة أك الثقة لعدـ نتيجة كالبلمباالة الخمكؿ مثؿ األفراد، لدل السمبية
 كسائؿ عمي لبلعتماد كنتيجة االجتماعية أك السياسية مشاركتو كعدـ الفرد خمكؿ

 :اآلتية األسباب إلي اإلعبلـ
 .كالممؿ الرتابة إلي أحيانا تؤدم كالتي لؤلحداث، اإلعبلمية التغطية طبيعة -
 .قفي قكثقت ق،تقدـ التي الكسيمة مصداقية لكمد الفرد لو يتعرض الذم المضمكف -
 إلى كأ قتنشيط إلى كسيمةاؿ تؤدم فقد، الفرد ليا يتعرض التي الكسائؿ اختبلؼ -

. 1قخمكؿ
 يعتقد بعض العمماء انو يمكف اعتماد التأثيرات السابقة عمي أنيا كظائؼ تقـك بيا      

عمييا، كمع تطكر كسائؿ االتصاؿ  كسائؿ اإلعبلـ في حالة اعتماد أفراد الجميكر
 ىذه الكسائؿ لكاإلعبلـ كازديادىا كتنكعيا كتطكرىا، تحتاج عبلقة اعتماد الجميكر عؿ

.   مزيد مف الدراسات اإلعبلميةلإؿ
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 :أىـ االنتثادات التي كجيت لمنظرية    
 لـ تتعرض لدكر قنكات التأثير نيا مف جكانب الضعؼ في نظرية االعتمادية أ    

الشخصي، مثؿ االتصاؿ داخؿ الجماعة أك االتصاؿ داخؿ المنظمات، عمى الرغـ مف 
أىمية المعمكمات التي يستقييا الفرد مف خبلؿ شبكات االتصاؿ الشخصي، كما 

 يصعب قد مماتكصؼ نظرية االعتماد بأنيا مركبة كمعقدة، نتيجة تداخؿ عناصرىا 
. 1اتياتأثير قياس طرؽ
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XV. (التثميدم المجتمع اجتياز )الكجداني التثمص نظرية .
:  نشأة النظرية . 1

 الذم اىتـ  "دانياؿ ليرنر"     تعكد جذكر النظرية إلى عالـ االجتماع األمريكي 
بدراسة العبلقة بيف كسائؿ اإلعبلـ كالتغيير االجتماعي كالثقافي كدكر ىذه األخيرة في 
التنمية القكمية الجتياز المجتمع التقميدم، إذا قدمت نظريتو تأثيرات معينة لدكر كسائؿ 
اإلعبلـ في اإلقناع كالتأثير عمى األفكار كاالتجاىات كالقيـ، كاألفكار التي صاغ بيا 

 نظريتو في مجمميا كانت حصيمة األبحاث التي أجراىا مع بداية الخمسينات "ليرنر"
تركيا، إيراف، مصر، سكريا، لبناف : دكؿ في الشرؽ األكسط ىي  ( 6 ) ةعمى ست
 .1كاألردف

 :(التثمص الكجداني)مبادئ نظرية اجتياز المجتمع التثميدم  . 2
في تقديمو لنظريتو اعتبر أف النسؽ الغربي في التحديث ىك غربي مف " ليرنر"     إف 

ناحية تاريخية فقط لكنو عالميا اجتماعيا ، كىك يرل أف القكاعد األساسية لمنمكذج 
الغربي تظير ثانية في جميع المجتمعات التي ىي في طكر التحديث في جميع القرل  

. بغض النظر عف العرؽ األسكف كالعقيدة
     كحسب لينر فإف التحضر ىك اتجاه عقبلني مف نمط الحياة التقميدية إلى نمط 

الحياة الجديدة تزداد فيو مساىمة األفراد أم أف التحضر يحدث أكال ألف المدف كحدىا 
 (المدينة تتسع لتشمؿ القرل)طكرت الميارات كالثركات التي تميز االقتصاد الصناعي 

إف التحضر المتزايد يؤدم إلى زيادة المعرفة كتعمـ القراءة كالكتابة " ليرنر"، كيضيؼ 
مما يزيد مف اإلقباؿ كالتعرض لكسائؿ اإلعبلـ الذم تزداد معو عممية ركز عمييا 

الذم يعني تصكر الفرد لنفسو في مكاقؼ " التقمص الكجداني" في نمكذجو كىي" ليرنر"
كظركؼ اآلخريف، أك الحالة الذىنية كالنفسية التي تعيشيا الشخصية الحركية ككؿ ما 
. 2سبؽ يؤدم إلى زيادة في المشاركة الكاسعة البارز الميمة كالمقدمة لممجتمع الحديث

 
 

                                                           
 . 326، مرجع سابؽ، ص نظريات االتصاؿ في الثرف الحادم كالعشريف:  عبد الرزاؽ محمد الدليمي1
 .246-245ص مرجع سابؽ، ، نظريات اإلعالـ كاتجاىات التألير: محمد عبد الحميد 2



 

 87 

: مفيـك التحديث عند ليرنر. 3
في نظريتو ىك أف خاصية التقمص الكجداني كانتشارىا " ليرنر"     إف أىـ ما اعتقده 

في أكساط أفراد المجتمعات النامية مف شانيا أف تؤدم إلى عصرتنيا، كرأل أف كسائؿ 
اإلعبلـ قادرة عمى خمؽ ىذه الخاصية السمككية كما أنيا قادرة عمى تأدية كظيفة 

التي تساىـ بشكؿ كبير في إحداث التنمية كاإلسراع مف مراحؿ " مضعؼ الحراؾ"
. 1تجاكز الحياة التقميدية

إلى " تقميدم"ييشير مفيـك التحديث إلى نمكذج لبلنتقاؿ التدريجي مف مجتمع     
، كتسعى النظرية إلى تحديد المتغيرات االجتماعية، التي تسيـ في "حديث"مجتمع 

. التقدـ االجتماعي كالتنمية في المجتمعات، كتسعى إلى شرح عممية التطكر االجتماعي
إف نظرية التحديث ال تشدد فقط عمى عممية التغيير، بؿ أيضا عمى الردكد عمى ىذا 
التغيير، كما أنيا تنظر إلى الديناميكيات الداخمية مع اإلشارة إلى اليياكؿ االجتماعية 

 2. كالثقافية كالتكيؼ مع التكنكلكجيات الجديدة
تحديث الشرؽ : تجاكز المجتمع التقميدم" يعتبر كتاب دانياؿ ليرنر بعنكاف     

كاستند الكتاب . مف أكائؿ الكتب التي كضعت نظرية نفسية اجتماعية لمتحديث" األكسط
فقد كاف . إلى األبحاث التي مكلتيا كزارة الخارجية األميركية في أكاخر األربعينيات

الغرض األصمي مف البحث ىك تحديد ما إذا كاف الناس في الشرؽ األكسط يستمعكف 
. إلى إذاعة صكت أميركا، كالتأكد مف ردكد أفعاليـ عمى البرامج المختمفة ليذه المحطة

تحميؿ البيانات في ضكء تصكر جديد يدكر " ليرنر"كفي منتصؼ الخمسينيات، أعاد 
حكؿ فكرة أف القيـ الغربية كاألفكار التي تنشرىا كسائؿ اإلعبلـ الغربية يمكف أف تساعد 

في تحكيؿ بمداف الشرؽ األكسط مف الدكؿ التقميدية كالبدائية إلى بمداف ذات بنى 
 3.اجتماعية حداثية كقائمة عمى أسس حديثة مف التنظيـ االقتصادم كالسياسي
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فكرتو الكاسعة المتمثمة في التغيير االجتماعي التقميدم إلى الحديث، " ليرنر"كناقش     
 كيتألؼ المنطؽ الذم يقـك عميو التحكؿ مف الحجج ،كالذم تحفزه كسائؿ اإلعبلـ

". ال يكجد مجتمع حديث يعمؿ بكفاءة مف دكف نظاـ متطكر لكسائؿ اإلعبلـ: "التالية
مفتكحة لمجماىير الكبيرة كلؤلفكار كالتجارب "كما أف كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرم 

نحك التحديث بشكؿ تدريجي بفضؿ انتشار كسائؿ اإلعبلـ " الحديثة؛ كيجرم االنتقاؿ
البد لمغرب أف يسعى نحك بناء الشرؽ " كلذلؾ انتيى إلى أنو ،كدخكؿ التقنية الحديثة

األكسط بحيث يصبح اإلسبلـ في حالة دفاعية كاممة أماـ ركح العقبلنية كالركح 
. 1" عمى النمط الغربيالديمقراطيةالتي تتجسد في المؤسسات " اإليجابية

" ليرنر"يمر التحديث بالنسبة إلى : (اجتياز المجتمع التثميدم)مراحؿ التحديث  .4   
: عبر المراحؿ التالية

  أف المدينة " ليرنر"التحضر التي تعني االنتقاؿ مف الريؼ إلى المدينة كيرل
 .تتسع لتشمؿ القرل المجاكر كمرحمة أكلى لمتحديث

  الزيادة في معرفة القراءة كالكتابة كمرحمة ثانية حيف أف زيادة نسبة سكاف المدف
. يعني زيادة نسبة المتعمميف

  ارتفاع مستكل التعرض لكسائؿ اإلعبلـ كمرحمة ثالثة إذ بزيادة نسبة المتعمميف
في المجتمع ينقص االعتماد عمى االتصاؿ الشخصي لتصبح أداة االتصاؿ األساسية 

. ىي كسائؿ االتصاؿ الجماىيرية
  أنو حينما يتقدـ المجتمع تكنكلكجيا كيتطكر صناعيا ليرنركمرحمة رابعة يرل 

يستطيع أف يصدر الصحؼ عمى نطاؽ كاسع كينشئ الشبكات التمفزيكنية كدكر سينما 
. ككؿ ذلؾ يساىـ بشكؿ فعاؿ في نشر التعميـ كالمعرفة

  أنو يتطكر المجتمع اقتصاديا تزداد المشاركة ليرنرككمرحمة أخيرة اعتقد 
 أف  ليرنرالسياسية لؤلفراد التي تعتبر مف سمات المجمعات المتطكرة، كما يرل

الناخبيف ىـ الذيف يساىمكف في الحياة العامة لمجتمعاتيـ في حيف يككف مف خصائص 
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المجتمع التقميدم انعزاؿ أفراده كعدـ اىتماميـ إال بما يتصؿ بشكؿ كثيؽ بحياتيـ 
 .1"تشكه االتصاؿ  " ىابرماسالخاصة ، كما يقكؿ 

:  عناصر نظرية اجتياز المجتمع التثميدم. 5
 أف ىناؾ خاصية سيككلكجية تصاحب العمميات " ليرنر"رأل : التثمص الكجداني

االجتماعية ك ىي مقدرة األفراد عمى تخيؿ ك تصكر أنفسيـ في مكقؼ اآلخريف، كحيف 
يظير عدد كبير مف األفراد عمى التقمص الكجداني في احد المجتمعات فاف ىذا 

المجتمع في طريقو إلى التطكر السريع، كالتقمص الكجداني ىك الخاصية التي تميز 
ك ىي ميارة ال غنى عنيا لمشعب الذم يريد االنتقاؿ  (ينشط )اإلنساف الذم يتحرؾ 

 .                                 (التنمية)مف الحياة التقميدية إلى الحياة الحداثة 
 أف كسائؿ اإلعبلـ تساىـ " ليرنر"اعتقد  :استخداـ كسائؿ اإلعالـ تتحرؾ الناس

بشكؿ فعاؿ في دفع الناس نحك التقمص الكجداني، إذ تقدـ كسائؿ اإلعبلـ العديد مف 
دماجيا في حياتو الخاصة،  النماذج التي يحاكؿ الجميكر أف يسقطيا عمى نفسو كا 

كنظرا لزيادة كسائؿ اإلعبلـ كغكصيا في حياة األفراد فإنيا تسارع في عممية التقمص 
كما في اإلشيار كاألفبلـ )الكجداني الذم يميز األفراد في المجتمعات المعاصرة 

. (...التي تعرض نماذج الحياة المثالية المتطكرة......
 رأل لينر أف دكر كسائؿ اإلعبلـ  في عمميات التنمية ك :نظاـ التحديث 

التحديث يككف مف خبلؿ دكرىا في تعبئة الجميكر ك تكجيييـ في المجاالت المختمفة، 
كما رأل أف األفراد الذيف يعيشكف معا في نظاـ سياسي كاحد يطكركف طرؽ التكزيع 

المعمكمات كتدفقيا بشكؿ تفاعمي مع تكزيع السمطة كالثكرة كالكضع االجتماعي لتشكؿ 
كما )نظاما متماسكا، كيعد نظاـ االتصاؿ مؤشرا لمتغيير في النظاـ االجتماعي الشامؿ،

 .2(يرل دينيس ماكسكيؿ
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:  االنتثادات المكجية لمنظرية. 6
 :تتمثؿ االنتقادات المكجية لنظرية التقمص الكجداني  في العناصر التالية

  إف تطكر تكنكلكجيا االتصاالت المختمفة ككسائؿ المكاصبلت كالتطكر
االقتصادم أنيى عزلة القرل كتغالب عمى حاجز األمية، فمـ يعد مف الضركرم عمى 

. الفرد أف ينتقؿ إلى المدينة كي يحدث التطكر كاالعتماد عمى المبتكرات في حياتو
  إف كسائؿ اإلعبلـ الحديثة جعمت التغيير الثقافي كاالندماج االجتماعي سيبل

كسريعا، بؿ كجعمت الطبيعة البشرية أكثر استعدادا لمتغيير كما الحاؿ بالنسبة إلشكالية 
. العكلمة
  إف التغيير االقتصادم السريع يمكف أف يحدث بشكؿ أفضؿ في ظؿ أنظمة

. سياسية غير ديمقراطية كما في الصيف أك ركسيا
  ىناؾ مف يعتقد أف التطكر يمر بمراحؿ ثابتة غير دقيقة كأسرع مف النمكذج

 .1الغربي التدريجي الذم اقترحو ليرنر
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XVI.  المبتكراتنظرية انتشار:  
عمى مر العصكر ظيرت العديد مف االبتكارات التي ساعدت في تقدـ كتنمية 

المجتمعات، فمنذ القدـ كالمجتمعات تتطكر بسبب أفكار كابتكارات مفكريف كمخترعيف 
ساىمكا في تنمية المجتمعات، كقد كاف بعض ىؤالء المبتكريف يكاجيكف صعكبات في 
الطريقة التي يعرضكف فييا أفكارىـ كابتكاراتيـ عمى المجتمع، فبعض المجتمعات ال 

تتقبؿ ىذه األفكار كاالبتكارات كيصركف عمى بقاءىـ في الخمؼ دكف األخذ بيذه 
األفكار كاالبتكارات كيعتقدكف أنيا أفكار دخيمة عمى المجتمع كتتعارض مع عاداتيـ 

كتقاليدىـ، كىناؾ مجتمعات أخرل تقبمت ىذه األفكار كساىمت بانتشارىا في المجتمع،  
لذلؾ فالسؤاؿ الذم يطرح ىك أنو كيؼ تنتشر ىذه األفكار كاالبتكارات في المجتمع 

ككيؼ يستقبميا المجتمع؟، كلئلجابة عمى ىذا السؤاؿ يجب الخكض في تفاصيؿ نظرية 
.  1انتشار المبتكرات

:  نشأة كظيكر النظرية. 1
ظيرت نظرية انتشار المبتكرات خبلؿ سنكات الخمسينيات كالستينيات مف القرف 

 الزازسفيمد،الماضي متأثرة بأفكار نظرية تدفؽ المعمكمات عمى مرحمتيف التي قدميا 
حيث كبنفس الطريقة كجد عمماء االجتماع الريفي أف نشر المعمكمات عمى المزارعيف 

يمكف فيمو في نفس إطار تدفؽ المعمكمات عمى مرحمتيف، كأنو يمكف النظر إلى عممية 
. نشر األفكار الحديثة بيف المزارعيف مف خبلؿ االتصاؿ الشخصي كتأثير قادة الرأم

ككاف اىتماـ الكاليات المتحدة األمريكية بعد الحرب العالمية الثانية منصبا عمى 
تحديث المجتمع الريفي األمريكي كجعمو مكاكبا لمتغيرات االقتصادية كاالجتماعية التي 

تجعؿ مف الكاليات المتحدة األمريكية قكة عظمى بعد الحرب العالمية الثانية، فكاف 
التركيز عمى كيفية تبني الجميكر لبلبتكارات الجديدة سكاء في مجاؿ اإلنتاج أك 

. 2االستيبلؾ مف أجؿ تطكير قطاع الزراعة
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 تعكد أصكؿ نظرية انتشار المبتكرات إلى دراسات قاـ بيا الباحثكف االجتماعيكف    
في عدة مياديف مثؿ االنتربكلكجيا كالتربية كالزراعة كمف بينيـ البركفيسكر في عمـ 

  الذم ألؼ كتابا يدعى انتشار االبتكارات Everett rogers" ايفرت ركجرز"االجتماع 
Diffusion Of Innovations دراسة تشرح كيؼ كلماذا 508  بعد أف اعتمد عمى 

كبأم سرعة تنتشر االبتكارات كالتطكرات العممية كاالجتماعية في المجتمعات لمعرفة 
كيفية تبني المزارعيف لؤلفكار الجديدة المتعمقة بأساليب الزراعة الحديثة كما اىتـ بيا 
أيضا الباحثكف في مجاؿ التربية مف خبلؿ محاكلة نشر طرؽ التدريس الجديدة أك 

 .1اقتناء أجيزة جديدة كاستخداماتيا كغيرىا مف المجاالت المختمفة
  :فرضات النظرية. 2
تقـك ىذه النظرية عمى افتراض أف قنكات ككسائؿ اإلعبلـ تككف أكثر فعالية في  -  

زيادة المعرفة حكؿ المبتكرات حيث تككف قنكات االتصاؿ الشخصي أكثر فعالية في 
 .تشكيؿ المكاقؼ حكؿ المبتكرات الجديدة

 يككف لقادة الرأم دكرا في انتقاؿ المعمكمات المتعمقة بالمبتكرات كالمستحدثات  -
الجديدة لمجماىير، حيث أف مفيـك قادة الرأم في مدخؿ انتشار المبتكرات ال يختمؼ 
كثيرا عف مدخؿ انتقاؿ المعمكمات عمى مرحمتيف غير أنو يضيؼ تفاصيؿ أكثر حكؿ 

 .2شخصية قادة الرأم
كفؽ ىذه النظرية ىك أم فكرة جديدة أك أسمكب أك نمط جديد يتـ : تعريؼ االبتكار     

استخدامو في الحياة ففكرة تنظيـ األسرة أك إدخاؿ أساليب جديدة في الزراعة أك 
. 3استحداث كسيمة اتصالي كالياتؼ المحمكؿ أك غير ذلؾ يعتبر ابتكارا

: نمكذج ركجرز النتشار المبتكرات. 3
عناصر عممية تدفؽ المعمكمات الخاصة بانتشار المبتكرات مف " ركجرز"كصؼ 

 :كذلؾ كما يميديفيد بيرلك خبلؿ االقتباس مف نمكذج 
 المخترعكف كالعمماء كعكامؿ التغيير االجتماعي كقادة الرأم: المصدر .
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 االبتكار الجديد: الرسالة .
 قنكات كسائؿ اإلعبلـ كقنكات االتصاؿ الشخصي: الكسيمة .
 أعضاء الجميكر في النظاـ االجتماعي: المستقبؿ .
 1تغيير في األفكار كاالتجاىات كالسمكؾ: األثر .

:  مراحؿ تبني األفكار كاألساليب المستحدلات. 4
العممية "عممية تبني األفكار الجديدة كالمستحدثة بكجو عاـ أنيا " ركجرز"عرؼ 

العقمية التي يمر خبلليا الفرد مف كقت سماعو أك عممو بالفكرة أك االبتكار حتى ينتيي 
  :، كتمر ىذه العممية بخمس مراحؿ ىي"بو األمر إلى أف يتبناىا

كفي ىذه المرحمة يسمع الفرد أك يعمـ :  مرحمة الكعي بالفكرة:المرحمة األكلى 
بالفكرة الجديدة ألكؿ مرة كال يمكف الجـز أف كاف ىذا الكعي عفكيا أك مقصكدا كيتفؽ 

العمماء عمى أف اىمية ىذه المرحمة تتركز في ككنيا مفتاح الطريؽ إلى سمسمة المراحؿ 
 . التالية في عممية التبني

تتكلد في ىذه المرحمة رغبة لدل الفرد في :  مرحمة االىتماـالمرحمة اللانية
التعرؼ عمى كاقع الفكرة كجمع المزيد مف المعمكمات عنيا ليصبح الفرد أكثر ارتباطا 

 .مف الناحية النفسية بالفكرة كاالبتكار ليذا يصبح سمككو ىادفا بشكؿ كبير
في ىذه المرحمة يجرم الفرد عممية مكازنة كمطابقة :  مرحمة التقييـالمرحمة اللاللة

بيف ما جمعو مف معمكمات عف الفكرة المبتكرة في ضكء مكقفو كسمككو كاألحكاؿ 
السائدة في الحاضر كما يتكقعو مستقببل لينتيي بو األمر إلى اتخاذ قرار يرفض الفكرة 

 .أك إخضاعيا لمتجريب العممي
كفيما يستخدـ الفرد المستحدثة عمى نطاؽ ضيؽ :  مرحمة التجريبالمرحمة الرابعة

عمى سبيؿ التجربة كي يحدد فائدتيا كفؽ ظركؼ خاصة، فإذا اقتنع بفائدتيا فإنو يقرر 
 .تبنييا كتطبيقيا عمى نطاؽ أكسع أك العكس في حالة عدـ جدكاىا

تتميز ىذه المرحمة بالثبات النسبي، فالفرد قد :  مرحمة التبنيالمرحمة الخامسة
انتيى إلى قرار تبني الفكرة المستحدثة بعد إقناعو بجدكاىا غير أنو يجب تذكر أنو في 
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بعض الحاالت قد يتممص الفرد مف التنفيذ تاركا الفكرة المستحدثة ألسباب عديدة 
. 1كمتنكعة

:  محددات قبكؿ كانتشار المبتكرات. 5
ليست كؿ األفكار كالمبتكرات عمى قدر كاحد مف الذيكع كاالنتشار، ألنيا ال 

تتشابو في الخصائص كالصفات ما يجعؿ بعضيا أكثر ركاجا كأكثر تقببل مف البعض 
المحددات كالخصائص التي تحدد مدل ذيكع كانتشار " ركجرز"األخر، كقد خص 
: المبتكرات فيما يمي

 مدل تطكر االبتكار عمى االبتكار السابؽ لو كمدل الفائدة :األفضمية 
. االقتصادية التي تعكد عمى الشخص الذم يتبنى الفكرة أك األسمكب الجديد

 إذا كاف االبتكار معقدا جدا فمف يمقى االىتماـ الكثير : الصعكبة أك السيكلة
ف كاف مبسطا جدا فمف يمقى االىتماـ الكثير أيضا . كا 

 أم كمما أدرؾ الفرد أف ىذه المبتكرات تتفؽ مع قيمو كاجتماعاتو : المالئمة
. كخبراتو السابقة زادت سرعة قبكليا كانتشارىا

 أم مدل سيكلة تجربة االبتكار فإف كاف سيبل لمتجربة سكؼ : الثابمية لمتجريب
. تزيد فرصة التبني ليذا االختراع أك االبتكار

 مدل سطكع ىذا االبتكار في المجتمع فإف كاف ظاىرا سكؼ يحدث : المالحظة
. 2ضجة في قنكات االتصاؿ بيف األفراد

   رغـ أىمية ىذه الخصائص غير أنيا ال تمثؿ كؿ الخصائص التي يمكف لممبتكرات 
أف تتسـ بيا كأف ىذه الخصائص ليست عمى قدر كاحد مف األىمية بالنسبة النتشاره 

فيناؾ عدد آخر مف المحددات أك الخصائص التي تؤثر عمى عممية انتشار المبتكرات 
:  منيا

  النمط )طبيعة كنكعية المجتمع كالنمط اإليديكلكجي المسيطر عميو
  .(التفكيرم
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 نكع الفكرة كاالبتكار  .
 التكمفة المادية لممستحدث .
 المستكل االجتماعي كالتعميمي الغالب عمى أفراد المجتمع .
  فالمجتمع المتمدف المتحضر يعرؼ إقباال كبيرا عمى كؿ ما "نكع المجتمع

". ىك جديد
 1العادات كالتقاليد السائدة في المجتمع .

: تصنيؼ ركجر لمستخدمي  االبتكارات. 6
: مستخدمي األفكار المستحدثة أك المبتكرات إلى خمسة فئات كىي" ركجر"قسـ 
 كىي الفئة األكلى التي تستخدـ االبتكار كغالبا تتككف ىذه : المخترعيف

المجمكعة مف أشخاص صغار في السف كال يخافكف المخاطر كلدييـ أعمى مراتب 
 .اجتماعية كلدييـ معارؼ مع المصادر العممية كمتفاعميف مع المخترعيف اآلخريف

 كيعتبر المستخدمكف األكائؿ ثاني أسرع فئة في استخداـ : المستخدمكف األكائؿ
االبتكار كعادتا ما يككنكف ذك شخصية قيادية مقارنة المستخدمكف اآلخركف كىـ 

 .صغار في السف كلدييـ مراتب اجتماعية
 يستخدـ األشخاص في ىذه الفئة االبتكار بعد فترة مف الزمف : الغالبية األكلى

منذ ظيكر ىذا االختراع كعادتا ما تككف فترة استخداـ االختراع لدييـ طكيمة مقارنة 
بفئة المخترعيف كالمستخدميف األكائؿ كتككف لدييـ مراكز اجتماعية أكثر مف المعدؿ 

الطبيعي كلدييـ عبلقات مع المستخدمكف األكائؿ كنادرا ما تككف لدييـ مناصب قيادية 
 .في المجتمع
 يستخدـ األشخاص في ىذه الفئة االبتكار بعد أف استخدـ : الغالبية المتأخرة

معظـ المجتمع ىذا االبتكار كيقترب ىؤالء األشخاص مف االختراع بدرجة عالية مف 
الشؾ كحالتيـ االجتماعية ضئيمة بالنسبة لمفئات التي سبقتيا كلدييـ عبلقات مع 

 .الغالبية األكلى كالمستخدمكف األكائؿ
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  ىذه الفئة آخر مف يستخدـ االختراع عمى عكس الفئات : "المثامكف"المتأخركف
 كىؤالء األشخاص ال يحبكف ،السابقة كميا كال تظير ىذه الفئة أم مف عبلمات القيادة

التغيير كيككنكف عادتا كبار في السف كمتمسككف بالعادات كالتقاليد كعبلقاتيـ مع 
. 1أقربائيـ كأصدقائيـ فقط

:  االنتثادات المكجية لنظرية انتشار المبتكرات. 7
لقي نمكذج انتشار المبتكرات شيكعا كانتشارا في بداية الستينيات خاصة في دكؿ 

 : العالـ الثالث غير انو كاجو فيما بعد في السبعينيات جممة مف االنتقادات ىي
  أف تطبيؽ ىذا النمكذج كالعمؿ بو في دكؿ العمـ الثالث أدل إلى اتساع ىكة فجكة

المعمكمات كازدياد الفركقات االجتماعية كاالقتصادية بيف فئات المجتمع الف الفئات 
المتقدمة اقتصاديا كاجتماعيا تشجع أكثر مف غيرىا عمى التجديد كممارستو باإلقباؿ 

.  عمى تمقي المعمكمات أكثر مف غيرىا مف الفئات الفقيرة
  عمى تعريؼ محدد لمتنمية" االنتشار"دعـ اتفاؽ الباحثيف كالدارسيف ليذا النمكذج .
  بقكة تأثير كسائؿ االتصاؿ عمى قادة الرأم ركجرز إيماف الباحثيف كعمى رأسيـ

خاصة كبفاعميتيا مف مناطؽ أك بتاثير نظرية الطمقة السحرية أم أف نمكذج االنتشار 
اخذ مبدأ سرياف المعمكمات في اتجاه كاحد أم مف الحككمة كمراكز التنمية إلى 

.  الجميكر المتمقي
  االرتباط الكبير لنمكذج انتشار المبتكرات بنظريات النظـ األربعة لئلعبلـ لقناعتيا

بأىمية اإلعبلـ كقكتو كبذريعة التنمية كخدمة برامجيا تسعى السمطات الحاكمة إلى 
قناع الجماىير بأفكارىا كالعمؿ بيا كفؽ ما جاءت بو أفكار نظرية  خمؽ رأم عاـ كا 

 .2كانتشار المبتكرات
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XVII. ةالسياسي نظمةاألك اإلعالـ نظريات: 
يقصد بنظريات اإلعبلـ خبلصة نتائج الباحثيف كالدارسيف لبلتصاؿ بالجماىير      

بيدؼ تفسير ظاىرة االتصاؿ كاإلعبلـ كمحاكلة التحكـ فييا كالتنبؤ بتطبيقاتيا كأثرىا 
  .في المجتمع، فيي تكصيؼ لمنظـ اإلعبلمية في دكؿ العالـ

إف نظريات اإلعبلـ تعنى بكضع الفمسفات كاألسس كالسياسات اإلعبلمية في أم    
دكلة أك مجتمع أك أم مؤسسة إعبلمية كانت كخاصة فيما يتعمؽ بممكية كسائؿ 

اإلعبلـ كحؽ الناس في حرية التعبير، كطبيعة النظـ السياسية التي تعمؿ ىذه الكسائؿ 
  . 1لمتعبير عنيا

كترتبط النظريات بالسياسات اإلعبلمية في المجتمع، مف حيث مدل التحكـ في    
الكسيمة مف الناحية السياسية، كفرص الرقابة عمييا كعمى المضمكف الذم ينشر أك 

يذاع مف خبلليا، فيؿ تسيطر عمييا الحككمة، أـ ليا مطمؽ الحرية أـ تحددىا بعض 
 : كفيما يأتي تمخيص ألىـ نظريات اإلعبلـ، القكانيف

 :نظرية السمطة- 1
ظيرت ىذه النظرية في انجمترا في القرف السادس عشر، كتعتمد عمى نظريات     

، كترل أف الشعب غير جدير بأف يتحمؿ المسؤكلية أك السمطة، كمكيافيمميأفبلطكف 
  . فيي ممؾ لمحاكـ أك السمطة التي يشكميا

كتعمؿ ىذه النظرية عمى الدفاع عف السمطة، كيتـ احتكار تصاريح كسائؿ     
اإلعبلـ، حيث تقـك الحككمة عمى مراقبة ما يتـ نشره، كما يحظر عمى كسائؿ اإلعبلـ 

نقد السمطة الحاكمة كالكزراء كمكظفي الحككمة، كعمى الرغـ مف السماح لمقطاع 
الخاص عمى إصدار المجبلت إال أنو ينبغي أف تظؿ كسائؿ اإلعبلـ خاضعة لمسمطة  

 . 2٭الحاكمة

                                                           
 .119 ص مرجع سابؽ،، نظريات اإلعالـ:  بساـ عبد الرحمف المشاقبة1
كتمثؿ تجربة ىتمر كفرانكك تجربة أكركبية معاصرة، في ظؿ ىذه النظرية، كقد عبر ىتمر عف رؤيتو األساسية  ٭

أنو ليس مف عمؿ الصحافة أف تنشر عمى الناس اختالؼ اآلراء بيف أعضاء الحككمة، لثد : "لمصحافة بقكلو
 ".تخمصنا مف مفيكـ الحرية السياسية الذم يذىب إلى الثكؿ بأف لكؿ فرد الحؽ في أف يثكؿ ما يشاء
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 ذلؾ أف ىذه النظرية تعتبر األشخاص كتابعيف لمدكلة ككأدكات لحؽ الدكلة    
، في المحافظة عمى األمف كتدعيـ كجكد الدكلة، كتعتبر -إف لـ يكف اإلليي-الطبيعي 

الصحافة في مجتمع كيذا أداة لنشر مكاقؼ الدكلة لمجميكر كإلعبلميـ الصكاب كالخطأ 
عطاء البيانات الرسمية الصادرة عف النخبة الحاكمة،  حسب تفسير الدكلة لممكاضيع، كا 

فبعد أف تقرر الدكلة أىدافيا فإنيا تستعمؿ الصحافة ككسيمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، 
كبيذا تصبح الصحافة كسيمة لمكصكؿ إلى غاية كليست كسيمة انتقاد لمكسيمة أك 

 . 1الغاية
   كبمكجب ىذه النظرية كبغض النظر عف نمط الممكية اإلعبلمية، سكاء كانت ممكية 

عامة أك خاصة، فإف لمدكلة كسائميا لبسط سيطرتيا عمى كسائؿ اإلعبلـ كممارسة 
سمطتيا في فرض القيكد التشريعية عمى نظـ الترخيص كالبث كالنشر كفرض الرقابة 

السابقة كالبلحقة، كالضرائب كاألمكاؿ السرية كحؽ السمطة في تنظيـ الميف اإلعبلمية 
كممارسة األفراد ليا، كي تضمف السمطة في النياية كالء الكسائؿ اإلعبلمية المطمؽ 

ليا، مثمما تضمف كذلؾ الحد مف حرية تمؾ الكسائؿ في التعبير عف الرأم العاـ أك في 
 .  2مناقشة قرارات السمطة كممارساتيا

 :يمكف كصؼ أىميا عمى النحك التالي: خصائص كميزات نظرية السمطة  
 حيث سمح لؤلفراد بتممؾ الصحؼ جنبا إلى جانب الحككمة، : ممكية الصحؼ

 . أم تطبيؽ الممكية المختمطة
 الحصكؿ عمى ترخيص مف الحككمة. 
 اشتراط دفع تأميف مالي قبؿ إصدار الصحؼ. 
 المكافقة المسبقة لممارسة العمؿ الصحفي مف السمطة، أم اشتراط القيد المسبؽ. 
 إصدار أحكاـ مسبقة كجائرة بحؽ العامميف باإلعبلـ. 
 منحت نظرية السمطة حؽ تعطيؿ الصحؼ أك إلغائيا. 

                                                           
، المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع، الرأم العاـ كاإلعالـ كالدعاية:  ىاني الرضا، رامز محمد عمار1

 .140ص ، 1998الطبعة األكلى، لبناف، 
، دار الحامد لمنشر كالتكزيع، عمـ النفس السياسي كاإلعالمي:  محمكد عبد اهلل خكالدة، حسيف عمي العمكش2
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 لمسمطة الحؽ في فرض الرقابة عمى الصحؼ. 
 ال يسمح لمصحؼ بممارسة أم نقد لرئيس الدكلة. 
 ال يسمح لمصحؼ بنقد نظاـ الحكـ. 
  الشخص الذم يعمؿ في الصحافة أك كسائؿ اإلعبلـ الجماىيرية، يعمؿ بيا

كامتياز منحو إياه الزعيـ الكطني، كيتعيف أف يككف ممتزما أماـ الحككمة كالزعامة 
  .1الكطنية

يقـك البناء النظرم ليذا المفيـك عمى أساس جعؿ : المفيـك السمطكم لمصحافة       
الصحافة في خدمة الحكـ االستبدادم كالحكـ المطمؽ، كداللة ىذا المفيـك تعني شيئا 

 .  2كاحدا ىك الخكؼ مف سطكة الرأم العاـ كقكتو كبطشو
      كرغـ عيكب ىذه النظرية كمساكئيا إال أف الكثير مف الدكؿ النامية تأخذ بيا، 

كىذا راجع إلى سيطرة العسكرييف عمى نظـ الحكـ في ىذه الدكؿ، كمع شيكع 
االضطرابات السياسية يميؿ ىؤالء الحكاـ إلى فرض سيطرتيـ عمى اإلعبلـ، كحجب 

، فالنظرية السمطكية ترتبط بنظـ الحكـ االستبدادية كالدكتاتكرية 3أية آراء معارضة ليـ
التي ال تعترؼ كال تؤمف بالديمقراطية كبالحريات العامة، كبعض دكؿ العالـ الثالث التي 

 .4ال تزاؿ الصحافة الحرة فييا مجرد اسـ ببل مضمكف
   كمف ىذا المنطمؽ يمكف اعتبار الدكؿ العربية نمكذجا ليذه الدكؿ التي تتمسؾ نظريا 

بحرية اإلعبلـ كحرية التعبير، كفي الممارسة تمارس االحتكار كتبرره بجممة مف 
المبررات، مف بينيا أف المجتمع قاصر عمى تحمؿ أعباء حرية التعبير كحرية 

 .5اإلعبلـ
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، عالـ الكتب، الطبعة األكلى، مصر، كسائؿ االتصاؿ كالمشاركة السياسية: اإلعالـ كالسياسة:  ثركت مكي3
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 :"الميبرالية "نظرية الحرية- 2
 انتشرت إلى أكركبا كأمريكا، كترل ىذه النظرية ثـ ،1688ظيرت في بريطانيا عاـ   

أف الفرد يجب أف يككف حران في نشر ما يعتقد أنو صحيحان عبر كسائؿ اإلعبلـ، 
 . 1ركترفض ىذه النظرية الرقابة أك مصادرة الفؾ

   تعتمد ىذه النظرية قيـ الحرية كمفاىيميا في شتى المجاالت، كاستبعاد كؿ أشكاؿ 
تاحة الفرصة لما يسمى بعممية التقكيـ  سيطرة الحككمة كتحكميا في كسائؿ اإلعبلـ، كا 

 . 2الذاتي لممجتمع، ىذا األخير الذم يتـ مف خبلؿ الحكار كتبادؿ األفكار
   فيذه النظرية تعطي أكلكية االعتبار لمفرد الذم يمتمؾ القدرة الفعمية الكاممة عمى 
التمييز بيف الصكاب كالخطأ، كاتخاذ القرارات السميمة دكف كصاية الدكلة أك أجيزة 
السمطة، كتتيح ىذه النظرية لمفرد الحرية الكاممة كالمطمقة في أف يفكر كيعمؿ دكف 

 . 3قيكد، طالما أف ذلؾ ال يتعارض مع حرية اآلخريف
  كيرل أصحاب ىذه النظرية أف الفرد أسمى مف الحككمة أك الدكلة، كأف الدكلة ليست 

إال كسيطا يمارس الفرد مف خبللو كؿ نشاط يرد ممارستو، فإذا ما حاكلت الحككمة 
الكقكؼ ضد النشاط الفردم يجب عمى األفراد أف يتصدكا ليا بكؿ ما لدييـ مف قكة، 

أم أف أصحاب ىذه النظرية كانكا يؤمنكف إيمانا قاطعا باإلنساف مف حيث ىك إنساف، 
كأف لو حقكؽ كحريات يجب أف يتمتع بيا، كأف تتخذ كافة االحتياطات لمنع استبداد 

  .      4المجتمع أك السمطة أك الحككمة بو
ك مراقبة الحككمة كأنشطتيا المختمفة مف ق نظرية الحرية د اليدؼ األساسي لكجك  

أجؿ كشؼ العيكب كالفساد كغيرىا مف األمكر، كما أنو ال يمكف بأم حاؿ مف األحكاؿ 
أف تمتمؾ الحككمة كسائؿ اإلعبلـ، أما كيفية إشراؼ كسائؿ اإلعبلـ في ظؿ نظرية 

الحرية فيتـ مف خبلؿ عممية التصحيح الذاتي لمحقيقة في سكؽ حرة، بكاسطة 
ترل ىذه النظرية أف كسائؿ اإلعبلـ كسيمة تراقب أعماؿ كممارسات ، كالمحاكمة
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أصحاب النفكذ كالقكة في المجتمع، كتدعك ىذه النظرية إلى فتح المجاؿ لتداكؿ 
ذاعة ىذه المعمكمات عبر  المعمكمات بيف الناس بدكف قيكد مف خبلؿ جمع كنشر كا 

.  1٭كسائؿ اإلعبلـ، كحؽ مشركع لمجميع
  فحرية الصحافة يجب أال تترؾ لمحككمة لكي تتحكـ فييا، بؿ يجب أف تككف 

الصحافة حرة لكي تستطيع أف تقدـ األدلة كالحجج التي يستطيع بمقتضاىا األفراد 
إف ىذه الثقة في الجماىير ... الرقابة عمى الحككمة كاتخاذ القرارات إزاء سياساتيا،

ترتبط بكسائؿ اإلعبلـ لككنيا الكسيمة التي يجب أف تقـك بتعميـ الناس كيفية انتخاب 
 .2ممثمييـ كتغييرىـ عند الضركرة

يعطي ىذا المفيـك الحرية الكاممة لمصحافة في أف : المفيـك الميبرالي لمصحافة   
تكتب ما تريد كأف تحصؿ عمى المعمكمات مف أم مصدر، كأف أم فرد لو الحؽ في 
أف يصدر صحيفة، كأنو ال رقابة سابقة أك الحقة عمى ىذه الحريات، كال يعني ىذا 
المفيـك إال االىتماـ بتككيف رأم عاـ حقيقي يعبر بصدؽ عف الجماىير كيساعد في 

 . 3تقدميا كرقييا، كىذا المفيـك يمجد الرأم العاـ كيقدسو
 أكدت نظرية الحرية عمى قدسية حرية التعبير كالرأم :المبادئ العامة لنظرية الحرية  

كالصحافة، كمع ذلؾ فإنيا ارتكزت عمى جممة مف المبادئ العامة كالتي تتمثؿ فيما 
 :يمي

 ممكية األفراد لمصحافة كاإلعبلـ . 
 إصدار الصحؼ غير مشركط بترخيص أك إخطار. 
 ال يشترط دفع تأميف مالي قبؿ إصدار الصحؼ. 

                                                           
تقـك ىذه النظرية عمى دعائـ تجد أصكليا في كتابات  الفبلسفة كالمفكريف في القرنيف السابع عشر كالثامف عشر  ٭

الشعب ىك مصدر السمطات، كأف الحككمات ليست إال ىيئة اختارىا الشعب، : " الذم يرل أف" جكف لكؾ" مثؿ 
التي تقر " جكف ميمتكف" ، كفمسفة "كمف حثو دائما أف يسحب منيا ىذا التفكيض متى شعر أنيا ال تعمؿ لصالحو

إف إسكات :" الذم يرل" جكف ستيكارت ميؿ " ، ثـ "كصكؿ الفرد إلى الصكاب يتطمب االستماع إلى معارضيو:" أف
  ".رأم يخفي حثيثة
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 لممكاطف الحؽ في ممارسة العمؿ الصحفي بغير شركط. 
 القضاء ىك المخكؿ في إصدار العقكبات عمى الصحافة. 
 ال يحؽ ألم سمطة في المجتمع كمف بينيا السمطة القضائية إلغاء الصحؼ. 
 يمنع فرض الرقابة عمى الصحؼ. 
 يسمح لمصحؼ بنقد رئيس الدكلة. 
 1يسمح لمصحافة بنقد نظاـ الحكـ  . 
لقد تعرضت نظرية الحرية لمكثير مف المبلحظات كاالنتقادات، حيث أصبحت     

كسائؿ اإلعبلـ تحت شعار الحرية تيعٌرض األخبلؽ العامة لمخطر، كتقحـ نفسيا في 
حياة األفراد الخاصة، دكف مبرر، كتبالغ في األمكر التافية مف أجؿ اإلثارة كتسكيؽ 
المادة اإلعبلمية الرخيصة، كما أف اإلعبلـ أصبح يحقؽ أىداؼ األشخاص الذيف 

يممككنو عمى حساب مصالح المجتمع، كذلؾ مف خبلؿ تكجيو اإلعبلـ ألىداؼ سياسية 
أك اقتصادية، ككذلؾ مف خبلؿ تدخؿ المعمنيف في السياسة التحريرية، كىنا يجب أف 

ندرؾ أف الحرية مطمكبة، لكف شريطة أف تككف في إطار الذكؽ العاـ، فالحرية المطمقة 
.  2تعني الفكضى، كىذا يسيء إلى المجتمع كيمزقو

   بعبارة أخرل إف السؤاؿ الذم يكاجو فبلسفة النظرية ىك كيؼ يحافظ الغرب عمى 
 : المبدأيف األساسييف لمفيـك حرية كسائؿ اإلعبلـ كىما

منع التداخؿ الحككمي أيا كاف شكمو، كفي الكقت نفسو المحافظة عمى حماية : أكال
ىك أف يككف القضاء ىك صاحب السمطة في رقابة : اللانيالمجتمع مف ىذه الحرية، 

 .3اإلعبلـ دكف أف يسمح القانكف بانتقاص الحرية الممنكحة لئلعبلـ
 :نظرية المسؤكلية االجتماعية- 3

بعد أف تعرضت نظرية الحرية لمكثير مف المبلحظات، كاف البد مف ظيكر       
نظرية جديدة في الساحة اإلعبلمية، فبعد الحرب العالمية الثانية ظيرت نظرية 

المسؤكلية االجتماعية في الكاليات المتحدة األمريكية، كتقـك ىذه النظرية عمى ممارسة 
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العممية اإلعبلمية بحرية قائمة عمى المسؤكلية االجتماعية، كظيرت القكاعد كالقكانيف 
التي تجعؿ الرأم العاـ رقيبا عمى آداب المينة، كذلؾ بعد أف استيخدمت كسائؿ اإلعبلـ 
في اإلثارة كالخكض في أخبار الجنس كالجريمة، مما أدل إلى إساءة الحرية أك مفيـك 

 .1الحرية
ىي أكثر المفاىيـ " لكنشتايف" كما يسمييا " المسؤكلية االجتماعية"       كلعؿ مفيـك 

اضطرابا، إذ أف تحقيؽ غاية ىذا النظاـ اإلعبلمي المثالي المرتبط بمسؤكلية كسائؿ 
حتى ... اإلعبلـ تجاه المجتمع يفرض بالضركرة قدرا مف السيطرة عمى ىذه الرسائؿ

يظؿ النظاـ اإلعبلمي مسئكال أماـ المجتمع كأحد الشركط النظرية الكاجبة في الفمسفة 
ف كاف لكنشتايف يعترؼ بضركرة كجكد السيطرة إال أنو يجعميا في أضيؽ –الميبرالية   كا 
 . 2الحدكد

كيرل أصحاب ىذه النظرية أف الحرية حؽ ككاجب كمسؤكلية في نفس الكقت، كمف    
ىنا يجب أف تقبؿ كسائؿ اإلعبلـ القياـ بالتزامات معينة تجاه المجتمع، كيمكنيا القياـ 

بيذه االلتزامات مف خبلؿ كضع مستكيات أك معايير مينية لئلعبلـ مثؿ الصدؽ 
- كنبلحظ أف ىذه المعايير تفتقد إلييا نظرية الحرية - كالمكضكعية كالتكازف كالدقة 

كيجب عمى كسائؿ اإلعبلـ في إطار قبكليا ليذه االلتزامات أف تتكلى تنظيـ أمكرىا 
ذاتيا في إطار القانكف كالمؤسسات القائمة، كيجب أف تككف كسائؿ اإلعبلـ تعددية 
تعكس تنكع اآلراء كاألفكار في المجتمع مف خبلؿ إتاحة الفرصة لمجميع مف خبلؿ 

النشر كالعرض، كما أف لمجميكر العاـ الحؽ في أف يتكقع مف كسائؿ اإلعبلـ 
مستكيات أداء عميا، كأف التدخؿ في شؤكف كسائؿ اإلعبلـ يمكف أف يككف مبرره تحقيؽ 

ىذه المصمحة العامة؛ أضؼ إلى ذلؾ أف اإلعبلمييف في كسائؿ االتصاؿ يجب أف 
 . 3يككنكا مسئكليف أماـ المجتمع، باإلضافة إلى مسؤكلياتيـ أماـ مؤسساتيـ اإلعبلمية
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    فالتكجو األساسي ليذه الفمسفة في اإلعبلـ ىي المراقبة الذاتية كااللتزاـ األخبلقي 
كالكطني كاالجتماعي بالرسالة السامية التي تؤدييا الصحافة دكف التضحية بقيـ الحرية 

 . 1كاالستقبلؿ كالمبادرة
يحظر عمى كسائؿ اإلعبلـ نشر أك عرض ما يساعد عمى الجريمة أك     ذلؾ أنو 

العنؼ أك مالو تأثير سمبي عمى األقميات في أم مجتمع، كما يحظر عمى كسائؿ 
اإلعبلـ التدخؿ في حياة األفراد الخاصة؛ كبإمكاف القطاع العاـ كالخاص أف يمتمكا 

كسائؿ اإلعبلـ في ظؿ ىذه النظرية، كلكنيا تشجع القطاع الخاص عمى امتبلؾ كسائؿ 
 . 2اإلعبلـ

   كمف ىذا المنطمؽ فالحرية الصحفية التي تبلءـ ظركؼ الناس ىي الحرية النسبية 
كليست المطمقة بحدكد القانكف، كمف ثـ فإف الصحافة الحرة قد تناؿ مف الناس كمف 
الحككمات بالقدر الذم تشاء كبالطريقة التي تريد، كقمما تعترؼ الحرية المطمقة بأم 

نكع مف القيـ اإلنسانية، إف مفيـك حرية المسؤكلية ىي تيذيب لمحرية المطمقة كتحكيميا 
  .3إلى شبيية بالمسؤكلية

  بمعنى أف كسائؿ اإلعبلـ حسب ىذه النظرية متحررة مف كؿ عناصر اإلكراه، عمى 
الرغـ أنيا ليست متحررة مف كؿ الضغكط، كما أنيا حرة في تحقيؽ األىداؼ المنكط 

بيا كىي حاجات المجتمع، كلتحقيؽ غاياتيا يجب أف يككف ليا التسييبلت الفنية 
كالقكل المادية كالقدرة عمى الكصكؿ إلى المعمكمات، فالحككمة باعتبارىا أقكل قكة 

حقيقية تحتكر القكة المادية في المجتمع المعاصر، ىي الجية الكحيدة التي يمكف أف 
 . 4تضمف عمؿ كممارسة الحرية بكفاءة داخؿ المجتمع

عمى المؤسسات اإلعبلمية أف تضطمع : محددات نظرية المسؤكلية االجتماعية   
 :بمسؤكلية أخبلقية كقانكنية أماـ الجميكر مف خبلؿ القياـ بالكظائؼ كالمحددات التالية
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  خدمة النظاـ السياسي القائـ كذلؾ عف طريؽ اإلعبلـ كالمناقشة كالحكار المفتكح
 .في جميع المسائؿ التي تيـ المجتمع

  تنكير الجماىير بالحقائؽ كاألرقاـ تنكيرا يجعؿ مف اليسير عميو أف يحكـ نفسو
 .بنفسو حكما صحيحا عمى األحداث العامة

  صيانة مصالح األفراد كالجماعات كالمحافظة عمى سمعة ىؤالء، كذلؾ عف
 .طريؽ المراقبة التامة ألعماؿ الحككمة كأعماؿ الشركات كالييئات

 خدمة المرافؽ االقتصادية مف خبلؿ كسيمة اإلعبلف. 
  خدمة القراء عف طريؽ التركيح كالتسمية تخفيفا ألعباء الحياة عف الناس

 .كتركيحا ألنفسيـ كألجساميـ
  رعاية المصالح العامة كتفضيميا عمى المصالح الخاصة، أك الحيمكلة دكف

 .1سيطرة األخيرة حتى ال تضر بالمصالح العامة
    كمف ىنا يتبيف أف فمسفة ىذه النظرية تنحصر في عدـ إثارة الغرائز بقدر ما تثير 

عقكؿ الناس كتشجعيا، إف نظرية المسؤكلية االجتماعية لئلعبلـ كالصحافة ىي 
نظرية تسد حاجة القارئ السريعة، كما أنيا ال تبحث عف الحقيقة كتحاكؿ تكصيميا 

 .إلى الجميكر المتمقي كتحمميـ لمسعي كراءىا
 : أك الشيكعية السكفيتيةالنظرية االشتراكية- 4

أف األفكار الرئيسية ليذه النظرية التي كضع أساسيا ماركس كأنجمز، ككضع قكاعد     
تطبيقيا لينيف كستاليف، في االتحاد السكفيتي السابؽ، كما تزاؿ تطبؽ في بعض البمداف 

مثؿ ككريا الشمالية كالصيف كككبا كغيرىا، يمكف إيجازىا في أف الطبقة العاممة ىي 
التي تمتمؾ السمطة في أم مجتمع اشتراكي، كحتى تحتفظ ىذه الطبقة بالسمطة كالقكة 
فأنيا البد أف تسيطر عمى كسائؿ اإلنتاج الفكرم التي يشكؿ اإلعبلـ الجزء األكبر 

منيا، ليذا يجب أف تخضع كسائؿ اإلعبلـ لسيطرة ككبلء ليذه الطبقة العاممة، كىـ في 
   . 2األساس أعضاء الحزب الشيكعي
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كمف ىنا فالنظرية الشيكعية تتصادـ كميا مع النظرية الميبرالية، حيث اعتبر منظرك     
ىذه النظرية بأف النظرية الميبرالية ما ىي إال حرية الطبقة أك الطبقات التي تحكـ، 

كبالتالي ال تكجد حرية خالصة أك ديمقراطية خالصة، فيي حرية البكرجكازية 
كالبرجكازييف الذيف يممككف الصحؼ كليست حرية الجماىير الذيف يقرؤكف الصحؼ أك 

    .1يشاىدكف كيستمعكف لكسائؿ اإلعبلـ
أف المجتمعات االشتراكية تفترض أنيا مجتمعات ال طبقية، كبالتالي ال    معنى ذلؾ 

كجكد لصراع لمطبقات، لذلؾ ال ينبغي أف تنشأ كسائؿ اإلعبلـ عمى أساس التعبير عف 
 .2مصالح متعارضة حتى ال ينفذ الخبلؼ، كيشكؿ خطكرة عمى المجتمع

   كمفيـك الصحافة في النظـ االشتراكية يتضح في ككنيا جياز مف أجيزة الكفاح 
كالجياد، كىي مبنية عمى أرضية أف الجماىير أضعؼ كأجيؿ مف أف تحاط عمما بكؿ 

إف كظائؼ كسائؿ اإلعالـ في : " ككما يقكؿ كارؿ ماركس... ما تقـك بو الحككمة
المجتمع الشيكعي ىي نفسيا كظائؼ الجياز الحاكـ كىي بغاية تكسع النظاـ 

االشتراكي، كىنا فإف كسائؿ اإلعالـ يجب أف تكجو لنشر السياسة االشتراكية كليس 
 .3 "ليا أف تبحث عف الحثيثة

أداة ضبط كسيطرة كدعاية كتكجيو كتألير بيدؼ صياغة : " فيعتبرىا    أما لينيف
الرأم العاـ كفثا إلرادة السمطة، كفي ىذا النظاـ ال يمكف التحدث عف حرية الصحافة 

 .4"أك الصحافة الحرة 
تركز الصحافة عمى األنشطة الجماعية، : لمصحافة (الشيكعي)المفيكـ االشتراكي   

ترتبط بالنظاـ السياسي القائـ، كباأليديكلكجية السائدة فيو، تمعب دكرا في التكعية 
الشاممة، خبلصتو أف الصحافة في المفيـك الماركسي تتسـ بطابع الكاقعية كااللتزاـ 

كالجماعية حتى في ممكية الصحؼ التي تجعؿ ممكيتيا لؤلحزاب كاالتحادات كالنقابات 
 .5كتحـر ممكيتيا لؤلفراد
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 :  فيما يميقد حدد لينيف اختصاصات الصحافة كأىدافياك
  زيادة نجاح كاستمرارية النظاـ االشتراكي كبكجو خاص دكتاتكرية الحزب
 . الشيكعي
  يككف حؽ استخداـ كسائؿ كقنكات االتصاؿ ألعضاء الحزب المتعصبيف

 . كالمكاليف أكثر مف األعضاء المعتدليف
 تخضع كسائؿ اإلعبلـ لمرقابة الصارمة . 
  يجب أف تقدـ كسائؿ اإلعبلـ رؤية كاممة لممجتمع كالعالـ طبقا لممبادئ

 . الشيكعية ككجكد قكانيف مكضكعية تحكـ التاريخ
  دارة كسائؿ اإلعبلـ مف أجؿ إف الحزب الشيكعي ىك الذم يحؽ لو امتبلؾ كا 

 .1تطكيعيا لخدمة الشيكعية كاالشتراكية
التي ترتبط ارتباطا كثيقا بالفكر كاأليديكلكجية الماركسية -     كتتمخص ىذه النظرية

بامتبلؾ الدكلة لكسائؿ اإلعبلـ بيدؼ الدفاع عف النظاـ، كدعما لما تقـك بو - المينينية
مؤسسات الدكلة، حيث تتكامؿ كسائؿ اإلعبلـ مع مؤسسات الدكلة لخدمة النظاـ 

كالدفاع عنو كحمايتو، كما ترل ىذه النظرية أف الصحافة تقع في قمة الدعاية كاإلثارة، 
فيي قناة يستطيع الحزب مف خبلليا التأثير في الكتؿ الجماىيرية كتكجيييا في عممية 

 . بناء المجتمع غير الطبقي عمى أساس مبادئ االشتراكية العممية
 :النظرية التنمكية- 5

نظرا الختبلؼ ظركؼ العالـ النامي، كبخاصة الدكؿ التي ظيرت لمكجكد في    
منتصؼ القرف العشريف، التي تختمؼ عف الدكؿ المتقدمة مف حيث اإلمكانيات المادية 
كاالجتماعية، كاف البد ليذه الدكؿ مف نمكذج إعبلمي يختمؼ عف النظريات التقميدية 
األربع التي استعرضناىا، كيناسب ىذا النمكذج أك النظرية أك األكضاع القائمة في 

المجتمعات النامية، فظيرت النظرية التنمكية في عقد الثمانينات، مف القرف الماضي، 
حكؿ مشكبلت " داكبرامـ"كتقـك عمى األفكار كاآلراء التي كردت في تقرير لجنة 

االتصاؿ في العالـ الثالث، فيذه النظرية تخرج عف نطاؽ بعدم الرقابة كالحرية كأساس 
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لتصنيؼ األنظمة اإلعبلمية، فاألكضاع المتشابية في دكؿ العالـ الثالث تحد مف 
إمكانية تطبيؽ نظريات اإلعبلـ التي أشرنا إلييا في السابؽ، كذلؾ لغياب العكامؿ 

. 1األساسية لبلتصاؿ كالميارات المينية كالمكاد الثقافية كالجميكر المتاح
نما ليا أبعاد     كجدير بالذكر أف ىذه النظرية لـ تأخذ شكؿ النظرية المتكاممة كا 
ف كانت كؿ بمداف العالـ النامية تتفؽ في  النظرية كليا أيضا بعض مقكماتيا، كا 

الخصائص العامة إال أنيا تختمؼ في خصائص ذاتية خاصة بالدرجة األكلى في 
مرحمة النمك كما قطعتو مف مسافة في سمـ التدرج الحضارم كالرقي السياسي 

  .2كاالجتماعي كالثقافي
إف المبادئ كاألفكار التي تضمنتيا ىذه النظرية تعتبر ميمة كمفيدة لدكؿ العالـ    

كما أف ىذه المبادئ تعمؿ ، النامي، ألنيا تعارض التبعية كسياسة الييمنة الخارجية
عمى تأكيد اليكية الكطنية كالسيادة القكمية كالخصكصية الثقافية لممجتمعات؛ كعمى 
الرغـ مف أف ىذه النظرية ال تسمح إال بقدر قميؿ مف الديمقراطية، حسب الظركؼ 
السائدة، إال أنيا في نفس الكقت، تفرض التعاكف كتدعك إلى تضافر الجيكد بيف 

 .3مختمؼ القطاعات لتحقيؽ األىداؼ التنمكية
 كتكتسب النظرية التنمكية كجكدىا المستقؿ مف نظريات اإلعبلـ األخرل مف اعترافيا   

 . كقبكليا لمتنمية الشاممة كالتغيير االجتماعي
 : تتمخص أفكار ىذه النظرية في النقاط التاليةحيث 
  إف كسائؿ اإلعبلـ يجب أف تقبؿ تنفيذ المياـ التنمكية بما يتفؽ مع السياسة

 . الكطنية القائمة
   إف حرية كسائؿ اإلعبلـ ينبغي أف تخضع لمقيكد التي تفرضيا األكلكيات

 . التنمكية كاالحتياجات االقتصادية لممجتمع
   يجب أف تعطي كسائؿ اإلعبلـ أكلكية لمثقافة الكطنية كالمغة الكطنية في

 . محتكل ما تقدمو
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  أف كسائؿ اإلعبلـ مدعكة في إعطاء أكلكية فيما تقدمو مف أفكار كمعمكمات
 . لتمؾ الدكؿ النامية األخرل القريبة جغرافيا كسياسيا كثقافيا

  أف الصحفييف كاإلعبلمييف في كسائؿ االتصاؿ ليـ الحرية في جمع كتكزيع
 . المعمكمات كاألخبار

  أف لمدكلة الحؽ في مراقبة كتنفيذ أنشطة كسائؿ اإلعبلـ كاستخداـ الرقابة خدمة
 .1لؤلىداؼ التنمكية

   كبالتالي فدرجة الحرية المسمكح بيا لئلعبلـ في الدكؿ النامية تختمؼ باختبلؼ نظرة 
كتقدير النخبة السياسية في ىذه الدكؿ ألىمية الدكر الذم تقـك بو كسائؿ اإلعبلـ في 

 .2المجتمع، ككذلؾ باختبلؼ درجة تطكر المجتمع في ىذه الدكؿ
      فكؿ دكلة نامية ليا ظركفيا، فالبعض يتبع النمط اإلعبلمي المناسب لو كالبعض 

 .يسرؽ تجربة شعب آخر دكف إدراؾ لظركفو، كمف ىنا تفشؿ رسالة اإلعبلـ فيو
 :نظرية المشاركة الديمثراطية- 6

تعد ىذه النظرية أحدث إضافة لنظريات اإلعبلـ كأصعبيا تحديدان، فقد برزت ىذه      
النظرية مف كاقع الخبرة العممية كاتجاه إيجابي نحك ضركرة كجكد أشكاؿ جديدة في 
تنظيـ كسائؿ اإلعبلـ، فالنظرية قامت كرد فعؿ مضاد لمطابع التجارم كاالحتكارم 

لكسائؿ اإلعبلـ المممككة ممكية خاصة، كما أف ىذه النظرية قامت ردان عمى مركزية 
مؤسسات اإلذاعة العامة، التي قامت عمى معيار المسؤكلية االجتماعية، كتنتشر بشكؿ 

.  3خاص في الدكؿ الرأسمالية
     ذلؾ أف اتجاه ىذه النظرية ينطمؽ مف خبلؿ إعطاء قيمة عالية لؤلفقية الييكمية 

لكسائؿ اإلعبلـ بدال مف الييكمة المركزية المعتادة في اإلدارة اإلعبلمية لكسائؿ اإلعبلـ 
في المجتمعات الغربية، حيث تسعى ىذه األخيرة إلى كسر االحتكار الذم تؤسسو 
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المنظمات اإلعبلمية الكبرل بإيجاد بدائؿ مف كسائؿ اإلعبلـ المحمية باستخداـ الكابؿ 
 .1التميفزيكني كمحطات إذاعية كاالنترنت

فالدكؿ األكركبية التي اختارت نظاـ اإلذاعة العامة، بديبلن عف النمكذج التجارم    
األمريكي كانت تتكقع قدرة اإلذاعة العامة عمى تحسيف األكضاع االجتماعية كالممارسة 

العاجمة لئلعبلـ، كلكف الممارسة الفعمية لكسائؿ اإلعبلـ أدت إلى حالة مف اإلحباط 
كخيبة األمؿ بسبب التكجو النخبكم لبعض منظمات اإلذاعة كالتمفزيكف العامة، 

كاستجابتيا لمضغكط السياسية كاالقتصادية كلمراكز القكل في المجتمع، كاألحزاب 
 . السياسية كرجاؿ الماؿ كرجاؿ الفكر

عف معنى التحرر مف نظاـ األحزاب كالنظاـ " المشاركة الديمقراطية"كيعبر مصطمح    
البرلماني الديمقراطي في المجتمعات الغربية، كالذم أصبح مسيطرا عمى الساحة 

كمتجاىبلن لؤلقميات كالقكل الضعيفة في ىذه المجتمعات، كتنطكم ىذه النظرية عمى 
أفكار معادية لنظرية المجتمع الجماىيرم، الذم يتسـ بالتنظيـ المعقد كالمركزية 

 في التعبير عف  المنبكذة كالذم فشؿ في تكفير فرص عاجمة لؤلفراد كاألقميات،الشديدة
 . 2اىتماماتيا كمشكبلتيا

فاشمة بسبب خضكعيا  (نظرية الحرية)كترل ىذه النظرية أف نظرية الصحافة الحرة    
العتبارات السكؽ التي تجردىا أك تفرغيا مف محتكاىا، كترل أف نظرية المسؤكلية 

االجتماعية غير مبلئمة بسبب ارتباطيا بمركزية الدكلة، كمف منظكر نظرية المشاركة 
الديمقراطية فأف التنظيـ الذاتي لكسائؿ اإلعبلـ لـ يمنع ظيكر مؤسسات إعبلمية 

تمارس سيطرتيا مف مراكز قكل في المجتمع، كفشمت في ميمتيا كىي تمبية 
 . 3االحتياجات الناشئة مف الخبرة اليكمية لممكاطنيف أك المتمقيف لكسائؿ اإلعبلـ

كىكذا فأف النقطة األساسية في ىذه النظرية تكمف في االحتياجات كالمصالح    
كاآلماؿ لمجميكر الذم يستقبؿ كسائؿ اإلعبلـ، كتركز النظرية عمى اختيار كتقديـ 
المعمكمات المناسبة كحؽ المكاطف في استخداـ كسائؿ االتصاؿ مف أجؿ التفاعؿ 
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كالمشاركة عمى نطاؽ صغير في منطقتو كمجتمعو، كترفض ىذه النظرية المركزية أك 
سيطرة الحككمة عمى كسائؿ اإلعبلـ، كلكنيا تشجع التعددية كالمحمية كالتفاعؿ بيف 
المرسؿ كالمستقبؿ كاالتصاؿ األفقي الذم يشمؿ كؿ مسؤكليات المجتمع؛ ككسائؿ 

اإلعبلـ التي تقـك في ظؿ ىذه النظرية سكؼ تيتـ أكثر بالحياة االجتماعية كتخضع 
 فرصا لممشاركة عمى أسس يحددىا الجميكر بدال ـلمسيطرة المباشرة مف جميكرىا، كتقد

.  1مف المسيطريف عمييا
كيمثؿ ىذا المفيـك محاكلة لمجمع بيف ما : المفيكـ االشتراكي الديمثراطي لمصحافة   

يميز المفيـك الميبرالي لمصحافة مف ناحية كما يميز المفيـك االشتراكي كالماركسي 
لمصحافة مف ناحية أخرل، مع العمؿ عمى تجاكز سمبيات كؿ مف المفيكميف في ذات 

باختصار يتيح ىذا المفيـك حرية الصحافة لكف في إطار االلتزاـ بالمسؤكلية ... الكقت
كقد عظـ ىذا المفيـك الرأم العاـ فجعؿ مكانتو فكؽ الصحافة، ... االجتماعية

فالصحافة تقكؿ ما تشاء لكف في إطار خضكع ىذا القكؿ لرقابة الرأم العاـ عف طريؽ 
 .2مكاثيؽ الشرؼ الصحفية

 : كتتمخص األفكار األساسية ليذه النظرية في النقاط التالية
   إف لممكاطف الفرد كالجماعات كاألقميات حؽ الكصكؿ إلى كسائؿ اإلعبلـ

كاستخداميا كليـ الحؽ كذلؾ في أف تخدميـ كسائؿ اإلعبلـ طبقا لبلحتياجات التي 
 . يحددكنيا
   إف تنظيـ كسائؿ اإلعبلـ كمحتكاىا ال ينبغي أف يككف خاضعا لمسيطرة

 . المركزية القكمية
   إف سبب كجكد كسائؿ اإلعبلـ أصبل ىك لخدمة جميكرىا كليس مف أجؿ

 . المنظمات التي تصدرىا ىذه الكسائؿ أك المينييف العامميف بكسائؿ اإلعبلـ
  الجماعات كالمنظمات كالتجمعات المحمية ينبغي أف يككف ليا كسائميا  إف

 . اإلعبلمية
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   إف كسائؿ اإلعبلـ صغيرة الحجـ كالتي تتسـ بالتفاعؿ كالمشاركة أفضؿ مف
 . كسائؿ اإلعبلـ المينية الضخمة التي ينساب مضمكنيا في اتجاه كاحد

 1إف االتصاؿ أىـ مف أف يترؾ لئلعبلمييف أك الصحفييف . 
 :     مف خبلؿ ما سبؽ عرضو مف نظريات نجد أنيا تيدؼ إلى أمريف

ما أف تعبر عنو، كفي : األمر األكؿ     إما أف تسيطر عمى الرأم العاـ كتقيره، كا 
 .الحالة األكلى يتمثؿ دكر الصحافة في الحفاظ عمى كجكد النخبة الحاكمة كالمسيطرة

تقـك الصحافة بدعـ الجيكد كمسايرة التقدـ مف خبلؿ تقدير الرأم : األمر اللاني    
 . العاـ كمشاركتو في كؿ األمكر كجعمو سمطانا كقكة ال تقؿ عف قكة السمطة بؿ تزيد
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