
 - نظريات االعالم و االتصال                            إذاعة وتلفزيون/صحافة مكتوبة                        -االستاذ: رضوان بوجمعة.

 المحور األول : الظاهرة االتصالية ومفهوم النظرية

 1 ـ مفهوم النظرية :

.اصطالحا جاءت من النظر ، والنظر هو رؤية األشياء قصداً   

والفكر هو االبتعاد عن الشيء من أجل .الخارجي فقط ولكن بما هو داخلي كذلك ،أي تفكيره الخاص وعوامل وإمكانيات هذا الفكر  تتعلق النظريات دائما بعالقة اإلنسان ليس بعالمه
.االقتراب منه   

 فرضيات بعض الفالسفة :

1-جوزيف كالبير 1811-1891 : صاحب كتاب "آثار االتصال الجماهيري" والذي قال فيه: "عادة ما ال يكون االتصال الجماهيري سبباً كافيا وضروريا في إحداث التأثيرات 
. " اإلعالمية  

.التأثير اإلعالمي سبب االتصال الجماهيري = ينطلق بأن الجمهور هو جمهور سلبي : فتراض السابق اال  

.يعني حقيقة التأثير اإلعالمي ليست موجودة هنا يجب أن نبحث عنها هناك = ليس هنا بل هناك  (ع)، سبب  (ع)ال يسبب حتما  (س)الشك في كون   

.المقولة وضعت فرضية القذيفة السحرية محل مضاربة وشك  .نهابل هناك يجب البحث ع ست هناالحقيقة لي  

" اإلتصال في إحداث التأثيرات اإلعالمية الجماهيرية ليست سببا حتميا "   

.بل عدة زوايا ية واحدة الرؤية بالنظر تبدأ عندما تبدأ المضاربة ، بمعنى أن أعرف أن هناك حقيقة وهي ليست واحدة وعديدة ويجب أن نبحث عنها وبأن ليس لها زاو  

.النظرية هي المضاربة وهو ضد الجمهور السلبي  : الخالصة عند كالبير  

 1- كارل بوبر 1891-1881 : هذا التعريف هو أشهر التعاريف الخاصة بالنظرية ، فهو يتميز بالدقة والوضوح ، كما يظهر على أنه ينطبق على كل الحاالت ، دون استثناء .

 تعريف بوبر : النظرية هي مجموعة متسقة من الفرضيات 

ما معنى متسقة ؟ وماهي معايير وصفها بهذا ؟ فال نظرية في غياب الفرضيات المتسقة : السؤال   

فرضية موضوعية = السحب تأتي باألمطار :  1ف : الدحض   

غير موضوعية = األشباح تخرج ليال : 2ف   



:هو  2و ف  1الفرق بين ف   

رـ القابلية للتكرا  

 ـ الموضوعية 

 ـ الدّحض 

 )1001ـ 1092(النظرية عند كارل بوبر 

 النظرية هي النظرية والنظرية هي معرفة موضوعية مؤسسة على مقدمات متسقة ومترابطة وصحيحة وقابلة للدحض واالختبار 

هو بريطاني من أصل نمساوي ، مسرحي فيزيائي رياضي ، وهو أب التيار الفوضوي الفلسفي ، طالب بفصل العلم عن الدولة ، وطرح : 1811 النظرية عند بول فايرابند-3

 لماذا يسمح لآلباء باختيار رئيسهم ، فيما ال يسمح لهم باختيار منهج دراسي ألبنائهم : التساؤل التالي 

المعرفة عن طريق النظرية التي تصاغ بطريقة موضوعية ، ومؤسسها لم يتكون في بيئة موضوعية ، كما يعتقد أن النظرية هي فعل  نقد أستاذه بوبر بحيث تساءل كيف لنا أن نأخذ
 .إيديولوجي ال توجد معرفة عالمية ، والسياقات االجتماعية تؤثر فيها 

 .يالحظ ؟ فالنظرية تنطلق من معطيات ومقدمات ولكنها ليست تامة الصحة بل إيديولوجية بعبارة أخرى فايربند يرى أن بوبر ركز على سؤال ماذا نالحظ ؟ وتجاهل السؤال من 

 .النظرية فعل إيديولوجي : الخالصة عند فايربند

 : 1891-1811 النظرية عند ميشال فوكو-1

م ، وطالب بغلقها ، وتعويض العقوبة الجزائية ، بخدمة المجتمع أشهر الفالسفة المعاصرين في فرنسا ، تأثر بالنظرية البنيوية ، يرى أن المؤسسة العقابية المعاصرة ، تكون اإلجرا
كل .ومن خالل بحثه في الحضارات ، وجد عالقة بين السلطة بكل أشكالها سياسية عسكرية ودينية والمعرفة . اهتم بموضوع الشذوذ الجنسي وألف مؤلفات عديدة في هذا المجال .

 .كم في الحياة العامة سلطة مهما كانت تنتج معرفة وتمكنها من التح

 .تاريخ السلطة والمعرفة توضح بأن األولى تنتج الثانية ، والمعرفة تعطي للسلطة قوة التدخل في الحياة العامة ، فالمعرفة تخدم السلطة  : الحقيقة التاريخية

  .التدخل النظرية التي تعتمد المعرفة في خدمة السلطة والنظرية تساوي استراتيجية :  الخالصة عند فوكو

العلم ال يمر بطريقة : "  "بنية الثورات العلمية"هو فيلسوف أمريكي من أصل نمساوي يهودي  ، ألف كتاب :  1881-1811 نهالنظرية عند سامويل توماس كو -5

لباراديغما قال ماذا لو أن التأثير لوسائل اإلعالم الذي صورته ا.تراكمية ، بل قد يمر بثورات بنيوية نحو الحقيقة ، تحدث تغيير في الباراديغم ، وهو يؤدي لتأسيس باراديغمات جديدة 
 :ليس موجود هنا ، بل هناك يجب البحث عليه ، يقول البد من التمييز بين مسألتين 

 )كل ما يحدث في المجتمع هو لغة (في الباراديغما ... وهو اليومي الروتيني الذي يقوم به الطالب واألستاذ : العلم العادي 



 .ما كان في ذلك العصر ن يتحدث بصيغة الجمع ألنه يريد الفصل بي: الثورات العلمية 

 :الخالصة عند توماس 

 .النظرية هي مجموعة من المعارف المتتابعة والمتناسقة التي لها عالقة بالبراديغم 

 . هي مجموع التوجهات واالتجاهات والمواضيع والمناهج التي يعتقد مجموعة من الباحثين على أنها الصالحة وهو التعريف األقرب للمدرسة: البراديغما 

 

 

 

 

 

 

 :الـــــمـــــــدرســــة االتــــــصــــــاليـــــة 

 :ـ مفهومها 1

 :هي مجموع الباحثين والمنظرين الذين يشعرون بأنهم معنيون باالتصال والذين يشتركون في أربعة عناصر أساسية 

  تعريف مشترك للظاهرة 

  تحديد مشترك للمشاكل التي يجب حلها 

  تحديد مشترك للتقنيات والمناهج واالستراتيجيات المالئمة لحل هذه المشاكل 

  مكان مؤسساتي مشترك 

 .لذي هو تبادل بين طرف والمحيط تقاسم الباحثون ويشتركون في موضوع الدراسة ، مثال أن الباحثين من المدرسة االتصالية نفسها عليهم االتفاق المشترك لمعنى االتصال واأن ي/ 1

 الجة واحدة لإلشكالية تحديد مشترك للمشاكل التي يجب حلها أي االتفاق على تحديد إشكالية موحدة ، وهذا ال يعني االتفاق على مع/2

 لى المشكلة والتعريف المنهجي الذي يؤدي لحل هذه المشكلة تحديد مشترك للتقنيات والمناهج ، حيث يمكننا أن نتفق ع/ 3

 النظرية هي المضاربة= كالبر 

 النظرية هي النظرية= بوبر 

 النظرية هي فعل إيديولوجي= فايرابند 

 النظرية تخدم السلطة= فوكو 

 النظرية هي الباراديغم أو األنموذج= ن هتوماس كو

 



 غالبا ما يكون المكان المؤسساتي للمدرسة معنوي ، أمثلة : المكان المؤسساتي المشترك / 1

 معنوية = أـ مدرسة فرانكفوت 

 .معنوية مادية : والدو كاليفورنيا ب ـ مدرسة با

 الظاهرة االتصالية ومفهوم النظرية 

 :ـ تطور الظاهرة االتصالية والثورة المفاهيمية للنظرية 

 .الظاهرة االتصالية هي ظاهرة ليست إنسانية فقط ، بل حيوية ، بمعنى حتى الحيوانات تتصل كالنحل والنمل 

 : االتصال الوسيالتي

يربط علماء االجتماع أن المشاكل النفسية تنتج بفضل االتصال والذي ينتج عن . لم يكن له دور في تطور المجتمع اإلنساني ، وبدأت الظاهرة االتصالية في التعقد بتطور الطباعة 
 .استعمال التكنولوجيات الحديثة 

 :مــدارس االتــــصــــــــــال 

 .لمدارس االتصال جاء من قبل علماء االجتماع تأطير النظرية االجتماعية 

والبحث االمبريقي ومن هنا انشق إلى  تأطير البحث في علوم اإلعالم واالتصال بدأ من علماء في علم االجتماع ، وحتى من لم يأتي من هناك جاء لتأطير البحث من التراث النظري
 :ونحن في ثنائية  10ال يمكننا أن نفهم كل اتجاه إذا لم نفهم هذا االتجاهان ، منذ أواخر ق . الية ما من درس كل المعارف االتصاالتجاه الوظيفي والصراعي وه

 إلخ ... ميرتون ، تالكوت  روبارت كينغ ، دانييل بان  دور كايم ، إيميل كونت ، أوغست: مؤسسوها كل من  : الوظيفية

 tomos hobbes  ،hegel  ،Charles wright wills  ،carl marks: الصراعية

ي التقليدي من خالل طرح عشرة بداية من أواخر القرن التاسع عشر ، برز االتجاهين الوظيفي والصراعي ، كثنائية في علم االجتماع الغربي ، يمكننا فهم الفكر االجتماع
 :أسئلة 

 
 ـ ماهي القواعد والمبادىء التي تتحكم في االتجاه ؟1

 : الوظيفية 
 .ه في المجتمع ، التاريخ ثانوي الوظيفة هي األساس ية ولكن من عواقبه ، ومن ثم وظائفكننا أن نفهمه ليس من أصوله التاريخالنمط االجتماعي يم

 .عمل السويل والزلر سفيلد بهذا االتجاه في مجال اإلعالم واالتصال ، في بنية وسائل اإلعالم الجماهيرية 
 :الصراعية 

 ، فالتاريخ مسألة أساسية ، لذا ال يمكننا فهم النمط االجتماعي إال من خالل العودة لجذوره التاريخية بين مختلف الطبقات االجتماعية  المجتمع هو نتاج سيرورة من الصراع 
 



 ـ ما هي طبيعة المجتمع ؟ 2
 : الوظيفية 

سرعان ما يستعيد النظام ا يؤسس لنظام اجتماعي ، يمكن أن تحدث اهتزازات داخل المجتمع ، ولكن المجتمع هو نظام ومجموعة من األجزاء المترابطة ، وكل جزء منه
 .االجتماعي توازنه 

 : الصراعية
سن وضعا في صلحة من هم أحالمجتمع هو نظام فسيفسائي من الجماعات المتصارعة ، وأن هذا الصراع يظل قائما ، بيد أن االستقرار هو حالة ظرفية وعادة ما يكون في م

 .المجتمع ، حتى االستقرار يخفي من ورائه صراعات مختلفة تحرك تطور المجتمع 
 
 ـ إلى أين يتجه المجتمع في حركيته ؟ 3

 : الوظيفية 
 يتجه المجتمع بطبيعته نحو النظام واالستقرار واالنسجام والتوازن 

 .المعاصر تنظر الوظيفية إلى التغيير من خالل التطور من التقليدي إلى 
 :الصراعية 

 .حل تاريخية إلى أخرى المجتمع يتجه نحو الصراع والتنافس والتغيير الرتباط ذلك بالمصالح االجتماعية ، التي تشكل ذلك المجتمع أو ذاك ، التغيير يتم من مرا
 .لوظيفية والصراع ، التغيير بطيء يسحب على أساس القرون في ا. المحرك هنا هو تغيير اإلنسان بوسائله المادية ، فالتغيير يحدث من نمط إنتاجي إلى آخر 

 
 ـ لماذا تستمر مختلف أجزاء المجتمع في التواجد ؟ 1

 : الوظيفية
 ء تستمر ألنها تستجيب لالحتياجات الموجودة على مستوى المجتمع األوسع ، وعندما تختفي وتتقلص هذه االحتياجات تختفي وتتقلص هذه األجزا

 : الصراعية
 تستمر هذه األجزاء ألنها تحافظ على مصالح الطبقات التي هي في هرم السلطة

  
 ـ كيف يتم الحصول على االمتيازات والسلطة والثروة وعلى السمعة ؟ 5

 :الوظيفية 
 يتم ذلك بالعمل والعمل الذي يفوق عمل اآلخرين ، من يعمل أكثر يحّصل المال والسلطة أكثر من اآلخرين 

 :الصراعية 
 .ألنه يوجد فائض ناتج عن استغالل بعض الطبقات االجتماعية للطبقات األخرى ، التمايز ناتج عن عملية االستغالل 

 
 ـ ما هو دور القيم والتقاليد وبصفة عامة الثقافة في المجتمع ؟ 6

 :الوظيفية 
تصور مجتمع بدون ثقافة مشتركة فهو الحزام الذي يربط بين أفراد المجتمع ، فوسائل اإلعالم تحافظ على التضامن االجتماعي من خالل ما أنتجه المجتمع وبالتالي يصعب 

 .تلعب دورا في توفير الحد األدنى لثقافة أفراد المجتمع ، الثقافة الجماهيرية 
 : الصراعية



الثقافة هي . التي مالت إلى الفئة المتحكمة ترتب عنها ميل الثقافة إلى هذه الفئة  تحافظ على النظام االجتماعي ، هي نتاج األسس المادية التي يقوم عليها المجتمع وهذه األسس
 .انعكاس الواقع القائم ، ومن ثم تستعمل هذه الوسائل ووسائل اإلعالم في هذا االتجاه 

 
 ـ كيف يحافظ النظام االجتماعي على بقائه ؟ 7

 : الوظيفية
على طبيعة النظام االجتماعي ويظهر ذلك من خالل االنتخابات ، فيحصل إجماع ، حيث يقوم الفرد باختيار النمط االجتماعي من خالل اإلجماع ، فهناك إجماع في المجتمع 

 .الذي يحكمه ، ولوال هذا اإلجماع لما حافظ النظام االجتماعي على بقائه 
 : الصراعية

قانونية للحفاظ على النظام االجتماعي ، فعليه االنتخابات تدخل في إطار القهر والمشاركة ليست على أساس القهر االجتماعي ، فهناك طبقات تستخدم الوسائل المادية وال
 .أساسية ، بل المشاركة على أساس اإليحاء بوجود مشاركة 

 
 ـ لماذا تتواجد الالمساواة بصفة مستمرة في المجتمع ؟ 8

 .مجتمع ، ألن بعض الوظائف لها امتيازات أكثر من الوظائف األخرى يتفق الوظيفيون والصراعيون ، على أن الالمساواة عنصر قائم في ال
 :الوظيفية 

 .وظائف تؤدي وظائف أكثر أهمية في المجتمع الذي تتواجد فيها ، وفي نظر المجتمع لها أهمية أكثر من الوظائف األخرى 
 : الصراعية

 .ظائف األخرى أصحاب هذه الوظائف يتحكمون فيها ، وأعطوها أهمية أكثر وأهملوا الو
 
 ـ ما هي طبيعة الدولة ؟ 0

 :الوظيفية 
 .في المجتمع احتياجاتها الخاصة بها ، تمثل أرقى ما توصل إليه المجتمع من تنظيم لحياته االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهي مستقلة عّما يدور الدولة كيان حقيقي لها 

 : الصراعية
 .مثل وسيلة تستخدمها الفئات الحاكمة في عملية توزيع السلطة والثروات في المجتمع فهي ليست مستقلة عن النظام االجتماعي الدولة وإن كانت لها خصوصيات ، فهي ت

 
 ما هي طبيعة الطبقة االجتماعية ؟ ـ19

 :الوظيفية 
 اع ، بل تفاعل بين مختلف الفئات ال يوجد صر. عبارة عن فئة اجتماعية ، تشترك في خاصية من الخاصيات ، ال تتحدث عن الطبقة بل عن الفئة 

 :الصراعية 
 عاملة  الطبقة خاصية أساسية بعنصر أساسي هو العنصر المادي ، فهناك الطبقات التي تملك وسائل اإلنتاج فهي طبقة مالكة ، وطبقات ال تمتلك فهي

 .سية في حين أن الخصوصيات األخرى من الجنس والمستوى التعليمي والسن فهي ثانوية وليست أسا

 

 نظريات االتصال في بعدها الجماهيري:المحور الثاني 



جمهور ،وهو تقسيم هدفه بيداغوجي بالدرجة البد من التأكيد في البداية ، أن هذا التقسيم لنظريات االتصال الجماهيري ، ينطلق من عنصر أساسي من عناصر العملية اإلعالمية وهو ال
 :هنا تقسيم هذه النظريات إلى أربعة مراحل األولى ويمكننا من 

 ـ مرحلة سلبية الجمهور 1

 ـ مرحلة انتقائية الجمهور  2

 ـ مرحلة تفاعلية الجمهور  3

 ـ التوجه المعاصر لمرحلة تفاعلية الجمهور  4

 :ـ مرحلة سلبية الجمهور  1

 :نشأة مفهوم المجتمع الجماهيري 

 .أوال ، ثم إنجلترا وفرنسا وشمال إيطاليا ودول أوروبا الشمالية واليابان عالمية األولى ، ليشير إلى الواليات المتحدة األمريكية انتشر هذا المفهوم منذ بداية الحرب ال

 :يرتبط المجتمع الجماهيري الذي ظهر أوال في أمريكا وأوروبا بخصائص معينة مثل 

 أـ التصنيع على نطاق واسع 

 ب ـ تعقد اإلدارة البيروقراطية 

وهي الظاهرة نفسها  %15أصبحت  1070من السكان أما في  %15من القرن الماضي ، كان سكان الريف يمثلون  59تحوالت عميقة في فرنسا مثال في  (ج ـ اإلقامة في المدن 
 )في كل البلدان 

 د ـ جمهرة السكان 

 )العزلة واالنفراد (ي العالقات الشخصية االتصال باإلنسان من خالل اآللة وطغيان الفردانية ف: هـ ـ اتساع الفردانية 

 .اية القرن الماضي البد من التأكيد أن نظريات االتصال الجماهيري األولى ارتبطت بدراسات التأثير ، بسبب الظروف السياسية التي كان يعيشها العالم في بد

 .دراسة اإليديولوجيات يعطينا أجوبة كثيرة حول الجهات المتطرفة في الغرب 

من العشرينية األولى من القرن الماضي إلى بداية الحرب العالمية الثانية ، كان االستعمال االستعراضي الواسع لوسائل االتصال من قبل نبدأ مرحلة سلبية الجمهور من الناحية الزمنية 
 .األنظمة الشمولية الدكتاتورية سببا في التوجه نحو دراسة مسألة سلطة وسائل اإلعالم 

 إعالم قوية في مواجهة جمهور ضعيف وسائل 



 :ـ مرحلة سلبية الجمهور  1

  le viol des foules par la propagande politiqueفي كتابه  serge tchakhotineمن أبرز األدبيات التي نددت بهذا االستعمال نجد 

 .تخصصو الدعاية من أجل نشر الدعاية متخفين وراء وسائل اإلعالم تم مصادرة هذا الكتاب في أول صدور له ألنه فضح بشكل علمي الطرق التي يستخدمها م

 .، فرضت عليه الرقابة مخافة رد فعل هتلر وموسولوني ندد الكتاب بالمنطق البافلوني منبه استجابة  1131صدر سنة 

 .م ، فالعالقة مطروحة من جانب التبعية فالمتلقي لوسائل اإلعالم كما يقول كانت تعتبره الدعاية في كونه عبد ومتلقي سلبي لوسائل اإلعال

، فالجمهور ليس إال دلوا فارغا يمكن أن نمأل فيه هذه األدبيات أنتجت كل هذه المعارف التي توضح اقتناع الباحثين بالقوة الخارقة لوسائل اإلعالم ، والتأثيرات الكبيرة والمباشرة لها 
 .ما نشاء 

 .وغيرها من التسميات ظهرت نظريات القذيفة السحرية ، اإلبرة تحت الجلدية والتماثل 

 :ـ مرحلة انتقائية الجمهور  2

اتجه عدد كبير من الباحثين خارقة لوسائل اإلعالم ، وتتميز بفكرة التأثير المحدود ، وتمتد تاريخيا من أواخر الثالثينات ، إلى غاية بداية الستينات ، رداً على نظرية القوة الكبيرة وال
 .في الواليات المتحدة األمريكية للبحث عن األدلة األكثر محسوسة لتأكيد أو نفي هذه الفرضيات 

ال المتغيرات التي يجب هذه الدراسات بمجوبهذا بدأت الدراسات اإلمبريقية ، وقد اهتمت هذه الدراسات األولى بتأثيرات وسائل اإلعالم في المجال السياسي االنتخابي ، حيث فتحت 
 .تأثير وسائل اإلعالم أخذها بعين االعتبار في دراسة 

 تأثير المباشر لوسائل اإلعالم على الجمهور استعانت هذه الدراسات بالتحقيقات الميدانية ، وكسرت فكرة التأثير المباشر والخارق للعادة على اآلراء والسلوك وكسرت افتراض وجود ال

 :سلبية الجمهور في تعرضه لوسائل اإلعالم ـ باراديغما  3

فية ، والتي تتدخل في تحديد آراء أشارت هذه الدراسات إلى أن تأثير وسائل اإلعالم ليس إال عامال من عوامل أخرى ، يصعب عزلها عن بعضها البعض ، اجتماعية اقتصادية ثقا
 .واختيارات األفراد 

 :الجمهور مرحلة انتقائية 
 :ومن بين أهم هذه الدراسات نجد ما يلي 

 . 1141ـ دراسة الزاسفيلد ،برلسون وكوديت عن تأثر العالقات اإلنسانية في الحملة االنتخابية بأمريكا في 1

 .ـ دراسة الوساطة بين وسائل االتصال والجمهور العام ولهذا درس هؤالء كيف ولماذا ينتخب هؤالء هكذا 
 :ما لم يكن متوقعا  أظهرت الدراسة

ن وأن هؤالء انتخبوا كجماعات ، أي بناء ـ ليس هناك تأثير مباشر للحملة االنتخابية في تغير االتجاهات أصوات الناخبين ، فالحملة لم تقم إال بتعزيز المواقف المسبقة للناخبي
 .إلى الكنيسة انتمائهم إلى نفس العائلة أو النادي 



 السياسية لالتصال الشخصي في إطار هذه الجماعات ـ أظهرت الدراسة األهمية 
 ـ أظهرت الدراسة مكانة قادة الرأي ، والذين يوجدون حسب الدراسة في مختلف 

 . 1193التأثر الشخصي ، السلوك االتصالي في قرية صغيرة في شرق أمريكا عام : ـ أهمية قادة الرأي دعمتها دراسة مارتن 

 .تقال خبر وفاة سيناتور من مالحظة حدوثه إلى وصوله للمتلقي حاولت الدراسة معرفة كيفية ان
يتحدثون عّما تردده هذه الوسائل مع ـ أكدت الدراسة أهمية الجماعات األولية في التدفق االتصالي وأن الناس ال يكتفون عادة بما يسمعونه أو يقرؤونه في وسائل االتصال بل 

 األفراد اآلخرين من العائلة ، األصدقاء ، وزمالء المهنة 
 .والجماعات األولية طريقة التدفق االتصالي على مرحلتين الوسائل 

  1191ـ دراسة دفلور ، عملية انتشار للمنشورات الملقاة على ثمان بلدان 

 .توزيع منشورات بالطائرات المروحية قصد معرفة هذا النوع من االتصال وعالقته بالجماعة السكانية عامة 

 

 :ـ مرحلة تفاعلية الجمهور  3
 مصالح سياسيةيستخدمونه ل في نهاية الستينات بدأ رجال السياسة، التلفزيون تطورت في مرحلة قياسيةتكنولوجيا 

لخلق أكبر قاعدة جماهرية وصوال اليوم الى ثمن  وأرخصتطور التلفزيون في فترة قصيرة، اتجهت الصناعة التلفزيونية نحو البحث في تطوير هذا الجهاز بأقل وزن 
 .بشكل كبير تكنولوجيا االرسال وتكنولوجيا التلقي الشيء الذي جعل أرقام األفراد المالكين لهذه األجهزة تتزايد

 .وتتطور بشكل رهيب الشيء الذي جعلنا نستطيع التحكم في الصورة التلفزيونية بتسجيلها مما خلق ما يسمى بتفاعلية الجمهورتظهر   MultiMediaبدأت  1119في سنة 

  Cultivation theory :نظرية الغرس الثقافي-1

كل اهتماماته البحثية ركزت على الصورة  1199سنة ثم تحصل على شهادة الدكتوراه سنة  21هاجر الى الواليات المتحدة االمريكية في سن " جورج جربنر"مؤسس النظرية 

 التلفزيونية كما ركز على مشكل يعرفه االمريكيون جيدا وهو العنف في المجتمع االمريكي
الوحيد المصدر االساسي و التلفزيون ليس :حاول جربنر ان يهتم بالمضامين الصور التلفزيونية في الواليات المتحدة االمريكية من خالل تحليلها في مخبره وانطلق من مسلمة

 المشتركة في المجتمع االمريكي  في نشر الثقافة
 طيحبتسوالدين وبالمقابل هذا يقوم التلفزيون  يةمؤسسات التربلتلفزيون اكثر من ان الصور والرسائل التي تشكل محيطنا الثقافي المعاصر يتم بثها من قبل ا" يقول جربنر 

الفرد  بتسطيح ادراكهذه المقولة تختصر بناء الفرد االمريكي إلدراكه للعالم حيث أن الصورة التلفزيونية " ر العديد من القيم و القواعد رغما عناكما يقوم بتمريا للعالم نادراك
 االمريكي

م خالل االظهار كونه يركز على عدة جوانب و ينطلق من االشياء التي لها  باإلخفاءحيث ان التلفزيون يقوم الكثير من الصور التلفزيونية التي تبث فيها الكثير من التمثيل 
 تكرار صورهالتلفزيون من خالل  جانب استعراض و ينجح

 التأثير على الجماهير
ا من خالل الصورة التلفزيونية فالرجل يظهر من الفكرة التي اتضحت لجربنر من خالل تحليل الصورة التلفزيونية هي صورة تصنيع السلطة االبوية على االسرة تظهر كثير

هد بتخزينها في الالشعور االنسان يسميه جربنر مسار للتثقيف او الغرس الثقافي فالصورة التلفزيونية عندما خالل البرامج التلفزيونية الدرامية كصانع للسلطة ويقوم المشا
 .على المدى البعيد تكرر تترسخ في عقول المتلقين

 و مقبولة لدى المجتمع االمريكي الصورة التلفزيونية لما تكرر صورة السلطة االبوية او سلطة الرجل على المرأة هذا الشيء جعل من هذه السلطة تبدو عادية



وهو كذلك السالح الثقافي هن االربل في الكثير من االحيان يلقنهم رفض التغيير حسب جربنر والتلفزيون هو عو للمحافظة على الوضع  التغيير الناس التلفزيون ال يلقن
على المدى البعيد في ادراك االفراد من خالل سيرورة تسمى الغرس الثقافي و يؤكد على ان  المطلق في المجتمع االمريكي الن التلفزيون حسب جربنر هو القادر على التأثير

 :عناصر اساسية 3فعالية التلفزيون تتغذى على 

 يصل بسهولة الى تثبيت و تدعيم ما هو موجود تجعل التلفزيون يثح بفضل نسق الرسالة التلفزيونية والتي تتميز بالتكرار واالستمرارية -
 خالل انتشاره الرهيب في كل مكان يمس التلفزيون كل فئات المجتمع من -
     .التلفزيون من خالل بناءه لواقع مصطنع للعالم ينجح التلفزيون الى دفع الجمهور لتجاهل البعد الحقيقي لألنباء -

 :نظرية لولب الصمت -2

 تتحدث عن عالقة الجمهور كرأي عام بوسائل االعالم و السلطة

 هي مستويات تداخل هذه العناصر عالقة الرأي العام و السلطة ووسائل االعالم و ماقاش حول نانطلقت من طرح ال" نيوماناليزابيث نويل "

 قضت عمرها في البحث المتواصل حول سلطة وسائل االعالم والرأي العام  2111ولدت وسط الحرب العالمية االولى و توفيت سنة " نيومان"

السلطة ووسائل االعالم و الرأي العام والعالقة بينهما لتشكيل الرأي العام وعاصرت قامت في مسارها بدراسة امبريقية لمحاولة معرفة المستويات االساسية التي تمكنا ان نفهم 
 قسم عاطفيا واجتماعيا الشيء الذي جعل نيومان تنتج العديد من الفرضيات و جزء من حياتها معقد حيث عاشت حياة قاسية في بلدالمانيا  عايشتهاكل الفترات التاريخية التي 

يا قضايتعلق بالنشرت كتاب لولب الصمت و جاء ليعطي اهم افتراضات النظرية انطالقا من مجموعة من االسئلة باتجاه جمهور وسائل االعالم في المانيا جزء  1194سنة 

ين يرفضون االجابة على االستمارة، غالبية و من خالل هذه االسئلة الحظت م خالل االجوبة على اسئلتها وجود جزء من المجيب قضايا اخرىالسياسية وجزء  اخر يتعلق ب
 .اقف التي تبرز في الفضاء العموميكانوا في الغالبية القصوى يعيدون طرح المواالجابات 

من العزلة االجتماعية وحتى يتفادونها فإنهم يلغون تلك اآلراء التي يرون أنها  ان عامة الناس يخافون :و االفتراض هذه المالحظات اعطت القاعدة االساسية لنظرية نيومان 
 غير شعبية

 أي األغلبية وهو ما يؤدي الى الغاء رأي االقليات والنتيجة بروز لولب الصمتهذا التفادي يدعم ر

 فهذي السيرورة تعطي للرأي الغالب قوة اكبر بينما تبذ في المقابل االقليات التي تلتزم الصمت و التي تشكل لولب الصمت

ل تضخيم بعض االراء وتقزيم االخرى ومن هذا فان نيومان تفترض ان وسائل االعالم ترى نيومان ا وسائل االعالم هي المسؤولة االولى عن هذه السيرورة وهذا من خال
 ان يفكروا فيه مخافة ان يعتزلوا اجتماعيا ال يجب تساهم  ادراك الناس حول ما

 الى االجماع النسبي الذي يسود بين االغلبية تجعل الناس قد ال يفكرو ببعض القضايا نهائيا باإلضافةفوسائل االعالم و بحضورهم المكثف و المتعدد و تكرار رسائلها 

 ترى نيومان ان وسائل االعالم تحجب االدراك االنتقائي لالفراد ومن هذا تحدد حسهم في اصدار االحكام



غير رأي العام لا"الذي له دراسة منشورة بعنوان " بيار بورديو"بل العديد من المنظرين من بينهم عالم االجتماع الفرنسي ن قمقاربة نيومان ذات اهمية قصوى تم تبينيها م
يقول ان رجل السياسة في الغرب انتقل من شرعية الكنيسة الى شرعة الرأي العام كما عبر عن انتقاده لعمل وسائل االعالم ه مجموعة من االفتراضات يطرح في" موجود

 .الل االظهارمن خ حجبالو الذي يقول فيه ان التلفزيون يقوم ب هوخاصة التلفزيون من خالل كتاب

  agenda setting )األولوياتترتيب (األجندا نظرية  -3

يعتقد هؤالء أن  Maxwell mccombs /Donald shawترتبط نظرية ترتيب األولويات أو ترتيب المحاور أو تحديد المحاور أو تحديد األولويات ، بالمنظرين األمريكيين 

م الجماهيرية تلعب دورا هاما في رزنامة األحداث من خالل شد انتباه الناس حول وظيفة وسائل اإلعالم األساسية شد انتباه الرأي العام حول بعض القضايا ، فوسائل اإلعال
 . هذا الحدث أو ذاك 

تحدد وسائل .من سياسيين وغيرهم توجد عالقة بين الترتيب الهرمي ألحداث المقدمة عن طريق وسائل اإلعالم مع الهرم الداللي المرتبط بهذه األحداث للجمهور وقادة الرأي 
ة خاصة ألنها تؤدي إلى الشد والتركيز على بعض القضايا إن وظيفة تركيب وبناء الزمن واألحداث تكتسي أهمي.اإلعالم رزنامة األحداث والسلم الهرمي للقضايا والمشاكل 

 جمهور وإغفال أخرى فرأي الناس المتعلق بالموضوع المطروح يستطيع أن ال يتغير ، لكن يصبح الحدث بفضل تدخل وسائل اإلعالم ، فيصبح في نظر ال
 :يمكننا تلخيص هذه النظرية في هذه المقولة 

 "م في أن تفرض علينا طريقة التفكير ولكنها غالبا ما تنجح في أن تفرض علينا ما ينبغي أن نفكر فيه غالبا ما ال تنجح وسائل اإلعال" 
 : فرضية فارق المعرفة 

 .اقترح تشينور وزمالئه فرضية فارق المعرفة كواحدة من اآلثار االجتماعية الممكنة في االتصال الجماهيري 
 . أحد القرن الماضي ، حول سلسلة تلفزيونية موجهة لألطفال تحمل اسم  فمن خالل دراسة إمبريقية في الثمانينات من

Seasame street  
السود والبيض في الواليات  بناءسلسلة الزالت إلى يومنا هذا ، حيث اتجه صاحب الفرضية مع أصدقائه لمعرفة أثر التلفزيون في تقليص الفوارق الثقافية والتعليمية بين أ

 .المتحدة األمريكية 
المنتمية إلى أوساط اقتصادية وبعد الدراسة تبين أن الفئات االجتماعية المنتمية إلى مستويات اجتماعية واقتصادية مرتفعة ، تتحصل على المعلومات بشكل أسرع من تلك 

ئات البسيطة تبقى على غير علم بصفة كاملة ، بل يقرون بأن ال يقر الباحثون بأن الف. وبالتالي يصبح الفارق األول للمعرفة بين الفئتين مهما أكثر . واجتماعية متواضعة 
المعطى للمسائل االجتماعية  تطور المعرفة يكون أهم بالنسبة للفئات الراقية ، تثبت الدراسات أن يوجد ارتباط وثيق بين االنتماء إلى محيط اقتصادي راقي واالنتباه

القصوى ، بل وتحولت الكثير من الدراسات المهتمة بالتكنولوجيات الحديثة لالتصال ، لالرتكاز عليها في تفسير ظواهر ما  إن هذه المقاربة النظرية لها أهميتها. واالقتصادية 
 .يسمى بالفجوة الرقمية والمعرفية فيما يصطلح عليه المنظرون بمجتمع المعلومات 

 

 

  







































 


