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المداخل النظرية للدراسات اإلعالمية 

  االتصال أنواع
  االتصال الشخيص   االتصال الذاتي 

  االتصال الوسطي    االتصال العام  

 لالتصالالنموذج الشامل 

  مكونات عملية االتصال 
  ا رسل 

o  مهارات االتصال عند ا صدر  
o  مهارة الكتابة ، ومهارة التحدث  
o  مهارة القراءة ومهارة االستماع  
o  القدرة عىل التفك  ووزن األمور  
o  نحو نفسه ونحو ا وضوع ونحو ا تلقي : صدر اتجاهات ا
o  مستوى ا عرفة  
o  النظام االجتماعي والثقايف 

 ا تلقي 
  الخربة ا شرتكة 

  الكود، ا ضمون، ا عالجة : الرسائل 
  الوسائل 

  التشويش 
  رجع الصدى 

ت التأثیر االعالمیۀنظریا

المداخل النظرية للدراسات اإلعالمية 
  
  

أنواع •
االتصال الذاتي 

 
 

النموذج الشامل  •

  
  

مكونات عملية االتصال  •
ا رسل  -١

ا تلقي  -٢
الخربة ا شرتكة  -٣
الرسائل  -٤
الوسائل  -٥
التشويش  -٦
رجع الصدى  -٧
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  األثر  -٨
  بيئة االتصال  -السياق -٩
  
  

 عوامل فاعلية االتصال •
  دث هنا عن العوامل ا ؤثرة يف فاعلية األربعة عنارص الرئيسة وهيسنتح
o ا صدر  
o الرسالة  
o الوسيلة  
o ا تلقي  

  

 : العوامل المؤثرة في فاعلية المصدر •
  

o ا صداقية  
ا دى الذي يتم فيه رؤية ا صدر كخب  يعرف اإلجابات الصحيحة وينقل : تعنيو 

  الرسائل بدون تحيز 
القدرة عىل  االتصال بما -الخربة با وضوع- التدريب: لوتنبع الخربة من عدة عوام

  الوضع االجتماعي  - يف ذلك اتقان ا هارات 
  تؤدي ا صداقية إىل التفاعل الداخيل مع األفكار  
o الجاذبية  : 

تتحقق ح  يكون القائم باالتصال قريبا من الجمهور يف النواحي النفسية 
  واالجتماعية واأليديولوجية

القائم باالتصال الذي يساعدنا عىل التخلص من القلق والضغط والتوتر فدائما نحب 
وعدم األمان ويساعدنا عىل الحصول عىل القبول االجتماعي وعىل ثواب شخيص 

  ألنفسنا 
  وتحقق الجاذبية الشعور بالتوحد واالندماج

o  النفوذ  –السلطة:  
بالحصول عىل الشخص يف موقع السلطة يستطيع تقديم الثواب أو العقاب ويهتم 

  ا وافقة للرسائل التي يقدمها وأن يتم تدقيق النظر فيها من جانب ا تلقي 
  وتؤدي السلطة إىل الحصول عىل ا وافقة واإلذعان 

  
  ويلخص لنا اليكس تان فاعلية ا صدر يف عدة نقاط 

تؤدي ا صداقية العالية للمصدر إىل تغي  فوري لدى ا تلقي أرسع من ا صادر ذات  .١
   صداقية ا نخفضة ا

ال تؤثر مصداقية ا صدر عىل تذكر الرسالة وإن كان تقييم الرسالة يتم من ذوي  .٢
  ا صداقية ا رتفعة بشكل أفضل من ذوي ا صداقية ا نخفضة 

  ا وافقة عىل رسائل ا صدر ذي ا صداقية ا نخفضة ال تزداد بمرور الوقت  .٣
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يعد ا تلق  بالثواب أو ا كافأة أكثر مما إذا  القائم باالتصال يكون أكثر إقناعا عندما .٤
  وعد بالتهديد أو العقاب 

تؤثر الرسالة ومصداقية ا صدر عىل اإلقناع ويظهر االختالف للتأث  اإلقناعي ب   .٥
ا صداقية العالية وا صداقية ا نخفضة عندما يكون هناك تدعيم ضعيف 

  الستنتاجات الرسالة
لب أقل تأث ا من ا صادر غ  ا تحيزة لكنها تكون أكثر ا صادر ا تحيزة يف الغا .٦

  فاعلية يف تعزيز اآلراء وكذلك إذا كان ا صدر جذابا وذا نفوذ
ا صادر الجذابة غالبا ما تكون أشد تأث ا من ا صادر غ  الجذابة وتتمثل الجاذبية  .٧

  يف الشكل أو الجاذبية الجسدية و الشبه واأللفة و الود 
صدر لها تأث  أكرب من جاذبيتها ونحن نتأثر أكثر إذا كان ا صدر خب ا مصداقية ا  .٨

 من كونه صديقا 

 العوامل المؤثرة في فاعليةالرسالة  •
  االستماالت ا ستخدمة يف الرسالة .١

  هناك ثالث استماالت رئيسية تستخدم يف الرسائل 
o  تشمل ايجاد مشاعر مالئمة لدى ا تلقي  :االستمالة العاطفية

  الل مخاطبة ا شاعر والقيم والعواطفمن خ
o تستخدم ا نطق والشواهد التجريبية لتأييد :  االستمالة العقلية

  الرسالة 
o تخاطب غريزة الخوف عند ا تلقي  :استمالة التخويف  

  سهولة االستيعاب .٢
  ويرتبط بهذا العنرص خمسة متغ ات هي 

o القابلية لالستماع والقابلية للقراءة  
o اهتمامات ا تلقي ومصالحه أن تتضمن الرسالة  
o  تنوع ا فردات وتجنب تكرار الكلمات  
o  الواقعية التعب  عن الواقع  
o  القابلية للتحقق بمعنى انه يمكن اختبارها والتأكد منها  

  
  تان يلخص النتائج فيما يتعلق بفاعلية الرسالة بما ييل 

o ائج الضمنية الرسائل ذات النتائج الواضحة اكثر فاعلية من الرسائل ذات النت  
o  تزداد القابلية لتغي  اآلراء عندما تناقش الرسالة معلومات سارة  ومتفق عليها  
o  ترتبط فعالية الرسالة بعرضها لجانب ا وضوع أو جانبي ا وضوع بالجمهور وا صدر

  وخصائص الرسالة 
o نهاية أما التي يف ا واد التي تبدأ بها الرسالة يتم تعلمها بشكل أفضل ثم ا واد التي تأتي يف ال

  الوسط فهي أقلها من حيث التعلم 
  

  العوامل المؤثرة في فاعلية الوسيلة  •
  تان يلخص النتائج فيما يتعلق بفاعلية الوسيلة بما ييل 
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o  الوسائل الحية ا سموعة وا رئية تكون أكثر الوسائل فعالية يف تغي  االتجاهات ثم
  وبة ا قروءة بعدها الوسائل الشفوية ا سموعة ثم ا كت

o  تكون الرسائل ا كتوبة أسهل يف التعلم والتذكر من الرسائل ا سجلةوخاصة إذا كان
  ا وضوع معقدا وإذا قيس التذكر بعد التعرض 

o  عند استخدام التلفزيون تكون الثقة با صادر أكثر فاعلية يف تغي  االتجاهات من
  استخدام الراديو أو الصحافة 

  

  فاعلية المتلقي العوامل المؤثرة في •
  الخصائص الديموغرافية 

  العمر ، النوع، الدخل،الوضع االجتماعي ، االنتماءالديني : وتشمل 
  الخصائص السيكوغرافية 

  الذكاء ، و السلوك، واآلراء، والقلق، واالنفتاحية ، والثقة بالنفس : وتشمل 
  العوامل ا ؤثرة يف فاعلية ا تلقي

  

  رات للجمهوهناك ثالثة تصنيف •
o لتغي  مواقفه م وهوال يستسلم تماما لوسائل اإلعال  :الجمهور العنيد

  واتجاهاته وذلك بسبب عوامل االنتقائية 
o وهو الذين يتأثرون بوسائل اإلعالم أكثر من غ هم  :الجمهور الحساس

  مثل األطفال وا راهق  والنساء وكبار السن 
o موافقا ولكنه يتعامل مع وهو ال يقف موقفا رافضا وال  :الجمهور الالمبايل

  الرسائل بإهمال تام وال مباالة 
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 القائم باالتصال ونظرية حارس البوابةنظرية  •
   ١٩٧٧يرجع الفضل يف تطوير نظرية حارس البوابة إيل ك ت ليون يف عام 

ت ترى هذه النظرية أن ا ادة اإلعالمية تمر بعدة نقاط يف رحلتها تسمى بوابات يتم فيها اتخاذ قرارا
  بما يدخل ويخرج 

يصبح نفوذ من يديرون هذه البوابات له أهمية كب ة يف  كلما طالت ا راحل التي تمر بها األخبار
  انتقال ا علومات 

هذة ا راحل التي تمر بها الرسالة اإلعالمية تشبه السلسلة ا كونة من عدة حلقات وأبسط هذه 
  الحلقات هي سلسلة االتصال ا واجهي 

كون قدر ا علومات التي تخرج من بعض الحلقات أكثر مما يدخل و هذا ما يطلق عليه أجهزة أحيانا ي
  التقوية 

يف كل حلقة يف السلسلة فرد ما يتمتع بالحق يف أن يقرر ما إذا كانت الرسالة التي تلقاها سيمررها كما 
  هي أم سيزيد أم سيحذف منها 

  
  مية العوامل التي تؤثر عىل حارس البوابة اإلعال 

o  كتدعيم القيم والتقاليد وحماية األنماط الثقافية : معاي  ا جتمع وقيمه وتقاليده
  واحرتام الشخصيات االجتماعية 

o كالنوع والعمر والدخل و الطبقة االجتماعية و : ا عاي  الذاتية للقائم باالتصال
  التعليم واالنتماءات الفكرية والعقائدية واحرتام الذات 

o  سياسة ا ؤسسة اإلعالمية و مصادر األخبار :  هنية للقائم باالتصال ا عاي  ا
  وعالقات العمل وضغوطه 

o توقعات عن ردود فعل الجمهور :  معاي  الجمهور 
  
  

  نظرية المجتمع الجماهيري •
ترى أن ا جتمع الجماه ي يتميز بتعقيدأكرب حيث ينعزل فيه األفراد اجتماعيا عن بعضهم البعض  

ي ا جتمع الضخم كث  العدد  وإنما التصنيف يتم عىل أساس العالقة القائمة عىل األفراد وهي ال تعن
   سماتهومن  ومن أبرز 

o  يتسم األفراد يف ا جتمع الجماه ي بالعزلة النفسية عن اآلخرين  
o  يسود انعدام ا شاعر الشخصية عند التفاعل مع اآلخرين  
o تماعية العامة يتحرر األفراد نسبيا من االلتزامات االج  
o  فا جتمع الجماه ي يتكون من أفراد مرتبط  ببعضهم ارتباطا طفيفا

  نتيجة لضعف الروابط التقليدية وتنامي العقالنية وتقسيم العمل 
  :تأسيس هذه النظرية قام عىل أساس مفهوم جمهور األفراد ا نعزل  وهذا ضمنيا يعني

o عبارة عن عدد كب  من أفراد  جمهور ا تلق   ضمون الوسائل اإلعالمية
  ا جتمع وال يعترب هذا العدد جماعة أو حشد 

o غ  معروف  لبعضهم البعض وال للقائم باالتصال  
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o غ  مدرك لذاته وهويته وال يستطيع اتخاذ خطوات جماعية  
o تغي  األعضاء تغ ا مستمرا نسبيا  
o   ال يستطيع خدمة مصلحته وعرضة لالستهداف والتاث  
o نوع باعتبار الرشائح التي ينتمي إليها  وجمهور واحد باعتبار جمهور مت

  سلوكه تجاه قضية محددة وطبقا  عاملة من يريد التاث  فيه 
ترجع هذه النظرية يف تأسيسها إىل عدد من علماء االجتماع يف أواخر الخمسينيات من القرن  •

  ا يالدي ا ايض 
ادل ب  ا ؤسسات النافذة يف ا جتمع ومنها وسائل تؤكد النظرية عىل التداخل واالعتماد ا تب •

  اإلعالم التي ينظر إليها عىل أنها جزء ال يتجزأ من النظام القائم
  تقوم بإخضاع أجزاء ا جتمع ا ختلفة وتوحيده تحت سلطة النظام االجتماعي •
  م ال تستطيع أن تقدم نظرات متعددة وناقدة لكنها تسعى لتكييف األفراد للقبول واقعه •
  
  ما تقدمه وسائل اإلعالم للفرد من منظور هذه النظرية  •

o  تزويد األفراد بفكرة عن مكانتهم يف النظام االجتماعي  
o  توفر لألفراد طرقا لالسرتخاء والهروب من ا شكالت اليومية  
o  رتابة يف العمل ، الحاجة ( تعمل عىل تمكينهم من التعايش مع واقعهم

وقراطية، االنكفاء عىل الذات، االعتزال ، للرتفيه ، الخضوع لسطوة الب  
االنغماس يف طلب الرزق، ضعف االهتمام وا شاركة العامة ، انحسار 

 )التضامن االجتماعي
وسائل اإلعالم من منظور هذه النظرية هي الوسيلة األوىل يف ا حافظة عىل هذا الشكل  •

  : االجتماعي
  بطة من خالل تكوين جماه  مضللة ومغرتبة غ  مرتا

  ومن خالل تقديم نظرة مزيفة وغ  واقعية للعالم الذي يعيشون فيه 
  ولذلك تعترب هذه النظرية أداة تضليل قوية يف يد القوى السياسية و االقتصادية يف ا جتمع 

عنرص مهم يف ا حافظة عىل التوازن النفيس ألفراد الجماه  التي تعيش مصاعب ا عيشة اليومية 
  وظروفها 

  :لبيات النظرية من س •
o  متشائمة جدا يف نظرتها للمجتمع  
o  غ  قابلة للدراسة اإلمربيقية  
o  تفس ها شمويل وعام  
o  عبارة عن مجرد تشخيص  ا وصلت إليه ا جتمعات الحديثة من اعتالل

  وضعف 
o   مبنية عىل التصور النقدي والحن  إىل ا جتمع ا حيل الصغ  

  :من ناحية التأث  اإلعالمي
o  عىل السيطرة تؤكد  
o  اتجاه التأث  اتجاه فوقي  
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  نظرية المجتمع الجماهيري و نظرية اآلثار الموحدة •
تفرتض أن ا ؤثرات ا صممة ببالغة يمكن أن تصل إىل كل عضو عىل حدة يف ا جتمع 

الجماه ي عن طريق وسائل اإلعالم وأن كل فرد يمكن أن يدركها بنفس الطريقة العامة 
  أن تحدث استجابة متماثلة تقريبا من كل األفراد وأن من ا مكن 

  

 نظرية الرصاصة السحرية أو نموذج الحقنة تحت الجلد  •
أن الناس يستقبلون الرسائل االتصالية بشكل مبارش وليس من  وتفرتض هذه النظرية 

  خالل وسائل أخرى 
تأث  ا حتمل أن ردة الفعل حيال رسائل االتصال يتم بشكل فردي وال يضع يف االعتبار ال

  ألشخاص آخرين 
  

  نظريات التأثير االنتقائي  •
  هناك مدخالن أساسيان أثر عىل هذا النوع من النظريات 

  : مدخل الفروق الفردية
  االحتياجات والعادات اإلدراكية وا عتقدات  والقيم وا هارات

ستثارة و اال : وارتبط بهذا ا دخل التعلم كمصدر للفروق الفردية وما يتصل به من 
  الدافعية واالتجاه 

  التعرض االنتقائي 
  اإلدراك االنتقائي االنتقائي 

  التذكر االنتقائي 
الناس يختلفون من حيث الطبقة االجتماعية والدين  :مدخل الفئات االجتماعية 

  والهوية العنرصية أو الطائفية ومكان اإلقامة 
  مفهوم الثقافات الفرعية 

  
  

  شباعات نظرية االستخدامات واال •
ترى هذه النظرية أن الجمهور ليس مجرد مستقبل سلبي لرسائل االتصال الجماه ي وإنما يختار 
األفراد بوعي وسائل التصال التي يرغبون التعرض لها ونوع ا ضمون الذي يلبي حاجاتهم النفسية 

  واالجتماعية من خالل قنوات ا علومات و الرتفيه ا تاحة 
  

  :فروض لتحقيق ثالثة أهداف وهي تعتمد عىل خمسة 
أن أعضاء الجمهور مشاركون فاعلون يف عملية االتصال الجماه ي ويستخدمون  .١

  وسائل االتصال لتحقيق أهداف مقصودة تلبي توقعاتهم 
يعرب استخدام وسائل االتصال عن الحاجات التي يدركهاأعضاء الجمهور ويتحكم يف  .٢

  ل االجتماعي وتنوع الحاجات ذلك عوامل الفروق الفردية و عوامل التفاع



  أسامۀ بن مساعد المحیا: جمع وتنسیق 

التأكيد عىل أن الجمهور هو الذي يختار الرسائل وا ضمون الذي يشبع حاجاته 
  فاألفراد هم الذين يستخدمون الوسائل وليس الوسائل هي التي تستخدمهم 

يستطيع أفراد الجمهور دائما تحديد احتياجاتهم ودوافعهم  وبالتايل يهتارون 

يمكن االستدالل عىل ا عاي  الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل 
  االتصال وليس من خالل محتوى الرسائل فقط 

  اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال  باعتبار أن الجمهور نشط 
  يلة معينة والتفاعل الذي يحدث نتيجة للتعرض 

  التأكيد عىل نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االتصال الجماه ي 

  

  النظرية السياسية االقتصادية لوسائل اإلعالم 
ثر من عنايتها با ضمون األيديولوجي 

لها وهي تنطلق يف ذلك من اعتمادها عىل أن األيديولوجية الشائعة يف ا جتمع تعتمد عىل البنية التحتية 

دراسة تنظيم وأشكال ملكية الوسائل اإلعالمية وكيفية عمل السوق اإلعالمية دراسة 

سسة اإلعالمية جزء من النظام االقتصادي الذي هو مرتبط بالنظام 

  : ما تنتجه وسائل اإلعالم وا خصص لالستهالك يف ا جتمع يعزى إىل

جمع وتنسیق     ت التأثیر االعالمیۀ
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التأكيد عىل أن الجمهور هو الذي يختار الرسائل وا ضمون الذي يشبع حاجاته  .٣
فاألفراد هم الذين يستخدمون الوسائل وليس الوسائل هي التي تستخدمهم 

يستطيع أفراد الجمهور دائما تحديد احتياجاتهم ودوافعهم  وبالتايل يهتارون  .٤
  االحتياجات  الوسائل التي تشبع تلك

يمكن االستدالل عىل ا عاي  الثقافية السائدة من خالل استخدامات الجمهور لوسائل  .٥
االتصال وليس من خالل محتوى الرسائل فقط 

  :أما األهداف التي تتحقق فهي 
اكتشاف كيف يستخدم األفراد وسائل االتصال  باعتبار أن الجمهور نشط  إىلالسعي  .١
يلة معينة والتفاعل الذي يحدث نتيجة للتعرض رشح دوافع التعرض لوس .٢
التأكيد عىل نتائج استخدام وسائل االتصال بهدف فهم عملية االتصال الجماه ي  .٣

  : نموذج االستخدامات واالشباعات

النظرية السياسية االقتصادية لوسائل اإلعالم 
ثر من عنايتها با ضمون األيديولوجي تعنى هذه النظرية بالتنظيمات والبنى االقتصادية للوسائل أك

لها وهي تنطلق يف ذلك من اعتمادها عىل أن األيديولوجية الشائعة يف ا جتمع تعتمد عىل البنية التحتية 
  االقتصادية له 

  : تركزعىل 
o  دراسة تنظيم وأشكال ملكية الوسائل اإلعالمية وكيفية عمل السوق اإلعالمية دراسة

  إمربيقية 
o  سسة اإلعالمية جزء من النظام االقتصادي الذي هو مرتبط بالنظام وترى أن ا ؤ

  السيايس 
ما تنتجه وسائل اإلعالم وا خصص لالستهالك يف ا جتمع يعزى إىل

ت التأثیر االعالمیۀنظریا

  
أما األهداف التي تتحقق فهي 

  
نموذج االستخدامات واالشباعات 

  

  
  
  

النظرية السياسية االقتصادية لوسائل اإلعالم  •
تعنى هذه النظرية بالتنظيمات والبنى االقتصادية للوسائل أك

لها وهي تنطلق يف ذلك من اعتمادها عىل أن األيديولوجية الشائعة يف ا جتمع تعتمد عىل البنية التحتية 
االقتصادية له 

تركزعىل 

ما تنتجه وسائل اإلعالم وا خصص لالستهالك يف ا جتمع يعزى إىل
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o  طبيعة القيمة التبادلية لألنواع ا ختلفة من ا ضام  ا نتجة تحت ضغوط اقتصادية
  تستهدف التوسع يف السوق 

o ك  وصناع القرار يف العملية اإلعالمية وأبرزها تحقيق الربح يف ا صالح ا بارشة للمال
  العمليات اإلعالمية وكذلك األعمال التجارية األخرى 

o  وكنتيجة طبيعية للعمليات االحتكارية واالندماج يف الصناعات اإلعالمية تقل ا صادر
  اإلعالمية ا ستقلة ويرتكز النشاط اإلعالمي يف األسواق الكربى 

o تم الرتكيز عىل القطاعات الكب ة والثرية من الجماه  عىل حساب غ ها كما ي  
o  كما تعمل بشكل منتظم ومستمر عىل إقصاء أولئك الذين ليس لهم قوى أو موارد

  اقتصادية 
o  ويعمل منطق األسعار واألرباح عىل إبقاء ا جموعات ا سيطرة عىل األسواق وإبعاد

  دخول يف السوق اإلعالمية من يفتقد إىل رأس ا ال الالزم لل
o  ومن هنا فإن األصوات التي تبقى يف السوق هي تلك التي ال يمكن أن تنتقد التوزيع

  القائم للثروة والنفوذ 
o  والجماعات ا عارضة ال تستطيع توصيل صوتها ألنها ال تملك ا وارد االقتصادية  

  
  :من أهم ما يميز هذه النظرية 

o  العوامل ا ؤثرة وا تأثرة يف السوق اإلعالمية ويؤخد تمكينها للباحث  من اختبار
  عليها كثرة العوامل وتعقيدها بحيث يصعب الخروج بنتائج علمية دقيقة

o ال تقدم تفس ا للوسائل التي تدار من قبل القطاع العام  
o  يف الوقت الذي ترى هذه النظرية أن وسائل اإلعالم تنتج سلع هناك من يرى أنه تنتج

  الجماه  للمعلن  أيضا سوق من
  
  

  النظرية الناقدة ومدرسة فرانكفورت  •
o  تأتي أهميتها التاريخية من تأث ها عىل غ ها من النظريات وخاصة النظرية

  الثقافية
o  وهي ترجع إىل مجموعة علماء من مدرسة فرانكفورت يف أ انيا نزحوا إىل الواليات

ول أسباب الفشل الذريع للتغ  ا تحدة هروبا من النازية وكانت تفس اتهم تدور ح
  االجتماعي الثوري الذي تنبأ به ماركس

o  أرجعوا السبب إىل القدرات الفائقة للبنية الفوقية للمجتمع أي نظم األيديولوجيات
ا تمثل يف وسائل اإلعالم ا عارصة وقدرة هذه الوسائل عىل إيقاف س  العمليات 

  ا ؤدية للتغ ات االقتصادية
o طبقة ا سيطرة نجحت يف تكييف البنية التحتية االقتصادية لصالحها من بمعنى أن ال

  خالل الثقافة الجماه ية التجارية الشائعة
o كما نجحت يف كسب والء الطبقة العاملة يف النظام االجتماعي واحتوائها  
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o  كما أن نظام العمل القائم عىل انتاج السلع عىل نطاق واسع عىل تسويق نظام
للكفاءة : العالم وعىل تسويق مبادئ النظام الرأسمايل التي تروجالرأسمالية يف 

  التكنولوجية واالستهالكية ، واالشباع الفوري وأختفاء الطبقية
o  وطا ا أن النظام السلعي هو السائد فإن الثقافات الناقدة وا عارضة كلها تسوق من

  أجل الربح مما يفقدها قوتها النقدية 
o تبعية فكر األفراد والجماعات والطبقات عىل النماذج تؤكد مدرسة فرانكفورت عىل 

  والصور ومصطلحات التخاطب والحوار والنقاش الشائعة يف ا جتمع ككل 
o  وقد أثر هذا التصور بأن وسائل اإلعالم كان لديها القوة الحتواء التغ  مما جعل عدد

  من ا نظرين يقبل بها وخاصة منظري نظرية الهيمنة 
o  هذه النظرية السمة السلبية الغالبة عليها والنظرة الثقافية الصفوية مما يؤخذ عىل

  للثقافة الجماه ية 
o  واهتمامها بقوة وسائل اإلعالم يف االبقاء عىل النظام القائم أكثر من اهتمامها بقوة

  الوسائل يف إحداث التغي  
  
  

  نظرية الهيمنة  •
o  األيديولوجية الحاكمة يف وتجمع عدة اتجاهات يضمها مصطلح الهيمنة الذي يعني

  ا جتمع 
o  تركز بدرجة أقل من النظريت  السابقت   عىل العوامل وا سببات االقتصادية  
o  وتهتم أكثر باأليديولوجية نفسها وأشكال التعب  عنها وطرق صياغتها يف معان  
o  والوسائل التي تحقق لها البقاء والنجاح يف تحقيق إذعان ا تعرض  لها وضحاياها

  البا ما يكونون من الطبقة العاملة غ
o  وترى هذه النظرية أن هناك استقالل نسبي لأليديولوجية عن البنية التحتية

  االقتصادية 
o  وترى هذه النظرية أن األيديولوجية هي تعريف مشوه للحقيقة وانعكاس للعالقات

األفراد  أنها العالقات التخيلية التي تربط: كما يقول بعض منظريها : الطبقية وهي 
  ” بالظروف الحقيقة لوجودهم

o  وترى النظرية أن األيديولوجية تسيطر وتهيمن عىل حياة الناس وال يعني ذلك أن
تفرض بالقوة ولكن تسيطر من خالل شيوعها واستعمال الثقافة لها يف تفس  كل 

  .صغ ة وكب ة يف حياة الناس بطريقة مستمرة ومنتظمة وغ  ملحوظة
o ا بارش أصبحت ال تنسجم مع واقع الحياة الحديثة وإنما تتم  فالسيطرة بالفرض

السيطرة يف مستوى الالوعي كما تتم يف مستوى الوعي من خالل النشاط االجتماعي 
الذي يوجه وينظم ويستبعد أنواع من العالقات االجتماعية باستخدام التوظيفات 

  اللغوية والخطابية يف ا جتمع 
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  النظرية الثقافية  •
o  ت هذه النظرية كث  بمدرسة فرانكفورت تأثر  
o  ويتميز بأنه أكثر إيجابية تجاه نتاج الثقافة الجماه ية ومحاولته فهم الثقافة

  الشعبية ودورها يف حياة الجماعات مثل الشباب واألقليات وغ ها 
o  يركز عىل دور الثقافة الجماه ية يف إخضاع الجماعات والعنارص ا عارضة

   جتمع وا تنافرة يف ا
o  يعطي الثقافات و العمليات التثقيفية دور أساس يف ا جتمع عكس النظريات ا ادية

  األخرى التي ترى الثقافة وعاء يعكس الرتتيبات االقتصادية وا ادية يف ا جتمع 
o  والثقافة هنا متداخلة يف كل األنشطة االجتماعية التي هي أبرز أشكال النشاط

  اإلنساني 
o النظري يف هذه النظرية النظر عىل الثقافة عىل أنها عالقة ب   ويعارض االتجاه

البنية الفوقية الفكرية والبنية التحتية االقتصادية وأنها جزء من النظام الفكري 
الذي يتحكم فيه بشكل حتمي النظام االقتصادي وإنما ينظر للثقافة عىل أنها تمثل 

االجتماعية طبقا لعالقاتها  الوسائل والقيم التي تتبعها الجماعات والطبقات
  وظروفها التاريخية للمعايشة والتعامل واالستجابة مع واقع حياتها

o  توجه هذه النظرية االهتمام لكل من الرسائل اإلعالمية والجماه  ا ستهلكة لهذه
  الرسائل بهدف تفس  عمليات االختيار واالستجابة لوسائل اإلعالم

o  ع للظروف الواقعية االجتماعية لتجارب الجماعات ويتم ذلك من خالل تفهم ناقد ووا
  ا ختلفة يف ا جتمع

o  وأن مراكز القوى يف ا جتمع ستعمل عىل احتواء أزمات الرشعية وا تاعب االقتصادية
  ا تكررة 

o  ويؤكد ا نظرون لهذه النظرية أن فهم العملية الثقافية يتطلب فهما لعمل القوى
 .طلب فهام لدور الثقافة يف ا جتمعا ادية وفهم القوة ا ادية يت
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 نظرية انتقال المعلومات على مرحلتين •
  هما باول الزارفيلد و ايل  كاتزمؤسسا نظرية نظرية انتقال ا علومات عىل مرحلت  

  
  :ملخص النظرية

  :أن ا علومات التي تنرشها وسائل اإلعالم تنقل إىل الجمهور عرب مرحلت  
ً للرسائل اإلعالمية ، قادة: ا رحلة األوىل    الرأي الذين يتعرضون غالبا

ومن ثم تنتقل من قادة الرأي إىل الجمهور عرب قنوات اتصالية غ  : ا رحلة الثانية 
  رسمية ، وبخاصة من خالل االتصال الشخيص

  
  : تاريخ النظرية

تي أعدها أول ظهور لنظرية انتقال ا علومات عىل مرحلت  هو ما بلورته نتائج الدراسة ال
   وب نارد ب لسون وهيل  جوديت   الباحثون يف جامعة كولومبيا األمريكية بول الزارزفليد 

التي أجريت عىل االنتخابات الرئاسية  The People's Choice اختيار الشعب : بعنوان 
 إذ كان من أهم نتائجها التي لفتت نظر الباحث  أن قادة الرأي كان. م ١٩٤٤األمريكية عام 

ً أن تحدثه وسائل اإلعالم  لهم األثر األكرب يف اتجاهات الناخب  أكثر من األثر الذي كان متوقعا
  الجماه ية،

م نظرية انتقال ا علومات عىل ١٩٥٥عام  وبناءً عىل نتائج هذه الدراسة طور الزارزفليد وكاتز 
   مرحلت 

  
  من هم قادة الرأي؟

والذين يمثلون ا تغ  األهم يف البناء ا عريف لهذه  هم األشخاص ا ؤثرون يف الرأي العام ،
ً لرؤيتهم  النظرية باعتبارهم يتلقون الرسالة من وسائل اإلعالم ثم ينقلونها إىل الجمهور وفقا

الشخصية وتفس هم لهذه الرسالة بقصد إحداث أثر مع  قد يتفق مع الرسالة األصلية أو 
  .يختلف معها 

النظرية سمات محددة متفق عليها ، وإنما هم أشخاص يظهرون  وليس لقادة الرأي يف هذه
 ً يف سياق العملية االتصالية باعتبارهم مؤثرين يف القضية التي يتحدثون عنها ، ومؤهل  علميا

ً بطريقة تكسبهم ا صداقية وتساعدهم عىل إحداث األثر ا طلوب    .ومعرفيا
قادة ( بيعة سياسية، فإن وصف وحيث إن هذه النظرية نشأت من خالل دراسات ذات ط

ً ) الرأي    )الرأي السيايس ( إىل  -ينرصف غالبا
  

  أبرز ما تطرقت له النظرية
  أن عملية تكوين الرأي ليست عملية فردية بل هي عملية جماعية •
  أن االتصال الشخيص كان العامل ا ؤثر يف تكوين األراء     •
الطالع عىل وسائل االعالم الجماه ي أن هناك أفراد داخل الجماعات اكثر حرصا عىل ا    •

  وأنهم حريصون عىل نقل مضمونها اىل باقي افراد الجماعة
غالب افراد الجماعات يحصلون عىل ا علومات من االتصال ا بارش مع قادة الراي     •

  وليس من وسيلة االتصال مبارشة
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  : النقد ا وجه للنظرية

o  من ا علومات يصل اىل الجماه  مبارشة  انها تتجاهل حقيقة مهمة ، ان القدر الكب
  .، وان ما يصلهم من طريق قادة الرأي أقل

o  أنها ال تميز ب  أنماط نرش ا علومة وب  التأث  ، فقائد الرأي قد ينقلها ويؤثر وقد
  أن يؤثر  ينقلها دون 

o  ، تقول النظرية ان قادة الراي نشطون يف البحث عن ا علومة وان الجماه  سلبية
  الواقع ان القادة يف تغ  مستمر ويختلفون من حيث القوة والقبولو 
o  تقول النظرية ان القادة يتلقون ا علومات من وسائل االعالم فقط ، والواقع ان

  ا صادر اشمل
o  تقول النظرية ان انتقال ا علومات يكون عىل مرحلت  فقط والواقع انه قد يكون

   مبارش أو بمرحلتي او بعدة مراحل
  
  

 نظرية إنتشار المبتكرات •
  

هذا النموذج قريب الشبة بنظرية إنتقال ا علومات عىل مرحلت  غ  أنه يسمح بمزيد من اإلحتماالت 
ويرتكز عىل ، ا عقده لتدفق االتصال إذ أنه يرى ان تدفق ا علومات ينساب عرب أفراد عديدين 

 .تفصيالت أكثر حول شخصية قائد الرأي
  

 :قائد الرأي  تعليمات نظرية حول
o يتعرض قادة الرأي لوسائل االعالم أكثر من غ هم. 
o   مثل ا سؤول  عن ، إن قادة الرأي لديهم إتصال أكثر من ا تباعهم مع وكالء التغي

 .برامج التنمية و الجهات الرسمية
o قادة الرأي اكثر ابتكارية من أتباعهم. 
o يحتل قادة الرأي مراكز اجتماعية مميزه. 
o من غ هم عىل العالمقادة الرأ ً  .ي أكثر إنفتاحا
o قادة الرأي أكثر مشاركة اجتماعية من غ هم. 
o   وغ  مبتكرين عندما ، قادة الرأي يكونون أكثر إبتكارية عندما يريد ا جتمع التغي

 .يرفض ا جتمع التغي 
  

 .هو أي فكرة أو أسلوب او نمط جديد يتم استخدامة يف الحياة: اإلبتكار
  

 ا بتكرات من نقطة األصل اىل ا حيط الجغرايف او من شخص آلخر خالل منطقة واحده وتنترش
  

 :عنارص عملية تدفق ا علومات الخاصة باإلبتكار
 ا خرتعون و العلماء: ا صدر 
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 االبتكار الجديد: الرسالة 
 قنوات االتصال الشخيص و وسائل االعالم: الوسيلة 

 ظام االجتماعياعضاء الجمهور يف الن: ا ستقبل 
 تغي  يف االفكار واالتجاهات والسلوك: األثر 

  
يفرتض هذا النموذج ان قنوات االتصال الشخيص أكثر فعالية يف تشكيل ا واقف حول االبتكار الجديد 

 بينما وسائل االعالم اكثر فعالية يف زيادة ا عرفة حول االبتكار، 
  

 :مراحل اتخاذ القرار حول االبتكار
 . وظائفهوهي التعرف عىل نوعية االبتكار والحصول عىل معلومات حول : ا عرفة 
ً او غ  مؤيد :  اإلقناع ً مؤيدا  .لالبتكاروهنا يحدد الفرد موقفا
 .رفضه أوتبني االبتكار  إىلوهنا يمارس الفرد أنشطة تدفعه إما : القرار 

 عنه عندما يتعرض حول االبتكار ولكنة قد يتخىل قرارهيسعى الفرد لتدعيم : التدعيم 
 .لرسائل جديدة

  
  :ا بتكرات انتشار أوالخصائص التي تؤثر يف قبول 

وهي مدى الفائدة االقتصادية التي تعود عىل الشخص الذي يتبنى :   ا يزة النسبية
 .الجديد األسلوب أوالفكرة 

م هي درجة توافق الفكرة مع القيم السائدة لدى من يتنونها وتجاره:  مةــــا الئ
 .الخاصة بذلك 

 .هي درجة الصعوبة النسبية للفكرة عىل الفهم و االستخدام:  درجة التعقيد
هي ان االفكار و االساليب ا ستحدثه التي يمكن تجربتها : القابلية للتقسيم والتجزئة

مجزأه تكون عىل العموم أرسع يف التبني لألفراد و ا جتمعات من االفكار 
 .جزئتهاالتي اليمكن ت واألساليب

 .ا ستحدثه ب  االفراد األساليبهي سهولة نرش و تداول الفكرة او  :قابلية التداول
  

  
 :مالحظات حول الخصائص التي تؤثر يف قبول او إنتشار ا بتكرات

  
 .هذه الخصائص الخمس ال تمثل كل الخصائص

ً عىل قدر واحد من االهمية والتي يتحددها  نوع هذه الخصائص الخمس ليست دائما
 .االبتكار وا جتمع

 .بعض تلك الخصائص يرتبط ببعضه البعض بدرجة اقوى من البعض اآلخر
  

 :مراحل تبني األفكار
 : باالبتكار حتى يتبناه علمهوهي العملية العقلية التي يمر خاللها الفرد من وقت 

o  ويف هذه ا رحلة يعلم الفرد باالبتكار الجديد ألول مره: مرحلة الوعي بالفكرة 
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o  يف هذه ا رحلة يتولد الدى الفرد رغبة يف التعرف عىل وقائع االبتكار : مرحلة االهتمام
 .والسعي اىل مزيد من ا علومات عنه

o  ويف هذه ا رحلة يزن الفرد ماتجمع لدية من معرفة حول االبتكار: مرحلة التقييم 
o  ب واالختبار وهنا يستخدم الفرد االبتكار عىل نطاق ضيق للتجري: مرحلة التجريب

 .واذا اقتنع به تبانه واذا لم يقتنع به فضه 
o  وهنا يكون الفرد قد أتخذ قرار بتبني الفكرة بعد ان اقتنع بها: مرحلة التبني. 

  
  :مالحظات حول مراحل تبني مراحل االبتكار 

o ان ا راحل الخمس ليست محددة و منفصلة وقد تتداخل مع بعضها البعض 
o متساوية الطول من ناحية الوقت ان ا راحل الخمس  ليست 
o لوحظ ان بعض االفراد يتخطون مرحلة او اكثر 
o لوحظ ان انتشار االفكار الجديدة يكون بطيئ يف البداية 
o  لوحظ ان االفراد قد يتغاضون عن الفكرة الجديدة يف ا راحل االربع االوىل وهذا

 ).عدم االستمرار (  اما لو كان يف ا رحلة االخ ة فيسمى بـ) الرفض ( مايسمى بـ 
o لوحظ ان السلوك االتصال لالفراد يختلف يف كل مرحلة عن االخرى. 

هو نوع ا صادر التي يبحث عنها الفرد : السلوك االتصايل  §
للحصول عىل معلومات او مساندة او توجيه وكذلك معدل تكرار 

 .اتصاله بتلك ا صادر
o ة الوقت ا ستغرق لتبنيهم لوحظ ان االفراد يختلفون عن بعضهم البعض من ناحي

 :االفكار وينقسمون اىل خمس فئات 
 ا بتكرون 

 ا تبنون االوائل
 الغالبية ا تقدمة
 الغالبية ا تأخره

  ا تخلفون او ا تلكئون
وكل فئة تتميز بمميزات تختلف عن الفئة االخرى يف السلوك االتصايل من حيث       

 .ل تكرار اتصالهم بتلك ا صادروكذلك معد،ا صادر التي يلجأون اليها 
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 نظرية اجتياز المجتمع التقليدي   •
o  يف دراسته لدور وسائل  “دانيال ل نر “ قدم هذه النظرية عالم االجتماع األمريكي

وتقدم هذه النظرية تأث ات ، اإلعالم يف التنمية القومية الجتياز ا جتمع التقليدي 
، والقيم ، واالتجاهات ، ع للتأث  عىل األفكار محددة لدور وسائل اإلعالم يف اإلقنا 

، إيران ، تركيا : دول هي  ٦وكانت النظرية يف مجملها حصيلة أبحاث أجريت عىل 
 .واألردن يف مطلع الخمسينيات من القرن العرشين ، لبنان ، سوريا ، مرص 

o  يث أسايس يعترب أن امتداد النموذج الغربي يف التحد“ دانيال “ والنموذج كما يقدمه
  .يف التنمية للمجتمعات غ  الغربية 

o  أن التحرض اتجاه عقالني من نمط الحياة التقليدية إىل نمط حياة “ دانيال “ ويرى
فا دينة ، وأن ا جتمع التقليدي ال يأتي ولكنه يزول ، جديد تزداد فيه مساهمة األفراد 

وتزداد ، لوسائل اإلعالم  ويزداد اإلقبال عىل التعرض، تتسع لتشمل القرى ا جاورة 
، القدرة عىل التقمص الوجداني أي تصور الفرد لنفسه يف مواقف وظروف اآلخرين 

  . ثم يتسع نطاق ا ساهمة السياسية واالقتصادية 
o  أن عملية التحرض عملية عا ية “ دانيال “ ويرى.  

  
 -:“دانيال “ مراحل التحديث األربع عند 

  . االنتقال من الريف إىل ا دن -١
 -% ١٥مرحلة االنتقال وهى ا رحلة التي ترتاوح فيها نسبة ا تعلم  ما ب   -٢

تزداد نسبة % ١٠وحينما تصل نسبة الذين يعيشون يف ا دن إىل % . ٢٥
تصبح أداة % ٢٥وحينما تزيد نسبة ا تعلم  عن ، ا تعلم  بشكل ملموس 

  .االتصال األساسية هي وسائل االتصال الجماه ية 
ً حينم -٣ ً ، ا يتقدم ا جتمع تكنولوجيا ً ، ويتطور صناعيا ، يستطيع أن يصدر صحفا

وبالتايل يساعد هذا عىل نرش ، ودور عرض سينمائية ، وينشئ شبكات إذاعية 
  . التعليم 

٤-  ً “ ويرى ، تزداد ا ساهمة السياسية لألفراد ، ح  يتطور ا جتمع اقتصاديا
يف الحياة العامة  جتمعاتهم بأن يكون  أن الناخب  هم الذين يساهمون“ دانيال 

يف ح  يكون من خصائص ا جتمع ، لهم آراء يف كث  من الشئون العامة 
 .التقليدي انعزال أفراده 

  
 -:الجتياز ا جتمع التقليدي “ دانيال “ نظرية 

  - :عنارص رئيسية  ٣وتشمل 
  .التقمص الوجداني  - أ   
  .الناس استخدام وسائل اإلعالم لتحريك  - ب  
  .نظام التحديث  -ج  

 
 -:التقمص الوجداني ) أ(
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وح  ، وهذه الخاصية هي مقدرة األفراد عىل التخيل أو تصور أنفسهم يف مواقف اآلخرين 
يظهر عدد كب  من األفراد القادرين عىل التقمص الوجداني يف احد ا جتمعات ندرك أن هذا 

مهارة ال غنى عنها للشعب الذي يريد التخلص وهى ، ا جتمع يف سبيله إىل التطور الرسيع 
 .من الحياة التقليدية 

 - :استخدام وسائل اإلعالم لتحريك الناس ) ب(
ً يف دفع الناس وتحريكهم نحو التقمص “ دانيال “ يرى  ً كب ا أن وسائل اإلعالم تلعب دورا

نها تسارع من عملية فإ، ونتيجة لزيادة وسائل اإلعالم وتغلغلها يف حياة األفراد ، الوجداني 
 .التقمص الوجداني الذي يميز األفراد يف ا جتمعات ا تحرضة 

 - :نظام التحديث ) ج(
، عىل دور وسائل اإلعالم يف تعبئة الجماه  وتوجيههم يف ا جاالت ا ختلفة “ دانيال “ يؤكد 

ً لتوزي ً يف نظام سيايس واحد يطورون طرقا ع ا علومات ويرى أن األفراد الذين يعيشون معا
ً للتغي  يف النظام االجتماعي الشامل ،   .ويعد نظام االتصال مؤرشا

  
 -:الجتياز ا جتمعات التقليدية “ دانيال “ النقد الذي وجه لنموذج 

فلم يعد من ، إن الراديو ووسائل ا واصالت والتطور االقتصادي أنهى عزلة القرى  -١
  .كي يحدث التطور من السكان يف ا دن ل% ١٠الرضوري أن يقيم 

مما جعل االعتقاد بتلقائية التطور أو مروره ، إن التحرك النفساني يسبق قدرات الدول  -٢
  .بمراحل ثابتة غ  دقيق 

  .ظهور نماذج جديدة للتطور أرسع من النموذج الغربي التدريجي  -٣
 أدى التطور التكنولوجي إىل انتشار التصنيع عىل نطاق واسع وتغلغل وساءل اإلعالم يف -٤

 .مما جعل إمكانية التغي  تصبح أكثر رسعة ، ا جتمعات 
إن التغي  االقتصادي الرسيع يمكن أن يحدث بشكل أفضل يف ظل أنظمة سياسية غ   -٥

  .ديمقراطية 
ً وسهالً  -٦ ، إن وسائل اإلعالم الحديثة جعلت التغي  الثقايف واالندماج االجتماعي رسيعا

ً للتغي  وجعلت الطبيعة البرشية أكثر استعدا   .دا
زادت من تطلعات ، أن تكنولوجيا االتصال التي ميزت القرن العرشين “ دانيال “ رأى  -٧

حيث فشلت ، األفراد إىل الحد الذي جعل مجتمعاتهم تعجز عن تلبية متطلباتهم 
مجتمعات كث ة يف الحفاظ عىل التوازن ب  ما يمكن أن يوفره النظام وب  تطلعات 

 .ت ثورة اإلحباط يف الستينيات محل ثورة التوقعات يف الخمسينيات وبهذا حل، األفراد 
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 نظرية وسائل االتصال كامتداد للحواس •
  

يف الستينات، وهي عبارة عن تصورات نظرية لتطور وسائل " مارشال مكلوهان"قدم هذه النظرية 
 االتصال وتأث ها عىل ا جتمعات الحديثة

o  اضات أساسية نعرض لها عىل النحو التايلوتعتمد هذه النظرية عىل ثالث افرت :  
 وسائل االتصال هي امتداد لحواس اإلنسان -١
  الوسيلة هي الرسالة -٢
 وسائل االتصال الساخنة ووسائل االتصال الباردة -٣

  
  :وسائل االتصال هي امتداد لحواس اإلنسان -١

استخدام  أن الناس يتكيفون مع ظروف البيئة يف كل عرص من خالل" مارشال مكلوهان"يرى 
فطريقة عرض وسائل اإلعالم . حواس معينة ذات صلة وثيقة بنوع الوسيلة االتصالية ا ستخدمة

فطبيعة وسائل .للموضوعات،وطبيعة الجمهور الذي تتوجه إليه،تؤثران عىل مضمون تلك الوسائل
ون الرسائل االتصال التي تسود يف  فرتة من الفرتات هي التي تكون ا جتمعات أكثر مما يكونها مضم

،أي أن ا خرتعات التكنولوجية "الحتمية التكنولوجية"فيما يسميه"مكلوهان"االتصالية، ويعتقد 
  ا همة هي التي تؤثر عىل تكوين ا جتمعات

 : تطور االتصال إىل أربع مراحل هي" مكلوهان"ويقسم
ظم التي تعتمد كلية عىل االتصال الشفهي،وقد استغرقت مع: ـ ا رحلة الشفوية
  التاريخ البرشي
 وقد استمرت نحو الفي عام: ـ مرحلة الكتابة
 .تقريبا ……إىل   .…من سنة : ـ مرحلة الطباعة

 منذ بداية القرن العرشين: ـ مرحلة الوسائل االلكرتونية
أن وسائل االتصال االلكرتونية غ ت يف توزيع اإلدراك الحيس،أو كما يسميها " مكلوهان"ويرى 

فامتداد أي حاسة يعدل من طريقة تفك نا وترصفاتنا " سب استخدام الحواس ن" "مكلوهان"
 وإدراكنا للعالم من حولنا

قرية "،أن وسائل اإلعالم االلكرتونية حولت العالم إىل " مكلوهان"ومن الناحية السياسية ،يرى 
 لقبليةتتصل جميع أجزائها بعضها ببعض، وتحث تلك الوسائل عىل العودة للحياة ا" عا ية

  
  الوسيلة هي الرسالة -٢

" مكلوهان"بمعنى أن طبيعة كل وسيلة ، وليس مضمونها هو األساس يف تشكيل ا جتمعات ، ويرى 
أن الرسالة األساسية يف التليفزيون هي التليفزيون نفسه ، كما أن الرسالة األساسية يف الكتاب هي 

إىل أن " مكلوهان"التي تنقل ا حتوى ، ويش   ا طبوع، فا ضمون غ  مهم ، وان ا هم هو الوسيلة
ً من الناس الذين يفوق حبهم لهذه الوسيلة اهتمامهم بمضمونها، بمعنى آخر   لكل وسيلة جمهورا

التليفزيون كوسيلة هو محور الهتمام كب  ، فكما يحب الناس القراءة من اجل االستمتاع بتجربة ..
 ب الشاشة التي تعرض الصور والصوت والحركة واأللوانا طبوع ، فإنهم يحبون التليفزيون بسب
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  وسائل االتصال الساخنة ووسائل االتصال الباردة -٣
ليصف بناء وسيلة االتصال ، أو التجربة التي " البارد"و " الساخن"مصطلحات " مكلوهان"ابتكر 

" ساخن" طلق عليه كلمةتستخدم يف وقتنا الحارض لتعنى ماالفنا عىل أن ن" بارد" يتم نقلها ، وكلمة
 يف ا ايض

  بالقدرة عىل التخيل الذي يعترب محور فكرته عن الساخن والبارد ، " مكلوهان"ويهتم 
o  الوسيلة الساخنة هي الوسيلة التي التحافظ عىل استخدام التوازن يف الحواس ، أو الوسيلة

   .وجاهزا مما يقل احتياج الفرد للخيال " مصطنعا"التي تقدم ا عنى 
o أما الوسيلة الباردة فهي التي تحافظ عىل التوازن ، وتث  خيال الفرد باستمرار 

 
وسيلة ساخنة،ألنه يفرض نمطه عىل الصفحة وبتكرار ال نهاية له ، وهو يقوم عىل  :ا طبوع 

التجريد ، ويحمل اإلنسان بعيدا عن العالقات التقليدية الوثيقة إىل أسلوب الحياة الحديثة 
ية إىل األممية ، ومن الحرف اليدوية إىل اإلنتاج عىل نطاق واسع ، ويعتمد ا طبوع ،من القبل

 عىل تعدد الرسائل واألنماط بشكل النهائي تقريبا
عىل العكس من ذلك ،وسيلة باردة ، ألنه يطور تبادل للرسائل ، مث ات واستجابات  :الحديث 

صية ، ومجتمعات ترتكز عىل ورجع صدى ، وأنماط معقدة ومتداخلة للعالقات الشخ
 العائلة أو القبيلة

وسيلة ساخنة ، الن درجة مساهمة الجمهور فيه قليلة ، وهو عىل درجة عالية من  :الراديو
 الوضوح ، بمعنى انه يوفر ا علومات بشكل عام ، وبدون مساهمة كب ة من الجمهور

ا ساهمة من جانب الجمهور ، وألنه  وسيلة باردة ، ألنه يحتاج إىل قدر كب  من :التليفزيون
يرفض الشخصيات وا وضوعات الساخنة أكثر من الصحافة التي تعترب وسيلة ساخنة ، 

، لساعد " موسوليني"و" هتلر"فلو كان التليفزيون موجودا عىل نطاق واسع خالل حكم 
 ذلك عىل اختفائهما برسعة

  
جتمع ، وان التحول عموما من وسيلة أن التليفزيون يغ  من نسيج ا " مكلوهان"ويعتقد 

 ألخرى يخلق ضغطا شديدا عىل ا جتمع
لم تعد تناسب العرص ، "القرية العا ية"يرى أن مقولة مكلوهان عن" ريتشارد بالك"غ  أن 

وخاصة مع تزايد استخدام هذا ا صطلح من جانب العديد من الباحث  وا نظرين وا نظمات الدولية 
وجودها يف الستينيات ، لم يعد لها وجود حقيقي يف "مكلوهان " حيث أن القرية التي زعمواإلقليمية ، 

عند وصفه " مكلوهان"، أن التطور التكنولوجي الذي استند إليه " بالك"ويضيف . عقد التسعينيات
ا إىل للقرية العا ية ، استمر يف مزيد من التطور ، مما أدى إىل تحطيم هذه القرية العا ية وتحويله

شظايا ، وان العالم اقرب ما يكون إىل شكل البناية الضخمة التي تضم عرشات الشقق السكنية ، ولكن 
 كل ساكن يعيش يف عزلة ، واليدري شيئا عن ج انه الذين يعيشون معه يف نفس البناية

زعم  وبدال من أن يحدث االندماج الثقايف ب  الشعوب ليتحول العالم إىل قرية كونية ـ كما
مكلوهان ـ نجد أنفسنا مستقطب  إىل اآلف ا قاطعات ا نعزلة يستخدم كل فرد وسيلته الخاصة ، 

ويطور اللغة التي تناسبه ، وبالتايل تزداد الفروق والتمايز ب  األفراد بدال من ترسيخ التماسك 
 والدمج يف امة واحدة
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 نظرية دوامة الصمت •
وهي ، ريات التى تؤكد عىل قوة وسائل اإلعالم يف تكوين الرأي العامتعد هذه النظرية واحدة من النظ 

وقد طورت هذه    .تهتم باإلضافة إىل النظريت  السابقت  برصد آثار وسائل اإلعالم عىل ا جتمع
عام  -Sabeth Noelle – Neumann, Eli )نيومان –إليزابيث نويل (النظرية الباحثة األ انية 

   .م١٩٧٤
تتدخل فيها عوامل نفسية ، عملية تكوين الرأي العام باعتبارها عملية دينامية) ننيوما(وترى 

باإلضافة إىل دور وسائل اإلعالم كدور محوري يف تكوين االتجاه السائد ، واجتماعية وثقافية وسياسية
، عالماإل  قد نادت بالعودة إىل قوة وسائل) وكانت إليزابيث نيومان. حول القضايا ا ثارة يف ا جتمع

ورأت أن لوسائل اإلعالم تأث ات قوية عىل الرأي العام تم التقليل من شأنها يف ا ايض بسبب قيود 
  .منهجية يف الدراسات اإلعالمية

  
  : متغ ات أساسية تساهم يف تأث  وسائل اإلعالم 
  : التأث  الرتاكمي من خالل التكرار -١ 

متشابهة ومتكررة حول موضوعات أو شخصيات اإلعالم إىل تقديم رسائل  حيث تميل وسائل
  .ويؤدي هذا العرض الرتاكمي إىل تأث ات عىل ا تلق  عىل ا دى البعيد، أو قضايا

  : الشمولية -٢ 
، وتهيمن عىل بيئة ا علومات ا تاحة، تسيطر وسائل اإلعالم عىل اإلنسان وتحارصه يف كل مكان

  .صعب الهروب من رسائلهامما ينتج عنه تأث ات شاملة عىل الفرد ي
  : التجانس -٣ 

ً مع ا ؤسسات التى ينتمون إليها مما يؤدي  ً وانسجاما ويعني أن ب  القائم  باالتصال اتفاقا
وتؤدي هذه العوامل السابقة إىل تقليل   إىل تشابه توجهاتهم والقيم اإلعالمية التى تحكمهم
ول القضايا ا ثارة وبالتايل تزداد فرصة فرصة الفرد ا تلقي يف أن يكون له رأي مستقالً ح

) نيومان( وتقرتح. وسائل اإلعالم يف تكوين األفكار واالتجاهات ا ؤثرة يف الرأي العام
الكتشاف قوة وسائل اإلعالم استخدام مجموعة من مناهج األبحاث تجمع ب  ا قاييس 

دام أسلوب تحليل ا حتوى فضال عن استخ،ا يدانية وا سحية للجمهور والقائم  باالتصال 
ويمكن استخدام هذه األساليب البحثية عىل فرتات ممتدة للكشف عن التأث  الرتاكمي لوسائل ،

  اإلعالم
 فروض نظرية دوامة الصمت   

وسائل اإلعالم ح  تتبنى آراء أو اتجاهات   تعتمد نظرية دوامة الصمت عىل افرتاض رئييس فحواه أن 
فإن معظم األفراد سوف يتحركون يف االتجاه الذي تدعمه وسائل اإلعالم ،لزمن معينة خالل فرتة من ا

   .وبالتايل يتكون الرأي العام بما يتسق مع األفكار التي تدعمها وسائل اإلعالم،
ً من أحدى   ً متسقا فقد الحظ بعض الباحث  أن وسائل االتصال الجماه ية تتخذا أحيانا جانبا

ً و ، القضايا أو الشخصيات  يؤدي ذلك إىل تأييد معظم األفراد لالتجاه الذي تتبناه وسائل اإلعالم بحثا
فأنهم يتخذون موقف ، أما األفراد ا عارض  لهذه القضية أو ذلك االتجاه . عن التوافق االجتماعي 

ً من العزلة االجتماعية  ً الضطهاد الجماعة وخوفا فة وبتايل إذا كانوا يؤمنون بآراء مخال،الصمت تجنبا
ويكونون أقل رغبة يف التحدث عن هذه ، فأنهم يحجبون آراءهم الشخصية،  ا تعرضه وسائل اإلعالم

  .اآلراء مع اآلخرين
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  : العوامل التي تجعل الناس يحرصون عىل إبداء وجهات نظرهم

  .باالنتماء إىل رأى الغالبية شعور الفرد -١ 
  .اء أكثر من الذين يختلفون معناا يل إىل التخاطب مع من يتفقون معنا يف اآلر -٢ 
  .إبداء رأيه الشعور بتقدير الذات يحث الفرد عىل -٣ 
الحوار  يميل األفراد من الرجال متوسطي األعمار من الطبقة الوسطى إىل -٤ 

  .وا شاركة بسهولة
ً  تشجيع معظم القوان  األفراد عىل إبداء آرائهم -٥  ، عندما يشعرون أنهم أكثر عددا

  .ن األغلبيةويمثلو 
  

   فكرة نظرية دوامة الصمت عند إليهوكاتز 
   .كل األفراد لهم آراء -١ 
الخوف من العزلة االجتماعية يجعل األفراد ال يعلنون عن آرائهم إذا ما أدركوا أن هذه -٢ 

  .اآلراء ال تحظى بتأييد اآلخرين
يقوم كل فرد بعمل استطالعات رسيعة  عرفة مدى التأييد أو ا عارضة للرأي الذي  - ٣   

  .يتبناه
تعد وسائل اإلعالم من ا صادر الرئيسية لنرش ا علومات وعرض اآلراء ونقل مناخ التأييد  -٤ 

  .أو ا عارضة
  .تقوم األطر ا رجعية األخرى بعملها-٥
ً ،ث بصوت واحدتميل وسائل اإلعالم ألن تتحد -٦  ً مايكون محتكرا   .غالبا
  .تميل وسائل إىل التحيز يف عرض اآلراء مما يؤدي إىل تشويه الرأي العام -٧ 
  يدرك بعض األفراد أو الجماعات أنهم مختلف  وغ  مسايرين لرأى األغلبية -٨ 

  
   :النقد ا وجه للنظرية 

 Silent مفهوم األقلية الصامتة أشارت بعض الدراسات االمب يقية األمريكية إىل أن -١ 
Minority   فقد أشارت إحدى الدراسات األمريكية إىل أن األقلية ا عارضة ،يفتقد إىل الدقة

لم تكن  ١٩٨٨يف حملة انتخابات الرئاسة األمريكية لعام) جورج بوش(النتخاب الرئيس 
  .تؤثر الصمت وعدم النقاش مع اآلخرين حول الحملة االنتخابية

عىل األقل يف ، بعض الباحث  يف افرتاض ا ضمون ا تسق وا تكرر لوسائل اإلعالميشك  -٢ 
ويصعب عىل وسائل اإلعالم ، وجود الديمقراطيات الغربية التى تتعدد فيها اآلراء وا صالح

ً من القضايا ا ثارة لفرتة زمنية طويلة ً وثابتا   .أن تتبنى اتجاها واحدا
ً رأى األغلبية ا زيفة ، لرضورة عن رأى األغلبيةوسائل اإلعالم ال تعرب با -٣  بل تعكس أحيانا

  .التى تروج لها
من الصعب تفس  عملية تكوين الرأي العام بمعزل عن دور ا علومات التى يحص  -٤ 

  .عليها الفرد عن البيئة السياسية واالجتماعية ا حيطة
شارت إىل أن هذه النظرية مازالت وأ،بعض االنتقادات السابقة) إليزابيث نيومان( وقد أقرت 

  .يف حاجة إىل التحقق من صحتها من خالل إجراء ا زيد من البحوث يف بيئات مختلفة
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  نظرية ترتيب األولويات •
  ).أي بعيدة ا دى يف التأث (   .تعترب هذه النظرية من نظريات التأثر  ا عتدلة

هاها يوحي إليك بمعناها الرتاتبي   ).قل أهميةاألهم فاأل (   مسمّ
  اسمها مأخوذ من جدولة األعمال

  )التأط  واإلبراز( تدعمها نظريتا 
  

 ماذا تفرتض النظرية ؟
وإنما ، تفرتض أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم جميع ا وضوعات والقضايا التي تقع يف ا جتمع

ها بشدة والتحكم يف يختار القائمون عىل وسائل اإلعالم بعض ا وضوعات التي يتم الرتكيز علي
بحيث تصبح هذه ا وضوعات أهم بكث  مما ال تطرحه وسائل اإلعالم من ، طبيعتها ومحتواها
 .موضوعات أخرى

 
 أصول النظرية

 )ترتيب األولويات(ترجع أصول النظرية لبحوث 
 م١٩٢٢من خالل كتابه الرأي العام ) ليب مان(إىل 

ء الصورة الذهنية لدى الجماه  وتقدم يف كث  من االحيان أن وسائل االعالم تساعد يف بنا: حيث يرى 
وتعمل الوسائل عىل تكوين الرأي العام من خالل تقديم ، تقدم بيئات زائفة يف عقول الجماه 

  .القضايا التي تهم ا جتمع
 

Zooom  in 
 وحدة يف تركز هذه النظرية عىل أن بمقدور وسائل اإلعالم تغي  االتجاهات حسب نموذج اآلثار ا

 .وقد تم تجاهل هذه النظرية يف األربعينات والخمسينات من القرن العرشين. دراسات اإلعالم ا بكرة
  

 منحى امربيقي
 :ويرجع الفضل إىل 

 )مكومبيس وشاو(الثنائي 
 ،يف إجراء أول اختبار امربيقي لنظرية األجندة

إال أنه يفرتض أن تقوم ، دة االتجاهات فبينما قد  يكون لوسائل اإلعالم تأث  محدود عىل نوع أو ش
ويكون لتلك الوسائل تأث  عىل شدة االتجاهات نحو ، الوسائل بتحديد األولويات للحمالت السياسية

 .القضايا السياسية ا ثارة
 

 :العوامل ا ؤثرة يف وضع األولويات 
 :طبيعة القضايا/ ١

  ملموسةملموسةملموسة وغ        
 :أهمية القضايا /٢

ً كب ا لدى الجماه  مثل ، بها ويقصد   ..التلوث واإليدز: تلك القضايا التي تسبب هاجسا
 بعكس القضايا التي ال تكون ذات تهديد مبارش
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 ...كاالحتباس الحراري وانقراض أنواع من الحيوانات النادرة
 :الخصائص الديموغرافية/٣

 . ثارة عرب وسائل اإلعالميرى بأن متغ  التعليم يلعب دور يف تحديد القضايا ا) ويتني(
 .يريان عدم وجود ارتباط ب  ا تغ ات الديموغرافية) شاو ومارتن(
اوي(  .يف دراستيهما يوافقان ما ذكره شاو ومارتن) بسيوني ومكّ

 :االتصال الشخيص /٤
تستطيع االتصاالت الشخصية تقرير تأث  وضع األولويات للقضايا التي تحظى بتغطية 

 م ١٩٨٧) دراسة موتز(مثال ذلك ..إعالمية مكثفة
الخاصة بإدراك الجمهور لقضية ا خدرات بوصفها قضية شخصية أو مشكلة 

 .اجتماعية
  :توقيت إثارة القضايا/٥

أشارت دراسات عديدة إىل أن وسائل اإلعالم تقوم بدورها يف ترتيب األولويات أيام 
 .االنتخابات بشكل أقوى من أالوقات األخرى

 :ا ستخدمةنوع الوسيلة 
أشارت أكثر الدراسات أن أخبار التلفزيون ذات تأث  محدود عىل وعي الناس بالقضايا 

 .االجتماعية
من هذه الدراسات إىل أن الصحف والتلفزيون لها ) م١٩٩٧خالد صالح الدين (ويخلص 

 تأثرات فعالة ولكن التلفزيون تاث ه عىل ا دى القص 
 .عىل ا دى الزمني البعيديف ح  أن الصحف تأث ها أقوى 

  : األولويات لوضع الزمني ا دى
 ا دى يكون عام بوجه ولكن،  للتأث  طويال أو قص ا زمنا تفرض قد ا ثارة القضية طبيعة أن

  .الصحف يف منه أقرص التلفزيون يف األولويات لوضع الزمني
  

 :التالية النقاط يف النظرية هذه مفهوم يتلخص
o وإعطائه مع  شخص أو مع  موضوع عىل اإلعالم وسائل تركيز أن  ً ً  حيزا  لدى يدل  كب ا

ً  يجعله ما األهمية من له الشخص أو ا وضوع أن عىل الجمهور  يف بكثرة أو باستمرار حارضا
 أهمية أو حضور لهم ليس اآلخرين األشخاص أو األخرى ا وضوعات وأن اإلعالم وسائل

  .للجمهور
o تلك  تضخيم إىل فقط يؤدي ال محددين وأشخاص معينة قضايال اإلعالم وسائل إبراز إن 

ً  كله لذلك إن بل... أهم قضايا حساب عىل القضايا  .األمة بقضايا العام الوعي عىل بعيدة آثارا
o عىل الجمهور  لدى ا عرفية الحصيلة قرص خالل من الناس عىل اإلعالم وسائل تأث  أن 

 ،العاطفية وا وضوعات  والرتفيهية الرياضية مجالربا الغالب يف تتعدى ال محددة مسائل
  الهامشية ا جتمع   ا نتجة وغ  عنارص من له مزيفة قدوات وتقديم

o أساس عىل اإلعالم وسائل له تقدمها التي اإلعالمية ا واد استهالك عىل الجمهور إدمان أن 
 أوجه من وجه فهذا، ا واد تلك   عليه تشتمل بما وتأثره تشكيله إىل يؤدي قد ،هي ترتيبها
 .اإلعالم لوسائل الرتاكمي التأث 
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  نظرية الغرس الثقافي •
  

   : مفهوم الغرس: أوالً 
لوسائل (يمكن وصف عملية الغرس بأنها نوع من التعلم العريض الذي ينتج عن التعرض الرتاكمي 

قع االجتماعي خاصة التلفزيون حيث يتعرف مشاهد التلفزيون دون وعي عىل حقائق الوا) اإلعالم
وعملية ، لتصبح بصفة تدريجية أساسا للصور الذهنية والقيم التي يكتسبها عن العالم الحقيقي

ولكنها جزء من عملية ، الغرس ليست عبارة عن تدفق موجة من تأث ات التلفزيون إىل جمهور ا تلق 
لة العمرية فإن تأث  وفيما يتعلق با رح. مستمرة وديناميكية للتفاعل ب  الرسائل والسياقات

التلفزيون يكون أكرب عىل الصغار يف الجماعات واألرس غ  ا تماسكة أو ب  األطفال الذين يقل لديهم 
وكذلك ب  الجماعات الهامشية أو األقليات أو ب  من يصورهم ، االنتماء إىل األرسة أو الجماعة

  .التلفزيون ضحايا
  

 ً    : مفهوم نظرية الغرس الثقايف: ثانيا
  هذه النظرية تعلقت بوسيلة التلفزيون لدراسة العنف و الجر يمة يف ا ضام  التلفزيونية

 و تطورت و نتج عنها ان اكتشف ان الفرد الذي يتعرض للتلفزيون تنغرس فيه قيم و تصورات
ه عن تجعله يتبناها و يظن انها فعال ما يحدث بالواقع و بالتايل تنغرس فيه ال شعوريا فإذا سألنا

و ا تلقي . ظاهرة ما يكون تفس ه و نظرته حسب ما يتلقاه من التلفزيون و مغايرة تماما للواقع 
بتقبل ما يبث له عىل أنه تعب  حقيقي للواقع، لكونه غ  واع بعملية صنع هذا الواقع، بل إن وعيه ال 

 . زيتعدى الشعور بالتسلية، وذلك بقضاء الساعات الطويلة أمام شاشة التلفا
ونظرية الغرس الثقايف هي نظرية إجتماعية تهدف إىل دراسة تأث  التلفزيون عىل األمريك  وكان هذا 

 وضعها مجموعة من العلماء ولكن مؤسسها الرئييس هو جورج. يف الستينات و السبعينيات 
وع هذا ويعتقد صاحب هذه النظرية أن الناس يف ا جتمعات الغربية إنما هم أرسى الواقـع ا صن

وأنهم يترصفون ويعيشون عىل واقع غ  الواقع الحقيقي بكل ما ينبت من تعقيدات من مثل هذا 
  التباين

  
  : مفاهيم مرتبطة بالنظرية: ثالثا 

   )مفهوم االتجاه السائد(
يقصد باالتجاه السائد التجانس ب  األفراد ذو درجة الكثافة الواحدة يف اكتساب الخصائص 

و . ة للمجتمع التي يقدمها التلفزيون كقناة ثقافية حديثة و الصور التي يراهاالثقافية ا شرتك
بالتايل يمكن الكشف عن التباين يف إدراك العالم الخارجي ب  الذين يشاهدون التلفزيون 

بدرجة أقل و ب  الذين يشاهدونه بكثافة كب ة و بالتايل فإن االتجاه السائد عبارة عن نسيج 
القيم و ا مارسات التي يقدمها التلفزيون يف صور مختلفة و يتوحد معها  من ا عتقدات و

كثيفو ا شاهدة و ال تظهر بينهم الفروق كب ة يف اكتساب هذه الصور أو األفكار باختالف 
و بالتايل فإن االتجاه السائد يش  إىل سيطرة التلفزيون . خصائصهم االجتماعية أو السياسية

كار بشكل يجعل الفوارق أو االختالفات تقل أو تخفي ب  الجماعات يف غرس الصور و األف
  . ذات الخصائص ا تباينة
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و يش  أيضا إىل االتساق ب  االتجاهات و السلوك الذي يمكن أن يقوم بتأث  التلفزيون أكثر 
  .من وسائل أو عوامل مؤثرة أخرى

    
  )مفهوم الصدى أو الرن (

التأث ات ا ضافة للمشاهدة بجانب الخربات األصلية ا وجودة يقصد بالصدى أو الرن  تلك 
وبذلك فإن ا شاهدة يمكن أن تؤكد هذه الخربات من خالل استدعائها . فعال لدى ا شاهدين

و . بواسطة األعمال التلفزيونية التي يتعرض لها األفراد أصحاب هذه الخربات بكثافة أعىل
ة إدراك العنف يف األعمال التلفزيونية و وصف العالم ركز ج بنر يف هذا ا جال عىل زياد

الخارجي به لدى ا شاهدين الذين يعيشون يف ظروف عنف غ  عادية و يتعرضون 
  .للتلفزيون بكثافة أعىل

و هذه النتيجة أكدتها أيضا الدراسات النفسية حيث انتهت إىل أن التلفزيون يؤثر يف مجال 
  . بكر للعدوانية و لكن بطرق مختلفةالعدوانية عىل من لهم ا يل ا 

  
 ً   : تأث ات مشاهدة التلفزيون يف ا جاالت ا ختلفة: رابعا

ً عن  ً مختلفا ً خاصا جاءت نظرية الغرس لتؤكد أن التلفاز يصنع  شاهديه عىل ا دى الطويل واقعا
ملون معه الواقع الحقيقي وأن ا شاهدين يحكم التصاقهم بربامجه يصدقون هذا الواقع ويتعا

 . باعتباره حقيقة
  : وأثبتت الدراسات أن التلفزيون له تأث ات عىل مجاالت عدة من هذه ا جاالت

فقد عمل الكث  من أفراد ا جتمع وعائالته عىل إعادة نظام حياتهم اليومية : تأث ه عىل الوقت – ١  
وا جتمعات فقد جاء  بناء عىل برامج التلفاز وتكاد تكون هذه ظاهرة يف كث  من البلدان

من العائالت األمريكية اعرتفت بأنها غ ت مواعيد النوم % ٦٠يف بعض الدراسات أن 
  من العائالت غ ت مواعيد تناول الطعام% ٥٥بسبب برامج التلفاز كما أن 

التلفاز جذب األطفال للجلوس يف منازلهم وبالتايل عدم  : تأث ات عىل النشاطات الرتبوية – ٢  
ستهم للعب خارج ا نزل أو ممارسة القراءة أو الهوايات ا عتادة لديهم بل ساعدت ممار 

مما يدل عىل أثر التلفاز عىل جانب % ٥٢عىل انرصاف األطفال عن أصدقائهم بنسبة 
مهم وهو الجانب الرتبوي عن طريق ا مارسة وتبادل الخربات وا علومات ومعاني األخذ 

   والعطاء
تعترب فرتة الطفولة ومرحلة الشباب من أهم مراحل التحصيل  : التحصيل العلميالتأث  عىل  - ٣  

ً تقبل  العلمي حيث تمثل هذه ا رحلة طالب ا دارس ومعاهد التعليم، وهذه الفئات أيضا
عىل مشاهدة التلفاز بصورة واضحة وقد تكون هذه ا شاهدة يف أوقات عىل حساب 

واجبات ا درسية وما لم يتوفر رعاية منزلية أوقات ا ذاكرة واسرتجاع الدروس وال
وإرشاد تربوي فإن هذه ا شاهدة وال شك ستكون عىل حساب ما ينبغي عىل الطالب من 

تحصيل علمي ، ولعله من ا فيد اإلشارة إىل أن مثل هذا النوع من التأث  قد يكون 
ً فيدفع الطالب إىل الحرص إلنهاء واجباته ا درسية قبل بد اية البث أو الربامج ايجابيا

ً يف تنظيم وقته فال  ً كان يحدث للطالب ارتباكا التي يفضلها، كما قد يكون كان سلبيا
   . يستطيع أن يحقق التوفيق ب  مذاكرته ورغبة يف ا شاهدة

  



  أسامۀ بن مساعد المحیا: جمع وتنسیق     ت التأثیر االعالمیۀنظریا

   

 28 

   ماذا تفرتض النظرية ؟؟؟: خامسا 
كثيفو (زيونية و تفرتض النظرية أن األشخاص الذين يشاهدون كميات ضخمة من الربامج التلف

يختلفون يف إدراكهم للواقع االجتماعي عن أولئك الذين يشاهدون كميات قليلة من الربامج ) ا شاهدة
ً ، )قليلو ا شاهدة(أو ال يشاهدون  ويرى واضعو النظرية أن وسائل االتصال الجماه ية تحدث آثارا

ون لتلك الوسائل لفرتات طويلة خاصة هؤالء الذين يتعرض، قوية عىل إدراك الناس للعالم الخارجي
 ومنتظمة

و خلصت النظرية إىل أن الذين يشاهدون التلفزيون بكثافة فإنهم يعتقدون أن ما يشاهدونه من 
    . خالل التلفزيون من واقع وأحداث وشخصيات فإنها تكون مطابقة  ا يحدث يف الحقيقة ويف الحياة

  
    : تــلخيــص للنظرية

درة عىل التأث  يف معرفة األفراد و إدراكهم  ا يحيط بهم بدرجة أن وسائل االعالم قا  -١
  . كب ة

ان زيادة التعرض لوسائل االعالم تؤدي إىل اكتساب ا تلقي أو ا شاهد مجموعة من   -٢
ا عاني و ا عتقدات واألفكار و الصور الرمزية والتي تشكل لهم واقع رمزي يختلف 

  . اعيةعن الواقع الفعيل يف البيئة اإلجتم
وكل الذي سبق يعني أن وسائل اإلعالم تستطيع أن تغرس يف أذهان ا شاهدين   -٣

   .ووعيهم أفكار معينة بحيث يحل واقع التلفزيون محل الواقع الفعيل او الطبيعي
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 نظرية االعتماد •
تكمن قوة وسائل اإلعالم يف سيطرتها عىل مصادر معلومات يعتمد عليها األفراد وا جموعات 

وعالقة االعتماد هذه ليست ذات اتجاه واحد ، وإنما . نظمات والنظم االجتماعية لتحقيق أهدافهم وا 
  . تعتمد وسائل اإلعالم أيضا عىل ا صادر التي يسيطر عليها اآلخرون 

فالحكومات الحديثة التي ترغب يف االتصال بمواطنيها ، وا ؤسسات التي ترغب يف االتصال    
  ، ال يستطيعون االعتماد عىل االتصال الشخيص بشكل وحيد أو أسايس ، لكي بعمالئها ا حتمل

وهكذا فإن . يصلوا إىل مالي  األفراد ، وآالف  الجماعات وا نظمات التي يرغبون يف الوصول إليها 
النظم السياسية واالقتصادية والنظم األخرى يف ا جتمعات الحديثة تعتمد عىل وسائل اإلعالم لعمل 

ويف نفس الوقت تتحكم وسائل اإلعالم يف ا علومات وموارد . ربط أو االتصال بالجمهور ا ستهدف ال
  . االتصال التي تحتاجها ا نظمات السياسية لكي تؤدي وظائفها بكفاءة يف ا جتمعات الحديثة ا عقدة 

  
ً تعتمد عىل ً ، فهي أيضا موارد تتحكم فيها  ومن ناحية أخرى فإن وسائل اإلعالم ليست قوية تماما

 ً ويمكن وصف . النظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية األخرى لكي تمارس عملها بكفاءة أيضا
فوسائل اإلعالم وا نظمات األخرى يف ا جتمع ال تستطيع العمل “ االعتماد ا تبادل “ ذلك بمفهوم 

 ً   بكفاءة بدون االعتماد عىل بعضها بعضا
اد ا تبادل من خالل رشح مخترص للعالقة ب  وسائل اإلعالم والنظم وسوف نعرض لهذا االعتم

  . االقتصادية والسياسية يف ا جتمع األمريكي 
  

 : عالقة وسائل اإلعالم بالنظام االقتصادي 
  : يعتمد النظام االقتصادي يف ا جتمع االمريكي عىل وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف اآلتية 

  . لخاصة با رشوعات الحرة الرأسمالية ترويج وتدعيم القيم  ا -١
تأسيس وصيانة العالقة ب  ا نتج أو البائع وا ستهلك أو ا شرتي ، إلبالغ ا ستهلك  -٢

  . عن ا نتجات ا تاحة ، وتحفيزه عىل الرشاء أو استخدام الخدمة 
التحكم وكسب الرصاعات الداخلية مثل التي تحدث ب  اإلدارة واالتحادات ، أو  -٣

ً للمؤسسات االقتصادية الرص    . اع مع ا نظمات الخارجية ، أو أي موقف يكون تهديدا
  

  : وتعتمد وسائل اإلعالم عىل النظام االقتصادي لتحقيق األهداف التالية 
  . الربح من عائد اإلعالنات   -  أ
خالل امتالك منتجات  التطوير التكنولوجي لتقليل النفقات والتنافس بفعالية من  -  ب

 ً   . أكثر تقدما
التوسع يف ا رشوعات اإلعالمية للوصول إىل جماه  أكرب وتحقيق عائد أعىل ،   -  ت

ويتطلب ذلك الحصول عىل خدمات البنوك والتمويل ، والتعامل مع التجارة 
  . الخارجية 

  
  

 : عالقة وسائل اإلعالم بالنظام السيايس  
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  : تية يعتمد النظام السيايس  عىل موارد  وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف اآل 
الحرية ـ ا ساواة ـ إطاعة القوان  ـ : زيادة وتدعيم القيم وا عاي  السياسية مثل  -١

  . التصويت االنتحابي 
الحفاظ عىل النظام السيايس وتحقيق التكامل االجتماعي ، من خالل بث روح  -٢

  . اإلجماع ، وتكوين الرأي العام 
الحماس للحرب : ة األساسية مثل لتنفيذ األنشط citizenryتدعيم الشعور با واطنة  -٣

  . ، او ا شاركة يف التصويت االنتخابي 
رصاعات األحزاب : التحكم وكسب الرصاعات التي تقع داخل السيادة السياسية مثل  -٤

النظام الديني : ، أو الرصاعات ب  النظام السيايس ونظم اجتماعية أخرى مثل 
  . للفصل ب  الدين والدولة 

  
  : تمد وسائل اإلعالم عىل النظام السيايس لتحقيق األهداف التالية ومن جانب آخر تع

حماية التعديل األول من : اكتساب الحماية الترشيعية والقضائية والتنفيذية مثل  -١
  . الدستور األمريكي لوسائل اإلعالم 

عقد ا ؤتمرات : الحصول عىل معلومات رسمية وغ  رسمية لتغطية األخبار مثل  -٢
لحصول عىل ترصيحات بشأن األوضاع السياسية واالقتصادية الصحفية ، وا
  . واالجتماعية 

  .تحقيق عائد من اإلعالنات السياسية يف أوقات االنتخابات  -٣
  

ومع ذلك يمكن أن يحدث الرصاع ب  النظام السيايس  ووسائل اإلعالم بسبب رغبة الحكومات يف 
وسائل اإلعالم عليها ، وإخفاء الفساد فرض رقابة عىل النرش ، ورسية ا علومات لعدم حصول 

  . السيايس 
  

  : االعتماد ا تبادل ب  األفراد ونظم وسائل اإلعالم  
إن األفراد مثل النظم االجتماعية ، يقيمون عالقات اعتماد عىل وسائل اإلعالم ، ألن األفراد توجههم 

ئل اإلعالم، ويعتمد األفراد األهداف ، وبعض أهدافهم تتطلب الوصول إىل مصادر تسيطر عليها وسا
  : عىل وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف التالية 

معرفة الذات من خالل التعلم والحصول عىل الخربات ، الفهم االجتماعي : الفهم مثل  -١
  . من خالل معرفة األشياء عن العالم أو الجماعة ا حلية وتفس ها 

ما ذا تشرتي ؟ وكيف ترتدي  أن تقرر: ويشتمل عىل توجه العمل مثل : التوجيه  -٢
الحصول عىل دالالت عن : ثيابك ؟ وكيف تحتفظ برشاقتك ؟ وتوجيه تفاعيل مثل 

  . كيفية التعامل مع مواقف جديدة او صعبة 
الراحة واالسرتخاء واالستثارة والتسلية : وتشتمل عىل التسلية ا نعزلة مثل : التسلية  -٣

او االستماع إىل ا وسيقى مع األصدقاء ، أو الذهاب إىل السينما ، : االجتماعية مثل 
  . مشاهدة التلفزيون مع األرسة 
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ومع ذلك ينبغي أال نبالغ يف أهمية وسائل اإلعالم للفرد ، فهي تجعل بالفعل أهداف الفهم والتوجيه 
ة والتسلية أكثر سهولة ولكنها ليست الوسيلة الوحيدة لبلوغ هذه األهداف ، فاألفراد يتصلون يف نهاي
األمر بشبكات داخلية من األصدقاء واألرسة ، وكذلك بنظم تربوية وسياسية وغ ها ، تساعد الناس 

ً عىل بلوغ أهدافهم    . أيضا
ولكن تكمن قوة وسائل اإلعالم يف السيطرة عىل مصادر معلومات معينة تلزم األفراد لبلوغ أهدافهم 

  . الشخصية 
عالم تتصور عملية نفسية إدراكية تزيد من احتماالت أن إن نظرية االعتماد الفردي عىل وسائل اإل 

  . يتأثر ا رء بمحتويات معينة يف وسائل اإلعالم 
  

  : آثار االعتماد عىل وسائل اإلعالم 
مجموعة اآلثار التي تنتج عن اعتماد األفراد عىل وسائل “ ساندرابول  “ و “ ملف  ديفل  “ يرصد  

  .اآلثار ا عرفية ، واآلثار  الوجدانية ، واآلثار السلوكية  : ية هي اإلعالم من خالل ثالث فئات أساس
  

  :اآلثار  ا عرفية :  أوالً 
  . الغموض هو عبارة عن مشكلة نقص يف ا علومات : الغموض  -١
  .مساهمة وسائل االعالم يف تكوين االتجاهات نحو قضايا معينة : تكوين االتجاه  -٢
عالم دورها يف ترتيب اولويات الجمهور يف القضايا تلعب وسائل اال : ترتيب األولويات  -٣

  .البارزة 
  .االرسة او الدين او السياسة : ويتم تنظيم هذه ا عتقدات يف فئات : اتساع ا عتقدات  -٤
األمانة الحرية : تقوم وسائل االعالم بدور كب  يف توضيح أهمية القيم مثل : القيم  -٥

  .ا ساواة 
  

 ً   : اآلثار الوجدانية : ثانيا
ا شاعر أو العطف ، ويمكن التعرف عىل آثار : ترتبط العمليات الوجدانية ببعض ا صطلحات مثل 

: هذه اآلثار الوجدانية يف “ ديفل  وروكيتش “ وسائل اإلعالم عىل الوجدان وقياس هذه اآلثار ، ويحدد 
  . ب الفتور العاطفي أو الالمباالة ، والخوف والقلق ، والدعم ا عنوي واالغرتا

  : الفتور العاطفي  -١
يفرتض أن كثرة التعرض للعنف يف وسائل اإلعالم يؤدي إىل الشعور بالتبلد أو 

  . الالمباالة 
  : الخوف والقلق  -٢

عندما تعرض وسائل اإلعالم أحداث العنف والرعب والكوارث واالغتياالت ، فإنها 
  . تث  مشاعر الخوف لدى ا تلق  

  :الدعم ا عنوي واالبتكار  -٣
من ب  التأث ات الوجدانية لوسائل اإلعالم رفع الروح ا عنوية لدى ا واطن  أو 

ويالحظ أن اغرتاب الفرد يزداد ح  ال يجد معلومات من . تزايد شعورهم باالغرتاب 
  .وسائل اإلعالم 
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 ً   : اآلثار السلوكية : ثالثا
ً لديفلور وروكيتش ت يف سلوك  تنحرص اآلثار السلوكية ال عماد الفرد عىل وسائل اإلعالم ـ و  فقا

  : أساسي  هما 
  : التنشيط  -١
التنشيط يعني قيام الفرد بعمل ما نتجية التعرض للوسيلة اإلعالمية ، وهو ا نتج    

  : النهائي لربط اآلثار ا عرفية والوجدانية ، وقد يتمثل هذا التنشيط يف 
 ساواة ب  الجنس  ، أو اإلقالع عن اتخاذ مواقف مؤيدة  طالبة ا رأة بحقوقها ، وا

  . التدخ  
  : الخمول  -٢

الخمول يعني عدم النشاط وتجنب القيام بالفعل وقد يتمثل الخمول يف العزوف     
عن ا شاركة السياسية ، وعدم اإلدالء بالتصويت االنتخابي ، وعدم ا شاركة يف 

  . األنشطة التي تفيد ا جتمع 
  

  لنظرية االعتماد عىل وسائل االعالم النموذج ا تكامل 
  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  
  

  :ويمكن تلخيص العالقات التي يرمز لها النموذج عىل النحو التايل 
  

ينشأ تدفق األحداث من ا جتمع الذي يضم مجموعة من النظم االجتماعية التي يحكمها : أوالً 
النظم االجتماعية ووسائل الوظيفة البنائية ، وتحدث عالقات اعتماد متبادلة ب  هذه 

  .    اإلعالم
 ً ً ، وهي التي : ثانيا ً وسلبيا تؤثر عنارص الثقافة والبناء االجتماعي للمجتمع عىل وسائل اإلعالم إيجابيا

األهداف ، وا وارد ، والتنظيم ، والبناء ، : تحدد خصائص وسائل اإلعالم التي تتضمن 
ص يف وظائف تسليم ا علومات التي يتحكم فيها وتتحكم هذه الخصائ. والعالقات ا تبادلة 

عدد الوسائل اإلعالمية ا تاحة ، ودرجة مركزيتها ، ويؤثر ذلك بالتايل عىل األنشطة التي 
  . تمارسها وسائل اإلعالم أو ما يطلق عليها سياسات التشغيل 

لفروق الفردية ، كذلك تؤثر عنارص الثقافة وبناء ا جتمع عىل األفراد ، يساهم ذلك يف تشكيل ا
ً عىل خلق . والفئات االجتماعية ، والعالقات االجتماعية  ويعمل النظام االجتماعي أيضا

  الحاجة إىل الفهم والتوجيه والتسلية : حاجات لألفراد مثل 
ويحدد االعتماد ا تبادل ب  النظم االجتماعية ونظم وسائل اإلعالم عىل كيفية تطوير الناس      

وسائل اإلعالم إلشباع حاجاتهم النفسية واالجتماعية ، مما يخلق التنوع يف اعتمادهم عىل 
  . تأث ات وسائل اإلعالم عىل األفراد 

  ً تقوم وسائل اإلعالم بتغطية األحداث التي تقع داخل النظم االجتماعية ا ختلفة ، ومن : ثالثا
عض القضايا وا وضوعات األشخاص داخل هذه النظم ، وتنتقى وسائل اإلعالم الرتكيز عىل ب

  . التي تشكل وسائل اإلعالم ا تاحة للجماه  
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 ً العنرص الرئييس يف هذا اإلطار ا تكامل هو األفراد كأعضاء يف الجمهور ا تلقي لوسائل اإلعالم : رابعا
، هؤالء األفراد لديهم بناء متكامل للواقع االجتماعي تم تشكيله عرب التنشية االجتماعية 

م واالنتماء إىل جماعات ديموغرافية ،وعوامل التكيف االجتماعي والتعليم واالنتماء إىل والتعلي
جماعات ديموغرافية ، وعوامل  التكيف االجتماعي ، والخربة ا بارشة ، ويستخدم هؤالء 

االفراد وسائل اإلعالم ال ستكمال بناء الواقع االجتماعي الذي ال يدركونه بالخربة ا بارشة ، 
م عالقات االعتماد ا تبادل ب  وسائل اإلعالم والنظم االجتماعية األخرى يف تشكيل وتتحك

  . رسائل ا علومات للجماه  
 ً ً لألفراد ، ويلبي حاجاتهم وتطلعاتهم قبل : خامسا ً ومفهوما ح  يكون الواقع االجتماعي محددا

ر سوى تدعيم ا عتقدات استقبال الرسائل اإلعالمية ، لن يكون لرسائل اإلعالم تأث  يذك
  . والقيم وأنماط السلوك ا وجودة بالفعل 

وعىل النقيض ، ح  ال يكون لدى اإلفراد واقع اجتماعي حقيقي يسمح بالفهم والتوجيه 
والسلوك ، فإنهم يعتمدون عىل وسائل اإلعالم بقدر أكرب لفهم الواقع االجتماعي ، وبالتايل 

لذلك يجب األخذ يف االعتبار . ا عرفة واالتجاهات والسلوك  يكون لهذه الوسائل تأث  أكر عىل
درجة اعتماد األفراد عىل وسائل اإلعالم للحصول عىل ا علومات كوسيلة للتنبؤ بآثار هذه 

  .الوسائل عىل األفراد 
 ً تتدفق ا علومات من وسائل اإلعالم لكي تؤثر يف األفراد ، ويف بعض الحاالت تتدفق : سادسا

ً من األفراد لكي تؤثر يف وسائل اإلعالم ن ويف ا جتمع ككل ، ويتخذ  ذلك ا علوما ت أيضا
  : مثل .. بعض االشكال 

االعرتاض الجماه ي الذي يزيد من مستوى الرصاع يف ا جتمع ، أو يؤدي إىل تكوين جماعات 
لنظم مث هذه األحداث قد تؤدي إىل تغي ات يف طبيعة العالقات ب  ا. اجتماعية جديدة 

تمرير قوان  جديدة يتم تصميمها لتغ  سياسات : االجتماعية ، ونظم وسائل اإلعالم ، مثل 
  . تشغيل وسائل اإلعالم 
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 نظرية التماس المعلومات ومعالجها •
 

  : النظرية / تمهيد 
نية ارض الواقع وعادة ألتمثل النظرية يف العلوم اإلنساالة بطريقة علمية وتجربتها عىل هي دراسة ح

  التدريب عىل التنظيم حقيقة ثابتة وغ  قابلة للنزاع أنما تكون هذه النظرية 
عند وضعها يف ميدان العمل  هي محاوالت قام بها درا ساو أكثر ووجدت هذه ا حاوالت استجابة    

ً  الفتم أطالق مسمى النظرية عليها وهي    .تمثل الحقيقة ا طلقة والكاملة أبدا
 

    : تعريف النظرية 
تقوم هذه النظرية عىل دراسة سلوك الفرد يف بحثه عن ا علومات من ا صادر ا تنوعة وهي تستهدف 

     متلقي االتصال بدالً من القائم باالتصال وبهذا تدخل هذه النظرية تحت 
للتحقق من صحتها يف إنحاء عديدة التصال وهي مازالت تحت التجربة نظريات ا عرفة من وسائل ا   

وجود محفزات ومنبهات تدفع الفرد اىل البحث عنه ا علومات  لم وتبني هذه النظرية عىلمن العا
  .ا وقف الجديد بهدف القدرة عىل التعامل مع  مشكلة ما أو تعزيز معلومات سابقة  واجه

  
   :   كيفية التطبيق للنظرية 

يفها ثم تحليلها يقوم الفرد بالبحث ا جازف من مصدر أو عدة مصادر ثم يقوم بجمعها وتصن
 غ  كذلك يجدد أنواع ا صادر ا مكنة مثل الكتب والخرباء يف ا جال أو. السابقة   وربطها بالخربة

التوقف وهي الرسمية مثل اإلقران والجماعات ا رجعية وتأتي بعد هذه ا راحل مرحلة تحديد نقطة 
الجديدة او  ماتار ا راجعة للمعلو دائرة السعي يف طلب ا علومات ويتخذ قر  التي يقرر فيها الفرد

    . ا علومات من أجل االثبات او التغ  
 

 : ا ؤثرات عىل نظرية التيماس ا علومات ومعالجتها 
ا علومات ومثال ذلك  الفرد لوسائل االتصال من اجلينبة ا جتمع يف كيفية استخدام   -١

ريقة شخص أخر يف غرب عن معلومات بطورباء الغربية اليمكن إن يبحث شخص يف ا
  إفريقيا أووسط أسياء 

ا علومات ومثال ذلك من االتصال من اجل الحصول عىل  كيفية اختيار اإلفراد لوسائل  -٢
يفضل الصحف اومحركات البحث ولذا سوف  إلذاعة او التلفزيون وهناك اخر يفضل ا

     . كال الطرف   تختلف النتائج عند
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 مي نظرية تحليل اإلطار اإلعال •
حيث تسمح ،واحدة من الروافد الحديثة يف دراسات االتصال ) تحليل اإلطار اإلعالمي (تعد نظرية 

للباحث بقياس ا حتوى الضمني للرسائل اإلعـالمية التي تعكسها وسائل اإلعالم وتقدم هذه النظرية 
ً منتظما لدور وسائل اإلعالم يف تشكيل األفـكار واالتجاهات حيال القض ايا البارزة وعـالقة تفس ا

  .ذلك باستجابات الجمهور ا عرفية والوجدانية لتلك القضايا
 

وإنما تكتسب مغزاها ، حيث تفرتض هذه النظرية أن األحداث ال تنطوي يف حد ذاتها عىل مغزى مع 
ً من االتساق من خالل الرتكيز عىل  من خالل وضعها يف إطار يحددها وينظمها ويضفي عليها قدرا

 . وانب ا وضوع وإغفال جوانب أخرى بعض ج
  

 فاإلطار اإلعالمي هو تلك الفكرة ا حورية التي تنتظم حولها األحداث الخاصة بقضية معينه 
 ً واإلطار اإلعالمي لقضية ما يعني انتقاء متعمد لبعض جوانب الحدث أو القضية وجعلها أكثر بروزا

  .ا وتقييم إبعادها وطرح حلول مقرتحة بشأنها يف النص اإلعالمي  واستخدام أسلوب وتحديد أسبابه
  
  

 ويحدد انتيمان أربع وظائف لتحليل اإلطار اإلعالمي هي
  .تحديد ا شكلة أو القضية بدقة -١
  تشخيص أسباب ا شكلة  -٢
  وضع احكام اخالقية -٣
  اقرتاح سبل العالج -٤

  
  وفق مستوي  أساسي   ويش  انتمان إىل إمكانية تناول األطر اإلعالمية 

  تحديد مرجعية تساعد يف عملية تمثيل ا علومات واسرتجاعها من الذاكرة: ستوى األول ا 
  .يتعلق بوصف السمات التي تمثل محور االهتمام يف النص االعالمي: ا ستوى الثاني

  
  ويتضمن تحليل اإلطار اإلعالمي ثالثة مكونات أساسية هي 

  للقصة اإلخبارية) الشكيل(البناء الرتكيبي  -١
  ا حورية الفكرة -٢
  االستنتاجات الضمنية -٣

  
  :يجب التفريق ب  نمط  أساسي  لألطر االعالمية هما

اإلطار ا حدد ا رتبط بوقائع ملموسة وهو يركز عىل رشح القضايا ا ثارة من خالل طرح نماذج 
  انفجار مبنى –حادث اغتيال :مثل  ملموسة ووقائع محددة

  .يف سياق مجرد أو يتسم بالعمومية  يعالج القضايا ا ثارة االطار العام وهو عىل العكس من السابق
او ا تغ ات ، او بسبب التغ ات االجتماعية  مثل إرجاع األسباب إىل األوضاع االقتصادية السائدة 

  .الدولية



  أسامۀ بن مساعد المحیا: جمع وتنسیق     ت التأثیر االعالمیۀنظریا

   

 36 

  
  :ويتحكم يف تحديد اإلطار اإلعالمي خمسة متغ ات أساسية هي 

  مدى االستقالل السيايس لوسائل االعالم -١
  اع مصادر األخبارأنو  -٢
  انماط ا مارسة اإلعالمية -٣
  ا عتقدات االيدلوجية والثقافية للقائم  باالتصال -٤
  طبيعة األحداث ذاتها -٥

  
وتفرتض البحوث الخاصة بهذه النظرية ان اختالف وسائل اإلعالم يف تحديد األطر اإلعالمية يؤدي إىل 

واالتجاهات نحو القضايا  شكيل ا عارفالجمهور ا رتبط بكل وسيلة فيما يتعلق بت اختالف أحكام
 .ا ثارة
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 نظرية التطهير واإلستثاره •
  نظرية التطه 

  تفرتض هذه النظرية وجود أثار إيجابية  شاهدة العنف يف وسائل اإلعالم 
  ترجع أصول هذه النظرية إىل الفيلسوف اليوناني أرسطو 
اط والظلم الذي يتعرض له اإلنسان فكرة التطه  ا شتقة من نظرية أرسطو تفرتض أن اإلحب

يزيد من ميله نحو العدوان ويمكن إشباع هذا ا يل إما بالعدوان ا بارش أو مشاهدة األخرين 
وهم يعتدون فوفقا لهذه النظرية فإن التعرض ألعمال العنف يف وسائل اإلعالم يمكن أن يقلل 

  من حاجة اإلنسان إىل العدوان 
ن لنظرية التطه  ويرى أن مشاهدة برامج العنف يف التلفزيون أبرزا ؤيدي) فيشباخ (يعد 

تزود ا شاهد بخربه عدوانيه بديله ويمثل ذلك وسيلة غ  ضاره لتهدئة مشاعرهم من العدوان 
  واإلحباط 

ويف دراسة فيشباخ قسم مجموعه من الطالب اىل فئت  تعرضت الفئه األوىل  شاهدة مباره 
الفئه الثانيه لفلم يخلو من العنف والحظ فيشباخ أن طلبة الفئه  عنيفة يف ا الكمه وتعرضت

أن الغضب (االوىل أظهروا ميوال عدوانيه أق من طلبة الفئه الثانية وقد خلص اىل نتيجه 
  واإلنفعال العدواني قد تم تفريغه بشكل بدييل نتيجة مشاهدة ماده فلمية عنيفه 

شارت دراستهما إىل أن أفالم العنف تسعد عىل توصل دور و كونكيل إىل نتائج مشابهه حيث أ
  .تفريغ ا يل لإلعتداء عند بعض األطفال كما تؤدي إىل تخفيض القلق والتوتر 

  نظرية اإلستثاره
( يعد ليونارد ب كوويتز عالم النفس اإلجتماعي أول من قدم اإلطار العام لنظرية اإلستثاره 

  .وسائل اإلعالم يف مجال تأث  العنف الذي تقدمه ) الحافز 
يشار اىل هذه لنظريه ايضا بإسم ا زاج العدواني واإلفرتاض األسايس يف هذه النظريه هو أن 

  .التعرض لحافز أو مث  عدواني من شأنه أن يزيد من اإلثاره السيكولوجيه للفرد 
  يمكن أن تزيد من إحتماالت قيام الفرد بسلوك عدواني  اإلثارةهذه 

-١٩٦٢خالل لفرته من ) ب كوويتز(ال نظرية اإلستثاره دراسات فمن الدراسات يف مج
التي ترى أن الرسائل اإلعالمية يمكن أن تث  درجات مختلفه من  النظريةهذه  ١٩٦٩

والتي بدورها تث  ا يول العدوانية العنيفه نتيجة التعرض  واد عنيفه من وسائل  االنفعاالت
  اإلعالم 

أطلق عليها ماكينة العدوان ) ١٩٦٩( الباحث ج  عام مع  باشرتاكويف دراسة أخرى 
أستخدم أسلوب الصدمات الكهربائية للحصول عىل مساعده وأشارت النتائج إىل أن العنف يف 

  التلفزيون يؤدي إىل زيادة العنف لدى األطفال 
أي أن التعرض للعنف يف وسائل اإلعالم (وقد أطلق ب كوويتز عىل ذلك نظرية التحريض 

  ) ا تلقي عىل السلوك العدواني  يحرض
أخرى الحظت أن األطفال يف سن التاسعه الذين يفضلون أفالم العنف يميلون إىل  دراسةويف 

  أن يكون أكثر عدوانية بعد عرش سنوات 
يف تفس  قابلية التحقق من العنف الذي يظهره االطفال  االستثارةحاليا تستخدم نظرية 

  يف وسائل اإلعالم  الذين يتعرضون  حتوى العنف
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ربما من خالل محتوى اإلتصال الجماه ي الذي يتسم باإلثاره حيث يمكن أن ترتفع نبضات 
القلب ويحدث إحمرار يف البرشه وذرف يف الدموع ويصاحب هذه التغ ات زيادة كمية 
بهذه  األدرينال  يف الدم ويعتقد عدد كب  من علما السلوك أنه ح  تحدث اإلستثاره العاطفيه

  الطريقه فإنها تؤثر فيما هو أكرب من مجرد اإلستجابه  حتوى الرسائل 
والتميض العالقه ب  الحافز واإلستجابه يف هذه النظريه بغ  رشوط والتتسم بالبساطه 

فالحافز العدواني مثل مشاهدة برنامج العنف اليث  دائما إستجابه عدائيه متوتره واليث  
  لعدوانية لدى كل ا شاهدين أيضا نفس الدرجه من ا

وترى هذه النظريه أن هناك عامل يؤدي اىل احتمال اإلستجابه العدوانيه وهو اإلحباط الذي 
  يعايشه ا شاهد وقت التعرض للربنامج 

وهناك عامل أخر طبقا ألراء ب كوويتز وزمالئه يمكن أن يؤثر عىل طبيعة اإلستجابه للعنف 
التلفزيون من صور العنف وب  الظروف ا ث ه للغضب  وهو مدى التشابه ب  مايقدمه

  .والعنف التي يحاول ا شاهد أن يتغلب عليها وقت التعرض للربنامج 
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 نــظــريــة التــدعـــيــم •
  أحد العامل  يف صناعة التلفزيون يف شبكة يس بي اس االمريكية   ”جوزيف كالبر”قدم هذه النظرية  

  
  :فرضية النظرية 

ض هذه النظرية أنه اليوجد عالقة مبارشة ب  التعرض للعنف يف وسائل االعالم وزيادة تفرت 
  .السلوك العدواني لدى افراد الجمهور 

  :فبعد تحليل ا ادة التي جمعها كالبر خلص إىل نتائج مفادها 
ً قبل أنه اليمكن الحديث عن تأث  مبارش للتلفزيون إال عىل األشخاص ذوي ا يول العدوانية أس اسا

  .التعرض لوسائل االعالم 
م وتم اهمال هذا الكتاب لفرتة  ١٩٦٠وقد نرش كالبر كتابه ا هم عن آثار وسائل االعالم عام 

واعتربوه آخرون  يس بي اس األمريكية طويلة لكون كالبر احد العامل  يف صناعة التلفزيون يف شبكة 
ً عن التلفزيون ً ومدافعا وكتاب كالبر يتضمن  ق بآثار التلفزيون عىل العنفوخاصة فيما يتعل متحيزا

حيث رأى أنه ينبغي النظر إىل التلفزيون ووسائل االعالم االخرى  وجهة نظر مؤيدة آلثار التلفزيون
بدالً من النظر إليها باعتبارها العامل الوحيد ا ؤثر عند األخذ  باعتبارها عامل واحد ب  عوامل عديدة

  .ة االتصال الجماه ي عىل السلوك االنساني يف االعتبار آثار عملي
  

  :مقرتحات كالبر يف كتابه 
  .تنوع استجابة األطفال للتلفزيون . ١
  .محتوى برامج التلفزيون ليس بالقوة والتأث  الذي يعتقده بعض ا هتم  .  ٢
 فإن وسائل االعالم تميل إىل تدعيم ما هو موجود أصالً  بغض النظر عن الظروف األخرى. ٣

  .وليس تغي  ما هو قائم 
 غالبا مايكون هذا التأث  ناتجا عن متغ ات أخرى حينما يكون هناك تأث  لوسائل االعالم. ٤

  .أو ح  يكون لدى الفرد رغبة حقيقية يف التغي  
  .وسائل اإلعالم لها تأث  نفيس وجسماني قابل للقياس عىل ا دى القص . ٥
وا ناخ االجتماعي والظروف الشخصية مثلما  م بناء عىل ا وقفيتحدد تأث  وسائل االعال . ٦

  . يتأثر با حتوى ا قدم يف وسائل اإلعالم 
  

  :دراسات مختلفة 
 م حول عادات مشاهدة التلفزيون وارتباطها بالسلوك العدواني ١٩٧٢ “روبنسون ”أشارت دراسة 

الذين لديهم ميول عدوانية مرتفعة  إىل أن العنف التلفزيوني يحتمل أن يدعم العنف لدى الشباب
 .بالفعل 

وأشارت دراسة استهدفت التعرف عىل اتجاهات مشاهدة العنف يف التلفزيون نحو الخوف من الوقوع 
: والثانية  ترتفع فيها نسبة الجريمة: األوىل : وتم تنفيذ الدراسة يف منطقت   كضحايا للعنف يف الواقع

ة الدراسة إىل وجود عالقة ارتباطية موجبة ب  كثافة التعرض واشار  نسبة الجريمة فيها منخفضة
يف ا نطقة  ا بحوث والحظ الباحث أن  للتفزيون وتنمية مفاهيم حول إمكانية التورط يف أعمال العنف

ً من ا نطقة التي تقل بها هذه النسبة مما يش  إىل  التي ترتفع فيها نسبة الجريمة كانوا أكثر خوفا
  .ك تدعيم السلو 
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إذ يرون أ، التجارب  سنجر و هوويت و كمرباتش: ونحى نفس ا نحى عدد آخر من الباحث  مثل 
  .  وا علومات ا توافرة اليمكن أن تؤكد العالقة ا وجبة ب  وسائل اإلعالم والسلوك العدواني 

ر عىل أنماط أن للثقافة واألرسة دور يف تحديد مستويات العدوان التي يؤث “ليندا دافيدوف”وترى 
  .وهما يضعان الرشوط التيتكف أو تشجع عىل إيذاء اآلخرين  الدروس التي يتعلمها األطفال

  
كما أن األطفال الجانحون إىل  وتؤيد األبحاث الفكرة القائلة بأن اآلباء العدواني  لهم أبناء عدوانيون 

ً ما يأتون من عائالت تميل إىل القسوة والنظام الصار  وا جتمعات التي تلجأ إىل الشدة  مالقسوة غالبا
وإىل إجراءات تث  القلق نجد بها زيادة يف معدالت الجريمة عن ا جتمعات التي التلجأ إىل هذه 

  .الوسائل
  

وترى ليندا أنه عىل الرغم من أن كث  من الباحث  ال حظوا عالقة ارتباط موجبة ب  الوقت الذي 
إال أن هذه ا الحظات ال تعني أن التلفزيون  عنيفة وب  العدوانينقيض يف مشاهدة برامج التلفزيون ال

ً من البداية قد تؤدي إىل زيادة ا يل للعدوان إال أن ا شاهدة قد تؤدي  أو إىل أن يصبح اإلنسان عدوانيا
ً إىل خلق مشاهد لديه    .  شاهدة العنف  “رشاهة ”أيضا

  
  :عوامل نظرية التدعيم من وجهة نظر العلماء 

  .ا بادئ والقيم الثقافية  .١
  .األدوار االجتماعية . ٢
  .السمات الشخصية . ٣
  .تأث  األرسة واألقران. ٤

  
وعىل . فهذه العوامل وغ ها تحدد التأث ات التي يمكن أن تحدثها صور العنف يف وسائل اإلعالم 

إدراكهم لربامج العنف  فإن ا بادئ واالتجاهات لدى ا شاهدين من ا توقع أن توجه: سبيل ا ثال 
واصبح لديهم اتجاهات ومبادئ تؤيد  فإن الذين نشأوا وأصبحوا شخصيات ميالة للعنف التلفزيوني

فإنه من ا حتمل أن يدركوا عىل نحو اختياري  العنف كوسيلة لتحقيق األهداف الشخصية واالجتماعية
  .ل مؤيد مبادئهم واتجاهاتهم اعمال العنف التي تقوم بها شخصيات ا سلسالت التلفزيونية بشك

  
فإنهم يدركون الرسالة االتصالية أو برامج العنف عىل  أما ا شاهدون من غ  ذوي ا يول العدوانية

  .نحو اختياري بشكل يتطابق مع اتجاهاتهم ا ناهضة للعنف 
ا وجودة وهكذا فإن تأث  العنف عن طريق التلفزيون يمكن أن يدعم ا بادئ السلوكية واالتجاهات 

  .لدى ا شاهدين ذوي ا يول العنيفة وغ  ذوي تلك ا يول 
هذا التأث  يجعلهم أقل أو أكثر رغبة يف سلوكيات العنف مما لو لم يشاهدوا برنامج ذى طابع عنيف 

  .يف التلفزيون 
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 نظرية النموذج •
  تعد من ا ساهمات ا همة  عرفة دور وسائل اإلعالم يف التطوير اإلجتماعي

  كما تعترب من النظريات ا فرسة للعنف يف وسائل اإلعالم
  )ألربت باندورا(صاحب النظرية هو 

  .حتى نستطيع فهم النظرية بشكل جيد ال بد من معرفة ما يسمى بالتعلم اإلجتماعي
  .التعلم هو التغ  الذي يطرأ عىل العالقة ب  منبه يدركه الفرد و استجابة يقوم بها الفرد

  .ي حدث يمكن للفرد أن يدركه من خالل حواسههو أ:ا نبه
  .أي يشء يقدم الفرد عىل فعله نتيجة للذلك ا نبه:االستجابة

التعلم اإلجتماعي هو تعلم الناس واكتسابهم أشكاالً جديدة من السلوك من خالل التعرض 
  .لوسائل اإلعالم

  
  نظرية التعلم من خالل ا الحظة

حظة من أهم نظريات التعليم التي تم تطويرها لتفس  اكتساب تعترب نظرية التعلم من خالل ا ال 
  .األنماط السلوكية من خالل التعرض لوسائل اإلعالم

وقد قام ألربت باندورا بعد تجارب زعم من خاللها أن األطفال يهتمون بالنماذج أو السلوك القائم عىل 
  ا حاكاة

  
 دراسات للتعليم با الحظة 

ومجموعة أخرى تشاهد فيلم .شخص يعتدي بعنف عىل دمية كب ةمجموعة أطفال بنظرون ل -١
  .عادي بعدها تم إحباط األطفال بشكل متعمد

  .األطفال الذين تعرضو  شهد العنف مارسوا نفس السلوك الذي شاهدوه عىل الدمية •
سم األطفال إىل  -٢ ُ شاهدت لشخصية تمارس العنف وتحقق أهدافها  ١مجموعات ا جموعة ٣ق

لم تشاهد أي  ٣هدت فيلم ينهزم فيه الشخص الذي يقوم بالعنف أما ا جموعةشا ٢ا جموعة
  .فلم

التي لم تشاهد  ٣أكثر عدوانية من ا جموعة ٢و ا جموعة ١لوحظ أن األطفال يف ا جموعة •
ولحظ تقليد األطفال للشخصية التي تنجح يف تحقيق أهدافها أكثر من األطفال الذين ، فلم

  شلت يف تحقيق أهدافهاشاهدوا الشخصية التي ف
سم األطفال إىل  -٣ ُ شاهدت شخص يُكافأ لسلوكه العنيف مع دمية  ١مجموعات ا جموعة ٣ق

شخص اليكافأ وال يعاقب  ٣شاهدت آخر يعاقب لعنفه مع الدمية و ا جموعة ٢ا جموعة
 .وتم ترك ا جموعات يف غرفة مع دمية شبيهه بالتي شاهدوها يف ا شاهد، لسلوكه العنيف

أكثر ميالً للعنف بينما ا جموعة شاهدت عقاب للشخص  ٣وا جموعة ١حظ أن ا جموعةلو  •
  .الذي يقوم بالعنف كانت أقل عنف

  
 نخلص إلـــــى 

ً لنظرية التعلم با الحظة نخلص إىل   :من التجارب السابقة ووفقا
o يمكن محاكاة سلوك العنف من خالل العدوان ا قدم يف وسائل اإلعالم.  
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ً من خالل الشخصيات الرشيرة التي تحصل عىل عقاب  ل سلوكهم إيجابيا

  

  :ا اضية نستخلص الفروض الرئيسية لنظرية التعلم با الحظة إىل

  .ذج والدافعية إىل اإلنتباه
  .يعتمد نجاح اإلحتفاظ والتذكر عىل عملية الرتميز والتكرار

  .يتأثر االسرتجاع الحركي با خزون اإلدراكي من الصور الذهنية والرموز ا كتسبة
من العوامل ا ؤثرة يف عملية )ا كافأة أو العقاب تؤدي إىل سلوك أو تجنبه

  .تبط نجاح وسائل اإلعالم باستخدامها للرموز اللفظية والغ  لفظية يف تقديم ا علومات
  .ــ أنواع تأث ات مختلفة

  .توقف الفرد عن سلوك مع  نتيجة  شاهدة معاقبة النموذج عند فعل مشابه
 .نت متاحة من قبل بعد رؤية ما يدعم ظهورها

زاد اإلهتمام بالتعلم اإلجتماعي بسبب زيادة اإلهتمام بشاكل العنف والجريمة يف الواليات ا تحدة 
  .وربطها بإنتشار التلفزيون وترويجه ألعمال العنف خالل الستينات

ة للسلوك نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم فإن 

  .للسلوك يف ا حتوى اإلعالمي
  .القدوة يتعرف ا الحظ عىل النموذج ويتفاعل معه ويرى فيه الجاذبية
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o من خالل الشخصيات الرشيرة التي تحصل عىل عقاب يمكن تعدي ً ل سلوكهم إيجابيا
 .يف وسائل اإلعالم

  :مراحل هي ةوتمر عملية التعليم با الحظة بأربع

ا اضية نستخلص الفروض الرئيسية لنظرية التعلم با الحظة إىل ٤من خالل ا راحل الـ

ذج والدافعية إىل اإلنتباهتتأثر عملية اإلنتباه بخصائص النتلقي والنمو 
يعتمد نجاح اإلحتفاظ والتذكر عىل عملية الرتميز والتكرار

يتأثر االسرتجاع الحركي با خزون اإلدراكي من الصور الذهنية والرموز ا كتسبة
ا كافأة أو العقاب تؤدي إىل سلوك أو تجنبه(التدعيم البديل

  .الدافعية
تبط نجاح وسائل اإلعالم باستخدامها للرموز اللفظية والغ  لفظية يف تقديم ا علوماتير 

ــ أنواع تأث ات مختلفة٣تنوع تأث ات التعرض للنماذج وهناكــ
  .اكتساب استجابات جديدة للفرد  -  أ
توقف الفرد عن سلوك مع  نتيجة  شاهدة معاقبة النموذج عند فعل مشابه  -  ب
نت متاحة من قبل بعد رؤية ما يدعم ظهورهاظهور استجابات كا  -  ت

 عملية النموذج 
زاد اإلهتمام بالتعلم اإلجتماعي بسبب زيادة اإلهتمام بشاكل العنف والجريمة يف الواليات ا تحدة 

وربطها بإنتشار التلفزيون وترويجه ألعمال العنف خالل الستينات
ة للسلوك نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم فإن عند تطبيق النظرية لرشح كيفية اكتساب أشكال جديد

  ”عملية النموذج“لب ا وضوع هو 

 عملية النموذج 
  :تقوم عملية النموذج يف مراحل عديدة تتلخص يف

للسلوك يف ا حتوى اإلعالمي” نموذج“يالحظ أحد أفراد الجمهور شخص 
يتعرف ا الحظ عىل النموذج ويتفاعل معه ويرى فيه الجاذبية

ت التأثیر االعالمیۀنظریا

  
وتمر عملية التعليم با الحظة بأربع

  

  
  

من خالل ا راحل الـ
  

تتأثر عملية اإلنتباه بخصائص النتلقي والنمو  -١
يعتمد نجاح اإلحتفاظ والتذكر عىل عملية الرتميز والتكرار -٢
يتأثر االسرتجاع الحركي با خزون اإلدراكي من الصور الذهنية والرموز ا كتسبة -٣
التدعيم البديل -٤

الدافعية
ير  -٥
تنوع تأث ات التعرض للنماذج وهناكــ -٦

  
عملية النموذج 

زاد اإلهتمام بالتعلم اإلجتماعي بسبب زيادة اإلهتمام بشاكل العنف والجريمة يف الواليات ا تحدة 
وربطها بإنتشار التلفزيون وترويجه ألعمال العنف خالل الستينات

عند تطبيق النظرية لرشح كيفية اكتساب أشكال جديد
لب ا وضوع هو 

  
عملية النموذج مراحل 

تقوم عملية النموذج يف مراحل عديدة تتلخص يف
يالحظ أحد أفراد الجمهور شخص  .١
يتعرف ا الحظ عىل النموذج ويتفاعل معه ويرى فيه الجاذبية .٢
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ا الحظ أن النموذج أو سلوكه سيكون مفيد له أو ) بدون وعي(أو يستنتج  )بوعي (يدرك  .٣
  .يؤدي لنفس النتائج التي حصل عليها النموذج

يتذكر ا الحظ ترصفات النموذج عندما يواجهه موقف مشابه ويستجيب للموقف كم  .٤
  .استجاب النموذج

  .كافأةيؤدي ذلك لشعور الفرد بالراحة والرضا وا  .٥
  .ويزداد الدعم اإليجابي من استخدام الشخص مثل هذا السلوك .٦
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 نظرية التوحد •
 للعنف يف وسائل اإلعالم النظريات ا فرسة 

  
تعترب نظرية التوحد بأنها ذات عالقة وثيقة بنظرية النموذج، فهي الفكرة التي تجعلنا :  الفكرة

م بشكل مبارش، أو نتعرض لهم نختلف يف حجم تقديرنا لبعض الناس الذين إما نعرفه
 . يف وسائل اإلعالم

وأنواع أخرى من التعلم تساهم فيه " مفهوم الذات"يف تطوير " التوحد"تكمن أهمية  : األهمية
 .وسائل اإلعالم

يعرب مفهوم التوحد عن درجة أكرب من مجرد محاكاة النموذج وتقليده يف بعض ا واقف، :  ا فهوم
، أي محاولة التشبه بالنموذج يف معظم "نسخ النموذج"ه وإنما يمكن أن يطلق علي

 .خصائصه أو جميعها
  يساهم هذا التوحد يف تفس  آثار وسائل اإلعالم:  الفاعلية

 
 العالقة مع وسائل اإلعالم

بما أن نظرية النموذج عبارة عن امتداد لنظرية التعلم االجتماعي يف عالقتها بوسائل اإلعالم، فإن 
 .أيضا عبارة عن امتداد لنظريات التقمص الوجداني يف عالقتها بوسائل اإلعالمنظرية التوحد 

نظرية التقمص الوجداني الذي افرتض أنه حينما نتوقع مشاعر ” جورج ميد“وقد طور الباحث 
اآلخرين وسلوكهم، وحينما نخرج بتنبؤات، تصبح عندنا مهارة يسميها علماء النفس االجتماعي 

  .أي القدرة عىل اإلسقاط وتصور أنفسنا يف ظروف اآلخرين ،"بالتقمص الوجداني"
وإذا حاولنا تطبيق هذا ا فهوم يف مجال االتصال، نالحظ أن القائم باالتصال يأخذ يف اعتباره وهو 

يضع رسالته، االستجابات ا حتملة  تلقي الرسالة، وتطوير ا صدر لتوقعاته عن ا تلقي له ما يقابله 
  .لتوقعاته عن ا صدر من تطوير ا تلقي

  
 العالقة مع نظريات التقمص الوجداني

 :هناك نظريتان معروفتان عن أسس التقمص الوجداني
  .نظرية االستنتاج يف التقمص الوجداني: األوىل
  . نظرية أخذ األدوار يف التقمص الوجداني: الثانية

  
 العالقة مع نظريات التقمص الوجداني

ض وجود مفهوم الذات، وتقرتح أننا نستطيع أن نتقمص وجدانيا حيث أن نظرية االستنتاج تفرت 
باستخدام مفهوم الذات لنخرج باستنتاج عن حاالت اآلخرين الداخلية، وترى هذه النظرية أن مفهوم 

 .الذات هو الذي يحدد كيف نتقمص وجدانيا
قمص الوجداني، وعىل النقيض من ذلك تذهب نظرية أخذ األدوار إىل أن مفهوم الذات ال يحدد الت 

  .وإنما االتصال هو الذي يؤدي إىل مفهوم الذات، ويسمح أخذ األدوار بالتقمص الوجداني
ويالحظ أن النظريت  تعطيان أهمية كب ة لطبيعة اللغة، والرموز يف عملية التقمص الوجداني  

  .وتطوير مفهوم الذات
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 العالقة مع نظريات التقمص الوجداني
ام بدور، وعملية االستنتاج تتكامالن باستمرار، فهمي تعني أن اإلنسان يكيف وهكذا فإن عملية القي

نفسه، ويستطيع أن يغ  سلوكه ليتفق مع الظروف، والوضع االجتماعي الذي يجد نفسه فيه، وذلك 
 .بأن يطور توقعات يقوم فيها بأدوار اآلخرين، أو باستنتاجات، أو يفعل األمرين معا

  
 الخالصة

وحد تعتمد عىل تكامل النظريت  السابقت  عن االستنتاج، والقيام بأدوار اآلخرين وفقا إن نظرية الت
للنماذج التي نحرتمها يف وسائل اإلعالم ونعمل عىل محاكاتها يف الواقع، فينتج لنا متلقي سيحاول 

 . التقليد والتشبه بالنموذج العنيف الذي يشاهده يف وسائل اإلعالم
  
  
  
  
  


