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 .نظريات التأثير القوي :أوال

 

 (الحقنة تحت الجلد)نظرية الرصاصة اإلعالمية : نظرية التأثير المباشر/ 1

سادت هذه النظرية في الفترة الممتدة بين الحرب العالميتين األولى والثانية حيث كان هناك  

مما قاد إلى أسطورة رجل الدعاية وقوته في استخدام وسائل  1حماس شديد لتحليل الدعاية بعد ح ع

سياسي اإلعالم كأداة للتأثير والسيطرة على مواقف البشر وأفكارهم وسلوكهم، مما أدى بالعالم ال

كان في  ما:" ويقول 1م حول تكتيكات الدعاية في ح ع 1291واإلعالمي هارولد السويل بكتابة عام

، كما كان لنظرية "واإلقناعالسابق يمكن تحقيقه بالنف والقهر فإنه اآلن يمكن أن يتم عن طريق الجدل 

، (النظرية الفرويدية)، ونظرية المجتمع الجماهيري، والتحليل النفسي بافلوف المتعلقة بالمنبه واالستجابة

 .تأثيرها على ظهور هذه النظرية وتطور وسائل االتصال الجماهيري آنذاك

تتمحور هذه النظرية في أنها تنظر إلى الناس باعتبارهم مخلوقات سلبية يمكن التأثير المباشر  

، وأنهم ذرات منفصلة من كتلة ماليين القراء أو المستمعين او عليهم، بمجرد حقنها بالرسائل اإلعالمية

المشاهدين مهيئون الستقبال الرسائل اإلعالمية التي تشكل منبها قويا ومباشرا يدفع بالمتلقي للقيام بشيء 

 .معين يسعى القائم باالتصال إلى تحقيقه، بحيث تكون هناك استجابة فورية ومباشرة

 :فرضيات أهمهاتقوم نظرية الرصاصة على 

تفترض أن المرسل يتحكم بشكل كلي في العملية االتصالية لكونه هو الذي يصممها  (1

 .ويختار لها الوسيلة المناسبة، إضافة إلى الوقت المناسب

استقبال الرسالة تجربة فردية وليست جماعية؛ ألن الجمهور يتصف باالنعزال، وتلقي  (9

 .الرسالة دون وسيط

راد المجتمع بطريقة متشابهة بمعنى عدم وجود فوارق بين تصل الرسالة إلى كل أف (3

 .األفراد في التفاعل معها

 .المتلقي سيستجيب دائما وبشكل قوي للرسالة التي يتلقاها من القائم باالتصال (4

 .بعض االنتقادات الموجهة لهذه النظرية

 قدة، تتحكم فيها تظهر هذه النظرية االتصال كعملية سهلة، لكن الحقيقة أن االتصال عملية مع

 .مجموعة من العوامل المتعددة، سواء النفسية أو االجتماعية أو الحضارية

  القول بأن الجمهور سلبي وهو عبارة عن ذرات متناثرة لم يصمد كثيرا خاصة في ظل تطور

 .البحوث اإلمبريقية في مجال علم النفس وعلم النفس االجتماعي



 قادرة على  كاريزميةقائمين يتصفون بشخصيات  قد يكون لبعض الرسائل الموجهة من قبل

التأثير، قد يكون لها تأثير لدى المتلقي، لكن هذا ال يحصل مع كل الرسائل إذ ليس كل رسالة 

 .تكون ناجحة ومؤثرة أنيمكنها 

 

 .نظريات التأثير المحدود/ ثانيا

 

 

 

 

 

 

 .تدفق المعلومات على مرحلتين/ 1

جاءت هذه النظرية لتنتقد نظرية التأثير المباشر التي تقوم على أن االستجابة تتحقق بمجرد  

التعرض إلى الرسائل اإلعالمية كمثير، لكن هناك عوامل عديدة تدخل في إحداث التأثير أو الحد منه، 

فيلد، ولقد ساهمت دراسات ميدانية عديدة في دحض هذه الفكرة، خاصة منها دراسات بول الزار س

م والتي فاز 1241وبرنارد بيرلسون، وهازل جوديت التي أجريت حول الحملة الرئاسية األمريكية سنة 

فيها الرئيس روزفلت رغم معارضة الصحافة له، فبدأت تظهر فكرة المجموعات الفردية أي جمهور 

 .المواجهي واإلقناعداخل جمهور وتبين أيضا أهمية االتصال الشخصي 

كرة وجود وسطاء يقومون بنقل المعلومات من الراديو والصحف إلى القطاعات األقل من هنا ظهرت ف

بمعنى أن الرسائل اإلعالمية التي تبثا  قادة الرأينشاطا من الجمهور، وهؤالء الوسطاء يسمون 

 الوسائل ال تؤثر على األفراد مباشرة فقد اليعيرها اهتماما، ولكنها عادة ما تؤثر من خالل قادة الرأي

الذين ينتشرون بين مختلف فئات المجتمع، وهم يشكلون الصيغة النهائية للرسائل اإلعالمية ويقدمونها 

 .لألفراد بالطريقة التي تتماشى مع مبادئ الجماعة وقيمها

 

 حارس البوابة

 المحدود نظرية التأثير                

 

 

تدفق االتصال 

 مرحلتينعلى 



  9مستلم       1المرسل          المادة         القناة              قادة الرأي                  مستلم

 وهكذا      4مستلم      3مستلم                                                                             

 :يلي قادة الرأي بما مويقو

 االقتصار علىاإلعالم الجماهيري وعدم تقديم وشرح وتفصيل المعلومات التي تبثها وسائل  (1

 .النقل

 .آلراء التي تقدمها وتبثها وسائل اإلعالم المختلفةتقديم آراء أخرى مغايرة للمعلومات وا (9

 :بـــــــــ "شوميكر"و "روجرز"حسب  ويتصف قادة الرأي

 .اجتماعية أعلى وأكبر من اآلخرين أصحاب مكانة 

 .أكثر تعرضا لوسائل االتصال ولديهم الرؤية الشاملة، وأكثر اهتماما بما يدور خارج بيئتهم 

 . ر من غيرهم، يمتلكون قدرا تأثيريا كبيرا في الجمهوريتصفون بكونهم اجتماعيين أكث 

 .ينتمون إلى الجماعة نفسها التي ينتمي إليها الناس الذين يتأثرون بهم 

 .أكثر تقبال لألفكار الجديدة والتغيير الجديد 

قائد رأي في مجال الرياضة يكون تابعا لقائد رأي ) أن يتبادل قادة الرأي واألتباع األدوار يمكن 

 (.في السياسة مثال

 .بعض االنتقادات الموجهة للنظرية

  بالغت في التقليل من شأن وسائل االتصال الجماهيري، وركزت على المتصل أكثر من تركيزها

 .ت له القوة في التأثير أكثر من الوسيلة ذاتهاعلى الجمهور حيث ركزت على الوسيط إذ أعط

  تتجاهل هذه النظرية حقيقة هامة وهي أن قدرا كبيرا من المعلومات قد يصل إلى الجمهور

 .مباشرة من خالل وسائل االتصال الجماهيرية أكثر مما يصل إليهم من الوسطاء

  ور قادة من جهة ثانية، فدال تميز بين أنماط نشر المعلومات من جهة والتأثير على اآلخرين

 .ن وقد يقتصر على دور واحدالرأي قد يتضمنهما اإلثني

  تصف هذه النظرية الجمهور بأنه سلبي يتلقى المعلومات فقط، وأن قادة الرأي نشطون في البحث

عن المعلومات كما أنهم يتميزون باالستقرار والثبات على آرائهم، هذا ليس بالصحيح دائما، فقد 

لفون من حيث القوة والقبول، دة ألتباعهم طلبا للنصيحة، كما أنهم في تغير مستمر ويختيلجأ القا

 .هاما من الجماهير غير تابع لقادة الرأي وجزء

 عالم فقط، بينما الواقع يثبت أنهم قد أي يتلقون معلوماتهم من وسائل اإلتقر النظرية أن قادة الر

 .يتلقون معلوماتهم من مصادر أخرى



 في هذه النظرية أن هناك تنافسا بين االتصال الجماهيري واالتصال المباشر، وهذا  يظهر

مرفوض من الجهة العملية إذ هما متكامالن؛ فاالتصال الجماهيري يعمل على نشر المعرفة 

 .واإلدراك بينما االتصال المباشر يعمل على تبني األفكار وتغيير االتجاه

  هنا يكون عن طريق مرحلتين فقط وهذا غير ( المعلوماتانتقال )تقر النظرية أن االتصال

 .  صحيح

 

 .نظرية حارس البوابة/ 1

تمر الرسالة بمراحل عديدة، وهي تنتقل من المصدر حتى تصل إلى المتلقي، وتشبه هذه   

المراحل السلسلة المكونة من عدة حلقات، أي وفقاً الصطالحات هذه النظرية فأن المعلومات في عملية 

 . صال هي مجرد سلسلة تتصل حلقاتهااالت

، من فرد إلى آخر، ولكن هذه وأبسط أنواع السالسل هي سلسلة االتصال المباشر المواجهي  

السالسل في حالة االتصال الجماهيري تكون طويلة ومعقدة جداً، ألن المعلومات التي تدخل شبكة اتصال 

معقدة مثل الجريدة، أو محطة اإلذاعة أو التلفزيون، عليها أن تمر بالعديد من الحلقات أو األنظمة 

لجمهور يمر بمراحل عديدة قبل أن يصل إلى ا نةيحدث في منطقة ودولة معيالمتصلة، فالحدث الذي 

ونجد قدر المعلومات التي تخرج من بعض تلك  كقارئ أو مستمع أو مشاهدة في منطقة ودولة أخرى،

أجهزة تقوية، فأجهزة التقوية أي وسائل ( شانون)الحلقات أو األنظمة أكثر مما يدخل فيها، لذلك يسميها 

عدداً كبيراً جداً من الرسائل المتطابقة، مثل نسخ الصحف، ( الوقت في نفس) األعالم تستطيع أن تصنع 

وتوصلها للجمهور، كما توجد في هذا النوع من السالسل شبكات معينة من األنظمة داخل األنظمة، 

فوسائل اإلعالم نفسها هي شبكات من األنظمة المتصلة بطرق معقدة، بحيث تقوم بوظيفة فك الرموز أو 

ر وتخزين المعلومات، ثم وضعها مرة أخرى في رموز، وهي الوظيفة التي يؤديها كل الشيفرة والتفسي

القائمين باالتصال، كذلك فإن الفرد الذي يتلقى رسائل وسائل األعالم هو جزء من شبكة عالقات موجودة 

رجة داخل الجماعة، ويعاون أُسلوب عمل هذه الشبكة واقع المجتمع الذي ترتفع فيه نسبة المتعلمين ود

التصنيع، حيث يزداد اعتماده على سالسل وسائل األعالم،أما المجتمع الذي تنخفض فيه نسبة المتعلمين 

 . فتنتقل فيه غالبية المعلومات عن طريق سالسل االتصال الشخصي( البدائي)ودرجة التصنيع

للسيطرة ومن األمور الجديرة بالمالحظة أنه في المجتمعات التي تخضع فيها وسائل األعالم   

القومية يبدأ األفراد في التشكيك في صدق ما تنشره وسائل االتصال الجماهيرية، لذلك تصبح سالسل 

االتصال الشخصي المواجهي، من فرد إلى فرد، مهمة جداً، وطويلة جداً، وتتطور بجوار سالسل وسائل 

تنقل اإلشاعات واألقاويل  األعالم الجماهيرية، وفي هذه الحالة نجد أن سالسل االتصال الشخصي، التي



تقوم بالرقابة على وسائل األعالم، وتكملة  -من فرد إلى فرد  -والمعلومات الخفية، بجميع أنواعها 

 . نواحي النقص فيها

ويجب أن نعرف كيف تعمل سالسل االتصال، وكيف تنتقل المعلومات في جميع أنحاء المجتمع،   

أن هناك، في كل حلقة، ضمن السلسلة، فرد ( كرت لوين)العالم فمن الحقائق األساسية التي أشار أليها 

ما، يتمتع بالحق في أن يقرر ما إذا كانت الرسالة التي تلقاها، سينقلها أو لن ينقلها، وما إذا كانت تلك 

الرسالة ستصل إلى الحلقة التالية، بنفس الشكل الذي جاءت به، أم سيدخل عليها بعض التغييرات 

 . والتعديالت

يقول لوين أن المعلومات تمر بمراحل مختلفة حتى تظهر على صفحات الجريدة أو المجلة أو في   

وقال أن هذه البوابات تقوم بتنظيم (( بوابات))وسائل األعالم اإللكترونية، وقد سمي لوين هذه المراحل 

يعني فهم (( بوابةال))كمية أو قدر المعلومات التي ستمر من خاللها، وقد أشار لوين إلى فهم وظيفة 

 (. حارس البوابة)المؤثرات أو العوامل التي تتحكم في القرارات التي يصدرها 

بمعنى آخر، هناك مجموعة من حراس البوابة يقفون في جميع مراحل السلسلة التي يتم   

ي رسالة بمقتضاها نقل المعلومات، ويتمتع أولئك الحراس بالحق في أن يفتحوا البوابة أو يغلقونها أمام أ

تأتي إليهم، كما أن من حقهم أجراء تعديالت على الرسالة التي ستمر،على سبيل المثال، يستطيع أي فرد 

أن يقرر ما إذا كان سيكرر أو يردد إشاعة معينة أو ال يرددها، ونحن نعلم أن اإلشاعات حينما تنتقل من 

الهتمامات الخاصة للفرد الذي يقوم بنقلها بعض التغييرات وتتلون با -في الغالب  -فم إلى فم تطرأ عليها 

أو بمعلوماته، وحينما تطول السلسلة، نجد أن بعض المعلومات التي تخرج من نهايتها ال تشبه المعلومات 

التي دخلتها في البداية، إال في نواح قليلة، فإذا أخذنا في االعتبار ما يحدث في السالسل التي تحمل 

ا خبراً من األخبار ينتقل، على سبيل المثال، من اليابان أو الهند إلى مدينة في األخبار حول العالم، وتتبعن

أول حارس بوابة في هذه الحالة هو الفرد الذي ..إحدى واليات أمريكا، نالحظ أنه يمر بمراحل كثيرة

ء أشيا -بال شعور -يالحظ الحدث وقت وقوعه، ولنفترض أن الذي حدث كارثة طبيعية، هذا الفرد ينتقي 

معينة يالحظها، وال يالحظ أشياء أخرى، أي يرى أشياء ويغفل أشياء أخرى، وقد يتحدث ويشير إلى 

بعد حارس البوابة األول هذا يأتي حارس البوابة الثاني، وهو المخبر . نواحي ويهمل نواحي أخرى

د يتصل ، وق(أي الفرد الذي شاهد الحدث نفسه)الصحفي الذي يحصل على الخبر من شاهد العيان، 

الصحفي بأكثر من شاهد عيان لكي يكّون فكرة كاملة عن الحادث، وفي جميع الحاالت، يقوم المخبر هو 

اآلخر، بانتقاء أو اختيار الحقائق التي سينقلها، والحقائق التي سيهملها، فهو الذي سيقرر الجوانب التي 

 . سيختارها ويحدد مدى األهمية التي سيعطيها للحدث

لم المخبر الخبر إلى مكتب وكالة األنباء التي يتبعها، وفي الوكالة يقوم محرر آخر بعد ذلك يس  

باتخاذ قرار معين، عن تلك القصة اإلخبارية، فيقرر ما إذا كان سيختارها من مئات األنباء لكي ينقلها 



هي، وبعد ذلك تلغرافيا إلى المشتركين في الوكالة أم يختصرها أم يضيف أليها أم يغيرها أم ينقلها كما 

يأتي دور محرر األخبار الخارجية الذي يتلقى البرقيات في الجريدة، ويقرر مدى األهمية التي سيعطيها 

للقصة اإلخبارية، وبالتالي المساحة التي يجب أن تخصص لها، فالمشكلة أن هناك باستمرار أخباراً أكثر 

بد في النهاية من االختيار بين المواد الكثيرة مما يمكن إرسالها، وأخباراً أكثر مما يمكن نشرها، لذلك ال

التي تصل الوكالة أو الصحيفة أو اإلذاعة، فهذه الوسائل تصلها أنباء ليس فقط من وكاالت األنباء بل من 

محررين في جميع أنحاء العالم، ومن صحف أخرى، ومن محطات إذاعة وتلفزيون عديدة، وحراس 

طول السلسلة، يسمحون لنسبة محدودة من آالف المواد اإلعالمية  البوابة في جميع تلك المراحل، على

التي تصلهم، باالنتقال إلى المراحل التالية، وفي النهاية يختار المحرر في الجريدة عشرات األخبار فقط 

لينقلها إلى قرائه، فكل قرار يتخذ بتوصيل أو نقل شيء هو قرار كبت أو إخفاء شيء آخر، وما يخرج أو 

و نتيجة لعديد من الضغوط المتنافسة، علينا أن نحددها ونوضحها حتى نفهم كيف تقوم وسائل يُحجب ه

 . األعالم بعملها

وفي السالسل اإلخبارية، فإن المحرر في وكالة األنباء والمحرر في الجريدة يتلقيان اكبر عدد   

ولهذا يصبح ألمانة ذلك من البرقيات اإلخبارية، وهما مسئوالن عن اتخاذ أكبر عدد من القرارات، 

المحرر وموضوعيته ومستوياته اإلخبارية والمهنية، أهمية خاصة، كذلك بالنسبة لقادة الرأي، فإن اتساع 

ً في تحديد ما يعرفه الرأي العام  . معرفتهم وتنمية قدراتهم لها أهمية كبيرة، ألن لهم دورا مهما

 

 

 

 نظريات التأثير المعتدل/ ثالثا

 

 

 

 

 

 

االستخدامات  تحديد األجندة

 واالشباعات

 المعتدل نظرية التأثير                

 

 



 .نظرية ترتيب األولويات أو وضع األجندة/ 1

بأنه " ليبمان"ظهرت في عشرينيات القرن الماضي من خالل عدة أبحاث، ولعل أوضحها ما قاله  

للصور التي في أذهاننا للشؤون الخارجية للعالم يفترض أن  أخبار وسائل اإلعالم هي المصدر الرئيس 

 .الخارجي والتي هي ليست في متناولنا وبعيدة عن أنظارنا وعن عقولنا

تفترض النظرية أنه أثناء عملية صنع األخبار تقوم وسائل اإلعالم باختيار بعض القضايا من بين  

الوقت الذي ال تكتسي فيه أهمية لدى الكم الهائل الموجود في الساحة، لتضعها في مستهل األخبار في 

الجمهور، وتصبح هذه القضايا مع مرور الوقت والتوكيد عليها وتكرارها مهمة في أذهان الجمهور 

وجزء ال يتجزأ من أجندته القائمة، بمعنى أن أولويات وسائل اإلعالم تصبح أولويات الجمهور، فهي 

 .زيع اآلراء الموالية والمعارضةتعنى بالسمات البارزة للقضايا بدل االهتمام بتو

م  أن 1291من خالل دراساتهما حول االنتخابات األمريكية عام " شو" و" ماكوبس"ولقد أكد كال من 

وسائل اإلعالم من خالل تركيز االهتمام حول بعض القضايا واهمال البعض قد يؤثر على الرأي العام، 

بعض القضايا وبعض األشخاص تستطيع أن توحي حيث ومن خالل التغطية المستمرة ولفترات ممتدة ل

للجمهور بأنها مهمة أكثر من غيرها فيميل الناس غلى االهتمام بها ويتبنون ترتيب األولوية المخصصة 

ومن هنا فاإلعالم هنا ال يرمي لإلقناع بل يقوم بوظيفة تعليمية فقط فهو يعلم الجمهور . للقضايا المختلفة

 .كيف هي مرتبة من حيث األهميةما هي القضايا المطروحة و

لقد ظهرت أبحاث جديدة منذ الثمانينات خاصة بنظرية ترتيب األجندة والتي ركزت فيها على  

 :وأوردت مفاهيم جديدة أهمهااإلجابة على األسئلة  متى؟ وأين؟ وكيف؟ 

بمعنى اختيار .اختيار بعض مظاهر التجربة واألفكار وتوكيدها على حساب أخرى: التأطير .1

أفكارا معينة حول مشكل ما وتقديمها وإبرازها على أساس أنها هي المحدد له، أيضا إبراز أو 

 .إخفاء الكلمات المفتاحية ومصادر األخبار التي تضفي الموضوعية على الخبر

أي التركيز على نقاط معينة في الموضوع دون أخرى، او إبراز : السمة البارزة في الموضوع .9

 .تراح حل دون آخرمشكل دون آخر، أو اق

فاالستهاللية كأحد مظاهر التعرض تعني عملية نفسية بحيث : االستهاللية والتعرض واالنتباه .3

ومن خالل التوكيد المستمر للوسيلة اإلعالمية على موضوع معين والذي ال  -المتلقي يحاول

قا حول ؛ استرجاع معلوماته التي تحصل عليها ساب-يعني له زيادة في األهمية والترتيب 

 .     الموضوع ذاته، وذلك لفهم المحتوى

حسب هذه النظرية بأنه وسائطي وغير مباشر ويخضع  تأثير المضمون اإلعالميويتصف  

لطبيعة االتجاهات الموجودة سابقا لدى المتلقي، وتعترف أن الخصائص السيكولوجية واالجتماعية لهذا 

، كما تعترف بأهمية االتصال الشخصي في تحديد األخير تحدد هي األخرى طرائق استخدامه لإلعالم



ويتأثر المتلقي حسب التبعية المعرفية المتصاعدة لإلعالم .التأثير النهائي لمضامين اإلعالم على الجمهور

 :  على مستويينالجماهيري فوري وغير فوري 

 .مستوى جدول األعمال والموضوعات واإلشكاالت التي يطرحها اإلعالم .1

 .الترتيبية حسب األهمية واألولوية التي يتم على أساسها ترتيب جدول األعمالمستوى  .9

ويتصف تأثير المضمون اإلعالمي في ضوء هذه النظرية بأنه وسائطي وليس مباشر، ويخضع 

لطبيعة االتجاهات الموجودة سابقا لدى المتلقي، وتعترف بأهمية الخصائص السيكولوجية 

ونها تحدد هي األخرى طرق استخدامه لإلعالم، كما تعترف بأهمية واالجتماعية لهذا األخير، لك

االتصال الشخصي في تحديد التأثير النهائي لمضامين اإلعالم على الجمهور، كما أن مجال أولويات 

اإلعالم يختلف باختالف المواضيع والقضايا، فكلما كانت تجربة الفرد في تناول موضوع معين 

عيته لإلعالم من أجل الحصول على المعلومات واألطر التفسيرية عامة وسطحية كلما زادت تب

 . والعكس

 .الفرضية التي تقوم عليها النظرية

تقوم على فرضية فحواها أن الوظيفة األساسية لوسائل االتصال فيما يجب أن يفكر فيه الجمهور 

 .وليس كيف يكرر

 .العوامل المؤثرة في وضع األجندة

للتكيف مع الظروف المحيطة، والتوجه السياسي، ومستوى المناقشات حاجته  :على مستوى الفرد

 .الشخصية، ومستوى التعرض لوسائل االتصال ثم االتجاهات المسبقة له

طبيعة النظام السياسي، والقضايا المطروحة ومستوى تغطية هذه : على مستوى وسائل االتصال

 .الوسائل لها ونوعيتها

 :أنواع األجندة

 .وهي القضايا الخاصة التي يتناولها الفرد مع اآلخرين كقضايا العمل: الشخصيةاألجندة 

 .هي تلك القضايا الخاصة جدا مثل األمور الذاتية: األجندة الذاتية

وهي تلك القضايا التي يدركها الجمهور من خالل تناولها من قبل وسائل اإلعالم : األجندة المجتمعية

 .كالتلوث والعنف والبطالة

 :فيقسمها إلى نوعين وهما" كوب" أما

 .كاالختالفات السياسية والصراع العربي اإلسرائيلي، الربيع العربي: جندة المنتظمةاأل

 .والتي تعود باألصل إلى أصحاب القرار في المؤسسة :األجندة المؤسساتية

 .بعض االنتقادات الموجهة للنظرية



 تحديد األجندة للجمهور يختلف من دراسة ألخرى. 

 وظيفة وضع األجندة محتملة وليست مؤكدة. 

 التأثير على الفرد لم يثبت ما إذا كان نتيجة لوضع األجندة أم لالتصال الشخصي. 

 عدم تحديد مستوى النية أو العمد أو الهدف الخاص بوسائل االعالم. 

 الشك في نقطة البداية ما إذا كانت من الوسيلة أم من حاجات الجمهور. 

 نظرية االستخدامات واالشباعات/1

هذه النظرية جاءت لتؤكد دور الجمهور في اختيار المواد اإلعالمية التي يستعملها عن طواعية 

ي تأخذ بعين االعتبار المتلقي كنقطة بدء بدال من الرسالة اإلعالمية، وتشرح فه ،وانتقاء من غير إكراه

رة مع وسائل اإلعالم، ألن الجمهور يوظف مضامين المباش سلوكه االتصالي فيما يتصل بتجربة الفرد

 .الرسائل بدل التصرف حيالها بالسلب

 السلوك االتصالي 

 وسيلة اتصالية (الفرد)المتلقي 

وترى النظرية أن الجمهور يوظفون بفعالية وبإيجابية ويتميزون بالنشاط نحو مضامين الرسائل 

سلبا اتجاهها، بمعنى ال يوجد عالقة مباشرة بين الرسائل والتأثيرات على  يتصرفوااإلعالمية بدال من أن 

الجمهور، وتفترض بدال من ذلك أن الجمهور يستخدم الرسائل ألمور كثيرة وتلك االستخدامات تلعب 

كعوامل وسيطة في عملية التأثير، وهي توفر لنا مجاال رحبا الختبار السلوك االتصالي الفردي،أي أن 

يعتمد على مضامين وسائل اإلعالم ليلبي حاجاته، وتصبح استعماالته هذه هي المحك الرئيسي  الجمهور

 :وتطرح هذه النظرية بعضا من الفرضيات اآلتيةالذي يمكن أن يقاس بموجبه تأثير وسائل اإلعالم، 

التالي يمكن أن الجمهور نشط وفعال ويختار من وسائل اإلعالم ما يناسب احتياجاته ويلبي رغباته، وب/ 1

تفسير استخدام المتلقي لوسائل اإلعالم بأنها عبارة عن استجابة منه للحاجة التي يستشعرها ويتوقع أن 

 .ينالها أو ينال بعضا منها

أن الجمهور نفسه صاحب اإلرادة في تقرير الوسائل واألساليب التي يتلقى بها اإلعالم بما يتفق مع / 2

الحاجات باختيار الوسيلة المناسبة تخضع للمتلقي نفسه في  إشباعربط حاجاته ورغباته، فالمبادرة في 

 .عملية االتصال الجماهيري

أن رغبات الجمهور عديدة وال يلبي الجمهور إال بعضا منها ألن الحاجات التي تخدمها وسائل / 3

تلك الحاجات اإلعالم ال تشكل إال جزءا من نطاق أشمل من حاجات اإلنسان، لوجود بدائل أخرى إلشباع 

 ....والزياراتكاللعب 



يعرض نفسه  اإلنسانوتنطلق هذه النظرية من بمبدأ التعرض االختياري والذي ينص على أن  

أن قوة " جوزيف كالبر"اختياريا لمصدر المعلومات الذي يلبي رغباته ويتفق وطريقة تفكيره، وقد حدد 

وهذه العمليات هي عوامل يات االنتقائية، وسائل اإلعالم يجب أن ينظر إليها دوما من خالل العمل

 :وسيطة في عملية االتصال وتحد من تأثيراته وهي

 أي انتقاء الجمهور لما يقرؤون أو يسمعون أو يشاهدون من مواد إعالمية : التعرض االنتقائي

والتي تحمل وجهات نظر شبيهة بالتي يحملونها، وتتضمن أفكارا ومعتقدات موافقة لما لديهم، 

 .مهور أيضا يبدي اشمئزازا وإعراضا نفسيا مع كل ما يتعارض وأفكاره لذلك فهو يتجنبهاوالج

 ويتمثل في ميل الجمهور إلى تفسير الرسائل اإلعالمية التي : اإلدراك والتفسير االنتقائيين

يستقبلها بطريقة تدعم وجهة نظره الخاصة، إذ أن الرسائل اإلعالمية محكومة بما هي الفائدة 

هي توقعاته للجزاء االجتماعي أو المادي نتيجة لتصوراته  يجنيها الجمهور منها؟ أو ماالتي 

 سؤال في هذه النظرية ماذا يفعل الجمهور بوسائل اإلعالم؟ وادراكاته؟ فال

 ويرتبط بعملية اإلدراك السابقة، إذ أن الجمهور يتذكر ما يتصوره أو مايحب : التذكر االنتقائي

 .من ميله إلى تذكر الرسائل التي ال يحبها وال يرغب فيها تصوره وإدراكه، أكثر

 :نعرض فيما يلي أهم نموذجين لنظرية االستخدامات واالشباعات وهما

 .نموذج كاتز/ 1

 وسائل اإلعالم    التعرض إليها                                                               

 حاجات       توقعات    مصادر أخرى    ممارسة أنشطة أخرى         واجتماعية عوامل نفسية

 

 دوافع وحاجات وتوقعات جديدة        إشباع لبعض الحاجات ونتائج أخرى               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 .نموذج روز نجرين/ 2

 

 تتفاعل مع                                        كذلك                   

 حاجات اإلنسانية         الخصائص الذاتية والخارجية للفرد     البناء االجتماعي بما فيه وسائل اإلعالمال

 

 إحساس الفرد بالمشكالت وإدراك بدائل حولها                           

 

 مع الدوافع المختلفة لإلشباع وحل المشكالت تتوحد                            

                                                

 تؤدي إلى                                 

 

 أنماط مختلفة الستخدام وسائل اإلعالم                           أنماط سلوكية مختلفة

                                               

 تؤدي إلى                                       

 

 إشباع                                                               عدم إشباع   

 

 .بعض االنتقادات الموجهة للنظرية

تركز هذه النظرية على الجمهور وسلوكه االتصالي أكثر من تركيزها على المتصل  (1

التعرض االنتقائي لكن وأثناء مروره على  يكون للفرد رغبة  مسبقة في والمضامين، فمثال قد ال

برنامج في إحدى القنوات عن طريق جهاز التحكم قد يجلبه محتواه أو طريقة عرضه، إذن هذه 

 .النظرية تهون من قيمة المضامين اإلعالمية ودورها في التأثير على السلوك االتصالي للجمهور

رد للمضامين التي تتجانس وأفكاره وقيمه لكن حينما نتكلم عن التعرض االنتقائي بمعنى انتقاء الف (9

يرغب فيه  يكون دائما، حيث تعرض برامج غالبا ما تحمل أفكار وقيم تتعارض مع ما هذا ال

 .يسير على خط واحد ال ألنهالفرد، ألن هذا البرنامج المفضل ال يخلو مما قيل 

اال يحب تذكره، وهذا ليس يتذكره ويبعد م عملية التذكر االنتقائي توضح أن الفرد يختار ما (3

نود نسيان بعضا من األمور  بالصحيح فعملية التذكر عملية عقلية ال إرادية معقدة، فكثيرا ما

 .ولكن ال يتأتى لنا ذلك

 ."دينيس ماكويل "نتائج هذه األبحاث يمكن أن تتخذ ذريعة إلنتاج المحتوى الهابط كما يقول (4



كما  .سبة للجمهور هل هو العمد أو المنفعة أو االنتقاءعدم تحديد مفهوم النشاط بالن "بلملر"يرى  (5

 .على االشباعات اآلنية للفرد فحسبتركز النظرية  يضيف أن

  .بحوث هذه النظرية تنظر إلى الفرد بعيدا عن بيئته وتأثير كل منهما باآلخر (9

 

 نظريات التأثير القوي/ رابعا

 

 

 

 

 

 

 .مارشال ماكلوهانل نظرية الحتمية التكنولوجية/ 1

شموليا من خالل فرضياتها التي تعكس التجارب البشرية عبر التاريخ مع  إنسانياهي نظرية تأخذ بعدا 

وسائل االتصال وتأثيرها في المجتمع وثقافته، إذ تقدم تصورات نظرية وبعض االفتراضات األساسية 

تزال حتى اليوم أكثر  عن التأثير الكمي لوسائل اإلعالم ، ولقد ظهرت منذ حوالي أربعين عاما وما

عالمية انتشارا ووضوحا في الربط بين الوسيلة والرسالة اإلعالمية والتأكيد على أهمية النظريات اإل

والتي " القرية الكونية"مصطلحه الشهير " مارشال ماكلوهان"أطلق . الوسيلة في تحديد نوعية االتصال

لتصبح  منيةالزيعني بها أن وسائل االتصال الحديثة كسرت الحواجز بين شعوب الكون سواء المكانية أو 

بعرض أربع " ماكلوهان"الكرة األرضية من حيث االتصال بين شعوبها أشبه بقرية صغيرة، وقام 

 :على النحو اآلتي اإلنسانيمراحل تعكس في رأيه التاريخ 

 .وهي مرحلة ما قبل التعليم: المرحلة الشفوية .1

 .القديمة واستمرت حوالي ألف عام وهي ظهرت في اليونان: مرحلة كتابة النسخ .9

 .م1211م إلى 1511والتي تمد من : مرحلة عصر الطباعة .3

 .م إلى الوقت الحاضر1211وهو العصر الذي يمتد من : عصر وسائل اإلعالم االلكترونية .4

 :على ثالث فرضيات وهي" مارشال ماكلوهان"تقوم نظرية : فرضيات النظرية

 القوي نظرية التأثير                

 

 

الحتمية 

 التكنولوجية

 

 الصمت دوامة



قوة التأثير العام الذي تملكه الوسيلة اإلعالمية بمعزل عن وذلك نظرا ل: الوسيلة هي الرسالة (1

أن مضمون االتصال ليس له عالقة بالتأثير، فالذي يجعل هناك " ماكلوهان"مضمونها، ويرى 

ففكرة الوسيلة هي هي الوسائل السائدة في عصر ما وليس مضمونها،  فرقا في حياة الناس

أن وسائل نقل المعلومات تؤدي إلى التأثير على السلوك البشري بغض النظر  يــــــالرسالة تعن

 لى خلق بيئة إنسانية جديدة تماما،عن مضمون الرسالة، فالتقدم التكنولوجي يؤدي بالتدرج إ

فالتلفزيون أوجد بيئة جديدة للناس ذات توجه بصري ضعيف ودرجة عالية من االندماج تجعل 

 . تربوية القديمة أمرا بالغ الصعوبةتكيف الفرد مع بيئته ال

  :الوسائل االتصالية إلى" ماكلوهان" قسم : الوسائل االتصالية الساخنة والباردة (9

  وهي التي تحوي معلومات كاملة وتفصيالت كثيرة، فالمتلقي أقل حاجة : الوسائل الساخنة

ة، ومثل ذلك بالراديو تتصف بمشاركة ضعيف أنهاليصبح معنيا باستعمال المعلومات الناقصة كما 

 .والسينما

 بإدراكهماقصة لمشاركة في استكمال المعلومات النوهي تستدعي األفراد ل: الوسائل الباردة 

 . الحسي كالهاتف والتلفزيون

بين الوسائل الساخنة والباردة حيث يقول أن الساخنة هي التي تقوم بمد حاسة واحدة " ماكلوهان"ويفرق 

كي يكملها أو يمأل فراغها؛ فهي تتطلب مشاركة قليلة  للمتلقيإذ ال تترك الكثير ، آليةوتعطيها وضوحية 

من المتلقي، أما الباردة فهي ذات وضوحية منخفضة وتقدم معلومات قليلة فهي بذلك تستدعي من المتلقي 

ارة الكثير، كما تختلف آثار الوسيلة الساخنة حسب استخدامها في حض وإكمالقدرة عالية من المشاركة 

ساخنة أو باردة، فاستخدام وسيلة الراديو الساخنة في حضارات باردة يؤدي إلى ردود فعل عنيفة تختلف 

أما المجتمعات الباردة  لراديو فيها من وسائل الترفيه،عن الردود التي تحدثها في أمريكا، حيث يعتبر ا

الراديو ترفيها خالصا، بالمقابل ماذا شبه األمية فإنها عاجزة على أن ترى في الوسائل الساخنة كالسينما و

 .  البعض؟ يتساءليحدث لو أدخلنا وسيلة باردة كالتلفزيون غلى مجتمع نام كالمجتمع العربي 

أن وسائل االتصال تقوم بتغيير البيئة " ماكلوهان"يقول : وسائل االتصال امتداد لحواس اإلنسان (3

اد أي حاسة سيغير طريقة تفكيرنا، ونتصرف وتثير فينا نسبة فريدة من ادراكاتنا الحسية فامتد

 .بناء على الطريقة التي بها ندرك العالم، وحينما تتغير هذه النسبة فإن اإلنسان يتغير

 :وجهت للنظرية انتقادات أهمها .بعض االنتقادات الموجهة للنظرية

 إلى أنها ال تبدأ وال تنتهي في نقطة زمنية محددة تم وصفها بالبساطة المفرطة  إضافة. 

  على األمثلة التاريخية وليس على أدلة وبراهين" ماكلوهان"اعتمد. 



  لم يعد لها وجود حقيقي " ماكلوهان"القرية العالمية التي تحدث عنها  أن" ريتشارد بالنك"يرى

ر الغربي المعاصر، فقد زاد التطور في المجتمع نهاية التسعينات وبداية القرن الجديد وفقا للمنظو

 .وتسارع إلى حد أدى إلى تحطيم هذه القرية العالمية وتحويلها إلى ذرات وشظايا

 

 .نظرية دوامة الصمت/ 1

بمدى قوة الوسائل الجماهيرية على " إليزابيث نيومان"لقد بدأ اهتمام الباحثين ومن بينهم    

المستقبل والتي أكدت من خالل أبحاثها أن هذه القوة تظهر خاصة في تشكيل الرأي العام وخلق واقع 

ودورها في التأثير على  اإلعالمخاصة بتحليل محتوى وسائل  دوامة الصمت هي نظريةفنظرية .جديد

الرأي العام على المدى البعيد وخاصة فيما يتعلق بتأثير الحمالت السياسية على السلوك االنتخابي، فتقوم 

وبذلك ( أي القلة مع الكثرة)بتباين اآلراء واألفكار بالنسبة للمجموع  اإلحساسهذه الوسائل بتصعيد 

 .باختالفه مع اآلخرين وعزلته اساإلحسوجهة نظره عن  وإخفاءيفضل الفرد الصمت 

 .فرضيات النظرية

حين تتبنى آراء واتجاهات  اإلعالمتقوم النظرية على فرضية رئيسية والتي تتجلى في أن وسائل  

سوف يتحركون في االتجاه الذي تدعمه وسائل  األفرادمعينة خالل فترة من الزمن، فإن معظم 

يتبعون األغلبية في محاولة للتوحد من أجل إخفاء آرائهم لكونهم يخافون العزلة، وبالتالي  األعالم

 :ىــــــــــــافة إلـــــإض

  المتفق عليها والتي تنظر لها على أنها رأي  اآلراءتميل للتعبير عن  اإلعالموسائل

 .األغلبية 

 اآلراء المدركة هي آراء وسائل االتصال الجماهيري وهي السائدة. 

  ويتمسكون بما تراه الجماعة خوفا من العزلة بأنفسهماألفراد يتجاهلون ما يرونه. 

  األفراد يستخدمون وسائل االتصال الجماهيري كمقياس لمعرفة اآلراء السائدة ومن ثم

 .تقييم آرائهم

 :ومن العوامل التي تجعل الفرد يميل إلى إعالن وجهة نظره

 بانتمائه إلى الجماعة واألغلبية إحساسه. 

 عاته عن المستقبل واتجاهاتهرأيه يكون متفقا مع توق. 

 تقدير الذات. 

 الميل للحديث مع من يتفق معه أكثر ممن يعارضه. 

 .المتغيرات التي تساهم في بناء النظرية



 .التكرار في نشر المعلومة أو الخبر: التأثير التراكمي من خالل التكرار .1

 .بمعنى االنتشار وكونها مصدرا للمعلومات: الشيوع .9

  .في القيم التي يحملها العاملون مع المحتوى المقدمالتشابه : التجانس .3

 :بنيت نظرية ترتيب األجندة على مرحلتين على النحو اآلتي: مراحل بناء النظرية

الجماهيري بتحريك الرأي العام نحو قضايا معينة  اإلعالموفيها تقوم وسائل  :المرحلة األولى

 .عادة الصياغة الخاصة بالواقعواالهتمام بها، وتحريك الوعي العام بها ومن ثم إ

والتي  خرين إلخفاء آرائهم ووجهات نظرهم،تقوم في الوقت نفسه بالضغط على اآل: المرحلة الثانية

 .اإلعالمالعام الذي تجسده وسائل  اإلجماعيرون أنها ال تتفق مع صور الرأي أو 

 .بعض االنتقادات الموجهة للنظرية

 العام بمعزل عن دور المعلومات التي يحرص الفرد  من الصعب تفسير عملية تكوين الرأي

 .على تلقيها عن البيئة المحيطة به

  عن رأي األغلبية باستمرار، إنما قد تكون تلك أغلبية زائفة اإلعالمال تعبر وسائل. 

 مفهوم األقلية الصامتة يفتقد إلى الدقة كما أشارت إليه كثير من البحوث األمريكية. 

 ن المتسق المتكرر خاصة في ظل الديمقراطية وتعدد اآلراءالشك في وجود المضمو. 

 لم تحدد تفسيرا واضحا اللتزام الصمت الذي قد يكون استجابة من البعض. 

 التزام الصمت ال يكون دائما نتيجة للخوف من العزلة إنما أحيانا نتيجة لليأس . 
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