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 :تطييج
مشح ضيػر كسائل االتراؿ الجساىيخية، عكف الباحثػف عمى دراسة الطاىخة          

التي  ك الجراسات االعالمية الشطخية ك التصبيكية  السقارباتالمية مغ خالؿ مجسػعة مغ االع
تبحث في مختمف جػانب العسمية االترالية، فيشاؾ دراسات متعمقة بالسخسل، كأخخػ متعمقة 

باإلضافة الى .تبحث في الػسيمة كدراسات تتعمق بأثخ كسائل االعالـبالخسالة، كأخخػ 
 .الجسيػر( كىػ ما ييسشا ىشا ) تمقيدراسات تيتع بالس
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 الجطيهر دراسات إلى مجخل 

 الساضي، القخف  مشترف في حكيكية كثبة االجتساعية ك اإلندانية الجراسات عخفت         
 ضيػر إلى     بجكرىا أدت التي الجساىيخية، االتراؿ كسائل انتذار ك ضيػر بعج سيسا ال

 ك الثقافية ك  االجتساعية البيئة في أحجثتو الحؼ الكبيخ بالتأثيخ ك بيا ارتبصت أخخػ  مفاليع
 لػسائل الػاسع االستخجاـ  عغ الشاتجة السفاليع بيغ مغ ك .فييا تػجج التي االقترادية

 ىحا ك .السدتيمكيغ أك بالحذػد يدسييا مغ ىشاؾ ك الجساىيخ أك الجسيػر مفيػـ اإلعالـ،
  المغػية انتساءاتيع باختالؼ الستمقيغ مع اإلعالـ كسائل تخبط تيال العالقة شبيعة إلى راجع

 .الجيسػغخافي ك الفكخؼ  ك االجتساعي نديجيع ك الثقافية بيئاتيع ك

 الذخح مغ  بسديج تتشاكؿ معسقة أبحاث ك لجراسات التأسيذ مغ البج كاف ىحا، ألجل        
 االترالية الحمقة في رئيدا مكػنا هباعتبار  الػسائل ليحه الجسيػر تعخض ضاىخة التفريل ك

 الزػء سمصت التي الجراسات مغ مجسػعة الستخرريغ ك الباحثيغ مغ العجيج قجـ حيث
 األسباب ك بو السختبصة الدسات التفريل مغ بذيء عخضت ك ،(الجسيػر) الستمقي عمى
 .عالـاإل لػسائل تعخضو عغ  الستختبة كالشتائج اإلعالمية السزاميغ يتابع تجعمو التي

 :الطفتاحية الكمطات

 /القشػات /التمقي نطاـ /السرادر نطاـ /السحتػػ  /الستمقي /باالتراؿ القائع

Sender/ Recever/Messages/ Sources system/Recever system/ 
Channels. 
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 :الجطيهر لجراسات التاريخي التطهر -1

 اإلعالمية الخسالة مدتقبل سةبجرا تيتع ك الستمقي، الصخؼ عمى الجسيػر دراسات تختكد     
 تحس لع الجراسات ىحه أف إال .االترالية العسمية في دكره ك خرائرو ك سساتو تحميل ك

 بالجانب يتعمق أىسيا اعتبارات لعجة نطخا  .الثانية العالسية الحخب بعج إال الباحثيغ باىتساـ
 اإلعالـ كسائل ارتص  الرشاعية الثػرة عقب السكتػبة الرحافة ضيػر فسشح .االقترادؼ

 .الػسيمة ىحه عخفتو الحؼ لمتصػر تبعا الجراسات فطيخت عرخية، ك ججيجة

 الشازية لمجعاية الكبيخ األثخ السخترػف  الحع الثانية، العالسية الحخب نياية بعج ك        
 حػؿ بحػثيع يعسقػف  جعميع مسا  لمتمفديػف، السجتسع أفخاد انجحاب كحلظ ك اإلذاعة عبخ

كبيخة ك ميسة   مجسػعة شخح خالؿ مغ فيو، الجسيػر دكر ك مدتػاه  ك التأثيخ ىحا شبيعة
 ىحه تمبي كيف ك سساتو؟ ىي ما شبيعتو؟ ما الجسيػر؟ ىحا ىػ مغ :مثل التداؤالت، مغ

 .األسئمة مغ غيخىا ك حاجياتو؟ الػسائل

 :االجتطاعية بالعمهم الجطيهر دراسات عالقة -2

 الشفذ عمع :مثل أخخػ  بتخررات االترالية ك اإلعالمية الجراسات استعانت          
 الحؼ الػحيج السجاؿ ألنياك غيخىا  االجتساعي، الشفذ عمع ك الدمػكي  الشفذ عمع ك العاـ 
 الخربة األرض العمـػ ىحه في كججت  ك .ي،  ىػ ىحه العمػـالستمق دراسة مغ آنحاؾ مكشيا
 بعج ما فتخة أف ك خرػصا اإلعالـ، لػسائل قػؼ ال التأثيخ دراسة ك معخفة إلى بيا ترل التي

 1.الػاسع الخجماتي ك الدمعي اإلنتاج بصابع تسيدت الثانية العالسية الحخب

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 33ص، دار ىػمة، ج11الػسيط في الجراسات الجامعية، ،عمى قدايدية  -1
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 مغ معخفة في رغبتيع التجار ك السدتثسخكف  أبجػ ك .أكركبا في التجارة حخكة تػسعت ك    
 ك األمػاؿ مغ السديج تحريل بيجؼ الججيجة، السشتجات ىحه لو تػجو الحؼ السدتيمظ ػى

 .ثخكاتيع تػسيع

 أثخ يتشب التي األكلى التأثيخ نطخيات عمى الجسيػر دراسات ارتكدت أخخػ  جية مغ      
 الجسيػر يتأثخ حيث اإلنداف، جدع عمى السخجرة الحقشة بتأثيخ الجسيػر عمى اإلعالـ كسائل

  .الػسائل ىحه تبثو لسا مجابية أك رفس أك تسحيز أدنى دكف  اإلعالمية السحتػياتب

 معخفة في الخجمات ك الدمع ابحأص ك السدتثسخكف  ك التجار يتخدد لع ىشا ك         
 استخجمتو ما ذلظ في مدتخجمة ليع، السعخكضة بالسػاد يقتشعػف  االفخاد تجعل التي الكيفية
باعتباره  الخاديػ ىػ ك أال، العالسية الحخب إباف الشاس عقػؿ عمى خالتأثي أجل مغ الجعاية

 الجراسات  عمى باالعتساد  الرحيفة ك التمفديػف  الػسيمة االكثخ شعبية أنجاؾ ثع بعج ذلظ
 التي الديكػلػجية الجراسات ك السجتسع، داخل الفخد دراسة شخؽ  تسشح التي الدػسيػلػجية،

 .سمػكياتو تغييخ سبل تحجد

 العالسية الحخب دمختو ما بشاء إعادة برجد الػقت ذلظ في أكربا كانت أخخػ، جية مغ      
 عسمت حيث. أكربا غخب مشاشق خرػصا الشاشئة الدياسية ك االقترادية أنطستيا تأسيذ ك

 الذق في تقع التي البمجاف في الجيسقخاشي الشطاـ نذخ عمى األمخيكية الستحجة الػاليات
 1.فييا السحكػميغ ك الحكاـ بيغ العالقة صياغة إعادة تست ك ،أكركبا مغ الغخبي

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 37ص، الدابق السخجع ،عمى قدايدية  -1
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 كسائل عمى باالعتساد  الجساىيخ مصالب تحقيق عمى الحكاـ عسل خالؿ مغ ك ذلظ     
 تحقيق أجل مغ الػقت ذلظ في أقيست امبخيكية مػضػعية دراسات نتيجة ىحا ك،  اإلعالـ
 :رئيدييغ ىجفيغ

لعائجات السادية ا مغ السديج عمى لمحرػؿ السدتيمظ رضى دبك :االقترادؼ اليجؼ •
 .السجاخيل ندبة رفع ك 

 خالؿ األصػات مغ السديج عمى لمحرػؿ الشاخبيغ رضى كدب :الدياسي اليجؼ •
 .السختمفة االنتخابات
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 الطجتطع اإلعالمي والعاىرة االتصالية 
 

ألكركبي مغ الصابع الدراعي الى الصابع بعج ضيػر الرشاعة، انتقل السجتسع ا           
الرشاعي ، حيث ضيخ نسط السجيشة، ك انتقل األفخاد مغ األرياؼ إلى السجف ك استفادكا مغ 
فخص التعميع، ك ضيخت السيغ الحخة كالسحامي ك السػثق ك غيخىا.  ك أصبح األفخاد 

.  ك تذكمت مالمح بإمكانيع العسل في السرانع ك السؤسدات التي نذأت بدبب ىحا التحػؿ
مجتسع ججيج يدػده التشافذ االقترادؼ ك الدياسي. كسا ضيخت ك انتذخت كسائل االتراؿ 
الجساىيخية ك التي أكججت لشفديا مكانا أساسيا ك لعبت دكرا ميسا في رسع السالمح الججيجة 

أثخت ليحا السجتسع. حيث ساىست في إعادة بشاء الشديج االجتساعي ك الثقافي لمسجتسعات ك 
عمى العالقات ك الخكابط االجتساعية، ك جعمت األفخاد يتخمػف عغ االتراؿ الذخري الحؼ 
تشازؿ عغ مكانو لرالح مفيـػ ججيج أال ك ىػ االتراؿ الجساىيخؼ عغ شخيق كسائل 

 االتراؿ الجساىيخية.

        : مفيهم العاىرة االتصالية  -1

داف ، فيػ دائسا في حالة تػاصل مدتسخ الطاىخة االترالية ليدت ججيجة عمى اإلن       
    مع مغ يذاركػنو بيئتو االجتساعية، ك ذلظ لتحقيق حاجات شخرية فخدية أك جساعية. 
ك قج عخفت الطاىخة االترالية تحػال مغ مجاليا الذخري  السباشخ إلى مجاليا الجساىيخؼ 

نقرج بو كسائل يذيخ الى كجػد شخيظ ججيج في العسمية االترالية ك  ك الحؼ يختبط
 1االتراؿ الجساىيخية.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ
عبج الػىاب بػخشػفة، دركس ك محاضخات في عمع االعالـ الثقافي، قدع االعالـ ك االتراؿ، جامعة الجدائخ،  -1

2002 
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ىحه الػسائل أكججت لشفديا مكانا ميسا ك فخضت نفديا عمى األفخاد الحيغ أضيخكا      
  اال شجيجا عمييا ك لع يتخددكا في إعصائيا األكلػية في مسارسة حياتيع ك تحقيق غاياتيع. إقب

   ك بجخػؿ كسائل االتراؿ الجساىيخية حياة الشاس، أصبح ىؤالء يخررػف ليا كقتا شػيال 
 ك يػلػنيا أىسية كبيخة ك يختبػف عمى أساس مزاميشيا التداماتيع. 

ك أنتجت لشا  الترالية مغ حيدىا اإلنداني إلى فزاءىا التقشيالطاىخة ا لقج انتقمت        
ما يدسى بالسجتسعات اإلعالمية التي يدػدىا التعخض السدتسخ ك الستكخر لػسائل اإلعالـ. 
ك ىحا بجكره  يتخجع قجرة ىحه الػسائل عمى إعادة تذكيل ك ليكمة السجتسعات . ك مغ ثسة 

شطخ عغ فحػاىا، فيي الػسائل مغ مزاميغ بغس ال  صارت حياة األفخاد تتأثخ بسا تبثو ىحه
ك التدمية، ناليظ عغ قجرتيا عمى خمق  ك تقجـ السعمػمات ك مزاميغ التخفيو  ،تسؤل الفخاغ

ك الباحثػف حػؿ ما    السػاقف ك االتجاىات في أكساط الجساىيخ. حتى تداءؿ الجارسػف 
 تفعمو كسائل اإلعالـ بالجسيػر.

 : الطجتطع اإلعالمي -2

يذيخ مفيـػ السجتسع اإلعالمي إلى ذلظ السجتسع الحؼ يختكد برػرة أساسية            
عمى نذاط كسائل اإلعالـ، ك لقج بخز ىحا السجتسع مع بخكز ىحه الػسائل ك انتذارىا. ك ىػ 
       سسة العرخ الحجيث، خرػصا بعج ضيػر تقشية االتراؿ اإلذاعي عبخ أمػاج األثيخ

     ثقافة الرػرة الستحخكة )الفيجيػ(. حيث تشاكلت الجراسات االجتساعيةك ضيػر ك انتذار 
 غ كسائل اإلعالـ ك أفخاد السجتسعك الثقافية بسديج مغ الذخح ك التحميل العالقة السػجػدة بي

ك تػصمت الى أف ىحا السجتسع يخمق بيئة اجتساعية مختمفة تدتشج الى عسمية التمقي 
 صخ الثقافية التي تخكج ليا ىحه الػسائل. السدتسخ لمسعمػمات ك لمعشا

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 الدابق ب بػخشػفة، السخجععبج الػىا -1
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لقج انتقل األفخاد في ضل ىحا السجتسع مغ مسارسة اتراليع السباشخ  ك التفاعمي مع         
بعزيع البعس إلى مسارسة التعخض السكثف ليحه الػسائل كالتي أصبحت تذكل محػر 

لتخكيج العسمية االترالية. ك استغل أصحاب الدمع ك الخجمات ىحا الػضع الججيج مغ أجل ا
لسشتجاتيع ك سمعيع خرػصا في السجتسعات الخأسسالية السبشية عمى تحقيق السرمحة 
السادية. ك ضيخ اإلشيار  عبخ اإلذاعة ك التمفديػف، ك انتذخت الجعاية، ك أنتج لشا السجتسع 

عشو مفاليع ججيجة مثل قادة  تاإلعالمي أنساشا ججيجة مغ الدمػكات االجتساعية، ك تسخز
 يغ يؤثخكف في غيخىع في عسمية اتخاذ القخار.الخأؼ الح

 مفيهم الجطيهر:  -3

بدبب تصػر ضاىخة االتراؿ ك تذعبيا داخل السجتسعات اإلعالمية، كاف البج مغ           
كجػد دراسات تدمط الزػء عمى ىحا الشذاط الججيج لؤلفخاد ك مغ ثسة معخفة الكيفية التي 

    إلعالـ  ك كحلظ الشتائج الستختبة عمى ىحه العالقة.تشذأ بيا العالقة بيشيع ك بيغ كسائل ا
ضاىخة التعخض انتقمت الجراسات )الشفدية ك االجتساعية( ك استسخار  ك مع تشامي ك تدايج 

مغ دراسة األفخاد في إشار الطاىخة االجتساعية إلى دراسة الجسيػر في إشار الطاىخة 
 اإلعالمية.

 الستفخجيغ عمى عخض درامي ة مغي مجسػعكخة يعشىشاؾ مغ يخػ أف الجسيػر كف        
أك لعبة، أك مدابقة. أك أؼ استعخاض عاـ يدتقصب عجدا مغ الشاس. اتخح أشكاال مختمفة 
في كل الحزارات ك عبخ كل مخاحل التاريخ )جسيػر الرمػات في السداجج، جسيػر 

كة، صخاع الثيخاف في الكشائذ عشج السديح، حائط السبكى في القجس لمييػد، لعبة صخاع الجي
 اسبانيا...(. 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 02، ص9999دمحم عبد الحميد، دراسات الجمهور في بحوث اإلعالم، القاهرة،  -1



10 
 

حيث يتع استكباؿ الخسالة برفة جساعية، فبخغع االختالفات ىشاؾ عشاصخ جػىخية في      
ػف الجدء األكبخ لسفيػـ فتخة ما قبل االتراؿ الجساىيخؼ قائسة الى حج اآلف، ك الزالت تك

 نحكخ مشيا، ك ع بخرائرو القجيسة الى يػمشا ىحاالجسيػر. كالزاؿ الجسيػر يحتف

 خصائص الجطيهر: -4

 كجػد عجد كبيخ مغ الشاس )كاسع(. مثل سكاف القخية أك الحي ... -*   

أفخاد الجسيػر معخكفػف بحكاتيع، خرػصا في حاؿ مذاىجة عخض جساعي مثل  -*
 لسػسيكية أك الرمػات في أماكغ إقامتياالحفالت ا

الجسيػر محجد في الدماف ك السكاف ) مثل العخكض السدخحية(،. جسيػر سػؽ عكاظ   -*
 مثال

الجسيػر مشطع بحكع العادة، فاألفخاد مختبػف حدب األىسية االجتساعية، بيغ قائج  -*
 .الجساعة ك باقي األعزاء
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 تصظيفات جطيهر وسائل االعالم

حطيت دراسات جسيػر كسائل االعالـ باىتساـ الباحثيغ، حيث اجتيج ىؤالء في تقجيع     
مجسػعة مغ الترشيفات لجسيػر كسائل االعالـ، كل حدب  ما تػفخ لو مغ دراسات مبشية 

 عمى اساس السالحطة ك التحميل االمبخيقي لطاىخة التعخض لػسائل االتراؿ الجساىيخية.

 تقديسا ثالثيا لجسيػر كسائل االعالـ (J.Miller) جػف ميخؿ كيقجـ الباحث البخيصاني

االميػف: كىحا القصاع مغ الجسيػر يترف افخاده بالخسػؿ الحىشي ك ال يفكخكف كثيخا  .1
في العالع السحيط بيع، ادراكيع محجكد ك غيخ  متكامل لؤلحجاث كالقزايا كسا اف ىشاؾ 

ف انفديع لمرػر كاالفالـ كالخاديػ كىحه االمييغ الحكيقيغ الحيغ اليقخاكف كلكشيع يعخضػ 
الجسيػر ييجؼ فقط الى اشباع ذاتو كحاجتو الى التخفيو كاالثارة في تعخضو لػسائل االعالـ 

 .كغالبا ما يبحث عغ الخسائل التي تسشحو متعة شخرية كقتية بيجؼ القزاء عمى السمل

ات االجتساعية فيع العسميػف: فئة نذصة، يسيل افخادىا الى االنجماج في التشطيس  .2
يذاركػف الحسالت االنتخابية كيشتسػف لسشطسات كلجييع ىػايات كيدعػف لمتسايد كاالرتقاء 
بالسدتػػ االقترادؼ كالسكانة االجتساعية . ىحا ما يجعميع مغ اكبخ السدتيمكيغ لمخسائل 

كعمى االعالمية. فيع يبحثػف دائسا عغ السعمػمات التي قج تداعجىع عمى تصػيخ ذكاتيع 
 1التعامل االفزل لمػصػؿ الى السقجمة ك تحقيق شسػحاتيع.

 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 102، ص مخجع سبق ذكخهقدايدية،  عمي -1
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السثقفػف: كيسثمػف الشدبة االقل مغ جسيػر كسائل االعالـ كييتع افخاده بالقزايا  .3
الفكخية كالفمدفية كالسدائل الجسالية كىع يسيمػف الى تسجيج االفكار كاحتقار الكيع السادية كيعج 

اقل اىتساما بػسائل  ىحا الجسيػر نفدو مغ الرفػة كيبحث عغ السجتسع االفزل كيكػف 
فيي في نطخه  ـؼ الحؼ تتجو اليو كسائل االعالاالعالـ النو اليعشيو امخ السجتسع الجساىيخ 

 . ا.يخ العامة التي يذكظ في ثقافتيسصحية عشجما  تدعى الى ارضاء الجساى

 كىشاؾ مغ يقدع الجسيػر عمى نػعيغ:

ترادؼ مثل التجار يحخكيع دافع اقجسيػر السرمحة: كىع مجسػعة مغ االفخاد  .1
الحخفييغ ك أرباب العسل ك السدتثسخيغ ك أصحاب الدمع ك الخجمات الستشػعة.  اضافة الى

حيث تجسعيع الجكافع االقترادية نفديا. ك يخكف في كسائل االعالـ السصية التي يرمػف 
   ك دكف ذلظ ال تبجؼ ىحه الفئة أؼ اىتساـ  .تحقيق مرالحيع عغ شخيق االشياربيا الى 

 ك ال تخبصيا أية عالقة بػسائل االتراؿ الجساىيخية.

الجسيػر السدتيمظ: كىع أكلئظ الحيغ يدتيمكػف ك يتفاعمػف مع ما تعخضو الفئة  .2
الدابقة مغ سمع ك خجمات. فيع ال يتابعػ ف كسائل االعالـ اال لمتعخؼ عمى السديج مغ 

يـػ أكثخ لجػ فئة العخكض ك نػعية الخجمات ك مدتػػ االسعار. ك يتحقق ىحا السف
ماركت بالص الستابعيغ لرفحات التدػيق االلكتخكني عمى مشرات التػاصل االجتساعي. )

 1.مثال(

 :كىشاؾ مغ يرشف الجسيػر الى عاـ كخاص 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 103، ص مخجع سبق ذكخهعمي قدايدية،  -1
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الجسيػر العاـ: كىػ اكثخ حجسا مغ التجسعات االخخػ كاعزاؤه اكثخ انتذارا  .1
لدماف كلكشو ذك ديسػمة اكثخ يتذكل حػؿ قزية اك ضاىخة متباعجيغ في السكاف كاحيانا في ا

 يفزي في غالب االحياف الى تذكيل الخأؼ العاـ. .اجتساعية

الجسيػر الخاص: كىػ الجسيػر الحؼ يجسع افخاده بعس االىتسامات اك الحاجات اك  .2
مثل الجسيػر الخياضي،  .االتجاىات السذتخكة التي تسيد عزػيتيع في ىحا الجسيػر

 يػر الفشي، جسيػر الباحثيغ ك الستعمسيغ...الجس

 مغ جيتو، يقتخح خميل احسج خميل ترشيف الجسيػر العاـ الى عادؼ كخاص

الجسيػر العادؼ: فيع عامة الشاس في حخاكيع االجتساعي كسا ىػ حاؿ جسيػر  .1
الشاخبيغ السحتسميغ قبل االقتخاع كجسيػر الخياضة قبل االنقداـ الى فخيقيغ، حيث تترادـ 

 .السيػالت ك صفة ىحه الفئة  تتسثل في أنيا كامشة غيخ متذكمة كعيا كتشطيسا

الجسيػر الخاص: فيػ جساعة متفخغة عغ الجسيػر العاـ العادؼ تتسيد بعالقة  .2
اجتساعية في مجاؿ محجد كعالقة الدبػف بالبائع كعالقة الشاخب الفعمي بالدياسي كعالقة 

لستمقي بػسيمتو االعالمية السفزمة كغيخىا مغ السذاىج بالسسثل كيسكغ اضافة عالقة ا
العالقات. ك لعل ما أفخزتو التكشػلػجيا الحجيثة لالتراؿ خيخ بيئة  يسكغ أف تشتج لشا ىحا 
الشػع: فيدبػؾ يػتيػب، اندتغخاـ ك غيخىا حيث أنجبت ىحه السػاقع جساىيخ متخررة عمى 

ف يشطخ الى الجسيػر انو يتكػف مدتػػ محمي اقميسي ك عالسي. كىػ اذ يرشف ىحا الترشي
 كسط ضخكؼ كشخكط ذاتية كمػضػعية تذكل اشاره االجتساعي كتحجد ندقة السعخفي. 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 104، ص مخجع سبق ذكخهعمي قدايدية،  -1
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كبعزيع يرشف جسيػر كسائل االعالـ في نسصيغ رئيدييغ مغ انساط جسيػر الستمقيغ     
 شسصاف ىساكيبجك انو االكثخ مالئسة كمػضػعية مغ الترشيفات االخخ كىحاف ال

الجسيػر العاـ لػسائل االعالـ: كىػ ذلظ الجسيػر غيخ الستجانذ كغيخ السشطع  .1
كليذ لمفخد في ىحا الجسيػر احداس بالعالقة مع االخخيغ كليذ لجيو معخفة بذيء مذتخؾ 

 .بيشو كبيغ االخخيغ

يػ فيػ قج عخض نفدو الى الػسائل الجساىيخية برػرة فخدية كشخرية كمجدأة كلحلظ ف     
ال يذعخ باؼ نػع مغ الخفقة مع االخخيغ الحيغ قج يسمكػف القجر نفدو مغ االىتساـ بالػسيمة 

 .اك محتػاىا كىكحا فاف الفخد مغ الجسيػر العاـ يتفاعل بذكل مدتقل مع الخسائل االعالمية

الجسيػر الستخرز لػسائل االعالـ: عمى الخغع مغ اف ىحا الشػع مغ جسيػر  .2
ذخ كمجيػؿ اساسا كغيخ متجانذ في اغمب الحاالت غيخ انو يتكػف مغ كسائل االعالـ مشت

االفخاد مغ ذكؼ االىتسامات السذتخكة اك التػجو الحؼ يجفع االفخاد الف يكػنػا اعزاء في 
الجسيػر نفدو فجساىيخ كسائل االعالـ يسكغ اف تكػف جساىيخ عامة لكشيا متخررة في 

اد اك السػسيقى اك الفغ مثال كبسعشى اخخ فيػ اىتساـ رئيدي كاحج كالدياسة اك االقتر
 .متجانذ الى حج ما في احج السجاالت في االقل

عجديا لمجسيػر كفق درجات تفاعمو مع   ترشيفا (Closse) كيقجـ الباحث االمخيكي كمػس 
 الػسيمة :  

الجسيػر السفتخض: كىػ مجسػع الدكاف الحيغ يسمكػف الػسائل السادية كالتقشية التي   -1
 1.سكشيع مغ استكباؿ الخسائل االعالمية لػسيمة معيشةت
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 108، ص مخجع سبق ذكخهعمي قدايدية،  -1
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الفعمي: كىػ مجسػع االفخاد الحيغ تعخضػا فعال لمخسالة االعالمية مثل  الجسيػر -2
 .السػاضبيغ عمى متباعة بخنامج تمفديػني اك اذاعي اك قخاءة صحف معيشة

تمقى الخسالة االعالمية الجسيػر الستعخض: كىػ جدء مغ الجسيػر الفعمي الحؼ ي -3
 .برخؼ الشطخ عغ ادراكيا اك عغ السػقف الحؼ يتخحه مشيا

الجسيػر الفعاؿ: كىػ جدء مغ الجسيػر يتفاعل كيدتجيب لمخسالة االعالمية  -4
كالجسيػر السدتيجؼ مغ االعالنات اك الجعػات االنتخابية اك السذاركة التفاعمية في البخامج 

 .السعخكضة

ات كدراسات مختمفة دعت الى تغييخ الشطخة الى الجسيػر بعج اف كاف كىشاؾ افتخاض     
يشطخ اليو عمى انو متمق سمبي ازاء قػة الخسالة االترالية كتاثيخىا اذ ضيخ مفيـػ )الجسيػر 

انو الجسيػر الحؼ  (D.Howitt) العشيج( الحؼ يقػؿ عشو الباحث االمخيكي دنيذ ىػكيت
 .حكع في اختيار الػسائل التي تقجـ لو ىحا السحتػػ يبحث عغ ما يخيج اف يتعخض لو كيت
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 :الطفيهم الحجيث لجطيهر وسائل اإلعالم

تجمت فكخة الجسيػر ك رسست معالسو بعج الثػرة الرشاعية ك ضيػر كسائل االتراؿ         
 ك تباعجكا    د غيخ محجدكف في الدماف ك السكافالجساىيخية ك انتذارىا، حيث أصبح األفخا

فيسا بيشيع مغ جية ك فيسا بيشيع ك بيغ السخسل مغ جية أخخػ. ك ساىست الجيسقخاشية 
كشطاـ سياسي يكخس الحخيات الفخدية ك يغحييا في تصػر كضائف كسائل اإلعالـ في 
السجتسع، حيث ضيخت الخقابة االجتساعية عمى السزاميغ اإلعالمية، عسال بسبجأ حق 

ت ك السذاركة فييا، ما تختب عشو ضيػر الػعي الدياسي الجسيػر في الػصػؿ إلى السعمػما
 الشاس ك مداعجتيع عمى حل مذاكميعلسعخفة دكر كسائل اإلعالـ في تحديغ ضخكؼ حياة 

 التأثيخ عمى مػاقفيع. االفخادك الحخص عمى معخفة دكر كسائل اإلعالـ في تذكيل كعي 

 ا عجدؼ ك اآلخخ نػعي.  تذيخ الجراسات إلى أف لمجسيػر  مفيػميغ أساسييغ، احجىس

 :الطفيهم العجدي لمجطيهر -1

أك عخض أك أؼ بخنامج أك فيمع مجسػعة مغ األشخاص تتعخض إلى كسيمة إعالمية،        
مدخحي أك مقابمة رياضية، ك ىػ أيزا مجسػعة قخاء صحيفة أك مجسػع السدتسعيغ لسحصة 

)ك ىػ األكثخ شيػعا ك استخجاما إذاعية أك مذاىجؼ قشاة تمفديػنية، أك مدتخجمي االنتخنيت 
في الجراسات الحجيثة لجسيػر كسائل اإلعالـ(، بالتالي فاف السفيػـ العجدؼ يذيخ إلى 
مجسػع األشخاص الحيغ يفتخض أف ترل إلييع كحجة إعالمية مدسػعة أك مخئية أك مكتػبة. 

 1حيث تتػفخ فييع خرائز معيشة تيع القائع باالتراؿ.
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: صباح حدغ عبج القادر. دار الفجخ لمشذخ كالتػزيع  جسةاالعالـ ك الجسيػر. تخ  ،ستيفغ كػلساف ك كاريغ ركس  -1
 99ص .2012،  1ط
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يداىع السفيـػ العجدؼ لمجسيػر في تحقيق األىجاؼ التجارية لمسؤسدات اإلعالمية       
تابعي السزاميغ االشيارية، ألنيع التي تدعى الى تػسيع قاعجة الستمقيغ خرػصا م

سيربحػف مدتيمكيغ لمسػاد السعخكضة لمبيع، بالتالي سيتحػلػف الى جسيػر دائع ك فعمي. 
ك قج أضاؼ العالع األمخيكي )كالكس( مجسػعة مغ الخرائز التي تسيد ىحا السفيػـ 

 نحكخ مشيا:

 إلعالـ.ىحا الجسيػر مدتعج الستكباؿ العخكض التي تقتخحيا عميو كسائل ا -
يشخخط في ىحا الجسيػر ثالث فئات: جسيػر السدتسعيغ، جسيػر القخاء ك جسيػر  -

 السذاىجيغ.
 جدء مغ ىحا الجسيػر يدتجيب لمخسالة اإلعالمية ك جدء آخخ ال يدتجيب. -
يشبثق عغ ىحا الجسيػر ما يدسى بالجسيػر الفعمي ك ىػ الحؼ يتعخض باستسخار  -

تخض ك ىػ الحؼ تتػقع الػسيمة اإلعالمية تعخضو لمسزسػف اإلعالمي، ك الجسيػر السف
 لسزاميشيا.

ال يعبخ السفيـػ العجدؼ لمجسيػر عغ االستجابة السصمػبة ك الستػقعة مشو إزاء  -
 السزاميغ اإلعالمية.

 :الطفيهم الظهعي لمجطيهر -2

يعتبخ ىحا السفيػـ أكسع ك أشسل مغ سابقو، ألنو يدتػعب ضاىخة االستجابة ألىجاؼ       
زاميغ اإلعالمية، ك يعبخ تعبيخا صخيحا عمى أثخ التعخض لػسائل اإلعالـ ك الحؼ الس

كسا يختبط مباشخة  يتحقق في الدمػؾ الحؼ يبجيو األفخاد عقب تعخضيع لسزسػف إعالمي ما.
 .لجػ الستمقيغ بالسػاقف ك االتجاىات التي تخمقيا كسائل اإلعالـ
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 20ص، السخجع الدابقستيفغ كػلساف ك كاريغ ركس 
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مع االجتساع بجراسة سمػكات األفخاد  داخل السجتسع جخاء تعخضيع ك قج اىتع ع       
لمخسائل اإلعالمية السختمفة، ك استفادت الجراسات اإلعالمية مغ الشتائج الستػصل إلييا حيث 
أشارت إلى أف ىشاؾ عالقة كشيجة بيغ مزاميغ كسائل االتراؿ الجساىيخية ك بيغ 

 الدمػكات الفخدية ك االجتساعية لؤلفخاد.

 ك يتسيد ىحا السفيـػ بسجسػعة مغ الخرائز نحكخ مشيا:   

 أفخاد ىحا الجسيػر غيخ محجديغ بحكاتيع. -
 عجد أفخاد ىحا الشػع  يذتخكػف في ضخكؼ اجتساعية ك اقترادية متقاربة. -
 Massيخمق لشا السفيػـ الشػعي  شكال مغ األشكاؿ الدػسيػلػجية يدسى جساىيخ  -
ة مذتخكة ناتجة عغ تعخضو السدتسخ ك الجائع لػسائل يتقاسع الجسيػر الشػعي ثقاف  -

 اإلعالـ.
يعبخ ىحا السفيـػ عغ كضع اجتساعي ك اقترادؼ ك سياسي مختمف بيغ بيئة  -

 ديسقخاشية تكخس الحخية الفخدية، ك أخخػ شسػلية تكخس مفيػـ الجساعة.

 تحػؿ ىحا السفيـػ فيسا بعج إلى مفيػـ جسيػر كسائل اإلعالـ.
 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 جطيهر وسائل االعالمل الحجيث يهمطفال

تصػر مفيـػ جسيػر كسائل اإلعالـ الجساىيخية في صياغتو الذكمية كفي مزاميشو       
الخاىشة تحت تأثيخ التصػر الدخيع الحؼ تذيجه السجتسعات الحجيثة في مجاالت اإلعالـ 

دت إلى التفكيخ كاالتراؿ، خاصة انعكاسات االستعساؿ السكثف لتكشػلػجيات اإلعالـ التي أ
في إعادة صياغة العجيج مغ السفاليع الدائجة حتى تتسكغ مغ استيعاب العشاصخ السدتججة 

 الشاتجة عغ ىحا التصػر. 

كعمى ىحا األساس، فإف مفيػـ جسيػر كسائل اإلعالـ يذيخ الى مجسػعة األشخاص    
المية تبثيا كتشذخىا الحيغ تتػفخ كفييع مػاصفات معيشة ليذتخكػا في التعخض إلى رسائل إع

الرحافة السكتػبة الػرقية كااللكتخكنية كاإلذاعة كالتمفديػف كالسػاقع االلكتخكنية السختمفة.  
 كيسكغ أف يزاؼ إلييع جسيػر الديشسا كحتى السدخح في ضل بعس الذخكط. 

كلفيع كاستيعاب ىحه الطاىخة الدػسيػلػجية، يشبغي العػدة إلى األصل التاريخي لفكخة   
الجسيػر ألنيا الزالت كستبقى تمعب دكرا أساسيا في الجالالت السختمفة كاالستعساالت 

 (. Audienceالستعجدة لسرصمح الجسيػر )

 دعػنا نبجأ مغ السخحمة التي نحغ فييا اآلف

 New Media Audienceأكال: جسيػر الػسائط  الججيجة 

رشاعية الحجيثة إلى السجتسعات ك يعبخ ىحا السفيـػ عغ االنتقاؿ مغ السجتسعات ال     
 1 .خكنية أك مجتسعات ما بعج الحجاثةااللكت

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 35عمي قدايدية، جسيػر كسائط االتراؿ ك مدتخجمػىا، ص -1
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عمى صعيج االتراؿ الجساىيخؼ، في تأثيخات كآثار البث  حيث يكػف ىحا االنتقاؿ      
 DBS=Direct Broadcastingسباشخ عبخ الدػاتل أك األقسار الرشاعية ) التمفديػني ال

vis Satellite ات مغ القخف الساضي، ثع التػسع الستدارع في استعساؿ ي( مشح نياية الدبعيش
ىحه السخحمة في تاريخ كسائل اإلعالـ كفي التاريخ الصبيعي  .(Internetشبكة السعمػمات )

أف تدسى "ثػرة تكشػلػجيات االتراؿ الحجيثة" بفزل  بخكز  لجسيػر كسائل اإلعالـ، يسكغ
 ك تشامي التقشية اضافة الى االنفجار االلكتخكني، الحؼ لع تتزح حجكد تأثيخاتو بعج. 

غيخ أف التغييخات التي تذسل جسيع مشطػمة السفاليع في شتى السجاالت تصاؿ أيزا        
الشتيجة أشكاؿ كأبعاد كسسات جسيػر كسائل كبرفة خاصة الجراسات اإلعالمية الذاممة، كب

اإلعالـ. فقج أضيفت لؤلدبيات اإلعالمية الحجيثة خالؿ عذخيغ سشة األخيخة، جسمة مفتػحة 
مغ السرصمحات الججيجة تعادؿ في حجسيا أضعاؼ مرصمحات قامػس الجسيػر الحؼ 

 تكػف مشح ضيػر الرحافة السكتػبة. نتشاكؿ فيسا يمي بعزا مشيا: 

(: كىػ يعشي مغ جية جسيػر كسائل Global Audienceسيػر الذامل )الج -أ -
اإلعالـ التقميجية كالحجيثة بجكف تحجيج الػسيمة أك الذخائح كالفئات كالخرائز الشػعية 
لمجسيػر،  كسا يعشي مغ جية أخخػ جسيػر الخسائل اإلعالمية لػسائل االتراؿ الذاممة 

 العابخة لؤلمع كالثقافات. 
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كيعشي كل األشخاص الحيغ يتعاممػف مع االنتخنت برخؼ الشطخ عغ مػقعيع كمكانتيع       
في العسمية االترالية الخقسية، متمقي أك مخسل، كىػ ما يذيخ إلى اختفاء الحجكد بيغ السخسل 

 (. Digital Communicationار بفزل االتراؿ الخقسي )كالستمقي كتبادؿ األدك 

يدتخجمػف الذبكة  مغ (: كيذسل مجسػعWeb Audienceجسيػر الػاب )  -ب -
العالسية العشكبػتية في اتراالتيع دكف تحجيج شبيعة الخجمة التي تقجميا ىحه الذبكة كالتي 

أك ، العسل أك الجراسة عغ بعج يدتفيج مشيا السدتخجـ مثل البخيج االلكتخكني، الحػار كالجردشة
 عبخ مختمف السػاقع، كيسكغ أف يدسى "الجسيػر السبحخ". لمتخفيو فقط اإلبحار االفتخاضي

(: كىػ الجسيػر الحؼ تتػفخ فيو Online-Audienceجسيػر عمى الخط ) -ج -
 جسيع مػاصفات الذكميغ الدابقيغ مع إمكانية التفاعل السباشخ، القادر عمى تبادؿ األدكار

بفزل الذبكات االجتساعية أك غخؼ الجردشة، أؼ الجسيػر الفعاؿ الستفاعل فػريا في 
(، كىػ يمتقي في ىحه St=Rtالمحطة الدمشية الخاىشة، أؼ أف زمغ اإلرساؿ=زمغ االستكباؿ )

 الخاصية مع جسيػر البخامج السباشخة في كسائل اإلعالـ التقميجية، اإلذاعة كالتمفديػف. 

(: الجسيػر الحؼ ال يتفاعل مع Offline-Audienceالخط )جسيػر خارج  -د -
الخسالة في لحطة اإلرساؿ نفديا،  بدبب كجػده خارج الذبكة، غيخ مختبط بالذبكة في تمظ 
المحطة السعيشة، كلكشو يتفاعل الحقا، أؼ يدتجيب لمخسالة الفػرية أك السدجمة عمى بخيجه 

  1(.St≠Rtفي زمغ الحق لدمغ اإلرساؿ ) االلكتخكني أك صفحتو عمى الذبكة االجتساعية

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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( U-Audienceالجسيػر ذك القجرة عمى الػجػد الكمي في كل مكاف كزمغ ) -ق -
تعخض كيتفاعل في كل مكاف كيتزسغ كل أشكاؿ جسيػر الػسائط الججيجة الحؼ يسكشو أف ي

 يكػف فيو، مع الخسالة اإلعالمية التي تخسل مغ أؼ مكاف.

ىحه السرصمحات الججيجة التي الزالت قائستيا مفتػحة، أعصت مفيـػ الجسيػر أبعادا      
ججيجة تتجاكز الحجكد الدياسية كالجغخافية كالثقافية لمبمجاف كالذعػب كاألمع حيث بجأت تغدك 

اسات التي تتشاكؿ الجسيػر الحؼ نحغ برجد محاكلة فيسو كتفديخه. كقج أضفت بكثافة الجر 
-Postىحه الرفة  عمى مفيـػ جسيػر كسائل اإلعالـ في عالع ما بعج الجسيػر )

Audience صفة الػجػد الكمي الحؼ ال يحجه مكاف جغخافي معيغ في زمغ معيغ، فيػ قج ،)
لدمغ نفدو. كسا يتبادؿ االدكار فتارة يكػف يػجج ك يختبط بالػسائل في كل مكاف ك في ا

 مخسال ك تارة أخخػ مدتكبال.

ىحه أىع العػامل التي أثخت في تذكيل السطاىخ السختمفة لمجسيػر كطاىخة        
سػسيػلػجية مختبصة بالسجتسعات الحجيثة كما بعج الحجيثة أك السجتسعات الرشاعية كما بعج 

 (.Post-Industrial Societesالرشاعية )

 

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 مفيهم دراسات الجطيهر و خمفياتيا الظعرية

تأثخت االتجاىات البحثية في دراسة جسيػر كسائل اإلعالـ بالسفيـػ الحؼ ساد خالؿ         
الجسيػر كسرصمح في عمع االجتساع أنجاؾ، حيث كاف يشطخ  القخف التاسع عذخ عغ شبيعة

إلى األفخاد في السجتسعات  التي أفخزتيا الثػرة الرشاعية عمى أنيع حذج مشعدؿ كشتات مغ 
السياجخيغ الحيغ انتقمػا مغ الخيف الحؼ تدػده الخكابط العائمية إلى السجف الػاسعة ك السختمفة 

ة الفكخية.  ىؤالء االفخاد يسثمػف خميصا مغ األصػؿ مغ حيث الشديج االجتساعي ك البشي
كالثقافات كيعسل فيو الشاس كأفخاد أكثخ مشيع كأعزاء في العائالت ك الجساعات االجتساعية 
االخخػ. كانعكذ ىحا عمى تعخيف االتراؿ الجساىيخؼ الحؼ تبشتو الشطخيات السبكخة التي 

متشاثخة، أك أعجاد كبيخة مغ الشاس ال  كانت تشطخ لجسيػر كسائل اإلعالـ عمى أنو ذرات
تجسعيع خرائز أك سسات كاحجة، غيخ معخكفيغ لمقائع باالتراؿ مشعدليغ عغ بعزيع 
اجتساعيا، ال يسمكػف القجرة عمى العسل كػحجة متكاممة أك في تشطيع اجتساعي متساسظ 

 كبالتالي فإنيع يتعخضػف لػسائل اإلعالـ كيتأثخكف بيا بذكل فخدؼ.

قج شخح عمساء الشفذ ك عمساء الشفذ االجتساعي مجسػعة مغ الخؤػ السفدخة ليحا ك     
الذكل االجتساعي الججيج ، مسا أدػ الى ضيػر تدسيات ججيجة  تزسغ مفيػما كاضح 

حيث  la societé de mass .السعالع ليحا الجسيػر مثل مرصمح  السجتسع الجساىيخؼ 
تراؿ  في األربعيشيات كثيخ االستعساؿ في أصبح ىحا التعخيف الحؼ تبشاه عمساء اال

الجراسات االجتساعية التي تشاكلت الطاىخة االعالمية ك أشكاؿ التعخض ك كحلظ الشتائج 
 1الستختبة عمى االستخجاـ الػاسع لػسائل االتراؿ الجساىيخية.

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 .ع السعاصخ ك االتراؿ الجساىيخؼ السجتس ،لياـ ريفخزك  -1
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التجخية االجتساعية أف الجسيػر عشرخ فعاؿ ك أساسي في عسمية نذخ  لقج أثبتت      
السعمػمات ك السزاميغ االعالمية، خرػصا بعج ما تع اقتالع االفخاد مغ جساعاتيسع 
االكلية ك انتقاليع الى السجف حيث انتذخ التعميع ك ضيخت السيغ الحخة ك أصبح بإمكاف 

ػد ىؤالء في السجف الكبخػ زاد مغ حجع الفخاغ ك االفخاد العير بصخيقة مختمفة. اال أف كج
صارت حياة الشاس باردة ك جافة في غياب العائمة ك االصجقاء، مسا جعل كسائل االتراؿ 
الجساىيخية تعسل عمى مؤل اكقات الفخاغ ك تدمية الشاس بيجؼ خمق جسيػر الستمقيغ ك تػسيع 

 صة بجسيػر كسائل االعالـ.قصاعاتيع. ك قج حجد الباحثػف مجسػعة مغ الدسات الخا

 سطات جطيهر وسائل االتصال الجطاىيرية:-1
كتذتتو بالذكل الحؼ ال يسكغ معو تحقيق  كانتذارهضخامة الحجع: أك كثخة العجد  - أ

 االتراؿ السباشخ مع القائع باالتراؿ.
 عجـ معخفة القائع باالتراؿ بدسات ىحا الجسيػر كخرائرو. - ب
الخرائز حيث يزع شبقات كفئات مختمفة في تبايغ افخاد الجسيػر في الدسات ك   - ت

 التحريل الثقافي كاالقترادؼ كالسيشي اضافة الى السكانة االجتساعية.
غياب التػاصل االجتساعي بيغ أفخاده ألنيع مشعدلػف عغ بعزيع كال يسمكػف القجرة  - ث

 عمى الجخػؿ في تشطيسات اجتساعية متساسكة.
 1العدلة االجتساعية.  - ج
 
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 65مخجع سابق الحكخ، صالػسيط في الجراسات الجامعية،  ،عمى قدايدية  -1
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لقت انتقادا مغ شخؼ الشطخيات السفدخة آلليات ك أسباب اىتساـ الشاس  ىحه الدسات      
بػسائل االعالـ، حيث شخحت فكخة مفادىا  أف الفخد ال يتفاعل كذخرية مشعدلة كلكغ 

كأف سمػكو االترالي جدء مغ  .ي يشتسي إلييا كيتفاعل معيات التكعزػ في الجساعا
كنادرا ما يكػف مجيػؿ اليػية ألنو عزػ في شبكة مغ الجساعات  .الدمػؾ االجتساعي

 .األكلية كالثانػية كالتي تؤثخ في اتجاىات الفخد كأراءه حتى ك لػ تعخض مشفخدا
ء مفيػـ الجسيػر الشذط الحؼ كبحلظ فإف السزاميغ االعالمية يجب أف تفدخ في ضػ       

كساعجت  مع أعزاء الجساعات السختبط بيا  يبحث عسا يخيج كيخفس ماال يتػقعو كيتفاعل
عمى تغيخ ىحا السفيـػ الجراسات التي أجخيت في الدتيشيات لتتغيخ العجيج مغ السفاليع التي 

 سادت أنحاؾ.
البيئة االعالمية ك االترالية ك عميو فإف الجسيػر ىػ فقط مغ يزسغ بقاء الػسائل في     

خرػصا في أكركبا الججيجة ذات الشيج االقترادؼ الحؼ انترخ فيو السشصق الخأسسالي 
الرشاعي عمى السشصق الدراعي. ك حجد القائسػف باالتراؿ ك مالكػ كسائل االعالـ أىجافا 

 1.تتساشى ك الحياة االقترادية في زمغ الثػرة الرشاعية
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 مراحل تطهر مفيهم الجطيهر

 :قبل ظيهر وسائل اإلعالم مرحمة ما-1

أك  مثالكانت فكخة الجسيػر في أصميا تعشي ىؤالء الحيغ يقبمػف عمى عخض درامي         
 حيثات أؼ استعخاض عاـ يدتقصب عجدا مغ الشاس، ككاف ىحا الجسيػر يترف بعجة مسيد 

أف جسيع أفخاده معخكفيغ بحكاتيع كمحجديغ في الدماف كالسكاف، ذلظ أنيع سكاف السجيشة أك 
ككاف  دة أك السدخح أك السمعب أك الدػؽ قخية ما ككاف تجسعيع لتذكيل جسيػر العبا
كتذخؼ عميو  فقا لمسخاتب كالسخاكد االجتساعيةاالنزساـ إلى ىحا الجسيػر بحكع العادة كك 

تأتي حاشيتو  بعجىا ة أك ركحية أك إدارية حيث كاف يجمذ سيج القبيمة في األكؿسمصة ديشي
ثع الشبالء كحتى ترل إلى عامة الشاس، كقج أضفت تمظ الدمصات عمى الجسيػر شابع 

 مؤسدة تفخض سمػكيات جساعية معيشة.

اىشة الخرائز الزالت قائسة في السفيـػ الدائج في االستعساالت الخ ىحه العجيج مغ      
 لمجسيػر مع بعس التعجيالت كالتغييخات الذكمية في التختيب كاألىسية.

 1:مرحمة ظيهر وسائل اإلعالم الجطاىيرية-2

التصػر التاريخي الثاني الحؼ كاف لو تأثيخ يكيف في تذكيل الجسيػر ىػ اإلفخازات      
ي تشسية كتدػيق مسا ساىع ف ،االجتساعية كالثػرة الرشاعية التي أعصت دفعا قػيا لمصباعة

 .اد السجتسعات الجساىيخية الججيجةأك السػجية إلى أفخ  ،الرحافة خاصة الرحافة الذعبية

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 39، ص عي لالتراؿ الجساىيخؼ السشطػر االجتساشارلد رايت،  -1
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ف الرشاعية الكبخػ السكػنة خاصة مغ شتات التي نست حػؿ السجىحه السجتسعات،      
السياجخيغ الحيغ تشقمػا مغ األرياؼ التي تدػدىا الخكابط العائمية كالرالت االجتساعية إلى 

 .السجف كالسجتسعات الحجيثة التي تتسيد بالتبايغ بيغ أفخادىا
يخية بجأت قيع ثقافية كتقاليج كأعخاؼ اجتساعية مذتخكة ،في ىحه السخحمة التار  حيث تغيب 

الرحافة تتخح شكميا الجساىيخؼ الحؼ ال زاؿ يالـز كسائل اإلعالـ كاالتراؿ إلى الػقت 
 .الخاىغ مع بعس التعجيالت الذكمية

 مرحمة وسائل االعالم الحجيثة -3

مغ العػامل األساسية التي ساىست في تذكيل مفيـػ الجسيػر كرسع معالسو الحجيثة      
ديػف، إذ أصبح الجسيػر غيخ محجد في السكاف كتمفيثة مغ إذاعة ضيػر كسائل اإلعالـ الحج

ضيخ شكالف ججيجاف . ك ىشا السخسل كاد الجسيػر حيث باعج البث اإلذاعي كالتمفدؼ بيغ أفخ 
مغ أشكاؿ الجسيػر ىسا: جسيػر السدتسعيغ كجسيػر السذاىجيغ المحيغ لع تعج الحػاجد 

     .المية كسا كاف الذأف بالشدبة لمرحافة السكتػبةالصبيعية تحػالف دكف تعخضيع لمخسائل اإلع
فقج انعكذ تصبيق األفكار الجيسقخاشية في أنطسة الحكع عمى مياـ ككضائف كسائل اإلعالـ 

كسا انعكذ عمى  .كعمى الخقابة الدياسية كاالجتساعية كمبادغ الػصػؿ إلييا كالسذاركة فييا
لحياة الدياسية كاالقترادية كالثقافية، فمع يعج كعي السجتسع ككل بأىسية اإلعالـ كدكره في ا

الجسيػر مجخد قخاء لمرحف كمدتسعي إذاعات كمذاىجؼ تمفديػنات كإنسا في نفذ الػقت 
يتزسغ ناخبػف كمدتيمكػف لمدمع كالخجمات حيث ضيخت مرصمحات ليا عالقة كشيجة 

 جسيػر الكتاب... ثل: جسيػر الشاخبيغ، جسيػر الدػؽ بالجسيػر م

 

 

  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 الدطات العاىرية لجطيهر وسائل االعالم

الجسيػر ضاىخة اجتساعية لصالسا اعتبختيا الجراسات مجخد حريمة عجدية            
فييي...ك مع الػقت أصبح  لمستفخجيغ عمى مدخحية أك مقابمة رياضية أك عخض  تخ 

الجسيػر  مجسػع قخاء صحيفة أك مجسػع السدتسعيغ لسحصة إذاعية، كمذاىجؼ قشاة 
تمفديػنية، ك حاليا مجسػع زكار مػقع إلكتخكني عمى شبكة اإلنتخنت. ىحا السفيـػ نججه أكثخ 

المجػء شيػعا كاستعساال في معطع األبحاث الخاصة التي تشجدىا كسائل اإلعالـ نفديا أك ب
لسخاكد متخررة، ألف أىسية أؼ كسيمة إعالمية بالشدبة لمسعمشيغ كالقادة الدياسييغ، تكسغ 

 في حجع جسيػرىا.

ك في ضل ضخكؼ السشافدة االقترادية كالدياسية الميبخالية التي تدعى إلى البحث       
تجفقت  غمسكغ مغ الدبائغ أك مغ الشاخبي عمى أنجع الدبل كأقرخىا لكدب رضا أكبخ عجد

ك التي غالبا ما تسػليا شخكات تجارية أك ئات كفخؽ بحث جامعية، الجراسات السقجمة مغ ىي
مؤسدات سياسية  كبخػ تيجؼ الى تػسيع قصاع الجساىيخ ، مسا جعل الجسيػر يتحػؿ مغ 

الى  ك غيخىا اعالـ، تخبية، تخفيو ك نقرج بحلظ:مجخد متمقي لسزاميغ اعالمية متشػعة 
 كػنيا سبيال لخفع مجاخيل السؤسدات كتخقية مدتػياتيا االقترادية. كد ال تعجمدتيمظ لسػا

فاذا كاف الجسيػر حدب السفيػـ العجدؼ، ىػ مجسػع األشخاص الحيغ يفتخض أف          
ترميع كحجة إعالمية لسحصة إذاعية، أك لقشاة تميفديػنية، أك لرحيفة أك لسػقع إلكتخكني، أك 

ائل مجتسعة، كىػ بالتحجيج مجسػع األشخاص الحيغ تتػفخ فييع مجسػع جسيػر ىحه الػس
 1.كلجييع خرائز معيشة تيع السخسل لمخسالة اإلعالمية

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 60صمخجع سبق ذكخه، عمي قدايدية، جسيػر كسائط االتراؿ ك مدتخجمػىا، -1
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 حكيقة ىحا السفيػـ لكغمدتيمكيغ...الخ. ، كأجخاء، ك مغ مثقفيغ، كشباب، كربات بيػت      
ال يعكذ الػاقع كيخفي اعتبارات أخخػ ىامة كضخكرية ليذ فقط لفيع ىحه الطاىخة، كلكغ 
حتى بالشدبة لمحسالت التدػيكية كاالنتخابية، كقج أشار الباحث "كمػس"  في نياية الدتيشيات 
 مغ القخف الساضي إلى بعس التعقيجات كالرعػبات التي يخفييا االعتبار العجدؼ لمجسيػر.

ىحا الباحث مختمف درجات مداىسات الجسيػر التي يشبغي أخحىا بعيغ االعتبار  إذ بيغ   
عشج تحميل جسيػر كسيمة إعالمية معيشة تحميال عجديا، كمغ ىشا، فإف كل الحيغ يستمكػف 
جياز استكباؿ تمفديػني أك إذاعي يذكمػف الجسيػر السفتخض ليسا، كجسيػر الرحيفة 

دحب كالسبيعات ، أما جسيػر الػاب السفتخض، حدب ىحا السفتخض يقاس غالبا بعجد ندخ ال
السشطػر، فيػ أكثخ تعقيجا، ألنو يتصمب تػفخ جياز كػمبيػتخ، كخط ىاتفي ك جياز مػدـ، 
إلى جانب اشتخاؾ في اإلنتخنت عغ شخيق مسػف محمي خاصة في البمجاف التي لع تربح 

 فييا خجمات اإلنتخنت مجانية بعج

 الطاىخية فيسايمي: ك تتسثل ىحه الدسات   

 عجدا أكسع بكثيخ مغ االشكاؿ االخخػ. شكل الجساىيخالحجع الػاسع: حيث يأخح  -1

التذتت ك التباعج: تتػزع الجساىيخ في أماكغ متباعجة، كمع االستعساؿ السكثف  -2
لتكشػلػجيات االتراؿ الحجيثة كخاصة اإلنتخنت، اكتدب الجسيػر بعجا كػيشا جعمو غيخ 

 أضفى عميو صفة الػجػد الكمي في كل مكاف، ك في الدمغ نفدو.محجد في السكاف ك 
في احتياجاتيع   يجعميع متسايديغ ماعجـ التجانذ: فأفخاد الجسيػر غيخ متجانديغ،  -3

 1كإدراكيع كمرالحيع كاىتساماتيع، كبالتالي في سمػكيع االترالي.
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 نرخ الجيغ لعياضي. كسائل االتراؿ الجساىيخؼ كالسجتسع. -1
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 ائص البظية العاىرية لمجطيهرأشكال و خص
ارتبط شكل الجسيػر بسزاميغ كسائل االعالـ ذات السدتػػ الفكخؼ ك الثقافي ك الفشي 

السػجية لعامة االفخاد، دكف تحجيجؼ أماكغ كجػدىع أك أزمشة تعخضيع لمخسائل االعالمية. 
تختمف  ىحا الذكل يتزسغ العجيج مغ خرائز جسيػر الديشسا ك االذاعة ك السدخح التي

 عغ تجسعات الشاس حػؿ ىجؼ مذتخؾ. ك مغ ىحه االشكاؿ نحكخ:

الجساعة: تتسيد باف كل أعزائيا يعخفػف بعزيع البعس، لجييع كعي بانتسائيع الى  ●
الجساعة يذتخكػف في مشطػمة الكيع ك السعاييخ، ك يعسمػف عمى  تحقيق أىجاؼ مذتخكة. 

 مثل الحدب الدياسي أك شمبة السجارس
يدسى أيزا: الدمخة أك الجسيخة، ك ىػ شكل أكسع مغ الجساعة، محجكد الحذج: ك  ●

في الدماف ك السكاف، ذك تكػيغ مؤقت، أعزاؤه يعخفػف بعزيع البعس، ليع اىتسامات 
مذتخكة، يجركػف أف تجسعيع مؤقت ناتج عغ حجث عارض، يسكغ أف يحقق ىجفا ما ، لكغ 

أف عسمو يترف عادة بالعاشفة ك االنفعاؿ ال يتستع الحذج بتشطيع اجتساعي أك معشػؼ، كسا 
 ك العفػية مثل الجسيػر الخياضي .

الجسيػر العاـ: أكبخ حجسا مغ التجسعات االخخػ، أعزاؤه أكثخ تبعثخا ك انتذارا،  ●
متباعجكف في السكاف ك الدماف، يترف بالجيسػمة، يتذكل حػؿ قزية مذتخكة في الحياة 

خأؼ العاـ، ييجؼ الى التغييخ الدياسي. يختبط العامة، يعتبخ أرضية خربة لتذكيل ال
 1بالجيسقخاشيات الحجيثة يتسيد بالعقالنية في االنطسة السفتػحة.

 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 95ص  مخجع سابق،دمحم عبج الحسيج، نطخيات االعالـ ك اتجاىات التأثيخ،  -1
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ر بطيػر البخجػازية الحجيثة التي فتحت باب ك لقج ارتبط ضيػر ىحا الذكل مغ الجسيػ    
الحخيات العامة ك حقػؽ االنداف. حيث يتسيد بػجػد جساعة نذصة متفاعمة ك مدتقمة عغ 

 كسائل االعالـ.
ك يخػ الباحثػف ك الجارسػف أف الجسيػر يتسيد بسجسػعة مغ الخرائز الكالسيكية ك    

 1تػضيح معالسيا أكثخ فأكثخ مثل:التي عسمت التكشػلػجيا الحجيثة عمى تكخيديا ك 
 الحجع الػاسع: تتخح الجساىيخ حجسا أكسع مغ االشكاؿ االخخػ. ●
التذتت: تعخؼ الجساىيخ انتذارا جغخافيا كاسعا حيث زادت التكشػلػجيا  الحجيثة في  ●

ىحا االنتذار ك جعمتو أكثخ عسقا. خاصة مع ضيػر االنتخنيت حيث تحػؿ الجسيػر مغ 
ى الصابع الكػني، ك بالتالي ذاب مفيـػ البعج الجغخافي في بػتقة العالسية الصابع السحمي ال

 بدبب التقارب ك سخعة التػاصل.
عجـ التجانذ: فأفخاد الجسيػر غيخ متجانديغ في اىتساماتيع ك مرالحيع ك  ●

 احتياجاتيع ك ادراكاتيع ك بالتالي في سمػكيع االترالي.
اد الجسيػر بحكاتيع، فيع مجيػلػف لجػ عجـ التعارؼ أك السجيػلية: ال يعخؼ أفخ  ●

 بعزيع البعس مغ جية ك مغ جية أخخػ لجػ القائع باالتراؿ.
غياب التشطيع االجتساعي: يرعب عمى أفخاد الجسيػر الجخػؿ في تشطيع اجتساعي  ●

مػحج، ك ىحا يعػد الى االختالفات الجيسغخافية ك الجغخافية ك كحلظ مدتػيات السعيذة ك 
 التعميسي ك الثقافي.... الجخل ك الجانب

كجػد اجتساعي غيخ مدتقخ: يعتبخ ىحا العشرخ مذكمة حكيكية لمسؤسدات االعالمية  ●
 1التي تدعى الى تػسيع قصاعات جساىيخىا.

 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 96دمحم عبج الحسيج، السخجع الدابق،  ص  -1
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 ةتاذ يشخخط الجسيػر في جساعات اجتساعية قابمة لمدكاؿ بدبب الطخكؼ غيخ الثاب      
مثل جساعات الزغط الدياسية ك الجسعيات الثقافية ك الشػادؼ الخياضية ك التي يخزع 

تذكيميا ك استسخارىا لسعصيات قابمة لمتغييخ اضافة الى تجاخل السرالح ك تسايدىا مغ فتخة 
 الى أخخػ.

 الدطات الدهسيهلهجية لجطيهر وسائل اإلعالم-1

في لجراسات الجسيػر، كخس الباحث ديسػغخا -في سياؽ االتجاه الدػسيػ           
الدػسيػلػجي)إيشيذ( جيجا معتبخا في البحث عغ سسات الجسيػر الدػسيػلػجية، ككضع 
عجدا مغ الدسات التي حاكؿ الباحثػف اإلعالميػف تصبيقيا عمى جسيػر كسائل اإلعالـ، 

كخرائز ككانت نقصة البجاية في محاكلة إيشيذ أنو ميد بيغ الحجكد الطاىخية ألؼ تجسع 
البشية الجاخمية، فإذا انصبقت عمى جسيػر ما مػاصفات جساعة مدبقا )جسيػر عاـ، حدب، 
جسعية...( اكتدب ىحا الجسيػر خرائز البشية الجاخمية لمجساعة، مثل درجة االلتداـ، 

 السبادغ العامة، االستسخار في الدمغ...

يا أساسية في تحجيج الصابع كسا كضع "إيشيذ" في بجاية الدتيشات ثالثة جػانب رأػ أن  
االجتساعي لدمػؾ أؼ جساعة، ك مغ ثسة تع تعسيع  مشيج الجراسة ك أدكاتيا عمى جسيػر 

 كسائل اإلعالـ . كىي عمى الشحػ التالي:

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

سػسيػلػجيا الجسيػر الدياسي الجيشي في الذخؽ األكسط السعاصخ ، السؤسدة العخبية  ،سج خميلخميل أح -1
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 أوال: التطايز االجتطاعي : 

إف الجراسات كاألبحاث االمبخيكية التي أجخيت عمى الجسيػر أفزت الى كجػد          
يخ كسائل اإلعالـ السختمفة ك حتى عشج الجسيػر اختالفات شكمية ك جػىخية عشج جساى

الػاحج لمػسيمة اإلعالمية الػاحجة ، نتيجة اختالؼ الحاجيات لجػ مختمف فئات الجسيػر 
كلجػ أفخاد الفئة الػاحجة مغ الجسيػر.  مغ ىحا السشطػر، فإنو يػجج دائسا عشج كل جسيػر 

ي االستجابة لمخسائل اإلعالمية أؼ اختالؼ في السرالح كاالىتسامات كفي درجة اإلدراؾ كف
 1اختالؼ درجة التأثيخ. كيسكغ تمخيز ىحه الفخكؽ فيسا يمي:

اختالؼ السرالح كاالىتسامات: حيث أصبح بجيييا أف مرالح أفخاد الجسيػر مغ خالؿ  -أ/
استعساؿ كسائل اإلعالـ ليدت متجاندة كال متصابقة، كىحا ما يفدخ جدئيا تشػع الخسائل 

في الػسيمة الػاحجة كتشػع كسائل اإلعالـ السػجية لمجساعة الػاحجة، كيحجد الجكافع  اإلعالمية
كالحػافد التي تجفع الجسيػر إلى اقتشاء كتفزيل كسيمة إعالمية أك رسالة إعالمية دكف 

األخخػ. ك تتجمى ىحه الفكخة أكثخ فأكثخ مغ خالؿ انتذار الفزائيات ك مػاقع االنتخنيت 
ضاء حاجات الجسيػر  ك تمبية رغباتو السختمفة. ك ىحا ما يفدخه نسػذج التي تعسل عمى ار 

 االستخجامات ك االشباعات في نطخيات التأثيخ الستػاضع لػسائل االعالـ.

ب / اختالؼ درجات اإلدراؾ: يطيخ التسايد االجتساعي أيزا مغ خالؿ االختالؼ في 
كالتعميع كالثقافة، كذلظ بتحجيج  مدتػػ اإلدراؾ العقمي كالحدي الحؼ يتػقف عمى التخبية

أفخاد بيغ لسػقف اتجاه الخسائل كالػسائل اإلعالمية كفيسيا كتفديخىا، كقج أدػ ىحا التسايد ا
  1جسيػر كسائل اإلعالـ إلى ضيػر نطخية تجفق االتراؿ عمى مخحمتيغ كمفيـػ قادة الخأؼ.

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تأثخ بالخسالة اإلعالمية في كقت كاحج، ج/ اختالؼ مجة التأثيخ: حيث اف الجسيػر ال ي
فيشاؾ اختالؼ بيغ قصاعات الجسيػر  حدب مدتػػ الفيع  ك القجرة عمى التحكخ ك نسط 
التفكيخ  السختبط أساسا بالقجرات الذخرية ك السمكات الحىشية لكل فخد. فقج يدتسخ التأثيخ 

  أسبػعا أك شيخا أك ساعات قميمة...(.

 ك يتزسغ كال مغ : عيثانيا: التفاعل االجتطا

مع بجاية دخػؿ التمفديػف فزاء االتراؿ، أؼ   الطابع االجتطاعي لدمهك الجطيهر:: -أ/
استخمز "فخيجسػف" أف كسائل اإلعالـ أقحست  ية الشرف الثاني مغ القخف الساضيمشح بجا

في جل نذاشات الحياة االجتساعية حتى أصبح الشاس يشطخكف إلى  بعس األعساؿ الفخدية 
)مثل الحىاب الى الديشسا( عمى أنيا سمػؾ اجتساعي، فالتمفدة عمى سبيل السثاؿ التي تذاىج 

 لعائمة كيتفاعمػف مع بعزيع البعسكسط العائمة تعخض رسائل إعالمية يتفاعل معيا أفخاد ا
لسا تػفخ ليع مغ مػاضيع لمحجيث كتبادؿ اآلراء كاإلحداسات كحتى اتخاذ السػاقف 

يعكدو نسػذج تختيب االكلػيات )االجشجة(، الحؼ بخز في مشترف القخف  ماالسذتخكة، ك ىحا 
 الساضي.

حيث يعبخ الشسػذج عغ بعس جػانب العالقات األسخية، كبشية تػفخ خمفية مذتخكة      
لبشاء عالقات كتشطيع نذاشات كتػفيخ مػاضيع لمحجيث كتكػيغ رأؼ مذتخؾ، كأحيانا تبشي 

 عالـ يجعع ىحه العالقات البشيػيةاؿ الجساعي لػسائل اإلمػقف مذتخؾ، كسا أف االستعس
ىحا  كيػفخ الفخصة لتبشي الفكخة أك تجشبيا حدب قشاعة الفخد كالجساعة كمجػ قجرة 

 1االستعساؿ الجساعي عمى إشباع الحاجات الفخدية كالجساعية.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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أنيا نتيجة كقج تع تفديخ ىحه السدألة مغ زاكية سيكػلػجية عمى  العزلة االجتطاعية: -/ ب
الذعػر بالحخماف أك االستالب كذكل مغ أشكاؿ العدلة الشفدية كاالنرخاؼ عغ الػاقع 
الزاغط خػفا أك عجدا عغ مقاكمة الزغػشات االجتساعية. كقج شخحت ىشا مدألتاف 
تبجكاف متعارضتيغ: ىل كسائل اإلعالـ تعسل في اتجاه مشاقس لالندجاـ االجتساعي 

اعية؟ أـ أف الطخكؼ االجتساعية الستجنية ىي التي تجفع إلى كتحديغ العالقات االجتس
 1استعساؿ كسائل اإلعالـ لتجعيع العدلة االجتساعية؟

كفي ىحا الرجد، أثبتت الجراسات الحجيثة أف االستعساؿ السكثف لػسائل اإلعالـ       
ساعي )مشرات التػاصل  ك الذبكات االجتساعية(، يعسل في اتجاه تحديغ التػاصل االجت

كتصػيخه كأف الطخكؼ االجتساعية الستجنية ىي التي تحـخ الشاس مغ استعساؿ كسائل اإلعالـ 
 لمتخفيف مغ حجة التػتخات الشفدية التي يتعخض االفخاد.

 الثا: أنداق الضبط الطعياريةث 

 أف شبيعة الػسائل )الدسعية البرخية( تخفييية، ألنيا "عبج الرحطان عزي"يعتقج األستاذ      
تخاشب الجسيػر كىػ في حالة استخخاء"، مزيفا: "تاريخيا ارتبط ضيػر ىحه الػسائل جدئيا 
بالحاجة إلى ملء أكقات الفخاغ بعج انخفاض ساعات العسل بفزل التصػر التكشػلػجي"، كىي 
بالتالي ليدت ليا التدامات اجتساعية، كمسا يديج في ىحا االعتقاد أف استعساؿ كسائل اإلعالـ 

 1 غيخ مخاقب.ندبيا 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ك عميو فإف الكيع الستعمقة بالسحتػػ مدتسجة أساسا مغ األحكاـ التقميجية التي تتزسشيا    
الثقافة الدائجة ك التي تزسشيا كل مغ  األسخة ك السؤسدة الجيشية. إذ تػفخ ىحه الػسائل 

كالتخفيو كالثقافة السبتحلة التي  :التعميع، التخبية، كاألخالؽ عمى أف تقترخ عمى الدمبية
 تحتػييا الخسائل اإلعالمية كمػاقع الػاب.

عسػما يشتطخ الجسيػر مغ كسائل اإلعالـ أف تػفخ لو اإلعالـ كالتعميع كالتخفيو في تصابق    
تاـ مع قػاعج الحكؽ الخفيع، كمغ جيتيا تعتبخ كسائل اإلعالـ التي تعسل في ضل السبادغ 

 السصالب نػعا مغ الخقابة االجتساعية عمى نذاشيا كخخقا لحخيتيا.الميبخالية، ىحه 

 1الدطات االجتطاعية والظفدية: -2

حققت دراسة الجسيػر في تخكيدىا عمى الدسات االجتساعية كالشفدية تقجمة في تفديخ      
رد الفعل نحػ الخسالة اإلعالمية كتفريالت الجسيػر لػسائل االتراؿ، كالسحتػػ االترالي. 

مغ أبخز الدسات االجتساعية كالشفدية التي تع التخكيد عمييا ضسغ الجراسات اإلعالمية ك 
 عمى الجسيػر الستمقي:

  Loneliness and Social Belongingnessالعزلة واالنتطاء االجتطاعي:  -أ

ىحه الدسة كانت مغ السحجدات الخئيدة الجسيػر كسائل اإلعالـ في السخحمة السبكخة،     
دفعت إلى التفكيخ في تأثيخ كسائل اإلعالـ السباشخ عمى األفخاد، أك ما كاف يدسى كالتي 

  Ready Built Theoryبشطخية الصمقة 

 

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 39، ص 1987عػاشف عبج الخحسغ، قزايا التبعية االعالمية ك الثقافية عمى العالع الثالث، دار الفكخ العخبي، -1
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  Membership Groupsجطاعات االنتطاء:  -ب 

التي يذارؾ  Reference Groupكتعتبخ جساعة االنتساء ىي الجساعية السخجعية       
فييا الفخد أعزاءىا في الجكافع كالسيػؿ، كاالتجاىات، كيتسثل قيسيع كمعاييخىع في سمػكو 

 االجتساعي.

التراؿ( ألنساط ىحه الجساعات يزع محجدات كال شظ أف إدراؾ السخسل )القائع با     
الخسائل اإلعالمية التي يشتجيا كيػجييا لمجسيػر الستمقي، كيقجـ لو ترػرا عغ كيفية 

 استسالة الفخد.

 Frame of References andاألطر الطرجعية والطعايير الثقافية الدائجة:  - ج
Cultural Norms 

اذج الخئيدة في عسمية التأثيخ، كتقػـ عمى أساس ارتباط تعتبخ السعاييخ الثقافية أحج الشس     
ما تقجمو كسائل اإلعالـ، كما تؤكج عميو اتجاه الجسيػر الستمقي كالخسائل اإلعالمية إلى 

 تبشي السػضػعات كالشساذج التي تختبط بيحه السعاييخ.

 Motives:1أنطاط الجوافع والحاجات الفردية  - د

األساسية السحخكة لالتراؿ، كتسثل مجسػعة األىجاؼ كالخغبات  تعتبخ مغ العػامل          
التي يدعی الفخد إلى تحكيقيا، لتحقيق التكيف مع البيئة االجتساعية أك الجساعات التي 

 فخد كستمقي سػؼ يدتجيب مؤيجة ليايشتسي إلييا، فإذا جاءت الخسالة محققة ألحجىا، فإف ال
 ا تتغيخ بتغيخ األعسار، كاألدكارج كل األفخاد كلكشيكىحه األنساط كالحاجات ليدت كاحجة عش

كقج قجـ الباحثػف أنساط عجيجة مغ الجكافع كالحاجات الفخدية  كالسعاييخ الثقافية كاالجتساعية.
أبخزىا: الحاجة إلى اكتداب السعمػمات كالسعخفة، استخجاـ الػسائل مغ أجل الخاحة، اليخكب 

 بة أك الخفيق، التفاعل االجتساعي، اإلثارة.مغ السمل كالزجخ، الحاجة  إلى الرح
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 56ص  السخجع الدابق،عػاشف عبج الخحسغ، -1
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 الظعريات الدمهكية الطفدرة لتكهين الجطيهر

عمى الخغع مغ عجـ كجػد اتفاؽ عمى نطخية كاحجة لمدمػؾ االجتساعي بيغ الباحثيغ إال      
 كتصبيقا في االتجاىات اإلعالمية مثل: السيا كالتي لقيت قبػ أنو يسكغ تقجيع أى

  Symbolic interactionsنعرية التفاعمية الرمزية والبظاء االجتطاعي لمحقيقة:  -أ

تيتع ىحه الشطخية بصبيعة المغة كالخمػز كالسعاني التي يبشييا الفخد لؤلشخاص كاألشياء 
 ىحه الشطخية في اآلتي:كالسػاقف كيحجد "ديمفيخ" ك "رككتير" فخكض 

يعتبخ السجتسع نطاما لمسعاني، كتعتبخ مذاركة األفخاد في معاني الخمػز المغػية نػعا  -1
مغ الشذاط اإلنداني، يديع في بشاء تػقعات مفيػمة لمجسيع، كتعتبخ مخشجا لمدمػؾ في 

 الستػقعة. إشار الشساذج

يتع البشاء االجتساعي لمحقائق  مغ خالؿ التفاعل الخمدؼ بيغ الشاس فخدية كجساعية، -2
 كاالتفاؽ عمييا كقبػليا في السجتسع.

 السعتقجات الحاتية لمشاس عغ أنفديع كعغ اآلخخيغ ىي أىع حقائق الحياة االجتساعية. -3

 ما نعخفو عغ عالسشا يختبط أساسأ بخبخاتشا االترالية في ىحا العالع. -4

فعل كاالعتساد الستبادؿ كالتأثيخ الستبادؿ. يذسل االتراؿ عسميات تفاعل معقجة، فيػ ال -5
كمع تعجد البحػث التي تشافذ دكر كسائل اإلعالـ في بشاء الحقائق االجتساعية يسكغ 

 تدجيل عجة مالحطات مثل:

تعاضع دكر كسائل اإلعالـ بحيث أصبحت تترجر األدكار الخاصة بشذخ السعمػمات  -
ة أك غيخ ىادفة بشذخ صػر أك حقائق ال تتفق تقـػ ألسباب ىادفاضافة الى أنيا  كالسعارؼ.

 1غالبا مع الػاقع الحكيقي، فتشذخ صػرة مديفة عغ الػاقع. )نطخية الغخس الثقافي(
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 78ص  السخجع الدابق،عػاشف عبج الخحسغ، -1
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حؿ جيج لسقارنة يعتسج األفخاد عمى كسائل اإلعالـ في رسع ترػراتيع عغ العالع دكف ب -3
 ىحه الرػر الحىشية مع الػاقع الحكيقي.

تتحػؿ الحقائق التي تشذخىا كسائل اإلعالـ بسخكر الدمغ تخاكسيا إلى حقائق اجتساعية  -4
 يتفق عمييا األفخاد كيتفقػف عمى رمػزىا كمعانييا بتأثيخ التفاعل الخمدؼ.

 التحميل الثقافي. يسكغ االستجالؿ عمى الحقائق كالرػر الدائفة مغ خالؿ -5

  Learningنعريات التعمم: -ب

كتيتع ىحه الشطخيات بتحميل الدمػؾ في إشار ما تعمسو الفخد في الساضي كتعمع الفخد      
 في الطخكؼ نفديا مغ قبل، سػؼ يؤدؼ إلى االستجابة نفديا .

   Cognitive Theories-Perceptualنعريات الطعرفة اإلدراكية: -ج

اب ىحه الشطخيات أف الفخد يتأثخ في سمػكو بالشطاـ اإلدراكي كالسعخفي الحؼ يخػ أصح      
 1كػنو عغ العالع الخارجي.

  Incentive Conflict Theoriesنعريات تباين الحهافز:  -د

يسكغ أف يجشيو الفخد أك يسيل أصحاب ىحه الشطخيات إلى تفديخ الدمػؾ في إشار ما      
 :فيسا يمي لفئات الخئيدة لمدمػؾ االترالي لمجسيػر الستمقيا، ك تتمخز مغ الدمػؾيخدخه 

 التعخض لػسائل اإلعالـ.  -أ

 السذاركة في عسمية االتراؿ .  -ب

 إشباع الجكافع كالحاجات. -ج 

 1تفزيل كسائل اإلعالـ كالثقة فييا.-د

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 73اؿ ك نطخياتو السعاصخة، الجار السرخية المبشانية، القاىخة، ص ليمى حديغ، االتر-1
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 تأثير وسائل االتصال عمى الجطيهر الطتمقي

كىػ الخكيدة األساسية  .اليامة في العسمية االتراليةالسكػنات  أحجالجسيػر الستمقي  يعتبخ   
األكلية  راؿكاليجؼ الشيائي ليحه العسمية كال شظ أف معخفة خرائز جسيػر كسائل االت

العامة، كاالجتساعية، كالشفدية، كتحجيج األنساط كاالتجاىات الدمػكية ليحا الجسيػر الستمقي 
يعج ضخكرة كمجخال أساسيا في بشاء إشار نطخؼ متكامل، يخجـ اتجاىات الجراسة العمسية 

ه مغ جية أخخػ، تسارس كسائل االعالـ تأثيخا عمى الجسيػر ك ىحا ما يفدخ  كاألكاديسية.
يسكغ تحجيج آثار كسائل اإلعالـ عمى الجسيػر تكػيغ اآلراء ك االتجاىات بيغ الستمقيغ ك 

 الستمقي بسجاالت ثالثة أساسية ىي:

 آثار وسائل اإلعالم عمى الطعرفة واإلدراك و الفيم:  -1

تبجأ عسمية االتراؿ بجحب اىتساـ الجسيػر لتػليج الػعي كالسعخفة لترل إلى اإلدراؾ        
الفيع كيحجث اإلدراؾ أك الفيع نتيجة التفاعل بيغ محتػػ الخسالة مع الخبخات الذخرية ك 

 السباشخة لمجسيػر الستمقي.

 آثار وسائل اإلعالم عمى االتجاىات والقيم:  -2

تذيخ معطع الجراسات إلى أف كسائل اإلعالـ تقـػ بجكر ممسػس في تكػيغ اآلراء أكثخ      
اء، كسا تقـػ كسائل اإلعالـ بجعع السعتقجات الدابقة لمفخد كدعع مسا تداىع في تغييخ اآلر 

االتجاىات كأنساط سمػؾ السجتسع أيزا، كسا تزفي كسائل اإلعالـ مكانة كقػة عمى بعس 
أفخاد السجتسع كجساعاتو مغ خالؿ التخكيد اإلعالمي عمييع كنذخ أخبارىع مسا يديج مغ 

اص ذك داللة كتأثيخ عمى آراء كاتجاىات نفػذىع كسمصتيع، كيربح سمػؾ ىؤالء األشخ
 1الشاس.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 285ص ، 1989كساؿ عبج الخؤكؼ، نطخيات كسائل االعالـ، القاىخة، الجار الجكلية لمشذخ ك التػزيع، -1
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 باشر لهسائل اإلعالم عمى الطتمقيالظعريات الدمهكية والتأثير الط

لى تقجيع نطخيات تفدخ اتجاىات سعی عمساء الشفذ في مشترف القخف الساضي إ     
 الجسيػر كدكافعيع عشج مذاىجة أك متابعة كسائل اإلعالـ، كمغ أبخز الشطخيات:

 نعرية التهازن الطعرفي واستخجام وسائل اإلعالم: -1

يعج جسيػر كسائل اإلعالـ حدب ىحه الشطخية جسيػرة نذصة يختار كيشتقي مغ كسائل       
ع اىتسامو كتفزيمو، كيعج استخجاـ كسائل اإلعالـ نسصا مغ اإلعالـ كمحتػاىا ما يتفق م

 أنساط الدمػؾ الحؼ يتفق عادة مع اتجاىات الفخد التي تػجو ىحا الدمػؾ.

الخسالة مغ خالؿ ما كيحجد الفخد اتجاىو نحػ كسائل اإلعالـ، كنحػ الستمقي، كنحػ    
كسا  نتيجة خبختو الستخاكسةك مغ صػر ذىشية في مخدكنو عغ تمظ الػسائل كالسفاليع، يخسسو 

يتحجد اتجاه الفخد نحػ السحتػػ السشذػر أك السحاع مغ خالؿ مجػ االتفاؽ أك االختالؼ مع 
 البشاء السعخفي لمفخد    أك السعاني التي يزسيا كمغ الشطخيات التػازف السعخفي نطخية )ىيجر

F. Heiderالفخد كاآلخخيغ كاألشياء تتشاكؿ العالقة بيغ ثالثة عشاصخ، ىي  (، كىحه الشطخية
أك األحجاث التي يجركيا الفخد، كاتجاه الفخد نحػىسا كإدراؾ الفخد االتجاه آخخ نحػ ىحه 

 األشياء.

 نعرية االتداق الطعرفي والهججاني:  -2

في االتداؽ السعخفي كالػججاني مغ   M. G. Rosenbergتعج نطخية )ركنبخخ( 
فالتغيخ في السكػف السعخفي  كػف اتجاه الفخد كتغييخه.الشطخيات األساسية التي تحجد كيفية ت

يؤدؼ إلى التغيخ في السكػف الػججاني لمفخد، كالعكذ بالعكذ. فإذا تغيخت معارؼ الفخد نحػ 
  1. اء، فإف شعػره سػؼ يتغيخ نحػه أيزالذي

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 287كساؿ عبج الخؤكؼ، السخجع الدابق، ص  -1
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ا التػازف كيخؽ ركنبخغ أف بشاء االتجاه يعج ندقا متػازنا يعسل عمى السحافطة عمى ىح
بيغ السكػنات، كحيشسا يؤدؼ التغيخ في أحجىا إلى فقجاف االتداؽ يطيخ نذاط الفخد إلعادة 

 تشطيع ىحه السكػنات.
كبالشدبة لتصبيق ىحه الشطخية عمى استخجاـ الفخد لػسائل اإلعالـ نجج أنو ال يكفي أف 

عالمية حتى يكػف ىشاؾ شعػرا إيجابيا مغ قبل الفخد نحػ كسائل اإلعالـ أك الخسائل اإل
سمػكو إيجابيا نحػ استخجاـ الػسائل كالخسائل، كلكغ يتصمب األمخ أيزا إدراكو ككعيو أف 
ىحا االستخجاـ سيحقق لو نتائج إيجابية أك سمبية، حتى تكػف محرمة االتجاىات في الشياية 

 في صالح االتداؽ أك عجمو بيغ البشاء السعخفي كالػججاني.

 تصال الجطاىيري: نعرية المعب في اال  -3

 أصػؿ ىحه الشطخيات كافتخاضاتيا  W. Stevenson1969  كضع ستفشدػف  
كتذيخ ىحه الشطخية أف السدتقبل في االتراؿ الجساىيخؼ يذعخ باالستغخاؽ كالستعة فيسا 
يتعخض لو مغ مػاد إعالمية، كإذا كاف اإلعالـ كضيفة مغ الػضائف فإف التدمية كاالستستاع 

كبخ مغ ىحه الػضائف كتيتع كسائل اإلعالـ بتكػيغ الخأؼ العاـ، لحلظ يجب أف تسثل جانبا أ
 تيتع بتكػيغ الحكؽ العاـ مغ خالؿ مزاميغ التدمية كالتخفيو.

 نعريات التعميم:  -4

بتحميل الدمػؾ في إشار ما تعمسو الفخد في  Learningاىتع أصحاب نطخيات التعمع      
مية التعمع، كيفتخض أف إعادة تقجيع ما تعمسو الفخد في الساضي كمغ خالؿ ميكانيدمات عس

الطخكؼ نفديا التي تعمع فييا سػؼ يؤدؼ إلى االستجابة نفديا، فالدمػؾ شبقا ليحه 
 1الشطخيات قج تحػؿ إلى استجابة معتادة لسشبو أك مثيخ معيغ.

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 179سامي محدغ، أحسج عبج المصيف سعج، عمع الشفذ االعالمي،ص -1
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 يدتجيب أتػماتيكية بإحجػ الصخؽ التالية: كالفخد في نطخيات التعمع 
 :Associationتجاعي الطعاني  -أ

يدتجيب شخشيا لسثيخ متدامغ مغ آخخ يدتجعي االستجابة الدمػكية كسا حجث ىحا السثيخ 
 األخيخ مثل تجخبة بافمػؼ

 : Reinforcementالتعزيز والتجعيم  -ب

متبػع بذيء يبعث عمى الخضا كالذعػر فالفخد يتعمع أف يدتجيب بصخيقة معيشة لسشبو خارجي 
 بالدعادة بيشسا قج يتجشب ىحه االستجابة أك الدمػؾ إذا كاف جداؤه سمبية.

 Imitationالطحاكاة  -ج

فاألفخاد غالبا ما يكتدبػف عادات سمػكية مغ خالؿ السالحطة لذخريات ليا تأثيخ في      
ديخ السحاكاة بأف الفخد يخضيو أف محيط ىؤالء األفخاد. كيسيل كثيخ مغ الباحثيغ إلى تف

يترخؼ بالصخيقة نفديا التي يترخؼ بيا أصحاب السخاكد أك الذخريات أك األعالـ كقج 
كزمالؤه في ستيشات القخف الساضي نطخية التعمع  A. Bandura قجـ ألبخت بانجكرا

كالتي تشاكلت مالحطة سمػؾ  Social Learning Throughبالسالحطة أك بالسحاكاة 
 .Modelingخخيغ، كمحاكاتيع كاعتبارىع نساذج أك قجكة لمدمػؾ السكتدب أك الشسحجة اآل

أحج شخؽ التعمع مغ خالؿ  Observational Learningكيعتبخ التعمع بالسالحطة      
كسائل اإلعالـ. كتحجد نطخية التعمع بالسالحطة في عالقتيا بػسائل اإلعالـ أربع مخاحل 

 1ية التعمع كىي:تعتبخ شخكشا أساسية لعسم

 Attention Processاالنتباه  -1

كيخػ بانجكرا أف كسائل اإلعالـ تداعج عمى دعع االنتباه لجػ الفخد ألنيا تقجـ الشساذج 
 كالسػاقف بأسمػب يتسيد بالبداشة كالتحجيج كالتسييد كيعتسج عمى التكخار .

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 180،صالسخجع الدابقسامي محدغ، أحسج عبج المصيف سعج، -1
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 Retention Processين االحتفاظ والتخز  -2

كيخػ بانجكرا أف الفخد يخدف الػقائع كاألحجاث إما في شكل صػر ذىشية، أك في شكل رمػز 
 لفطية.

 Motor Reproduction Processاالستعادة الحركية لمرمهز المفعية  -3

 .فالفخد يقـػ بتحكخ التسثيل السعخفي لمفعل ثع يختار االستجابات التي سػؼ تتحػؿ إلى أفعاؿ

 Motivational Processالجافعية  -4

 فاستعادة الفعل تتصمب كجػد دافعية تعتسج عمى التجعيع كالتعديد.
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 التهجيات الحجيثة ألبحاث الجطيهر

ضيخت ك تبمػرت مشح سبعيشيات القخف الساضي نػعاف مغ التيارات البحثية في اشار      
 فيع ك تفديخ شبيعة العالقة بيغ الػسائلأبحاث جسيػر كسائل االعالـ. ك ىحا بيجؼ 

ك الجسيػر ك التي ضمت لعقػد مغ الدمغ محػر االبحاث ك الجراسات االندانية ك  االعالمية
 االجتساعية.

 

كضيخ الشػع الثاني الحؼ يسكغ أف ندسيو نسػذج التمقي، في بجاية الثسانيشات لييتع             
خسائل اإلعالمية" أؼ التخكيد عمى عسمية التمقي في حج بالكيفية التي "يؤكؿ بيا السمتقى ال

ذاتيا باعتبارىا مسارسة ليا أسديا اجتساعيا كثقافيا ، كباعتبارىا عسمية بشاء اجتساعي 
 لمسعاني التي يزيفيا الستمقي عمى الخسائل اإلعالمية 

 :دراسات التأثير

 البأس بيا  يػر مجسػعةقجمت دراسات ك أبحاث تأثيخ كسائل االعالـ عمى الجس        
مغ السقاربات ك الشساذج ك التي تحػلت فيسا بعج الى نطخيات قائسة بحاتيا، تحسل عمى 

ك ججيخ  عاتقيا مدؤكلية تفديخ شبيعة العالقة السػجػدة بيغ كسائل االتراؿ ك الجسيػر.
   ت في اشار أبحاث الجسيػر  مشح األربعيشيات،  ضيخت مجسػعة مغ الجراسابالحكخ انو  

كتػصف ىحه الشساذج بكػنيا تذاؤمية ك السقاربات عمى رأسيا نساذج التأثيخ قريخ السجػ. 
لشطختيا الدمبية لقجرة الجسيػر عمى مقاكمة القػة الخارقة لػسائل اإلعالـ التي تحجث تأثيخا 

 1 .في اتجاه خصي شاقػلي

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 100ص االعالـ،سذ العمسية لشطخيات األ، جيياف أحسج رشتي -1
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كسا يدسيو البعس بشسػذج  ك ىحا ما يعخؼ بشسػذج القػة البالغة لػسائل اإلعالـ       
ك استجلت االبحاث حيشيا بسا أفزت اليو الجراسات  . الػخد اإلبخؼ أك القحيفة الدحخية

ا الشفدية ك االجتساعية القائسة عمى مبجأ الفعل ك رد الفعل أك السحفد ك االستجابة، خرػص
ك أف كسائل االتراؿ الجساىيخية مثمت ضاىخة ججيجة يمخريا إقباؿ الشاس عمى مذاىجة 

  الفيمع الجحاب أك قخاءة القرة السذػقة
كفي السخحمة الالحقة ضيخت نطخية أقل تذاؤما مثل تأثيخ كسائل اإلعالـ غيخ السباشخ      

إلى مديج مغ التأثيخ السعسع عبخ قادة الخأؼ أك التجفق اإلعالمي عبخ خصػتيغ. ثع العػدة 
عمى عجد متدايج مغ الشاس مع تدايج األزمات، كالتػتخات كتدايج تحكع كسائل االتراؿ الحجيثة 
في الشذخ اآلني لمسعمػمات عبخ كسائل أقل تكمفة كأقل جيجا كسيمة الػلػج إلييا كأكثخ قابمية 

كأكثخ جاذبية كفي متشاكؿ  لالستعساؿ، إذ تعتبخ أسخع تكيفا مع حاجيات الشاس الستسايدة
 1 (.شبكات التػاصل االجتساعي مثل) . جساعة مغ الشاس غيخ محجكدة عجديا

ك بدبب انتقاؿ السجتسعات مغ الحالة التقميجية إلى الحجاثة،  شفت عمى الدصح  نساذج      
أخخػ تتججد تبعا لمسدتحجثات التكشػلػجية كتمح عمى البقاء كاالستسخار مثل : نسػذج 

امتمظ  لػسائل االعالـ كحيث تحخر الجسيػر مغ قيػد التبعية ستخجامات ك االشباعات ، اال
     السبادرة في التعخض لرالح رغباتو ك حاجاتو ىػ عمى حداب ما يخيجه القائع باالتراؿ.

 

 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 123مخجع سبق ذكخه، صا، ىػ راؿ كمدتخجمسيػر كسائط االت، جعمي قدايدية -1ػػ
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 طّهر دراسات جطيهر وسائل اإلعالمت
لقج تعّجدت السقاربات في تحجيج كدراسة جسيػر كسائل اإلعالـ، كذلظ نتيجة لسجسػعة      

مغ السجيػدات كالجراسات كالتحخيات التي قاـ بيا الباحثػف في ميجاف دراسات الجسيػر، 
صػؿ إلى مجسػعة مغ الشطخيات تفّدخ سمػؾ جسيػر كسائل حيث ُتػَِّجت جيػدىع بالػ 

 .اإلعالـ
بجاية مغ الشطخة التقميجية فيسا يتعمق  بتصػرات كمخاحل مختمفةدراسات الجسيػر  مخت     

التمقي  استجابة( كصػال إلى السقاربات الحجيثة كالتي تجرس فعل -بالتأثيخ السصمق )مشبو 
 .ذاتو )استشصاؽ الستمقي( في حج

 عميشا كلسعخفة الخىانات الحالية الّمريقة بجراسات الجسيػر كدراسات التمقي تحجيجا،     
العػدة كالتحكيخ ببعس األعساؿ السشجدة قخابة نرف قخف في حقل دراسات جسيػر كسائل 

 :اإلعالـ، كىحا عبخ السخاحل التالية
 1: نسػذج التأثيخ 

يكية لسيجاف دراسة تأثيخات كسائل اإلعالـ يعتبخ ىحا التػجو بسثابة االنصالقة الحك     
إال أنو  ػذج يعتبخ قجيسا قج تجاكزه الدمغشسى الجسيػر، حتى كإف كاف ىحا العمالجساىيخية 

مة لدمدمة الجراسات التي أنجدت في ميجاف بحػث عتبخ بسثابة الحمقة األكلى السذكي
لمتشطيخ كالتأسيذ لمجراسات االتراؿ؛ لحلظ العػدة إليو ضخكرية، ألنو يعتبخ خمفية ميسة 

 مغ عجة خاصة ما تعمق بتكشػلػجيا االتراؿ الحجيثة التي تشصمق  ، الحجيثة كما بعج الحجيثة
 .سػسيػلػجية ك سيكػلػجية اتخمفي
شسػذج إلى مداىسات إمبخيكية كأخخػ نقجية، فاألكلى كانت تخػ أف تأثيخ يشقدع ىحا ال     

ض ألؼ حاجد كمعػقات لمتأثيخ عمى عقػؿ ؼ ال يتعخ سائل اإلعالـ ىػ تأثيخ بالغ كقػ ك 
كال تسمظ أؼ مقػمات  ،كتتسيد بالزعف ،الجساىيخ التي كاف يشطخ إلييا بأنيا تذبو الحذػد

خسائل اإلعالمية تأثيخ ال غ تأثيخات كسائل اإلعالـ. فيػ الشسػذج الحؼ يخػ بأفلمحساية م
 .عمى الجسيػر يتع في شكل خصي )شاقػلي(

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 125، السخجع الدابق، صعمي قدايدية -1ػػػػ
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التي  حيث يدتجيب مغ خالليا كل شخز بذكل مذابو تقخيبا لمخسائل اإلعالمية      
 خ سائل الحقشة في دـ السخيس. تؤثخ فيو مباشخة كسا يؤث

صة خا السػيل  ىاركلجسػذج التقميػجؼ لػ ِ إذف، فالصخح اإلمبخيقي األمخيػػػكي ناشئ مغ األن
ال يسمظ القجرة  شسػذج يشطخ لمستمقي بأنو سمبيىحا ال كمغ ثع فإف -كأنو يبحث عغ التأثيخ

رسائل سا كإن ،ليو إلشباع حاجياتو كرغباتوعمى مػاجية الخسائل اإلعالمية كفق ما يحتاج إ
 خ فيو. كسائل اإلعالـ ىي التي تؤث

ُر القػة اليائمة التي تسمكيا كسائل كانصالقا مغ ى      حا االعتبار، فإّف ىحا الشسػذج ُيَقجِّ
اإلعالـ لمتأثيخ عمى الجساىيخ، كذلظ مغ خالؿ تقشيات اإلقشاع كاإلذعاف ليا، كبالّتالي تحقيق 
األىجاؼ التي يربػ إلييا مالكػ كسائل اإلعالـ ألنيا تخػ في الجسيػر بأنو كتمة متجاندة 

 .ىات كالقخارات تجاه رسائل كسائل اإلعالـلو نفذ االتجا
بخيادة كل مغ  -مجرسة فخنكفػرت  –أما السداىسة الثانية فتتسثل في الشطخية الشقجية       

إذ تخػ ىحه األخيخة  .التأثيخ نسػذجركػز( كىي األخخػ تشجرج ضسغ )أدكرنػ، ىػركيايسخ، ما
ؿ اعتبارىا أف كسائل اإلعالـ عبارة كسائل اإلعالـ تشتج صشاعات ثقافية، كذلظ مغ خال أف

عغ أدكات إيجيػلػجية في يج الدمصات الحاكسة تؤّثخ تأثيخا مباشخا عمى عقػؿ الجساىيخ، 
ميا كاالستيالؾ السكّثف مغ شخؼ سحتػيات التي تقجكذلظ مغ خالؿ الكع اليائل مغ ال

 الجساىيخ، حيث تدتعسميا الدمصات لتخجيخ عقػؿ الشاس.
مغ ىحا السشطػر، تعسل السجرسة الشقجية عمى نقج الثقافة الجساىيخية التي تخػ كانصالقا       

 يتمقػف بأنيا آلية لمييسشة عمى عقػؿ الشاس. فالسذاىجكف ليدػا فاعميغ حكيقييغ كإنسا سمبييغ 
 ا ذىب إليو )ماركػز(، حيث يخػ أفكىحا م .الثقافية كيدتيمكػنيا برفة نسصيةالسشتجات 

نداف فيو تابعا كذلظ مغ خالؿ أنتجت مجتسعا ذا بعج كاحج يكػف اإل الرشاعة الثقافية
حؼ خ نجاح السشتػج الثقافي أماـ الجسيػر الكبالتالي فإف ىحه التبعية تفد .تقسرو ليحه الثقافة

 1و معخض لديل ىائل مغ الخسائل التي تؤثخ فيو مباشخة.في حكيقة األمخ ال يختار، لكش

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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عالكة عمى ذلظ، فيشاؾ األبحاث التي تشجرج ضسغ تأثيخ كسائل اإلعالـ كلكغ ليذ      
تأثيخا مباشخا كإنسا تأثيخا غيخ مباشخ، كذلظ نتيجة لسجسػعة مغ السجيػدات التي قاـ بيا 

ت ميختػف( َك)بػؿ الزار بعس الباحثيغ األمخيكييغ مغ أمثاؿ: )ىيختا ىيخزكغ( َك)ركبخ 
(، حيث قامػا بػضع مشيجية بحث تجخيبي لجراسات جسيػر كسائل )إلييػ كاتدسفيمج( ك

كمغ بيغ  .الستذائسة لجسيػر كسائل اإلعالـ اإلعالـ تػصمػا مغ خالليا إلى دحس الشطخة
)بػؿ  تمظ التي قاـ بيا ،ت قصيعة مع نسػذج التأثيخ السباشخمكىحه السجيػدات التي ش

صل مغ خالؿ بحثو إلى مفيـػ تجفق االتراؿ إذ تػ  في دراستو "اختيار الذعب" الزارسفيمج(
حيث َيْعَتِبُخ أف االتراؿ  .two step-flow of communication"عمى مخحمتيغ

 لجسيػر أثشاء الحسالت االنتخابيةالذخري يمعب دكرا ميّسا في التأثيخ عمى أراء كمػاقف ا
 ييخ مػاقفيع.كذلظ عغ شخيق قادة الخأؼ الحيغ يدتصيعػف أف يؤثخكا عمى الجسيػر لتغ

 ة التأثيخ البالغ لػسائل اإلعالـكبالتالي، تػصمت ىحه الشطخة إلى الحج مغ فكخ      
 السصمق يا ال تسمظ القػة الخارقة لمتأثيخأصبح يشطخ إلى كسائل اإلعالـ بأنإذ  الجساىيخية،

، كذلظ مغ خالؿ العػامل وأثيخ عميعمى الجسيػر؛ كإنسا ىشاؾ عجة عػامل تداىع في الت
 .الػسيصية كقادة الخأؼ كاإلدراؾ كاالنتقاء االختيارييغ

 ذات تػجييغ عمى الجسيػر ىحه القخاءة السددكجة فيسا يتعمق تأثيخ كسائل اإلعالـ     
لبشة الجراسات الستعمقة بتأثيخ كسائل  . ك تعتبخإمبخيقي مغ جية كنقجؼ مغ جية أخخػ 

إلمبخيكية تخكد عمى دراسة أثخ كسائل اإلعالـ فالجراسات ا .إلعالـ إلى غاية بجاية الدتيشياتا
ؼ يتجخل في عمى السجػ القريخ كالبعيج مدتعيشة بالدياؽ الدياسي كاالقترادؼ كالثقافي الح

 1 .تمقي الخصاب اإلعالمي
 
 

 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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السجرستيغ كاف فكمتا  خ،قػؿ الجساىيأما الجراسات الشقجية فتيتع بآليات التالعب في ع     
قفو تجاه الخصاب ىجفيسا األساس يتسثل في معخفة أك الكذف عغ سمػؾ الجسيػر كمػا

جنا الػقػؼ عشج خمفيات ىحا التػجو لفيع التصّػر التاريخي لجراسات اإلعالمي. كقج تعس
 .الجسيػر كمعخفة كيف كاف لو أثارا عمى دراسات الجسيػر لػسائل اإلعالـ الحجيثة

: لقج أدػ إدراؾ نتائج الفخكؽ الفخدية كالتبايغ عطال وسائل اإلعالم واإلشباعدراسات است- 2
مغ جية كإدراؾ الدمػؾ السختبط بػسائل اإلعالـ  مغ جية  االجتساعي بيغ أفخاد الجسيػر

إلى ضيػر مشطػر ججيج لمعالقة بيغ الجسيػر ككسائل اإلعالـ، ككاف ىحا تحّػاًل مغ أخخػ 
ي إلى عشرخ فاعل في انتقاء كاختيار الخسائل كالسزاميغ فكخة الجسيػر كعشرخ سمب
 .السفّزمة مغ كسائل اإلعالـ

كنطخية انتقاؿ  عالـ، أؼ نطخية التأثيخ السباشخفعل لقػة كسائل اإل كبالّتالي شكل ذلظ رد
 .السعمػمات عمى مخحمتيغ

خسديشيات بجأ ال ففي مصمعشسػذج الدابق )التأثيخ(، ل ىحا الشسػذج قصيعة مع الإذ شك     
حػؿ التداؤؿ التالي: ماذا يفعل الجسيػر بػسائل اإلعالـ؟ كليذ ماذا تفعل  ىتساـ يشرباال

الجسيػر  د عمى دراسة استعساؿيػر؟ كبالتالي أصبح االىتساـ يخككسائل اإلعالـ في الجس
يا لػسائل اإلعالـ مغ أجل إشباع رغباتيع كتمبية حاجياتيع انصالقا مغ اختيارات عجة تسشح

 ليع الػسيمة اإلعالمية في حج ذاتيا.
إذف، فقج كانت ىحه الحجة " ماذا يفعل الجسيػر بػسائل اإلعالـ "، ذات أىسية كبيخة       

في دفع الشقاش إلى األماـ مغ خالؿ بجاية التصّمع إلى السذاركة الفعالة مغ جانب الجسيػر 
، لكغ يا كسائل اإلعالـفر التي تخميث عغ اآلثافي البخامج التمفديػنية. كلع يعج ىشاؾ حج

فتحت دراسات االستعساؿ الباب أماـ مدألة اختالؼ االستعساالت بيغ الجسيػر. إذ الحع 
الشقاد أنو يجب الشطخ إلى الجسيػر مغ مشطػر فخدؼ، كذلظ في حجكد االختالفات بيغ 

 1.االستجابات الشاجسة عغ الفخكؽ الفخدية السكّػنة لمذخرية في حّج ذاتيا
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كمغ جية أخخػ، فإّف نطخية االستعساالت كاالشباعات تخكد عمى األسباب الخاصة         
بالتعخض لػسائل اإلعالـ أؼ كيف يدتعسل الشاس كسائل اإلعالـ، إذف الجسيػر ليذ سمبي 

شى معو انصالقا مغ كسا كانت تشطخ إليو دراسات التأثيخ كإنسا فاعل حكيقي يختار ما يتسا
مبجأ التعّخض كاإلدراؾ االنتقائييغ أؼ استعساؿ كسائل اإلعالـ ألغخاض )كضائف( مختمفة 

جكافع الحاجات ك بعس الأّف ىحه الػضائف تتحكع فييا  إال )التدمية، التعميع، اإلعالـ...(.
تحقيق التػازف التي تعتبخ مغ العػامل السحّخكة لؤلفخاد لمتخفيف مغ أعباء الحياة اليػمية كل

 الشفدي الحؼ يداعج عمى االستسخار مع الغيخ.
في الجراسات   أعزاء السجتسع أك ما يصمق عميو الػاقع بيغكىحا مغ خالؿ الحجيث          

لسجتسع(. كىحه مغ الفزاء الخاص )الفخدؼ( إلى الفزاء العسػمي )ا االنتقاؿ االعالمية
تي تداعج عمى تحجيج سمػؾ لقػػ الّشفدية المجسػعة مغ ا إالليدت  الحاجيات كالجكافع

في الحاجات بيغ  بالتبايغغالبا  استخجاـ كسائل اإلعالـ مخىػف  فإف ك عميور. الجسيػ 
األفخاد، كيفدخ التبايغ في سمػؾ التعخض بالكثافة الذجيجة أك التعخض السحجكد نتيجة عجـ 

الشطخية تجاكزت رؤية اعتبار تمبية الػسيمة لحاجة أك حاجات لجػ الفخد. كعميو، فإف ىحه 
دفاع عمى السدتػػ الديكػلػجي  اتيسد ميكانالجسيػر ككتمة ىامجة كسمبي كال يتػفخ عمى أية 

 .كاالجتساعي
 1:سياسية لهسائل اإلعالم -الجراسات الطرتبطة باألبعاد الرمزية والدهسيه-3

بشية الشطاـ الدياسي يختبط ىحا الّتػجو بجراسة كتحميل العالقة التي تخبط كال مغ       
كاالقترادؼ كاأليجيػلػجي مع كسائل اإلعالـ، إذ أّف الججيج الحؼ جاءت بو ىحه الجراسات 
ىػ ذلظ االىتساـ الحؼ يشرب عمى دراسة الدياقات االجتساعية التي يتع مغ خالليا تمقي 

يا في إشار عالمية ببخيصانالخسائل اإلعالمية. كلقج ضيخ ىحا االتجاه في تحميل الطاىخة اإل
 1.تي ُتعخؼ أيزا باسع الجراسات الثقافيةال بسجرسة بخمشغياـ ما يدسى

 

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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في  ججا الةقّجـ مداىسة فع ؼ)ستيػارت ىاؿ( الح كمغ بيغ الخكاد في ىحا االتجاه نحكخ     
ت مإذ شك مجاؿ ىحه الجراسات اّلتي أعصت لؤليجيػلػجية مػقعا ىاما في الجراسات اإلعالمية.

ركدي بذكميو ق بالتحميل الػضيفي األمخيكي أك االتجاه السا جحريا سػاء فيسا يتعمحػالأعسالو ت
         ث.الكالسيكي كالُسَحج

تحت عشػاف )التخميد/فظ  1973الو الذييخ الحؼ نذخه عاـ في مق كىحا ما أشار إليو     
بأربع مخاحل مختمفة تتسّثل في:  ف صيخكرة االتراؿ التمفديػني تسخالتخميد(، حيث اعتبخ أ

 اإلنتاج كالتػزيع كاالستيالؾ كإعادة اإلنتاج.
لػقت ذلظ ر الخسالة كالستمقي في نفذ افالجسيػر بالشدبة لػِ )ستيػارت ىاؿ( يسّثل مرج      

إلى كحلظ ر اّلحؼ تحسمو السؤسدة اإلعالمية كليذ أف لحطة التخميد ال تحيل إلى الترػ 
 ا إلى السعاييخ التي تشجرج ضسغ العسل السيشي.تػقعات الجسيػر فقط، كإنس

الكاتب عمى دكر السػاقع االجتساعية في تفديخ الشرػص عغ شخيق  دُ لحلظ ُيَذجِ       
التمقي بأّنو ضاىخة ستيػارت ىاؿ  ف الفئات االجتساعية. كلقج اعتبخكسائل اإلعالـ عشج مختم

مخكبة ذات ثالثة أبعاد نتيجة لكياـ الجسيػر بفظ الخمػز الّتي يتمقاىا، كتتسّثل ىحه األبعاد 
 :في

السػقف السييسغ: فالستمقي في ىحا السػقف يجمج الخسالة بجكف مقاكمة في إشار  - أ
بعبارة أخخػ، يسّثل ىحا السػقف كجيات الشطخ الغالبة، أؼ  السفخدات التي يختارىا السخسل.

أّف الحكؽ العاـ الغالب عمى الشطاـ االجتساعي كالفزاء السيشي ىػ السخجعية التأكيمية 
 1.لمجسيػر. كبسعشى آخخ الجسيػر ُيَكيِّف كُيْخِزع مػاقفو لسا ىػ سائج في السجتسع

عية بفظ رمػز الخسالة الّتي استقبميا السػقف السعارض: يقـػ الستمقي في ىحه الػض-ب
عمى  قـػ الستمقي بقخاءة الخسالة بشاءبصخيقة معارضة لسا كاف يشػؼ السخسل إرسالو. أؼ ي

ي يشتسي إلييا. كىحا يحجث خاصة عشجما تكػف ر مخجعي كرؤية مختمفة لمبيئة التإشا
صابات األحداب اتجاىات الفخد معارضة لمخصاب اإلعالمي كيطيخ ىحا، مثال، في تمقي خ

 .الدياسية مغ شخؼ أفخاد جسيػر ال يشتسي إلييا
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ض: كيتّع في ىحه الػضعية فظ رمػز الخسالة عغ شخيق دمج عجد مالئع السػقف السفاك  -ج
مغ العشاصخ السعارضة كالسالئسة في نفذ الػقت. أؼ يقـػ الستمقي بتبشي جدء مغ الجالالت 

كالكيع السييسشة، لكشو يدتسّج مغ كاقعو السعير بعس الحجج الستػافقة معو كذلػػظ لخفس 
سعشى أف الستمقي َيَتَقبَّل األفكار اّلتي تالئسو كتتساشى بجمو الكيع السييسشة كالّتي ال تخبعس 

 .مع أىجافو كيعجؿ األفكار التي تعاكذ مػقفو
كبرفة عامة، يعسل الباحثػف في إشار ىحا االتجاه عمى محاكلة دراسة رسائل كسائػػل     

فية التي كالػاقع السعير في نفذ الػقت مغ خالؿ تفديخ الكي -خاصة التمفديػف  -االتراؿ
تعسل مغ خالليا الخسائل اإلعالمية كالجسيػر في إنتاج أنطسة لمخمػز كالخسائل السذتخكة؛ 

د عمييا كاالستيالكية كالثقافية التي يخككذلظ عغ شخيق تفديخ بعس األنساط الدمػكية 
 التمفديػف كعالقتيا بالعالع السعير.

جة التي يػنية مجسػعة مغ الشرػص السعقمفد الجراسات الثقافية رسائل البخامج الت تعتبخك      
يذارؾ الستمقي في فظ رمػزىا كتذكيل معانييا، أؼ أّنيا تخكد عمى فكخة نذاط السذاىج الحؼ 

نات السذتخكة االختراصات كاالىتسامات التي تػفخىا السجك السعاني السختمفة في إشار  يكػف 
جكر لا ك عميو فاف       .مية(تجػف لمخسائػل اإلعاللمجسيػر كالقائسيغ باالتراؿ ) السش

 :د عميو قاعػجة ) التذفيخ/فظ التذفيخ( يتسثل في الشقاط التاليةاألساس الحؼ تخكػ
اضافة الى أنيا كل  ؽ مختمفة مغ شخؼ الجسيػر الستمقييتع فظ شفختيا بصخ  يانفد الخسالة

بإشكالية تختبط مدألة فيع الخسالة اإلعالمية  . كعمى أكثخ مغ قخاءةرسالة اعالمية 
 مسارستيا.

ىحه السداىسة كالتي تعتبخ التقميج األساس في دراسات التمقي، تشصمق  فإفك مشو،       
ل في التخكيد عمى الشز في حج ذاتو كمختمف اعتبارات عّجة تتسث بذكل أساسي مغ

التأكيػالت اّلتي يشذئيا الفخد الستمقي نتيجة قخاءتو لسختمف الشرػص، مّسا يؤّكج مبجأ 
 1.ختالفات الفخدية في تمقي كتفديخ الخسائل اإلعالميةاال
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ابتجاء مغ الثسانيشيات تغّيخت االعتقادات الدائجة حػؿ تأثيخات كسائل اإلعالـ عمى      
 .الجسيػر، أؼ ماذا تفعل كسائل اإلعالـ في الجسيػر؟

يػر أصبح يذّكل حجخ الداكية في دراسات التمقي، كأصبح مقخكنا إذ أّف فيع سمػؾ الجس 
بفكخة دراسة الستمقي في حّج ذاتو. كلع يعج الباحثػف في ىحا التقميج يخكدكف عمى الخسائل 
السخسمة أك الُسَرسََّسة، كإنّسا أصبح اىتساميع يجكر حػؿ الخسالة التي تّع استكباليا فعال مغ 

 (.الستمقي )استشصاؽ الستمقي
كىحا ما يختبط ارتباشا كثيقا باإلجابة عمى الدؤاؿ التالي: ماذا يفعػػل الجػػسيػر بػسػػائل       

كبعبارة أخخػ فإّف  خالؿ أنسػذج االستعساؿ كاإلشباع مغ )كاتد(اإلعالـ؟ اّلحؼ تػصل إليو
ءا مغ حيث أّف الستمقي أصبح يسّثل جد  تجاكز بكثيخ القرج األصمي لسخسمومحتػػػ الخسالة ي

نتيجة  سائل التي استقبميا متفاعال معياجساعات تأكيمية كيتسّثل دكره في فظ رمػز الخ 
لسجسػعة مغ التفاعالت مع الخسالة في حّج ذاتيا كمع أعزاء الجساعة. كىحا ما ُيعخؼ عشج 

  .)دافيج مػرلي( " بأنسػذج التفاعػل كالتأكيالت لمشرػص اإلعالمية "
أّف الفخكؽ الفخدية في التفديخ مػجػدة بالفعل، لكشو يذّجد عمى مغ خاللو عمى  يقخكالحؼ 

أىسية الفػارؽ االجتساعية كاالقترادية في تذكيل الصخؽ التي يفّدخ الشاس بيا تجاربيع مع 
 نات.لتقاسع الثقافي السذتخؾ لمسجك التمفديػف كذلظ عغ شخيق ا

قخف مغ الشسػذج الحؼ يفّدخ االنتقاؿ خالؿ نرف  كانصالقا مغ ىحا السشطػر، فقج تع     
فعل كسائل اإلعالـ انصالقا مغ السرجر أك مغ السخسل، إلى الشسػذج الحؼ يعصي الجكر 
االيجابي )الشذط( لمستمقي الستشتاج دالالت معاني الخصاب اإلعالمي السػجػدة في بيئتو. 

لعسمية   حاكرؼ إلى نسػذج تفػػػاعمي أك ت ليمغ نسػذج أحادؼ االتجاه أك شاقػ كبعبارة أخخػ 
       االترػػاؿ ضسغ نسػذج ) نز/قارغ( كأصبػػح الحجيث يجكر حػػػؿ صيخكرة االتراؿ.

  1. ناقجك بأّنو جسيػر نذط، مذاىج  أك كػػسا تصمق عميو
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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بيا أفخاد الجسيػر معانييع الخاصة مغ  يػلجكيبحث ىحا الشسػذج في الصخيقة التي ي     
ختمفيغ خالؿ قخاءتيع لمخصاب اإلعالمي، أؼ أف الشرػص قج تعشي أشياء مختمفة ألناس م

عمى ما يذاىج أك يقخأ أك يدتسع إليو الجسيػر في كسائل  دفي أكضاع مختمفة. فيػ يخك
 اإلعالـ، كعمى السعاني التي تشتج نتيجة تفديخ الشرػص اإلعالمية.

تداكج لجيػد السجرسة  الججيج ما ىػ إال ىحا االتجاه ندتصيع القػؿ بأف ك بالتالي،      
صبحت تػلي عشاية خاصة ي أة في إشار الجراسات الثقافية التالػضيفية كالسجرسة الشقجي

نسػذج ) الشز/القارغ( احتل مكانو ىامة في  ك مشو يتزح أفلسدألة القارغ كسياؽ التمقي، 
 ع الخػتيارات كاىتسػامات الستمقيتقميج دراسات التمقي، كبسا أف التمقي ىػ نذػاط إيجابي يخز

تعّمق بفعل التمقي؛ أال فإّف ىحا يؤدؼ بشا إلى التصّخؽ إلى األشخكحات األربعة الذييخة التي ت
 :كىي
 :عةي وأطروحاتو األربالتمق
ق الحجيث عغ كضعية التمقي حتسا الحجيث عغ مفيـػ الجسيػر، اّلحؼ تّع الشطخ ميتع     

حػؿ حتسية التأثيخ، التي يكػف إليو انصالقا مغ مقاربتيغ رئيديتيغ، األكلى يجكر محػرىا 
أما  .ضفاء تعجيالت عمى صيخكرة االتراؿإ د مدتيجؼ سمبي ال يحق لوفييا الستمقي مجخ 

ة متغيخات لتفديخ اّلتي تتجاخل فييا عج الثانية فيي تمظ الستعمقة بالخؤية االرتباشية أك الشدبية
بتو الستخاكسة، أؼ أنيا تجرس كتأكيل الخسائل اإلعالمية انصالقا مغ شخرية الستمقي كتجخ 

 .ذاتو فعل التمقي في حج
جػىخ ىاتيغ السقاربتيغ، إاّل أّف السقاربة الثانية تكاد أف تكػف غائبة عمى الخغع مغ اختالؼ 

خاصة تمظ  حاضخة في بعس الحقػؿ األكاديسية في حقل السسارسات اإلعالمية، كلكّشيا
حػؿ االتراؿ التفاعمي كاألبحاث السشجدة في ألسانيا )بالػ آلتػ(  الستعّمقة بأعساؿ مجرسة

 1.حػؿ جسالية التمقي
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كانصالقا مغ ىحا التقجيع، نػّد اآلف أف نتصخؽ إلى أربعة أشخكحات تتعّمق بسجاؿ البحث      
كالتي اتخحتيا السقاربة الثانية كأساس تشطخ إلى التمقي بأّنو بشية حكيكية في ميجاف التمقي، 

تجكر حػؿ ديشاميكية مذاركة الستمقي في استكبالو لمسزاميغ اإلعالمية، كتتسثل ىحه 
 :األشخكحات فيسا يمي

يعشي التمقي في ىحا السقاـ تدمدل األعساؿ  :التمقي )االستكباؿ(، يعشي الكياـ بفعل -1
فية السمرقة، ، خم شخيػط فيمع يػاجو مباشخة عسال ما: كرقة كتابالستمقي عشجما السشجدة، ف

يعسل كعي الستمقي في ىحه  لكغ ىشاؾ أشكاؿ أصػات ،فيشا ال تػجج معاني كال أثخ لمسعاني
الّمحطة عمى تقجيع دالالت ألّنو قج قاـ بتخديغ الخمػز التي تمقاىا، كبالتالي فإّف تعاقب 

فالتمقي ىشا يذكل نذاشا  .كاؿ كالرػر التي كاجييا في األكؿاني األشاألفعاؿ تكّػف مع
 .عشى نتيجة الستكباؿ أشكاؿ مختمفةأساسيا لتكػيغ الس

كسا يمعب االنتباه دكرا ىاما في ىحه السخحمة، حيث يقػـ الستمقي باختيار كإقراء       
السػضػعات التي يدتقبميا كىحا يختبط بالجرجة األكلى بشػعية  .غ أجل الفيعاألفكار كذلظ م

كيقػـ بسلء ما لع يرّخح عشو الشز عغ شخيق تجخبتو الذخرية، ألف الشرػص  الستمقي
 .الحؼ يسؤل الفجػات الّتي تحسميا ليدت دائسا كاممة كإنّسا الستمقي ىػ

يختبط التمقي في ىحه األشخكحة بالعالقة التي يكيسيا : التمقي يعشي معايذة ثالثة عػالع -2
قي مع الشرػص التي يتمقاىا كذلظ مغ خػػالؿ ما يدسى بعسمية السذاركة. كتتّع ىحه الستم

 السذاركة مغ خالؿ ثالث مدتػيات: 
مثال  السدتػػ األّكؿ: ىشا الستمقي تخبصو عالقة بيغ نطاـ مغ الخمػز السمسػسة )كاأللػاف -
الخمدؼ )كسائل اإلعالـ(  األصػات(، إذ يقػـ الستمقي ىشا بسقارنة كل ما يتمقاه في العالع كأ

مع ما ىػ مػجػد في العالع السادؼ )الحكيقي(، عمسا أف السحيط الخمدؼ ما ىػ إال محيط 
تابع لمعالع الثاني )السادؼ(، فيشا الستمقي يدتقبل مختمف األفعاؿ الخاصة عغ شخيق إدراكو 

  1.كمخاقبتو لبيئتو

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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السدتػػ الثاني: يتّع في ىحا السدتػػ إحجاث نػع مغ التفاعل مع الخسالة التي يتمقاىا  -
مو عغ شخيق فيسو لدمػؾ الذخريات الستمقي، كىحا ما يتعمق بتخكيد انتباىو لسا يدتقب

كإيساءات كجػىيع، كمختمف السشاضخ السػجػدة في الخسالة اإلعالمية، ىشا الستمقي يقـػ 
 .بإصجار رد فعل يتعمق بالزحظ، أك الخػؼ أك حجكث نػع مغ السفاجأة

السدتػػ الثالث: يقـػ الستمقي في ىحا السدتػػ بسقارنة ما تّع مذاىجتو في السدتػييغ  -
لدابقيغ كذلظ مغ أجل تقييع كنقج كل ما تع استكبالو، كبعبارة أخخػ التعمع لسا تّع مذاىجتو ا

 .في الخسالة اإلعالمية، كذلظ مغ أجل تخصي العكبات التي سػؼ يػاجييا في حياتو
مػضػع  تراؿ )فيمع، إشيار، ممرقة(، فإفكيفسا كاف شكل اال :التمقي يعشي التعبيخ -3

ىحا ال  كؼ الجالالت التي يكّػنيا الستمقي نتيجة لتجخبتو الستخاكسة، التمقي يختمف باختال
ىشا يتع التعبيخ عغ كل ما استقبمو  .ات بيغ كل ما يدتقبمو الستمقييسشع مغ إقامة مقارن

أساسية ذلظ مغ خالؿ أربعة مخاحل  النفعاالت، كإصجار األحكاـ، كيتعحجكث ابػاسصة 
 سو لمشز اإلعالمي: مغ خالليا الستمقي شخحو كفييطيخ 

لستمقي بسقارنة كل ما لمجسيػر اح تدس حؼ يدتقبمو كالسعخفة التي يكدبياشكل السػضػع ال -
 .استقبمو

فزػؿ الستمقي لفيع الشز، يداعجه عمى اكتداب نػعا مغ الفائجة التي مغ خالليا  -
 يكّيع كيحكع عمى ما تّع استكبالويدتصيع الستمقي أف 

ػ اّلحؼ ىا الستمقي مغ جخاء تمكيو لمخسالة، ىي األخخػ تجّؿ عمى السغد السػاقف التي يّتخح -
 فيسو الستمقي مغ الخسالة

 .تمعب أفاؽ تػقعات الستمقي كذكقو، دكرا ىاما في شخح كفيع الشز اّلحؼ يتمقاه -
صيخكرة غيخ مشقصعة كذلظ عغ  لتمقي في ىحه األشخكحة ىػ مػاجيةا ك عميو فإف     

د ىحه الستمقي كخبختو أك ثقافتو، كبالتالي تخكغ الشز الحؼ استقبمو شخيق السقارنة بي
 .األشخكحة عمى نقصة مفادىا الحكع كتقييع األذكاؽ السػجػدة في الشز

 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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إّف التمقي ىػ نطاـ مغ األشكاؿ، ألف الستمقي يقـػ بػصف  :التمقي يعشي تذكيل صػر- 4
 ر، كبالّتالي يؤسذ دالالت مختمفةكتحػيل كل ما تّع استكبالو في إدراكو إلى أشكاؿ كصػ 

 اسالحس ك الحدف  ك ف مختمفة كالفخحكيتع ذلظ كفق عسميات متعجدة تتعمق بإصجار عػاش
التعاشف، كىحه العسمية )تذكيل صػر( تتجاخل فييا تجخبة كخبخة الستمقي الدابقة. كلفيع كل 

ما  و لسختمف األحجاث ككضع خاتسة لكلما يتمقاه ال بّج عميو مغ بحؿ مجيػد يتعمق بإدراك
 يدتقبمو.

الحؼ ل الجافع لتذكيل الدمدمة الرػرية، كسا يذكل ىحه العسميات الحمقة األكلى تذك      
ة أىسي –أك مدسػعا أك سسعيا برخيا سػاء كاف مكتػبا  -يؤدؼ بالستمقي إلى استكباؿ العسل 

ل ىحا الجافع الحمقة الثانية التي ر مختمفة لمشز الحؼ يتمقاه، كيسثتداعج عمى تذكيل صػ 
تؤّدؼ إلى تذكيل صػر مختمفة، إذ يداعج الستمقي عمى تذكيل دالالت عغ شخيق تخجستو 

تطيخ في شكل رجع صجػ اّلحؼ يسّثل في حّج ذاتو الحمقة الثالثة في سمدمة  لمشز التي
 تذكيل الرػر، كعادة ما تكػف ىشاؾ أنػاع مختمفة مغ رجع الرجػ

 نػجدىا فيسا يمي:  
 الشاتجة مغ جخاء استكباؿ الشرػص االنفعاالت 

 ك ركايةكىشا نقرج فيمسا أ –خة رات أحجاث الشز التي تحجث بصخيقة غيخ مباشتصػ  -
 ل الستمقي يعير في عالسو الخياليتجع
 .ذكيل آراء مختمفةمعايذة الشز كذلظ عغ شخيق إدراكو بصخيقة مشاسبة مسا يؤّدؼ إلى ت -
الحػافد التي تؤدؼ إلى تبشي سمػؾ معيغ، كدمػؾ الذخاء في حالة ما إذا كانت السادة  -

 .التي يدتقبميا الستمقي تتعمق باإلشيار لسشتػج ما
 
 
 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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كتبعا لسا قيل، فإّف فعل التمقي يسّخ عغ شخيق حجكث ىحه األشخكحات األربعة التي      
آخخ، ألّف الشطخيات الحجيثة ىي ثابتة في مخاحميا كلكشيا مختمفة في جػىخىا مغ متمق إلى 

أّكجت أف مبجأ الفخكؽ الفخدية، كالتجخبة كالخبخة الدابقة لمستمقي تمعب دكرا كبيخا في إضفاء 
كاحج  فيو الستمقي، كمغ ثّسة فإف لكل دالالت مختمفة تختمف باختالؼ الدياؽ الحؼ يػجج

 .قخاءة خاصة بو
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 االتصال الجطاىيري 
 

االتراؿ الجساىيخؼ ىػ عسمية يخسل فييا شخز أك مجسػعة مغ األشخاص أك مؤسدة    
ما رسالة عبخ قشاة اتراؿ إلى مجسػعة كبيخة مغ األشخاص كالسشطسات مجيػلة اليػية 

 .كغيخ الستجاندة
ما مجسػعة يسكغ أف تكػف مجسػعة األشخاص السجيػليغ كغيخ الستجانديغ ىحه إ      

أشخاص عامة أك شخيحة مغ الجسيػر العاـ أك كسا يعخؼ بالعيشة، تذسل قشػات االتراؿ 
البث التمفديػني كاإلذاعة ككسائل التػاصل االجتساعي كالسصبػعات، مخسل الخسالة عادة ما 

 .يكػف محاكرًا ميشيًا يسثل السشطسة في كثيخ مغ األحياف
ية مكمفة، عمى عكذ التػاصل بيغ األشخاص بذكل يعتبخ االتراؿ الجساىيخؼ عسم      

 .فخدؼ، عادًة ما تكػف التغحية العكدية لالتراؿ الجساىيخؼ بصيئة كغيخ مباشخة
كيسكغ تعخيف االتراؿ الجساىيخؼ أيزا عمى أنو عسمية نقل الخسالة إلى عجد كبيخ        

ىيخؼ، يسكغ نقل مغ الجساىيخ السشتذخة في أماكغ مختمفة، مغ خالؿ االتراؿ الجسا
السعمػمات بدخعة إلى عجد كبيخ مغ األشخاص الحيغ يبقػف عسػًما بعيًجا عغ مرادر 

يتع االتراؿ الجساىيخؼ عبخ اإلذاعة كالتمفديػف كالرحف كالسجالت ك  .السعمػمات
 ك فيسايمي نقجـ  تعخيفات بعس الباحثيغ لسفيػـ االتراؿ الجساىيخؼ  :.كالسشذػرات، إلخ

االتراؿ الجساىيخؼ ييتع بشقل السعمػمات “ طيتتا:ل الجطاىيري وفًقا لتعريف االتصا -
 .كاألفكار كاآلراء كالتخفيو كغيخىا في كقت كاحج إلى عجد كبيخ مغ الجساىيخ غيخ الستجاندة

االتراؿ الجساىيخؼ ىػ عسمية إرساؿ “ :تعريف االتصال الجطاىيري وفًقا إليطري  -
ئط في كقت كاحج إلى عجد كبيخ مغ الجساىيخ رسالة كفكخ كمػقف مغ خالؿ بعس الػسا

 1”.غيخ الستجاندة
-  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  القاىخة -: ابخاليع سالمة ابخاليع ، السخكد القػمي لمتخجسة  جسةادكيغ امخؼ كآخخكف: االتراؿ الجساىيخؼ تخ  -1 -
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االتراؿ الجساىيخؼ ىػ عسمية يقػـ مغ “ سػلػ: الجساىيخؼ كفقا لػتعخيف االتراؿ    
 .“ خالليا فخد أك مشطسة أك حكػمة بتػاصل مع عامة الشاس

 :أنهاع االتصال الجطاىيري 
 :فيسا يمي بعس أنػاع االتراؿ الجساىيخؼ 

كالحؼ يتكػف مغ شخيقة اتراؿ معيشة التي تحاكؿ فييا حث سمػؾ السدتيمظ  اإلعالف
 .الرحافة، مثل األخبار يخ عميوكالتأث

العالقات العامة، كىي عبارة عغ اتراؿ ييجؼ إلى التأثيخ عمى الخأؼ العاـ لسشتج أك 
 (.)عمى سبيل السثاؿ، الحسالت االنتخابية .سؤسدةل

 :مطيزات و خصائص االتصال الجطاىيري 
االتراؿ االتراؿ الجساىيخؼ ىػ التػاصل الحؼ يحجث بيغ الشاس. في الػاقع،       

الجساىيخؼ ىػ عسميات يتع مغ خالليا تػزيع الخسالة عمى نصاؽ كاسع بيغ األشخاص 
 :البعيجيغ عغ السرجر، الدسات الخئيدية لالتراؿ الجساىيخؼ نحكخىا كسا يمي

راؿ، كاالتراؿ أىجاؼ محجدة : كل اتراؿ لو ىجؼ محجد، بجكف أىجاؼ ال يػجج ات-
 .عمى مػضػع االتراؿ ىجؼ محجد يعتسج االجساىيخؼ لو أيز

: تقػـ االتراالت الجساىيخية بشقل أك إيراؿ الخسائل في كقت كاحج إلى الخسالة السذتخكة-
 .جساىيخ كاسعة كمتشػعة

ما تكػف مرادر رسالة االتراؿ الجساىيخؼ ىي شخز أك  مرجر الخسالة: عادة-
األخبار  مجسػعة تعسل ضسغ إشار تشطيسي، كمغ األمثمة عمى ىحه السرادر مخاسمي

 .كمشتجي التمفديػف كمحخرؼ السجالت كما إلى ذلظ
الخسائل تكػف متصػرة كمعقجة: في االتراالت الجساىيخية، تكػف الخسائل متصػرة كمعقجة، -

في حيغ أف الخسالة في التػاصل بيغ األشخاص قج تكػف كمسات بديصة كجسل قريخة، فإف 
 .رسائل اإلعالـ الجساىيخؼ معقجة لمغاية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 كسا قج يكػف  فيمع مثال أك ركاية أك اإلعالـ الجساىيخؼ: تقخيخ إخبارؼ مغ أمثمة رسائل      
 أك اشيار  فيجيػ مػسيقي ك حتى عسػد في جخيجة أك مقاؿ في مجمة ك كحلظ بخنامج تمفديػني

 .اشياراتمعيغ عمى لػحة 
 نفديا  : يتع جسع الجساىيخ السدتيجفة مغ خالؿ السرمحة أك السشفعةمعمػمات محجكدة-

تكػف مذتخكة بيشيع في الخسالة السعيشة الستاحة مغ خالؿ الػسائط الجساىيخية. تحتػؼ  حيث
 .مرادر الخسائل عسػًما عمى معمػمات محجكدة حػؿ جساىيخىا فقط

ئل اإلعالـ الجساىيخية: اإلذاعة كالتمفديػف كاإلنتخنت كغيخىا ىي أمثمة عمى كسائل كسا
اإلعالـ التي تعتبخ كسائل إعالـ جساىيخية ألنيا يسكغ أف ترل إلى جسيػر كاسع في كقت 

 .كاحج
الال شخرية: ضمت رسائل االتراؿ الجساىيخؼ غيخ شخرية نطًخا لعجـ كجػد لسدة -

خرية لالتراؿ الجساىيخؼ ميسة كذلظ لمػصػؿ إلى الجساىيخ شخرية لمػسيط، الال ش
 .الكبيخة كالستشػعة كالسبعثخة في نفذ الػقت تقخيًبا

قابمية الشقل كالتشقل: تتعمق قابمية الشقل بحكيقة أف رسائل االتراؿ الجساىيخؼ سيمة -
اف إلى آخخ االستخجاـ كأف الػسيمة التي يتع مغ خالليا نقل الخسائل يسكغ أف تشتقل مغ مك

 .في أؼ مػقع جغخافي
: يذيخ ذلظ إلى االمتجاد أك الذيػع بيغ الػسائط كقبػؿ الخسائل، ال يحتاج الذسػلية-

الذخز إلى معخفة القخاءة كالكتابة أك التثكيف بمغة معيشة قبل االستساع إلى بخنامج إذاعي 
 .أك بخنامج تمفديػني لسذاىجة بتمظ المغة األـ

ظ إلى الفتخة التي يسكغ فييا لمػسيط االحتفاظ بخسالتو كبالتالي جعل : يذيخ ذلالجيسػمة-
الخسالة قابمة لمسخاجعة، يدتصيع القارغ الكتب كالرحف كالسجالت قخاءتيا كإعادة قخاءتيا 

 .كتخديشيا لفتخة شػيمة
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: في مجاؿ االتراؿ الجساىيخؼ، ترل السعمػمات إلى عجد كبيخ عجد كبيخ مغ الجساىيخ-
ككبيخ مغ الجساىيخ غيخ الستجاندة، يسكغ أف تتعجػ الجساىيخ السدتيجفة في االتراؿ 

 .الجساىيخؼ السالييغ
 يدت كبيخة فحدبل: جساىيخ االتراؿ الجساىيخؼ لجساىيخ غيخ الستجاندة كالسبعثخةا   -

بل ىي أيًزا غيخ متجاندة كمتشػعة. ىع في الػاقع مكػنػف مغ مجسػعات األشخاص ذكؼ 
 .الخمفيات كالجيسػغخافيا كالخرائز االجتساعية كالدياسية السختمفة

الجساىيخ غيخ معخكفة شخريا: جساىيخ السدتيجفة مغ االتراؿ الجساىيخؼ غيخ معخكفة 
السختمفة لمجساىيخ كالجيسػغخافيا كالخرائز االجتساعية  شخريا لمشاقل بدبب الخمفية

 .كالدياسية غيخ الستػافقة
السعمػمات مشفرمة: األفخاد الحيغ يقخؤكف الرحف أك يذاىجكف فيمًسا في السدخح أك -

يدتسعػف إلى الخاديػ أك يذاىجكف التمفديػف ىي مػاقف يكػف فييا الجسيػر كبيخ الحجع 
ػية كتكػف شخريتو مشفرمة عغ التػاصل مغ حيث السكاف كغيخ متجانذ كمجيػؿ الي

 .كالدماف
: تشتذخ جساىيخ االتراؿ الجساىيخؼ في مشصقة جغخافية تغصية مشاشق كحجكد شاسعة-

 .كاسعة كغيخ متسخكدة
 ؼ ىػ شكل كاحج مغ أشكاؿ التػاصلاالتراؿ الجساىيخ   االتراؿ يكػف في اتجاه كاحج-

 .ات عمى نصاؽ كاسع كنذخىا عمى عجد كبيخ مغ الجساىيخحيث يتع إنتاج السشتج)اعالـ( 
كعادة  الػسائط الجساىيخية بصيئة كضعيفة: تكػف التغحية العكدية في تأخخ التغحية العكدية

 .(ما يكػف تجفق الخسائل في اتجاه كاحج )مغ السرجر إلى الستمقي
الرحيفة أف يكتب في العادة، كانت ردكد الفعل ضئيمة كمتأخخة بذكل عاـ، يسكغ لقارغ 

 .احجكًدا كمتأخخ رسالة إلى السحخر لكغ يطل ذلظ م
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: تدتخجـ قشػات اإلعالـ التكشػلػجيا الحجيثة. الخاديػ جاـ الػسائط التكشػلػجية الحجيثةاستخ-
ذسل آالت الذخيط كالسيكخكفػنات كاألجيدة التي تعسل عمى رقسشة األمػاج الرػتية التي ي

 .تشذخىا كتتمقى كحجات فظ شفخة األمػاج الرػتية كتعيجىا إلى شكميا الرػتي األصمي
الشذخ الدخيع كالسدتسخ: في مجاؿ االتراؿ الجساىيخؼ، ترل السعمػمات بدخعة كتتػاصل -

 .كىائل مغ الجساىيخ غيخ الستجاندة باستسخار مع عجد كبيخ
الزػضاء: مثل غيخىا مغ أشكاؿ التػاصل، الزػضاء مػجػدة في الدياؽ الذامل. قج 

 .تكػف ىحه الزػضاء دالالت أك محيصية أك ميكانيكية
كسيمة ىامة كضخكرية  يذكل االتراؿ الجساىيخؼ ك في االخيخ يسكغ القػؿ أف       

لشاس في كقت كاحج رغع انتذار بقعتيع الجغخافية، يدتعسل لمػصػؿ إلى شائفة كبيخة مغ ا
، شخيقة أراءىعىحا الشػع مغ االتراؿ لمتأثيخ عمى الجسيػر السدتيجؼ إما بالتأثيخ عمى 

 .تفكيخىع، أك حثيع عمى شخيقة استيالؾ معيشة
 االتراؿ الجساىيخؼ ذك اتجاه كاحج يعشي مغ السخسل إلى السدتقبل، كتغحيتو كيعتبخ     

مغ االتراؿ  العكدية بصيئة لمغاية كىحا عكذ أنػاع االتراؿ األخخػ، لكغ يبقى ىحا الشػع 
 .ميع لمغاية لمسؤسدات كاألشخاص في مختمف السجاالت

 

 

 

 

 

 

 

 



65 
 

 دراسات الجطيهر من خالل نعريات التأثير االعالمي

 ءمعخفة األسباب كرا تيجؼ الىتخابصة مغ أفكار م الميةتتكػف الشطخيات اإلع        

 جات معيشة نتيجة التعخض لػسائل اإلعالـ. ضيػر مخخ  - 

 كضع تشبؤات بخرػص آثار استخجاـ كسائل اإلعالـ عمى األفكار كالسذاعخ كالدمػؾ.  -

 لتي ُيسكغ مغ خالليا الديصخة عمى الشتائج التقميجية الستخجاـ كسائلا الػسائل تفريل  -
 اإلعالـ )أؼ تعطيسيا أك الحج مشيا(.

كضع الباحثػف نطخيات عجيجة لتفديخ اآلثار االجتساعية  مديختيع البحثية،كخالؿ      
ئل بعس ىحه الشطخيات عمى أثخ كسا حيث ركدتػسائل اإلعالـ عمى الشرء. اإليجابية ل

عمى السذاعخ مفة السختثخىا آدمط البعس اآلخخ الزػء عمى اإلعالـ عمى األفكار، بيشسا ي
شيػعا في دراسات جسيػر أكثخ الشطخيات  الدمػؾ. كسشدتعخض فيسا َيمي ك االنفعاالت ك
 كسائل االعالـ.

 1: نعرية التأثير الطباشر )الحقظة تحت الجمج أو الرصاصة الدحرية(

خالؿ الشرف األكؿ مغ القخف العذخيغ، لع يكغ يػجج الكثيخ مغ نطخيات التأثيخ      
مغ خالؿ رؤية  الجسيػرتأثيخ كسائل اإلعالـ عمى  يفدخي السػضػعة. بل كاف اإلعالم

ك ىحا ما . غالبا بالصخيقة نفديا كسائل اإلعالـ في الجسيع تأثيخ تتسثل فينطخية عامة 
ا ليحه الشطخية فإف كسائل دحخية أك الحقشة تحت الجمج. كشبقبشطخية الخصاصة اليعخؼ 

شتج عشج اصصجاميا كيغ أك كالخصاصة الدحخية التي تُسدتيمِ رسائميا داخل ال تزخّ اإلعالـ 
 باليجؼ كحجة في الفكخ كالفعل.

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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خ ة في تبديط الصخيقة التي تؤثبالغ بذجليػـ أف نطخية الخصاصة الدحخية تا يعتقجك         
بيا كسائل اإلعالـ عمى األشفاؿ كالسخاِىقيغ. كحلظ أكضحت دراسات عجيجة أف كسائل 

. كبحلظ لع تعج ىحه الشطخية صالحة حػؿ التأثيخ بالرػرة نفديااإلعالـ ال تؤثخ في الجسيع 
 .اإلعالمي

 1:التثقيف نعرية

كاقع  تغيخف لػسائل اإلعالـ أ تذيخ نطخية التثكيف الى فكخة ججيجة حيث يسكغ         
يعتبخ ا ليحه الشطخة، ق(. فصب1994دتيمكييا. )جيخبشخ كجخكس كمػرجاف كسيشيػرييمي، م

كسمػكيات تتساشى مع ما  معتقجاتكدبيع كل مذاىجييا كت تثقفقػة كمية الػجػد  فديػف التم
عمى نحػ ال يختمف عغ الخصاصة الدحخية. إال أنو بعكذ اآلثار السباشخة  فيوعخض ي

تػليج  فكخةتي تفتخضيا نطخية الخصاصة الدحخية، فإف مشطػر التثكيف يصخح كالقػية ال
ذاىجكنو يفديػف في أقػػ صػره عشج مغ حيث يكػف تأثيخ التم ،الػقت معكجيات الشطخ 

ج أف السذاىِجيغ األعمى ُيعتق ك ىحا مقارنة بأكالئظ االقل استخجاما لو. حيث؛ باستسخارية
ف تتساشى برفة أكبخ مع عالع َيعتشقػف معتقجات كمػاق ةليحه الػسيمة السبيخ  ااستخجام

 فعمى سبيل السثاؿ .ف. بل إف العجيج مغ الجراسات قجـ أدلة تجعع ىحا االعتقادفديػ التم
فديػف أكثخ عخضة السخاِىقػف الحيغ ُيذاىجكف القجر األكبخ مغ السحتػػ الجشدي عمى التم

عمى مذاىجة أفالـ العشف ك الجخيسة ىع ، ك الحيغ يػاضبػف مسارسة الجشذ العارض تقبلل
 االكثخ استعجاد البجاء الدمػؾ العجكاني في اشار عالقاتيع االجتساعية.
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عكذ كال ع الرجػ كالتصبيع. كيضيف إليو مفاليأمشح أكؿ شخح لسشطػر التثكيف،      
جات الػاقعية عشج التأثيخ في السعتق فديػف كمػاقف الحياةىحيغ السفيػميغ التفاعل بيغ التم

ؤية متقاربة كػف فيو مذاىجك التمفديػف بكثافة ر يذيخ التصبيع إلى مػِقف ك يكالدمػكيات. 
فإف   عطع مػاقف الحياة الػاقعية. فسثال برخؼ الشطخ عغ مدتػػ الجخلخ بجرجة أقل بستتأث

ا يخز معجالت الجخيسة في فيس السعتقجات نفديايعتشقػف  الجائسػف فديػف مذاىجؼ التم
بخ أف تجارب الحياة الػاقعية ليا التأثيخ األك أصحاب ىحه الشطخية عتقجيفي السقابل . أحيائيع

 .لمتميفديػف  تعخضاعمى السعتقجات الذخرية كمػاقف السذاِىجيغ األقل 

ك ىحا ما مغ اآلثار التثكيفية  تفاقعأف  سكغ لتجارب الحياة اليػميةي مغ جية أخخػ،        
ق درجة مغ التذاُبو بيغ تجارب الفخد لكي َيحجث الرجػ يجب أف تتحق كبالرجػ.  يعخؼ

حيث يصابق السذاىجكف بيغ ما تعخضو شاشة فديػف. التم السعخكضة عمى الػاقعية كتمظ
لتثكيفية )أؼ . يتشبأ مفيـػ الرجػ بأف اآلثار االتمفديػف ك بيغ ما يػجج في كاقعيع الحكيقي

فديػف كالسعتقجات الذخرية( يكػف في أشج حالتو االتفاؽ بيغ السعتقجات السعخكضة عمى التم
ك ػ تميفديػنيا أكثخ إثارة يذاىجكف محتػ . ك فياعاشعشج األفخاد الحيغ: ىع أكثخ نذاًشا 

 عجكانية.

 يذاىجكف السحتػػ نفدومشطػر التثكيف كجػد عجد كبيخ مغ الشاس  ك بشاء عميو يتصمب     
جيخبشخ ىحا ما أشار اليو  مغ أؼ كسيمة إعالـ أخخػ. استخجاما كثخ األ باعتباره فديػف التم في

لعذخيغ عشجما كانت معطع السشازؿ مغ دكف كضع نطخيتو في سبعيشيات القخف االحؼ 
تميفديػف أرضي مجفػع أك فزائي. ففي ىحه السخحمة مغ التاريخ لع يكغ يػجج أؼ مشفح عاـ 

 1بسميارات الجكالرات. حاجج صشاعة ألعاب الفيجيػ التي درت أرباعمى اإلنتخنت، كلع تػ 
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يخ مغ خالؿ كسائل إعالـ غيخ كألنو أصبح مغ السسكغ اآلف الػصػؿ إلى جسيػر كب      
مشطػر التثكيف عمى مجسػعة متشػعة  تع تعسيعفقج  )نقرج ىشا شبكة االنتخنيت(فديػف،التم

خكنية ك مشرات التػاصل الجردشة االلكتمغ كسائل اإلعالـ كألعاب الفيجيػ كالسػسيقى 
 .االجتساعي ك التفاعالت العابخة لمقارات

أدلة عمى اآلثار التثكيفية السختبصة بسسارسة   (فاف مييخلػ كفاف ديغ بمػؾ)كجج  ك قج      
ذف تالـز إلعجادية. كعمى كجو التحجيج، اكتألعاب الفيجيػ العشيفة بيغ أشفاؿ السخحمة ا

جيػ العشيفة كإدراؾ انتذار جخائع العشف. كمغ الالفت، في إيجابي بيغ مسارسة ألعاب الفي
لحا ربسا  .ألقػػ كانت مذاىجة السحتػػ التمفديػني العشيف، أف اآلثار التثكيفية انفديا الجراسة

 فديػف ىػ السرجر الخئيدي لآلثار التثكيفية عمى يكػف التما في شخحو فقج كاف جيخبشخ محق
رؼ إجخاء مديج مغ األبحاث لكياس حجع اآلثار التثكيفية . لكغ مغ الزخك اشئةالشاالجياؿ 
 .ظنتيجة لشػع اإلعالـ الُسدتيم باعتبارىا

أحج أشيخ نطخيات التأثيخ اإلعالمي في  أك الغخس الثقافي لقج كاف مشطػر التثكيف     
. لقج اخ امشة كراء ىحا التأثيخ إال مؤخصخح تفديخات لآلليات الكلكغ لع تالعقػد الثالثة األخيخة 

اعتسجت األبحاث التي تؤيج مشطػر التثكيف بذجة عمى تقجيخ السذاركيغ الحتسالية األحجاث، 
ما. كبحلظ فإف العػامل التي رات في مشصقة قػع ضحية أك انتذار تعاشي السخجكاحتسالية الػ 

أنو إلى  2001العاـ . كقج أشار شخـك كبيذاؾ الكيع الثقافيةخ بجكرىا في تؤثخ في التقجيخ تؤث
ر جيخبشخ التثكيفي: شبشي عمييا مشطػ يلسعالجة السعمػمات  استخشاديويػجج ثالث كضائف 

 .خ ككضيفة السحاكاة ككضيفة التسثيلكضيفة التػاف
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سكغ بيا استخجاع السعمػمات مغ قجيخ مبشي عمى الديػلة التي يالتخ أف تخػ كضيفة التػاف    
ا مغ األحجاث األكثخ صعػبة في عتَبخ األحجاث الستحكخة باعتبارىا أكثخ شيػعالحاكخة، حيث ت

سيمػف إلى السبالغة في تقجيخ حػادث القتل كالدخقة، لتحكخ. فسثال، بيشت البحػث أف الشاس يا
ػرة. ككحلظ فإف دتخِجعػا الجخائع السذيف دكف مجيػد أف ييا أنيع يدتصيعػ ألسباب مغ بيش
)أؼ ميسة( في أذىاف       التمفديػف تريخ بارزة شاشة كركدىا عمى راألحجاث الستكخ 

 خىا.كبحلظ تديج سيػلة تحكالسذاِىجيغ، 

أما كضيفة التسثيل فتقػؿ إف التذابو في الرفات بيغ حجث كبيغ ذكخػ نسػذج أكلي       
كالشسػذج، ألفزل في شيء معيغ( تؤثخ عمى التقجيخ. فكمسا زاد التذابو بيغ الحجث )السثاؿ ا

إف األحجاث التي ف زاد االحتساؿ الُسترػر لػقػع الحجث. كأخيخا، كفي ضػء كضيفة السحاكاة
كيحجث التأثيخ التثكيفي ألف  .ترػر أف احتساؿ كقػعيا ىػ األكبخيا بديػلة يميسكغ تخي

يات القائسة أكثخ ز الحكخيات السغخكسة، كيجعل الحكخ تخؾ ذكخيات كُيعد تػػ اإلعالمي يالسح
حجاث ع كمغ خالؿ الػضائف السحكػرة أعاله فإف تقجيخات كقػع األكمغ ث .عخضة لالستعساؿ

  (.عالع اإلعالـ)رىا التفاؽ مع االحتساالت التي يرػ سيل لكاحتساالت العالع الحكيقي ت

 1:اإلدراؾ االجتساعيالتعمع االجتساعي كنطخية نطخية 

، 1965نطخيتا التعمع االجتساعي كاإلدراؾ االجتساعي عمى يج ألبخت بانجكرا )ضيخت      
(. ككانت األكلى كاحجة مغ أكثخ نطخيات التأثيخ اإلعالمي السقتبدة في العرخ 1986
. اتشخَح تأثيخ اإلعالـ عمى اكتداب معطع الدمػكي« التعمع» بدبب ارتباشيا بفكخة ،الحجيث

بعبارة مبدصة، تقػؿ نطخية التعمع االجتساعي إف الدمػؾ استجابة مكتدبة ناتجة عغ ك 
 .لمعالع االفخاد مالحطات

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 عبج نيڤيغك  مججؼ الخحسغ عبج تخجسة، ء: تأثيخ كسائل اإلعالـ عبخ مخاحل الشسػاإلعالـ كالشر ،كيخش جيو ستيفغ-1
 125، ص2010مؤسدة ىشجاكؼ،، الخؤكؼ
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فكخة إضافة نطخية لعسل بانجكرا الدابق لتعكذ  فتسثلتساعي أما نطخية اإلدراؾ االج      
لمبيئة، كأنو يػجج تأثيخات إدراكية كعاشفية « استجابة»أكثخ مشو « اختيار»أف الدمػؾ مفادىا 

 .كتحفيدية عمى الدمػؾ

 1:نعرية التعمم االجتطاعي-

طة سػف بسالحيتعم ع االجتساعي عمى أف األشفاؿ كالسخاىقيغكتشز نطخية بانجكرا  لمتعم     
ألبحاث أضيخت ا فسثال .ييا باسع التعمع بالسالحطةذار إلسمػكيات اآلخخيغ، كىي عسمية ي

 ، يقمجت كيعج بالفشػف القتالية العشيفةرػر مغامخاأنو بعج مذاىجة بخنامج تمفديػني حخكي ي
 لسذاىج.في ات التي رأكىا الخكالت الصائخة كالمكسات كالرجاألشفاؿ في مخحمة السجرسة ا

شت تمظ األنذصة تزس مكتدبةكبيشسا مثمت حخكات الكاراتيو لبعس األشفاؿ سمػكيات ججيجة 
ا لشطخية التعمع االجتساعي، فإف التبعات ا. كشبقفة مدبلمبعس اآلخخ استخجاـ حخكات معخك 

ا ألفعالو، فإف سغ عجمو. فعشجما يمقى الشسػذج دعخ في تقميج الدمػؾ السالحع متؤث
ىحه الدمػكيات تمقت السذابية يكػف احتساؿ اتباعيا في الػاقع أكثخ مسا إذا الدمػكيات 

 العقاب.

ؾ السالحع ججيخ بالحكخ أنو عشجما ال تػجج ردكد فعل معارضة لمفعل السعخكض، يجر       
ذاىجة فيمع قريخ فيو ضخب كركل أنو بعج م كجج بانجكرا أف الدمػؾ مقبػؿ ضسشيا. فسثال

ؿ في مخحمة ما قبل السجرسة مية بالستيكية قابمة لمشفخ، فإف األشفاكصياح مغ الكبار لج
 جكف ىحه الدمػكيات في حالتيغ: يقم

 .دعع الشساذج في أفعاليا القتالية ( أ)

 فعٍل معارض لمشساذج. أال يرجر رد  ( ب)

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ا كافخة كاإلنتخنت كغيخىا لمذباب فخص قجـ ألعاب الفيجيػ كالتمفديػف كالخسـػ اليدليةت         
مة يذاىج األشفاؿ طخ عغ نػع كسيمة اإلعالـ السدتخجلمتعمع بالسالحطة. فبرخؼ الش

اب أك ال تمقى أؼ تبعات حطى بالتأييج أك بالعقت في اإلعالـ تػف باستسخار شخرياكالسخاىق
٪ مغ أعساؿ العشف غيخ القانػنية التي 10حػالي  فعمى شاشة التمفديػف مثال، يسخّ  .ألفعاليا
أك  خ صفات الذخريةتؤث ىشاك . ٪ مشيا السكافأة32دكف عقاب، كيمقى  (األبصاؿ)َيختكبيا 

 تقميج الدمػكيات السالحطة. ا في احتساليةشسػذج كخرائز الدمػؾ السعخكض أيزال

 ك الجحابةقة ػكيات اإلعالمية السشس يديج احتساؿ تقميج األشفاؿ كالسخاىقيغ لمدمفسثال      
كسا أف التعمع بالسالحطة يتستع بقػة خاصة عشجما ترجر الدمػكيات السعخكضة عغ أفخاد 

أك مغ سغ أكبخ  نفدو مغ الدغ المث ىؤالء االشفاؿ ك السخاىقػف ك يذبيػنيع،يختبط بيع 
ح نطخية التعمع االجتساعي كيف ديخ كيفية اكتداب الدمػكيات، تػضكبجانب تف .قميال

ح في إشباع فأكال: تدتسخ الدمػكيات عشجما تشج .عبخ الػقت السكتدبةتدتسخ الدمػكيات 
 اجانب مثال «التفخد» بنفديا بشفديا. فإف كاف الذعػر  ثع تعدزاحتياجاتشا الذخرية، كمغ 

االستساع أخخػ مثل  سمػكيات  يسارسقج  الجسيػر الستعخضشفذ، فإف ال جػانب مغ اميس
ثانًيا: تدتسخ الدمػكيات عشجما تحطى بالقبػؿ  كاإلحداس بالتفخد. تعدز راقرةلسػسيقى 

 االجتساعي مغ قبل األقخاف أك تحطى بجعسيع الطاىخ.
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 1:نعرية اإلدراك االجتطاعي -

نتيجتاف لمتشطيع خ البذخؼ دراؾ االجتساعي عامة: إف التكيف كالتغيتقػؿ نطخية اإل         
كالدمػؾ الزابط لمحات، كليذ مجخد رد فعل لسػاِقف البيئة الحاتي االستباقي  لالحاتي كالتأم

، مخىػنة عسمية اكِتداب الدمػؾ كإبقائو فإفحة، لجاخمية. كفي ىحه الشطخية السشقكافع اأك الج
أف  تخػ الشطخيةكسا  اتحاد العػامل الجاخمية ألفخاد الجسيػر مع عػامميع الخارجية البيئية.ب

سالة الكامشة في فاؽ بيغ الشفذ الفاعمة كالخ تأثيخ البيئة عمى الفخد يبمغ ِذركتو عشجما يحجث ات
اُبو بيغ عشجما تختِفع درجة التذالجساىيخ ديج تأثيخ اإلعالـ عمى سمػؾ لحا ي .البيئة الُسحيصة

عخكض عمى الذاشة مقارنة بالتأثيخ عشجما ال تػجج لجاخمية لمفخد كمحتػػ الدمػؾ السكافع االج
 ىحه العػامل في البيئة السحيصة.

 :الظطهذج العطهمي لهسائل اإلعالم

تعج كل الشطخيات السحكػرة باستثشاء نطخية اإلدراؾ االجتساعي محجكدة في نصاقيا      
 فتخكد ارة تخكد عمى العػاشف السختبصة باالستثارة، أما نطخية التثكيف فشطخية انتقاؿ اإلث

عمى اإلدراؾ، كأما نطخية التعمع االجتساعي فتشاقر دكر السالحطة في اكتداب الدمػكيات. 
كرغع أف نطخية اإلدراؾ االجتساعي تخػ أف الدمػؾ يتأثخ بعػامل عجة، فيي ال تقجـ تفديخا 

بيا السجركات كالعػاشف كالدمػكيات كالجكافع في عسمية اتخاذ مفرال لمكيفية التي تؤثخ 
 .كمغ ثع الدمػؾ. كىشا يأتي دكر الشسػذج العسػمي لػسائل اإلعالـ ،القخار

لجػ  مغ أجل بياف تأثيخ اسِتيالؾ اإلعالـ عمى األفكار كالسذاعخ كاإلثارة كالدمػؾ     
عالـ بيغ الشطخيات الدابقة عميو ، يجسع الشسػذج العسػمي لػسائل اإلالجسيػر الستمقي

 )باستثشاء نطخية الخصاصة الدحخية( في نسػذج كاحج. 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػذج العسػمي لػسائل اإلعالـ ندخة تصبيكية مغ الشسػذج العاـ لمدمػؾ يسثل الشس ك     
تتفاَعل  ،العجكاني الحؼ كضعو أنجرسػف كبػشساف. كشبقا لمشسػذج العاـ لمدمػؾ العجكاني

ُيسِكششا أف نتشاكؿ ك خ في الدمػؾ العجكاني. السجخل كالسدارات كالشتائج دكريا لُتؤث متغيخات
 . مغ خالؿ ىحا السخصط:إلعالـ بتفريل أكبخالشسػذج العسػمي لػسائل ا

 
 .2002الشسػذج العاـ لمدمػؾ العجكاني السرجر: أنجرسػف كبػشساف 

 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ات الذخز مغ تمظ خ ف متغيالسجخل مغ الذخز كالسػقف. كتتألتغيخات ف متتأل      
 .لمترخؼ بذكل معيغخ عمى استعجاد الفخد خرائز السختبصة بالذخز التي تؤثال

ت ا كالدمػكيات كالسعتقجاالسػجػدة مدبقغ ىحا الستغيخ العػامل البيػلػجية السدتقخة كيتزس
ذيخ إلى عمى الدياؽ؛ حيث تخات السػقف فتعتسج أما متغي كخرائز الذخرية كالشرػص.

 تغيخالتعامالت السبشية عمى البيئة السحيصة ككحلظ العشاصخ العامة ضسغ تمظ البيئة كمع 
خ يا األشفاؿ كالسخاىقػف يطل متغيخ الذخز ثابتا، لكغ َيتفاكت متغيالدياقات التي يػجج في
 .السػقف بتغيخ الدياؽ

الشاتج عغ  ج العسػمي لػسائل اإلعالـ )كالشسػذج العاـ لمدمػؾ العجكانيا لمشسػذكشبق     
السػقفية برفة غيخ مباشخة  خات( تتأثخ ُمتغيخات الذخز كالستغيالتعخض لسذاىج العشف

لعاشفة كاإلثارة كاإلدراؾ. ف مغ ثالثة مدارات: الجاخمية الحالية لمفخد كىي تتكػ خ الحالة ابتغي
دتحَزخ نتيجة السجخالت. كيذيخ االت السداجية كالعػاشف التي تلحل السدار العاشفي ايفر

ؼ إثارة مشتقمة ناتجة مدار اإلثارة إلى السدتػيات الحالية مغ االستثارة الفديػلػجية ككحلظ أ
 خات الذخرية كالسػقفية.عغ الستغي

كبسا أف ع السػقف الحالي. خ مدارات الحالة الجاخمية، يكيبعج معالجة السعمػمات عب       
ا فإف عسمية التقييع قج تشحاز تبع ػا بالفعل،كة كنقل اإلثارة كما شابو قج تسالتسييج كتفعيل الذب

عكذ القخارات الخاصة باختيار الدمػؾ كما يمي ذلظ مغ ؿ الحالة الجاخمية. كعميو، فقج تلسيػ 
سعمػمات مغ خالؿ تخح إال بعج تقييع الال يتفعيمو ىحا االنحياز. إال أف قخار تفعيل سمػؾ ما 

 عسميَتيغ لمتقييع: عسمية فػرية كأخخػ متأنية.

تكيذ عسمية التقييع الفػرية السذاعخ السحدػسة كنػايا األشخاؼ السذتخكيغ في السػقف       
تمقائية كغيخ كاعية، كإف استسخت عسمية  الحالي كأىجافيع. كحلظ فإف عسمية التقييع الفػرية

التقييع التي أصبحت اآلف كاعية كخالؿ إعادة الفعل التمقائي.  ييا، فديمالتقييع دكف تسحيز
القخارات  دتخجعيجخؼ البحث عغ معمػمات ججيجة، كيعاد تقييع سبل الترخؼ السسكشة كت

 ذار إلى الدمػؾ الشاتج عغ إعادة التقييع بالفعل الستأني.الدابقة إلى الحىغ. كي

 



75 
 

 خاتسة:

  تفديخلشا معخفة ك تيح سة جسيػر كسائل االعالـ، يك في الشياية يسكغ القػؿ أف درا      
ك مغ جية أخخػ  ،مرادر الدمػكات الفخدية ك الجساعية لجػ الفئات السختمفة، ىحا مغ جية

التي تزسغ التفاؼ الجسيػر  السزاميغ ك الخسائل االعالمية بإعجاديدسح لػسائل االعالـ 
تبقى  ،تفكيظ شيفخة الجساىيخطخية عمى ن دراسة أكقجرة أؼ  ثع إف كالديصخة عميو.  حػليا

كالشطاـ  ،محجكدة ألنيا تختبط بدمػكات اندانية تختمف ك تتغيخ بفعل السعصيات البيئية
فإف تحقيق  ،. ك عميوك كحلظ الشطاـ االقترادؼ ،الدياسي ك الشطاـ االجتساعي ك الكيسي

ي الجقة ك السػضػعية يتشاسب مع تػخ السخجػة مغ دراسة الجسيػر ؤلىجاؼكسائل االعالـ ل
 في تشاكؿ عشرخ الستمقي في السعادلة االترالية التي شخحيا ىاركلج السػيل.
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