
 

 وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي
 3جامعة الجزائر

 كل�ة علوم اإلعالم واالتصال
 قسم علوم االتصال

 
  للتأهیل الجامعي لرت�ة األستاذ�ة مطبوعة بیداغوج�ة

 

 

 
 
 

 السنة األو�� ماس��  تخصص اتصال جماه��ي 
 

 

 
 بن لعالم سمهان الد�تورة:اعداد  

 
 

 
 
 

 2022-2021 السنة الجامع�ة 

 

 نظر�ات االتصال الجماهیري وحدة   
 
 

 
 



 

 وزارة التعل�م العالي وال�حث العلمي
 3جامعة الجزائر

 كل�ة علوم اإلعالم واالتصال
 قسم علوم االتصال

 
 

 مطبوعة بیداغوج�ة للتأهیل الجامعي لرت�ة األستاذ�ة 
 

 

 

 
 

  السنة األو�� ماس��  تخصص اتصال جماه��ي 
 

 

 
 بن لعالم سمهان :الد�تورةاعداد 

 
 
 

 
 

 
 2022-2021السنة الجامع�ة  

 نظر�ات االتصال الجماهیري وحدة 
 
 

 
 



 التعر�ف �الوحدة 

تخصص  1نظر�ة االتصال الجماهیري من الوحدات السنو�ة المدرجة لطل�ة ماستر
اتصال جماهیري ووسائط جدیدة، وهذا للتعرف على نظر�ات االتصال في میدان علوم 
اإلعالم واالتصال. إذ تعتبر من أكثر المواض�ع أهم�ة وتعقیدا في مجال ال�حث 

دم في �افة مجاالت الح�اة.  أضف االتصالي، خاصة أن وسائل االتصال أص�حت تستخ
إلى ذلك أضحت هاته الوسائل إحدى العمل�ات التي �حصل األفراد من خاللها على فهم 
ذاتي للواقع االجتماعي، لذا تظل هذه العمل�ة موضوعا لل�حث، ومع تزاید استخدام هذه 

 ة. الوسائل في ح�اة األفراد �ص�ح الدور الذي تلع�ه في بناء الواقع أكثر أهم�

من هنا الحاجة لالتصال ازدادت في عصرنا الحالي، فقد أص�حنا ال نستغني عن 
المعلومات التي تح�ط بنا من �ل جانب. فحاجة اإلنسان للمعلومات أص�حت ضرور�ة 
جدا �حاجتنا للهواء أو الطعام.  و�ذلك أص�ح االتصال ضرورة إنسان�ة �حتة في ح�اتنا 

التي شهدتها تكنولوج�ا االتصال، استغلت أغلب�ة الدول الیوم�ة، ومع التطورات المذهلة 
وسائل االتصال إلقناع و�خضاع الجماهیر و�سب تأییدهم.  وهنا فقد استخدمت هذه 
الدول وسائل اإلعالم �شكل هادف لكسب رضا الجمهور حتى ال تستخدم العنف لتنفیذ 

 س�استها المختلفة.  

ظر�ات االتصال الجماهیري التي و�ناء على ما سبق تهدف الوحدة إلى عرض ن
، ور�طها �األصول النفس�ة واالجتماع�ة التي 20أفرزتها ال�حوث خالل القرن العشر�ن 

علوم اإلعالم واالتصال، �علم االجتماع، علم النفس، و أنتجتها العلوم اإلنسان�ة السا�قة 
ختلف علم النفس االجتماعي. ومن جهة أخرى یهدف المق�اس إلى تزو�د الطالب �م

االتصال من فترة نشأتها إلى الوقت الراهن. فهو عمل یهدف  التقس�مات الخاصة بنظر�ات
إلى المساهمة في التكو�ن النظري للطالب، وتعل�مه التفكیر حول التطور في االتصال، 

 وتطور المعارف الخاصة بنظر�ات االتصال و�ناء إرث حول هذه النظر�ات. 

 
 



ال�حث�ة  وتؤصل علم االتصال ونثبت منهجیته إن دراسة نظر�ات االتصال تؤسس
والنظر�ة، �ّلما تقدمتا في األ�حاث في �شف معالم علم االتصال �ّلما أسسنا أر�ان هذا 

قبل ذلك خاضعا لعلم الس�اسة. ومن هذا المنطلق تأتي هذه  نالعلم الحدیث الذي �ا
اقي العلوم االجتماع�ة الوحدة لتساهم في شرح فلسفة هذا العلم الذي أخذ ینمو و�نافس �

والنفس�ة، خاصة أن دراسة االتصال تفتح اآلفاق نحو دراسة اإلنسان وما یتعرض له من 
، لذلك علینا أن نتعمق �ثیرا في دراسة هذا التخصص الحدیث هسلو��اتمؤثرات تتحكم في 

 ونفكك عناصر العمل�ة االتصال�ة حتى نتمكن في النها�ة من استخدام هذا العلم لصالح
 اإلنسان. 

من خالل هذه المحاضرات توصلنا إلى أنه ال توجد نظر�ة واحدة بل عدة نظر�ات 
�سبب تداخل العلوم اإلنسان�ة مع علم االتصال. لذلك سنحاول التعرض إلى مختلف 

 النظر�ات حسب البرنامج التالي: 
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 : مفهوم النظر�ةاألولى المحاضرة

 قدمةم

قبل أن نتطرق إلى أبرز نظر�ات االتصال، البد أن نعرج على جملة من المفاه�م 
على رأسها تعر�ف النظر�ة العلم�ة ثم النظر�ة االتصال�ة. المحاضرة ع�ارة عن مدخل 
مفاه�مي یتضمن المصطلحات المتعلقة والمرت�طة بنظر�ات االتصال، بهدف تمكین 

 النظر�ة لعلوم االعالم واالتصال.  الطالب من است�عابها حیث تشكل الخلف�ة

 تعر�ف النظر�ة-1
البد من اإلشارة في البدا�ة إلى عدم وجود تعر�ف شامل وواحد للنظر�ة، فكل �احث 
انطلق في تعر�فه للنظر�ة من بیئته ونظرته لألش�اء المح�طة �ه. وتتعلق النظر�ات دائما 

 داخلي أي تفكیره الخاص.  �عالقة اإلنسان ل�س �عالمه الخارجي فقط، لكن �ما هو

�حمل في داللته معنى التأمل  جاءت من النظر، والنظر هو رؤ�ة األش�اء قصدا لغة:
 والمالحظة العقل�ة

وتشیر المصادر المتخصصة �ال�حث العلمي �أن مصطلح النظر�ة درج على  إصطالحا:
 1ألسنة الناس �أنها شيء ذو ق�مة عمل�ة حق�ق�ة. 

یر�ط المنطلقات �النتائج، تقوده م�ادئ عقل�ة، �السبب�ة  النظر�ة هي بناء فكري 
والحتم�ة، �حیث تكون قادرة على �شف العالقات الوظ�ف�ة بین الظواهر وتفسیرها 

 وتوض�ح الم�ادئ والقوانین المنظمة لها، مما قد �سمح �التنبؤ أو التحكم في الظاهرة. 

توضح عالقة األثر �السبب بین المتغیرات، وذلك بهدف  النظر�ة في األ�حاث العلم�ة:
 2الشرح أو التنبؤ �ظواهر معینة

 . 26-25، القاهرة، ص2014، مؤسسة هنداوي للتعل�م والثقافة، 1ط حر�ة الفكر وأ�طالها في التار�خ،سالمة موسى، 1
 . 94، ص1982، المكت�ة األكاد�م�ة، 5، طأصول ال�حث العلمي ومناهجهأحمد بدر، 2
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أما الد�تور أحمد بدر �عتبر النظر�ة مجموعة من الب�انات والمعلومات المترا�طة، 
وعلى أساسها �مكن  التي �مكن أن تولد االفتراضات، التي یتم اخت�ارها �المقای�س العلم�ة

 1لسلوك. وضع التنبؤات عن ا

 على ضوء هذا التعر�ف فإن مفهوم النظر�ة یبتعد عن مجال ال�حوث الوصف�ة. 

 :النظر�ة االتصال�ة-2
أما �خصوص النظر�ات االتصال�ة فإنه ال یوجد �ذلك نظر�ة اتصال�ة واحدة متفق 
علیها وعلى ��ف�ة عملها أو تأثیرها على الجمهور بین ال�احثین في حقل االتصال. إنما 

عدة نظر�ات تقدم تصورات عن ��ف�ة سیر العمل�ة االتصال�ة، وفي الوقت ذاته یوجد 
 تساعد هذه النظر�ات على توج�ه ال�حث االتصالي إلى مسارات مناس�ة.  

فالنظر�ة االتصال�ة تجسد �شكل فّعال تطب�قات وسائل االتصال في المجتمع، �ما 
األخیر على وسائل االتصال أو توضح ما تحدثه من تأثیر على الجمهور أو تأثیر هذا 

الرسائل اإلعالم�ة، بل یتجاوز األمر أحینا تقد�م تصورات مستقبل�ة عن المتغیرات 
االجتماع�ة المحتملة وتأثیرات وسائل االتصال علیها. نظر�ات االتصال هي تلك 
النظر�ات المفسرة للعمل�ة التفاعل�ة التي تحدث بین الجمهور ووسائل اإلعالم على 

ف أنواعها.  ومن هنا فإن النظر�ات االتصال�ة هي تلك ال�حوث والدراسات التي اختال
 تتعلق �عناصر العمل�ة االتصال�ة سواء ما یتعلق منها �المرسل أو المستقبل أو الوسیلة. 

 النظر�ة االتصال�ة من خالل مجموعة من ال�احثین-3
ا هاما في �تا�ه آثار االتصال لقد قّدم عالم النفس األمر�كي �البر نّص  جوز�ف �البر:-أ

الجماهیري مؤ�دا ف�ه ما یلي: ال �كون االتصال الجماهیري س�ا �اف�ا وضرور�ا في 
 إحداث التأثیرات اإلعالم�ة. 

و انطلق �البر من مجموعة من الم�ادئ في ا�حاثه المتعلقة بتأثیرات االتصال، 
 نذ�رها ف�ما یلي: 

 . 28، ص1982، دار المطبوعات، الكو�ت، االتصال �الجماهیر ما بین اإلعالم والدعا�ة والتنم�ةأحمد بدر، 1
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ن الجمهور سلبي و�التالي یتم التأثیر �سبب *اإلفتراض السابق لكالبر ینطلق من أ
 االتصال الجماهیري. 

*لكن هذه المقولة طرحت عدة تساؤالت، �حیث أص�ح هناك شك في أن التأثیرات 
 اإلعالم�ة مصدرها االتصال الجماهیري. 

 *كالبر یؤ�د أن حق�قة التأثیر اإلعالمي ل�س موجود في االتصال الجماهیري 

*هذه المقولة وضعت حدا للتأثیر الم�اشر لوسائل االتصال، قد �كون االتصال 
الجماهیري سب�ا في إحداث التأثیرات اإلعالم�ة لكن هناك أس�اب أخرى �جب ال�حث 

 فیها، فنظر�ة التأثیر الم�اشر اص�حت محل مضار�ة وشك. 

هي: المضار�ة والتشك�ك في األش�اء السا�قة التي �ان �عتقد أنها  النظر�ة عند �البر
 ومطلقة.  حقائق ثابتة

من أشهر التعار�ف الخاصة بنظر�ات االتصال، فهو یتمیز �الدقة  �عتبر: �ارل بو�ر -ب
 والوضوح، �ما �ظهر على أنه ینطبق على �ل الحاالت بدون استثناء. 

ة ومؤسسة على مقدمات متسقة ومترا�طة النظر�ة حسب بو�ر هي معرفة موضوع� 
 واالخت�ار.   وصح�حة وقابلة للدحض

 مجموعة متسقة من الفرض�ات النظر�ة عند بو�ر:

 ونقصد �متسقة أنها: 

 * فرض�ات موضوع�ة 
 *منطق�ة

 * قابلة للتكرار 
 مكن لنا دحضها أو إ�طالها �حجة�* 
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هي استراتج�ة  النظر�ةن من الفالسفة المعاصر�ن �فرنسا. یرى أ م�شال فو�و:-ج
السلطة، هذه االسترات�ج�ة تستدعي المالحظة والمصالح االجتماع�ة والس�اس�ة. فال �مكن 

 ضمان دقة المالحظة بل البد من طرح سؤال جوهري لماذا نالحظ؟

ال وجود لمعرفة بر�ئة مفصولة عن المجتمع ومصالحه، نحن نمتلك المعرفة ألنها 
حددة. هذا ال �عني أنها ل�ست ذات ق�مة، فهو �عترف �ق�متها معلقة �مصالح اجتماع�ة م

فكّلما �انت المعرفة مبهرة �ّلما �انت المصالح التي تحملها أكثر أهم�ة. �ّل معرفة لها 
 تعطي لها قاعدة قو�ة.  عالقة �السلطة تنتج معرفة قو�ة

دخلوا �أكثر النظر�ة حسب فو�و: أشكال للمعرفة المنظمة التي تسمح لألقو�اء �أن یت
 فعال�ة و�أكثر استراتج�ة في الواقع. 

 هناك نوعان من المعرفة : 
 معرفة في خدمة السلطة-
 اسلطة معرفة ضد-

فیلسوف أمر�كي من أصل نمساوي. العلم عند �وهین ال �مر �طر�قة  توماس �وهین:-د
 تراكم�ة بل بنیو�ة لكي �صل إلى الحق�قة. 

 أو البراد�غم لذلك النظر�ة عند �وهین األنموذج

 :األنموذج

 مجموعة من االتجاهات صالحة لعقد معین. -
التوجهات واالتجاهات والمواض�ع والمناهج التي �عتقد مجموعة من ال�احثین أنها -

 صالحة لفترة معینة. 
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 المحاضرة الثان�ة: ظهور وتطور نظر�ات االتصال

 مقدمة
إن تار�خ االتصال ونظر�اته بدأت مع قصة تطور وسائل االتصال، إذ ترت�ط 
النظر�ات �أ�حاث علم االجتماع. إذا عدنا إلى الدراسات المتعلقة بنظر�ات االتصال 
وخاصة اآلراء التي انطلقت من أفكار أفالطون وأرسطو، فقد ناقش أفالطون الدعا�ة من 

ل�ة تهدف إلى التأثیر على عقول الجماهیر والس�طرة خالل الخطا�ة، �اعت�ارها رسالة اتصا
على سلو�هم.  و�المقابل فإن أرسطو درس أنماط االجتماع�ة التي �انت قائمة بین المدن 

 اإلغر�ق�ة. 

أما الدراسات الحدیثة رّ�زت على وظائف وسائل االتصال، وفي هذا الصدد نجد 
ل نظر�ته التي تناولت ر�ائز عمل�ة من خال 1984قبوال لما جاء �ه هارولد السو�ل سنة 

 االتصال، من؟، ماذا �قول، لمن، �أي وسیلة، �أي تأثیر. 

فظهور وتطور وسائل االتصال وانتشارها ما هو إال نت�جة لظهور المجتمع 
الجماهیري الذي تكون نت�جة لحدث إنساني وتار�خي هام هو الثورة الصناع�ة، هذا 

أو ما �سمى جمهرة الوجود االجتماعي.  و �ما أن هذه  التحول أوجد المجتمع الجماهیري 
الوسائل وجدت في فترة تحول عرفتها المجتمعات الغر��ة تحدیدا بتحول نمط ح�اتها ونوع 

 عالقاتها مع االسرة فتحولت إلى العزلة واالنطواء وظهور ما �سمى �الحشد المعزول. 

�نت�جة حتم�ة لهذه التحوالت،  أما �النس�ة للنظر�ات التي ظهرت في تلك الفترة �انت
فظهرت نظر�ة القذ�فة السحر�ة ثم تلتها نظر�ة أخرى لها عالقة �التطورات االجتماع�ة 

عموما �مكن استعراض هذه النظر�ات عبر قاف�ة التي عرفتها المجتمعات.  و والس�اس�ة والث
�ة وهو تقس�مها إلى فترات تار�خ�ة مرت�طة �عنصر مهم من عناصر العمل�ة االتصال

 الجمهور. 

 مراحل تطور نظر�ات االتصال-1
 من العشر�ة األول من القرن الماضي إلى بدا�ة الحرب العالم�ة الثان�ة  المرحلة األولى:

7 
 



تعرف هذه المرحلة �سلب�ة الجمهور وانتشار مفهوم المجتمع الجماهیري، ظهرت 
اإلقامة في المدن، خصائص معینة في المجتمعات الغر��ة: �التصن�ع على نطاق واسع، 

انتشار التعل�م، والفردان�ة �ضاف إلى ذلك ظهور معط�ات س�اس�ةتتمثل في انتشار 
 الفاش�ة والناز�ة. 

نشأت ال�حوث اإلعالم�ة الني ارت�طت �التأثیر  1910-1901بین  وفي الفترة ما
ال من المطلق لوسائل اإلعالم. تمیزت هذه الفترة �االستخدام االستعراضي لوسائل االتص

طرف النظم الد�كتاتور�ة، حیث تم توظ�ف الدعا�ة وجعلت الجمهور المتلقي عبدا وعنصرا 
 سلب�ا وتا�عا. 

و�التالي اعتبرت وسائل اإلعالم قوة خارقة وسحر�ة لها تأثیر م�اشر على الجمهور 
المتلقي الذي ال �عدو أن �كون مجرد وعاء نمأل ف�ه ما نشاء.  ومن هنا جاءت نظر�ة 

�فة السحر�ة والتي تعرف بنظر�ة المن�ه/استجا�ة أو اإلبرة تحت الجلد.  و الفكرة القذ
یتلقاها �ل فرد من الجمهور  األساس�ة التي تقوم علیها النظر�ة هي أن الرسائل اإلعالم�ة

�طر�قة متشابهة، وهو ما یؤدي إلى استجا�ة فور�ة وآن�ة.  و سنعود الحقا إلى هذه 
 یل. النظر�ة بنوع من التفص

تمتد تار�خ�ا أواخر الثالثین�ات من القرن الماضي إلى بدا�ة الستینات من  المرحلة الثان�ة:
 نفس القرن 

تمتاز �فكرة محدود�ة تأثیر وسائل اإلعالم، جاءت �رد فعل على نظر�ة القذ�فة 
السحر�ة، أعادت النظر في قدرة وسائل االعالم على التأثیر الخارق في الجمهور. فوسائل 

عالم في الحق�قة ما هي إال عامل من بین عوامل أخرى اجتماع�ة، اقتصاد�ة، ثقاف�ة، اإل
 تؤثر على سلو��ات واخت�ارات الجمهور. 

زت دراسات تلك الفترة على تأثیر وسائل االتصال في المجال الس�اسي خاصة ر�
 في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة.  وأهم ما میز هذه الفترة هو: 

 *انتشار األ�حاث والدراسات األمبر�ق�ة على نطاق واسع. 
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 * توصل علماء النفس واالجتماع إلى نتائج حول خصائص األفراد الشخص�ة
 واالجتماع�ة. 

انطلق المنظرون من مسلمة مفادها عدم تماثل أفراد الجمهور الذین �ع�شون بیئات 
االتصال الجماهیري. فالتأثیر  مختلفة، فهناك فرق بین األفراد في استجا�اتهم لوسائل

وسماته الشخص�ة، فوسائل اإلعالم الجماهیر�ة تؤثر �صفة  �خضع لعوامل مرت�طة �الفرد
محدودة على الجمهور المتلقي وذلك �فعل اإلدراك االنتقائي، إذ �ختار الفرد ما یرغب ف�ه 

ت التي قام �اإلضافة إلى تدخل عوامل وس�طة بین الوسائل والجمهور هذا حسب الدراسا
 بها بول الزرسفیلد وآخرون.  

 تبدأ من منتصف الستینات  المرحلة الثالثة:
تعتبر هذه الفترة، فترة تقل�ات وتغیرات حیث تّم إعادة النظر في مقار�ة األثر 
المحتمل لوسائل االتصال ووضع مسألة التأثیر المحدود لوسائل اإلعالم موضع شك 

عتبر من أكثر الوسائل انتشارا وقدرة على صناعة � خاصة مع ظهور التلفز�ون الذي
 الخ�ال، لما یتمیز �ه من صورة وصوت. 

اعتنى ال�احثون في هذه الفترة �ال�حث عن التأثیرات المعرف�ة العاطف�ة لوسائل 
اإلعالم على المدى ال�عید، و�ثرة األفكار وظهور التوجهات ذات طرح منهجي جدید في 

لمقار�ات الخاصة �الجمهور، إذ ظهر ت�ار�ن: أنموذج التأثیر س�عین�ات القرن الماضي �ا
 وأنموذج التلقي

قطع الصلة �النموذج السائد في األر�عین�ات �التخلي عن تحلیل قصیر   أنموذج التأثیر:
المدى واهتم بتحلیل �عید المدى. تناول هذا األنموذج مقار�ات تناولت التأثیر الم�اشر. 

ظ في سلوك الجمهور مواقفه أثناء و�عد التعرض لوسائل اهتمت �التغیر الذي یالح
االتصال وعالقة هذا التغیر �القدرة التي أسندت لهذه الوسائل في مختلف مراحل أ�حاث 

 الجمهور. 
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تعتبر النماذج األولى تشاؤم�ة في عدم قدرة الجمهور على مقاومة وسائل االتصال 
ذات التأثیر الخطي(القذ�فة السحر�ة) ثم ظهر نموذجا أقل تشاؤما وهو انتقال المعلومات 

 على مرحلتین. 

: التر�یز على عمل�ة التلقي. حّول هذا األنموذج محور الدراسة من عالقة أنموذج التلقي
الرسالة �التأثیر ماذا تفعل وسائل اإلعالم �الجمهور إلى التر�یز على مصیر محتوى 

 الرسالة اإلعالم�ة �عد تلقیها ماذا �فعل الجمهور بوسائل اإلعالم. 

منظرو االتصال أقاموا خطوط تالقي بین نظر�ة التلقي ونظر�ة االستخدام واإلش�اع 
لمنفعة المحققة. إذ یتم المعنى من خالل المرتكزة على تأثیر وسائل اإلعالم الجماهیر�ة وا

التفاعل بین المادة والمتلقي ألن العوامل المح�طة �المتلقي(هو�ة المتلقي، ظروف 
التعرض، التجارب السا�قة، مح�طه الس�اسي واالجتماعي) تأثیرها أكبر من المادة 

 اإلعالم�ة. 

ي عمل�ة المشاهدة انتقلت الدراسات من التساؤالت حول فك الرموز إلى التمایز ف
التلفز�ون�ة حسب متغیر النوع داخل العائلة، حیث اتسع إطار قض�ة التلقي من خالل 

 الر�ط بین التكنولوج�ات الجدیدة ووسائل اإلعالم الجماهیر�ة والتفاعالت العائل�ة

تستمد المفاه�م الجدیدة المتعلقة �جمهور وسائل اإلعالم  أنموذج ما �عد الحداثة:
 من هذا األنموذج.  و أهم المفاه�م المتداولة في هذه المرحلة:  الجماهیر�ة

مفهوم الس�اق المنزلي: اإللمام �مختلف جونب الظاهرة ظاهر المشاهدة التلفز�ون�ة 
التي تجرى في الس�اق المنزلي ضمن األسرة �معرفة اإلطار الذي تستقبل ف�ه الرسائل 

�ف�ة تحقیق عمل�ة االتصال في هذا اإلعالم�ة إن �ان خاص أو في حضور العائلة و�
 الس�اق. 

�ست�عد تحلیل هذا الس�اق المفهوم العددي للجمهور بل ینظر للفرد �عضو نشط 
آراءه مرت�طة �الظروف التي تتشكل فیها أفكاره .أدخل تعدیل على مفهوم الجمهور فبدال 

ماالت التكنولوج�ة أما االستع .�حنا نتحدث عن المشاهدة العائل�ةمن المشاهدة الفرد�ة أص
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المنزل�ة ینظر إلیها �وسیلة إعالم منزل�ة في الس�اق العائلي والس�اق العام االجتماعي 
 تكنولوج�ات في الح�اة العائل�ة.والس�اسي.  و فهم ��ف�ة إدماج هاته ال واالقتصادي
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 المحاضرة الثالثة: أنواع نظر�ات االتصال
 

 قّدم ال�احثون عّد تقس�مات لنظر�ات االتصال نذ�رها ف�ما یلي: 

یرت�ط هذا النوع من النظر�ات �الجمهور المستخدم  النظر�ات المتعلقة �الجمهور:-1
للمواد اإلعالم�ة.   و�قوم هذا النوع من النظر�ات على أساس أن الجمهور �ستخدم وسائل 

 هذه النظر�ات: أو اجتماع�ة.  ومن  االتصال لدوافع نفس�ة

تفترض هذه النظر�ة أن الجمهور �ستخدم المواد اإلعالم�ة  نظر�ة االستخدام واالش�اع:-أ
 إلش�اع رغ�ات �امنة لد�ه، وأن دور وسائل االتصال هو تلب�ة الحجات فقط. 

تعتمد فكرة هذه النظر�ة على أن استخدامنا  نظر�ة االعتماد على وسائل االتصال:-ب
واالتصال ال یتم �معزل عن تأثیر المجتمع الذي �ع�ش بداخله. تكون لوسائل اإلعالم 

وسائل اإلعالم واالتصال قادرة على التأثیر عندما تقوم هذه الوسائل بوظ�فة نقل 
 المعلومات �شكل ممیز ومكثف. 

هذه النظر�ات مرت�طة �المرسل.  ومن هذه النظر�ات المتعلقة �القائم �االتصال: -2
 : النظر�ات ما یلي

هذه النظر�ة على أن وسائل اإلعالم تؤثر  نظر�ة الرصاصة(الحقنة تحت الجلد): تعتمد-أ
 تأثیرا م�اشرا في الجمهور. 

تفترض هذه النظر�ة أن الجمهور یتأثر بوسائل اإلعالم، حیث  نظر�ة الغرس الثقافي:-ب
 یز�د معارف األفراد الذین یتعرضون �كثافة لوسائل اإلعالم. 

تصنف هذه النظر�ة على أنها نظر�ة من نظر�ات القائم  ترتیب األولو�ات:نظر�ة -ج
�االتصال، حیث تفترض أن وسائل اإلعالم هي من تقوم بترتیب اهتمامات الجمهور من 
خالل إبراز قضا�ا و�همال قضا�ا أخرى، فیبدي الجمهور اهتمامه بهذه القضا�ا دون 

 غیرها. 
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ة من نظر�ات القائم �االتصال.  وهي نظر�ة لعالم تعتبر هذه النظر� حارس البوا�ة:-د
النفس النمساوي األمر�كي الجنس�ة �رت لیون.  و تدخل النظر�ة ضمن مجاالت 
الدراسات التجر�ب�ة والمنتظمة سلوك حراس البوا�ة الذین �س�طرون على المنتج االتصالي 

ر�ر التي أص�حت ال والقصص والتقا في نقاط مختلفة و�راقبون تدفق النشرات اإلخ�ار�ة
 1 اعد �العشرات بل �المئات واأللوف.

 نظر�ات متعلقة بنوع التأثیر الذي تحدثه وسائل االتصال الجماهیري: -3
 
و هي نظر�ة متعلقة �التأثیر الم�اشر على  المدى): نظر�ة التأثیر الم�اشر(قصیر-أ

 الجمهور مثل نظر�ة القذ�فة السحر�ة. 

تأثیر اإلعالم ال �ظهر م�اشرة، إنما �عد فترة  التراكمي(طو�ل المدى):نظر�ة التأثیر -ب
زمن�ة طو�لة من خالل تراكم المتا�عة اإلعالم�ة. ومن أمثلة هذا النوع من النظر�ة: لولب 
الصمت القائمة على فرض�ة ق�ام وسائل اإلعالم �عرض رأي األغلب�ة على حساب آراء 

 األفراد المعارضین. 

یرى المنظرون أن وسائل اإلعالم تعمل داخل  ثیر المعتدل لوسائل اإلعالم:نظر�ة التأ-ج
نظام اجتماعي �جب مراعاة ف�ه الخصائص النفس�ة واالجتماع�ة للجمهور.  و�نه ین�غي 

والعناصر المتصلة �االتصال.  و من هذه النظر�ات: نظر�ة ترتیب  مراعاة جم�ع الظروف
 األولو�ات. 

 

 

 

 

 . 189، ص2015دار أسامة للنشر والتوز�ع، عمان،  ، نظر�ات االتصال، ط�عة منقحة،�سام عبد الرحمان المشاق�ة1
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 نظر�ة التأثیر الم�اشر(الحقنة تحت الجلد) المحاضرة الرا�عة:

 مقدمة

ظهر الت�ار النظري الذي �قود التأثیر القوي لوسائل االتصال في العشر�ن�ات من 
أي �عد نها�ة الحرب العالم�ة األولى. وأطلقت على هذه النظر�ة عّدة مسم�ات  20القرن 

أو الطلقة السحر�ة أو القذ�فة السحر�ة، أي أن الرسالة  من أهمها: نظر�ة الرصاصة
اإلعالم�ة قو�ة جدا في تأثیرها. �ما سمیت نظر�ة الحقنة تحت الجلد، إذ شبهت الرسالة 
�المحلول الذي �حقن �ه الور�د و�صل في ظرف لحظات إلى �ل أطراف الجسم عبر 

 1 الدورة الدمو�ة، و�كون التأثیر قوي وال �مكن الفكاك منه.

و قد �انت الدعا�ة هي الوسیلة الوحیدة لتحقیق أهداف وسائل االتصال، فأدت 
الرسائل التي تّم تصم�مها إلى إقناع الناس في تلك الفترة.  واعتمدت هذه النظر�ة على 

 والفئات االجتماع�ة والعالقة بینهما.  خصائص الجمهور

النظر�ة القائلة �أن تأثیرات فالدراسات األولى لوسائل االتصال بنیت على أساس 
وقو�ة.  وقد افترضت أن مجرد عرض عمل إجرامي  وسائل االتصال على ح�اتنا م�اشرة

كاف للتحفیز لز�ادة السلوك اإلجرامي بین الجمهور، حیث عرف هذا المنظور بنظر�ة 
الحقنة تحت الجلد. حیث ترى هذه النظر�ة أن الرسالة اإلعالم�ة تسري في اإلنسان �ما 

 �سري مفعول الحقنة في دم اإلنسان.  

 

 

 

 

 312، ص 2015عمان، -، دار أسامة للنشر والتوز�ع، األردن1مد الفاتح حمدي، ط فضة ع�اسي �صلي �مح1
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 :المنطلقات النظر�ة لنظر�ة الحقنة تحت الجلد
 
قد انطلقت هذه النظر�ة من االفتراض القائل �أن الغل�ان االجتماعي المصاحب للتصن�ع ل

أضعف حصانة الناس، لهذا �ان من السهل استمالتهم والتأثیر علیهم بواسطة وسائل 
االتصال. عمل�ة التصن�ع عطلت وظائف الجماعات القد�مة التي �انت توفر للناس 

 اإلحساس �الوالء واالنتماء. 

مصدر الثاني لهذه النظر�ة استمد من المدرسة السلو��ة النفس�ة، التي ظهرت في ال-
ت السنوات األولى من القرن الماضي ونرى أن الفعل اإلنساني �صاغ وفقا النعكاسا

صاحب هذه النظر�ة هو العالم األمر�كي هارولد -شرط�ة ولمثیرات مح�طة خارج�ة. 
لو��ة في علم النفس ونظر�ة علم االجتماع السو�ل، استمد أفكاره من النظر�ات الس

 و نوضح ذلك في الجدول التالي:   الجماهیري والعلوم الس�اس�ة.
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 عالقتها بنظر�ة التأثیر الم�اشر أسس النظر�ة النظر�ة

علم االجتماع  نظر�ة
 الجماهیري 

یتسم األفراد في المجتمع -
الجماهیري �العزلة عن اآلخر�ن، 

 فهم مجرد ذرات منعزلة. 
 �شعر الفرد �القلق والض�اع-

 وفقدان المرجع�ات.  

نظر�ة التأثیر الم�اشر والقوي تتماشى مع -
نظر�ة المجتمع الجماهیري، وقد تبلورت على 

 أساسها. 

نظر�ة التحلیل 
 النفسي لفرو�د

�عتقد فرو�د أن سلوك الفرد ین�ع -
 من الالوعي والالشعور. 

الرسائل اإلعالن�ة والدعائ�ة تتجه إلى ال وعي -
الفرد. مثال: ر�ط سلع معینة عند اإلشهار عنها 
�شخص�ة قو�ة یدفع �المستهلك إلى الرغ�ة 

 �التش�ه بتلك الشخص�ة. 

نظر�ة 
 المن�ه/استجا�ة

�فسر سلوك األفراد على أنها -
جرد ردود أفعال على منبهات م

 �ة. جخار 

 الرسائل اإلعالم�ة �مثا�ة منبهات خارج�ة. -

العلوم الس�اس�ة 
ونظر�ة هارولد 

 السو�ل في الدعا�ة

الدعا�ة خالل الحرب العالم�ة -
 األولى. 

الدعا�ة الس�اس�ة السوفییت�ة -
1917 

 والفاش�ة الدعا�ة الناز�ة-

 استخدام الرسائل اإلعالم�ة لشحذ الهمم. -
مواجهة البلدان الرأسمال�ة بهدف قلب نظام -

 الحكم واستبداله �النظام االشتراكي. 
حیث طّور هیتلر على أسس علم�ة من خالل -

 استخدام تقن�ات حدیثة للتالعب �الجمهور. 

، 1واإلعالم، ط  المصدر: فضة ع�اسي �صلى �محمد الفاتح حمدي، مدخل لعلوم االتصال
 .313-312، ص 2017عمان، -دار أسامة للنشر والتوز�ع، األردن
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 عرضها �اآلتي: ن افتراضات النظر�ة

نفترض هذه النظر�ة أن األشخاص ل�سوا ال مجتمعا جماهیر�ا یتكون من أفراد -1
منعزلین. فالفرد �ائن سلبي �سهل التأثیر ف�ه، فكل شخص یتلقى المعلومة �شكل فردي 

 و�ستجیب لها �شكل فردي. 

وسائل اإلعالم تبث رسائلها إلى الناس، وهؤالء الناس یدر�ون تلك الرسائل �شكل -2
و أن هذه الرسائل ع�ارة عن منبهات تؤثر في مشاعر وعواطف األفراد �قوة  متقارب. 

 تضاهي قوة القذ�فة السحر�ة. استجا�ة األفراد لوسائل اإلعالم تتم �طر�قة ال إراد�ة. 

نظر�ة السلوك التي بنیت علیها نظر�ة القذ�فة السحر�ة، والتي تقوم على أن سلوك -3
وهذه اآلل�ة تكزن موروثة هذا ما �جعل األفراد متشابهون في الفرد تحدده اآلل�ة البیولوج�ة 

الصفات البیولوج�ة التي تزود األفراد �الدوافع الالزمة لالستجا�ة للمؤثرات. �ما أن ال�شر 
 متشابهون بیولوج�ا، فاستجا�اتهم للمؤثرات نكون متشابهة لدى �ّل فرد. 

تأثیر المتلقین اآلخر�ن، وأن المرسل  إن الفرد یتلقى الرسائل دون وس�ط وال �عتمد على-4
 هو المتخم في العمل�ة االتصال�ة. 

 :النقد الموجه للنظر�ة

اعتبر �عض العلماء أن نظر�ة الحقنة تحت الجلد ضع�فة جدا، ألنها �انت تنظر إلى -1
الناس �متلقین سلبیین لرسائل وسائل االتصال، التي �انت تنتزع إرادتهم الشخص�ة 

 بواسطة حقن رسائلهم. 

الجماهیر في واقع األمر تتكون من أفراد �ختارون یرفضون یتفاعلون، وهو ما أدى -2
 �ر هذه النظر�ة إلى نماذج معدلة ومخففة من حیث حّدة التأثیر لوسائل االتصال. إلى تطو 

تتدخل في العمل�ة االتصال�ة عوامل نفس�ة اجتماع�ة ثقاف�ة، �ما هو الحال مع -3
نظر�ة التدفق على مرحلتین التي عنیت �أهم�ة قادة الرأي �وس�ط في توج�ه الرأي 

 لمقبلة). العام(هذا ما سنراه في المحاضرات ا
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إهمال الفروق الشخص�ة واختالف ردود أفعال تجاه الرسائل التي �ستقبلها األفراد داخل -4
 المجتمع. 

 

 خاتمة

إلى أواخر الثالثین�ات في الوال�ات  20لقد ر�زت �حوث االتصال من بدا�ة القرن 
قاد أن المتحدة األمر�ك�ة على �حوث تأثیرات وسائل اإلعالم الجماهیر�ة.  و ساد االعت

لوسائل اإلعالم تأثیرات قو�ة وفّعالة، وأن الرسائل التي تبثها تمارس تأثیرا م�اشرا على 
 الجمهور �ذوات منعزلة لتعبر عن التأثیر الم�اشر الفوري لوسائل اإلعالم. 

حیث أّكد ال�احثون على رأسهم هارولد السو�ل على دور الدعا�ة في اإلعالم من 
. إذ ساهمت الدعا�ة propaganda techniques in the world warخالل �تا�ه: 

في انتشار وتعز�ز هذه النظر�ة، حیث استخدمت وسائل االتصال في الحرب العالم�ة 
األولى �شكل مكثف لم �سبق لهمثیل حتى أن هتلر أرجع هز�مة ألماني في هذه الحرب 

 �ا. إلى تأثیر اإلذاعة والحرب النفس�ة التي شّنها الحلفاء ضّد ألمان

حیث �ان  1927وعّزز هذه النظر�ة إنشاء معهد لتحلیل الرأي العام األمر�كي عام 
�مثا�ة رد فعل لإلحساس �خطر هذه النظر�ة التي تعطي لإلعالمي قوة �بیرة في التأثیر 

 وتشبهه �من �طلق الرصاص ل�صیب من یر�د إصابته فور إطالق الرصاص عل�ه.  
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 نظر�ة الغرس الثقافيالمحاضرة الخامسة : 

 مقدمة: 

القرن الماضي عدة نظر�ات اصطلح  س�عین�ات و�دا�ة الستینات تبلورت في أواخر
التأثیر المعتدل، انطالقًا من نقد نظر�ات التأثیر القوي التي أعطت  نظر�ات على تسمیتها

التأثیر المعتدل تأثیرها على األفراد، �ما ر�زت نظر�ات  لوسائل اإلعالم قوة م�الغ فیها في
الم�اشر والتأثیر القوي.  وتضم خمس  �عكس نظر�ات التأثیر التأثیرات طو�لة األمد على

المعتدل وهي: نظر�ة الغرس الثقافي ، نظر�ة ترتیب  نظر�ات إعالم�ة من نظر�ات التأثیر
األولو�ات، نظر�ة االستخدامات واإلش�اعات ، نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم، 

�ة الفجوة المعرف�ة.  و�ما أن تتضمن هذه المحاضرة أكثر من نظر�ة واحدة سنضطر ونظر 
إلى تقس�م هذه المحاضرة إلى خمس حصص نخصص لكل حصة نظر�ة من نظر�ات 

 تأثیر المعتدل التي سبق ذ�رها.  الـ

تعد نظر�ة الغرس الثقافي إحدى النظر�ات التي قدمت م�كرًا لدراسة تأثیرات وسائل 
واالتصال، �ما تهتم �التأثیر التراكمي طو�ل المدى لوسائل اإلعالم حیث �شیر  اإلعالم

الغرس إلى تقارب إدراك جمهور التلفز�ون للواقع االجتماعي، وتشكیل طو�ل المدى لتلك 
     اإلعالم.  اإلدراكات والمعتقدات عن العالم نت�جة للتعرض لوسائل 

تصنف نظر�ة الغرس الثقافي ضمن نظر�ات اآلثار المعتدلة لوسائل اإلعالم 
Moderate effects theories والتي تتمیز �التوازنواالعتدال �حیث ال تضخم في ،

وسائل اإلعالم وال تقلل من هذه القوة، ولكنها تقوم على العالقات طو�لة األمد بین 
مشاهداتهم من ناح�ة أخرى، لذا فقد أكد جر�نر  اتجاهات وآراء األفراد من ناح�ة، وعادات

Gerbner وزمالؤه على أن نظر�ة الغرس ل�ست بدیًال و�نما مكمًال للدراسات وال�حوث
التقلید�ة لتأثیرات وسائل اإلعالم، ففي الغرس ال یوجد نموذج قبل أو �عد التعرض، وال 
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الطفولة،  �شاهده األفراد منذنموذج لالستعدادات المس�قة �متغیرات وس�طة ألن التلفز�ون 
كما أنه �شكل دورًا �بیرًا في هذه االستعدادات المس�قة التي تعتبر متغیرات وس�طة �عد 

 ذلك. 

تعد نظر�ة الغرس امتدادًا لدور وسائل اإلعالم في عمل�ة التنشئة االجتماع�ة على 
ماعي بین الفرد الفرد حیث أن �ًال منهما عمل�ة تعلم وتعل�م تقوم على التفاعل االجت

والوسائل التعل�م�ة والتثق�ف�ة المختلفة، وتهدف إلى إكساب الفرد اتجاهات وسلو��ات 
 تتناسب مع دوره االجتماعي، تسهل له عمل�ة التفاعل واالندماج في ح�اته االجتماع�ة. 

 :نشأة نظر�ة الغرس الثقافي وتطورها
ر�ة الغرس الثقافي إلى بدا�ات وجذور نظ Melvin Deflirیرجع ملفین دي فلیر 

للصورة الذهن�ة، التي تتكون في أذهان الجماهیر  Walter Lipmanمفهوم والتر لی�مان 
من خالل وسائل اإلعالم المختلفة سواء �انت عن أنفسهم أو عن اآلخر�ن، وأح�انًا تكون 

ة في هذه الصورة الذهن�ة �عیدة عن الواقع، نت�جة لعدم وجود رقا�ة على المواد المعروض
وسائل اإلعالم، مما یؤدي إلى غموض في الحقائق وتشو�ه المعلومات وسوء فهم للواقع، 

 Culturalو�ناءا على هذا التصور حاول دي فلیر تطو�ر نظر�ة األعراف الثقاف�ة 
Norms  .والتي تش�ه إلى حد �بیر نظیر الغرس الثقافي 

ا�ات �سبب مظاهر العنف إضر  وفي أواخر الستین�ات، شهد المجتمع األمر�كي فترة
وتزاید  1968ومارتن لوثر �ینج سنة  1963والجر�مة وذلك �عد اغت�ال �نیدي سنة 

االهتمام بتورط الدولة في حرب فیتنام.  تم تشكیل لجنة قوم�ة أمر�ك�ة ل�حث أس�اب 
العنف والوقا�ة منه وعالقة التل�فز�ون بذلك. تضمن تقر�ر اللجنة جردا شامال وتفصیل�ا 

�ة وأشكال العنف التي بّثها التلفز�ون في تلك الفترة.  و�انت النت�جة أن التلفز�ون لكم
�عرض �ما �بیرا من العنف، واستمر اهتمام الرأي العام على نطاق واسع �مشكلة العنف 

 في التلفز�ون. 
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على إجراء دراسات حول تأثیر George Gerbener1لذا قام ال�احث جورج جر�نر
وسائل االعالم �شكل عام والتلفز�ون �شكل خاص، إذ تعد هذه الدراسات المنطلق الرئ�سي 
لنظر�ة الغرس الثقافي. إذ یرى جر�نر أن وسائل اإلعالم تنقل للجمهور رسائل عدیدة تؤثر 

تسهم في  في رؤ�تهم وفهمهم لألحداث والقضا�ا من حولهم، ومن ثّم فإن هذه الوسائل
غرس صور ذهن�ة منّمطة.  و�ناء على ذلك تقدم وسائل اإلعالم تقدم للجمهور ص�اغة 
جدیدة للحقائق االجتماع�ة*، التي یتم تناقلها بینهم. ما �عني التسل�م بها ووصفها 
�الحقائق الصادقة.  وما �قصد �ه أن الجمهور �عتقد أن العالم الذي یراه في وسائل 

 لفز�ون هو صورة صادقة لعالمه الحق�قي. اإلعالم وخاصة الت

 :تعر�ف نظر�ة الغرس الثقافي
ظهرت نظر�ة الغرس الثقافي في س�عینات القرن الماضي، وتذهب هذه النظر�ة إلى 
أن مداومة التعرض للتلفز�ون لفترات طو�لة تنمي لدى الفرد اعتقادا أن العالم الذي یراه 

ع العالم الواقعي الذي �ع�شه، و�عد جورج على شاشة التلفز�ون هو صورة متطا�قة م
 جر�نر أبر المنظر�ن لهذه النظر�ة. 

�رى منظرو هذه النظر�ة أن وسائل االتصال الجماهیر�ة تحدث تأثیرا على إدراك و 
الناس للعالم الخارجي، وخاصة الذین یتعرضون لتلك الوسائل لفترات طو�لة ومنتظمة، 

ة لدى جماعة ما تكون ناتجة عن تكرار تعرض أفراد و�التالي فإن الصور الذهن�ة السائد
 هذه الجماعة لرسائل وسائل االتصال الجماهیر�ة. 

و�طرح جر�نر مفهوما مواز�ا للغرس الثقافي هو اإلنماء الثقافي، و�مكن وصفه �أنه 
العمل�ة التي تقوم بها الثقافة في مجتمع ما، والثقافة هي ذلك الكل المر�ب من الفنون 

والتقالید والد�انة والقانون والمهارات واللغة والموس�قى والسلوك. . . إلخ.   والعادات والعلوم

1George,G& Gross ,Living with television: The vionlence ptofile,LP,Journal of 

communication. 26(1),1976,p173-199.  

 *الق�م واألعراف والتقالید والعادات والمرجع�ات الثقاف�ة في رؤ�ة الشخص للواقع والقضا�ا في العالم الذي نع�ش ف�ه. 
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و�مكن وصف عمل�ة اإلنماء على أنها نوع من التعلم العرضي بدون وعي وتخط�ط نت�جة 
التعرض لوسائل االتصال، حیث یتعرف الفرد على حقائق الواقع االجتماعي التي تص�ح 

 �ة المكونة لد�ه. جزءا من الصورة الذهن

ترى نظر�ة الغرس الثقافي أن التلفز�ون هو عنصر من عناصر التنشئة االجتماع�ة 
وتحاول معرفة ما إذا �ان الجمهور �عتقد أن �ل ما یراه ف�ه هو جزء من واقعه في الح�اة، 
و�ؤ�د جر�نر وزمالؤه أن التلفز�ون لد�ه تأثیر �بیر في تبني المواقف والمعتقدات 

 ام. واألحك

وتعتبر نظر�ة الغرس الثقافي تصو�را لألفكار الخاصة �عمل�ات بناء المعنى، 
وتشكیل الحقائق االجتماع�ة والتعلم من خالل المالحظة واألدوار التي تروج لها وسائل 
اإلعالم. لذلك ترت�ط هذه النظر�ة بین �ثافة التعرض للتلفز�ون �صفة خاصة واكتساب 

كار والصور الرمز�ة التي تقدمها وسائل االتصال �عیدا عن المعاني والمعتقدات واألف
العالم الحق�قي، وترى النظر�ة أن مشاهدة التلفز�ون تقود إلى تبني اعتقاد حول طب�عة 
العالم الخارجي، والتأثیر في هذا المجال ل�س تأثیرا م�اشرا حیث �قوم أوال على التعلم ثم 

�حیث �مكن النظر إلى أنها عمل�ة تفاعل بین  بناء وجهات نظر حول الحقائق االجتماع�ة
 1والمتلقین.  الرسائل

و�میز جر�نر بین نوعین من مشاهدي التلفز�ون حیث هناك �ث�في المشاهدة 
ساعات في الیوم  4ومنخفضي المشاهدة.  و�شاهد �ث�في المشاهدة التلفز�ون أكثر من 

وعلى األرجح یتأثرون �ما �شاهدون، في حین أن منخفضي المشاهدة هم الذین ال �قضون 
 قل تأثیرا �المفاه�م التي ینقلها التلفز�ون للمشاهدین. فترة طو�لة أمام شاشة التلفز�ون هم األ

ومن خالل ما تقد �مكن تعر�ف الغرس الثقافي على أنه ال �شیر إلى عمل�ة أحاد�ة 
االتجاه من وسائل اإلعالم إلى الجمهور، ولكنها عمل�ة دینامك�ة مستمرة من التفاعل بین 

 .  262، ص2004، عالم الكتب، القاهرة، 3، طنظر�ات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید، 1
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الذهن�ة واآلراء والمعتقدات السائدة  الرسالة والس�اق، فوسائل اإلعالم ال تعكس الصورة
 �شكل م�اشر، لكنها جزء متمم لعمل�ة دینامك�ة أوسع. 

 :المفاه�م التي ترتكز علیها نظر�ة الغرس الثقافي

 ترتكز نظر�ة الغرس الثقافي على مفهومین أساسیین: 

االتجاه السائد: �قصد �ه درجة الكثافة الواحدة في اكتساب الخصائص الثقاف�ة  األول:
المشتر�ة للمجتمع التي �قدمها التلفز�ون. و�التالي �مكن �شف الت�این في إدراك العالم 
الخارجي بین الذین �شاهدون التلفز�ون بدرجة أقل و�ین الذین �شاهدون �كثافة �بیرة، 

لسائد ع�ارة عن نس�ج من المعتقدات والق�م والممارسات التي �قدمها و�التالي فإن االتجاه ا
التلفز�ون في صور مختلفة.  و�شیر االتجاه السائد إلى س�طرة التلفز�ون في غرس الصور 
واألفكار �شكل �جعل الفوارق أو االختالفات تقل أو تختفي بین الجماعات ذات 

 الخصائص المت�اینة. 

 وهي:  3Bالسائد من خالل ما أطلق عل�ه ب  وقد فّسر جر�نر االتجاه

التعرض المكثف للتلفز�ون یؤدي إلى تالشي أو اختفاء االختالفات  :bluringالتالشي
 االجتماع�ة التقلید�ة

یدمج و�مزج التلفز�ون آراء الجماعات المختلفة والمت�اعدة في  :blendingاالندماج
 االتجاه الثقافي السائد. 

تشكیل وتحو�ل االتجاه السائد حسب س�اسات القائمین على هو  :dendingالتحول
 المؤسسات اإلعالم�ة. 

إذن مفهوم االتجاه السائد �عني أن وسائل اإلعالم تخلق وجهة نظر مشتر�ة بین 
 1المشاهدین، فالمشاهدة الكث�فة تؤدي إلى إذا�ة الفروق في إدراك الواقع االجتماعي. 

 . 265، ص مرجع سبق ذ�رهمحمد عبد الحمید، 1
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التضخ�م: هناك تطابق بین ما یراه األفراد في المواد التلفز�ون�ة مع واقعه الذي  ثان�ا:
�ع�شه، هذا ما یز�د من تأثیرات الغرس �حیث �ص�ح األفراد �أنهم تعرضوا لجرعة 

 .مزدوجة

 :فرض�ات نظر�ة الغرس الثقافي

 :تقوم النظر�ة على فرضیتین أساسیتین األولى نظر�ة والثان�ة امبر�ق�ة 

تكرار التعرض للصور التي تبثها التلفز�ون یؤدي إلى فهم و�دراك  رض�ة النظر�ة:الف
 الجمهور لهذه الصور �طر�قة تشا�ه الصورة التي �قدمها التلفز�ون. 

أكثر تعرضا للتلفز�ون أي �ث�فو المشاهدة یدر�ون و�فهمون  األفراد الفرض�ة االمبر�ق�ة:
 ورة التي �عرضها التلفز�ون عن هذا الواقع. الواقع االجتماعي �طر�قة تتوافق مع الص

 وتقوم النظر�ة على مجموعة من الفرض�ات الفرع�ة: 

یتعرض األفراد �ث�في المشاهدة للتلفز�ون أكثر، بینما یتعرض األفراد قلیلي المشاهدة -
 على مصادر متنوعة. 

ض �ختلف التلفز�ون عن غیره من الوسائل األخرى، فالغرس �حدث نت�جة التعر -
 واالستخدام غیر االنتقائي من قبل الجمهور. 

�قدم التلفز�ون عالما متماثال من الرسائل الموحدة والصور الرمز�ة عن المجتمع �شكل -
 موحد أو متشا�ه عن الواقع الحق�قي. 

�حدث الغرس عند اعتقاد المشاهدین �أن الدراما التي تعرضها شاشات التلفز�ون واقع�ة -
 1ائق. وتسعى لتقد�م الحق

 الدعائم التي تقوم علیها نظر�ة الغرس الثقافي
 دعائم أساس�ة:  5وضع جر�نر 

 . 157، ص 1993، عالم الكتب، 1، طدراسات الجمهور في �حوث اإلعالممید، محمد عبد الح1
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�عتبر التلفز�ون وسیلة فر�دة للغرس �المقارنة مع وسائل االتصال األخرى: ترجع أهم�ة -أ
التلفز�ون وتفرده عن غیره من وسائل االتصال لشیوع وجوده في المنازل، إذ �ساهم في 

�جد الطفل نفسه مستغرقا في بیئة التلفز�ون منذ والدته، نظرا لوجود تنشئة األطفال حیث 
واللون. إذ �قضي الطفل معظم أوقاته أمام شاشة  عناصر الصوت والصورة والحر�ة

 التلفاز نظرا لسهولة استخدامه. 

كما �ختلف التلفز�ون عن الوسائل المطبوعة لعدم الحاجة للقدرة على الكتا�ة 
یتمیز عن الرادیو في إمكان�ة توفیر الرؤ�ة �جانب السمع، و�ختلف عن والقراءة، �ما أنه 

السینما في �ونه وسیلة مجان�ة تعمل طوال الوقت ول�س في أوقات محددة وال نحتاج إلى 
مغادرة المنزل. لذلك �عتبر التلفز�ون من أهم الوسائل التي تترك تأثیرا في تقد�م األفكار 

 الفئات وشرائح المجتمع.  والق�م والصور المختلفة لجم�ع

�قدم التلفز�ون عالما متماثال من الرسائل والصور الذهن�ة التي تعبر عن االتجاه -ب
السائد: الغرس عمل�ة ثقاف�ة تؤدي إلى إرساء مفاه�م عامة توحد االستجا�ة لمواقف معینة، 
وتأتي هذه المفاه�م من التعرض الكلي لبرامج التلفز�ون ول�س من خالل البرامج المنقاة. 

ون االتجاه السائد لثقافة المجتمع و�ضّیق االختالفات في الق�م والسلوك و�عكس التلفز�
واالتجاهات بین المشاهدین إلى حد أنهم �عتقدون أن الواقع �سیر غلى الطر�قة التي �عبر 

 عنها التلفز�ون. 

تحلیل مضمون الرسائل اإلعالم�ة من أهم مفات�ح فهم عمل�ة الغرس: یرى جر�نر -ت
لة االستطالع�ة واالستكشاف�ة غیر المعمقة ال تصح في عمل�ة الغرس، وزمالؤه أن األسئ

بل �جب استعمال أسئلة مسح مستخدمة تعكس المضامین المختلفة في المواد التلفز�ون�ة. 
وفي سبیل الوصول إلى ذلك فإن عمل�ة التحلیل تتم من خالل استخدام أسئلة مسح ضمن 

في رسائله �اعت�ارها أفكارا للغرس لجماعة  استب�ان �جب أن تعكس ما �قدمه التلفز�ون 
 كبیرة من المشاهدین على فترات زمن�ة طو�لة، مع االهتمام على ق�اس المشاهدة الكل�ة. 

تساهم المستحدثات التكنولوج�ة على ز�ادة قدرة الرسائل التلفز�ون�ة في التأثیر: تقدم -ث
طرق بدیلة لتلقي البرامج.  و تشیر  نظام البث زاد من تأثیر التلفز�ون على الجمهور، وقّدم
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تقدم طرقا بدیلة لتلقي البرامج إال أنها ال تبدل  الدالئل إلى أنه برغم أن التكنولوج�ا الجدیدة
 تعرض الجماهیر ألنواع البرامج بل یز�دون إلى مثل هذا التعرض. 

لذي �قدمه یر�ز تحلیل الغرس الثقافي على النتائج المتجانسة: �عتبر العالم الرمزي ا-ج
التلفز�ون من خالل الرسائل المتكررة والصور النمط�ة المصدر المهم في تحقیق التنشئة 
االجتماع�ة وتنم�ة السلو�ات في المجتمع. ومساهمة التلفز�ون تكون متجانسة داخل 

وث�ات المفاه�م الخاصة �الواقع االجتماعي  الجماعات، �ما �قوم على تدع�م هذا التجانس
 1تغییر في المفاه�م والمعتقدات. بدال من ال

 النماذج المفسرة لعمل�ة الغرس الثقافي
 هناك نموذجین نعرضهما ف�ما یلي: 

نموذج هو�نز و�نجري لعملیتي التعلم والبناء: قاما ال�احثان �مراجعة شاملة للعدید من -أ
قة الدراسات الخاصة بتشكیل التلفز�ون للواقع والحظا وجود دالئل متفرقة عن العال

المتوقعة بین التلفز�ون وتشكیل الواقع االجتماعي �ما وجدا أ�ضا أن العالقة بین المشاهدة 
 والواقع االجتماعي عالقة مت�ادلة. وتتم عمل�ة الغرس من خالل عنصر�ن أساسیین هما: 

 و یتضمن:  *التعلم:
 التي تلعب دورا هاما في عمل�ة التعلم.  القدرات والمهارات العقل�ة:-

تلعب القدرة على التر�یز على معلومات معینة أكثر من معلومات أخرى دورا  تر�یز:ال-
 رئ�س�ا في إحداث عمل�ة الغرس الثقافي. 

: درجة االنت�اه للمضمون والتي �شار إلیها �المشاهدة النشطة أو المشاهدة االنت�اه-
 . السلب�ة التي تؤدي التعلم العرضي أي اكتساب الثقافة عن طر�ق الصدفة

 و یتضمن أكثر من محدد:  *البناء:

 . 58-56، ص 1999، مكت�ة مدبولي، القاهرة، 1عقیل حسین عقیل، فلسفة مناهج ال�حث العلمي، ط1
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تشكل مصدرا للمعلومات عن الواقع االجتماعي والتي �مكن أن تتفق  الخبرة الشخص�ة:-
 أو تختلف مع الصور المقدمة في التلفز�ون. 

و التي تتمثل في األبن�ة االجتماع�ة مثل: جماعة الرفاق، األسرة  المكونات االجتماع�ة:-
التي تلعب دورا هاما في تدع�م الصورة المقدمة في التلفز�ون. فكلما �انت الجماعة تؤ�د 

 وجهة نظر التلفز�ون زاد التأثیر المتوقع على األفراد.  

 ف�ما یلي:  یتعلق هذا النموذج �أر�ع عمل�ات رئ�س�ة نذ�رها نموذج بوتر:-ب

 العالقة بین التعرض للتلفز�ون و�دراك الواقع االجتماعي من خالل هذه الوسیلة.  *التعلم:

�قصد �ه عالقة إدراك عالم التلفز�ون والواقع االجتماعي، و�ذا لم یوجد تدع�م  *البناء:
لعمل�ة البناء �ص�ح من الصعب االدعاء بوجود عالقة بین التعرض للتلفز�ون ومقای�س 

لغرس، ألن المعلومات العرض�ة المقدمة من طرف التلفز�ون تشكل المادة الخام التي ا
 یدعم بها المشاهد عمل�ة االستدالل المطلو�ة للوصول إلى مدر�ات حول العالم الواقعي.  

�قصد �ه العالقة بین تفسیرات المستوى األول ومعتقدات المستوى الثاني عن  *التعم�م:
الحقائق العرض�ة التي �كتسبها األفراد من العالم الواقعي أو  نفس الموضوع، �ما أن

 مشاهدة التلفز�ون تستخدم �أساس لمعتقداتهم حول العالم. 

وهو العالقة بین مشاهدة التلفز�ون وق�اسات العالم الواقعي سواء �انت تقدیرات  *الغرس:
 المستوى األول أو معتقدات المستوى الثاني. 

جین أن �الهما مكمل لآلخر، فاألول اتسم �التفسیر و�تضح من عرض النموذ
والتوض�ح لكل من عمل�ة التعلم والبناء و�ن غفل عن عمل�ة التعم�م التي أضافها الثاني 

 في نموذجه وأوضح دورها في إتمام عمل�ة الغرس في شكلها النهائي. 

 خطوات تحلیل الغرس الثقافي
 ال�ة: تعتمد �حوث الغرس الثقافي على الخطوات الت
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تحلیل مضمون الرسائل التلفز�ون�ة: حیث توجد فروق جوهر�ة بین الواقع  الخطوة األولى:
االجتماعي الحق�قي و�ین الصورة التي تنقلها الرسائل التلفز�ون�ة لهذا الواقع، لتحدید وتقی�م 

أهداف  3الصور الذهن�ة التي تبثها هذه الرسائل.  و تكمن أهم�ة تحلیل المضمون في 
 س�ة: رئ�

�قدم مفات�ح أو عالمات عن حق�قة الس�اسات واألهداف التي تسعى إلیها النظم -أ
 االجتماع�ة والق�م السائدة. 

تعتبر الرسائل التلفز�ون�ة نظاما معبرا عن حق�قة التأثیر المت�ادل بین األفراد والعالقات -ب
 والق�م السائدة.  االجتماع�ة

 �قدم لنا أساس إلظهار ما �سب�ه الفعل من نتائج �مكن مالحظتها. -ت

إعداد صح�فة استب�ان: تتمثل في استخدام نتائج تحلیل مضمون الرسائل  الخطوة الثان�ة:
التلفز�ون�ة في إعداد صح�فة االستب�ان، حیث یتم ص�اغة األسئلة التي تق�س إدراك 

 مل الصح�فة على نوعین من األسئلة: الم�حوثین للواقع الحق�قي. وعادة ما تش

 *أسئلة عن توقعات الم�حوثین ل�عض الظواهر التي تحدث في المجتمع. 

*أسئلة تق�س معتقدات الم�حوثین عن إحدى ظواهر المجتمع من خالل تصم�م الع�ارات 
 التي تق�س االتجاهات االجتماع�ة نحو ظاهرة معینة. 

ي: توج�ه األسئلة التي تم وضعها في الخطوة الثان�ة إجراء المسح المیدان الخطوة الثالثة:
إلى الجمهور لتحدید حجم التعرض، و�ثافة المشاهدة والتي تّم تقس�مها إلى: �ث�فو 

 . المشاهدة، متوسطو المشاهدة، منخفضو المشاهدة

تحلیل الب�انات واستخراج النتائج: لمعرفة الفروق األساس�ة بین مستو�ات  الخطوة الرا�عة:
المشاهدة الثالثة، والق�ام �مقارنة الواقع االجتماعي المدرك لكل من �ث�في ومتوسطي 

 ومنخفضي المشاهدة. 
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 المتغیرات المؤثرة في عمل�ة الغرس

قل متغیر�ن أساسیین تتعدد المتغیرات في عمل�ة الغرس الثقافي، إذ یتطلب على األ
لق�اس الغرس هما: التعرض للتلفز�ون �متغیر مستقل واعتقاد األفراد عن الواقع �متغیر 
تا�ع، إضافة إلى الكثیر من المتغیرات الوس�طة التي تحكم العالقة بین هذین المتغیر�ن 

 األساسیین. 

ال الم�اشر عن هو حجم التعرض للتلفز�ون و�تم ق�اسه عن طر�ق السؤ  المتغیر المستقل:
عدد الساعات التي �قضیها الم�حوث أما شاشة التلفز�ون.  و یرى جرنبر أن حجم 

 المشاهدة هو المؤشر األكثر ارت�اطا �عمل�ة الغرس. 

و هو الغرس الثقافي والذي �مثل معتقدات وتصورات الم�حوثین حول  المتغیر التا�ع:
 موضوع ال�حث. 

تغیرات التي قد تتدخل في العالقة بین التعرض هناك �عض الم المتغیرات الوس�طة:
للتلفز�ون وحدوث تأثیرات الغرس، مما یز�د من قوة هذه العالقة ومن أهم هذه المتغیرات: 
المتغیرات الد�موغراف�ة وتشمل السن، المستوى االجتماعي واالقتصادي والتعل�مي، 

 الجنس. 

 متغیرات مرت�طة �المشاهدة: وتنقسم إلى:

و �قصد بها تأثیرات الغرس التي ترت�ط بنت�جة التعرض للتلفز�ون  مشاهدة:دوافع ال-أ
 وتنقسم إلى: 

*المشاهدة الطقوس�ة: هي المشاهدة التي تتم �حكم العادة، والهدف منها التسل�ة وتمض�ة 
الوقت.   و�حدث تأثیر الغرس نت�جة التفاعل بین المشاهدة والمستو�ات المرتفعة من 

 طقوس�ة. دوافع المشاهدة ال

*المشاهدة الهادفة: هي المشاهدة التي �حاول الم�حوث أن �حصل من خاللها التعرف 
 .على شيء ما، وتسمى �المشاهدة االنتقائ�ة
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*المشاهدة النشطة: و�قصد بها الق�ام �عدة عمل�ات مختلفة مثل العمل�ات النقد�ة أو 
النت�اه أثناء المشاهدة(االنت�اه إلى التحلیل�ة للرسائل التلفز�ون�ة. فالمشاهدة النشطة تعني ا

 صفات الشخص�ات ومظهرها، الخط الدرامي، التحدث مع اآلخر�ن حول ما �شاهد). 

 أ�عاد للتعرف على واقع�ة المضمون:  3وضع ال�احثون  إدراك واقع�ة المضمون:-ب

ي تقدم *النافذة السحر�ة: و�قصد بها الدرجة التي �عتقد عندها المشاهد أن المعلومات الت
 من خالل التلفز�ون هو تمثیل دقیق للح�اة الواقع�ة. 

*التعلم والمنفعة: �قصد بها مدى شعور المشاهد �أن المحتوى التلفز�وني �قدم إل�ه 
معلومات في عدة مجاالت، و�مكن استخدام هذه المعلومات في ح�اته الواقع�ة، فمثال 

لفز�ون�ة تعكس مواقف واقع�ة، سوف المشاهد الذي لد�ه اعتقاد قوي �أن المسلسالت الت
�عتقد �إمكان�ة تأثیر هذه المواقف على ح�اته الیوم�ة أكثر من المشاهد الذي یرى في 

 المسلسالت مجرد أعمال خ�ال�ة م�الغ فیها. 

*التوحد: �قصد بها درجة التشا�ه التي یدر�ها المشاهد بین الشخص�ات والمواقف 
ظهر في الح�اة. فقد �شعر الشخص الذي یتوحد مع التلفز�ون�ة و�ین المواقف التي ت
الحم�م�ة، و�تولد لد�ه شعور بواقع�ة تلك الشخص�ة،  الشخص�ة التلفز�ون�ة �الصداقة

 1وتكون مشاعره تجاه هذه الشخص�ة متشابهة لمشاعره تجاه الشخص�ات الحق�ق�ة. 

 نظر�ة الغرس الثقافيلاالنتقادات الموجهة 
الغرس الثقافي حظیت بتأیید �بیر من ال�احثین إال أنها على الرغم من أن نظر�ة 

واجهت العدید من االنتقادات منذ نها�ة الس�عین�ات حتى نها�ة تسعین�ات نذ�ر منها ما 
 :یلي

یرى أنصار مدخل االستخدامات واالش�اعات أن النظر�ة تجاهلت متغیر الدوافع، إذ -
ذین �شاهدون التلفز�ون �طر�قة روتین�ة یرون أن جر�نر لم یبذل جهدا في التفرقة بین ال

 . 192-190، المكت�ة األكاد�م�ة، القاهرة، ص ص 1الهادي محمد، أسالیب و�عداد وتوثیق ال�حوث العلم�ة، ط1
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والذین �شاهدونه �طر�قة انتقائ�ة نشطة، وهنا �ص�ح الغرس الثقافي متغیرا تا�عا لمتغیر 
 .الدوافع ول�س لكثافة التعرض للتلفز�ون 

 االكتفاء �كثافة المشاهدة ال �كفي لوحدهلحدوث الغرس. -

عدم التحكم �المتغیرات األخرى وذلك الختالف النتائج عندما تّم تحلیلها. عندما تم -
 إدخال المتغیرات الوس�طة تأثرت العالقة بین التعرض للتلفز�ون وتأثیرات الغرس الثقافي. 

ال توجد إجا�ة قاطعة حول أس�اب عدم اكتساب المعاني واألفكار والحقائق رغم تشا�ه -
 داخل الجماعة الواحدة. كثافة المشابهة 

وفي األخیر �مكن وصف عمل�ة الغرس �أنها نوع من التعلم العرضي الذي ینتج 
عن التعرض التراكمي لوسائل اإلعالم واالتصال خاصة التلفز�ون. حیث یتعرف المشاهد 
دون وعي على حقائق الواقع االجتماعي لتص�ح �صفة تدر�ج�ة أساسا للصور الذهن�ة 

كتسبها عن العالم الحق�قي. فعمل�ة الغرس ع�ارة عن تدفق موجه من تأثیرات والق�م التي �
التلفز�ون إلى الجمهور المتلقي ولكنها جزء من عمل�ة مستمرة ودینام�ك�ة للتفاعل بین 

 الرسائل والس�اق. 

ومنه نستط�ع القول أن جّل النظر�ات جاءت لتترجم االتصال وتعرفه وتتناول دوره 
ه في التأثیر على األشخاص، ولكن ت�قى هذه الدراسات تحت المراق�ة في المجتمع ودور 

الحتوائها على أ�عاد غیر مقنعة. لكن في �ل جزئ�ة من تلك النظر�ات قد تجد نظر�ة 
 األخرى في توض�ح معنى االتصال.  أقرب من 
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 نظر�ة ترتیب االولو�ات :السادسة محاضرةال

�عتبر ال�احث والصحفي األمر�كي ولتر لی�مان أول من طرح في �تا�ه الرأي العام 
العالقة الت�ادل�ة بین وسائل اإلعالم والجمهور الذي یتعرض  1922الذي أصدره عام 

لتلك الوسائل في تحدید أولو�ات القضا�ا المختلفة الس�اس�ة واالقتصاد�ة واالجتماع�ة التي 
ذه النظر�ة أن وسائل اإلعالم ال تستط�ع أن تقدم جم�ع تهم المجتمع. وتفترض ه

المواض�ع والقضا�ا، و�نما �ختار القائمون على هذه الوسائل ال�عض منها التي یتم التر�یز 
 علیها، و�التالي یتم إثارة اهتمام الجمهور حولها تدر�ج�ا وتجعلهم یدر�ونها و�فكرون فیها. 

على بناء صورة ذهن�ة لدى الجماهیر وفي  و�رى لی�مان أن وسائل اإلعالم تساعد
كثیر من األح�ان تقدم هذه الوسائل بّینات زائفة في عقول الجماهیر، وتعمل على تكو�ن 
رأي عام من خالل القضا�ا التي تر�ز علیها. ف�مقدور وسائل اإلعالم أن تغیر االتجاهات 

ّم تجاهل هذه النظر�ة حسب نموذج اآلثار الموحدة في دراسات اإلعالم الم�كرة، وقد ت
تماما في األر�عین�ات والخمسین�ات من القرن العشر�ن.  و �عد ذلك بنحو أر�عین سنة 
أعاد ال�احث برنارد �وهین إح�اء وجهة نظر لی�مان حین زعم أن وسائل اإلعالم ال تنجح 
دائما في إبالغ الجماهیر ��ف �فكرون ولكن تنجح دائما في إبالغهم عما �جب أن 

 1وا ف�ه. �فكر 

لقد ناقش لی�مان في �تا�ه اٍلرأي العام ��ف أن التفسیرات التي تقدمها الصحف عن 
األحداث �مكن أن تغیر تفسیرات الناس عن الواقع الحق�قي، و�التالي تغیر أ�ضا من 
سلو��اتهم تجاه هذا الواقع. والنقطة المهمة التي سعى لی�مان توض�حها هي أن طر�قة 

فترة الحرب العالم�ة األولى �انت مصطنعة، ألنها اتسمت تصو�ر الصحافة للعالم خالل 
�التضلیل وخلق صور مز�فة ومشبوهة على أساس أنها صور حق�ق�ة.  واستنتج ال�احث 
أن الناس یتصرفون ل�س على أساس ما �حدث فعال لكن على أساس ما �عتقدون أنه 

الصحف.  وهذا من  الموقف الحق�قي، وهذا الموقف حصلوا عل�ه من الصور التي تنقلها
 الممكن أن یؤدي إلى سلوك ال عالقة له �حق�قة ما �جري الواقع الحق�قي.  

 .  190، ص2012، الدار العر��ة للنشر والتوز�ع، القاهرة، 2، ط نظر�ات االتصالحسن عماد مكاوي، 1
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 نشأة النظر�ة وتطورها

أشار إل�ه ولتر لی�مان في  تعود األصول الفكر�ة لدراسات ترتیب األولو�ات إلى ما
نا إلى ، في زمن لم �ظهر التلفز�ون �عد، �ما سبق وأن أشر 1922كتا�ه الرأي العام سنة 

ذلك، وعند حدیثه عن االستخدامات الرمز�ة للس�اسات أشار لی�مان إلى أن الس�اسات 
ع�ارة عن سلسلة من الصور الذهن�ة التي یتم نقلها من خالل وسائل اإلعالم.  وتكون 

 1هذه الصور الذهن�ة �انوراما متحر�ة تقع أحداثها في عالم ال یدر�ه الجمهور العام . 

لم یلتفت إل�ه ال�احثون من فبل حول وضع األجندة حیننا اعتبر وهناك نص م�اشر 
أن وسائل اإلعالم  1948برنارد بیرلسون في مقاله المعنون "االتصاالت والرأي العام" في 

تعد المسرح الس�اسي المناظرات، و�رى أن هناك �عض الدالئل �أن المناقشات الخاصة 
ض وسائل اإلعالم لهذه الرسائل، إذ أن حول المسائل الس�اس�ة تأخذ مؤشراتها من عر 

الناس یتحدثون في الس�اسة متماشین في ذلك مع الخطوط التي ترسمها وسائل اإلعالم. 
 فوسائل اإلعالم بهذا المعنى ترشد وتعلم الجمهور عما یتحدثون. 

لكن یرجع �عض ال�احثون في تار�خ وضع األجندة إلى أن أول إشارة م�اشرة إلى 
. إال أن أفضل Norton Longفي مقال لنورتن لونج 1958ة ظهرت عام وظ�فة األجند

تصر�ح حول وظ�فة ترتیب األولو�ات ظهر لدى برنارد �وهین في �تا�ه الصحافة 
. الذي تحدث عن قوة وأهم�ة وسائل اإلعالم في تحدید 1963والس�اسة الخارج�ة عام 

 القضا�ا التي تهم المجتمع. 

ولقد عبرا �ل من ماكسو�ل �ومب ودونالد شو عن المعنى الذي انبثقت منه دراسات 
وتزامنا  1972وضع األجندة �ع د أول دراسة أمبر�ق�ة تحمل هذا المصطلح العلمي عام 

مع هذه الدراسة �انا ال�احثان �وب وألدر �طوران أفكار مشابهة عن وضع أجندة 
قتضاها أولو�ات وسائل اإلعالم إلى أولو�ات الس�اسة الس�اسة"و هي العمل�ة التي تنتقل �م

العامة، �معنى أن القضا�ا التي تحصل على اهتمام وسائل اإلعالم في دولة معینة في 

1B. Cohen: : The press and foreing Policy, Princeton University Press,1963,P14 . 
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تتبناها الدولة �اعت�ارها س�اسة عامة �وم وسائل اإلعالم الصوت المعبر  فترة زمن�ة معینة
 عن احت�اجات الرأي العام. 

وم�سوشو أول دراسة نشرت عن وضع األجندة لتتسع �تب ماك 1992وفي عام 
المجاالت ال�حث�ة لوضع األجندة و�تسع و�تضاعف التوجه ال�حثي نحو موضوع ترتیب 
األولو�ات، وهذا الستكشافه لألدوار الفاعلة التي تمارسها الصحافة ووسائل اإلعالم 

اتجاهات �حث�ة نظر�ة  . وقد تعمق ال�احثون في1واالجتماع�ة األخرى في ح�اتنا الس�اس�ة
 ومنهج�ة خارج نطاق المفهوم األول بوضع األجندة الذي �ان سائدا في الس�عینات. 

وفي الثمانینات طرح �ل من ال�احثین الزرسفیلد ومیرتون التساؤل التالي: من �ضع 
) و�انت وجهة نظرهما أن أولو�ات وسائل اإلعالم تتكون 1984أولو�ات وسائل اإلعالم؟(

لقوى االجتماع�ة السائدة في المجتمع، �ما في ذلك المؤسسات الصناع�ة والتجار�ة نت�جة ل
وغیرها من الجهات المؤهلة لممارسة الض�ط االجتماعي، فالط�قة الحاكمة هي التي ترعى 
وتقود وسائل اإلعالم لذلك فهي ال تسعى مطلقا لهدم البناء االجتماعي واالقتصادي 

 لمحافظة عل�ه. للمجتمع �قدر ما تسعى إلى ا

لقد أدى ظهور هذا المفهوم الجدید للتأثیر لوسائل اإلعالم في دراسة نظر�ة ترتیب 
األولو�ات إلى اتجاه ال�احثین إلى دراسة ��ف�ة تغط�ة الوسیلة اإلخ�ار�ة للقض�ة 
والموضوع، و��ف�ة التأثیر على بروز هذا الموضوع في الوسیلة، أكثر من ال�حث عن 

 2ر للوسیلة. التأثیر الم�اش

 وعلى الرغم من مرور أكثر من ثالثة عقود على قبول الفرض العلمي لنظر�ة ترتی�ا
ألولو�ات، فإن الدراسات التي أجر�ت في إطارها قد أغفلت الجانب الخاص �التكامل في 

االتصال، ولم تنطلق من رؤ�ة متكاملة في دراستها لمصادر التأثیر، حیث �انت  عمل�ة

1B. Cohen: : The press and foreing Policy,op-cit ,P1 .3 
 . 120، ص2007، القوات للنشر، الر�اض، 1، ط واإلعالم الس�اسياالتصال سعد آل سعود، 2
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م بدراسة وسیلة معینة وتغفل وسائل أخرى، أو تقوم بدراسة قض�ة وتهمل هذه ال�حوث تقو 
 1القضا�ا األخرى، مما أدى إلى تضارب نتائج هذه الدراسات وعدم تناغمها. 

وقد حاول عدد من ال�احثین دراسة الق�مة التكامل�ة، من خالل دراسة أكثر من 
جماعات الضغط وغیرها  مكون من مكونات المجتمع مثل: وسائل اإلعالم، الجمهور،

�اعت�ار ذلك �مثل مطل�ا حیو�ا لنضج ال�حث العلمي في هذه النظر�ة، �ما أن محاولة 
دراسة �ل مكون من هذه المكونات والعناصر وحیدا ومنعزال یؤدي إلى القصور والعجز 

 2من الناح�ة العلم�ة.

 تعر�ف نظر�ة ترتیب األولو�ات

تعد نظر�ة األجندة واحدة من األطر النظر�ة التي ت�حث في تأثیر وسائل اإلعالم 
حیث تهتم �حوث "ترتیب األولو�ات" بدراسة العالقة الت�ادل�ة بین وسائل اإلعالم 
والجماهیر التي تتعرض لتلك الوسائل لتحدید أولو�ات القضا�ا الس�اس�ة واالجتماع�ة التي 

 تهم المجتمع. 

 ون عدد �بیر من التعر�فات لعمل�ة وضع األجندة :حدد ال�احث

عمل�ة وضع األجندة في العالم �أنها: "العمل�ة التي  M. Sanchezحیث �عرف 
 3"بواسطتها تحدد وسائل اإلعالم �ما نفكر وحول ماذا نقلق

وعّرف ست�فن بترسن نظر�ة ترتیب األولو�ات �أنها العمل�ة التي تبرز فیها وسائل 
ا معینة على أنها قضا�ا مهمة، وتستحق ردود الحكومة والجمهور من خالل اإلعالم قضا�

إثارتهم لتنبههم لتلك القضا�ا لتص�ح ذات أولو�ة ضمن أجندتهم، و�ن الفرد الذي �عتمد 

 . 333، ص2018، دار المسیرة للنشر والتوز�ع، عمان، 2، ط نظر�ات االتصالمنال هالل المزاهرة، 1
، 4المجلة المصر�ة ل�حوث اإلعالم، العدد االتجاهات الحدیثة في �حوث وضع األجندة،�سیوني ابراه�م حمادة، 2

 . 342، ص1998
3M.Sanchez: Agenda Setting, spring 2002, at: http: //www. comprofessor. 

com/2012/10/media-agenda-setting. html,17/05/2020,22h03 . 
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على وسیلة إعالم�ة سوف �ك�ف إدراكه وفقا لألهم�ة المنسو�ة للقضا�ا من طرف تلك 
 1حجم االهتمام الممنوح لها في تلك الوسیلة. الوسیلة، و�شكل یتوافق واتجاهاتها، و 

عرفها �أنها: "مجموعة من الموضوعات، عادة �كون ترتیبها James Watsonأما 
 2حسب أهمیتها". 

�أنها: "قدرة وسائل اإلعالم Joseph Straubhaar& RobertLaRoseو�عرفها
 3على تحدید القضا�ا المهمة".

�أنها: "العمل�ة التي تبرز فیها وسائل اإلعالم  Stephen Batrosonكما عرفها 
قضا�ا معینة على أنها قضا�ا مهمة، وتستحق ردود الحكومة والجمهور، من خالل إثارة 
انت�اههم لتلك القضا�ا، �حیث تص�ح ذات أولو�ة ضمن أجندتهم، وأن الفرد الذي �عتمد 

ألهم�ة المنسو�ة لقضا�ا على وسیلة إعالم�ة ما و�تعرض لها سوف �ك�ف إدراكه وفقًا ل
عرضها، وحجم االهتمام الممنوح لها في  و�شكل یتوافق واتجاه تلك الوسیلة وموضوعاتها

 4تلك الوسیلة". 

Mc Combs Maxell,Explores and survey cyanding strategies for agenda setting,Journalism 1

4,1992,p85ocluarterly vol 69,n . 
2James Watson,Media Communication: An Introduction to theory and Process, 

2nded.  (London: Palgrave Macmillan, 2006). P.  35 . 
3Joseph Straubhaar& Robert LaRose : Media Now, Communication Media in the 

Information Age, 2th ed.  (Australia: Wadsworth, 2000).  P. 35,athttp: //books. google. 

ps/books,vu le 17/04/2020,22h36 . 
 . 332، ص 2012، دار المسیرة للنشر والتوز�ع، عمان، 1، ط نظر�ات االتصالمزاهرة، منال هالل ال4
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�أنها: "العمل التي یؤثر �مقتضاها �ل من  G. E Lang & K.  Langوعرفها
من وسائل اإلعالم والحكومة واألفراد �عضهم ب�عض، أي أنها عمل�ة تفاعل�ة تحاول 

 1"خاللها العدید من العوامل التأثیر في أجندة وسائل اإلعالم

وتم تعر�فها أ�ضا �أنها: "العمل�ة التي تقوم بها الهیئات والمؤسسات التي تقدم 
 والمعلومات �اخت�ار أو التأكید على أحداث وقضا�ا ومصادر معینة لتغطیتها دون  األخ�ار

�ف�ة التي تعكس اهتمامات هذه المؤسسات أخرى، ومعالجة هذه القضا�ا وتناولها �الك
 2"وأولو�ات المسئولین الحكومیین ومتخذي القرار والصفوة

 ومن خالل ما سبق یتضح أن نظر�ة وضع األجندة: "هي ع�ارة عن إعادة ص�اغة
األحداث المح�طة �قالب جدید، یتم ترتیب أهمیتها في الوسیلة العالم�ة �ما یتناسب مع 
الس�اسة التحر�ر�ة للمؤسسة العالم�ة بهدف إقناع الجمهور وتغییر اتجاهه �ما یتوافق مع 

 التوجهات األیدیولوج�ة لتلك الوسیلة". 

ا بدراسة االتصال وتعتبر نظر�ة األجندة من النظر�ات المتكاملة نظرا الهتمامه
الشخصي إلى جانب االتصال الجماهیري، حیث أكدت عدد من الدراسات على أن 
االتصال الشخصي له دور هام في تر�ی�ة النظر�ة، حیث �مكن أن یدعم أو ینافس وسائل 
اإلعالم في ترتیب األولو�ات �النس�ة للجمهور، مما �عزز تأثیر هذه الوسائل �النس�ة 

 غطیها وسائل اإلعالم فتص�ح أولو�ة الجمهور.  للموضوعات التي ت

لقد أثبتت الدراسات وجود عالقة تأثیر مت�ادلة بین اهتمامات الطرفین، فالقائمین 
�االتصال یدر�ون ما یهتم �ه الجمهور مما ینعكس على أجندة وسائل اإلعالم، إال أن 

ترة زمن�ة واحدة، فضال ال�حث عن العالقة السبب�ة بین المتغیرات ال �مكن أن تتم عبر ف
عن وجود دلیل علمي یؤ�د على أهم�ة اإلطار الذي تعالج من خالله وسائل اإلعالم 

دراسة مقارنة"، -"أجندة اهتمامات المواقع االلكترون�ة للجهات المعن�ة �شؤون المرأة المصر�ةوسام نصر، 1

، 2003د�سمبر -، جامعة القاهرة: �ل�ة اإلعالم، یولیو2، العدد 9، المجلد المجلة المصر�ة ل�حوث الرأي العام

 398ص .
 . 398ص المرجع نفسه،2
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قض�ة معینة في التأثیر على أجندة الجمهور والتي یتأثر عادة �عامل الوقت والطاقة 
 النفس�ة ومقدرته على الوصول إلى وسائل اإلعالم. 

ع على األسئلة الخاصة �العالقة السبب�ة ولم تتمكن ال�حوث من اإلجا�ة �شكل قاط
حیث من الممكن ألجندة وسائل اإلعالم التأثیر في أجندة الجمهور، و�المقابل قد تؤثر 
أجندة الجمهور على أجندة اإلعالم من خالل ما �طرحه التلفز�ون والصحف �شكل �س�ط 

ن أجندة اإلعالم عن اهتمامات الجمهور، لكن ال�احث جر�نر وجد أنه ال عالقة سبب�ة بی
والجمهور و�التالي �صعب تحدید السبب الم�اشر للتأثیرات التي حدثت وهل هي نت�جة 

 1أم نت�جة االتصاالت الشخص�ة للجمهور؟ التعرض لوسائل اإلعالم؟

 فروض النظر�ة: 

تقوم هذه النظر�ة على فرض�ة أساس�ة مؤداها أن الوظ�فة األساس�ة لوسائل اإلعالم 
قول للجمهور ��ف �جب أن �فكر(االتجاهات نحو الموضوع)، بل ف�ما ال تكمن في ال

�جب أن �فكر(المعلومات)، وهذا الذي �جب أن �عرفه و�فكر �ه، و�هذا تفترض النظر�ة 
أن وسائل اإلعالم ال تستط�ع أن تقدم جم�ع الموضوعات والقضا�ا، إنما �ختار القائمون 

تر�یز علیها فتثیر اهتمام الناس تدر�ج�ا على هذه الوسائل �عض القضا�ا التي یتم ال
 علیها. 

 أما عن الفرض�ات األخرى �مكن أن نذ�رها فما یلي: 

الموضوعات الموجودة *تفترض أن وسائل اإلعالم ال تستط�ع أن تقدم جم�ع القضا�ا و 
 ع.في المجتم

*�ختار القائمون على الوسائل �عض المواض�ع التي یتم التر�یز علیها �شدة والتحكم في 
 محتواها وطب�عتها. 

 *تثیر الموضوعات التي یتم التر�یز علیها اهتمام الناس تدر�ج�ا. 

 . 346ص مرجع سبق ذ�ره،منال هالل المواهرة، 1
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 فوسائل اإلعالم تحدد األولو�ات، وترسم الصورة الذهن�ة، وتأطیر وجهات نظر
تتشرب هذه الرؤى، و�ص�ح الكثیر منهم أسیرا لها في تفكیره  الجمهور، والناس عبر الزمن

 1وقراراته. 

 االنتقادات الموجهة للنظر�ة: 

 لقد تعرضت نظر�ة ترتیب األولو�ات إلىجملة من االنتقادات: 

*انتقد ال�احثون العالقة االرت�اط�ة الخط�ة التي ترى أن أجندة وسائل اإلعالم تؤثر في 
خذ في الحس�ان عوامل ومتغیرات أخرى، وهو ما �جعل من أجندة الجمهور، دون األ

 عمل�ة وضع األجندة غیر تفاعل�ة. 

للنقد من جانب أنه ل�س هناك عالقة نسب�ة بین األهم�ة التي  *تعرضت النظر�ة أ�ضا
تضفیها وسائل اإلعالم على القض�ة المثارة ومدى أهم�ة هذه القض�ة �النس�ة للجمهور، 

 ضرورة أن تكون القض�ة مهمة للجمهور، �ما تعتقد وسائل اإلعالم. �معنى أنه ل�ست �ال

*اعتمد ال�احثون المؤ�دون لهذه النظر�ة على مكونات سطح�ة ظاهر�ة، ففي تحدیدهم 
ألهم القصص الخبر�ة التي �قدمها اإلعالم في تغطیته، لجأ ال�احثون إلى حصر عدد 

واعت�اره مق�اسا لتحدید أجندة وسائل اإلعالم، �ما تعتقد  القصص المتناولة لقض�ة ما
 وسائل اإلعالم. 

*لخص �عض ال�احثین أهم مقای�س تحلیل المحتوى �شأن بروز القصة الخبر�ة على 
الشكل التالي: موضوع القصة، العناو�ن، والصور، حجم العمود، المثیرات ال�صر�ة 

وى مثیرات وعالمات ال عالقة بها �المحتوى �النس�ة لإلعالم المرئي. فكل ذلك ال �مثل س
 الخبري.  

*تأثیرات وسائل اإلعالم على الجمهور على ضوء نظر�ة األجندة ستینغ تتم من خالل 
 الترفیه�ة-اختصار الحصیلة المعرف�ة للجمهور على مسائل محددة: البرامج الر�اض�ة

 . 320، صمرجع سبق ذ�ره�سیوني ابراه�م حمادة، 1
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ن عناصر المجتمع الهامش�ة والمواض�ع العاطف�ة، �ما أنها تقدم للجمهور قدوات ممیزة م
 وغیر المنتجة. 

وعلى ضوء هذه االنتقادات، حاولت دراسات حدیثة تقد�م تصم�مات أكثر تعقیدًا 
�اكتشاف أكثر دقة لك�ف�ة وضع األجندة �عمل�ة تحتوي الكثیر من الفاعلین، ول�س  تسمح

وسائل اإلعالم مجرد دراسات أحاد�ة االتجاه أو دراسات مقطع�ة، وسعت إلى تفسیر تأثیر 
على الجماهیر المت�اینة وعلى قطاعات الرأي العام �صدد "وضع األجندة"، وقد سعت 
دراسات أخرى إلى استخدام اقتراب ثالثي األ�عاد لق�اس أجندة الرأي العام بدال من السؤال 
المسحي الواحد، ور�زت على دور العلم�ات المعرف�ة على المستوى الفردي في وضع 

 رد مع إدخال المؤشرات الواقع�ة ذات األهم�ة عند مناقشة قض�ة ما.  أجندة �ل ف

 االتجاهات الحدیثة في دراسات األجندة: 

لقد اتسعت وتنوعت االتجاهات ال�حث�ة �ما تنامت الخر�طة النظر�ة لنموذج ترتیب 
ة األولو�ات مع ظهور االنترنیت وتقن�ات االتصال الحدیثة والتغیرات المتصاعدة في البیئ

ف�م �عد السؤال الذي تدور حوله هذه الدراسات هو تكو�ن الرأي أو تغییر 1االتصال�ة. 
االتجاه فحسب بل أص�ح السؤال هو: ما دور وسائل اإلعالم في تنم�ة معارف معینة عن 

أي أن دراسات ترتیب األولو�ات لم تعد تر�ز فقط على اإلقناع وتغییر  القضا�ا العامة؟
 أص�حت تهتم بدراسة تأثیر وسائل اإلعالم في وضع أجندة الجمهور.  الرأي واالتجاه، بل

مع ظهور وتطور وسائل اإلعالم اإللكترون�ة عرفت دراسات ترتیب األولو�ات ما 
�سمى �األجندة االلكترون�ة، فهي نت�جة التطورات المتسارعة والمتعاق�ة، تّم إحداث تغییر 

اع�ة واألداء االتصالي للس�اسیین، فأص�ح في نماذج االتصال وطب�عة العالقات االجتم

1Guo.l,Toward the third level of agenda setting theory: Network agenda setting model,in 

T. J Jhonson (ed .)Agenda Setting in2. 0 World: New Agendas in Communication( kindle 

edition),New York: Routledge,Taylor and Franvis,2014 . 
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مستخدمي وسائل االتصال الحدیثة قادر�ن على نشر األخ�ار من خالل المدونات 
 والحسا�ات الخاصة بهم على مواقع التواصل االجتماعي. 

ومن هنا اتجهت الدراسات في مجال بناء األجندة إلى التعرف على مدى تأثیر 
لة في ش�كة االنترنیت على بناء أجندة وسائل اإلعالم وسائل اإلعالم الحدیثة، متمث

التقلید�ة من ناح�ة و�ناء أجندة الجمهور من ناح�ة أخرى. بناءا على تلك الدراسات ظهر 
.وقد قام عدد من ال�احثین بتطو�ر مفاه�م تتعلق oneline agenda setting مصطلح

ى التأثیر في بناء األجندة. �اعت�ار ببناء األجندة االلكترون�ة لدراسة مدى قدرة الجمهور عل
أن الجمهور أحد القوى الخارج�ة التي تضم الحكومة والمصادر اإلخ�ار�ة ذات النفوذ 

 وجماعات المصالح ووسائل اإلعالم األخرى. 

وتعد مصادر بناء أجندة الوسیلة اإلعالم�ة من العوامل الهامة التي تقف وراء 
بها وسائل اإلعالم. ومن هنا اتجه العدید من ال�احثین  طب�عة األحداث والقضا�ا التي تهتم

لدراسة عالقة مصادر األخ�ار وعالقة الوسائل التقلید�ة �الوسائل الحدیثة والتأثیر المت�ادل 
بین �ل نوع في بناء وترتیب أجندة اآلخر. فقد اهتمت هذه الدراسات �التعرف على ��ف�ة 

عتمد الصحفیون والس�اسیون على الوسائل انتقال القضا�ا من وسیلة ألخرى، و��ف �
الحدیثة، ودور الوسائل الحدیثة في طرح القضا�ا على الجمهور و�تاحة الفرصة له للنقاش 

) حول دور مواقع التواصل 2016حولها و�بداء رأ�ه فیها، ففي دراسة لند�ه القاضي(
ة لألخ�ار االجتماعي في بناء أجندة القائم �االتصال في الصحف المصر�ة �النس�

والقضا�ا المحل�ة، توصلت إلى وجود عالقة ارت�اط�ة إ�جاب�ة بین اهتمام مواقع التواصل 
االجتماعي �األخ�ار والقضا�ا المحل�ة وانت�اه القائم �االتصال لها وظهورها في أجندة 

 1الصحف. 

) التي هدفت إلى معرفة Ordaz Valer)2015ومن بین الدراسات األجنب�ة دراسة 
سائل اإلعالم التقلید�ة والحدیثة في بناء أجندة األحزاب الس�اس�ة أثناء االنتخا�ات دور و 

، الحدیثة في وضع األجندة في العالم العر�ي: دراسة تحلیل�ة �م�ة من المستوى الثانياالتجاهات حمزة سعد محمد، 1

 . 48، ص 2019سبتمبر30)، جامعة �غداد: �ل�ة اإلعالم، 45-44مجلة ال�احث اإلعالمي، العدد(
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حیث توصلت إلى أن اإلعالم التقلیدي دّعم بوضوح أجندة األحزاب 2011االس�ان�ة عام 
من خالل افتتاح�ات الصحف مدة االنتخا�ات، في حین أن المدونات الس�اس�ة نجحت في 

 تحا حول القضا�ا العامة. إ�جاد حوارا موضوع�ا منف

)، استهدفت أجندة مقاالت الرأي في مواقع 2016وفي دراسة لمنى المراغي (
�التطبیق  2016الصحف األمر�ك�ة نحو المرشحین لالنتخا�ات الرئاس�ة األمر�ك�ة عام 

علة موقعي الواشنطن بوست والنیو�ورك تا�مز من خالل تطبیق منهج المسح والمنهج 
ت الدراسة إلى تحیز أجندة �ال الموقعین لهیالري �لینتون ضّد دونالد المقارن، توصل

 ترامب. 

ومن االتجاهات الحدیثة التي نالت اهتمام العدید من ال�احثین ما �عرف �اسم 
األجندة البین�ة، وقد جذب هذا االتجاه العدید من ال�احثین فاتجهوا لدراسة األجندات البین�ة 

جندة وسیلة على أجندة وسیلة أخرى.  ومن بین هذه الدراسات ما المتداخلة لمعرفة تأثیر أ
)من Marquez,Lopez and Arias)2017توصلت إل�ه دراسة مار�یز ولو�یز وأر�اس 

وجود تطابق بین أجندة الموضوعات التي یتم طرحها على حساب تو�تیر للرئ�س 
تو�تیر لجهات مؤ�دة له.   األمر�كي دونالد ترامب أثناء الحملة االنتخاب�ة مع حسا�ات على

)أن وسائل مثل حسا�ات المرشحین في تو�تیر Elie and Arne)2015وهو ما أّكد عل�ه
وف�سبوك تقوم بدور هام أثناء االنتخا�ات في التأثیر على الرأي العام والناخبین، �ما أن 
الصحفیین �عتمدون علیها بوصفها مصدرا لألخ�ار عن هؤالء المرشحین وأنشطتهم 

 االنتخاب�ة و�رامجهم وآرائهم. 

تأثیرات أجندة النسخة االلكترون�ة لصح�فة النیو�ورك وفي دراسة حدیثة قارنت بین 
تا�مز مع أجندة النسخة المطبوعة لنفس الصح�فة، وجدوا أن قراء النسخة المطبوعة 
�عدلون أجنداتهم �شكل مختلف عن قراء النسخة االلكترون�ة للصح�فة، ألن القراء على 

هذه الس�طرة تمكنهم من  االنترنیت لدیهم المز�د من الس�طرة على تعرضهم لألخ�ار،
تكو�ن تصورات ورؤى مختلفة حول قضا�ا معینة �المقارنة مع قراء النسخة المطبوعة.  و 
قد �ختلف تأثیر األجندة من دولة إلى أخرى، ففي دراسة أجر�ت في غانا أكدت أن تأثیر 
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بب نوع أجندة إحدى الوسائل على أجندة الوسیلة األخرى(األجندة المتداخلة)لم �حدث ال �س
الوسیلة اإلعالم�ة(إعالم تقلیدي أوجدید)أو �سبب نمط الملك�ة(حكومي أوخاص)، و�نما 
جاء عامل اللغة هو األكثر تأثیرا في األجندات المتداخلة بین الصحف الغان�ة 

Sikanku)2011.( 

)إلىدراسة تأثیر المدونات Meraz)2009كما ذهب عدد من ال�احثین مثل میراز 
جندة وسائل اإلعالم، حیث أص�حت إحدى المصادر التي �ستقي منها اإلخ�ار�ة على أ

عدد �بیر من الصحفیین األخ�ار التي ینشرونها، فما ینشره األفراد على مواقع التواصل 
االجتماعي، �عد أحد الموضوعات التي تر�ز علیها وسائل اإلعالم وتتناولها �حیث تنتقل 

 الحدیثة إلى أجندة وسائل اإلعالم التقلید�ة.هذه الموضوعات من أجندة وسائل اإلعالم 

وقد اهتمت �عض الدراسات العر��ة بهذا االتجاه ال�حثي ومنها دراسة مها 
)، التي سعت إلى التعرف على العالقات المت�ادلة بین أجندة �ال من 2011فتحي(

خاصة) وأجندة الفضائ�ات المصر�ة �اختالف -حز��ة-الصحف �اختالف توجهاتها(یوم�ة
 1أنماط ملكیتها(حكوم�ة أو خاصة). 

وفي ظل تنامي استخدام وسائل التواصل االجتماعي، وتحول البیئة االتصال�ة إلى 
بیئة تفاعل�ة ظهر ما �عرف بدمج األجندة �أحد االتجاهات ال�حث�ة لدراسات األجندة. وهو 

وأن ذلك یتم األجندات في إطار یتفق مع ق�مه،  مفهوم �عني أن الجمهور �قوم بدمج ور�ط
نت�جة استخدام عدد �بیر من الجمهور لمواقع التواصل االجتماعي ومصادر إخ�ار�ة 
أخرى الستكمال معلوماته عن األحداث، وإل�جاد آراء تتفق مع توقعاته.  وهذا الجهد من 
قبل الجمهور �سمى بدمج األجندة. إذ بینما تضع وسائل اإلعالم األجندة، فإن الجمهور 

جندة لتتوافق مع ق�مه وصفاته، وقد أثبتت عدد من الدراسات قدرة الوسائل یدمج هذه األ
الحدیثة على ترتیب أولو�ات قضا�ا مستخدمي الوسیلة وتشكیلها إلدراكهم لطب�عتها و�تاحة 
الفرصة لهم للنقاش والتفاعل �شأنها. ف�عد أن �انت نظر�ة ترتیب األولو�ات مرت�طة بتأثیر 

 . 50، ص المرجع نفسه1
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ص�حت تتناول أجندات المجموعات االلكترون�ة، لتتشارك معها اإلعالم على الجمهور أ
 والمصالح.  1في نفس الق�م واالتجاهات واآلراء

في ظل هذه البیئة االلكترون�ة الجدیدة قام ماكوم�س وشو بتكو�ن مجموعة �حث�ة 
من أجل مراجعة وتوس�ع المفاه�م األساس�ة الخاصة بنظر�ة ترتیب األولو�ات، ومحاولة 
استكشاف مجاالت �حث�ة جدیدة.  و بناء على ذلك قاموا �استخدام ثالث مداخل �حث�ة 

 وهي: 

لمدخل �العالقة بین بروز قض�ة ما و�ین المدى الذي �عتقد ف�ه وضع األجندة: یهتم هذا ا
 الجمهور �أهم�ة هذه القض�ة. 

قطع األجندة: هذا المدخل یر�ز على أن الجمهور یهتم ب�عض القضا�ا، وقد ال یدرك 
 وجودها، حتى تضعها وسائل اإلعالم على أجندتها

م لموجه االهتمامات التي تصفح األجندة: یر�ز هذا المدخل على إت�اع وسائل اإلعال
 تضعها وسائل اإلعالم األخرى وتلك التي تستلهمها. 

بین القصص الصحف�ة والوسیلة  ومن هنا فإن هذا التصور �سعى إلى للمالئمة ما
اإلعالم�ة والوقت المناسب لنشرها.  والفكرة المطروحة هنا في دراسة الواقع �ما هو، 

ن خالل(وضع األجندة وتصفح األجندة)، والواقع والواقع �ما تطرحه وسائل اإلعالم م
الذي ال تعرضه وسائل اإلعالم(قطع األجندة) وتأثیر �ل ذلك على تصورات الجمهور 

 2للواقع. 

مجتمع ووسائل اإلعالم التقلید�ة: ، دور وسائل التواصل االجتماعي في ترتیب أولو�ات الأحمد فاروق وشیر�ن موسى1

المؤتمر العلمي الثاني حول المجتمع العر�ي وش�كات التواصل االجتماعي دراسة في مفهوم األجندة األفق�ة المتداخلة، 

 . 2017نوفمبر 2-أكتو�ر 30في عالم متغیر، �ل�ة اآلداب جامعة السلطان قابوس، 
2Shaf. A,Personal Experience Versus Media Coverage: Testing the Issue Obstrusiveness 

Condition of Agenda Setting Theory in the Developing Country,Journalism & Mass 

Communication Quqrterly ,vol. 94 Issue 4,p1056-1072.   
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إن التنوع في االتجاهات ال�حث�ة یوضح مدى الثراء الذي تتمیز �ه النظر�ة، ومن 
األولو�ات ال تقلل من أهم�ة المهم اإلشارة إلى أن االتجاهات الحدیثة في دراسات ترتیب 

تلغیها، على العكس من ذلك إذ مازال االتجاه األول هو األكثر  أو االتجاهات األقدم
س�طرة على معظم الدراسات حتى اآلن وفي مختلف دول العالم، �ما أن قدم االتجاه 

تعرف  ال�حثي ال �عني أننا قد وصلنا إلى الحق�قة العلم�ة �شأنه. فالعلوم االجتماع�ة ال
الحقائق المطلقة. �ما أن تشعب المتغیرات وتغیر البیئة اإلعالم�ة وظهور وسائل 
التواصل االجتماعي �اإلضافة إلى تعدد المتغیرات في ظل بیئة إعالم�ة متغیرة وجدیدة 
�جعلنا في حاجة إلى ال�حث و�عادة ال�حث �شكل مستمر.  و هناك اتجاه من ال�احثین 

یدة السا�قة �عیبها عدم وجود إطار علمي متكامل �جمع و�نسق یرى أن االتجاهات العد
بینها، ومن هنا تظهر الحاجة الماسة إلى ضرورة وجود تصور منهجي متكامل من قبل 

 ال�احثین یتغلب على سلب�ات دراسة �ل نوع فرعي لوضع األجندة على حدة. 
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 : نظر�ة االستخدامات واالش�اعاتالسا�عةالمحاضرة 

تختلف المسم�ات التي تطلق على مدخل االستخدامات واإلش�اعات، فهناك من 
�طلق علیها مصطلح نموذج، وهناك من ال�احثین من یرتقي �ه إلى مصطلح نظر�ة، 
وهناك من �طلق عل�ه مصطلح مدخل، في حین �فضل ال�عض وهم أقل�ة إطالق 

 1مصطلح نظر�ة المنفعة. 

 النظر�ة ومراحل تطورها نشأة

 أة النظر�ة: *نش

"استخدام وسائل االتصال الجماهیري"  ظهرت هذه النظر�ة ألول مرة في �تاب
، و�انت  1974سنة Elihu Katz and G. Blumerلمؤلف�ه إل�اهو �اتز وجي بلومر 

الفكرة األساس�ة للكتاب تدور حول تصور الوظائف التي تقوم بها وسائل اإلعالم ومحتواها 
 من جانب ودوافع الفرد من التعرض إلیها من جانب آخر. 

حینما تحدث عالم االتصال المعروف  1959قدم هذا المدخل للمرة األولى عام 
�حوث االتصال، والتر�یز على ��ف�ة تعامل  كاتز عن ضرورة تقدیر الخط الذي تتم ف�ه

ضرورة  الناس مع وسائل اإلعالم بدال من تأثیرها على الجمهور، واقترح على ال�احثین
دراسة المتغیرات التي تلعب دورا وس�طا في هذا التأثیر من خالل ال�حث عن إجا�ة 

 للسؤال: ماذا �فعل الجمهور مع وسائل اإلعالم؟

في المقال  1944لمنظور االستخدامات واإلش�اعات عام و�ان الظهور الفعلي 
دوافع االستماع للمسلسل الیومي  �عنوان" Harzogالذي �تبته عالمة االجتماع األمر�ك�ة

من المستمعات للمسلسل  100وتوصلت من خالل المقابالت التي أجرتها مع  و�ت�اعه"
ستماع إلى هذه النوع�ة من النهاري الذي �قدمه الرادیو إلى وجود إش�اعات أساس�ة لال

المسلسالت.  وتواصلت الجهود ال�حث�ة في هذا المیدان حتى وصلت في حالة من النضج 

 . 142، ص2014، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مدخل إلى علوم اإلعالم واالتصالأحمد ع�ساوي، 1
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تبلورت من خاللها عناصر هذه النظر�ة وأهدافها وفروضها ل�ص�ح لها ف�ما �عد تأثیر 
 1كبیر في أولو�ات �حوث اإلعالم واالتصال في العالم لسنوات عدة. 

 ر�ةمراحل تطور النظ

مرت هذه النظر�ة �مراحل عدیدة منذ نشأتها إلى أن تبلورت نظر�ة متكاملة فرغم 
الشعب�ة الواسعة التي تحظى بها �مدخل في دراسة االتصال الجماهیري، إّال أنها تفوقت 
قلیال �سبب س�طرة اتجاه �حوث التأثیر قبیل و�عد الحرب العالم�ة الثان�ة على دراسات 

 2ضال عن افتقارها االفتراضات النظر�ة. االتصال الجماهیري ف

 و�مكن تحدید مراحل تطورها ف�ما یلي: 

المرحلة الوصف�ة: امتدت هذه المرحلة بین األر�عین�ات والخمسین�ات من القرن  -أ 
الماضي واهتمت بتقد�م وصف عمیق لتوجهات الجماعات الفرع�ة لجمهور وسائل 

مضامین وسائل االتصال، ولم تستطع تلك اإلعالم ف�ما یتعلق في اخت�ارها لمحتوى 
الدراسات الر�ط بین إش�اعات الجمهور واستجا�اتهم ومكوناتهم وشروطهم وظروفهم 
النفس�ة واالجتماع�ة.  ولقد فشلت هذه الدراسات ألنها لم تستطع الكشف عن العالقة 

سائل القائمة بین وظائف اإلعالم واستجا�ة الجمهور وتحق�قه الش�اعاته من خالل و 
 اإلعالم. 

مرحلة تحدید المفاه�م: تتمیز هذه المرحلة بتوجهاتها المیدان�ة، حیث حاولت توض�ح -ب
المفاه�م الخاصة �المتغیرات النفس�ة واالجتماع�ة التي �فترض أنها تؤدي إلى نماذج 
معینة الستهالك الجمهور لوسائل اإلعالم، فاستطاعت ق�اس میول الجماهیر واتجاهاتهم 

ة واالجتماع�ة والسلو��ة التي تقضى بها لإلش�اعات مت�عة ال�حوث الكم�ة وهو ما النفس�
 افتقدته دراسات المرحلة السا�قة.

، ص 2014، دار المسیرة للنشر والتوز�ع والط�اعة، عمان، 2، ط االتصال الجماهیري واالعالمكامل خورشید مراد، 1

138 . 
 . 143أحمد ع�ساوى، مرجع سبق ذ�ره، ص2
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المرحلة التفسیر�ة: تتمیز هذه المرحلة �استثمار التراكمات العلم�ة وال�حث�ة للمرحلتین -ت
ت التي یتمناهاو�نتظرها السا�قتین وذلك بتوض�ح وتجل�ة المفاه�م المرت�طة �الدوافع والتوقعا

الجمهور من وسائل اإلعالم، وتمكنت دراسات هذه المرحلة من تحو�ل النتائج العامة 
حول استجا�ات الجمهور و�ش�اعاته المتوقعة من وسائل اإلعالم إلى مسائل قابلة 
للق�اس.واهتمت هذه الدراسات �األصول النفس�ة واالجتماع�ة والسلو��ة والفكر�ة للحاجات 

تي تولد توقعات مختلفة من التعرض لوسائل اإلعالم، أو �االشتراك بنشاطات أخرى ال
 1ینتج عنها إش�اع الحاجات غیر المقصودة في إطار الخصائص الفرد�ة والجماع�ة للفرد.

وقد شهدت فترة الثمانینات تطورا ملحوظا على صعید اخت�ار عالقة العدید من 
ت و�ش�اعات وسائل اإلعالم ومضامینه المختلفة، �ما العوامل والمتغیرات بدافع استخداما

طور ال�احثون فكرة اإلش�اعات المتوقعة من وسائل اإلعالم، وتلك التي یتم الحصول 
 علیها �الفعل وعالقتها �الدوافع المختلفة الستخدامات الوسائل والمضامین المختلفة. 

والمستخدم والرهانات حیث �ان یدور موضوع ال�حث في هذه الفترة على المستهلك 
 2االسترات�ج�ة، وأبرز العلماء الذین اهتموا بهذه ال�حوث الفرنسي م�شال دوسترو. 

 جوهر النظر�ة: 

تعني نظر�ة االستخدامات واالش�اعات في األساس �جمهور الوسیلة اإلعالم�ة التي 
تت�ع رغ�ات الجمهور وتلبي حاجاته الكامنة في داخله، ومعنى ذلك أن الجمهور ل�س 
سلب�ا �قبل �ل ما تعرض عل�ه وسائل اإلعالم. بل �ملك غا�ة محددة من عرضه �سعى 

إال �احثون عن المضمون الذي یبدو أكثر إش�اعا  إلى تحق�قها، فأعضاء الجمهور ما هم
لهم، و�ل ما �ان مضمون معین قادرا على تلب�ة احت�اجات األفراد �ّلما زادت نس�ة 

 اخت�ارهم له.  

 . 143، ص المرجع نفسه1
، المنظمة العر��ة 3، ترجمة نصر الدین الع�اضي والصادق را�ح، ط تار�خ ونظر�ات االتصالأرمان وم�شال ماتالر، 2

 . 168، ص 2005للترجمة، بیروت، 
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 فروض النظر�ة: 

وضع �اتز وزمالءه من علماء االتصال خمسة فروض رئ�س�ة تتعلق �ك�ف�ة 
ت التي �سعون إلى تحق�قیها من وراء هذا استخدام األفراد لوسائل االتصال واإلش�اعا

 اإلستخدام وهي: 

الجماهیري، و�ستخدمون  إن أعضاء الجمهور مشار�ون فعالون في عمل�ة االتصال
 وسائل االتصال لتحقیق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم. 

الجمهور، وتتحكم  �عبر استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي یدر�ها أعضاء
 1في ذلك الفروقات الفرد�ة. 

إن أعضاء الجمهور هم الذین �ختارون الرسائل والمضمون الذي �ش�ع حاجاتهم ، 
 وأن وسائل اإلعالم تتنافس مع مصادر اإلش�اع األخرى في تلب�ة هذه الحاجات. 

ون إلى إن أفراد الجمهور لدیهم القدرة على تحدید دوافع تعرضهم وحاجاتهم التي �سع
 تلبیتها، لذا فهم �ختارون الوسائل المناس�ة إلش�اع هذه الحاجات. 

�مكن االستدالل على المعاییر الثقاف�ة السائدة في المجتمع من خالل استخدام 
 الجمهور لوسائل اإلعالم، ول�س من خالل محتواها. 

داف تسعى نظر�ة االستخدامات واإلش�اعات من خالل هذه الفروض إلى تحق�قاأله 
 2التال�ة: 

 الكشف عن ��ف�ة استخدام األفراد لوسائل اإلعالم. 
 الكشف عن دوافع استخدام األفراد لوسائل اإلعالم. 

 . 140-139، ص مرجع سبق ذ�رهكمال خورشید مراد، 1

استخدامات الجمهور ال�مني لوسائل اإلعالم أثناء الحمالت االنتخاب�ة واإلش�اعات المحققة یوسف سل�مان سعد، 

 2. 60، ص2000، -كل�ة اللغة العر��ة-یر غیر منشورة، جامعة األزهر، رسالة ماج�ستمنها
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 الفهم العمیق لعمل�ة االتصال من خالل النتائج التي یتم التوصل إلیها. 

ئل الكشف عن اإلش�اعات المطلو�ة التي �سعى الفرد إلى تلبیتها من خالل استخدامه لوسا
 .االتصال واإلش�اعات المختلفة من وراء هذا االستخدام

 المفردات األساس�ة لنظر�ة االستخدامات واإلش�اعات 

من خالل العرض السابق لنشأة المدخل والفروض التي تقوم علیها، واألهداف التي 
�سعى إلى تحق�قها تبرز أمامنا مجموعة من العناصر تشكل أهم المالمح واألسس التي 

 �قوم علیها وهي: 

الجمهور النشط: تفترض هذه النظر�ة وجود جمهور نش�ط م�ادر غیر سلبي، �سعى -أ
 .استخدام مضامین وسائل اإلعالم إلرضاء رغ�اته المختلفةللتفاعل اإل�جابي �

األصول االجتماع�ة والنفس�ة لإلش�اعات: یرجع الفضل في اكتشاف العالقة بین -ب
األصول االجتماع�ة والنفس�ة ودوافع التعرض لوسائل االتصال الحدیثة إلى العالمة ماتیلدا 

ته حول استخدام المراهقین في دراس 1974�ما انتهى جونستون  1951رایلي عام، 
لوسائل اإلعالم واالتصال والدمج االجتماعي، إال أن أعضاء الجمهور ال یتعاملون مع 
وسائل االتصال �اعت�ارهم أفراد معزولین عن واقعهم االجتماعي، و�نما �اعت�ارهم أعضاء 

فإن  في جماعات اجتماع�ة منظمة، وشر�اء في بیئة ثقاف�ة واحدة، وط�قا لهذه الرؤ�ة
العدید من االحت�اجات المرت�طة �استخدام وسائل االتصال ترت�ط �جودة الفرد في بیئته 

 1االجتماع�ة، وتفاعله مع هذه البیئة. 

دوافع وحاجات استخدام وسائل اإلعالم واالتصال: توصلت الدراسات واأل�حاث إلى -ت
 لي: مجموعة من دوافع وحاجات استخدام وسائل اإلعالم، نذ�رها ف�ما ی

، ص 2006، الدار المصر�ة اللبنان�ة، القاهرة، االتصال ونظر�اته المعاصرةحسن عماد مكاوي ، لیلى حسین السید، 1

244 . 
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الحاجات: تختلف الحاجات التي �مكن إش�اعها بواسطة االتصال الجماهیري من شخص 
 إلى آخر، وقد صنفت إلى خمس أنواع: 

*حاجات معرف�ة: وترت�ط بتدع�م المعارف، وتر�ز على إش�اع الفضول والرغ�ة في الفهم 
 والس�طرة على البیئة. 

والعاطف�ة، وتشمل الحاجة إلى الحب  *حاجات عاطف�ة: ترت�ط بتدع�م الخبرات الجمال�ة
 والصداقة والرغ�ة والسعي وراء التسل�ة. 

*حاجات التوحد الشخصي: یهدف تدع�م بن�ة الذات و�كسابها الثقة والمصداق�ة ومكانة 
 في الجماعة. 

*حاجات التوحد االجتماعي: ترت�ك بتقو�ة العالقات مع الجماعات األول�ة، حیث ترتكز 
 في االندماج مع الجماعات. على رغ�ة الفرد 

 *حاجات الهروب من التعاسة: الرغ�ة في المز�د من اللهو العبث والتسل�ة. 

وتحق�قه، وهو حالة  الدوافع: هي المیول القو�ة التي تدفع الجمهور �ال�حث عن الهدف
 :و هي نوعان1نفس�ة داخل�ة تدفع الفرد نحو السلوك وتوجهه نحو الغا�ة المحددة. 

 منفع�ة: تهدف إلى التعرف على الذات واكتساب المعرفة والمعلومات وتجم�ع*دوافع 
 الخبرات، ومجمل أشكال التعلم التي تعكسها البرامج التعل�م�ة والثقاف�ة ونشرات األخ�ار. 

*دوافع طقوس�ة: وتهدف إلى تمض�ة الوقت وشغل وقت الفراغ �ما یوفر االسترخاء 
ض، و�ذا الهروب من الضغوطات الیوم�ة، وتنعكس هذه والصداقة واأللفة مع وسیلة التعر 

 2الفئة في البرامج الخ�ال�ة �المسلسالت واألفالم ومختلف برامج الترف�ه. 

 االتجاهات الحدیثة في �حوث االستخدامات واالش�اعات 

 . 149-148، ص مرجع سبق ذ�رهأحمد ع�ساوي، 1
 . 149، ص المرجع نفسه2
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تالزم ظهور أجهزة الكمبیوتیر، ظهور أ�حاث استخدام تطب�قات وسائل االتصال 
تكست والمؤتمرات عن �عد والنشرات االلكترون�ة وغیرها.  والتي أكدت  الحدیثة �الفیدیو

على خصوص�ة هذه الوسائل مقارنة بوسائل االتصال الجماهیر�ة ، و�تضح من خالل 
رصد مجموعة ال�حوث والدراسات التي اعتمدت على مدخل االستخدامات واالش�اعات 

تر�ز على الجمهور النشط وأ�عاده  خالل عقود الس�عینات والثمانینات والتسعینات، أنها
المختلفة في ضوء البیئة الحدیدة لوسائل اإلعالم والتر�یز على مضمون وسائل اإلعالم 
وذلك من خالل الر�ط بین دوافع و�ش�اعات وسائل اإلعالم وسمات المضمون المقدم 

 1واالستمرار في دراسة األصول االجتماع�ة والنفس�ة للمستخدمین. 

ات القد�مة لنظر�ة االستخدامات واإلش�اعات على وسائل االتصال ر�زت الدراس
الجماهیر�ة التقلید�ة والمضامین المقدمة فیها، أما االتجاهات المعاصرة ر�زت على دوافع 
و�ش�اعات واستخدامات وسائل االتصال الحدیثة مثل الكمبیوتیر، الهواتف الذ��ة، 

 اصل االجتماعي. االنترنیت، البر�د االلكتروني ومواقع التو 

لقد لقي اعتماد فرض�ات نظر�ة االستخدامات واالش�اعات استحسانامن طرف 
ال�احثین في مجال اإلعالم واالتصال واعتبروها مناس�ة لتطب�قها على اإلعالم الجدید. 

 Ray Bernرأي برن  فحسب

تي شكل التفاعل�ة على ش�كة األنترنیت یتمتع �مستوى أكثر قوة وارتفاعا من تلك ال
على مستوى الوسائل التقلید�ة.  و �ون الفرد قصدي في تعرضه وتصفحه لمواقع معینة 

 2إلش�اع حاجاته. 

، رسالة ماجستیر، جامعة استخدام تكنولوج�ا االتصال الحدیثة وأثرها على العمل الصحفيواقع صل�حة شلواش، 1

 . 52-51، ص2011محمد خ�ضر، �سكرة، 
أنماط ودوافع تعرض طل�ة �ل�ة اإلعالم �جامعة البرموك للصحف الیوم�ة األردن�ة المطبوعة عزام العنانزة وآخرون، 2

، 4، العدد 25، سلسة العلوم االنسان�ة واالجتماع�ة، المجلد على االنترنیت الصادرة �اللغة العر��ة مقارنة �موقعها

 . 687، ص 710-682، ص2009األردن، -أر�د
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وفي دراسة لتشانغ حول استخدام الجمهور للمواقع اإلخ�ار�ة، توصلت النتائج إلى 
مجموعات: األولى متعلقة �سمات الوسیلة  3أن أس�اب االستخدام لتلك المواقع تنقسم إلى 

ر�ة، اإلتاحة، التفاعل�ة)، الثان�ة �مواقف التعرض(التعلم، الصداقة)، والثالثة �إمكان�ة (الفو 
 1الوصول إلى الوسیلة (اقتصاد�ة ومالئمة). 

كما وّزع ال�احثون زاو�ة الدراسات لل�حث في تأثیر استخدام ش�كات التواصل على 
من خالل التعامل على  ، ونعني �ه الجانب النفعي الذي یتحقق2الرأس المال االجتماعي

مستوى تلك الموقع.  و النفع�ة هنا قد تكون ماد�ة أو معنو�ة، ف�النس�ة للطل�ة الجامعیین 
مثال قد یتمثل رأس المال االجتماعي في الحصول على صداقات قد تؤثر �شكل ا�جابي 

 على ح�اتهم األكاد�م�ة أو الشخص�ة.  

ز رأس المال االجتماعي یتم من كما تؤ�د ال�حوث في هذا المجال في أن تعز�
خالل الحفاظ على العالقات القد�مة القائمة والمرور إلى ق�ام عالقات جدیدة مع أشخاص 
غیر معروفین، وهذا لتحقیق إش�اع معین من خالل عرض الشخص لذاته من خالل 

ا ما لألقدم�ة عبر المواقع االجتماع�ة، وهذ من الوسائل المتاحة البروفایل والصور وغیرها
 3)�التبرج االجتماعي. 2008أطلقت عل�ه توف�كي ز�نب(

 االنتقادات الموجهة للنظر�ة: 

 4وجهت العدید من االنتقادات لهذه النظر�ة: 

 *قد یتوجه الجمهور نحو مضامین وسائل اإلعالم إلش�اع حاجات خاصة �ه. 
 له. * قد یتوجه الجمهور نحو مضامین وسائل اإلعالم و�ختار ما یتفق مع میو 

، مؤتمر مواقع التواصل االجتماعي: اتجاهات ال�حث والتنظیر في وسائل اإلعالم الجدیدةحسني محمد نصر، 1

 . 2015مارس  11-10ود اإلسالم�ة، الر�اض، التطب�قات واإلشكاالت االجتماع�ة ، جامعة اإلمام بن سع
 المرجع نفسه. 2
، مجلة دراسات نظر�ة االستخدامات واإلش�اعاته وتطب�قها على اإلعالم الجدید: مدخل نظري را�س على ابتسام، 3

 . 12، ص 2016، د�سمبر 25وأ�حاث: المجلة العر��ة في العلوم اإلنسان�ة واالجتماع�ة، العدد
 . 150-149ص ص جع سبق ذ�ره، مر أحمد ع�ساوي، 4
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*قد �عرض الجمهور عن مضامین وسائل اإلعالم إذا وجدها ال تتفق مع میوله وال تش�ع 
 حاجاته. 

* قد �عرض الجمهور عن مضامین وسائل اإلعالم إذا �انت ال تتفق مع ق�مه أو 
 تتعارض معها. 

 *فشل النظر�ة في ر�ط االستخدامات �اإلش�اعات �أصول الجمهور االجتماع�ة والنفس�ة. 

 وحیوي وغیر سلبي.  شلها في االستمرار في تصو�ر الجمهور �أنه نشط*ف

 *عدم إدراكها لفئات الجمهور المختلفة. 

 *تعتبر النظر�ة الجمهور �ائنات غر�ز�ة تهدف للطمع والحث عن الحاجة واإلش�اع فقط. 

*االرتكاس نحو المضامین الردیئة استجا�ة لرغ�ة الفئات العر�ضة من الجماهیر، الذي 
 �حبذ الرداءة والسطح�ة. 
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 نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم: الثامنةمحاضرة ال

جاءت نظر�ة االعتماد �رد فعل على النظرة الفرد�ة التي ر�زت علیها نظر�ة 
 SandraBall Roakeachاالستخدامات واالش�اعات، حیث اهتم �ل من 

and Melvin Defleur عدد من التفسیرات الستخدام وسائل االتصال، فقد  1976عام�
لوسیلة والجمهور المستخدم، طرحا أهم�ة المنظور االجتماعي في النظر إلى العالقة بین ا

ومن هنا بدأ النظر في إطار أوسع من العالقات وهي (الوسیلة، الجمهور، المجتمع).  
ومن هنا ظهرت نظر�ة االعتماد المت�ادل على وسائل اإلعالم، وهي ذات مرجع نفسي 

 1. اجتماعي تنتمي لنظر�ات التأثیر المعتدل لوسائل اإلعالم

و�قصد �االعتماد مدى تصن�ف أفراد الجمهور لوسائل اإلعالم و�ق�ة مصادر 
المعلومات على أنها مصادر رئ�س�ة الستقاء المعلومات عن القضا�ا والشؤون العامة، 

�أنه عمل�ة توظ�ف للمعلومات التي تّم التعرض لها في  Pierce et Sammonو�عرفه 
و�زداد اعتماد الفرد على وسیلة معینة الستقاء  وسیلة معینة التخاذ قرار �شأن موضوع ما،

معلوماته دون أخرى �لما نجحت هذه الوسیلة في تلب�ة احت�اجاته و�ش�اع رغ�اته، حیث 
أن ز�ادة في معدل تكرار التعرض Becker and Whitneyینشأ االعتماد �ما یرى 

ي العمل�ة للمعلومات في وسیلة ما، تحقق للفرد األهداف التي من أجلها �شترك ف
االتصال�ة و�حقق دوافعه و�ش�ع رغ�اته.  و�عني االعتماد أ�ضا العالقة التي توجد عندما 
تكون قدرة األفراد على تحقیق أهدافهم في الحصول المعلومات اعتمادا على مصادر 

 2المعلومات التي تقدمها وسائل اإلعالم. 

1Sandra Ball Roakeach and Melvin Defleur: Dependency Model of Mass Communication 

Effects,Communication Research,Vol 13,1976,P P3: 21.   
2Becker. L and D.Whitney : Effectsof Media Dependencies Audience Assessment of 

Government , Communication Research,Vol 7,1998,P P95: 120.   

 
55 

 

                                                 



ت التي اهتمت بدراسة ونظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم هي من أهم النظر�ا
التأثیر، وهي نظر�ة متكاملة، إذ تتضمن عناصر ومفاه�م من علم االجتماع وعلم  عمل�ة

 النفس االجتماعي.  

 نشأة وتطور نظر�ة االعتماد

اهتم �عض ال�احثین في العشر�ن�ات بدراسة تأثیر وسائل اإلعالم على المستوى 
عرفي لألفراد �جعل أساسا إلى التفاعل بین المعرفي، وأّكد �عضهم أن اختالف المستوى الم

متغیرات مرت�طة �طب�عة وسائل اإلعالم �اإلضافة إلى سمات الجمهور وخصائصه 
المختلفة، �ما أوضح الكثیر من الخبراء العالقة بین وسائل اإلعالم والنظم االجتماع�ة 

 على أساس من االعتماد المت�ادل. 

�ة االعتماد على وسائل اإلعالم على ید ال�احثة ومن ثّم �انت البدا�ات األولى لنظر 
عندما قدموا ورقة �حث�ة �عنوان: "منظور  1974ساندرا بول رو�یتش وزمالئها عام 

المعلومات"وطالبوا فیها �ضرورة االنتقال من مفهوم اإلقناع لوسائل اإلعالم إلى وجهة 
اعتمادات اآلخر�ن على النظر التي ترى قوة وسائل اإلعالم �نظام معلوماتي �ستمد من 

المصادر النادرة للمعلومات التي تس�طر علیها وسائل اإلعالم، أي أن هناك عالقة اعتماد 
 بین وسائل اإلعالم واألنظمة اإلعالم�ة األخرى. 

 أ�عاد االعتماد على وسائل اإلعالم

ي �شكل إن الفهم والتوج�ه والتسل�ة هي األ�عاد الثالثة الرئ�س�ة للدافع اإلنساني الذ
األساس للسلوك اإلعالمي للفرد، ومن هذه األهداف الثالثة استنتج المنظرون أ�عاد اعتماد 
األفراد على وسائل اإلعالم التي تحددت خالل ثالث عالقات هي الدور واالتجاه والفهم، 
ولكل من هذه العالقات أ�عاد اجتماع�ة وشخص�ة، وهي ستة أنواع من أ�عاد اعتماد الفرد 

 ائل اإلعالم.  وهذه األ�عاد هي: على وس
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فهم الذات: یتضمن تقی�م الذات، االعتقادات، الق�م، واالتجاهات والتعرض لمصادر -أ
نظام الوسیلة لتحقیق أهداف فهم الشخص لذاته، و�شیر إلى عالقات وسائل اإلعالم التي 

 .توسع من قدرات الفرد، أو تحافظ علیها، لتفسیر معتقداتهم وسلو�هم

الفهم االجتماعي: تمثل المعرفة التي �متلكها الفرد لك�ف�ة عمل المجتمع ومؤسساته -ب
ودور الفرد في المجتمع، إذ یوظف لتحقیق أهداف فهم البیئة االجتماع�ة، واستخدامها 
لفهم طب�عة اآلخر�ن وثقافتهم، واألحداث المح�طة فتجعل الفرد في حالة ارت�اط �ما �حدث 

 لك األحداث العالم�ة. داخل المجتمع، و�ذ

توج�ه الفعل: یهدف للتصرف �طر�قة تتالءم مع التوقعات واألنماط االجتماع�ة في -ت
محدد، و�عني استخدام وسائل اإلعالم في صنع القرارات، وتوج�ه العمل والتصرف  موقف

 �شكل یتماشى مع أخالق�ات المجتمع. 

ومؤثرة فرد�ة واجتماع�ة والحصول توج�ه التفاعل: یهدف إلى تنم�ة مهارات مناس�ة -ج
على إرشادات حول ��ف�ة التفاعل مع األفراد اآلخر�ن الذین یتصل بهم الفرد �شكل م�اشر 

والزمالء، و�ذلك نحو األفراد غیر المعروفین �الجماعات الخارج�ة  كاألسرة واألصدقاء
 ذوي الثقافات األخرى . 

وب من الذات ومن المشاكل الضاغطة في التسل�ة المنعزلة: تهدف إلى التسل�ة والهر -ح
الح�اة، و�تضمن استهالك منتجات الوسیلة لق�مة ترفیه�ة، لتحقیق ق�مة المتعة، فاستخدام 
الفرد لوسائل اإلعالم �طر�قة فرد�ة، تساعده على االسترخاء، �ما سهم في تخل�صه من 

 متاعب یوم شاق.  

وب من خالل صح�ة اآلخر�ن، وتتضمن التسل�ة االجتماع�ة: تهدف إلى التسل�ة والهر -خ
استخدام الوسیلة لممارسة أهداف تتصل �االنسجام االجتماعي، وتتضمن التسل�ة التي 
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اإلعالم، و�شارك فیها الفرد مع اآلخر�ن، مثل الصح�ة االجتماع�ة  تر�ز علیها وسائل
 1كوسیلة للهروب من مشكال ت الح�اة الیوم�ة

ي أهم�ة وسائل اإلعالم، فهي تجعل �الفعل تحقیق ومع ذلك فإنه ین�غي أي ن�الغ ف
الفهم والتوج�ه وأهداف التسل�ة أكثر سهولة، ولكنها ل�ست الوسیلة الوحیدة لبلوغ هذه 
األهداف، فاألفراد یتصلون في نها�ة األمر �ش�كات داخل�ة من األصدقاء واألسرة، و�ذلك 

ا على بلوغ أهدافهم، ونظر�ة وغیرها، تساعد الناس أ�ض بنظم تر�و�ة ودین�ة وس�اس�ة
االعتماد على وسائل اإلعالم ال تشارك فكرة المجتمع الجماهیري في أن وسائل اإلعالم 
قو�ة ألن األفراد منعزلون بدون روا�ط اجتماع�ة، واألصح أنها تتصور أن قوة وسائل 

م اإلعالم تكمن في الس�طرة على مصادر معلومات معینة تلزم األفراد لبلوغ أهدافه
الشخص�ة، وذلك عالوة على أنه �لما زاد المجتمع تعقیدا زاد اتساع مجال األهداف 

 الشخص�ة التي تتطلب الوصول إلى مصادر معلومات وسائل اإلعالم. 

 األسس والفروض التي تقوم عیها النظر�ة

 تقوم نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم على ر�یزتین أساسیتین هما: -أ

حقق األفراد والمنظمات المختلفة أهدافهم الشخص�ة واالجتماع�ة، �جب األهداف: حتى �-
علیهم أن �عتمدوا على موارد �س�طر علیها أشخاص أو جماعات أو منظمات أخرى، 

 والعكس صح�ح. 

المصادر: �سعى األفراد والمنظمات إلى المصادر المختلفة التي تحقق أهدافهم، وتعد -
 2عى األفراد والمنظمات إلیها لبلوغ أهدافهموسائل اإلعالم نظام معلومات �س

1Sandra Ball Roakeach and Melvin Defleur: The origins of Individual Media System 

Dependency: Sociological Framework,Communication Research,Vol 12,1985,P P485-

510.   
، ص 2009، دار النشر للجامعات، القاهرة، 1، ط علم االجتماع اإلعالمي: أساس�ات وتطب�قاتمنال أبو الحسن، 2

133 . 
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فروض النظر�ة: تقوم نظر�ة االعتماد على وسائل اإلعالم على مجموعة فروض -ب
 �مكن إجمالها ف�ما یلي: 

تزداد إمكان�ة تحقیق الرسائل اإلعالم�ة للتأثیرات المعرف�ة والعاطف�ة والسلو��ة عندما -
متمیزة وأساس�ة، و�زداد التأثیر �شكل �بیر في  توفر للنظم اإلعالم�ة خدمات معلومات�ة
 والتغیر.  حالة عدم استقرار المجتمع �سبب الصراع

ترت�ط �ثافة عالقات االعتماد لألفراد ا�جاب�ا �إدراكات التهدیدات البیئ�ة واالجتماع�ة، -
حیث یزداد االعتماد على مصادر وسائل اإلعالم في أوقات الصراع والتغیر االجتماعي، 

في المجتمعات ذات النظم اإلعالم�ة النام�ة یزداد االعتماد على وسائل اإلعالم عند و 
 ازد�اد حاالت الصراع وعدم االستقرار. 

األفراد الذین �عتمدون على وسیلة محددة هم أكثر قدرة استخالص المعلومات من خالل -
 تعرضهم للوسیلة. 

كلما �برت نوع�ة االعتماد �برت درجة اآلثار المعرف�ة واإلثارة العاطف�ة للمحتوى -
 المقدم. 

تختلف درجة اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم نت�جة الختالف المصالح واألهداف -
 والحاجات الفرد�ة. 

إش�اع  �عد النظام اإلعالمي مهما للمجتمع، وتزداد درجة اعتماد الجمهور عل�ه في حالة-
 حاجاته.  

تقل درجة االعتماد على وسائل اإلعالم في حالة وجود قنوات بدیلة للحصول على -
المعلومات، وتزداد درجة اعتماد الجمهور على النظام اإلعالمي برمته في حالة قلة قنوات 

 1اإلعالم األخرى. 

 تأثیرات االعتماد على وسائل اإلعالم

 . 140، مرجع سبق ذ�ره، ص نظر�ات اإلعالم واتجاهات التأثیرمحمد عبد الحمید، 1
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اإلعالم تؤثر على الفرد والمجتمع من خالل یرى أصحاب هذه النظر�ة أن وسائل 
 ثالث أنواع من التأثیرات نذ�رها ف�ما یلي: 

التأثیرات المعرف�ة: �شیر مفهوم التأثیرات المعرف�ة إلى التأثیرات العقل�ة المتعلقة �إزالة -أ
الغموض الذي �حدث نت�جة النتقاد المعلومات الكامنة لفهم المعنى، مما �جعل الفرد غیر 

ر على تفسیر األحداث فیلجأ إلى وسائل اإلعالم التي �مكن أن تكون هي المصدر قاد
الوحید لهذه المعلومات، و�رى أصحاب هذه النظر�ة أن هذا التأثیر قد �كون سر�عا جدا 

 وقد �ستغرق سنوات. 

ومن التأثیرات المعرف�ة المهمة لوسائل اإلعالم هي وضع األجندة، حیث �فترض أنه 
وسائل اإلعالم على هدف معین فإنها تدفع الجمهور للنظر لهذا الحدث عندما تر�ز 

�اعت�اره مهما، وقد �كون قدر من التشا�ه واالختالف بین اهتمامات الجمهور �أجندة معینة 
وذلك ت�عا النتماء مجموعة معینة إلى اتجاه معین.  وتفسر هذه الظاهرة �أن األفراد ال 

سائل اإلعالم، حیث �ختار ما یناسب خصائصهم �ستجیبون �شكل متماثل ألجندة و 
 وشخص�اتهم ومشكالتهم. 

التأثیرات العاطف�ة والوجدان�ة: یرى دور�ا�م أن األفراد الذین �عتمدون على وسائل -ب
اإلعالم �مصدر رئ�سي للمعلومات عن جماعاتهم یتعرضون لتغییرات �بیرة في 

�م ونوع�ة المعلومات التي تقدمها لهم معنو�اتهم، عندما �كون هناك تغییرات ملحوظة في 
 1وسائل اإلعالم عن جماعاتهم وفئاتهم. 

وقد تؤثر وسائل اإلعالم وجدان�ا على األفراد من خالل ز�ادة معدل العنف لدیهم 
وز�ادة القلق وسرعة االستثارة، وز�ادة المخاوف واإلحساس �االغتراب في المجتمع الذي 

التوترات العصب�ة والنفس�ة. وتبدو مثل هذه التأثیرات في ینتمي إل�ه الفرد، وز�ادة حدة 
الدراسات اإلعالم�ة الخاصة �المشاهدة المكثفة لمضمون معین، حیث یزداد اإلحساس 

elvin Defleur: Dependency Model of Mass Communication M Sandra Ball Roakeach and1

Effects,Op Cit     PP 299,279.   
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�االغتراب للش�اب �ث�في المشاهدة للمضمون األجنبي، و�زداد اإلحساس القلق والحزن 
 لدى األطفال �ث�في المشاهدة ألفالم العنف. 

رات السلو��ة: هو نتاج التأثیرات المعرف�ة والوجدان�ة، حیث �قوم الفرد �معرفة التأثی-ت
قض�ة معینة ثم �كّون اتجاها نحوها، و�ناء على هذا االتجاه �شعر �الرغ�ة في الق�ام 
بتصرف ما ثم یترجم إلى سلوك.  و�ن التأثیرات المعرف�ة أو العاطف�ة قد ال �كون لها 

 م تقدم سلو�ا معینا. تأثیر على المجتمع إذا ل

وتنش�ط السلوك أو عدم تنش�طه من التأثیرات السلو��ة المهمة لنظر�ة االعتماد على 
اإلعالم، وهو �شیر إلى الطرق التي من خاللها �ستشیر التعرض لوسائل اإلعالم  وسائل

الفعل أو السلوك. ومثال على ذلك اإلشهار الذي ال یهدف إلى تقد�م المعرفة �قدر ما 
 1دف إلى دفع المتلقي للق�ام �سلوك معین. یه

 

 

 

 

 

 

 

 

1William F,Phillip A,& Lump P : Gratifications associated with new communication 

Technologies. Ink. Rosengren ,d. wenner,&p. palmgreen(Eds),Media Gratification 

Research : current perspectives ,Beverly Hills,CA;Sage1985,pp 241. 252 . 
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 نظر�ة الفجوة المعرف�ة: التاسعةمحاضرة ال

على ید ثالثة من ال�احثین في علم االتصال وهم:  1970وجدت هذه النظر�ة عام 
تشیزودونوهي وأولین، حیث تقوم النظر�ة على فكرة إن تدفق وز�ادة المعلومات في 

متساو بین األفراد ومختلف الجماعات، فقد تزداد معرفة �عض المجتمع ال یتم �شكل 
، ومن هناك تشكل الفجوات بنسب 1الجماعات �موضوع معین مقارنة مع جماعات أخرى 

متفاوتة ط�قا لالختالف في المعرفة، وقد یؤدي هذا إلى تأثیرات سلب�ة عندما تز�د المعرفة 
دي إلى ز�ادة المسافة بین داخل جماعات محددة أكثر من غیرها.  وهذا سوف یؤ 

الجماعات داخل المجتمع الواحد في حجم المعرفة.  فالصحافة قد تؤدي إلى توس�ع 
 الفجوات المعرف�ة، و�ذلك التلفز�ون قد یؤدي إلى تضییق هذه الفجوات أ�ضا. 

 :نشأة النظر�ة
إال أن ت�شینر ودونوهو  1970صرح �شكل رسمي عن الفرض�ة ألول مرة في عام 

ن أشاروا إلى أن الفجوة المعرف�ة �انت موجودة في أدب�ات االتصال الجماهیري. في وأولی
الحق�قة، بدأت األ�حاث المنشورة في العشر�ن�ات بدراسة تأثیر الخصائص الفرد�ة على 
تفضیالت الناس في المحتوى اإلعالمي.  على سبیل المثال، حدد غري ومونرو أن 

م حتى الیوم لتفعیل الوضع االجتماعي واالقتصادي الذي مازال �ستخد–مستوى التعل�م 
�اعت�اره ارت�اًطا إ�جابً�ا ومهًما لمیل المرء لتفضیل المحتوى  -في أ�حاث الفجوة المعرف�ة

(عن المحتوى غیر الجّدي).  ومع ذلك، �ان االعتقاد الشائع �أن » الجّدي«المطبوع 
ادیو الذي ال یتطلب مهارات االختالف في التفضیالت �مكن أن یتضاءل مع ظهور الر 

 2. )1940خاصة أو مجهوًدا للقراءة (الزارسفیلد 

فاطمة القلیني �محمد شومان، التصال الجماهیري اتجاهات نظر�ة ومنهج�ة، دار الكتب العلم�ة للنشر والتوز�ع، 1

 . 143، ص2004مصر، 
2Hwang, Y; Jeong, S-H.  (2009).  "Revisiting the knowledge gap hypothesis: A 
meta-analysis of thirty-five years of research".  Journalism & Mass 
Communication Quarterly.  86 (3): 513–532.  doi: 10. 1177/10776990090860030 
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ق�ام «لقد آمن مخترع التلغراف الالسلكي غوغلیلمو مار�وني �أن الرادیو قد �جعل 
الصفحة  1912(ناردوني » الحرب أمًرا مستحیًال ألنه س�جعل الحرب تبدو سخ�فة

ف�ما إذا  -أ�حاث الرادیو �جامعة �ولومب�ارئ�س مكتب -).  فاهتم بول الزارسفیلد 145
) إجمالي 1كان الرادیو قد قلل االختالفات الفرد�ة في تفضیالت المحتوى أم ال، فدرس (

) ونوع المحتوى الذي �ستمعون إل�ه 2كم�ة الوقت التي �ستمع الناس فیها إلى الرادیو (
الزارسفیلد أن الناس من  �االرت�اط مع الوضع االجتماعي واالقتصادي.  لم تظهر ب�انات

فحسب،  الط�قة المنخفضة اجتماع�ًا واقتصاد�ًا �میلون لالستماع لبرامج الرادیو لفترة أكبر
ي. �خالف االعتقاد الجد الرادیو ولكنهم �انوا أ�ًضا أقل عرضة لالستماع إلى محتوى 

السائد في ذلك الوقت، فإن االستماع إلى الرادیو على نطاق واسع لم �كن له تأثیر یذ�ر 
 1على میول المرء لتفضیل أنواع معینة من المحتوى.  –إن وجد–

 & Hymanلكن جذور النظر�ة تعود إلى دراسات سا�قة �دراسة ه�مان وش�ستلي 
Sheatsly  الحمالت اإلعالم�ة في نقل المعلومات لجم�ع حول عوامل فشل  1947عام

 & Starفئات الجمهور رغم �ثافة التغط�ة اإلعالم�ة.  ودراسة ستار وهیوجز 
Huges) التي أوضحت أن الحملة اإلعالم�ة للتعر�ف�األمم المتحدة �انت 1950عام (

ي ذات تأثیر معرفي ضئیل. وجد ستار وهیوجز �أنه على الرغم من أن الحملة نجحت ف
الوصول إلى األشخاص األكثر تعلًما، إال أن أصحاب التعل�م األقل تجاهلوا الحملة.  

صلت إلیهم الذین و  التعل�م العالي �اإلضافة إلى ذلك و�عد إدراك أن األشخاص ذوي 
الحملة �انوا أكثر اهتماًما �الموضوع، اقترح ستار وهیوجز أن المعرفة والتعل�م واالهتمام 

في  1967عام  Robinsonقد تكون جوانب متداخلة. �ما توصلت دراسة رو�ینسون 
نتائجها إلى وجود فجوة معرف�ة �شأن القضا�ا المختلفة بین األفراد أكثر تعلما ومتا�عة 

 عالم مقارنة �األفراد األقل تعل�ما واألقل متا�عة. لوسائل اإل

 

1 Lazarsfeld, P. F.  (1940).  Radio and the Printed Page.  New York: Duell, Sloan, 
and Pearce.   .2008 في 8 مارس 
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 :مبدأ النظر�ة
تقوم النظر�ة على فرض أساسي: وهو أنه مع نشر المز�د والمز�د من المعلومات في 

" �كتسبون المز�د من المعرفة �شكل The haves"من �ملكون  نظام اجتماعي معین فإن
" �حیث تز�د الفروق النسب�ة في المعرفة The have notsأسرع من الذین "ال �ملكون 

 بینهما، سواء في وقت واحد أو �مرور الوقت. 

أي أن الفجوة المعرف�ة بین الفئتین المتمایزتین اجتماع�ا واقتصاد�ا تزداد بز�ادة تدفق 
المعلومات.  وهذا ال �عني �حسب الفرض، أن الفئة األدنى تظل في وضع االفتقار 
للمعلومات لكنها تكتسب المعلومات �معدالت أقل من الفئات ذات المستوى االجتماعي 

 واالقتصادي األعلى.  

 وامل التي تؤدي إلى تكو�ن الفجوة المعرف�ة : الع

أما العوامل التي تؤدي إلى تكو�ن الفجوة المعرف�ة في المجتمع �مكن حصرها في ما 
 یلي: 

 اختالف مستوى و�فاءة المهارات االتصال�ة بین األفراد ط�قا لنوع التعل�م ومستواه. -
 حجم المخزون المعرفي قبل التعرض لموضوع معین. -
عة العالقات االجتماع�ة، فالتعل�م عامة �عطي الفرد فرصة أكبر للمعرفة واالرت�اط طب�-

 �مجموعات مرجع�ة و�قامة اتصاالت شخص�ة أكثر. 

 عمل�ة انتقاء التعرض واإلدراك والتذ�ر المرت�طة �االختالفات في االتجاهات والتعل�م. -

 طب�عة النظام اإلعالمي السائد. -

 وث فجوة المعرفةمتغیرات الق�اس في �ح
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 1وتعتمد �حوث فجوة المعرفة على ق�اس مجموعة من المتغیرات لعّل أهمها: 

 المستوى االجتماعي واالقتصادي. 
 المستوى التعل�مي. 

 درجة االهتمام �الموضوع أو القض�ة المثارة. 
 حجم التعرض لوسائل اإلعالم. 
 مدى االستغراق في التعرض. 

 درجة الدافع�ة. 
 الخبرة الشخص�ةرصید 

 طب�عة الموضوع أو القض�ة. 

 كثافة التغط�ة اإلعالم�ة. 

 نظر�ات التأثیر المحدود*

جاءت نظر�ة التأثیر المحدود لوسائل اإلعالم �مسلمات جدیدة ومختلفة عن 
االفتراضات التي استند علیها ال�احثون السا�قون في نظر�ة التأثیر الم�اشر. فطب�عة 

السائدة في المجتمع والذي تعمل ف�ه المؤسسة اإلعالم�ة تحد من  العالقات االجتماع�ة
التأثیر الم�اشر، والفوري لوسائل اإلعالم على الجمهور المتلقي. إذ ظهر ما �سمى 

الذي له دور إ�جابي في عمل�ة االتصال والذي ینتقي ما یر�د  �الجمهور العنید أو النشط
 من المضامین اإلعالم�ة. 

ثیر المحدود العالقة ال�س�طة الم�اشرة بین وسائل اإلعالم حولت نظر�ة التأ
والجمهور إلى عالقة مر��ة تتدخل فیها مجموعة من العوامل االجتماع�ة والنفس�ة.  
فنظر�ة التأثیر المحدود عملت على تقد�م صورة مختلفة عن طب�عة العالقة بین الجمهور 

على مرحلتین ونظر�ة انتشار  ووسائل اإلعالم وأهم هذه النظر�ات :نظر�ة التدفق
 المبتكرات. 

 . 341، ص2012ط، الدار المصر�ة اللبنان�ة،  االتصال ونظر�اته المعاصرة،حسن مكاوي ولیلى حسین السید، 1
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 نظر�ة التدفق على مرحلتین: العاشرةمحاضرة ال

إذ تزامنت مع االنتخا�ات الرئاس�ة 20ظهرت النظر�ة بدا�ة األر�عین�ات من القرن 
بین و�ندل و�لكي المرشح الجمهوري والرئ�س فرنكلین روزفیلت  1940األمر�ك�ة عام 

المرشح الد�مقراطي والتي أسفرت عن نجاح روزفلیت في االنتخا�ات للمرة الثان�ة رغم 
 معارضة وسائل اإلعالم له. 

ائج هذه االنتخا�ات أثارت عدة تساؤالت حول محدود�ة تأثیر وسائل اإلعالم، نت
وال�حث عن العوامل التي أدت إلى مثل هذه النتائج على الرغم مما �ان �عتقد حینئذ حول 

 أسطورة تأثیر وسائل اإلعالم. 

 رواد النظر�ة: 
خ نظر�ات صاحب هذه النظر�ة بول الزرسفیلد. أحدث هذا ال�احث قط�عة في تار�

تحت عنوان  1944االتصال حیث قام �مع�ة برنارد برلسون وقودیت هیزل بدراسة سنة 
اخت�ار الشعب أي ��ف یدلي الناخب برأ�ه في االنتخا�ات.  أجر�ت الدراسة أثناء الحملة 

 . 1940لعام  االنتخاب�ة الرئاس�ة

الؤه علة عینة من انبثقت هذه النظر�ة على ضوء الدراسة التي أجراها الزرسفیلد وزم
في وال�ة �ولومب�ا �أوهایو مقاطعة  مرات أثناء الحملة -4 -فرد تّم استجوابهم أر�ع 600

ایري �اونتي حول الدور الذي �مكن أن تلع�ه وسائل اإلعالم، وهذا لمعرفة تأثیر هذه 
األخیرة على تطور المواقف وقرارات التصو�ت خالل الحملة. وقد أطلق على هذا الدور 

 1ض�ة تدفق المعلومات على مرحلتین. فر 

 افتراضات النظر�ة
 لقد طرح الزرسفیلد مجموعة من االفتراضات: 

 . 332صمرجع سبق ذ�ره، فضة ع�اسي �صلي، محمد الفاتح حمدي، 1
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إن وسائل اإلعالم بدال أن تكون عامال في تغییر المعتقدات فإنه من األرجح أن تكون 
 عامال في تعز�ز المعتقدات المدر�ة سا�قا. 

المعلومات تتدفق من وسائل اإلعالم إلى قادة الرأي، الذین �قومون بتسهیل عمل�ة تأثیر 
 وسائل اإلعالم من خالل إجراء المناقشات. 

 الرسائل اإلعالم�ة ال تؤثر على األفراد م�اشرة لكنها تؤثر من خالل قادة الرأي. 

 1لجماعة وق�مها. �قدم قادة الرأي الرسائل اإلعالم�ة �طر�قة تتوافق مع م�ادئ ا

 أهداف الدراسة

التعرف على الطر�قة التي تؤثر في تكو�ن الرأي العام وتغییره والتعرف على دور 
وسائل اإلعالم الجماهیر�ة في هذا المجال.  إذ قام ال�احثون �متا�عة آراء عینة من 

 السكان على فترات قبل وأثناء الحملة. 

 نتائج الدراسة: 

االنتخابي ال تأتي عن طر�ق الصدفة ل�س ولید اخت�ار فردي  إن عمل�ة تكو�ن الرأي
 أو نت�جة للحملة االنتخاب�ة التي تقودها وسائل اإلعالم. 

التصو�ت في االنتخا�ات هو ولید اخت�ار عمل�ة جماع�ة �اعت�ار أن األفراد �ع�شون 
ذلك  أوضاعا اجتماع�ة متقار�ة تجمعهم مصالح ومشاعر واحت�اجات مشتر�ة، إذ ینعكس

 على اتجاهاتهم وآرائهم

الحظ ال�احثون أن أفراد العینة �شار�ون الجماعات التي ینتمون إلیها في 
المناقشات، وأن االتصال الشخصي �ان العامل المؤثر في تكو�ن رأي الناخبین ول�س 

 وسائل اإلعالم �ما �ان معتقد. 

 . 266، 2006، دار النهضة العر��ة، بیروت، 1مي العبد الله، نظر�ات االتصال، ط1
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كشفت الدراسة عن وجود أفراد داخل �ل جماعة یتمیزون عن سواهم �أنهم أكثر 
اتصال بوسائل اإلعالم وأنهم أحرص من غیرهم على متا�عتها ونقل مضمونها إلى �اقي 

 أفراد الجماعات. أطلق على هؤالء األفراد قادة الرأي. 

م من وسائل اإلعالم أن غالب�ة أفراد العینة ال یتحصلون على معلوماته بینت الدراسة
 م�اشرة و�نما �حصلون علیها من خالل اتصالهم الم�اشر �قادة الرأي. 

النت�جة النهائ�ة التي خلص إلیها ال�احثون أن االتصال الشخصي یلعب دورا مهما 
في تكو�ن وتوج�ه الرأي العام �جانب وسائل اإلعالم.  وأنقادة الرأي �مثلون عنصرا مهما 

الشخصي و�لعبون دور الوس�ط بین األفراد ووسائل اإلعالم. إذ أطلقوا في عمل�ة االتصال 
على عمل�ة سر�ان المعلومات من وسائل اإلعالم إلى الجماهیر عبر قادة الرأي اسم تدفق 

 1االتصال على مرحلتین. 
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 خالصة

یبدو أن الطرح المتعلق �جبروت وسائل اإلعالم �جانب الصواب فآثار وسائل 
اإلعالم محدودة وغیر م�اشرة تغر�لها قدرات األشخاص وتبث أفق�ا داخل الش�كات 
االجتماع�ة ول�س عمود�ا من المرسل إلى المتلقي. �اعت�ار في البدا�ة �ان للجمهور 

ستنادا لفكرة أن �ل رسالة هي مثیر قوي استعدادات الستق�ال الرسالة اإلعالم�ة ا
الستجا�ة آن�ة. استنادا إلى فكرة أخرى وهي أن المجتمع بتسم بتنظ�م اجتماعي غیر 

 متماسك وندرة العالقات الشخص�ة ف�ه. 
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 نظر�ة انتشار المبتكرات: الحاد�ة عشرالمحاضرة 

العصور ظهرت العدید من االبتكارات التي ساعدت في تقدم وتنم�ة  على مر
المجتمعات. فمنذ القدم المجتمعات تتطور �سبب ابتكارات مفكر�ن ومخترعین ساهموا في 
تنم�ة المجتمعات. هؤالء المبتكر�ن واجهوا صعو�ات في الطر�قة التي �عرضون فیها 

ل هذه األفكار الجدیدة و�عتقدون أنها أفكارهم على المجتمع، ف�عض المجتمعات ال تتقب
دخیلة وتتعارض مع عاداتهم وتقالیدهم.  وهناك مجتمعات أخرى تقبلت هذه األفكار 
وساهمت �انتشارها في المجتمع. فالسؤال الذي نحاول أن نطرحه ��ف تنتشر األفكار 

 و��ف یتم استق�الها؟ والمبتكرات في المجتمع؟

 راتالتعر�ف بنظر�ة انتشار المبتك

تعالج نظر�ة انتشار االبتكار وتبنیها فكرة تّوضح عمل�ة انتشار المستحدثات داخل 
النظام االجتماعي، ابتداء من العرض األول لالبتكار على المستخدم، حتى القبول أو 
 الرفض، حیث �عد هذا االجتهاد إسهاما �بیرا لفهم الرسائل االتصال�ة وتأثیرها. فانتشار

تنتشر فكرة أو شيء معّین من نقطة األصل إلى المناطق الجغراف�ة  المبتكرات تتم حین
 1المح�طة بها أو من شخص آلخر في منطقة واحدة. 

 منطلقات النظر�ة

انطلقت من الدراسات واأل�حاث المنجزة في إطار تمدید وتعمیق العالقات 
لتي تجرى �عض ال�احثین نظر�ة التأثیر المحدود أو ال�حوث ا الشخص�ة.  وأطلق علیها

 حول انتشار المبتكرات أو األفكار المستحدثة. 

التي قدمها الزرسفیلد  هذه النظر�ة تش�ه نظر�ة تدفق االتصال على مرحلتین
مع توسعها في مراحل التدفق ووسائطه. تر�ز النظر�ة على تحلیل عمل�ة  وزمالءه

هذه المبتكرات. حیث  االبتكار، حیث أولت اهتماما للمبتكرات والعوامل المساعدة في تبني

 . 341صمرجع سبق ذ�ره، فضة ع�اس �صلي �محمد الفاتح حمدي، 1
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بنفس الطر�قة وجد علماء االجتماع الر�في أن نموذج نشر المعلومات على المزارعین 
�مكن فهمه في إطار تدفق المعلومات على مرحلتین، وأنه �مكن النظر إلى عمل�ة نشر 
األفكار الحدیثة بین المزارعین مشابهة تماما لعمل�ة التصو�ت في االنتخا�ات وأن 

 1في الحالتین تتم تلبیتها عن طر�ق االتصال الشخصي وتأثیر قادة الرأي. النص�حة 

لقد أّكد ال�احثون على األهم�ة الرئ�س�ة لالتصال وعنصر الوقت. إذ �فترضون أن 
 فاعل�ة في التعر�ف �المبتكرات مقابل فاعل�ة قادة الرأي.  وسائل االتصال أكثر

 روادها:

ومن هؤالء  19ن المفكر�ن منذ أواخر القرن درست هذه النظر�ة من قبل العدید م
المفكر�ن غابر�ال تارد الفرنسي وفر�د�ك راتزل األلماني ولیوفور بینیوس النمساوي. إال أنها 

إ�فرت روجرز األمر�كي البروف�سور في علم االجتماع وهو الرائد في هذا  تنسب إلى
الر�في األمر�كي، وجعله مواك�ا المیدان وشوما�كر من خالل المطال�ة بتحدیث المجتمع 

للمتغیرات االقتصاد�ة واالجتماع�ة، والتي جعلت من الوال�ات المتحدة قوة عظمى �عد 
الحرب العالم�ة الثان�ة. أّلف �تا�ا یدعى انتشار المبتكرات �عد أن اعتمد على مجموعة 

سواء في ز على ��ف�ة تبني الجمهور للمستحدثات أي االبتكارات الجدیدة اتر� دراس
 2مجال اإلنتاج أو االستهالك . 

 مفاه�م النظر�ة: االنتشار، االبتكار، التبني

 االنتشار: 

 . 2، ص22h47، على الساعة 2002-2-1یومنظر�ة انتشار المبتكرات، حیدر فالح زاید، 1

https: //www. researchgate. net/profile/Haider-Falah-

Zaeid/publication/340315800_nzryt_antshar_almbtkrat_mwaq_altwasl_alajtm 
 .https: //www. startimes ،نظر�ات التأثیر االنتقائي أو المحدود لالتصال الجماهیري س�ف الدین جفالي، 2

com/?t=1331659123، على الساعة 2002ف�فري 1 ، یومh22 . 
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حسب روجز ا�فرت هو ع�ارة عن انتقال األفكار والتكنولوج�ا والممارسات الجدیدة 
من مصادر ابتكارها إلى الناس. فاالنتشار مرت�ط إذن �التجدیدات واالبتكارات و�قاس 
مدى حداثة الفكرة �ال�عد الزمني الذي استخدمت ف�ه ألول مرة، �ما أن حداثة هذه الفكرة 

 اتجاهها.   هي التي تحدد فعل الشخص

 االبتكار: 

هو إدخال أسلوب جدید على استخدام موجود من قبل. مثال: سلعة ندخل علیها 
الجدید ف�التغل�ف، في طر�ق العرض، التسو�ق في نقاط ب�ع جدیدة. �ما �عّرف االبتكار 
على أنه فكرة إبداع�ة تتضمن التنفیذ وتختلف عن االختراع، وهو عمل�ة تصور وتنفیذ 

یدة لتحقیق نت�جة أو أداء عمل. و�مكن أن �شمل االبتكار إدخال عناصر لطر�قة جد
جدیدة أو مز�جا جدید من العناصر الموجودة. أو تغییرا مهما في أسلوب عمل تقلیدي. 

 فهو �شیر إلى منتجات جدیدة و�رامج جدیدة ونهج جدید وعمل�ات جدیدة.  

في المجتمع حسب صیرورة  وحسب النظر�ات المتعلقة �االبتكار، ینتشر االبتكار
تلمس مختلف فئات المستهلكین في المجتمع، من أكثر المتحمسین إلى األكثر تحفظا 
تجاه التكنولوج�ا.  والصیرورة حّددها دافید �ارلو في �تا�ه عمل�ات االتصال الصادر عام 

 1: �أنها ظاهرة �طرأ علیها تغییر مستمر مع مرور الزمن. 1960

 التبني: 

ل�ة العقل�ة التي �مر خاللها الفرد من وقت سماعه أو علمه �الفكرة �مثل العم
 الجدیدةأو االبتكار حتى ینتهي �ه األمر إلى أن یتبناها

 محتوى النظر�ة

 . 67، 2000مر�ز جامعة القاهرة للتعل�م المفتوح، القاهرة، نظر�ات اإلعالم، حسن عماد مكاوي وسامي الشر�ف، 1
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تشرح نظر�ة االبتكار ��ف ولماذا و�أي سرعة تنتشر االبتكارات والتطورات العلم�ة 
عوامل أساس�ة �جب أن  4واالجتماع�ة في المجتمعات.  ور�ّزت نظر�ة روجرز على 

 تتوفر: 

 هي فكرة یتقبلها شخص أو أي ��ان. االبتكار: -1

آخر. �عتمد نجاح  هي وسیلة تنتقل بها المعلومة من شخص إلى قنوات التواصل:-2
األفكار الجدیدة على انتشارها والذي یتحقق من خالل وجود قنوات اتصال تنتقل من 
خاللها الفكرة بین األشخاص في البیئة االجتماع�ة الواحدة، حیث یتم تناقل المعلومات 

 ومشار�ة الخبرات واآلراء المختلفة حولها. 

بتكار لالنتشار في المجتمع. عند وصول هي الفترة الزمن�ة التي �حتاجها االالوقت: -3
فكرة جدیدة �ضع القائمون علیها معّدل زمني �مكن من خالله تحقیق وضمان انتشار 
االبتكار. یتم تحدید هذا الوقت بناء على ظروف المجتمع ومدى تقبله لألفكار الجدیدة 

ها مع الواقع وطب�عة أفراده وظروفهم االجتماع�ة. إضافة إلى طب�عة الفكرة ومدى توافق
 االجتماعي.  

هو المجتمع الذي یتم ترو�ج الفكرةف�ه، والذي �شمل العادات النظام االجتماعي: -4
والتقالید واألنماط السلو��ة لألفراد، فكّلما �ان أفراد المجتمع مستعدون لتقبل األفكار 

بتكار الجدیدة �ّلما ساعد في نشرها وترو�جها خالل وقت قصیر، إذ �جب أن ینسجم اال
 1مع الق�م السائدة ف�ه.  و�تمتع هذا النظام �قابل�ة تداول االبتكار. 

 مراحل انتشار وتبني المبتكرات

 .https: //www. muhtwaجرمین خیرت، نظر�ة انتشار المبتكرات في اإلعالم، 1

com/359941/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%B1%D8%A7

%D8%AA23الساعة  ، على2002-2-1وم/، یh40 . 

. �الهما أسلوب الزراعة الم�كان�كيأو  كفكرة تنظ�م النسل*االبتكار فكرة جدیدة، نمط جدید یتم استخدامه في الح�اة 

 ع�ارة عن اختراع 
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قال روجرز في �تا�ه انتشار المبتكرات أن انتشار المبتكرات تمر عبر خمس مراحل 
التخاذ قرار تبني االبتكار، وقد یرفض الشخص االبتكار* في أي مرحلة من هذه 

  المراحل:

 المعرفة: الوعي �الفكرة: -1

في هذه المرحلة یتعرض الشخص لمعلومات م�سطة لالختراع، لكن ل�س لد�ه أي 
قابل�ة لل�حث عن المز�د من المعلومات لالختراع. أهم�ة هذه المرحلة تتر�ز في �ونها 

 مفتاح الطر�ق إلى سلسة المراحل التال�ة .

 االهتمام: -2

الفرد بهذا االختراع.  و�بدأ ی�حث عن معلومات في هذه المرحلة یبدأ اهتمام 
 وتفاصیل حوله.  و�ص�ح لدى الفرد ارت�اطا من الناح�ة النفس�ة �الفكرة أو االبتكار. 

 مرحلة التقی�م واتخاذ القرار: -3

في هذه المرحلة یدرس الفرد مزا�ا والسیئات الناتجة عن االستخدام، و�قرر �عدها 
 و یرفضههل �قبل و�تبنى االختراع أ

 والتجر�ب:  التطبیق-4

 �ستخدم الفرد االبتكار على نطاق ضّیق و�ختبره في هذه المرحلة و�حدد مدى فائدة
االبتكار، و��حث عن معلومات أكثر حوله. إذا اقتنع �فائدته فإنه �قرر أن یتبناه و�ط�قه 

 على نطاق أوسع. 

 والتبني:  التأكید-5
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�قرر الفرد �شكل نهائي في هذه المرحلة االستمرار في استخدام االبتكار. تعتبر هذه 
المرحلة تأكید ذاتي، إذ تتمیز �الث�ات النسبي، فالفرد انتهى إلى قرار تبني الفكرة 

 1المستحدثة �عد أن اقتنع �جدواها وفوائدها. 

 الخصائص التي تساهم في اتخاذ القرار

 هم في اتخاذ القرار:خصائص تسا 5ذ�ر روجرز 

 مدى تطور االبتكار على االبتكار السابق.األفضل�ة: -1

  مدى توافق االبتكار في ح�اة الشخص المستخدم.  التوافق:-2
إذا �ان االبتكار معقد من حیث الفهم واالستخدام فلن یلقي  الصعو�ة أو السهولة:-3

 االهتمام الكبیر. 
 ر، فإن �ان سهال للتجر�ة سوف تز�د فرصة تبن�ه. مدى سهولة تجر�ة االبتكاالتجر�ة: -4
مدى سطوع انتشار االبتكار في المجتمع، فإن �ان ظاهرا سوف �حدث  المالحظة:-5

 2ضجة في قنوات االتصال. 
 تصن�فات مستخدمي االختراع: 

 أنواع:  5قّسم روجرز تصن�فات مستخدمي االختراع إلى 

الفئة األولى التي تستخدم االبتكار، غال�ا ما تكون لدیهم معارف مع  المخترعون:-1
 المصادر العلم�ة ومتفاعلین مع المخترعین اآلخر�ن. 

ثاني فئة في استخدام االبتكار، وعادة ما �كونون ذو شخص�ة المستخدمون األوائل: -2
 ق�اد�ة، صغار السن �حبون التغییر. 

 . 226-224ص مرجع سبق ذ�ره،حسن عماد مكاوي وسامي الشر�ف، 1
 .https: //drasah، لالستشارات والترجمة والدراساتنظر�ة انتشار االبتكار، دراسة �حي سعد، 2

com/Description. aspx?id=3555 ّ22، على الساعة 2002-2-1الولوج إلى الموقع یوم  ، تمh22 . 
75 

 

                                                 

https://drasah.com/Description.aspx?id=3555%D8%8C1%D8%AA%D9%85%D9%91
https://drasah.com/Description.aspx?id=3555%D8%8C1%D8%AA%D9%85%D9%91
https://drasah.com/Description.aspx?id=3555%D8%8C1%D8%AA%D9%85%D9%91


اص في هذه الفئة االبتكار �عد فترة من الزمن، وعادة �ستخدم األشخ الغالب�ة األولى:-3
تكون لدیهم عالقات مع المستخدمین األوائل، ونادرا ما تكون لدیهم مناصب ق�اد�ة في 

 المجتمع. 

تستخدم األشخاص في هذه الفئة االبتكار �عد إن استخدم معظم الغالب�ة المتأخرة: -4
لهم عالقات مع الغالب�ة األولى والمستخدمین  أفراد المجتمع هذا االبتكار، وعادة ما تكون 

 األوائل. 

هذه الفئة آخر من �ستخدم االختراع على عكس الفئات السا�قة، وال تظهر المتأخرون: -5
على هذه الفئة عالمات الق�ادة، هؤالء األشخاص ال �حبون التغییر و�كونون عادة من 

 1ك�ار السن متمسكین �العادات والتقالید. 

 خاتمة

ذه النظر�ة تفسر ظاهرة مهمة ��ف یتفاعل المجتمع مع االبتكارات واالختراعات أو ه
كل ما هو جدید على الساحة و�ف تمر هذه االبتكارات في مراحل منظمة. فهي تتوافق 
مع ��ف�ة تقبل الناس لألفكار واالختراعات أو أي شيء جدید �ظهر سواء في ش�كات 

م التقلید�ة أو غیرها. فنجد هذه النظر�ة ترت�ط �عدة أو وسائل اإلعال التواصل االجتماعي
مجاالت مثل: علم النفس، علم المعلومات، علم االجتماع حتى التسو�ق واإلشهار، لذا 

مع ظهور  �جب التر�یز علیها فهي توضح ظاهرة مهمة في المجتمعات في الوقت الحالي
 العدید من االختراعات. 

 

 

 

 . 344فضة ع�اسي �صلي �محمد الفاتح حمدي، مرجع سبق ذ�ره، ص1
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 االختالفات الفرد�ة نظر�ة: المحاضرة الثان�ة عشر

 تعتمد هذه النظر�ة على ما توصل إل�ه علماء النفس، فتقول ب�ساطة أن األشخاص
مختلفین، ف�التالي �ستجیبون �شكل مختلف للرسائل اإلعالم�ة وفقا التجاهاتهم و�ناهم 

 النفس�ة وصفاتهم الموروثة أو المكتس�ة. 

فسر �شكل انتقائي، وذلك �سبب فط�قا لهذه النظر�ة فإن وسائل اإلعالم تستقبل وت
اختالف اإلدراك الذي �فكر �ه �ّل شخص، والذي یرجع إلى اختالف التنظ�م الذي لدى 
كّل شخص من المعتقدات والق�م واالتجاهات. علما أن اإلدراك االنتقائي والتذ�ر 

 واالستجا�ة انتقائ�ان.  و�التالي تأثیر وسائل اإلعالم ل�س متماثال. 

 ین دو فلور الخطوات األساس�ة لنظر�ة التأثیر االنتقائي ف�ما یلي: وقد لّخص ملف

تقدم وسائل اإلعالم رسائلها إلى أعضاء المجتمع الجماهیري، لكنها تستقبل وتفسر -أ
 �شكل نهائي. 

إن أساس هذه االنتقائ�ة یرجع إلى االختالفات في طب�عة اإلدراك بین أعضاء -ب
 المجتمع. 

إلدراك إلى أن �ّل فرد له تنظ�م متمیز من المعتقدات یرجع االختالف في ا-ت
 واالتجاهات والق�م والحاجات. 

 1لكون اإلدراك انتقائي، فإن التذ�ر واالستجا�ة انتقائ�ان. -ث

م�اشرة، وال  متماثلة، وال وتأس�سا على ما تقدم فإن تأثیرات وسائل اإلعالم ل�ست
 لالختالفات الشخص�ة والنفس�ة واالجتماع�ة. قو�ة. هذه التأثیرات انتقائ�ة ومحدودة ط�قا 

 

، 2015، دار مكت�ة الحامد للنشر والتوز�ع، عمان، 1، طالرأي العام ونظر�ات االتصالمصطفى یوسف �افي، 1

 . 212ص
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 نظر�ة الفئات االجتماع�ة: الثالثة عشرالمحاضرة 

تقوم نظر�ة الفروق الفرد�ة على االختالفات بین األفراد بینما تقوم نظر�ة الفئات 
االجتماع�ة على االختالف بین الجماعات، والتي ظهرت في أحضان علم االجتماع 
وأفكار دور�ا�م الخاصة بتقس�م العمل. فالناس ینقسمون إلى فئات اجتماع�ة مما یؤدي 

ّل فئة، فموقع الفرد في البناء االجتماعي یؤثر على إلى تشا�ه السلوك االتصالي في �
-المستوى التعل�مي-الدخل-الجنس-استق�اله للرسالة.  والفئة قد تتحدد بناء على السن

الوظ�فة. لذا أنماط االستجا�ة تتشا�ه داخل �ّل فئة لذا تأثیر وسائل اإلعالم ل�س قو�ا وال 
 �ة. متماثال ولكنه �ختلف �اختالف الفئات االجتماع

إذن تخلص هذه النظر�ة إلى أن أفراد الفئة االجتماع�ة الواحدة من المتوقع أن 
�ختاروا نفس المضمون االتصالي تقر��ا، وأنهم سوف �ستجیبون بدرجة متشابهة إلى حّد 
ما. ور�زت هذه النظر�ة على تقس�مات الجمهور الد�موغراف�ة، �اإلضافة أخذ �عین 

 االعت�ار الجوانب النفس�ة. 
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 نظر�ة العالقات االجتماع�ة: الرا�عة عشرالمحاضرة 

لقد أدت ال�حوث التي أجر�ت في إطار نظر�ة الفئات االجتماع�ة إلى ظهور نظر�ة 
أخرى مكّملة لها، وهي نظر�ة العالقات االجتماع�ة والتي تؤ�د على تأثیر األفراد على 
�عضهم ال�عض داخل الفئة االجتماع�ة الواحدة.  فجمهور وسائل اإلعالم رغم الفروق 

ل�س أفراد منعزلین، لكنهم مرت�طون ب�عضهم ال�عض في نواد  الفرد�ة والفروق االجتماع�ة،
واتحادات، حیث أثبتت الدراسات أن المناقشات الس�اس�ة �ان لها أكبر أثر على قرارات 
الناس أعلى من التعرض للرادیو أو الصحافة. وعلى ذلك فالعالقات بین األفراد مثلها مثل 

 1تقدیر وسائل اإلعالم.  سمات الفرد �جب أن تؤخذ �عین االعت�ار عند

 مدخل السمات االجتماع�ة والفرد�ة

االهتمام �السمات العامة فقط، دون  جمهور وسائل االعالملم �عد �كفي في دراسة 
دراسة السمات االجتماع�ة والفرد�ة لهذا الجمهور خاصة في الدراسات التي تستهدف 

 الوصف المتكامل لهذا الجمهور وتفسیر السلوك االتصالي وعالقته هذه السمات. 

لقد اص�ح االتجاه الى التر�یز على السمات االجتماع�ة في ال�حوث الخاصة 
 دام واالش�اع ضرورة ترت�ط �الحاجة الملحة إلى تقد�م الدلیل حول تأثیرات وس ا. �االستخ

الفرد في الجماعة �عامل مهم لكل عمل�ة  فاتجاه ال�حث التي دراسة عضو�ة
اإلتصال و�ذلك تأثیر السمات اإلجتماع�ة والنفس�ة الذي �ع�ش ف�ه الفرد من خالل 

 وس ا.  التفرقة بین من �ستخدمون أو ال �ستخدمون 

 دراسة هذه السمات مطل�ا أساسا في تفسیر السلوك االتصالي للجمهور. 

الدراسات االمبر�ق�ة أثبتت وجود اختالفات شكل�ة وجوهر�ة  -التمایز اإلجتماعي 
 عند ج و ا وعند جمهور الوسیلة الوحیدة وهي �التالي: 

 . 213 المرجع نفسه،1
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 اختالف المصالح واالهمال-

 فع الجمهور]تنوع دوا            [تنوع الرسائل

یتوقف على  االدراك العقلي والحسي اختالف درجات االدراك : اختالف مستوى -
 التر��ة والتعل�م والثقافة وهذا �حدد الموقف اتجاه الرسائل والوسائل االعالم. 

اختالف في مدى التأثیر �االستجا�ة لمضمون و س ا �ختلف من فئة إلى أخرى -
وحتى داخل الفئة الواحد من الجمهور الواحد وهذا �عود إلى طب�عة الرسالة والوسیلة 

 والبیئة اإلجتماع�ة و الثقاف�ة. 

 التفاعل االجتماعي

لسلوك عناصر تتداخل بوضوح في شرح التفاعل االجتماعي  4تستدعي اقحام 
 الجمهور المتلقي. 

لقد ر�زت الدراسات الخاصة �جمهور و س اعلى الطب�عة  الطا�ع االجتماعي:-أ
ومشاهدته عمال  Tvاالجتماع�ة لجمهور المتلقي واكدت نتائجها على سبیل المثال أن 

 إجتماع�ا أي �عض األعمال الفرد�ة مثل الذهاب إلى السینما على أنه سلوك إجتماعي. 

 لحضور أفراد العائلة یتفاعلون موضوع للنقاش.  Tvمشاهدة 

استعمال و س ا هو عمل�ة إجتماع�ة توفر خلف�ة هائلة  االستعماالت االجتماع�ة: -ب 
لبناء عالقات الصداقة مثل تنظ�م نشاطات وتوفیر مواض�ع للنقاش وتكو�ن رأي مشترك، 

فرصة تبني أو تجنب  كاالستعمال الجماعي لوسائل اإلعالم یدعم هذه العالقات و�وفر
فكرة معینة حسب القناعات الفرد�ة والجماع�ة.  �ما یوفر فرصة الكتساب مهارات وافكار 

 جدیدة حسب القناعة الفرد واإلجتماعي. 
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مرت�طة �استخدام وسط �معزل عن اآلخر�ن خاصة االستخدام  العزلة االجتماع�ة:-
واالنصراف على الواقع وتفادي المفرط وهي الشكل من أشكال العزلة الذات�ة للهروب 

 ضغوط الواقع 

Tv  دعم االستخدام الفردي لوسائل اإلعالم حیث تتجلى الظاهرة لدى الفئات
 المهمشة إجتماع�ا وال ننسى العالقات االقتراحة أو ش�ه التفاعل االجتماعي. 

 �ص�ح الفرد �ش�ه نفسه ب�طله المفضل. 

 �التأثیرات القو�ة طو�لة المدىنظر�ات التأثیرات التراكم�ة أو ما �عرف *

وسائل اإلعالم في تأثیرها على  الى قوة أشار العدید من ال�احثین والمفكر�ن
الجمهور المتلقي وذلك من خالل التر�یز على أهم�ة الزمن في إحداث التأثیر المطلوب 
على الجمهور �معنى أن التأثیر �كون تراكم�ا �عكس القد�فة السحر�ة.  و�حدث هذا 
ه التأثیر من خالل تكرار الوسائل اإلعالم على فترات زمن�ة معینة أي استخدام هذ

المضامین �شكل مكثف ومستمر مما یؤدي إلى تغییر �ثیر من القناعات والق�م 
 والسلو�ات لدى الجمهور. 

و�ؤ�د أصحاب هذه النظر�ة التراكم�ة أن هذا التأثیر ال �ظهر م�اشرة وانما �عد فترة 
زمن�ة طو�لة والتعرض المكثف للمضامین والوسائل اإلجتماع�ة تؤثر �شكل ملحوظ على 

ر وهو ما یؤدي �ه إلى تبني أفكار مواقف جدیدة وهو ما یؤ�د أن وسائل اإلعالم الجمهو 
قادرة على إحداث تغییرات على أسلوب تجاه الجمهور بدرجة متفاوتة ومختلفة من فرد إلى 
آخر حسب الحالة النفس والبیئة اإلجتماع�ة والتر�ی�ة الشخص�ة ونوع الوسیلة اإلعالم 

 1والس�اسة التي تت�عها. التي یتعرض لها ومضمونها 

القرن الماضي إال أنها مازالت في حاجة  60ورغم ظهور مجمل هذه النظر�ات في 
 إلى المز�د من الحجج واالدلة والدراسات األكاد�م�ة إلث�اتها. 

  395ص 2012، دار للنشر والتوز�ع والط�اعة، األردن نظر�ات االتصالمنال هالل المزاهرة، 1
81 

 

                                                 



و�ما أن قوة التأثیر االعالمي تعتمد أساسا على التحدید الدقیق ألهداف الرسالة 
مستهدف من حیث خصائصه وسماته و�ذا واش�اعاته وحاج�اته المعرفة الدق�قة للجمهور ال

التي �جب أن تنجح المضامین اإلعالمي في تحق�قها و�ن �ان ذلك �مر عبر مراحل 
زمن�ة محددة قد تكون طو�لة، ولكنها في النها�ة تؤدي إلى النت�جة المطلو�ة في إطار هذه 

 تحدید المضامین التي تقدمها. العالقة الموجودة بین الجمهور والوسیلة االعالم�ة و 

وعل�ه فهذه النظر�ات التي تدرس التأثیر القوي لوسائل االعالم تعد نظر�ات 
الملموسة في �ثیر من المجتمع سواء المنفتحة إعالم�ا أو المنغلقة والمتحفظة حیث �كون 

 �لة. الفرد فیها أسیرا لوسائل االعالم ولما تقدمه من مضامین وهذا خالل فترة زمن�ة طو 
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 ةتكنولوج�الحتم�ة ال ماكلوهان و شنظر�ة مار :  امسة عشرخالالمحاضرة 

مارشال ماكلوهان أستاذ و�احث �ندي �بیر احدثت نظر�ته الخاصة بتكنولوج�ا و 
س ا جدال �بیرا في ستین�ات القرن الماضي، ققد استطاع الر�ط بوضوح بین الرسالة 
والوسیلة اإلعالم�ة مع التأكید على أهم�ة الوسیلة في تحدید الرسالة او �معنى آخر تجدید 

بر مقولة ماكلوهان الوسیلة هي الرسالة إحدى أهم ما جاءت نوع�ة اإلتصال وتأثیره وتعت
�ه النظر�ة من منطلق أنه ال �مكن تفسیر مضمون وسائل اإلعالم �معزل عن التقن�ة أي 
الوس�ط المستخدم في نقل الرسالة فمثال روا�ة "�اب الشمس" للكاتب إل�اس خوري، وفیلم 

 �اب الشمس الذي اخرجه المصري �سرى نصر الله. 

إذا شاهدت الفیلم وقرأت الروا�ة فسوف تالحظ اختالفات �بیرة بین طرحین أو 
العملین واالنتقاد هنا ل�س جائزا، ألن الكتاب ال �مكن أن �ص�ح فیلما والفیلم ل�س له أن 

 1.و�یئته المختلفة تماما عن األخرى �ص�ح �تا�ا، �كل وس�ط له مزا�اه 

، لقد Titanicو  AVATARیلمین ومثال آخر، المخرج ج�مس �امیرون مخرج ف
لكنه �قول أنه �ان  1977و 1976"بین عامي AVATARكتب �امیرون قصة الفیلم "

یؤجل تنفیذه �سبب عدم وجود تكنولوج�ا �اف�ة آنذاك لیت�م نقل الصورة �الطر�قة التي �تبها 
كامیرون و�ان البد من االنتظار من أجل تحدیث وس�ط أفضل لصناعة وطرح القصة 

 �الطر�قة األفضل.  

�ف وسائل اإلعالم ودراسة تأثیراتها من الواضح أن التقن�ة تلعب دورا هاما في تعر 
على الجمهور أي �ل مرت�ط بتكنولوج�ا اإلتصال.  �ما أكد على ذلك الع�قري ماكلوهان 
الذي سبق عصره لیتفطن ا�ضا الى جزئ�ة مهمة �ثیرا لها عالقة �الوس�ط الناقل الذي 

هم�ة �بیرة في نقل �عتبره الرسالة نفسها أو ذاتها وهذا معناه أن جودة الوس�ط الناقل له أ 
الرسالة و�ذلك تصل أفكار ماكلوهان وتجسد في مفهوم القر�ة الكون�ة الوف�ة لقناعات 

 297، ص 2012العر��ة للنشر والتوز�ع، القاهرة، مصر، ، الدار 2، ط نظر�ات االعالمحسن عماد مكاوي، 1 
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ماكلوهان العلم�ة الذي استطاع أن �جعل من إكتشاف األنترنت وتطب�قاته الهائلة في 
 نطاق القر�ة الكون�ة أو العالم�ة تبدو و�أنها تطور طب�عي. 

 علیها نظر�ة ماكلوهان الفروض األساس�ة التي قامت-

 :امتداد لحواس االنسان وسائل اإلتصال-1

بال شك أن نظر�ة التكنولوج�ة لوسائل تعد من أهم النظر�ات التي أثرت �شكل �بیر  
في إبراز أهم�ة الوسیلة ومبتكر هذه النظر�ة الع�قري ماكلوهان أستاذ اللغة اإلنجلیز�ة وأحد 

 . 20أهم ال�احثین في النصف الثاني من القرن 

مع أو �ضطر إلى التي �ستخدمها المجت یبین ماكلوهان أن وسائل اإلعالم
 1وسیلة.  �أ�ةاستخدامها ستحدد طب�عة المجتمع و��ف �عالج مشاكله و 

إن الوس�ط یؤثر على البن�ة الفرد�ة االجتماع�ة ألننا نتفاعل معه �استمرار حتى 
�ص�ح جزءا منا، فنحن الیوم ال نستط�ع تخیل ح�اتنا بال هواتف ذ��ة و�ال انترنت ألن 

الستخدام الحواس معینة ل�خلق عادة تداوم على ممارستها، �المحصلة �ل وس�ط یدفعنا 
فاالنخراط �شكل یومي في أحد الوسائط یوما �عد یوم �حفز أحد الحواس لدینا الستخدامها 
أكثر من غیرها إذن وسائل اإلتصال هي امتداد لحواسنا، فعندما ال نستط�ع التواصل مع 

حن نستعین بوسائل اإلتصال فن االخر دون أي وس�ط أو وسیلة لالتصال الشخص
كامتداد للحواس ال�شر�ة بهدف المحافظة على اإلتصال بیننا.  وعند استخدام وسائل 
االتصال الجماهیري فنحن ال نستخدم جزء من حواسنا التي �انت شر�كة في عمل�ة 
اإلتصال سا�قا �حاسة الشم واللمس، فلذلك �ضطر ال�شر إلى تطو�ر حاسة أخرى تساعد 

واصل �مساعدة تكنولوج�ا اإلتصال واستعمال وسائل اتصال تحدد انماط السلوك على الت
 2في المجتمع. 

 362 ، مرجع سبق ذ�رهنظر�ات االتصال، مزاهرةمنال هالل 1
 362 ، مرجع سبق ذ�رهنظر�ات االتصال، مزاهرةمنال هالل 2
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 إذن �ظهر أن نظر�ة ماكلوهان تنظر إلى وسائل اإلعالم وفق اسلو�ین أساسیین : 

انها وسائل لنشر المعلومات والترف�ه والتعل�م ف�كون اإلهتمام أكثر �مضمونها  - 1
 .ف منهاوطر�قة استخدامها والهد

هي جزء اصیل ومهم من التطور التكنولوجي ووسائل اإلعالم هي جزء مهم من  – 2
التطورات التكنولوج�ة المهمة التي استطاعت تغییر وجه المجتمع، فیؤ�د ماكلوهان أن 
مضمون وسائل اإلعالم ال �مكن النظر إل�ه مستقبال �معزال عن التكنولوج�ا وعل�ه البد 

ر قدر ممكن من المعلومات عن وسائل اإلعالم ألنه �معرفة ��ف من إحاطة الناس �أكب
تشكل التكنولوج�ا البیئة المح�طة بنا، نستط�ع الس�طرة علیها والتغلب على نفودها أو 

 1قدرتها الحتم�ة. 

فإذا �ان �ارل مار�س یؤمن ا�مانا مطلقا �الحتم�ة اإلقتصاد�ة في تطور المجتمعات 
الجنس في ح�اةالفرد والمجتمع فمكلوهان یؤ�د على أهم�ة  وتحولها وفرو�د بدور حتم�ة

التكنولوج�ا في تأثیر على المجتمع و�ذلك فإن مسار التار�خ یتحدد بناء على تطور وسائل 
 اإلعالم في محوري الزمان والمكان. 

و�قسم مكلوهان االتصال عبر التار�خ إلى أر�عة مراحل أساس�ة تعكس �شكل أو 
 ساني �شكل عام وتتمثل ف�ما یلي : �آخر التار�خ اإلن

المرحلة الشفو�ة أي مرحلة من قبل التعلم فمثل االتصال الشفهي أساس هذه  – 1
 المرحلة. 

مرحلة الكتا�ة وظهرت في الیونان القد�مة أو حسب ال�احثین فقد استمرت قرا�ة ألفي  – 2
 عام. 

و�ستمرت إلى غا�ة  مرحلة الط�اعة وظهرت مع ظهور الط�اعة على ید جوتنبرغ – 3
1900 . 

 362ص نفسه،مرجع  منال هالل المزاهرة،1
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مرحلة وسائل اإلعالم االلكترون�ة هذه المرحلة المستمرة إلى یومنا هذا فاستطاعت  - 4
وسائل اإلعالم اإللكترون�ة أن تحدث تغییر �بیرا على مستوى توز�ع االدراك الحسي أو 
ا كما �سمیها مكلوهان نسب استخدام الحواس، فامتداد حاسة �عدل من طر�قة تفكیرن

 1وتصرفاتنا وادراكنا للعالم من حولنا. 

ومن ناح�ة الس�اسة یرى ماكلوهان أن وسائل اإلعالم الجدیدة استطاعت أن تحول 
) تتصل جم�ع أقسامها ب�عضها ال�عض م�اشرة، global villageالعالم إلى قر�ة عالم�ة (

فعالمنا أص�ح عالما  كذلك تقوي تلك الوسائل الجدیدة العودة للقبل�ة في الح�اة االنسان�ة،
من نوع جدید، توقف ف�ه الزمن واختفت ف�ه المساحة لهذا بدأنا مرة أخرى في بناء شعور 

 2. بدائي ومشاعر قبل�ة، �انت قد فصلتنا عنها قرون قلیلة من التعل�م

 The Medium is the massageالوسیلة هي الرسالة  -2

ة ول�س مضمونها فیرى ماكلوهان ان تشكیل المجتمعات و�نائها یتوقف على الوسیل
أن الرسالة األساس�ة في التلفز�ون هي التلفز�ون نفسه، �ما أن الرسالة األساس�ة في 

 الكتاب هي المطبوع، فالمضمون إذن غیر مهم �قدر أهم�ة الوسیلة التي تنقله. 

وفي الس�اق ذاته یؤ�د ماكلوهان أن لكل وسیلة جمهورا من الناس الذین �فوق حبهم 
لهذه الوسیلة اهتمامهم �مضمونها، �معنى آخر التلفز�ون �وسیلة هو محور الهتمام �بیر، 
فكما �حب الناس القراءة من أجل االستمتاع بتجر�ة المطبوع، فإنهم �حبون التلفز�ون 

 3الصور والصوت والحر�ة واأللوان. �سبب الشاشة التي تعرض 

و�رى ماكلوهان أن بناء الوسیلة ذاتها مسؤول عن نواحي القصور والعجز فیها �ما 
أنها مسؤولة على قدراتها في إ�صال المضمون وهذا معناه أنه هناك وسیلة أفضل من 

لتلفز�ون وسیلة أخرى في إثارة تجر�ة معینة فمثال متا�عة مقابلة في �رة القدم من خالل ا

 276ص االتصال ونظر�اته المعاصرة،، حسن عماد مكاوي 1
 369صمرجع سابق، منال هالل المزاهرة، 2
 276ص مرجع سابق، ، حسن عماد مكاوي 3
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أفضل �كثیر من متا�عتها عن طر�ق الرادیو، وعلى خالف ذلك فإن مطالعة اخ�ار الجرائم 
في الصحف أكثر إثارة عنها في التلفز�ون، و�بدو أن لكل وسیلة خصائصها التي تجعلها 

 1األفضل في موضوعات معینة. 

م الجدیدة و�رفض ماكروهان رأي نقاد وسائل اإلعالم الذي یدعون أن وسائل اإلعال
ل�ست في حد ذاتها جیدة او ردیئة، لكن الطر�قة التي تستخدم بها هذه الوسائل هي 
العامل الحاسم في تحدید فائدتها من عدمها وعل�ه �جب التفكیر الجاد في طب�عة وشكل 

ل�س له عالقة �التغیرات الحق�ق�ة  وسائل اإلعالم الجدیدة، فمضمون التلفز�ون الضع�ف
لتلفز�ون، �ذلك قد یتضمن الكتاب مادة تافهة أو مادة �الس�ك�ة، ولكل ل�س التي �سببها ا

لهذا الدخل �عمل�ة قراءته، فالرسالة األساس�ة في التلفز�ون هي التلفز�ون نفسه والعمل�ة 
هي نفسها، �ما أن الرسالة األساس�ة في الكتاب هي المطبوع، فالرأي �قول أن وسائل 

ان أن �ستخدمها في الخیر أو الشر رأي ال معنى له عند االعالم أدوات �ستط�ع اإلنس
 2ماكلوهان. 

 3وسائل اإلتصال الساخنة ووسائل اإلتصال ال�اردة - 3

من أهم ما جاء في نظر�ة ماكلوهان عن وسائل االتصال، أنه یؤ�د على وجود 
 وسائل االتصال ساخنة ووسائل �اردة. 

فالوسائل الساخنة هي الوسائل التي ال تحافظ على استخدام التوازن في الحواس أو 
الوسیلة التي تقدم المعنى مصطنعا وجاهزا مما �قلل احت�اج الفرد للخ�ال في حین أن 

 الوسیلة ال�اردة هي التي تحافظ على التوازن وتثیر خ�ال الفرد �استمرار. 

لفز�ون تتطلب من المستقبل حسب ماكروهان جهدا إذن الوسائل ال�اردة �السینما والت
كبیرا في التخیل والمشار�ة وحتى االندماج فیها، في حین أن الوسائل الساخنة �االستماع 

  389 – 1984:  1978جیهان رشتي،  -1
 372، مرجع سابق، صنظر�ات االتصالمنال هالل المزاهرة، 2

 277، مرجع سبق ذ�ره، ص االتصال ونظر�اته المعاصرةحسن عماد مكاوي، 3 
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إلى الرادیو القراءة الجر�دة فهو �عتمد على حاسة الواحدة فقط وال تحتاج من المستقبل بدل 
لم �كن بوسع اإلنسان أن یتفق مع مجهودات �بیرة لتحقیق المشار�ة والمعا�شة، و�ذا 

أفكار ماكلوهان التي �سمیها اخت�ارات أكثر من نظر�ات، و�ذا لم تكن الوسیلة هي الرسالة 
فمن الواضح أنها أخطر أداة لز�ادة عدد الجمهور من القراء والمشاهدین والمستمعین، و�ذا 

نى رفضها واالتجاه إلى كان من الصعب إ�جاد دلیل قوي لتأكید هذه االفكار أو نفیها �مع
 طرح تساؤل مهم خاص �مدى قدرة وسائل اإلتصال على تغییر االنسان؟

وأكد ماكلوهان أن وسائل اإلعالم التي �ستخدمها المجتمع أو �ضطر إلى 
استخدامها ستحدد بدرجة �بیرة طب�عة المجتمع، و��ف�ة معالجته لمشاكله وأ�ة وسیلة 

 جدیدة هي امتداد لحواس اإلنسان. 

و�المقابل أعتبر ماكلوهان أن وسائل اإلتصال اإللكترون�ة ساهمت في انكماش الكرة 
األرض�ة وتقلصها في الزمان والمكان ف�طلق علیها القر�ة الكون�ة وفي هذا الس�اق یؤ�د 

أن الحدیث عن القر�ة العالم�ة أص�حت غیر مناس�ة للعصر خاصة مع  Blakeال�احث 
ن قبل العدید من ال�احثین والهیئات اإلقل�م�ة والدول�ة، تزاید توظ�ف هذا المصطلح م

فالقر�ة التي یتحدث عنها ماكلوهان لم �عد لها وجود حق�قي في التسعین�ات.  و�ض�ف 
بالك أن التطور التكنولوجي الذي استند علیها ماكلوهان في بناء نظر�ته وتصوره حول 

ولوج�ا إلى مجرد شضا�ا وعل�ه أص�ح القر�ة العالم�ة أص�حت �فعل استمرار التطور التكن
العالم أقرب الى شكل البنا�ة الضخمة التي تضم عشرات المنازل، ولكن �ل واحد في هذه 

 1المنازل �ع�ش في عزلة، وال �علم شیئا عن األشخاص الذین �ع�شون معه. 

و�دال من أن یتحول العالم إلى القر�ة الصغیرة �ما قال مكلوهان �جد العالم نفسه 
قسما ومعزوال، فازدادت الفروقات بین األفراد خاصة مع تطور تقن�ات اإلتصال الحدیثة م

المتمثلة في األقمار الصناع�ة �كل الخدمات التي یت�حها والتي نجحت في مخاط�ة أفراد 
واش�اع حاج�اتهم الذات�ة.  وقد نتج عن ذلك تحطم �امل للقر�ة العالم�ة التي أص�حت 

ة على نفسها، �ما أن التطورات التقن�ة الكبیرة في مجال االتصال مشتتة ومفتتة ومنقسم

 ، (مكت�ة فلسطین)279ص 1988، 494، ونظر�اته المعاصرةاالتصال ،  Blakeر�تشارد بالك 1
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الجماهیري وتعدد قنوات االتصال والمعلومات أدى إلى ما �مكن تسمیته �عصر الشاشة.  
فالوسائل المطبوعة والمقروءة والمسموعة والمرئ�ة أص�حت �لها مندمجة في شاشة 

ممكنا قراءة �تاب أو تصفح جر�دة أو متا�عة التلفز�ون أو الكمبیوتر بدلیل أنه الیوم اص�ح 
 فرد�ة.  خطاب س�اسي أو مقابلة في �رة القدم على الشاشة و�صورة

من الواضح أن القر�ة العالم�ة التي حلم بها ماكلوهان من خالل التصور الذي 
اعطاه تطور المجتمعات ال�شر�ة من المرحلة الشفه�ة إلى المكتو�ة وااللكترون�ة أي 

إلى قر�ة تندمج وتتوحد فیها �ل حاج�ات ال�شر ومتطل�اتهم مع االنخراط في الوصول 
العمل الجماعي �فضل وسائل اإلعالم وتطور التكنولوج�ا إلى التي تعد سر تطور الح�اة 

 والحضارة. 
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 نظر�ة حارس البوا�ة: السادسة عشرالمحاضرة 

واتجاهاته وظروف عمله،  تعد دراسة القائم �االتصال من حیث خصائصه وق�مه
ضرورة حیو�ة لفهم عمله وق�مة الدور الذي یلع�ه داخل المؤسسات االعالم�ة، �ما تعد 
مرحلة أساس�ة الستكمال عناصر العمل�ة االعالم�ة، ورغم ذلك فلم تلقى هذه النوع�ة من 

في الدراسات وال�حوث على مستوى وسائل االتصال الجماهیر�ة �صفة عامة االهتمام الكا
لذا الدارسین في مجال اإلعالم واالتصال إال في النصف الثاني من القرن العشر�ن، حیث 
كانت �حوث اإلعالم تر�ز �صفة واضحة و�درجة �بیرة على الموضوعات المتعلقة 
�الجمهور اإلعالم�ة جن�ا اغلى جنب مع دراسة المضمون هذه الرسائل ومحتواها على 

�شغلها القائم �االتصال، �اعت�اره أول حلقات العمل�ة  الرغم من المكانة العامة التي
االتصال�ة ومحر�ها األساسي، إال أن ال�حوث التي تناولته �الدراسة قد ظهرت من 

، حیث �صعب تفسیر أس�اب تأخر ال�احثین 1المنظور اإلجتماعي والنفسي والمهني فقط
م�ة، و�وضع إلى �ل ذلك في الدراسة القائم �االتصال وما �حدث داخل المؤسسات االعال

تمیز �حوث القائم �االتصال �قلتها ومحدودیتها حتى في دول الغر��ة ذات التقالید العر�قة 
الراسخة في الممارسة االعالم�ة، ورغم أنه عند تجدید تأثیر الرسالة اإلعالم�ة واالتصال�ة 

التصال ال �قل داخل أ�ة مؤسسة في مجال االتصال الجماهیري، فإن لقاء دور القائم �ا
 أهم�ة عند مضمون الرسالة أو جمهورها. 

تعتبر دراسة القائم �االتصال من حیث خصائصه وق�مه وأهم�ة دورها ضرورة حیو�ة 
لنجاح المؤسسات اإلعالم�ة في أداء دورها والوصول إلى الجمهور المستهدف، حیث 

العنصر الفعال والفاعل  تؤ�د أ�حاث االتصال الجماهیر�ة الحدیثة أنه ال �مكن إغفال هذا
سیرورة وسائل اإلعالم فهو أساسها ومحورها، وعمل�ة تسییرها تتفاعل وتتقدم أو تتأخر 
بنظرة القائم �االتصال، و�كل االعت�ارات المهن�ة االجتماع�ة والس�اس�ة إضافة إلى تأثر 

 أ�ضا �ق�ام القائم �االتصال. 

 237ص 2012، دار الم�سرة للنشر والتوز�ع والط�اعة، االردن، نظر�ات االتصالمنال هالل المزاهرة، 1
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ماع�ة للق�م �االتصال تعد ضرورة حیو�ة وعل�ه فإن فهم ودراسة البن�ة الذات�ة واالجت
من منطلق أن ق�م القائمین �االتصال تلعب دورا �بیرا في الطر�قة التي تؤدي بها عملهم، 
كما أن تصورهم للجمهور یؤثر على قراراتهم تأثیرا ال �مكن التقلیل من شأنه و�لعب دورا 

 1أساس�ا في تجدید نتائج عمل�ة اإلقناع.

ائم �االتصال جزءا من نظام وسائل اإلعالم واالتصال الذي الق كما تعد دراسة
�س�طر على مصادر المعلومات التي �جب على الجمهور الحصول علیها لبلوغ أهدافه 
�عني دراسته من عدة جوانب انسان�ة خلف�اته الق�م�ة الشخص�ة �حكم انتمائه إلى مجتمع 

 ه الوظ�ف�ة المؤثرة. له خصوص�اته وتظمه وق�مه وقوانینه، �ما أن له مرتبت

وانطالقا من أهم�ة القائم �االتصال وتطور المؤسسات االعالم�ة التي أص�حت 
ع�ارة عن ش�كات ضخمة تتصارع فیها المصالح واالهداف، فتجسد �ل مؤسسة إعالم�ة 
في القرن الحادي والعشر�ن امبراطور�ة في حد ذاتها الس�ما في الدول المتطورة، حیث 

عالم دورا هاما في صنع الواقع واألحداث الس�اس�ة واالجتماع�ة تلعب وسائل اإل
واالقتصاد�ة، ونظرا ألهم�ة تلك األحداث والقرارات �النس�ة للجمهور والمؤسسة االعالم�ة، 
فأص�ح من الضروري دراسة وفهم األسلوب الذي یتم من خالله اتخاذ القرارات والجهات 

ب�عة القائم �االتصال، والحیث�ات أو العناصر المؤثرة التي تتخذ وتنفذ فعل�ا تلك القرارات ط
على اخت�ار المواد والمضامین اإلعالم�ة وطب�عة القائم �االتصال والعوامل المؤثرة على 

 أدائه. 

والواقع أنه من الصعب تفسیر وفهم االس�اب التي وقفت وراء إهمال الدارسین 
�ة وتحدید دراسة القائمین �االتصال وال�احثین لدراسة ما �حدث داخل المؤسسة اإلعالم

وهنا البد من االعتراف �أن القائم �االتصال ال تقل أهمیته من حیث  تأثیر دوره عن تأثیر 
مضمون وسائل االعالم فصح�ح ان تار�خ وسائل اإلعالم مملوء وحافل بتار�خ أعمدة 

مي سواء في الصحافة وق�ام المعاهد والجامعات بتدر�س تقن�ات وأسلوب العمل اإلعال
الصحافة المكتو�ة أو االذاعة أو التلفز�ون، ولكن دون دراسة وتحلیل وسائل اإلعالم 

 294، ص1978، القاهرة، دار الفكر العر�ي 2، الط�عة األسس العلم�ة لنظر�ات االعالمجیهان أحمد رشتي، 1
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و�ذا دراسة مجموعة العوامل المهن�ة منها والذات�ة واالجتماع�ة  اجتماع�ةكمؤسسات 
المؤثرة على اخت�ار المضامین اإلعالم�ة هذه االخیرة التي تفرض تأثیرها على القائم 

 gate keepingلذي اهتمت واجتهدت في دراسة نظر�ة حارس البوا�ة "�االتصال ا
theory التي اعتبرها �ثیر من علماء اإلعالم واالتصال من أفضل الدراسات المنهج�ة "

 الخاصة �القائم �االتصال. 

 نظر�ة حارس البوا�ة اإلعالم�ة:

ارت�طت نظر�ة حارس البوا�ة بدراسة القائمین �االتصال التي بدأ اإلهتمام بها منذ 
بدراسة قام بها ال�احث رستن تناولت �الشرح قطاعا من القائمین �االتصال  1935عام 

في الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة تحت عنوان (مراسلو واشنطن) وتعتبر هذه الدراسة أول 
نشرت مجلة  1941وج�ة المراسل الصحفي، إال أنه وفي سنة دراسة �الس�ك�ة عن س�كول

الصحافة ر�ع السنو�ة التي تصدر في وال�ة أ�ا �الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة دراسة مهمة 
عن العاملین �صح�فة تصدر بتلك الوال�ة وهي صح�فة ملواكي، و�ان من الممكن أن 

عن المؤسسات اإلعالم�ة األخرى، تفتح هذه الدراسة ال�اب إلجراء دراسات أخرى مماثلة 
إال أنه لم تظهر دراسات وأ�حاث أخرى تتناول القائمین �االتصال ومؤسساتهم لمدة طو�لة 
حتى نشر ال�احث األمر�كي "دا�فید مانج واي" دراسة حول حارس البوا�ة وانتقاء األخ�ار 

 في بدا�ة الخمسینات من القرن الماضي في هذا المجال الهام. 

 ظر�ة حارس البوا�ة:تعر�ف ن

�قصد بنظر�ة حارس البوا�ة �ل القائمین والمسؤولین عن الوسیلة اإلعالم�ة والذین 
یتحكمون في مضمون الرسالة المنشورة أو المبثة، حیث تمر هذه األخیرة �عدة مراحل في 

ها انتقالها من المصدر إلى الجمهور المتلقي لیتم التقر�ر ما اذا  �انت الرسالة التي تلقو 
سوف ینقلونها أو لن ینقلونها أو ستطرأ علیها �عض التغییرات والتعدیالت، فینشرون ما 

 یر�دون و�منعون ما ال یر�دون. 
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إذن حارس البوا�ة هو الشخص المخول أو صاحب االمت�از والمتمتع �صالح�ات أو 
نفود �سمع �سمح له �التحكم في الرسالة االعالم�ة، و�ص�ح هو صاحب القرار في 

تماما،  تمر�رها للمتلقي من عدمه، و�ذلك تعدیلها أو حذف �عض مضامینها وحتى حذفها
 1حیث تمر الرسالة �مراحل السلسلة المكونة من عدة الحلقات.

-Kurt Lewin:ونظر�ة حارس البوا�ة 

إن الفضل في ظهور نظر�ة حارس البوا�ة في شكلها الحالي �عود في األصل إلى 
عالم النفس النمساوي األصل األمر�كي الجنس�ة �ورت لو�ن على التطورات التي أحدثها 

مفهوم نظر�ة حارس البوا�ة حیث نجح في االرتقاء بها من مجرد مفهوم إلى نظر�ة قائمة 
بذاتها، وأثبتت أن الرسالة اإلعالم�ة تتعرض خالل رحلتها للوصول إلى الجمهور لنقاط 

وهذه الرحلة التي تقطعها المضامین والرسائل و�وا�ات تفت�ش عدیدة البد من العامل معها، 
 اإلعالم�ة تعبر في جوهرها عن العوامل المؤثرة والمتدخلة في عمل القائم �االتصال. 

ازدادت  فكلما طالت المراحل التي تقطعها األخ�ار لكي تظهر في الوسیلة االعالم�ة
مصیر هذه األخ�ار من المواقع التي تص�ح فیها متاحة لسلطة فرض أو عدة أفراد لتقر�ر 

مضامین اإلعالم�ة �حكم س�طرتهم ونفوذهم على مختلف البوا�ات والقواعد التي تطبق 
 علیها. 

أنه على طول الرحلة التي تقطعها المادة اإلعالم�ة للوصول  Kurt Lewinو�ؤ�د 
) توجد نقاط بوا�ة یتم فیها إتخاذ القرارات �ما یدخل cibléإلى الجمهور المستهدف (

خرج من معلومات ومضامین، وفي حالة االتصال الجماهیري تكون طو�لة جدا، حیث و�
تمر المعلومات �العدید من الحلقات أو األنظمة المتصلة �ما هو الحال في الرادیو 
والتلفز�ون، فالحدث الذي �قع في الهند مثال �مر �مراحل عدیدة قبل أن �صل إلى القارئ 

زائر أو الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة والمعلومات التي تخرج أو المستمع أو المشاهد في الج

 258، 259، مرجع سبق ذ�ره صنظر�ات االتصالة، منال هالل المزاهر 1
93 

 

                                                 



من �عض تلك الحلقات قد �كون أكبر مما یدخل فیها وهذا ما �طلق عل�ه شانون أجهزة 
 التقو�ة. 

ومن الحقائق التي أشار إلیها �ورت لو�ن أنه هناك في �ل حلقة �طول السلسلة فردا 
الرسالة التي تلقاها س�مررها �ما هي إلى ما یتمتع �الحق في أن �قرر ما إذا �انت 

 1الحلقات التال�ة أم سیز�د علیها أو �حذف منها أو یلغیها تماما.

إذن مسار المضامین والرسائل اإلعالم�ة ووصولها إلى الجمهور المتلقي �مر عبر 
عدة بوا�ات واألشخاص الذین �ملكون مفات�ح هذه البوا�ات تمثل في الواقع دراسة هامة 

وك أولئك األفراد الذین �س�طرون في مواقع مختلفة على مصیر الرسالة اإلعالم�ة لسل
 ومضمونها. 

سلسلة االتصال  إذن مفهوم حارس البوا�ة �عني الس�طرة على مكان استرات�جي في
"على أن Kurt Lewin�حیث �ص�ح لحارس البوا�ة سلطة اتخاذ القرار، و�التالي یؤ�د "

�الحق في أن �فتحوا البوا�ة أو �غلقونها أمام أ�ة رسالة تأتي لهم، حراس البوا�ة یتمتعون 
 2.كما أن من حقهم اجراء تعدیالت على الرسالة التي ستمر

و�شغل حراس البوا�ة في المؤسسات اإلعالم�ة وظائف عدیدة منهم المحررون 
ى رؤساء التحر�ر، مبرمجي البرامج، مدیرو المحطات و�ل من �ملك سلطة الس�طرة عل

مكان استرات�جي في المؤسسة اإلعالم�ة أي هؤالء األشخاص جم�عا لهم سلطة تقی�م 
محتوى الرسائل والمضامین اإلعالم�ة لتحدید ق�متها وتأثیرها على الجمهور المتلقي، حیث 
تشكل الرسالة اإلعالم�ة إحدى العناصر الهامة في االتصال الجماهیري ألنها المضمون 

تصال لتمر�ره إلى الجمهور ومحاولة ارضائه وجذب اهتمامه الذي �سعى القائم �اال
 وانت�اهه. 

 78، ص2012، الدار للنشر والتوز�ع، القاهرة، 2، ط نظر�ات االعالمحسن عماد مكاوي، 1
 . 271، ص2010، دار الفجر للنشر والتوز�ع، مصر، نظر�ات االتصالمحمد منیر حجاب، 2
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و�عتبر القائم �االتصال داخل المؤسسة اإلعالم�ة أحد العناصر الفاعلة في نظام 
تسییر المؤسسة الذي �ستند في األساس على المجموعة من الس�اسات التي �ض�عها 

 تتفق مع مصالحهم واهدافهم. أصحاب المؤسسة أو القائمون علیها والتي �جب أن 

وتحقیق ذلك یرت�ط إلى أحد �بیر بذ�اء و�فاءة القائم �االتصال وقدراته الشخص�ة 
والمهن�ة أو لذلك أكد �ورت لو�ن أن طب�عة وظ�فة البوا�ة تعني المؤثرات والعوامل 

على  المتحكمة في القرارات التي تصدرها حارس البوا�ة، وفي إشارة لهذه العوامل المؤثرة
حارس البوا�ة اإلعالم�ة هناك عوامل ومعاییر ذات�ة ومهن�ة واجتماع�ة تتدخل في عمل 
القائم االتصال، في فاخت�اره للوقائع واألحداث والمضامین وتجدید موقفه ورأ�ه فیها یتأثر 

 1.إلى حد �بیر التي یؤمن بها

ون مواقع هامة كما نظر ال�عض إلى حراس البوا�ة "�اعت�ارهم األشخاص الذین �شغل
في اإلعالم الجماهیري و�مارسون درجة عال�ة من التحكم في س�اسة أو مضمون ذلك 

 2اإلعالم.

�ظهر إذن ان حارس البوا�ة في المؤسسات اإلعالم�ة �متلك القدرة على تقی�م 
 محتوى المضمون اإلعالمي وتحدید عالقته وق�مته �النس�ة للجمهور. 

س البوا�ة على التعدد الحراس التي تقع ضمن مجال تؤ�د الدراسات المتعلقة �حار 
الدراسات المنتظمة لسلوك أولئك الحراس الذین �س�طرون على المنتج االتصالي 

 3واالعالمي.

و�شترط في حارس البوا�ة اإلعالم�ة مجموعة من الخصائص التي ین�غي أن تتوفر 
 ها في ما یلي : ف�ه حتى ینجح في ممارسة عمله �كفاءة واحتراف�ة و�مكن تلخ�ص

 المصداق�ة و�عتمد ق�اس مصداق�ة القائم �االتصال على عنصر�ن اساسیین هما : -

 . 180-175، ص2001، الدار المصر�ة اللبنان�ة، القاهرة، االتصال ونظر�اته المعاصرةحسن عماد مكاوي، 1
 . 130، ص1992(القاهرة �ل�ة العلوم)  القائم �االتصال في الصحافة المصر�ةعواطف عبد الرحمن وآخرون، 2
 . 189، ص2011دار اسامة للنشر والتوز�ع، األردن،  نظر�ات االتصال،�سام عبد الرحمن المشاق�ة، 3
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 الخبرة –أ 

 ز�اده الثقة �القائم �االتصال -ب 

فالخبرة هي مدر�ات المتلقي عن معرفة القائم �االتصال الواقع واالحداث، في حین 
 أنه یتمیز �الموضوع�ة. أن الثقة تمثل إدراك المتلقي عن القائم �االتصال �

المصداق�ة لدا القائم لالتصال  وفي الس�اق ذاته أجر�ت عدة دراسة الخت�ار درجة
التي جاء في أهم  1953) في سنة Hovland Weesومنها دراسة هوفالند وو�س (

نتائجها إمكان�ة تغییر اإلتجاهات ترت�ط مع درجة المصداق�ة، فالتغییر في اإلتفاق مع 
تصال القائم �االتصال عبر الزمن �میل إلى التزاید مع الدرجة العال�ة �ما القائم �اال

أشارت دراسة هوفالند أ�ضا إلى إرتفاع درجة اإلتفاق مع القائم �االتصال مع درجة 
 1المصداق�ة.

 Beinونظرا الهتمام ال�احثین بدرجة مصداق�ة القائم �االتصال فقط قام ال�احث "
fish ب�انات هوفالند وانتهت إلى أن هذه الدراسة حققت غرضا واحدا وهو " �إعادة التحلیل

أن القائم �االتصال ذا المصداق�ة العال�ة �قوم بتغییر الرأي مع التفرقة بین التغییر في 
الرأي والتغییر في االتجاه، ألن االتجاهات قد تتغیر ت�عا لوجود عالقة م�اشرة للرسائل مع 

 2موضوع االتجاه.

 البوا�ة: حارسأ�حاث  والدراسات -

لقد تم إجراء سلسلة من الدراسات الهامة في الخمسینات ر�زت على الجوانب 
األساس�ة لعمل�ة حراسة البوا�ة بدون أن تستخدم �الضرورة المصطلح، قدمت تلك 
الدراسات تحلیال وظ�ف�ا لألسالیب الس�طرة والتحكم في المؤسسة اإلعالم�ة خاصة في 

1Horlandetal, communication and présentation New haven, yale university press, 1952 ,

p51 
 247، صمرجع سبق ذ�رهمنال هالل المزاهرة، نظر�ات االتصال، 2
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إلدراك المتناقض لدور و مر�ز العاملین في الوسیلة اإلعالم�ة غرفة األخ�ار، و ا
 ومصادر أخ�ارهم والعوامل المؤثرة على اخت�اراتهم وقراراتهم وابرز هذه الدراسات ما یلي : 

حول  محرري  1956" التي أنجزها سنة Gerberجیبر " والتر دراسة ال�احث األمر�كي-
 جر�دة یوم�ة بوال�ة التي تستقبل أبناء الو�الة فقط.  16األن�اء الخارج�ة في 

جیبر أن المحرر �ان �ختار عینة مماثلة، لقد جاءت هذه  لقد أظهرت دراسة والتر
لد�ه الدراسة لتسل�ط الضوء على محرر األن�اء الخارج�ة وتؤ�د انه �قائم لالتصال ل�س 

إدراك حق�قي وفعلي �طب�عة الجمهور الذي یتوجه إل�ه فهو ال یتصل وال یتفاعل مع 
 جمهوره الذي �عد الهدف الحق�قي لكل مؤسسة إعالم�ة. 

 : Breed Warrenدراسة وار�ن بر�د -

تعتبر هذه الدراسة من أعمق الدراسات العلم�ة التي ر�زت على النواحي االجتماع�ة 
في المؤسسات اإلعالم�ة، أي تدخل القوه والعوامل االجتماع�ة وتأثیرها  للقائمین �االتصال

 على أدائهم وعملهم. 

في دراسته على التحلیل الوظ�في و��ف تدفن أو تحدث  Breedلقد اعتمد بر�د
الصحف األخ�ار التي تهدد النظام االجتماعي والثقافي في بنائه، �ما اهتمت هذه الدراسة 

إلعالم �متغیر من المتغیرات االجتماع�ة والثقاف�ة و�ذا الحاالت أ�ضا بتحلیل وسائل ا
 التي تواجه فیها الوسائل اإلعالم مشكلة نشر مضمون ما قد یؤثر على المجتمع. 

حیث  1955كما وصل بر�د من خالل دراسة أخرى حملت عنوان الصحف في 
رات ذات �فترض أن محرري الصحف من خالل مهنتهم ینتقدون فعال�ة �عض المتغی

الطب�عة االجتماع�ة ألعضاء الصفوة، فتمكن برد من إلقاء الضوء على الخصائص 
 1االجتماع�ة والخاصة �الصحافیین وأنماط مع�شتهم وانتمائهم وسلو��ات ح�اتهم الیوم�ة.

 86ص 2011دار أسامة للنشر والتوز�ع، األردن،  إدارة المؤسسات اإلعالم�ة،عطا الله شاكر، 1 
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ال شك أن بر�د من خالل دراسته حول القائمین �االتصال أكد على دور وسائل 
 على تماسك النظام االجتماعي والثقافي.  اإلعالم وفي قلب منها محافظة

وهذا ما دفع بر�د إلى تأكید على أن س�اسة الناشط هي التي �الرغم من مظاهر 
 الموضوع�ة في اخت�ار األخ�ار. 

 دراسة د�فید مانج:-

تعتبر دراسة مانج التي قام بها حول حراسة البوا�ة وانتقاء األخ�ار بدا�ة هامه و 
 20الجادة لتطور مفهوم حارس البوا�ة والتي فتحت المجال في الخمسینات من القرن 

إلجراء سلسلة من من الدراسات المهمة التي قام بها مجموعة من ال�احثین األمر�كیین 
، واعتبرت إضافات جد�ة مقدمة geiberو  macrainو   white و وایت breedمثل 

تحلیال وظ�ف�ا مهما من ألسالیب الس�طرة على المضامین اإلعالم�ة، �ما ر�زت على 
الجوانب األساس�ة لعمل�ة حراسة البوا�ة لتؤ�د على أن الرسالة اإلعالم�ة تمر �مراحل 

 عدیدة حتى تصل للجمهور. 

 دراسة وایت عن حارس البوا�ة:-

أجر�ت هذه الدراسة في بدا�ة الخمسینات على حارس البوا�ة و��ف�ة اخت�اره للمواد 
والمضامین اإلعالم�ة، وقد جاءت نتائج هذه الدراسة لتؤ�د على أهم�ة العوامل الشخص�ة 
واالجتماع�ة وتأثیرها على اخت�ار المضامین اإلعالم�ة وهذا ما ینسجم و�تفق مع دراسة 

Kurt LEwin لبوا�ة فانتقاء األخ�ار والمضامین اإلعالم�ة �خضع لمجموعة عن حارس ا
 من المعاییر الذات�ة والمهن�ة المؤثرة على حارس البوا�ة. 

 1:نلی�ما دراسة والتر-

و�عتبر من ألمع ال�احثین الذین تناولوا �الدراسة تأثیر النواحي المهن�ة على القائم 
 �االتصال داخل المؤسسة اإلعالم�ة. 

 66ص 2013وز�ع، ، دار أسامة للنشر والتا�ة وحر�ة التعبیرالتشر�عات اإلعالم�ة بین الرقفهمي خوجة، 1 
98 

 

                                                 



لی�مان فلسفة الرقا�ة على المضامین اإلعالم�ة و�قول أن الصور التي  لقد عالج
تكون في أذهان الجمهور عادة ما تكون �عیدة عن الحق�قة الموضوع�ة و�رجع ذلك إلى 

 عدة عوامل أبرزها : 

 الرقا�ة على المواد اإلعالم�ة

 السر�ة التي تضرب حولها

 وصول المعلومات إلى الجمهورالعق�ات الماد�ة و االجتماع�ة التي تحول دون 

 ضعف القدرة على االنت�اه والتر�یز

وعموما فكل الدراسات التي تناولت موضوع حارس البوا�ة (القائم �االتصال من 
منظور حارس البوا�ة)، و�ن اختلفت زوا�ا تحلیلها ودراستها فقد أبرزت جم�عها مختلف 

ة ومرورا بتأثیر الجمهور ونها�ة العوامل العوامل المؤثرة عل�ه بدا�ة من العوامل االجتماع�
 المهن�ة والذات�ة.

فقد أكدت أن  Lewinو�العودة إلى نظر�ة حارس البوا�ة �شكلها الحالي لل�احث 
الرسالة اإلعالم�ة تمر �مراحل عدیدة، وهي تنتقل من المصدر حتى تصل إلى المتلقي، 

�ما یدخل و�خرج من مضامین  حیث یوجد نقاط أو بوا�ات �ثیرة یتم فیها اتخاذ قرارات
 إعالم�ة، تتعرض لما �ش�ه التفت�ش والتدقیق من طرف �ل القوة المح�طة �حراسة البوا�ة. 

نستخلص من خالل �ل ما سبق أن التعر�فات السا�قة على اختالف توجهاتها 
وانطالقا من نظر�ة حارس البوا�ة قبل �ورت لو�ن، و�عد تؤ�د على أن القائم �االتصال 

 �ط م�اشرة �إنتاج وص�اغة أو صنع الرسالة اإلعالم�ة الموجهة للجمهور. یرت

حراس البوا�ة تعني الس�طرة على مكان استرات�جي في المؤسسة اإلعالم�ة أي أنه 
 1�متلك سلطة اتخاذ القرار ف�ما س�مر من خالل بوابته .

1 medias introduction to modem communication.New york, longman 82p22 
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و�ذلك الدراسات األخرى التي جاءت �عده �ما �مكن  Kurt Lewinوهذا ما أكده  
النظر إلى عمل�ة حراسة البوا�ة على أنها تحتوي على جوانب المرت�طة �اخت�ار المضامین 
اإلعالم�ة والتحكم فیها من طرف حراس البوا�ة في جم�ع المراحل وعلى طول السلسلة 

 مع التأكید على أن �ل قرار.

أو تعدیل أو منع مضمون معین في وسائل اإلعالم، هو  یتخذه حارس البوا�ة بتمر�ر
نت�جة لمجموعة من الضغوطات والعوامل المرت�طة بوظ�فة حارس البوا�ة وطب�عة عمل 
وسائل اإلعالم في عالقاتها �المح�ط االجتماعي والس�اسي والثقافي الذي تتحرك ف�ه 

 وتتفاعل معه. 

 أسس نظر�ة حارس البوا�ة:

البوا�ة، �عني فهم العوامل والعناصر والضغوطات والمؤشرات  إن فهم وظ�فة حارس
المختلفة التي تتحكم في �ل االخت�ارات والقرارات التي �صدرها حارس البوا�ة وقدم ال�احث 

kurt Lewin  : أر�عة عوامل مؤثرة على عمل حارس البوا�ة و�مكن إ�جازها ف�ما یلي 

 ق�م المجتمع وتقالیده: -1

جتماعي الذي تعمل ف�ه وسائل اإلعالم من العوامل األساس�ة �عتبر النظام اال
المؤثرة على حراس البوا�ة، فكل األنظمة االجتماع�ة تنطوي على مجموعة من القواعد 
والق�م تسعى إلقرارها وفرض احترامها وسائل اإلعالم لها واجب الحفاظ على الق�م الثقاف�ة 

 1السائدة.

" أن القائم �االتصال في �عض األح�ان Warred Breedو�رى ال�احث وار�ن بر�د "
قد ال �قدم تغط�ة �املة ألحداث التي تقع من حوله، ول�س هذا اإلغفال نت�جة لتقصیر 
منه ولكن إحساسا منه �المسؤول�ة االجتماع�ة والحفاظ على �عض الفضائل االجتماع�ة، 

 

 794، مرجع سبق ذ�ره صنظر�ات اإلعالمحسن عماد مكاوي، 1 
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أو تتسامح �عض الشيء  (الق�م) فقد تضحي إذا الوسائل اإلعالم أح�انا �السبق الصحفي
في واجبها الذي �فرض علیها تقد�م األخ�ار التي تهم المجتمع وذلك رغ�ة وحرصا منها 
على تدع�م ق�م المجتمع وتقالیده، و�ذلك تعمل وسائل اإلعالم على حما�ة األنماط 
الثقاف�ة السائدة في المجتمع مثل الوالء للوطن، النظام الس�اسي واالجتماعي، واحترام 

 جال الدین والقضاء. ر 

وحارس البوا�ة في المؤسسات اإلعالم�ة العر��ة تحدیدا �ستند في أداء عمله بدرجة 
كبیرة على إحترام الخصوص�ات الثقاف�ة واالجتماع�ة والق�م�ة للجمهور الذي یتوجه إل�ه، 

 و�التالي فانتقاء المضامین اإلعالم�ة �خضع الحترام ق�م المجتمع وتقالیده. 

 معاییر الذات�ة للقائم �االتصال:ال - 2

تلعب الخصائص والسمات الشخص�ة دورا هاما في ممارسة دور حارس البوا�ة 
 اإلعالم�ة �النوع، العمر، الط�قة االجتماع�ة والتعل�م واالنتماء لمرجع�ة فكر�ة أو عقائد�ة. 

إن خط العمل الذي تنتهجه المؤسسة اإلعالم�ة �مثل ضغطا قو�ا على القائم 
�االتصال داخل المؤسسة اإلعالم�ة و�فرض عل�ه إت�اع نمط فكري معین یتفق و�نسجم 
مع س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة و�ضمن مصالحها وتلعب هذه العوامل دورا مهما في 
الشكل والمضمون الذي �قدم للجمهور، �ما أنها تنتهي �القائم �االتصال إلى أن �ص�ح 

 1جزءا من الك�ان العام للمؤسسة .

من الواضح أن الخصائص والسمات الشخص�ة والمعاییر التي یؤمن بها القائم 
�االتصال تؤثر �شكل أو �آخر على طر�قة تفكیره و��ف�ة تعامله مع المح�ط الخارجي، 
و�ذا انتقائه ل�عض المواد والمضامین اإلعالم�ة ومنعه لمرور ال�عض اآلخر من هذه 

عت�ارات ذات�ة وهذا منطلق أن القائم �االتصال �فرد المواد اإلعالم�ة من خالل بوابته ال

مجلة ال�حوث اإلعالم�ة، �ل�ة  أثر الممارسة للعاملین في أخ�ار التلفز�ون على اتجاهاتهم نحو العمل،أماني فهمي، 1

 90، ص1996اللغة العر��ة القاهرة، العدد 
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هو ینتمي إلى �عض الجماعات الدین�ة والس�اس�ة واالجتماع�ة التي ینتمي إلیها وتمثل 
 جماعات مرجع�ة لها تأثیر �بیر على سلو��اته وقراراته. 

 المعاییر المهن�ة للقائم �االتصال: - 3

ة �القائم �االتصال في وسائل اإلعالم تؤ�د الدراسات وال�حوث اإلعالم�ة الخاص
تعرضه لمجموعة من الضغوط المهن�ة التي تؤثر في عمله وتؤدي إلى توافقه مع س�اسة 
المؤسسة اإلعالم�ة التي ینتمي إلیها، واست�عاب التوقعات المحددة لدوره في المؤسسة 

 و�التالي فهم طب�عة الدور المطلوب منه. 

مجموعة من العناصر المؤثرة على عمل حارس البوا�ة وتتضمن المعاییر المهن�ة ال
 وهي :

 س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة:-أ
إن س�اسة المؤسسة التي �عمل بها القائم �االتصال تؤثر �ثیرا عل�ه ألنها تمثل نوع 
من العرف المتفق عل�ه والمفروض عل�ه أ�ضا، فهي �مثا�ة نوع من التطب�ع الذي �فرض 

 واء �الثواب أو العقاب أو التعاقد واالتفاق. على �ل عضو �المؤسسة س

 1و�تم تعلم س�اسة المؤسسة اإلعالم�ة من خالل ما یلي: 

 �قول العامل في الجر�دة یوم�ا �قراءة جر�دته. 

توجه الجر�دة العاملین الجدد فیها �شكل غیر م�اشر عن طر�ق المحرر�ن والعاملین 
 القدامى. 

یتعرف الصحفي على س�اسة الجر�دة من أحادیثه مع زمالئه الصحفیین، أو من 
 المؤتمرات التي تعقد �الجر�دة. 

 81، مرجع سبق ذ�ره، ص، نظر�ات االعالمحسن عماد مكاوي 1 
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وفي س�اق المتصل فإن احترام القائم �االتصال لس�اسة المؤسسة التي �عمل بها هو 
 تعبیر عن االلتزام نحوها وشعوره �االنتماء لهذه المؤسسة التي �عمل بها.

 خ�ار :مصادر األ –ب 
أشارت أغلب الدراسات اإلعالم�ة إلى إمكان�ة استغناء القائم �االتصال عن جمهوره، 
ولكن ال �مكنه االستغناء عن مصادره و�عود ذلك لقوة التأثیر المصادر الصحف�ة على 

 القائم �االتصال الذي ال �مكن له االستقالل عنها. 

بین القائم �االتصال  من الصعب وضع ضوا�ط محددة لفهم العالقة الموجودة
" عالقة القائم �االتصال �مصادره برقص التانجو H Gonzومصادر أخ�اره فقط ش�ه "

یرى أن المصادر غال�ا ما �كون لها ید العل�ا  Gonzألن �الهما ی�حث عن اآلخر ولكن 
 رغم عالقة التالحم الموجودة بین الطرفین. 

 خ�ار�ة والمهن�ة ف�ما یلي : وعموما تتمثل تأثیرات المصادر على الق�م اإل

 تقوم و�االت األن�اء بتوج�ه االنت�اه إلى أخ�ار معینة دون أخرى -

 تؤثر و�االت األن�اء على طر�قة تقی�م رؤساء أقسام األخ�ار لعمل مندو�یهم ومراسیلهم. -

 تصدر و�االت األن�اء سجال یوم�ا �األحداث المتوقع حدوثها في المدن الكبرى. -

 ت العمل وضغوطه:عالقا -ج 
یتفق أغلب ال�احثین على أن عالقات العمل داخل المؤسسة اإلعالم�ة تترك 
�صمتها على القائم �االتصال، حیث یرت�ط مع زمالئه في عالقات التفاعل تختلف �عدا 
اجتماع�ا، وتؤدي هذه العالقات التفاعل�ة إلى خلق جماعة أول�ة ومرجع�ة �النس�ة للقائم 

الي نجدهم یتوحدون مع �عضهم ال�عض داخل المجموعة و�تعاملون مع لالتصال، و�الت
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العالم الخارجي من خالل إحساسهم الذاتي داخل الجماعة التي �عتمد علیها بدرجة �بیرة 
 1وعلى دعمها المعنوي 

إذن فاإلقرار بوجود عالقات العمل مهم جدا للقائم �االتصال من الناح�ة النفس�ة 
ه على تجاوز مخاطر المهنة وتعط�ه اإلحساس �األمان واالنتماء والمهن�ة ألنها تساعد

 والرضا الوظ�في و هو ما ینعكس ا�جا�ا على عمله ومردوده. 

و�مكن القول أن عالقات العمل وضغوطه ترت�ط �اتجاهات القائم �االتصال نحو 
�االنتماء عدد من المحددات المرت�طة �طب�عة العمل والقواعد المنظمة له �اإلضافة شعوره 

 لجماعة یتشارك معها العمل والمشاكل واألهداف. 

 معاییر الجمهور : – 4

یؤثر الجمهور على القائم �االتصال مثلما یؤثر هو على الجمهور، فالرسائل 
والمضامین اإلعالم�ة المختلفة التي �قدمها القائم �االتصال تحددها إلى حد �بیر توقعاته 
عن الجمهور وردود أفعاله و�التالي یلعب الجمهور دورا مهما في نجاح المؤسسة 

�ؤثر تصور القائم �االتصال للجمهور المستهدف على اإلعالم�ة، وتحق�قها ألهدافها، و 
 نوع�ه المواد والمضامین التي �قدمها. 

إن القائم �االتصال �حتاج إلى معرفة جمهوره وتحدید مالمحه وخصائصه األساس�ة 
والفهم مزاجه وانط�اعاته وانفعاالته حتى ینجح في مخاطبته والتوجه له �طر�قة سل�مة حتى 

االتصال في وسائل اإلعالم الجماهیر�ة �جد صعو�ة �بیرة في فهم و�ن �ان القائم �
وتصور جمهوره، ألن مؤسسات االتصال الجماهیري ع�ارة عن ش�كات اتصال معقدة 
تتصارع داخلها المصالح وتوظف عدد �بیرا من األفراد الذین �ختلفون في الخصائص 

 االجتماع�ة والثقاف�ة والس�اس�ة. 

 272، مرجع سبق ذ�ره، صنظر�ات االتصالمنال هالل المزاهرة، 1 
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إلعالم الجماهیر�ة المطال�ة �إرضاء جمهورها ألنه رقم مهم من الواضح أن وسائل ا
في المعادلة اإلعالم�ة، وعل�ه یتوقف إلى حد ما نجاح أو فشل المؤسسة اإلعالم�ة في 
ممارسة عملها وتحقیق أهدافها إذن هناك ضرورة حیو�ة لدراسة الجمهور ومعرفته بدقة 

�طر�قة تنجح في الوصول إل�ه وتحدید مالمحه وسماته وتوقعاته من أجل مخاط�اته 
و�قناعه ألنه یؤثر �شكل أو �آخر على قرارات القائم �االتصال الذي �سعى إلى إرضاء 
جمهوره وتجنب الصدام معه ألنهما ینتم�ان في الواقع إلى المجتمع واحد وثقافة واحدة مما 

وجمهوره و�ل �جعلهما �شتر�ان في األهداف، فهناك عالقة متداخلة بین القائم �االتصال 
 طرف �حتاج إلى اآلخر. 

" تعتبر من أفضل Kurt Lewinنستخلص أن نظر�ة حارس البوا�ة لصاحبها"
الدراسات المنهج�ة والنظر�ة في دراسة القائم �االتصال، �اعت�اره الشر�ك األساسي والفعال 

تعدیله في العمل�ة االتصال�ة والقادر على التدخل ل�س فقط في إنتاج المضمون و�نما في 
 أو حتى إ�قافه عبر البوا�ات المختلفة. 
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 التفاعالت الرمز�ة: السا�عة عشرالمحاضرة 

تعتبر التفاعالت الرمز�ة من المدارس الهامة التي میزت الفكر االجتماعي الغر�ي 
المعاصر حیث مثلت اتجاها أساس�ا في دراسة الفعل االجتماعي الرمزي، ففلسفة العلم في 
س�اق التفاعالت الرمز�ة قائمة على فلسفة العالم االجتماعي �عالم من المعاني في 

 1فعل االجتماعي الرمزي الذي یتأسس عن طر�ق الرموز. المسؤولة التي تتأسس في ال

 تعر�ف النظر�ة وخلف�اتها الفلسف�ة (المرجع�ة الفكر�ة): - 1

تعتبر التفاعل�ة الرمز�ة واحدة من المحاور األساس�ة التي تعتمد علیها النظر�ة 
االجتماع�ة في تحلیل األنساق االجتماع�ة، وهي تبدأ �مستوى الوحدات الصغرى 

)Micro منطلقة منها لفهم الوحدات الكبرى، �معنى أنها تبدأ و�االفراد وسلو�هم �مدخل (
لفهم النسق االجتماعي، فأفعال األفراد تص�ح ثابتة لتشكل بن�ة من األدوار و�مكن النظر 
إلى هذه األدوار من حیث توقعات ال�شر �عضهم تجاه �عض من حیث المعاني والرموز، 

على بنى األدوار و األنساق االجتماع�ة أو على الفعل  وهنا �ص�ح التر�یز إما
 االجتماعي. 

ومع أنها ترى البنى االجتماع�ة ضمنا �اعت�ارها بنى األدوار بنفس الطر�قة إال أنها 
ال تشغل نفسها �التحلیل على المستوى األنساق �قدر اهتمامها �التفاعل الرمزي عبر اللغة 

إلى دق�قة مهمة وهي أن على الفرد أن �ستوعب أدوار  والمعاني والصور الذهن�ة استنادا
 اآلخر�ن.

اقترنت التفاعالت الرمز�ة �الجهود وأعمال الجیل األول من المنظر�ن على رأسهم 
میدوسارلز هورتون �ولي ودوي وذلك بدا�ة من الثالثینات من القرن العشر�ن، وقد عرفت 

لى  الجامعة التي �ان ینتمي إلیها مید هذه المدرسة تار�خ�ا �مدرسة ش�كاغوو ذلك نس�ة إ

، دار األمة، األ�عاد الحضار�ة الفكرة اإلجتماعي المعاصر والظاهرة اإلعالم�ة االتصال�ة، �عضعبد الرحمن عزي، 1

 31، ص1995الجزائر 
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أحد أبرز رواد التفاعالت الرمز�ة، وعرفت مدرسة التفاعالت الرمز�ة ظهور جیل جدید من 
ال�احثین الذین انتسبوا الى فكرها وفلسفتها مع حرصهم على اإلبداع �شكل جدید حیث 

وز اتجاهات الجدیدة اتجهوا إلى الدراسات االمبر�ق�ة في الس�عینات األمر الذي سمح ببر 
 1في التفاعالت الرمز�ة وهو ما أضاف رصید معرفي هائل لها.

�شیر مصطلح الرمز إلى سلسلة أو مجموعة من اإلشارات المصنعة التي �ستخدمها 
وعند بلومر  الناس ف�ما بینهم لتسهیل عمل�ة االتصال، و�عبر عنها جورج مید �اللغة

 مان ضمان �االنط�اعات والصور الذهن�ة. ف�المعاني وهو عند هو 

شكال وموضوع التفاعالت الرمز�ة �كل اتجاهاتها على اعت�ار المعاني أهم إو�رتكز 
 أشكال اجتماعي، فمؤسسة اللغة هي مصدر �ل المعاني االجتماع�ة. 

اقترنت التفاعالت الرمز�ة �جهود وأعمال الجیل األول من المنظر�ن على رأسهم مید 
" وجدیر بذ�ر أن هذه النظر�ة التي Johndewey�ولي وول�ام ج�مس ودوي " وهورتون 

تمثل مدرسة قائمة �حد ذاتها عرفت �مدرسة ش�كاغو وذلك نس�ة إلى الجامعة التي ینتمي 
إلیها مید الذي �عد أهم مؤسسي ورواد النظر�ة التي ر�زت بدرجة أساس�ة على مبدأ ارت�اط 

�طر�قة لتحلیل ��ف �كتسب اإلنسان أي ال�شر تحدیدات  العادات اللغو�ة �سلوك اإلنسان
مشتر�ة لمعاني األش�اء �ما في ذلك قواعد الح�اة االجتماع�ة، وذلك �التفاعل مع اآلخر�ن 

 عن طر�ق أداة اللغة أو �ما �قول علماء االجتماع ت�ادل التفاعل الرمزي. 

تنشأ وترعرع في الوال�ات والجدیر �الذ�ر أن التفاعل�ة الرمز�ة أو الفكر التفاعلي 
المتحدة األمر�ك�ة في عشر�نات القرن الماضي على إثر ازد�اد مشاكل المجتمع �الهجرة 
والجر�مة وجنوح األحداث من طالق والمخدرات وأمراض نفس�ة وعصب�ة، فظهرت الحاجة 
عند العلوم االجتماع�ة إلى بلورة فكرة جدیدة تساعد على حل مثل هذه المشاكل 

اع�ة وهو ما أدى إلى ظهور عدة �احثین ومنظر�ن أسسوا مدارس تهتم �البن�ة االجتم

  45، ص1980، دار غر�ب للط�اعة، القاهرة، نظر�ة االجتماع�ةحجازي محمد فؤاد، 1
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االجتماع�ة ومحاولة فهم المعاني والرموز التي �ستخدمها األفراد، فتطورت التفاعل�ة 
 1الرمز�ة في البیئة الفكر�ة األمر�ك�ة وتحدیدا في جامعة ش�كاغو. 

خاصة ما یرت�ط �إسهامات ماكس  ظهرت التفاعل�ة الرمز�ة �نت�جة لعدة جذور فكر�ة
فیبدو المدرسة األلمان�ة، ولكن یرجع جدرها األساسي للفلسفة البراغمات�ة التي نشأت في 
الوال�ات المتحدة األمر�ك�ة خالل الثلث األخیر من القرن التاسع عشر، فقد طرح الفكر 

ة بین العقل الفلسفي البراغماتي على �ساط ال�حث والمناقشة مسألة مهمة وهي العالق
والجسد فكال منا على وعي تام �عقله الخاص ومن ثم لنا تصور أن العقل خاص�ة متمیزة 
وطب�ع�ة لدى ال�شر ومع ذلك فال یوجد �الجسم عضو �عد أو عمل�ة فیز�ق�ة محددة تقابل 

 أفعال العقل. 

 ولهذا وقفت المدارس الفلسف�ة من هذه اإلشكال�ة موقفین مختلفین متعارضین وهما
 كما یلي :

االتجاه األول یؤ�د على س�ادة العقل و�جعل منه نقطة البدء األساس�ة لتفسیر �افة -
أشكال السلوك اإلنساني و�ؤ�د على وجود العقل الجمعي المسؤول عن وحدة تصرف 
الجماعة وتمثل مفاه�م إرادة الجماعة والروح القوم�ة وغیرها محاوالت لتناول مشكلة 

والجسد، هذا األخیر الذي �خضع لحكم العقل، فكل النشاطات التي العالقة بین العقل 
 �مارسها األفراد تخضع إلرادة العقل أوال. 

أما االتجاه الثاني فقد تناول العالقة بین العقل والجسد من وجهة نظر مختلفة تماما، 
فهو یبدأ �إنكار وجود شيء �مكن أن نطلق عل�ه مصطلح العقل، فل�س هناك موجود 

للجسم فقط والتجر�ة تنتقل من خالل الحواس إلى الجهاز العصبي مصطح�ة معها سوي 
الفعل أو السلوك، فال عقل سابق على السلوك وهذا التناول السابق لهذین االتجاهین إلى 
إشكال�ة فكر�ة أخرى هامة تتمحور حول محوري یتعلق �من �ملك األولو�ة على اآلخر، 

 الفرد أم المجتمع؟

 . 1999، دار غر�ي للط�اعة، القاهرة، النظر�ة المعاصرة في علم االجتماع، القاهرةلطفي طلعت و�مال الز�ات، 1 
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اسة األشخاص بوصفهم الوحدات األول�ة للدراسة من منطلق أن �معنى هل در 
المجتمع یتكون في األساس من األفراد؟ أم علینا أن نبدأ من المجتمع ونستنتج منه 

 السلوك الفردي؟

أن تجیب على هذه التساؤالت من خالل التأكید على  ةلبراغمات�استطاعت الفلسفة ا
من أن األفراد یتشكلون بواسطة المجتمع،  القافرق بین المجتمع والفرد، انطعدم وجود 

والسلوك الفردي الخالف هو الذي �صنع المجتمع، وهكذا تكون نقطة البدا�ة هي المجتمع 
والفرد معا، ل�ص�ح التساؤل مطروح �عتبر �ك�ف�ة تفسیر دوافع األفعال بوصفها مظاهر 

ر في آن واحد و�ذلك للفرد�ة ولكنها تحدث في س�اق اجتماعي یبتسم �المرونة والقه
استطاعت الفلسفة البراغمات�ة التفرقة بین الفرد والجماعة �حیث أص�ح من المتعذر تفسیر 

 الح�اة االجتماع�ة إذا فصلنا بینهما. 

 رواد التفاعل�ة الرمز�ة: - 2

 جورج مید الرمز الذات والمجتمع: –أ 
الرمز�ة من بناء ) مؤسس التفاعالت 1931-1963استطاع جورج هور�ت مید (

نموذجه الفكري انطالقا من أن المقدرة على االتصال �اآلخر�ن تعتبر مفتاحا ألفكار الفرد، 
وعلى الرغم من أن اإلنسان �ستط�ع بناء مفاه�م عن نفسه �الطر�قة التي اقترحها "تشارلز 

نه كو�لي"، فإنه �ستط�ع أن یتعلم أ�ضا ��ف یتوقع تصرفات اآلخر�ن، وما سوف �عتبرو 
  1سلو�ا مقبوال اجتماع�ا .

انسجم جورج مید مع علم االجتماع الفیبري الذي �عتبر أن المجتمع هو الفعل 
االجتماعي، وأن هذا الفعل الدال �قدر ما �قرنه الفاعل �معاني ذات�ة �شكل واعي یتمحور 

 152، �تاب الكتروني، ص نظر�ات ونماذج االتصال في مجال المنصات الرقم�ةتأثیرات االعالن رضا عكاشة،  1
109 

 

                                                 



راد الفعل االجتماعي في تفكیر مید في التفاعل اإلجتماعي الذي یتوقف على مقدرة األف
 1المجتمع على استخدام الرموز لغو�ة في معظمها واالنتقال إلى الفعل أو السلوك معا.

العقل ال�شري بل و�نفرد بها، فهو قادر على تأو�ل الرموز واعطائها المعاني التي 
 تتجدد �استمرار وفق الوضع�ات وفق المعنى لدى الفرد واآلخر�ن. 

ع و سیرورته و بناءه لقد سعى بید الى تحتل اللغة مكانة أساس�ة في فهم المجتم
أبرز عمل�ة اكتساب اللغة �خاص�ة یتمیز بها العقل ال�شري بل و ینفرد بها , و هو قادر 
على تأو�ل الرموز و إعطائها المعاني التي تتجدد �استمرار وفق الوضع�ات وفق المعنى 

 لدى الفرد و اآلخر�ن.

رها طب�عة العالقة الموجودة بین الفرد كما أن عمل�ة التفاعل االجتماعي تطرح بدو 
والمجتمع وأیهما األسبق في تجدید المعاني التي تشكل أساس الفعل االجتماعي لیؤ�د �أن 
الفرد لكي ینتسب لآلخر�ن فعل�ه أن یلعب أدوارهم، �معنى أننا مطالبون �الق�ام �جم�ع 

مع قائمة على التفاعل األدوار المحددة في الجماعة، فتص�ح العالقة بین الفرد والمجت
المت�ادل �ما �قول ال�احث عزي عبد الرحمان فالمجتمع ذو وجود موضوعي في أنماط 
السلوك والفرد بدوره �شارك في بناء المجتمع ألنه عنصر فاعل وجوهر هذه العالقة هي 

 التي تضمن االستقرار والتغییر في المجتمع. 

ه التي �ان یلقیها في الجامعة لقد استطاع جورج هور�ت مید من خالل محاضرات
ش�كاغو من بلورة األفكار األساس�ة لهذه النظر�ة و قد جمع له تالمیذه �عد وفاته مجموعة 
من محاضراته في �تاب �حتوي على معظم أفكاره التي �ان یدونوها وحمل الكتاب عنوان 

Mid selfandSociety  

وأكد جورج مید إلى أنه لكي ینتسب لآلخر�ن فین�غي أن نلعب أدوارهم، �معنى أننا 
�جب أن نتعلم ونكتسب جم�ع الشروط ومتطل�ات الق�ام �جم�ع األدوار المحددة في 

الدار المصر�ة اللبنان�ة، على موقع مكت�ة فلسطین للكتب  التصال ونظر�اته المعاصرة،ا حسن عماد مكاوي،د. 1
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جماعة، یهدف استخدام �ل هذه المعارف والمفاه�م واألفكار لتوقع ��ف�ة إستجا�ة 
 اآلخرون في أدوار معینة لتصرفاتنا. 

 �ولي والحدیث عن الذات المرأت�ة والجماعة األول�ة: -ب 
اهتم �ولي الذي یدخل في تقلید التفاعالت الرمز�ة، �األصل االجتماعي للنفس 
ال�شر�ة �عتبر أن النفس تتشكل وتنمو �التجر�ة التي هي اجتماع�ة، فالنفس الفرد�ة إذا 

 اجتماع�ه تعكس طب�عة المجتمع وق�مه. 

فهوم النفس المرآت�ة إذ اعتبر أن النفس الفرد�ة تمثل صورة تحدث �ولي عن م
 انعكاس�ة للتصورات التي �حملها اآلخر�ن عن ماهیتها. 

وقد استعمل �ولي الذات المرآت�ة والفرد �عا�ش ثالث صیرورات في مسار اكتساب 
 الذات الفرد�ة : 

 الفرد یتخیل أوال الطر�قة التي �ظهر بها تجاه اآلخر�ن –أ 

 یتخیل هذا الفرد تقی�م وحكم اآلخر�ن على هذا المظهر –ب 

�كون إحساس خاص بذاته من مثل االعتزاز أو اإلذالل (بناء على نظرة هؤالء  –ج 
 اآلخر�ن) و�تصرف بناء على ذلك. 

هذه الصیرورة تأو�ل�ة مستمرة وتتوقف ذات الفرد في ذلك على التصور الذي تحمله 
وجد ذوات فرد�ة دون مشار�ة ذوات اآلخر�ن في تشكلها نظرة اآلخر�ن اتجاهها إذ ال ت

ي تمثل حضانة الطب�عة فالنفس تبرز وتنمو عند �ولي في إطار الجماعة األول�ة الت
 1.ال�شر�ة
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من الواضح أن �ولي یؤ�د على فكرة أساس�ة مفادها أن األفراد �ستط�عون االنتساب 
في الواقع الموضوعي وانما من إلى �عضهم ال�عض ل�س على أساس ما هو موجود وقائع 

 خالل االنط�اعات التي تتولد عند �ل شخص على اآلخر من خالل التفاعل ف�ما بینهم. 

وأطلق �ولي على هذه األفكار واالنط�اعات اسم األفكار الشخص�ة من المنطلق 
أننا نكون فكرة شخص�ة عن �ل شخص أو فرد نتعرف عل�ه وتص�ح هذه الفكرة أساس 
لبناء المعنى الذي �عني التفسیر والتقی�م وحتى التنبؤ �سلو�هم وحتى �سلوك األشخاص 

 الذین �شبهونهم. 

ولي مع مید في التفاعالت الرمز�ة إذ یر�زان على آداة عموما یتماثل منهج �
المشار�ة الذات�ة في فهم اآلخر مع ضرورة التقید �الموضوع�ة والقدرة على الفصل بین 

 أفكاره ومشاعره وأفكار ومشاعر األفراد موضوع الدراسة. 

 ) :1986-1900هو�رت بلومر ( –ج 

و السمة األساس�ة والممیزة للتفاعل وهو یتفق مع جورج مید في أن التفاعل الرمزي ه
ال�شري، وأن تلك السمة الخاصة تنطوي على ترجمة رموز وأحداث األفراد وأفعالهم 

 المت�ادلة وقد أنجز فرض�اته في النقاط التال�ة : 

إن ال�شر یتصرفون ح�ال األش�اء على أساس ما تعن�ه تلك األش�اء �النس�ة إلیهم، -
اعل االجتماعي اإلنساني، هذه المعاني تحور وتعدل أو یتم هذه المعاني هي نتاج للتف

تداولها عبر عمل�ات تأو�ل �ستخدمها �ل فرد في تعامله مع اإلشارات التي یواجهها 
 و�ستقبلها. 

 �وفمان والمنهج الدراسي إلدارة االنط�اعات: –د 

عل وقد ظهرت في إطار التفاعالت الرمز�ة �عض التفرعات النظر�ة والمنهج�ة ول
أهمها ما �عرف �المنهج الدرامي الذي أسسه �وفمان �ما �قول ال�احث عزي عبد الرحمان 
حیث یرى �وفمان أن اإلنسان �إنسان یرى الحق�قة بوساطة الرموز، فالعالم االجتماعي 
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ل�س نظاما ذات�ا والمعاني غیر موروثة في السلوك، ولكن داللة السلوك تكمن في المعاني 
إن األفراد المشار�ین في بناء تأو�التهم للوضع�ات االجتماع�ة الخاصة المنسو�ة إل�ه، 

�قدمون أفضل ما لدیهم أي أفضل نظرة ممكنة عن ذوات أو نظرة التي �عتقدون أنها أكثر 
مالئمة في تحقیق أهدافهم مهما �انت هذه األخیرة وعل�ه �طرح �وفمان في هذا التحلیل 

دة فحسب ولكن �منظور منهجي ذو أهم�ة، و�ستعمل النموذج المسرحي ل�س �استعارة مفی
كوفمان في منظوره هذا �عض األدوات من مثل األداء، الممثل، الجمهور على الخش�ة، 

 خلف الخش�ة. 

)، األثاث، الد�كور، في دراسة حق�قة الفعل االجتماعي.  Scuitالقناع، المخطوط (
غ یث �حاول الفرد الممثل أن یبلفالسلوك اإلجتماعي في نظره مماثل لألداء الدرامي ح

 1. صورة معینة عن نفسه لآلخر�ن

لقد وجه �وفمان اهتمامه لتطو�ر مدخل التفاعل�ة الرمز�ة لتحلیل األنساق اإلجتماع�ة 
مؤ�دا على أن التفاعل وخاصة النمط المع�اري واألخالقي ما هو إال االنط�اع اإلرادي 

لومات تسهم في تعر�ف الموقف وتوض�ح الذي یتم في نطاق المواجهة، �ما أن المع
توقعات الدور وعل�ه فإن �وفمان یؤ�د على أن ال�عد الدرامي في الفعل اإلجتماعي �مثل 
�عدا خاصا في الح�اة اإلجتماع�ة إضافة إلى ال�عد الس�اسي والثقافي والبن�اتي 

 والتكنولوجي أو التقني. 

 ف�كتور تیر�ز:  –ه 

ؤسسین الذین س�قوا، حیث ألف �تاب مهم أسماه (�غا�ة الرجل ال �قل أهم�ة عن الم
الرموز) حیث �عتقدان اإلنسان محاط �غا�ة من الرموز التي اختبر وجذب معانیها خالل 

 فترة ح�اته، ولقد وضح تیر�ز التفاعل�ة الرمز�ة التسلمات التال�ة : 

 أننا محاطون �مئات األش�اء الماد�ة وغیر الماد�ة.-
 عن طر�ق اللغة والذات تختبر هذه األش�اء و�تم تجر�بها. -
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 �عد االخت�ار تتحول األش�اء إلى رموز.-
 .نها رموزا إ�جاب�ة أو رموز سلب�ةالرموز تقی�م �النس�ة لنا على أ-

 1.مع الرموز السلب�ة �كون ضع�فاتفاعلنا مع الرموز اإل�جاب�ة �كون قو�ا أما -
عموما هناك العدید من ال�احثین الذین لم تناقش أعمالهم �شكل واسع مع أنهم من  
أعالم ومؤسسي التفاعل�ة الرمز�ة ومهم رو�رت �ارك و�ل�ام اسحاق توماس وآخرون ممن 

 ساهموا في تطور التفاعل�ة الرمز�ة. 

 فروض التفاعالت الرمز�ة : – 3

 2تتمثل فروض التفاعالت الرمز�ة ف�ما یلي :

إن أفضل طر�قة للنظر إلى المجتمع هي اعت�اره نظاما للمعاني �النس�ة لألفراد فان  – 1
المساهمة في المعاني المشتر�ة المرت�طة برموز اللغة تعد نشاطا مرت�طا �العالقات بین 
األشخاص تنبثق منه توقعات ثابتة ومفهومة لدى الجم�ع، تقود السلوك اإلنساني في 

 تي �مكن التكهن بها. االتجاه النماذج ال

إن الروا�ط التي توحد الناس واألفكار التي لدیهم عن اآلخر�ن ومعتقداتهم حول  - 2
 أنفسهم، تعد �لها أبن�ة شخص�ه من المعاني الناشئة عن التفاعل الرمزي.

إن سلوك الفردي في موقف ما یتوقف على المضامین والمعاني التي تر�ط الناس  - 3
ا سلوك ل�س رد فعل  اتومات�ك�ا او استجا�ة آل�ة لمؤثر خارجي، ولكنه بهذا الموقف، وهكذ

 ثمرة أبن�ة ذات�ة حول النفس و اآلخر�ن والمتطل�ات االجتماع�ة للموقف. 

من جهة النظر السلو��ة، تعد الحقائق النفس�ة واالجتماع�ة بناء ممیزا من المعاني.   - 4
لفردي والجماعي، فان تفسیراتهم للواقع تمثل ونت�جة لمشار�ة الناس في التفاعل الرمزي ا

 داللة متفقا علیها من الناح�ة االجتماع�ة، وذات إ�قاع محدد من الناح�ة الفرد�ة. 

 72-71، مرجع سبق ذ�ره صالنظر�ات االجتماع�ةحجازي محمد فؤاد، 1 
 153/154ص االتصال ونظر�اته المعاصرة،2
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إن العواطف و�ذا الفكر واإلرادة یتم تعلمها في االتصال یؤ�د عزي عبد الرحمان ان  - 5
ك عاطفة أو عواطف غیر العاطفة تتوقف على التعبیر اي استخدام اللغة فال توجد هنا

معبر عنها، فالعواطف إذا تظهر في االتصال و��ف�ة التعبیر عن العواطف والشكل الذي 
�عبر عنها ومقدار الرموز المتوفرة تحدد مدى التأثیر. أننا نتعلم االعتزاز والحسد 
والشجاعة واالشمئزاز والندامة وغیرها من األحاس�س المجتمع�ة في االتصال مع 

 . اآلخر�ن

یتم التعبیر عن النظام اإلجتماعي من خالل النظام التسلسل الذي �صنف األفراد  - 6
إلى مراتب، ط�قات ومراكز اجتماع�ة وفي نفس الوقت �حل هذا التمایز من خالل الدعوة 

 إلى م�ادئ النظام التي تتعالى عند تلك التي یتأسس علیها هذا التمایز. 

ما في �عض النظام السلمي، وهذا المبدأ �میز بین إن النظام االجتماعي یتمظهر دائ
األفراد في المراتب بناء على السن والجنس، اإلرت�اط العائلي، الملك�ة السلطة.  هذا 
التمایز یتم تجاوزه �الدعوة إلى الم�ادئ العالم�ة اإلنسان�ة و إقناعنا �قبولها ألنها �فیلة 

ا سننتقل من الخاص إلى العام، من �ضمان استقرار النظام االجتماعي، و�استعماله
 اإلنسان إلى الله، من الفوضى إلى الحقوق. 

إن النظام التسلسل �عبر عنه عن طر�ق ترمیز األعلى واألسفل والمساوي و�ذا  – 7
االنتقال من الواحد إلى اآلخر وهذا معناه أن منزالت االجتماع�ة تتضمن أدوارا یتم تعلمها 

أي الرمزي اللغوي الموجود في المجتمع ذلك أن النظام  وممارستها في إطار النظام
االجتماعي عموما هو نظام التعبیر وأ�عاده، والبن�ة االجتماع�ة تتواجد في االنتقال من 

 القد�م إلى الجدید �ما تتواجد في الم�ادئ القارة للنظام. 

قات إن نظام التسلسل �قوم على اإلقناع الذي یتخذ شكل المجاملة في العال - 8
االجتماع�ة و�تحقق ذلك بتمجید الرموز التي تمثل النظام االجتماعي و�تم إضفاء الدراما 
على سلطة الحاكم �ممثل ل�عض الم�ادئ المتعال�ة التي تنشئ وتحافظ على ق�مة 
المنصب، فالحاكم �حكم درام�ا من أجل ما �سمى بتحقیق أهداف المجتمع والمحافظة 

وهو ما یتطلب االستعراض الدرامي إلقناع اآلخر�ن والذات على ماض�ه وضمان مستقبله 
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بهذه الم�ادئ حتى و�ن �انت �عیدة عن الواقع �المثل �فعل المحكوم الذي �سعى إلى 
إظهار الوالء واالنتماء لكل الم�ادئ التي یدعو لها الحاكم والنظام القائم و�ذلك تكون دراما 

 السلطة ودراما الخضوع. 

ماعي ینشأ و�ستمر �قاؤه في الدراما االجتماع�ة �الفعل التمثیالت النظام االجت - 9
المشتر�ة والمتكررة لألدوار التراجید�ة والكومید�ة التي �عتقد أنها ضرور�ة ل�قاء الجماعة 
التي ت�قى متواجدة �فعل أداء األدوار الضرور�ة للنظام �صفة متكررة بهدف إنشاء معاني 

 الجماع�ة وتنمیتها التي تعبر عن الهو�ة واالنتماء.  وأهداف أهمها اإلحساس �الروح

النظام االجتماعي �مثل دائما حل عمل�ة القبول أو الشك أو رفض الم�ادئ التي  - 10
�عتقد أنها تضمن النظام الذي �كون نظاما عندما �قوم بتسو�ة اإلشكاالت الموجودة في 

 1.ضإشكاالت القبول أو الشك أو الرفالمجتمع والمرت�طة �

 وحدات التحلیل التفاعل�ة الرمز�ة: - 4

التفاعل: وهو سلسلة مت�ادلة مستمرة من االتصال بین الفرد وآخر أو فرد مع جماعة  – 1
 أو جماعة مع جماعة. 

المرونة: و�قصد بها قدرة اإلنسان في أن یتصرف في المجموعة ظروف �طر�قة  – 2
 و�طر�قة مت�اینة في فرصة ثالثة.  واحدة وفي وقت واحد �طر�قة مختلفة في وقت آخر

الرموز: وهي المجموعة من اإلشارات التي �ستخدمها الناس لتحقیق التفاعل  – 3
 االجتماعي ف�ما بینهم. 

الوعي الذاتي: وهي المقدرة اإلنسان على تمثیل الدور في التوقعات التي تكون لدى  - 4
 اآلخر�ن عنه فسلو�ا في ظروف معینة هي �مثا�ة دور �جب أن نحسن تمثیله درام�ا. 

 �عض األ�عاد الحضار�ة. ، الفكر اإلجتماعي والظاهرة اإلعالم�ة االتصال�ةعزي عبد الرحمان، 1
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الذات: وهو ما یتخلف عادة بتصور الفرد عن نفسه والناتج عن خبراته في التفاعل  – 5
�ف الذات من الناح�ة النفس�ة �أنها تكو�ن معرفي منظم وموحد مع اآلخر�ن �ما �مكن تعر 

ومتعلم للمدر�ات الشعور�ة والتصورات والتعم�مات الخاصة لذات یبلوره الفرد و�عتبره 
 تعر�فا نفس�ا لذاته. 

أداة الفاعلة أو الفاعل االجتماعي: إن مفهوم الذات الفاعلة عند علماء التفاعل�ة  – 6
فهوم النفس ال�شر�ة التي هي حصیلة تفاعل عوامل داخل�ة وراث�ة الرمز�ة أقرب إلى م
 وخارج�ة مجتمع�ة. 

التنشئة االجتماع�ة: وتشیر إلى عمل�ة تشكیل نفس اإلنسان تشكیال اجتماع�ا شكل  – 7
 �جعله قادرا على الح�اة في مجتمعه و�تماثل طب�ع�ا مع السلوك المقبول اجتماع�ا. 

أي خضوع تفاعالت األفراد إلى ضوا�ط ومعاییر المجتمع التنظ�م اإلجتماعي:  – 8
 1الخاصة �الق�م واألعراف والتنشئة االجتماع�ة .

 التفاعالت الرمز�ة ووسائل اإلعالم: - 4

مما ال شك ف�ه أن الوسائل اإلعالم التقلید�ة منها والحدیثة تمارس دورا مهما في 
واقع المادي واالجتماعي ومن ثم فإن تشكیل الواقع و�ناء المعاني المشتر�ة المكونة لل

السلو��ات الشخص�ة واالجتماع�ة �مكن أن تتحدد جزئ�ا من خالل التفسیرات التي تقدمها 
وسائل اإلعالم لمختلف القضا�ا والموضوعات االجتماع�ة وهذا في ظل عدم موجود 

 مصادر أخرى لفهم األحداث وجمع المعلومات.

قدرة على تشكیل الواقع وفق مفاه�م ورموز معینة  من الواضح أن وسائل اإلعالم لها
رغم أن هذا الواقع في تار�خه وق�مه وصیروراته وتموقعه الحضاري یبتعد �ثیرا عن الزمن 
االجتماعي والثقافي والس�اسي الذي نشأت ف�ه مثل هذه المفاه�م وأدى إلى تشو�ه 

من أ�عاد وخلف�ات، �ما �قول وتجر�ف هذا الواقع وذلك �قدر ما �انت تحمله هذه المفاه�م 

 . 66-65صره مرجع سبق ذ� النظر�ات االجتماع�ة،محمد حجازي فؤاد، 1
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الد�تور عزي عبد الرحمان وفي الس�اق ذاته فإن التفسیرات التي تقدمها وسائل اإلعالم 
عن الواقع االجتماعي وحتى الس�اسي قد �غیر من أفكار الناس تجاه هذا الواقع حتى و�ن 

 1.كانت المعاني الخاصة بهذا الواقع مشوهة ودرام�ة وزائفة أي أنها مضللة

 

 خاتمة

لقد نجحت التفاعالت الرمز�ة في تصح�ح المنظورات الفكر�ة الكالس�ك�ة �الوظ�ف�ة 
والصراع التي أكدت على البناءات الكبرى وأهملت الصغرى لتستخدم مفهوم التفاعل 
الرمزي الذي �شمل مجال واسع من العالقات اإلنسان�ة مثل الصراع والتعاون والخضوع، 

قل فإن التفاعالت الرمز�ة تجعل ص�اغة نظر�ات مت�اینة تدرس ومن حیث المبدأ على األ
 كل نمط من العالقات اإلنسان�ة أمرا ال ضرورة منه. 

وما تطرحه التفاعالت الرمز�ة من تصورات وتوجهات في ال�حوث االجتماع�ة یدعو 
 إلى دراسة الفعل االجتماعي من خالل المعاني التي یؤسسها األفراد في ح�اتهم الیوم�ة

 والتي تشكل أساس فعلهم  االجتماعي. 

إن الق�مة العلم�ة لنظر�ة التفاعالت الرمز�ة تبرز في المكانة التي أعطتها للغة 
واالتصال �شكل عام فجعلت منه ر�یزة أساس�ة في بناء الحقائق االجتماع�ة التي تشكل 

عاني التي تحملها أساس االستقرار المجتمعي وال یتم التر�یز على اللغة فقط ولكن على الم
 األلفاظ في صیروراتها أي في عمل�ة التفاعل االجتماعي. 

وعل�ه ف�مثل االتصال �كل ما �حمله من رموز ومعاني أساس النظام االجتماعي، 
فالتحكم في عمل�ة االتصال �عني القدرة على المحافظة على النظام االجتماعي واستقراره 

ضعف االتصال وتفككه یؤدي إلى الالنظام من وهو ما یؤدي إلى التطور، في حین أن 
الناح�ة االجتماع�ة وهو ما یت�عه انه�ار للنظام الثقافي واالجتماعي والس�اسي وحتى 
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األخالقي ولعل هذا ما �فسر المكانة التي أعطتها التفاعالت الرمز�ة لالتصال الذي �غیب 
ة التي تعاني �شهادة عن �ثیر من المجتمعات اإلنسان�ة وتحدیدا المجتمعات العر��

المختصین من صعو�ات �بیرة على مستوى االتصال وهو ما �عرقل تطورها و�فسر 
 ضعفها س�اس�ا واجتماع�ا وثقاف�ا. 
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 نظر�ات التأثیر �عید المدى:عشر: الثامنة المحاضرة 

أكد العدید من ال�احثین والمختصین في دراسة تأثیرات وسائل اإلعالم على الجمهور 
المتلقي وتحدیدا التأثیرات �عیدة المدى وذلك من خالل التر�یز على دور وسائل اإلعالم 
وقدرتها على بناء الواقع االجتماعي من خالل تقد�مها للفرد مجموعة من التوجیهات 

و��ات الفرد�ة والجماع�ة و�تحقق ذلك �طر�قة م�اشرة أو غیر واإلرشادات المحددة للسل
 م�اشرة. 

ولعل هذه األفكار ال �مكننا است�عابها إال في س�اق عدم من المفاه�م العلم�ة 
 الراسخة في مجاالت التفسیر االجتماعي واالتصال وحتى النفسي للسلوك الفرد. 

لى تفسیر التوقعات االجتماع�ة و�أتي هذا الطرح من منطلق أننا ال �مكن الوصول إ
المرت�طة �التأثیرات �عیدة المدى لوسائل اإلعالم دون التر�یز على مجموعة من العناصر 

 المرت�طة �الفرد والمجتمع في آن واحد. 

وعل�ه فهذه النظر�ات التي تدرس التأثیر �عید المدى لوسائل اإلعالم تعتبر نظر�ات 
تلعب وسائل اإلعالم التقلید�ة منها والحدیثة دورا و ملموسة في معظم المجتمعات حیث 

هاما في ترس�خ العدید من األفكار والمعاني والصور النمط�ة بل حتى �ثیر من النماذج 
 السلو��ة التي تنجح وسائل اإلعالم في فرضها على المجتمع.

 /نظر�ة التوقعات االجتماع�ة لوسائل اإلعالم:1

 ة:األساس� �ادئهاتعر�ف النظر�ة وم

تعتبر نظر�ة التوقعات االجتماع�ة لوسائل اإلعالم أن �ل ما تقوم �ه وسائل اإلعالم 
المكتو�ة منها والمسموعة والمرئ�ة الوسائط الجدیدة لالتصال هو مصدر واسع للتوقعات 
االجتماع�ة والتأثیر �عید المدى ومصدر مهم للحصول الناس على اإلرشادات المناس�ة 

والجماعي في العالم المعقد، سواء تم هذا �شكل متعمد أو بدون وعي للسلوك الفردي 
 م�اشر أو غیر م�اشر .
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هذه األفكار ال �مكن فهمها واست�عابها خارج تخص علم النفس الذي یر�ز على 
الدراسة عواطف ودوافع األفراد وحوافزهم وهو ما �سهم في تفسیر التوقعات االجتماع�ة 
المرت�طة بوسائل اإلعالم �ما یبدو من خالل الدور الذي تلع�ه في تقد�م المعلومات 

أخرى في هذه العمل�ة �الجماعة وفكرة الثواب والعقاب والتعامل معها و�ذا تدخل عناصر 
والنجاح في تحقیق الهدف دون إغفال دور المعاییر الثقاف�ة و االجتماع�ة التي ترت�ط 

 �شكل أو �آخر �التوقعات و �السلو��ات �شكل عام. 

وعل�ه ینظر علماء النفس إلى سلوك اإلنساني �مق�اس العمل�ات الداخل�ة التي تكون 
رفات و�دائل السلوك عند الفرد.  ومهمة ال�حث أن �كشف عن القوى أو العوامل التص

التي تؤثر في عقول األفراد، والتي تفسر بدائل االستجا�ة للمؤثرات التي یتعرض لها الفرد 
 1.الوظائف المعتمدة على الحواس من خالل

لو�اته تتم من الواضح أن حصول الفرد واكتسا�ه للمعالم والتوجیهات المناس�ة لس
وفق متغیرات معینة یلعب فیها المع�ار النفسي دورا مهما ف�ص�ح السلوك الصر�ح والعلني 

 للفرد هو الموضوع علم النفس ونظر�اته. 

وفي س�اق آخر یهتم علماء االجتماع بدراسة السلوك اإلنساني من زاو�ة اجتماع�ة 
ی�قى عاجزا عن تقد�م تحلیل  أو سوسیولوج�ة مع االعتراف �أهم�ة التحلیل النفسي الذي

كامل للفرد أو اإلنسان الذي ی�قى �ائن اجتماعي �ط�عه وهو ابن بیئته �ما �قول ابن 
خلدون، فهو ینشأ في جماعة تتمیز �عالقات وروا�ط قو�ة وفیها تفاعل بین أعضائها أي 

على قوة  أنهم �مارسون ح�اتهم في إطار ش�كة من العالقات االجتماع�ة المت�ادلة القائمة
االرت�اط واالنتماء والتفاعل، وهو ما جعل التحلیل االجتماعي للسلوك اإلنساني یبدأ 
بدراسة وفهم طب�عة الجماعات اإلنسان�ة أي االهتمام �األصل االجتماعي للنفس ال�شر�ة 
التي تتشكل وتنمو �التجر�ة التي هي اجتماع�ة �امت�از، فالنفس الفرد�ة إذن هي اجتماع�ة 

طب�عة المجتمع وق�مه وهذا ما أكد عل�ه ال�احث االجتماعي تشارلز �ولي الذي تعكس 

 156، ص1991، دار المصر�ة اللبنان�ة، مصر االتصال ونظر�اته المعاصرةحسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید، 1
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التي �حملها اآلخر�ن عن  اعتبر أن النفس الفرد�ة هي صورة انعكاس�ة للتصورات
 1.ماهیتها

إذن و�العودة إلى نظر�ة التوقعات االجتماع�ة فإن المعاییر الثقاف�ة واالجتماع�ة 
�ط بها تعتبر هي المن�ع األساسي الذي �ستقي منه الفرد التي ینشأ علیها الفرد و�رت

للسلوك أي أنها مصدر اإللهام والتوازن �النس�ة له، أما المجتمع ف�ساهم في تفسیر 
الحقائق الموجودة و�عاد تجدید األولو�ات لیبرز �عد ذلك دور اإلعالم في إبراز هذه 

 ا ضمن ممارساته ونشاطاته. المعاییر والمعاني وقد �عید بنائها أو �سعى لتعدیله

على العناصر اإلنسان�ة للتنظ�م  االجتماعوعموما لقد اتفق ال�احثون في علم 
اإلجتماعي والتي �مكن است�عابها على أساس أر�عة م�ادئ أو مفاه�م أساسیته لدراسة 
 وتحلیل سلوك الجماعة ومحدداته األساس�ة التي لها عالقة �عالقته بوسائل اإلعالم والدور

 الذي تقوم �ه أي التأثیرات �عیدة المدى التي تمارسها على الجمهور. 

هي عناصر أساس�ة متفق علیها لفهم وتحلیل سلوك  م�ادئ التنظ�م االجتماعي: -2
الجماعة مهما �ان شكلها أو حجمها وهذه العناصر �شكل أو �أخر الطر�قة التي تمكن 

اعي للفرد والجماعة و �مكن تلخ�صها ف�ما وسائل اإلعالم من التأثیر على التطور االجتم
 یلي : 

 المعاییر: –أ 

المعاییر هي مجموعة من األطر المرجع�ة التي یتشارك فیها مجموعة من األفراد، 
فهي تعبر في جوهرها ومضمونها عن القواعد العامة التي �جب فهمها ولتطب�قها من 

ا وسلو��ا ألنها تنظم تفكیرنا طرف أفراد الجماعة ولذلك نجد أنها تمثل نموذجا عقل�
وسلو�نا األمر الذي �جعلها راسخة وسهلة االست�عاب وهي تغطي مدى واسعا من 
النشاطات، التي تتراوح ما بین الطقوس ال�س�طة مثل : ماذا �جب أن �فعله الفرد عندما 

، مرجع الفكر االجتماعي المعاصر والظاهرة االعالم�ة االتصال�ة �عض اال�عاد الحضار�ة ،عزي عبد الرحمان1
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یرد على الهاتف؟ وتصل إلى شرح المحرمات التي �جب تجنبها مثل العالقات الجنس�ة 
 1ر الشرع�ة والقتل والسرقة.غی

كما �مكن القول أن المعاییر تجسد القدرة على تجسید وتنظ�م عالقات القوة الموجودة 
في المجتمع والتي تختلف من المجتمع إلى آخر، وهذا ما �جعل منها أي المعاییر عمل�ة 

جتماع�ة النفس�ة اجتماع�ة لها عالقة �التنشئة االجتماع�ة ونظرا ألهم�ة المعاییر اال
تحدیدا فقد أولى علماء االجتماع اهتماما �بیرا لها من منطلق أنها تشكل مكونا هاما من 
مكونات المجتمع وهذا أكد عل�ه مؤسس علم االجتماع ابن خلدون في مقدمته الشهیرة 
حیث یؤ�د أن ق�مة المعاییر تتجلى في قدرتها على الض�ط االجتماعي الذي �حفظ 

 ازنه. استقرار المجتمع وتو 

في حین تحدث عالم االجتماع الفرنسي امیل دور�ا�م وصفها �حالة الالمع�ار�ة التي 
�ضعف فیها تمسك األفراد �المعاییر وهو ما یؤدي إلى حالة الالستقرار أي الفوضى 
وانتشار العنف والجر�مة في المجتمع إضافة إلى انتشار حالة من الاللتزام داخل المجتمع 

 االنتحار.  فتنشر ف�ه معدالت

من الواضح أن وظ�فة المعاییر عند دور�ا�م تكمن في تحقیق التضامن اإلجتماعي 
 والمحافظة على وحدة المجتمع وتماسكه واستقرار. 

أما المعاییر �النس�ة لعالم االجتماع األمر�كي تالكوت �ارسونز فهي تمثل العناصر 
یؤدي إلى اندماج األفراد في المجتمع  البنائ�ة المكونة للمجتمع وأل�ة جماعة �شر�ة وهو ما

 وتكامل�ة الوظائف التي �مارسونها ف�حقق ذلك الحما�ة والوحدة للمجتمع. 

وفي س�اق آخر یؤ�د �ارسونز على جزئ�ة مهمة لها عالقة �الوظائف التي تقوم بها 
المعاییر وتتلخص في إتاحتها لألفراد الفرصة �بیرة لتوقع نتائج سلو�هم وردات فعل 

 آلخر�ن عل�ه، إضافة إلى توقع سلوك اآلخر�ن في مواقف ووضع�ات مختلفة. ا
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" �ارسونز تمثل الق�مة التي تحددها الجماعة Parsonsنستخلص أن المعاییر عند "
 1وتجعلها اطارا مرجع�ا ملزما ألعضائها.

إذن تمثل المعاییر قواعد للفعل االجتماعي �ضعها المجتمع و�لتزم بها األفراد ألنها 
تمثل جزءا من تنشئتهم االجتماع�ة �ما تلعب وسائل اإلعالم دورا هاما في ابراز هذه 
المعاییر المتفق علیها اجتماع�ا وذلك من خالل المضامین التي تقدمها والذي تعكس روح 

 ها.  هذه المعاییر وأهداف

 األدوار:  –ب 
تمثل األدوار قواعد للسلوك، ولكنها تنطبق على مواقف معینة، فهي تحدد أدوار 
متخصصة یلعبها األفراد في نشاطات الجماعة، و�مثال واضح لألدوار فإن األزواج 
والزوجات واألطفال یلعبون أدوارا محددة في األسرة، و�ذلك في الجماعات األكبر مثل 

 2�ات والوحدات العسكر�ة، �كون لكل فرد داخل الجماعة أدوارا محددة .األعمال والكل

و�عتقد عالم االجتماع األمر�كي �ارسونز �أن الفرد ال �قوم بدور واحد في المجتمع 
بل �قوم �عده أدوار في النظام االجتماعي الذي ینتمي إل�ه، �ما أن الدور الواحد الذي 

 الواج�ات والحقوق.  �شغله الفرد �جعله �مارس مجموعة من

كما أن األدوار تختلف في المجتمع الواحد حیث توجد أدوار ق�اد�ة وأخرى وسط�ة 
وقاعد�ة ولكن مع ذلك فكلها تتكامل ف�ما بینها داخل الجماعة لتحقیق األهداف المشتر�ة 
التي تصب في مصلحة الجم�ع، فكل دور �كمل اآلخر، فكل نشاط أو حر�ة �قوم بها 

شرة بوجود األفراد اآلخر�ن وهذا في إطار وجود عالقة الفرد والتي تكون لها عالقة م�ا
 اجتماع�ة تر�ط شاغل الدور �اآلخر�ن عند الق�ام �السلوك. 

1  
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و�ؤ�د �ارسونز على أن الوحدة األساس�ة للنسق والتفاعالت المح�طة �ه هي الدور 
ألن �ل فاعل اجتماعي یتمیز بدور �حدد له واج�اته وحقوقه وعالقاته االجتماع�ة أي 

 �حدد له سلو�ه الفرد والجماعي.

وفي الس�اق أهتم عالم االجتماعي األلماني ماكس فیبر �إشكال�ة الدور االجتماعي 
شاغل الدور �أخذ ثالثة الذي �فسر من خالله سلوك الفرد یؤ�د �أن السلوك الذي �قوم �ه 

 1:أشكال وهي

ي �قوم �ه شاغل الدور السلوك االجتماعي االنفعالي وهو الحر�ة أو النشاط الذ أوال :
 عندما تكون غایته غیر أخالق�ة وغیر عقل�ة �القتل والسرقة. 

السلوك اإلجتماعي المثالي العقالني وهو الحر�ة أو النشاط الذي �قوم  �ه شاغل  ثان�ا :
 الدور عندما �كون هدف أخالقي وعقالني. 

ي �قوم �ه شاغل الدور السلوك اإلجتماعي التقلیدي وهو الحر�ة أو النشاط الذ ثالثا :
 عندما �كون السلوك مستمدا من عادات وتقالید �السالم التح�ات. 

نستخلص أن الجماعة مرت�طة مع �عضها ال�عض في مجموعة من األدوار 
والوظائف التي تؤدیها في المجتمع �طر�قة معینة �ما �سمح بتحقیق األهداف المشتر�ة 

 وهو ما �حافظ على �قائها ونموها.  
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