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 التأثير المعتدل لوسائل اإلعالم نظريات
 

 ( setting- Agendaنظرية ترتيب األولويات أو نظرية وضع األجندة) -8
 : مفيوم وضع األجندة-

انطم ت بحكث االت اؿ الجماى رؼ مف افتراض أف كسائل اإل الـ تمارس تأث رات       
ك  رة في الجميكر، كىك ما د مو النجاح الذؼ أحرزتو الد اي  النازي  خالؿ   د الثالث نيات 

كآخركف مع م دـ   د  Klapperالماضي، كتطكرت إلى النظرة التي قدميا كال ر  مف ال رف 
الست نيات  مف ال رف نفسو، كالتي ترػ أف ىذه الكسائل ذات تأث رات محدكدة في االتجاىات 
كالسمكؾ، ثـ شيدت طفرة أخرػ خالؿ   د السبع نيات مف ذلؾ ال رف، ح ث ك مت إلى 

ائل كالتي أكدت نتائجيا أف كسبترتيب أولويات االىتمام، دراسات كضع ا جندة أك ما يعرؼ 
 .اإل الـ تشكل ىذه ا كلكيات أك تمؾ ا جندة لكل مف ا فراد كالجما ات

كترػ نظري  كضع ا جندة أف كسائل االت اؿ الجماى رؼ ىي التي تحدد ا كلكيات       
التي تتناكليا ا خبار، فيي تعطي أىمي  خا   ليذه المكضك ات مما  جعميا ت بح مف 

، كىكذا فإف المكضك ات التي  راىا المحرركف ذات أىمي  ا كلكيات اليام  لدػ الجميكر
ىي التي  تـ نشرىا حتى كلك كانت غ ر ذلؾ في الح ي  ، فإف مجرد النشر في حد ذاتو 
)سكاء مف خالؿ ال حاف  أك اإلذا   أك التمفزيكف( يعطي أىمي  مضا ف  لتمؾ المكضك ات 

  ات.بح ث  راىا الجميكر ذات أىمي  تفكؽ  داىا مف مكضك 
كيرػ بعض الباحث ف أف مفيـك كضع ا جندة لـ تتـ  ياغتو  كؿ مرة مع دراس  كل       

التي اخت رت ىذا المفيكـ  1972،  اـ Shaw and Mccombsمف"شك" ك"ماككمبس" 
، الذؼ يكرر الباحثكف Bernard Cohenإم ري يا، كلكنو  رز ب كة مع م كل   رنارد ككى ف 

مجرػ دراسات ا كلكيات، كقمما  خمك م اؿ  ف ا كلكيات مف  رضو  االستشياد  تأث ره  مى
المبسط  ف قكة ال حاف   ندما قاؿ: "أنيا قد ال تنجح كث را مف الكقت في أف تحدد ل رائيا 

، كىذا ىك مفيـك ترت ب في ماذا يفكرون"، لكنيا تنجح   را   في أف تحدد ليـ كيف يفكرون 
 .بالنص setting-Agendaخدـ م طمحا كلكيات رغـ أف ككى ف لـ يست
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كقد شيد ىذا المفيـك محاكالت مثمرة لبعض الباحث ف ىدفيا إ راز تكسيع  ياغتو،       
كككنو  بارة  ف  ممي  تفا مي  ح ث  ؤكدكف أف  ممي  كضع ا جندة تتضمف ثالث  

 اتجاىات بحثي  متم زة ىي:
، كتتخذ مف أكلكيات public agenda setting: كضع أجندة الجميكر االتجاه األول

اىتماـ الجميكر متغ را تابعا ليا، كقد  دأ ىذا االتجاه البحثي  مى  د"ماككمبس" ك"شك" اـ 
1972. 

، كتتخذ مف Policy agenda settingكضع أجندة السياس  العام  االتجاه الثاني: 
 أكلكيات اىتماـ  انعي ال رار متغ را تابعا.

كتتخذ مف  ،Media agenda settingة كسائل اإل الـ كضع أجنداالتجاه الثالث: 
 أكلكيات كسائل اإل الـ متغ را تابعا.

تجس دا كا يا بأبعاد تكسيع مفيـك ك ممي  كضع ا جندة، كالذؼ  Leighleyكيمثل نمكذج 
، ككضع Media agenda setting  رز ثالث  أنكاع لكضعيا ىي: أجندة كسائل اإل الـ 

، كأجندة الجميكر العاـ International agenda settingك المؤسسي  ا جندة التنظيمي  أ
public agenda. 

كفي ضكء ىذا الطرح العممي حكؿ تكسيع مفيكـ كضع ا جندة كا  راز تع ده كعممي        
 ، افتراضات نظري  كضع ا جندة كاآلتي:Mcquailات اؿ جماى رؼ، يطرح ماككيل

 ضايا)أجندة ما يحدث(. ثكر الجدؿ العاـ حكؿ  ركز ال -
 تتكلد ىذه ا جندة مف الرأؼ العاـ، كاقتراحات ال فكة السياسي .-
 تؤدؼ ىذه االىتمامات المتنافس  إلى  ركز قضاياىا.-
تنت ي أخبار كسائل اإل الـ قضايا مع ن  لتركز  م يا أك العكس كف ا لمجمك   مف -

أؼ العاـ كا حداث التي ت ع في العالـ الضغكط خا   المتعم   منيا باىتمامات ال فكة، كالر 
 الح ي ي.

 ؤدؼ ذلؾ إلى أف مخرجاتيا تتس ب في  ركز االىتماـ  يذه ال ضايا، فتؤثر في إدراؾ -
جميكرىا لألجندة الحالي ، إضاف  إلى كجكد تأث رات أخرػ تتعمق  إ داء اآلراء كت كيـ ما 

 يحدث في المشيد السياسي.
 تت ف ىذه التأث رات الخا   بعممي  كضع ا جندة بأنيا ق  رة المدػ. -
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كلكل كس م  طري تيا الخا   في إ راز أىمي  الحدث، فال حاف  مثال تحدد أىمي        
ال ضي   ف طريق حجـ العنكاف كمكانو في ال فح  كمكانو في ال حيف ، أما التمفزيكف فإنو 

 بو لمحدث ىل ىك في م دم  النشرة أك في مؤخرتيا، يحدد أىمي  ال ضي   ف طريق ترت
كالمدة الزمني  التي يسمح  يا لتغطي  الحدث، كالمكاد الف ممي  الم احب  لو كىكذا، فإف لكل 

 كس م  أسمكبيا الخاص في إضفاء ا ىمي  التي ترػ أنو يستح يا.
 :نشأة النظرية ومراحل تطورىا 
،  ندما حاكال 1972إلى كل مف"ماككمبس" ك"شك" اـ  تنسب نظري  كضع ا جندة      

تفس ر كيفي  كأسباب تفك ر الناس في بعض ال ضايا االجتما ي  كاختالؼ معدؿ االىتماـ 
 يا، ف د تك ال إلى كجكد ارتباط داؿ   ف حجـ تغطي  كسائل اإل الـ ليذه ال ضايا 

ه الكسائل لتمؾ ال ضايا، كىذه كمعدالت ىذه التغطي ، كب ف ا ىمي  التي  كل يا جميكر ىذ
النت ج  تؤكد  ركز ال ضايا لدػ ىذا الجميكر  تأثر بشدة  تعرضو لمكسائل نفسيا التي تتناكؿ 
ىذه ال ضايا، كتجدر اإلشارة في ذلؾ إلى أف بحكث كضع ا جندة ال تركز  مى اآلراء حكؿ 

نما يككف ترك زىا  مى  ركز ىذه ال ضايا.  ال ضايا كا 
إلى مفيـك كضع ا جندة  1994ل"  ؤكد أف "الزارسف مد"كآخريف أشاركا  اـ كلكف "ماككي

با تباره ال كة التي  تـ مف خالليا ىيكم  ال ضايا، كما تأتي اإلجاب  ال اطع  مف خالؿ رأؼ 
أشار  اـ  Bernard Cohenكل مف "ماككمبس" ك"شك" المذاف ي راف فيو أف "  رنار ككى ف"

كرة إجمالي   تأك ده أف كسائل اإل الـ قد ال تنجح دائما في إلى ىذا المفيـك ب  1963
 تكج ينا إلى كيفي  التفك ر، لكنيا تنجح ب كرة مذىم  في تكج ينا إلى ما نفكر فيو.

مراحل تطكر  Thompson and Bryantكيمخص كل مف "طكمسكف"ك" راياف"       
 بحكث كضع ا جندة في أربع مراحل ىي:

، كالتي أث تت نتائجيا أف اىتماـ 1972ثميا دراس  "ماككمبس" ك"شك" اـ : كتمالمرحمة األولى
 الجميكر العاـ بال ضايا  تأثر باىتماـ المحتكػ اإلخبارؼ لكسائل اإل الـ بال ضايا ذاتيا.

تط  ق افتراضات نظري   1977 ندما كرر ىذاف الباحثاف  اـ المرحمة الثانية)التكرار(: 
تناكلت ال ضايا البارزة لدػ الناخ  ف، كقد أكدت نتائجيا  مى  كضع ا جندة مف خالؿ دراس 

أف ىؤالء الناخ  ف الذ ف  تعرضكف ب كرة ك  رة لكسائل اإل الـ تتأثر أجندة اىتماماتيـ 
 بال ضايا المختمف  المطركح  ضمف أجندة ىذه الكسائل.
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 كلى كالمبكرة في بالرغـ مف أف الدراسات االمرحمة الثالثة)دراسة المتغيرات الوسيطة(: 
مجاؿ كضع ا جندة تناكلت بالر د كالتحم ل االرتباط المباشر   ف أجندة كسائل اإل الـ 
كمث متيا لدػ الجميكر، فإف دراسات أخرػ تالي  أكدت  مى كجكد مجمك   مف المتغ رات 

 ,Eyal, Mccombs, Graberالكسيط  المؤثرة في  ممي  كضع ا جندة، كتعد دراس  
Weaver،  التي أجركىا  مى الناخ  ف أثناء حمالت االنتخابات الرئاسي  ا مريكي   اـ

دراس  رائدة في ىذا المجاؿ، ف د كشفت نتائجيا  ف كجكد تأث رات لمتغ رات أخرػ  1976
كسيط  كالمين  كالمستكػ التعميمي كمحل اإلقام ، ككميا متغ رات تمعب دكرا مؤثرا في تحد د 

 الناخ  ف، إضاف  لتأث ر ا جندة اإل المي . أكلكيات اىتماـ ىؤالء
كيمكف أف نطمق  م يا أيضا المرحمة الرابعة)التساؤل عمن يضع أجندة وسائل اإلعالم(: 

 Glady Engel Longمرحم  االنت اؿ لدراسات  ناء ا جندة، ف د درس كل مف الباحث ف 
أزم  أك فضيح   العالق    ف ال حاف  كالرأؼ العاـ خالؿ 1983 اـ  Kurt Longك

Watergate  الشي رة، كأث تا أف الفرضي  ا  مي  لنظري  كضع ا جندة تحتاج إلى تكسيع
 Reeseمداىا، كاقترحا تكسيع المفيكـ ليشمل مفيـك  ناء ا جندة، كتمثل دراس  

مثاال ج دا لدراسات ىذه المرحم ، ف د تناكلت  1991التي أجريت  اـ   Shoemakerك
 كر الم ادر المختمف  في  ممي  كضع أجندة كسائل اإل الـ.ىذه الدراس  د

 :االنتقادات التي واجيت النظرية 
 مى الرغـ مف تعدد البحكث التي أجريت الختبار فركض نظري  ترت ب ا كلكيات، إال       

 أنيا مازالت تتعرض إلى العد د مف  كر الن د منيا:
راكمي لمضام ف كسائل اإل الـ، كركزت  مى أغفمت دراسات ترت ب ا كلكيات التأث ر الت-

 اآلثار ق  رة ا مد.
 رػ البعض أف االرتباط ال يعني الس  ي ، ح ث إنو مف المحتمل أف تككف التغطي  -

اإلخباري  بال حف كالتمفزيكف قد  كست االىتماـ الفعمي لدػ الجميكر  يذه ال ضايا كليس 
عمق بال ضايا المممكس  التي لدػ الجميكر العكس، كيتأكد ذلؾ الجدؿ بشكل خاص فيما  ت

خ رة شخ ي   يا، كال  دخل في ذلؾ الجدؿ ال ضايا المجردة، التي تعد كسائل اإل الـ ىي 
الم در الكح د بالنسب  لمجميكر الست  اء المعمكمات حكليا، باإلضاف  إلى  عكب  تحد د 
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مرا اة تأث ر االت اؿ  م در التأث ر نظرا لكجكد  دة أجندات مركب  في المجتمع، مع
 الشخ ي كتأث ر  انعي ال رار.

ال  كجد تحد د قاطع مف ا س ق أجندة الجميكر أك أجندة كسائل اإل الـ؟، كلما ال يككف -
 الفرض بالمعككس ىك ال حيح بأف الجميكر ىك الذؼ ي نع أجندة كسائل اإل الـ.

في حاج  إلى تطكير ، إلى أف نظري  ترت ب ا كلكيات Winter1981أشار كينتر -
مجمك   أكثر دق  مف مؤشرات المضمكف كي تستخدـ في بحكثيا كت ل إلى نتائج أكثر 

 .مكضك ي  كدق 
إف الطابع ا مريكي المييمف  مى فرضيات ترت ب ا كلكيات أدػ إلى اتياميا بالمحمي ، -

المجتمع ا مريكي، كيب ى التحدؼ الذؼ  كاجو النظري  ىك إمكاني  تط ي يا بشكل سميـ خارج 
 ح ث أنو ال  كجد نظاـ سياسي متساك تماما مع النمكذج ا مريكي.

إف نظري  ترت ب ا كلكيات أقرب إلى نظريات اإل الـ السياسي منيا إلى اإل الـ العاـ -
 الرتباط نشأتيا بالحمالت االنتخا ي  في الكاليات المتحدة.

ة  نيا تركز  مى معرف  تأث ر ا جندة في دراسات ا جند 1986إنت د "ديفيس كركبنسف" -
جعل الجميكر يفكر في قضايا مع ن  لإلجاب   مى سؤاؿ )ماذا؟( مع إىماؿ كاضح إل طاء 
إجابات  ف العد د مف ا سئم  ا خرػ، كمنيا: ك ف تعد ىذه ال ضايا ىام ؟ كأ ف تحدث 

 ىذه ا شياء؟ كلماذا تعد ىذه ال ضايا بالذات ىام ؟.
الجد ر بالذكر أنو  مى الرغـ مف تمؾ االنت ادات إال أف ىناؾ إجماع لدػ  كمف      

الباحث ف  مى أف بحكث ترت ب ا كلكيات ساىمت في زيادة فيـ دكر كسائل االت اؿ في 
 المجتمع، ك ززت مف استخداـ مفيـك اآلثار بع دة المدػ لمتأث ر االجتما ي لكسائل اإل الـ.

 ة ترتيب األولويات:االتجاىات الحديثة في نظري 
تظير اآلف اتجاىات جد دة في دراسات كبحكث نظري  ترت ب ا كلكيات منيا:       

استخداميا  مى نطاؽ كاسع في مجاؿ اإل الف، كتحكؿ دراسات ا جندة مف الدراسات 
التجميعي  إلى دراسات المستكػ الفردؼ، فبعد أف كانت الدراسات الرائدة ت ـك  دراس  أجندة 

ل اإل الـ مجتمع  كأجندة الجميكر مجتمع ، تحكلت الدراسات الحد ث  إلى قياس كسائ
ا جندة الفردي  ثـ م ارنتيا بأجندة كسائل اإل الـ، كما أ بح ىناؾ اىتماما متناميا  دراس  
المتغ رات المؤثرة في كضع ا كلكيات فالعالق  ليست ميكانيكي  كمباشرة، كما أف قائم  
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ىي متغ ر مف ضمف مجمك   متغ رات تمارس أدكارا مختمف  في  ممي  أكلكيات اإل الـ 
 ترت ب ا كلكيات.

كظير خالؿ الفترة ا خ رة تطكرا في ا دكات البحثي  المستخدم  في دراسات ترت ب       
ا كلكيات، كمنيا إجراء دراسات تعتمد  مى المنيج التجري ي  مى الرغـ مف إ تياد استخداـ 

 كاالست  اء في دراسات ترت ب ا كلكيات. تحم ل المحتكػ 
 Agendaكما أظيرت مجاالت بحثي  جد دة لدراس  ا كلكيات أطمق  م يا" ناء ا جندة" 

Building كىي  ممي  تجميعي   ؤثر ف يا كل مف كسائل اإل الـ كالحككم  كالمكاطن ف ،
ك ف ت بح بعضيـ في بعض، ح ث  يتـ مدخل  ناء ا جندة  درج  ك  رة بالتعرؼ 

المكضك ات الكاردة بالتغطي  لكسائل اإل الـ "قضايا"، كقد سمح ىذا االتجاه الجد د في 
استخداـ النظري  في بحكث االت اؿ الجماى رؼ في مجاالت غ ر مجاؿ ا خبار الذؼ 

 انح رت فيو لمدة طكيم .
مست ل إلى  مف متغ ر-مع ظيكر ىذا االتجاه الحد ث-كقد انت مت دراسات ترت ب ا كلكيات

من يضع أجندة وسائل ؟ بالسؤاؿ: من يضع أجندة الجميورمتغ ر تابع، كاست دلت السؤاؿ: 
 ؟.اإلعالم
كما ظيرت  دة مداخل نظري  تعد امتدادا لنظري  ترت ب ا كلكيات، ح ث تستخدـ       

تي ئ  المكاد ا كلي  التي تعتمد  م يا النظري ، كلكف  تكنيؾ بحثي مختمف كمنيا"نظري  ال
المعرفي "، كىي مف النظريات التي تتناكؿ التأث رات ق  رة المدػ لكسائل اإل الـ  مى 
الجميكر، كنظري  "تحم ل ا طر اإل المي " التي تعد امتدادا لنظري  ترت ب ا كلكيات، ح ث 
تتضمف دراس  ما ت دمو كسائل اإل الـ مف مكضك ات  ام  تدخل في أكلكيات الجميكر، 

 اتجاىات بحثي  أخرػ في نظري  ا جندة.كما ظيرت 
مف ىنا  تضح التطكر الك  ر الذؼ  رفتو نظري  ترت ب ا كلكيات مف جي ، كظيكر       

 دة مداخل نظري  جد دة مف خالليا مف جي  أخرػ، كىذا ما يعت ر مف ن اط ال كة في ىذه 
لجد دة في مجاؿ النظري  التي تطكرت مع مركر الكقت في محاكل  لمسا رة الظكاىر ا

 االت اؿ السياسي كالرأؼ العاـ.
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 نظرية الغرس الثقافي أو)اإلنماء الثقافي(:-9
، فكرة قدرة كسائل اإل الـ في التأث ر cutivation theoryتؤكد نظري  الغرس الث افي       

دراكيـ لمعكالـ المحيط   يـ، خ ك ا بالنسب  لألفراد الذ ف   تعرضكف  مى معرف  ا فراد كا 
 إلى ىذه الكسائل بكثاف  ك  رة.

،  ندما George Gerbnerكيعكد الفضل في ظيكر ىذه النظري  إلى جكرج ج ربنر       
أف التمفزيكف يعت ر قكة مسيطرة في تشك ل المجتمع الحد ث، ككانت ىذه ا فكار نت ج   قاؿ:

التمفزيكف  مى المجتمع لمجيكد التي قاـ  يا ىك كمجمك   مف الباحث ف في بحث تأث رات 
ا مريكي،  ندما اجتاحت الكاليات المتحدة مكج  مف العنف كاالضطرابات كالجرائـ 
كاالغتياالت في نياي  الست نات، كربط الناس العاد كف   ف ارتفاع معدالت الجريم  كالعنف 

اـ الشع ي كالتغ ر في ال يـ، كب ف انتشار التمفزيكف في الخمس نات كالست نات، كضغط االىتم
 مى الككنغرس ا مريكي ليفعل ش ئا، كفعال تـ ا تماد التمكيل الالـز مف بعض المؤسسات 
كالمعاىد ال كمي  ا مريكي  لبحكث حكؿ تأث رات التمفزيكف في مجاالت ال ح  كالتعميـ، كتـ 

تحت  نكاف"التمفزيكف كالسمكؾ  1971دراس  في خمس  مجمدات  اـ  60طبا   حكالي 
 . ي"االجتما
ككانت نتائج ىذه الدراسات ىي التي  اغت الفكرة الخا   بالغرس، كنت ج  لمتعرض       

دراؾ الكاقع االجتما ي  المكثف كالمستمر لمتمفزيكف، كقياـ العالق    ف كثاف  المشاىدة كا 
بال كر التي يعرضيا التمفزيكف، ككضع ج ربنر مف خالؿ ىذه الدراسات مشرك و الخاص 

ك المعالـ الث افي ، الذؼ   يدؼ إلى قياـ ىذه العالق  مف خالؿ دراس  ثالث بالمؤشرات أ
  نا ر أساسي  ىي:

 العمميات المؤسسي  الكامن  كراء إنتاج محتكػ اإل الـ.-1
 ال كر الذىني  التي ترسميا كسائل اإل الـ.-2
 .ط سمككوثـ العالق    ف التعرض إلى الرسائل التمفزيكني  كمعت دات الجميكر، كأنما-3

 :فروض نظرية الغرس 
 رتكز الفرض النظرؼ لمغرس الث افي  مى أف تكرار التعرض ل كرة الكاقع الح ي ي       

كما  رتبط  يذا الكاقع مف أفكار  ؤدؼ إلى إدراؾ -كخا   التمفزيكف -في كسائل اإل الـ
ا فراد ليذه ال كر كا فكار بطري   مشا ي  لتمؾ التي  رضتيا كسائل اإل الـ، في ح ف أف 
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خا   - ي لمنظري   ؤكد  مى أنو كمما زاد التعرض لكسائل اإل الـالفرض اإلم ري
زاد إدراؾ الكاقع بطري   متكاف   كمتس   تماما مع ال كر التي ت دميا كسائل -التمفزيكف 

 اإل الـ ليذا الكاقع.
 :المفاىيم األساسية في نظرية الغرس 

أك المجاؿ الذؼ تعيش فيو ىك ما تفعمو الث اف   نا، كالث اف  ىي الكسيط مفيوم الغرس:"-أ
العممي  الغرس الثقافي بأنيا: اإلنساني  كتتعمـ"، مف خالؿ ىذا التعريف يمكف تعريف  ممي  

التي تيتـ باكتساب المعرف  أك السمكؾ مف خالؿ الكسط الث افي الذؼ يعيش فيو اإلنساف، 
كال ناء لممفاىيـ أك  فكأف ال  ئ  الث افي  بأدكاتيا ىي التي ت ـك بعممي  اإلكساب كالتشك ل

الرمكز الث افي  في المجتمع، كمف ىذه ا دكات كسائل اإل الـ التي احتمت مكانا بارزا في 
  المنا الث افي المعا ر بأدكارىا كتأث راتيا. 

كيعد المككف ا كؿ مف مككنات  ممي  الغرس التي أشار إل يا ج ربنر  االتجاه السائد:-ب
تمفزيكف باستمرار تتالشى االختالفات الت م دي    ف ا فراد )ذكؼ كزمالؤه، كنت ج  لمتعرض لم

الكثاف  الكاحدة في المشاىدة(، كيحدث االنسجاـ كالتكافق   ف  كرة الكاقع لد يـ، ك كرة 
الكاقع كما ي دمو التمفزيكف، كمف ثـ  تحكؿ االتجاه السائد ليع ر  ف م الح المؤسسات 

 اإل المي  في النياي .
ي  د بو التأث رات المضاف  لممشاىدة  جانب الخ رات ا  مي  و الرنين: الصدى أ-ج

المكجكدة فعال لدػ المشاىد ف، كبذلؾ فإف المشاىدة يمكف أف تؤكد ىذه الخ رات مف خالؿ 
استد ائيا  كاسط  ا  ماؿ التمفزيكني  التي  تعرض ليا ا فراد أ حاب ىذه الخ رات بكثاف  

ا المجاؿ  مى زيادة إدراؾ العنف في ا  ماؿ التمفزيكني ، أ مى، كركز ج ربنر في ىذ
كك ف العالـ الخارجي بو لدػ المشاىد ف الذ ف يعيشكف في ظركؼ  نف غ ر  ادي  

 كيتعرضكف لمتمفزيكف بكثاف  أ مى.
 :الغرس الثقافي من خالل الصحافة 

دراكنا لمح ائق قادرة  مى أف تحدد إ-كخ ك ا التمفزيكف -تكضح النظري  أف كسائل اإل الـ
كالمعا  ر كال يـ المجتمعي  السائدة، مف خالؿ اختيارىا لممكضك ات التي ت دميا، ك ميو تعد 
 ممي  الغرس الث افي في حال  أ ـ كأشمل في إطار  ممي  التنشئ  االجتما ي ، كيمكف 

 لم حاف  أف ت ـك  دكرىا في الغرس في حال  تكافر الشركط التالي :
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 اء مف مختمف الفئات.جميكر مف ال ر -1
 تكرار التعرض بانتظاـ لم حيف  أك المجم .-2
 تكث ف تكرار النشر لممكضك ات كال يـ المجتمعي  اإل جا ي .-3

كما يمكف لم حاف  ال ياـ بالغرس الث افي كالد ني  ف طريق تح  ق مفيكمي االتجاه السائد 
تكظيفيا لكاف  فنكف التحرير  كالرن ف، ح ث ت ـك بغرس ال يـ كالع ائد الد ني  مف خالؿ

كاإلخراج ال حفي  مى  فحاتيا، كتعت ر العممي  أكثر إ جا ي  كنجاحا مع فئ  ا طفاؿ في 
  حفيـ المتخ   ،  نيـ في طكر التنشئ  االجتما ي .      

 :األسس التي تقوم عمييا نظرية الغرس الثقافي 
را اتيا  ند دراس  فرضي  الغرس أشار ج ربنر كزمالؤه إلى  دة ا تبارات  جب م      

 الث افي ىي:
يعد التمفزيكف كس م  فريدة تختمف  ف غ رىا مف كسائل اإل الـ، با تباره يمتاز بالعد د -1

مف الخ ائص اإل المي  التي تزيد مف تأث ره، فيك ال يحتاج إلى تعمـ ال راءة كما ىك الحاؿ 
المختمف  حاؿ كقك يا أثناء زمف في ال حف، باإلضاف  إلى قدرتو  مى ن ل ا حداث 

 حدكثيا.
رسائل التمفزيكف تشكل نظاما متجانسا ىك االتجاه السائد في ث افتنا، إذ  رػ ج ربنر أف -2

تكمف في -خا   التمفزيكف -االختالؼ   ف الرسائل اإل المي  التي ت ثيا كسائل اإل الـ
ال يـ التي تظير في كسائل شكل ىذه الرسائل ف ط، كليس في مضمكنيا  ف جميع ا فكار ك 

اإل الـ المختمف  إنما تشكل نظاما منسجما كمتجانسا ال تعارض كال تنافر فيو،  نيا تع ر 
  ف سياسات ال ائم ف باالت اؿ الذ ف  ريدكف الك كؿ إلى أك ر  دد ممكف مف الجميكر.

ستخدم  في قياس تحم ل ىذه الرسائل ي دـ مفاتيح الغرس، إذ ي كؿ ج ربنر بأف ا سئم  الم-3
الغرس  جب أف تعكس المضام ف المختمف  في الرسائل التي ت دميا كسائل اإل الـ، كيجب 

 أف تتضمف  حيف  االست ياف أسئم  ت يس فركؽ الغرس لضماف الدق  في النتائج.
تحم ل الغرس  ركز  مى إسياـ التمفزيكف في  ياغ  تفك ر الجميكر كاتجاىاتو نحك -4

 ، إذ يعد تحد د مدػ إسياـ الرسال  اإل المي  في تككيف المعت دات  ف ال ضايا المختمف
الكاقع االجتما ي لدػ ا فراد بطري   تتفق مع غال ي  ال يـ كا  راؼ االجتما ي  مف المياـ 

 الرئيسي  لتحم ل الغرس.
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ع، تحم ل الغرس  ركز  مى النتائج الخا   بش كع االست رار كاالنسجاـ   ف أفراد المجتم-5
إذ ذىب ج ربنر كزمالؤه إلى أف كسائل اإل الـ ت كـ حاليا بالدكر الذؼ كاف ي كـ بو ش خ 
ال   م ، مف ح ث ككنيا ت ـك  ركاي  ال  ص، كت ديـ المعمكمات المختمف  التي تسا د في 

  ممي  التنشئ  االجتما ي  كتح  ق الضبط االجتما ي.
 :االنتقادات التي واجيت النظرية 
مف أ رز  كر الن د التي كجيت إلى تط ي ات تحم ل الغرس ما أثارتو "نانسي لعل       

س جنكريمي" ك"ميش ل مكرغاف"مف قضايا تث ر البحث في جكانب  د دة مف ىذه النظري  
 يمكف تمخي يا في اآلتي:

ك ف تحدث  ممي  الغرس؟ كماىي العمميات النفسي  كآليات المعرف  كاإلدراؾ التي يمكف -1
كيفي  قياـ المتم  ف كثيفي المشاىدة باستيعاب المحتكػ التمفزيكني في إطار  أف تفسر

 مفاىيميـ  ف الكاقع االجتما ي؟كما ىي مبادغ التعمـ المناسب ؟.
ماىي الخ ائص السكاني  لمجما ات ذات العالق  بعممي  الغرس؟ ذلؾ أف  ممي  الغرس -2

 نادرا ما تحدث مع كل الجما ات في   ن  البحث.
ك ف تتكسط العالقات ا سري  كالشخ ي   ممي  الغرس؟ فنحف نعمـ أف مشاىدة التمفزيكف -3

غالبا ما تتـ في إطار العائم ، كفي ىذه الحال  يمكف أف  ؤثر كل فرد في اآلخر، كط يع  
التفا ل العائمي المتبادؿ بع دا  ف مشاىدة السياؽ التمفزيكني يمكف أف يككف ليا تأث ر في 

  ان  ضد  ممي  الغرس.اكتساب الح
ماىي مستكيات الغرس؟، كماىك دكر الخ رة الشخ ي  في  ممي  الغرس؟ فمف المعركؼ -4

 أف تأث ر كسائل اإل الـ  تزا د في ال ضايا التي ت ل ف يا خ راتنا الشخ ي .
ماىي تكجيات المشاىد ف في  ممي  الغرس؟ كىك ما نعنيو بالظكاىر مثل: المشاىدة -5

لسم ي ، المشاىدة االنت ائي ، االستخدامات ، اإلشبا ات، التكحد مع التمفزيكف، اإل جا ي /ا
دراؾ الكاقع  .التفس ر الكا ي كا 

 ماىي الكسائل اإل المي  ا خرػ التي ت ـك بعممي  الغرس، كك ف ت كـ بو؟-6
باإلضاف  إلى ما س ق فإف ىناؾ قضايا أخرػ مثل تأث ر التكنكلكجيا المتطكرة في  ممي  
الغرس، كمدػ حدكث  ممي  الغرس في دكؿ أخرػ، خ ك ا أنو ث ت أنيا ليست  ممي  
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نمطي  حتى داخل الكاليات المتحدة نفسيا   ف مختمف الجما ات، كأف  كرة المجتمع 
 كندا مف خالؿ البحكث التي أجريت ىناؾ. العن ف لـ تظير في  ريطانيا أك

 
 نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم: -01

إف نظري  اال تماد  مى كسائل اإل الـ ىي نظري "  ئي "، أؼ أنيا تنظر إلى المجتمع 
با تباره ترك با  ضكيا، كىي تبحث في كيفي  ارتباط أجزاء مف النظـ االجتما ي   غ رة 

 باآلخر، ثـ تحاكؿ تفس ر سمكؾ ا جزاء فيما  تعمق  يذه العالقات.كك  رة  رتبط كل منيا 
كالمفترض أف يككف نظاـ كسائل اإل الـ جزءا ىاما مف النس ج االجتما ي لممجتمع 
الحد ث، كىذا النظاـ لو  الق  با فراد كالجما ات كالمنظمات كالنظـ االجتما ي  ا خرػ، 

ل راع كقد تككف د ناميكي  متغ رة، أك ساكن  ثا ت ، كقد كقد تتسـ ىذه العالقات بالتعاكف أك با
تككف مباشرة كقكي  أك غ ر مباشرة كضعيف ، كمف ا ىداؼ الرئيسي  ليذه النظري  الكشف 
 ف ا سباب التي تجعل لكسائل اإل الـ أحيانا آثارا قكي  كمباشرة، كفي أحياف أخرػ تككف 

 ليا تأث رات غ ر مباشرة كضعيف  نك ا ما.
ككما  كحي اسـ النظري  فإف العالق  الرئيسي  التي تحكميا ىي  الق  اال تماد   ف       

كسائل اإل الـ كالنظاـ االجتما ي كالجميكر، كقد تككف ىذه العالقات مع نظـ كسائل 
 اإل الـ جميعيا، أك مع أحد أجزائيا مثل: ال حف، المجالت، الراد ك، التمفزيكف، كالس نما.

 قوم عمييا نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم:األسس التي ت 
 ي ـك المنظكر الخاص با تماد ا فراد  مى كسائل اإل الـ  مى د امت ف رئيس ت ف ىما:

أف ىناؾ أىدافا لألفراد  بغكف تح ي يا مف خالؿ المعمكمات التي تكفرىا الدعامة األولى: -أ
 .اجتما ي  الم ادر المختمف ، سكاء كانت ىذه ا ىداؼ شخ ي  أك

ا تبار نظاـ كسائل اإل الـ نظاـ معمكمات  تحكـ في م ادر تح  ق الدعامة الثانية:  -ب
ا ىداؼ الخا   با فراد، ك تتمثل ىذه الم ادر في مراحل است اء المعمكمات كنشرىا مركرا 

 .بعممي  اإل داد كالترت ب كالتنس ق ليذه المعمكمات ثـ نشرىا ب كرة أخرػ 
المعمومات ـ مؤسسا النظري "م مف ف ديفم ر"ك"ساندرا  كؿ ركك تش" م طمح كيستخد      

لإلشارة إلى إنتاج كتكزيع كل أنكاع الرسائل التي ت دميا كسائل اإل الـ، كيش ركف إلى أف 
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الفركؽ الت م دي  التي تكحي بأف ا خبار شيء  تعمق بالمعمكمات، في ح ف أف التسمي  ليست 
 ح ث إف ىذا ا سمكب مف التفك ر غ ر  حيح لس   ف:كذلؾ ىي فركؽ مضمم ، 

أف  تجاىل الطرؽ التي يستخدـ  يا ا شخاص محتكيات التسمي  لفيـ أنفسيـ ك الميـ، أك -أ
العكالـ الك رػ التي تتجاكز خ راتيـ المباشرة، كلتكجيو أ ماليـ كتفا التيـ التبادلي  مع 

 ط سكؼ  كحي بأف ما  تعممو الناس مف اآلخريف، كق ر فكرة المعمكمات  مى ا خبار ف
التسمي  ليست لو أي  نتائج ىام   مى المعاني التي  نشئكنيا كيت رفكف بمكج يا، أك  مى 

 تط يعيـ لممجتمع.
 ندما نستبعد التسمي   ف دنيا المعمكمات، فإننا ن مل دكر المعب في الحياة الشخ ي  -ب

كاإلنساني  المناقض  لذلؾ، فإف المعب ب ف   ام  يعامل كاالجتما ي ، رغـ الحكم  النفسي  
 بشكل خاطئ، ككأنو بعد غ ر ىاـ مف الدكافع اإلنساني .

 االعتماد المتبادل بين وسائل اإلعالم والنظام االجتماعي:-0
النظـ السياسي  كاالقت ادي  كالنظـ ا خرػ في المجتمعات الحد ث  تعتمد  مى كسائل       

الربط أك االت اؿ بالجميكر المستيدؼ، كفي نفس الكقت تتحكـ كسائل  اإل الـ لعمل
اإل الـ في المعمكمات كمكارد االت اؿ التي تحتاجيا المنظمات السياسي  كاالقت ادي ، لكي 
تؤدؼ كظائفيا بكفاءة في المجتمعات الحد ث  المع دة، كمف ناحي  أخرػ فإف كسائل اإل الـ 

تعتمد  مى مكارد تتحكـ ف يا النظـ السياسي  كاالقت ادي  ليست قكي  تماما، فيي أيضا 
االعتماد كاالجتما ي  ا خرػ، لكي تمارس  مميا بكفاءة، كيمكف ك ف ذلؾ بمفيـك 

فكسائل اإل الـ كالمنظمات ا خرػ في المجتمع ال تستطيع العمل بكفاءة  دكف المتبادل، 
 اال تماد  مى بعضيا بعضا.

 بالنظام االقتصادي: عالقة وسائل اإلعالم -2
يعتمد النظاـ االقت ادؼ في المجتمع ا مريكي  مى كسائل اإل الـ لتح  ق ا ىداؼ  

 اآلتي :
 تركيج كتد يـ ال يـ الخا   بالمشرك ات الحرة الرأسمالي .-أ

بالغ المستيمؾ -ب تأسيس ك يان  العالق    ف المنتج أك البائع كالمستيمؾ أك المشترؼ، كا 
 المتاح ، كتحف زه  مى شراء أك استخداـ الخدم . ف المنتجات 
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التحكـ ككسب ال را ات الداخمي  مثل التي تحدث   ف اإلدارة كاالتحادات، أك ال راع -ج
 مع المنظمات الخارجي ، أك أؼ مكقف يككف تيد دا لممؤسسات االقت ادي .
 *كتعتمد كسائل اإل الـ  مى النظاـ االقت ادؼ لتح  ق ا ىداؼ اآلتي :

 الربح مف  ائد اإل النات.-أ
التطكير التكنكلكجي لت م ل النف ات كالتنافس بفا مي  مف خالؿ امتالؾ منتجات أكثر -ب

 ت دما.
التكسع في المشرك ات اإل المي  لمك كؿ إلى جماى ر أك ر، كتح  ق  ائد أ مى، -ج

 خاجي .كيتطمب ذلؾ الح كؿ  مى خدمات ال نكؾ كالتمكيل، كالتعامل مع التجارة ال
 عالقة وسائل اإلعالم بالنظام السياسي: -3

 يعتمد النظاـ السياسي  مى مكارد كسائل اإل الـ لتح  ق ا ىداؼ اآلتي :      
زيادة كتد يـ ال يـ كالمعا  ر السياسي  مثل: الحري ، المساكاة، إطا   ال كان ف، كالت كيت -أ

 االنتخا ي.
لتكامل االجتما ي، مف خالؿ  ث ركح اإلجماع الحفاظ  مى النظاـ السياسي كتح  ق ا-ب

 كتككيف الرأؼ العاـ.
تد يـ الشعكر بالمكاطن  لتنف ذ ا نشط  ا ساسي  مثل: الحماس لمحرب، أك المشارك  في -ج

 الت كيت االنتخا ي.
التحكـ ككسب ال را ات التي ت ع داخل السيادة السياسي  مثل:  را ات ا حزاب، أك -د

 نظاـ السياسي كنظـ اجتما ي  أخرػ.ال را ات   ف ال
 *كمف جانب آخر تعتمد كسائل اإل الـ  مى النظاـ السياسي لتح  ق ا ىداؼ اآلتي :

اكتساب الحماي  التشريعي  كال ضائي  كالتنف ذي  مثل: حماي  التعد ل ا كؿ مف الدستكر -أ
 ا مريكي لكسائل اإل الـ.

لتغطي  ا خبار مثل:   د المؤتمرات الح كؿ  مى معمكمات رسمي  كغ ر رسمي  -ب
 ال حفي ، كالح كؿ  مى ت ريحات بشأف ا كضاع السياسي ، كاالقت ادي  كاالجتما ي .

 تح  ق  ائد مف اإل النات السيسي  في أكقات االنتخابات.-ج
كمع ذلؾ قد يحدث ال راع   ف النظاـ السياسي ككسائل اإل الـ، بس ب رغب        

الرقاب   مى النشر، كسري  بعض المعمكمات كمنع كسائل اإل الـ مف الحككمات في فرض 
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خفاء الفساد السياسي، ككذا رغب  كسائل اإل الـ في ممارس  دكر"كالب  ح كؿ  م يا، كا 
الحراس "لمراقب  سياسات الحككم ، كتركيج م دأ الحق في المعرف ، كالحفاظ  مى سري  

 الم ادر اإل المي .
 بين األفراد ونظم وسائل اإلعالم:االعتماد المتبادل -4

 يعتمد ا فراد  مى كسائل اإل الـ لتح  ق ا ىداؼ اآلتي :      
: مثل معرف  الذات مف خالؿ التعمـ كالح كؿ  مى الخ رات، الفيـ االجتما ي مف الفيـ-أ

 خالؿ معرف  أشياء  ف العالـ أك الجما   المحمي  كتفس رىا.
العمل مثل: أف ت رر ماذا تشترؼ؟ كك ف ترتدؼ ثيابؾ؟  : كيشتمل  مى تكجيوالتكجيو-ب

كك ف تحتفع  رشاقتؾ؟ كتكجيو تفا مي مثل: الح كؿ  مى دالالت  ف كيفي  التعامل مع 
 مكاقف جد دة أك  عب .

: كتشتمل  مى التسمي  المنعزل  مثل: الراح  كاالسترخاء كاالستثارة، كالتسمي  التسمي -ج
ى الس نما، أك االستماع إلى المكسي ى مع ا  دقاء، أك مشاىدة االجتما ي  مثل: الذىاب إل

 التمفزيكف مع ا سرة.
 تأثيرات االعتماد عمى نظم وسائل اإلعالم:-5

تكضح رؤي  الباحث ف في التأث رات التي تحدث نت ج  اال تماد  مى نظـ اإل الـ، في       
نفس الكقت ا ىداؼ الخا   بالمتم  ف مف اال تماد  مى ىذه الكسائل، كتعكس درج  
اال تماد  مى ىذه النظـ كاتجاىات التغ ر في المعرف  أك الشعكر أك السمكؾ با تبارىا 

 اتج  ف ىذا اال تماد.مجاالت التأث ر الن
 كالتي تتمثل في مجاالت  د دة منيا:التأثيرات المعرفية: -أ
تجاكز مشكم  الغمكض الناتج   ف تناقض المعمكمات التي يعرض ليا الفرد، أك ن ص -

المعمكمات أك  دـ كفا تيا لفيـ معاني ا حداث أك تحد د التفس رات الممكن  كال حيح  ليذه 
 ا حداث.

ا الدكر أكثر في فترات التحد ث أك التحكؿ بالنسب  لممجتمعات ح ث يظير كيت مكر ىذ
 كاضحا دكر كسائل اإل الـ في إ ادة تشك ل الح ائق االجتما ي .
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ىناؾ تأث رات معرفي  أخرػ تكضح ا دكار التي ت ـك  يا كسائل اإل الـ في تشك ل -
الشخ يات التي تث ر االتجاىات، ح ث ت كـ  دفع غ ر محدكد لآلراء كالمكضك ات ك 

 المتم  ف لالىتماـ  يا، كخا   في أحكاؿ ا زمات أك االضطرابات أك الحركب.
ىناؾ تأث رات معرفي  أخرػ تظير في حاالت  ناء السياؽ الذؼ تظير مف خاللو ال يـ، كال -

يا ت ـك كسائل اإل الـ  إيضاح ال يـ ف ط، كلكنيا ت ـك أيضا  ت ديـ المعمكمات التي تشترؾ ف 
ال يـ المتبا ن ، فكسائل اإل الـ ال ت دـ ىذه المعمكمات ب فتيا تغطي  إخباري  ف ط مثل 
حركات الح كؽ المدني  أك ال  ئ ، كلكنيا ت دـ المعمكمات التي ت رز ال راع ا ساسي   ف 

 ال يـ التي يشترؾ في ا تناقيا أفراد الجميكر.  
 التأثيرات الوجدانية: -ب

ا ر الحب كالكراىي ...كغ رىا، التي ت ـك بأشكاؿ مختمف  كفي سياقات كذلؾ مثل مش      
متعددة، كيظير ىذا التأث ر  ندما ت دـ معمكمات مع ن  مف خالؿ الرسائل اإل المي ، تؤثر 
 مى مشا ر ا فراد كاستجاباتيـ بالتالي في االتجاه الذؼ تستيدفو ىذه الرسائل كمف أمثم  

 ىذه التأث رات:
: ىناؾ فرض  رػ أف التعرض المكثف إلى مكضك ات العنف في الرسائل عاطفيالفتكر ال-

اإل المي   ؤدؼ إلى الفتكر العاطفي، كىذا ما  ؤكد ن ص الرغب  في مسا دة اآلخريف نت ج  
كثاف  التعرض إلى أ ماؿ العنف، كبالتالي فإف الفرد  ت رؼ كما لك كاف العنف ىك الحياة 

 الح ي ي .  
ف كاف        مماء االجتماع لـ   دك اىتماما  تأث رات العنف في كسائل اإل الـ  مى  كا 

المشا ر الكجداني  لممتم  ف،  ف بعض ا دل  أث تت أف االستثارة النفسي  التي تنشأ نت ج  
 التعرض   ماؿ العنف في كسائل اإل الـ تتناقص بمركر الزمف.

المكثف لمرسائل الجد دة، أك الدراما :  مى س  ل المثاؿ نجد أف التعرض ال مق كالخكؼ-
التمفزيكني  التي ترسـ مدنا ما  مى أنيا تتم ز بالعنف ربما  ؤدؼ ذلؾ إلى الخكؼ مف الحياة 

 في ىذه المدف أك السفر إل يا.
: كىذه تحدث نت ج  الرسائل اإل المي  كط يع  المعمكمات التأث رات ا خالقي  كالمعنكي -

مى معنكيات ا فراد كمستكػ ا خالؽ، فمثال كجكد معمكمات إ جا ي  التي يككف ليا تأث رات  
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كمنظم  حكؿ الجما ات كالفئات التي  نتمي إل يا ا فراد، يمكف أف يككف ليا تأث ر معنكؼ 
  م يـ.

 التأثيرات السموكية:-ج
، مف أىـ التأث رات في ىذا المجاؿ الفا مي  ك دـ الفا مي ، أك تجنب ال ياـ بالفعل      

كمفيـك الفا مي  يظير  ندما ي ـك الفرد بعمل ما كاف يعممو لكال تعرضو لمرسائل اإل المي ، 
 كالتأث رات السمككي  في النياي  ىي الناتج النيائي لمتأث رات المعرفي  أك الكجداني .

 
ي ترح "م مف ف ديفم ر"ك"ساندرا  كؿ ركك تش" النمكذج التالي لمتع  ر  ف اال تماد       

 المتبادؿ   ف كل مف كسائل اإل الـ، كالنظـ االجتما ي  ا خرػ كالجميكر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 العالقات التبادلية بين المجتمع ووسائل اإلعالم والجميور

 
مف خالؿ النظرة الكمي  لمنمكذج نالحع أنو لـ يغفل العكامل ال نائي  االجتما ي        

كتأث راتيا، كما لـ يغفل العكامل النفسي  لجميكر المتم  ف، كالتي تتمثل في الحاجات ا ساسي  
التي تجعل الفرد يعتمد  مى كسائل اإل الـ في تم  تيا با تبارىا أىدافا لمفرد، كىي تختمف 

)تنىع  وسائل اإلعالم

وظائف المعلىمات من 

 حيث العدد والتركيز

)تنىع درجة  المجتمع

 االستقرار البنائي(

)تنىع درجات االعتماد على وسائل  الجمهىر

 اإلعالم في الحصىل على المعلىمات(

 اآلثار:

 معرفية

 وجدانية

 سلىكية

)تنىع  وسائل اإلعالم

وظائف المعلىمات من 

 حيث العدد والتركيز
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مف فرد إلى آخر باختالؼ الخ ائص الفردي  كاالجتما ي ، كيختمف تبعا لذلؾ ا تماد ا فراد 
 مى كسائل اإل الـ، كمف ثـ حدكث التأث رات المترتب   مى ذلؾ، كالتي تنعكس مرة أخرػ 

 .في تأث رىا  مى المجتمع
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 نظريات المعرفة من وسائل اإلعالم
 نظرية الفجوة المعرفية-1

في ظل التفاكت الطب ي التي اتضحت  كضكح في الع د ف  فجكة المعرف ظيرت      
الماض  ف نت ج  النمك السريع لالن سامات االجتما ي ، كالتي نبعت   ف مف يممؾ كمف ال 
يممؾ، كتعد دراس  "ىيماف ش تسمي" مف أكلى الدراسات التي تعرضت لدراس  العكامل 

لجميع فئات الجميكر، رغـ التي تجعل الحمالت اإل المي  تفشل في ن ل المعمكمات 
 كثاف  التغطي  اإل المي .

مف أىـ دراسات فجكة  1967" التي قاـ  يا  اـ Robinsonكتعت ر دراس "ركبنسكف      
 المعرف    ف أفراد

الجميكر، ح ث أشارت نتائج ىذه الدراس  إلى كجكد فجكة معرفي  بشأف ال ضايا المختمف    ف 
 كمتابع  لكسائل اإل الـ، م ارن  با فراد ا قل تعميما كا قل متابع .ا فراد ا كثر تعميما، 

كت ـك ىذه النظري   مى فكرة التبا ف المكجكد   ف ا فراد كالجما ات في المعرف ، كأثر 
 التعرض لكسائل االت اؿ الجماى رؼ في زيادة ىذا التبا ف أك خمق ىذا التبا ف.

إلى مستكيات اجتما ي ، اقت ادي   ناء  مى مستكػ كىكذا ت نف النظري  أفراد المجتمع 
 الفرد، كيعت ر المستكػ االجتما ي كاالقت ادؼ متغ ر أساسي في النظري .

 نشأة وتطور نظرية الفجوة المعرفية -2
 مى  د ثالث  مف الباحث ف ىـ  1970ظيرت ىذه النظري   كؿ مرة  اـ     

 "تيشنكر"ك"دكنكى ك" ك"أكل ف"
(P.J.Tichenor , G.A.Donohue &C.N.Olien) كجاءت ىذه النظري  حكؿ مفيـك ،

"، ح ث تدفق المعمومات خالل وسائل اإلعالم واالختالفات المعرفيةفجكة المعرف  بعنكاف"
أكضحت أف المعمكمات المتدف   مف خالؿ كسائل اإل الـ في المجتمع، تؤدؼ  دكرىا إلى 

االقت ادؼ المرتفع أكثر قدرة  مى اكتساب جعل فئات الجميكر ذكؼ المستكػ االجتما ي ك 
المعمكمات بشكل أفضل مف الفئات ذات المستكػ االجتما ي كاالقت ادؼ المنخفض، 
كبالتالي فإف ازدياد المعمكمات  نتج  نو تكسيع فجكة المعرف   دال مف محكىا، كما ىك متكقع 

ؤالء الباحث ف  يذه مف كسائل اإل الـ كنظاـ فر ي في المجتمع، فم د ارتبطت أسماء ى
 .الفرضي  كمحاكالت تطكيرىا
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كفجكة المعرف  ظاىرة ت رز نت ج  تدفق المعمكمات مف كسائل اإل الـ إلى النظاـ 
االجتما ي، ما  جعل مف الفئات االجتما ي  ذات المستكػ االقت ادؼ كاالجتما ي ا  مى 

االقت ادؼ كاالجتما ي يكس كف ىذه المعمكمات بمعدالت أسرع مف الفئات ذكؼ المستكػ 
المنخفض ، كبالتالي تتجو فجكة المعرف    ف فئات الجميكر المختمف  إلى الزيادة  دؿ 

 الن  اف.
 الفرض الرئيسي لمنظرية -3

إف نظري  فجكة المعرف  تعتمد  مى الفرض التالي: ؤدؼ تدفق المعمكمات مف كسائل       
الجميكر ذكيالمستكػ االقت ادؼ  اإل الـ داخل النظاـ االجتما ي إلى جعل فئات

االجتما ي المرتفع، يكتس كف ىذه المعمكمات بمعدالت أسرع مف الفئات ذات المستكػ 
االقت ادؼ االجتما ي المنخفض، كبالتالي تتجو فجكة المعرف    ف فئات الجميكر المختمف  

 .إلى الزيادة  دال مف الن  اف
كػ االقت ادياالجتما ي المنخفض ال تظل كيؤكد ىذا الفرض  مى أف الفئات ذات المست

ف  رة في المعمكمات  كجو  اـ، كلكنيا تكتسب معمكمات أقل نس يا مف الفئات ا  مى في 
المستكػ االجتما ي االقت ادؼ، كقد أ دت بحكث  د دة  ح  ىذه الفرضي  في الكاليات 

إلى أف العكامل  ح ث أشارت..،  المتحدة، كأكركبا، كأمريكا الالت ني كالشرؽ ا كسط
 .االقت ادي  كاالجتما ي  ىي المحدد ا ساسي الكتساب الجميكر لممعرف 

 كيتـ تط  ق فرضي  فجكة المعرف   مى مستكي ف رئيس  ف:
 Micro level: المستوي الفردي الضيق-أ

كيركز  مى اكتساب الفرد لممعرف  مف كسائل االت اؿ، كيتحكـ في ذلؾ الفركؽ الفردي ، 
 كميارات االت اؿ كال درة المعرفي ، كغ رىا مف العكامل الفردي . 

 Macro level : المستوي المجتمعي األشمل-ب
 : كيشمل ط يع  ال ناء االجتما ي كالمتغ رات المرتبط  بالمجتمع مثل

المعمكمات كتكزيعيا، ككسائل االت اؿ المتاح ، كط يع  ال راع االجتما ي أسال ب نشر 
 كممكي  كسائل اإل الـ كطرؽ تمكيميا كتشغ ميا.

كقد أجريت بحكث  د دة  مى المستكي ف الفردؼ كالمجتمعي الختبار معدالت النمك المعرفي 
التعميـ كمتغ ر كمستكيات المعرف  كمتغ رات تابع ، كركزت بحكث المستكػ الفردؼ  مى 
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رئيسي لممستكػ االجتما ي االقت ادؼ با تباره  ؤثر  مى معدالت اكتساب المعرف ، 
كيسا د  مى فيـ المعمكمات كتذكرىا، كاستخداـ الخ رات كالمعارؼ المختزن  بالذاكرة، في 
ح ف ركزت بحكث المستكػ االجتما ي  مى  ممي  السيطرة  مى المعمكمات ك القاتيا 

 .جتما ي كأسال ب تدفق المعمكمات  مى مستكػ المجتمعبالنظاـ اال
كأشار ركجرز إلى أف كسائل اإل الـ ليست كحدىا م در الفجكات المعرفي ، كلكنيا    

يمكف أف تحدث في  االت اؿ الشخ ي المباشر   ف فئات أكثر مف غ رىا، ففي كث ر مف 
  ف بعض الفئات أكثر منيا  ا حياف تحدث مثل ىذه الفجكات بس ب تفكؽ ميارات االت اؿ

  ف فئات أخرػ، ك مى س  ل المثاؿ: في دراس  بالكاليات المتحدة، كجد أف ا طباء الذ ف 
لد يـ ات االت ج دة  زمالئيـ كانكا أسرع في تكقعاتيـ لالكتشافات الدكائي  الجد دة  ف 

تائج اكتساب غ رىـ المذ ف يفت دكف ليذا التكا ل، باإلضاف  إلى ذلؾ  رػ ركجرز أف ن
المعمكمات ال تزيد ف ط مف الفجكة المعرفي ، كلكنيا ستظير أيضا في فجكات السمكؾ 

فجوات التأثيرات كىك " كاالتجاىات كلذلؾ ف د است دؿ تع  ر فجػػكة المعرف   تع  ر أشمل
 ."االتصالية

 المعرفية أسباب إمكانية حدوث الفجوة -4
 الفجكة المعرفي :  رػ ت تشنكر كزمالؤه خمس  أسباب لحدكث

تبا ف الميارات االت الي    ف الطب ات، فغالبا ما يككف ىناؾ تبا ف في التعميـ، كالتعميـ -أ
 يعد الفرد لمعمميات المعرفي  ا ساسي  مثل ال راءة كالحد ث كالتذكر.

تبا ف قدر المعمكمات المختزن  أك ما يسمى بالخمفي  المعرفي  الساب  ، كالطب ات ا  مى -ب
ربما تككف قد اكتس ت المعرف  حكؿ مكضك ات ما خالؿ مراحل التعميـ أك التعرض السا ق 

 .لكسائل اإل الـ
أىمي  التكا ل االجتما ي لدػ الطب ات ا  مى، كبالتالي نجدىـ يشارككف غ رىـ ممف -ج

يعرضكف إلى مكضك ات الشؤكف العام  أك ا خبار العممي ، كيدخمكف في مناقشات مع 
 كؿ مثل ىذه المعمكمات.الغ ر ح

تأث ر آلي  التعرض االنت ائي ككذلؾ االىتماـ كالتذكر، ف د ال  كجد لدػ الطب ات ا قل  -د
معمكمات حكؿ الشؤكف العام  كا خبار العممي  تتفق مع قيميـ كاتجاىاتيـ، كربما ال  يتمكف 

 .فعال بمعمكمات مع ن 
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اتجاىو أكثر إلى الطب ات ا  مى، كما  ط يع  نظاـ كسائل اإل الـ نفسو كالذؼ نالحع-ق
أف الكث ر مف مكضك ات الشؤكف العام  كالعمـك تظير في الكسائل المط ك  ، كىذه تناسب 

 .اىتمامات كتعرض الطب ات ا  مى
ككما  رػ "د نس ماككيل" كىك يش ر إلى الخ ائص المم زة التي تسا د الفرد  مى تبادؿ 

ت اؿ كىك ما يفسر مفيـك ال درة االت الي  بمعاني المعمكمات، كتسيل لو  ممي  اال
 . الح كؿ  مى قيم  مع ن  في الحياة

 كتعتمد ال درة االت الي   مى ثالث أنماط مف الخ ائص ىي:
الخ ائص الشخ ي  .. مثل ال درة  مى المالحظ  كالحد ث كال درات     - أ

ع... اتجاىاتو المكتسب  مثل المغات كميارات استخداـ كسائل الكتاب  كاالستما
 كسماتو الشخ ي .. الخ.

خ ائص تعتمد  مى مركز الفرد االجتما ي كالتي تحددىا متغ رات مثل: الدخل  - ب
 .كالنكع .. الخ-العمر -كالتعميـ  -

خ ائص ال ناء االجتما ي الذؼ  نتمي إليو الفرد، كىنا  امل ميـ في تحد د  - ت
مميات االت اؿ،كفي ىذا أدكار ا فراد في الجما ات ا كلي  كالثانكي  في  

 .اإلطار  كضع في اال تبار السياؽ االجتما ي كنظاـ لالت اؿ
كال درة االت الي  تسا د الفرد  مى اكتساب قيـ مع ن  كالك كؿ إلى أىداؼ ما، 

 مثل خ رة التماسؾ كالتضامف التي تؤثر في حياة الفرد كالمجتمع.
جكة المعرفي  مف خالؿ تحد د كبالتالي فإنو يمكف النظر إلى فرض أك نمكذج الف

ا نماط الساب   مف الخ ائص با تبارىا متغ رات س  يو مست م  تؤثر بالتالي في 
درج  تح  ق ا ىداؼ كاكتساب ال يـ با تبارىا متغ رات تابع ، كبمنظكر أكسع 
يككف الفرض التالي:أنو في حال  كجكد تبا ف في ال درات االت الي    ف مختمف 

نو س نتج  نو بالتالي تبا ف منتظـ في تح  ق ا ىداؼ كال يـ الجما ات، فأ
 .الخا   بالجما ات

 قياس فروض نظرية الفجوة المعرفية -5
  تـ قياس فركض الفجكة المعرفي    ر طري  ف:   
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فالمكضك ات ا كثر  عكب  تنتشر   ف ا فراد ا كثر تعميما، األول: مرتبط بعامل الزمن: 
ىناؾ خمل في التكازف االجتما ي المعرفي، فت بح ىناؾ ضركرة لمبحث كبالتالي سيككف 

 ف حل يحفع ىذا التكازف، كل د كرد ىذا التكازف  ندما تحدث "دكنكى ك" كزمالؤه  ف 
الجما ات ا قل تم زا مف الح كؿ  مى  ما تمكنت احتماؿ سد الفجكة المعرفي ، إذا

المعمكماتي  كالمعرفي، كالتي ك مت إلى  المعمكمات لمَّحاؽ بالجما ات ا كثر في الكـ
مرحم  التشبع المعرفي، كبالتالي فيي ال ت كـ بعممي  البحث  ف معمكمات جد دة، كفي ىذه 
الحال  تتح ق المساكاة،  ندما تككف ال ضي  أك المسأل  محل االىتماـ العاـ، أك  ندما تظير 

ساكؼ  ندما تككف الجما    غ رة في مناخ مف ال راع االجتما ي، ك ادة ما يحدث ىذا الت
 الحجـ أكثر مف الجما ات الك  رة الحجـ.

 الثاني: الوقت الذي تخصصو الوسيمة اإلعالمية لتغطية موضوع أو قضية معينة:
فكمما زاد الكقت الذؼ تخ  و الكس م  اإل المي  لتغطي  مكضكع مع ف زاد احتماؿ تناقص 

 كالفئات ا قل في المستكػ االجتما ي كاالقت ادؼ.الفجكة المعرفي    ف الفئات ا  مى، 
 متغيرات قياس بحوث الفجوة المعرفية-

 تعتمد بحكث فجكة المعرف   مى قياس  دد مف المتغ رات، كالتي مف أىميا:
 .المستكػ االجتما ي/االقت ادؼ لألفراد 
 .المستكػ التعميمي لألفراد 
 .درج  االىتماـ بالمكضكع أك ال ضايا المثارة 
 جـ التعرض لكسائل االت اؿ.ح 
 .مدػ االستغراؽ في التعرض 
 . درج  الدافعي 
 .  ر  د الخ رة الشخ ي  الساب 
 .ط يع  المكضكع أك ال ضي  المثارة 
 . كثاف  التغطي  اإل المي  لممكضكع أك ال ضي 
  المتغ رات الديمكغرافي  لألفراد )النكع، السف، المستكػ االجتما ي، المستكػ

 ج  التعميـ، الخمفي  الساب  ...الخ.االقت ادؼ، در 
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 االنتقادات الموجية لنظرية الفجوة المعرفية -6
إف ىذه النظري  قد  جزت  ف الكشف بالتحد د  ف المستنتجات المنسكب  إلى إمكاني  -أ

كجكد كسائل التعميـ بما في ذلؾ كسائل اإل الـ، مما يمكف التسميـ بو ىك أف ىذه اإلمكاني  
الفعاؿ  مى ارتفاع مستكػ المعرف  خا   إذا تكجت ىذه اإلمكاني  باالستخداـ ليا التأث ر 

 الفعمي ليذه الكسائل.
تختمف ىذه الفرضي   ف منظكر التغ  ر اإلنساني الذؼ لف  بحث  ف تح  ق المساكاة  -ب

في المعرف  في إطار نفس النظاـ االجتما ي كاإل المي، كذلؾ  نو يفترض أ ال  دـ 
 الجتما ي  كاالقت ادي  كالمعمكماتي  في النظـ االجتما ي  ال ائم .المساكاة ا

ارتبطت فرضي  الفجكة المعرفي  بمرجعي  المجتمعات الغربي  المت دم ، ك  رت فرضيات -ج
 تيشنكر كزمالؤه  ف ذلؾ ح ث افترضكا:

 *أف الفئات ذات المكان  االجتما ي  الدنيا لف تحـر تماما مف المعرف .
 ـ يعد مؤشرا ثا تا يعكس المكان  االجتما ي  االقت ادي .*أف التعمي

لـ تنجح النظري  في أف ت دـ رؤي  شامم  حسب النمكذج الم دـ ليفسر حدكث الفجكة  -د
المعرفي ، باإلضاف  إلى ترك ز أ حاب ىذه النظري   مى الفجكة كأسباب حدكثيا، دكف 

 النظر إلى أسس كأسال ب التغمب  مى ىذه الفجكة.
ىناؾ مف  رػ أف تطكر تكنكلكجيا االت اؿ يمكف أف يككف  امال كليس كما ذكرت  -ق

النظري  مسا دا في حدكث الفجكة،  ل في الت م ل منيا مف خالؿ إتاح  كـ مف المعمكمات ال 
يستطيع الفرد العادؼ التك ل إل يا بس ب ن ص الحري  التي تعاني منيا الكسائل الت م دي ، 

ذؼ جاء كنافذة حرة، فمثال ال تستطيع منظمات المجتمع المدني استخداـ بعكس االنترنت، ال
 االنترنت بحري  كال تستطيع استخداـ الكسائل الت م دي .

ىناؾ بعض المتغ رات التي أىممتيا النظري  كلـ تركز  م يا، مثل ط يع  كحجـ تأث ر  -ك
د ت ـك ىذه الجما ات االت اؿ الشخ ي مف خالؿ الجما ات التي  نتمي إل يا الفرد، ف 

 بالتدخل إما بالد ـ أك التغ  ر أك التشكيو لممعمكمات التي ح ل  م يا ا فراد.
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 نظرية التماس المعمومات -2
ركزت ىذه النظري   مى سمكؾ الفرد في بحثو  ف المعمكمات مف م ادر االت اؿ 

كبالتالي فإف ىذه النظري  المختمف ، كالتعرؼ  مى العكامل التي تؤثر في ىذا السمكؾ، 
 .تستيدؼ متم ي االت اؿ  دال مف ال ائـ باالت اؿ أك الرسال  اإل المي 

 عوامل التماس المعمومات - أ
كىذا النمكذج متأثر بأ ماؿ"كستمي" كزم مو"بارك"، كبا  ماؿ التي ركزت  مى الجكانب 

رة اختبار الفرضي  ال ائم   االنت ائي  لمتعرض التي أشار إل يا"  رلك"، ف د حاكلت دراسات كث 
بأف التعرض االنت ائي لمناس  جعميـ  ختاركف المعمكمات التي تد ـ مكاقفيـ كما  ذىب إلى 
ذلؾ الباحث"تشارلس أكتف"، فكجدكا بأف ىناؾ  كامل أكثر أىمي  مف مجرد رغب  المتم ي في 

 الح كؿ  مى المعمكمات التد يمي ، كمف ىذه العكامل ما  مي:
 كاستخداميا في إشباع حاجات المتم ي كتح  ق م محتو إذ يسعى  معموماتتوظيف ال

المرء لمح كؿ  مى المعمكمات كي ـك  تكظيفيا بشكل فكرؼ أك آجل إذا ما احتاج 
 إل يا.

 ف د يشترؼ المرء كتابا جادا كمف خاللو ي ض كقتا يستمتع بو، كقد التماس لمترفيو :
 ي ضي كقت فراغو.يشاىد  رنامجا كثائ يا في التمفزيكف ل

 فكل شخص  تكجو لطمب المعمكمات كيسعى لمح كؿ  م يا الخصائص الشخصية :
انسجاما مع خ ائ و الشخ ي ، فعمى س  ل المثاؿ يسعى الشخص المث ف أك 

 ا كاديمي لمح كؿ  مى المعمكمات بطري   تختمف  ف الشخص غ ر ا كاديمي.
 :مى المعمكمات كتؤدؼ إلى تشك ل إف  ني  المجتمع ليا سيطرتيا  بنية المجتمع 

طري   استخداـ جميكر كسائل االت اؿ كت  ميـ لكس م  مع ن  كم ادر لألخبار، ففي 
المجتمع الذؼ تسكده التعددي  سكؼ تختمف م ادر المعمكمات في  ف مجتمع يعتمد 

  مى نظاـ تسيطر فيو الدكل   مى كسائل االت اؿ.
 باإلمكانيات االقت ادي  كالحاجات النفسي  ككثرة  : كىذه ليا  الق الحاجة إلى التنويع

 الكقت. 
 مراحل التماس المعمومات -ب

 أف  ممي  التماس المعمكمات تشتمل  مى ست  مراحل كىي: ىا مد جار كقد أكضح
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 الشركع أك ال دء: كيمثل مرحم  تحد د اليدؼ مف التماس المعمكمات. 
  المشارككف بمناقش  كيفي  ت سيميـ لعممي  االختيار: كيمثل المرحم  التي ي ـك ف يا

 .التماس المعمكمات، ثـ الشركع بالبحث كااللتماس
 ا الفردياالستكشاؼ: كيتـ تخطيط ذلؾ  مى  دد مف أسئم  البحث التي يستخدم. 
 ال ياغ :كىي المرحم  التي  تـ ف يا  مكرة طري   البحث  ف المعمكمات. 
 ي تـ الح كؿ  م يا مف  ممي  البحثالجمع: كىيمرحم  تجميع المعمكمات الت. 
  الت ديـ أك العرض: كتتمثل في االستجاب  التي ي ـك  يا ا فراد بعد تعرضيـ

 لممعمكمات التي تـ جمعيا.
 كقد انتيت الدراسات الخا    نظري  التماس المعمكمات إلى العد د مف النتائج أىميا:

  ممياإف سمكؾ التماس المعمكمات ىك سمكؾ قا ل لم ياس . 
   اختالؼ أىداؼ التماس المعمكمات مف شخص إلى آخر، كتتحدد غالبا في المعرف

 .كالتسمي 
  تتعدد النشاطات الم احب  لسمكؾ االلتماس كف ا لط يع  المعمكمات التي يحتاجيا

 .ا فراد
 تحدد نكع م در المعمكمات كف ا لط يع  المعمكمات كنشاط ا فراد . 
 ف م در مع ف  مى: تكقف التماس المعمكمات م 
 .سيكل  الك كؿ إلى م در المعمكمات -
 درج  الث   في م در المعمكمات. -
 .سيكل  التعامل مع م در المعمكمات -
التأث ر ال كؼ لالت اؿ الشخ ي كم در لممعمكمات، كأنو يحظى  درج   الي  مف  -

 .الث  
ما، فبعض كسائل اإل الـ الجماى رؼ ليست الم در ا كؿ في التماس المعمكمات دائ -

ال ضايا  دركيا الجميكر مف م ادر متعددة، ك ضايا السياس  الخارجي   ندما 
 .تختمف مع سياس  المجتمع أك السياس  اإل المي 

ت نيات االت اؿ الحد ث  خا   اإلنترنت ت درت قائم  م ادر المعمكمات ف بعض  -
 .الدراسات
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ر  ميو كالتعميـ كالنكع ىناؾ متغ رات  د دة تت ل بسمكؾ التماس المعمكمات كتؤث -
 .كمستكػ المعرف 

تناكلت الدراسات سمكؾ التماس المعمكمات في مكاقف متعددة مثاؿ التماس  -
 المعمكمات في أكقات ا زمات، كالتماس المرضى لممعمكمات.

 فرضية النظرية   - ج
اقترح "دكني ك" كرفاقو نمكذج التدفق لطمب المعمكمات، الذؼ يفترض كجكد حكافز أك     

من يات تؤدؼ إلى سعي الفرد لمح كؿ  مى معمكمات لمكاجي  مشكم  ما، أك م ارنتيا بما 
لديو مف قيـ كمعارؼ ساب    يدؼ ال درة  مى التعامل مع المكاقف الجد دة، كىناؾ  نا ر 

اقف التي تؤثر  مى بحث الفرد  ف المعمكمات مثل: ق كد الكقت أخرػ ترتبط بالمك 
 كمحدكد تو، كمدػ تكافر معمكمات ساب    ف المكضكع.

كفيما  تعمق  نكع المعمكمات التي  بحث  نيا الفرد، ف د يستخدـ ما أطمق     
"، التي تعتمد  مى م در مع ف أك  مى  دة إستراتيجية البحث المجازف ميو"دكني ك""

در أساسي ، أك  إتباع كل ما يستطيع الفرد جمعو مف معمكمات، ثـ  تـ ت ن ف ىذه م ا
 المعمكمات كتحم ميا كربطيا بالخ رة الساب   لمفرد.

كيشتمل النمكذج كذلؾ  مى تحد د أنكاع م ادر المعمكمات الرسمي  مثل: الكتب     
جعي ، كما يشتمل النمكذج كالخ راء، كالم ادر غ ر الرسمي  مثل: ا قراف كالجما ات المر 

 مى تحد د الن ط  التي يكتفي  ندىا الفرد في التماس المعمكمات في رر إغالؽ دائرة سعيو 
لمح كؿ  م يا بعد أف يشعر أنو جمع معمكمات كافي  تسا ده في اتخاذ ال رار المناسب، 

ممعمكمات كيتـ بعد ذلؾ قياـ الفرد  نكع مف السمكؾ مثل: مراجع   كرة الكاقع نت ج  ل
 .الجد دة، أك تد يـ المعت دات المكجكدة، أك تغ  رىا

كقد أجريت دراسات أخرػ حكؿ ىذه النظري  التي نظرت إل يا مف ح ث االنتشار     
كاالختيار  مى المستكػ الجمعي خالفا لما اقترحو "دكني ك"كزمالؤه مف طمب المعمكمات  مى 

الؤه إلى أف أ ني  المجتمع تم ل إلى تحد د كزم Olienمستكػ ا فراد، ف د تك ل"أكل ف" 
استعماالت المكاطن ف لمكسائل اإل المي  كاالت الي  المختمف ، كأف نكع ىذه الكس م  التي 
تغطي مجتمعا ما ليا  م   تف يالت ىذا المجتمع لكس م  دكف أخرػ كم ادر لألخبار، 

ئل اإل الـ كاالت اؿ مف ذلؾ أف  ني  المجتمع تشكل طري   استخداـ الناس لمختمف كسا
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ح ث تفض ميـ النس ي ليا كم در لألخبار، كما تعد  ن را رئيسيا في السيطرة  مى 
 المعمكمات بما  ختمف معو نمط كترت ب المعمكمات بالنسب  لمفرد المتكسط مف مجتمع آلخر.

 االنتقادات الموجية لنظرية التماس المعمومات -د
لحاؿ يفندىا، ذلؾ أف كسائل اإل الـ في المجتمعات إس اط ىذه النظرة  مى كاقع ا-   

تفرض نفسيا  مى جميكرىا، كال تتماشى قط كحاجاتو أك رغباتو - مى ا قل العربي -الحالي 
بغض النظر  ف الجدلي  ال ائم    ف ىذه الثنائي ، ال سيما بالنظر إلى تمؾ المحمي  أؼ 

لكسائل اإل الـ ف يا فرص أك ر إلجراء بالترك ز  مى ىذا النمط مف المجتمعات التي  تاح 
ىذا النكع مف الدراسات، لكف المالحع أنيا تت نى دراسات أخرػ ش  ي  ب"دراسات 

ن ر المنافس  السكؽ"فتد ي أنيا تم ي حاجات الجميكر في الكقت الذؼ ال تعنى إال بع
تالي إال  مى خمق إلى ت ديـ ما تعت ره  م ى إ جاب المتم ي، فال تعمل بال  نيا، بما  دفعيا 

 حاجات جد دة لألخ ر ال  م  ليا  كاقعو كمتطمباتو الفعمي .
افتراض إخضاع كسائل اإل الـ لتفضيالت الجميكر تخفيض لنشاطو إزاءىا، أؼ أف -  

الت د ق  يذا التعميـ )بأف كسائل اإل الـ التي تغطي مجتمع مع ف تتكافق كمتطمبات 
النت ائي  لدػ المتم ي، التي تفترضيا النظري  أيضا، أفراده( يعمل  مى إخماد الجكانب ا

إلدراكو مسب ا بأف كسائل اإل الـ المتكافرة ت دـ لو المحتكيات التي تع نو، كبالتالي  تعرض 
ليا  نشاط أقل، كيتعامل مع مكادىا المتاح  بشكل أقل ريب ، إذ يفترض مسب ا تكاف يا 

ت ائي" كفرض في النظري  مف أساسي إلى كمكاقفو، ك مى ىذا النحك يس ط"التعرض االن
 فر ي.

 ناء  ميو يفترض أف  تـ التنظ ر انطالقا مما ىك أ ل ال مما ىك  ارض، في بح  -  
م در اللتماس المعمكمات المؤيدة لمكاقف ا فراد الراىن ،  ف الفرض السا ق"التعرض 

ـ الحالي " كحي بأف ا فراد االنت ائي لألفراد  جعميـ  ختاركف المعمكمات التي تد ـ مكاقفي
  ذلكف جيدا معت را الختيار المعمكمات المساندة لمكاقفيـ، في الكقت الذؼ ليسكا ىـ فيو 
كذلؾ، فالنظري  تتحدث  ف كسائل إ الـ تأتي أساسا  جل ىذا التعزيز، كأفراد مجتمع مع ف 

 أ مـ بط يع  الكسائل المتكافرة فيو.
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 )تحميل اإلطار اإلعالمي(نظرية التأطير اإلعالمي  -3
 ممخص النظرية

 ممخص النظرية   
نظري  تحم ل اإلطار اإل المػي ىػي نظريػ  تػدرس ظػركؼ تػأث ر الرسػال  اإل الميػ ، كت ػـك    

ىػػذه النظريػػ   مػػى أسػػاس أف أحػػداث كمضػػام ف كسػػائل اإل ػػالـ ال يكػػكف ليػػا مغػػزػ فػػي حػػد 
ىػػذه ا طػػر تػػنظـ ا لفػػاظ كالن ػػكص  ،ذاتيػػا إال إذا كضػػعت فػػي تنظػػيـ كسػػياؽ كأطػػر إ الميػػ 
 كالمعاني كتستخدـ الخ رات كال يـ االجتما ي  السائدة.

تأط ر الرسال  اإل المي   كفر ال درة  مى قياس محتكػ الرسال  كيفسر دكرىا في التأث ر  مى 
 اآلراء كاالتجاىات،

كلكػػف كسػػائل يعنػػي  نػػدما ي ػػع حػػدث معػػ ف فالحػػدث قػػد ال تكػػكف لػػو داللػػ  ك ػػرػ  نػػد النػػاس، 
اإل الـ ت فو في إطار إ المي مف ح ث المغ  كال ياغ  كالترك ز  مػى  ن ػر معػ ف حتػى 

 ي بح ىاما في قمب اإلطار االجتما ي كمو.
 التعريف بالنظرية - أ
تعد نظري "تحم ل اإلطار اإل المي" كاحدة مف الركافد الحد ث  في دراسات االت اؿ،     

ح ث تسمح لمباحث ب ياس المحتكػ الضمني لمرسائل اإل المي  التي تعكسيا كسائل 
اإل الـ، كت دـ ىذه النظري  تفس را منتظما لدكر كسائل اإل الـ في تشك ل ا فكار 

لبارزة، ك الق  ذلؾ باستجابات الجميكر المعرفي  كالكجداني  لتمؾ كاالتجاىات حياؿ ال ضايا ا
 ال ضايا.

نما مع ف، مغزػ   مى ذاتيا حد في تنطكؼ  ال ا حداث أف النظري  تفترض ىذه ح ث  كا 
 االتساؽ قدرا مف  م يا كيضفي كينظميا يحددىا إطار في كضعيا خالؿ مف مغزاىا تكتسب

 . أخرػ  جكانب كا غفاؿ المكضكع بعض جكانب  مى الترك ز خالؿ مف
 ب ضي  الخا   ا حداث حكليا تنتظـ التي المحكري  الفكرة تمؾ ىك اإلعالمي: فاإلطار
 ال ضي  أك الحدث لبعض جكانب متعمد انت اء يعني ما ل ضي  اإل المي كاإلطار مع ن ،
 المشكم ،أسمكب محدد في تك  ف  كاستخداـ النص اإل المي في  ركزا   أكثر كجعميا
  .بشأنيا م ترح  حمكؿ كطرح أبعادىا كت  يـ أسبا يا كتحد د
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" اإلطار اإل المي بأنو:" ناء محدد لمتكقعات التي تستخدـ لتجعل الناس جوفمانكيعرؼ "
 أكثر إدراكا لممكاقف االجتما ي  في كقت ما".

 داي   مى ما ىك قائـ كلذلؾ فإف  ممي   ناء ا نساؽ المعرفي   أك ا طر اإل المي  تعتمد 
 .مف رمكز كتمميحات كاستخداميا في تأك د أك تعزيز المعاني االت الي  في كسائل اإل الـ

 المحسكس  الح ي   مف قم م   نا ر اختيار بأنو: " ممي  " اإلطار اإل الميانتمان ّرؼ"و
ل اء  مع ف". ىدؼ كتح  ق كتفس ر لتركيح  م يا الضكء كا 

 خالؿ مف ما قضي  أك مكضكع  ف بأنو:"الحد ث اإلعالمي المنظور من اإلطار ُيعرفك
 ذاتو الكقت كفي المكضكع، ىذا في بع نيا أفكارا أك مع نا   مجاال   ت رز أك تحدد كأسال ب طرؽ 

 .أخرػ  كأفكار مجاالت تتجاىل
فيي إذف  مميػ  ىادفػ  مػف ال ػائـ باالت ػاؿ  نػدما يع ػد تنظػيـ الرسػال  حتػى ت ػب فػي خانػ  

 إدراكات الناس كمؤثراتيـ اإلقنا ي .
كاإلطػػار اإل المػػي يحػػاكؿ أف يشػػابو كيماثػػل  ػػ ف مػػا  دركػػو النػػاس فػػي حيػػاتيـ ال كميػػ ، كبػػ ف 
 نػػاء الرسػػال  كتشػػك ميا كمػػا تفعػػل الكسػػ م  اإل الميػػ ، بمعنػػى أف الكسػػ م  اإل الميػػ  ال تيػػدؼ 

 ستفادة مف الفيـ العاـ المكجكد.إلى التغ  ر أك  ناء قيـ جد دة كلكنيا تيدؼ أكثر إلى اال
" المنظػػر ا  ػػرز ليػػذه النظريػػ  أف تػػأث ر ا طػػر اإل الميػػ   مػػى الرسػػال  ال انتمااانككمػػا  ػػرػ "

 ػتـ   ػػر تشػػك ل اإلطػػار بشػػكل متعمػػد ف ػط،  ػػل  تح ػػق بالحػػذؼ كالتجاىػػل كاإلغفػػاؿ الم  ػػكد 
 كربما غ ر الم  كد مف ال ائـ باالت اؿ. 

 افتراض النظرية - ب
 اإل الـ كسائل ترك ز أف كىك  مميا   فرضا   اإل المي  با طر الخا   البحكث تفترض    
  طر تحد دىا أؼ الجكانب، مف غ رىا دكف  ال ضي  في بع نيا جكانب  مى رسائميا في

  ندما الجميكر أفراد يستخدميا مختمف  معا  ر كجكد إلى  دكره ذلؾ  ؤدؼ بع نيا، خ ري 
 .بشأنيا كيشكمكف آراءىـ ال ضي  ىذه في يفكركف 
 :إلى إمكاني  تناكؿ ا طر اإل المي  كفق مستكي ف أساس  ف"انتمان"كيش ر
:  تحد د مرجعي  تسا د في  ممي  تمث ل المعمكمات كاسترجا يا مف األول المستوى   تعمق

ا  دقاء الذاكرة مثل: استخداـ إطار الحرب الباردة في المجتمع ا مريكي لمتم  ز   ف 
 كا  داء في الشؤكف الخارجي .
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:  ك ف السمات التي تمثل محكر االىتماـ في النص اإل المي، الثاني المستوى  كيتعمق
كمف خالؿ التكرار كالتد يـ  تـ إ راز إطار بع نو  نطكؼ  مى تفس رات محددة ت بح  دكرىا 

باستمرار لتمؾ الكس م  أكثر قا مي  لإلدراؾ كالتذكر مف جانب الجميكر الذؼ  تعرض 
 .اإل المي 
 تحميل اإلطار اإلعالمي مراحل

 كيحدد "انتماف" أربع كظائف لتحم ل اإلطار اإل المي ىي:
 . تحد د المشكم  أك ال ضي 
 . تشخيص أسباب المشكم 
 . كضع أحكاـ أخالقي 
 .اقتراح س ل العالج  
اإل المي  في إطار االىتمامات : قضي "العنف السياسي"، يمكف أف تتناكليا الكس م  1مثاؿ

ا مني ، كمف ثـ فإف تيد د ا مف الداخمي ي بح ىك المشكم ، كيمكف إيعاز الس ب في ذلؾ 
إلى كجكد جما ات إرىا ي ، كقد تتمثل ا حكاـ ا خالقي  في ا تناؽ تمؾ الجما ات  فكار 

المكاجيات ا مني  خاطئ  مضادة لممجتمع، كقد يككف اقتراح س ل العالج مف خالؿ تكث ف 
لمعمميات اإلرىا ي ، أك مف خالؿ تحس ف المستكػ االقت ادؼ كال ضاء  مى البطال ، أك 

 .االىتماـ بالتك ي  ضد الجريم 
ا تمد الخطاب اإل المي  2003في الحرب ا مريكي   مى العراؽ في مارس : 2مثاؿ

  د فكرة الحرب  مى اإلرىاب ا مريكي  مى االىتمامات ا مني  لممكاطف ا مريكي لد ـ كتأ
كأسمح  الدمار الشامل التي تيدد ا مف ا مريكي، كذلؾ كسياؽ لتطكر الكقائع كا حداث 
ككضعيا في إطار  تفق مع الخ رات ا كلي  كالح ائق المييمن  في الحياة ال كمي  لممكاطف 

الحال  يمثل  في أمريكا، كاإلطار اإل المي في ىذه 2001ا مريكي منذ أحداث س تم ر 
كاقعا مدركا لدػ المكاطف ا مريكي َتَمَثَمُو في  ممياتو المعرفي  كأ بح نس ا معرفيا يسيل 

 استد اؤه كاستخدامو في تعزيز االتجاه نحك ا حداث كالكقائع الجد دة.
كتجد فكرة تشك ل ا طر اإل المي  أ كليا في  مـ النفس التي ترػ أف التعديالت       

 مى تعريفات ا حكاـ تؤدؼ إلى تغ  ر ف يا، كيربط  مـ االجتماع تشك ل ا طر التي تدخل 
في كسائل اإل الـ بالثكا ت مف ال يـ كالمعت دات، كمف ىنا كانت الفكرة الرئيسي  لتشك ل 
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اإلطار اإل المي  مى أنو تنظيـ لألحداث كربطو بسياقات مع ن  ليككف لمنص أك المحتكػ 
 معنى مع نا.
ف كاف  جذب االنتباه  داي  إلى مكضكع المحتكػ  كلذلؾ فإف اإلطار اإل المي المستخدـ، كا 

قناع الجميكر، مف خالؿ تد يـ جكانب مع ن   اإل المي، لكنو في النياي  يستيدؼ التأث ر كا 
 في إطار الكاقع المدرؾ كت ديميا كجعميا أكثر كضكحا كبركزا  ف غ رىا.

عام  لتشك ل اإلطار اإل المي  مى أنيا  ممي  ىادف  كمف ىنا كاف تفض منا لعرض الفكرة ال
ت ـك  يا كسائل اإل الـ، كال ائمكف باالت اؿ ف يا  إ ادة تنظيـ المحتكػ اإلخبارؼ ككضعو 
دراكيـ، أك االقتناع بالمعنى أك المغزػ الذؼ يستيدفو  في إطار مف أطر اىتمامات المتم  ف كا 

 بعد إ ادة التنظيـ.
 عالميةأنواع األطر اإل -ج

 كيجب التفريق   ف نمط ف أساس  ف لألطر اإل المي  ىما:
: كىك  ركز  مى شرح ال ضايا المثارة مف خالؿ اإلطار المحدد المرتبط بوقائع ممموسة-أ

 انفجار م نى.-طرح نماذج مممكس  ككقائع محددة مثل: حادث اغتياؿ
سياؽ مجرد أك  تسـ : كىك  كس السا ق، يعالج ال ضايا المثارة في اإلطار العام-ب

بالعمكمي  مثل: إرجاع ا سباب إلى ا كضاع السياسي  كاالقت ادي  السائدة، أك بس ب 
 التغ رات االجتما ي ، أك المتغ رات الدكلي .

كتش ر دراسات  د دة ساب   إلى أف استخالص الجميكر  سباب قضي  أك مشكم  ما كس ل 
اإل المي الذؼ يستخدمو ال ائـ باالت اؿ في شرح  الجيا  رتبط إلى حد ك  ر  نكع اإلطار 

 .أبعاد تمؾ ال ضي 
  تـ استخداميا كالتي كا حداث، بال ضايا المتعم   اإل المي  ا طر مف  ددا   الباحثكف  كحدد

 تمؾ محددة مف أنكاع استخداـ تأث ر الختيار الدراسات مف العد د أجريت ح ث بشكل متكرر،
 كىي: ال ضايا، لتمؾ العاـ إدراؾ الرأؼ  مى ا طر
 الصراع إطار
 مى   ؤكد كىك لم ضايا، اإلخباري  التغطي  في كاستخداما   انتشارا ا كثر اإلطار يعت ر

الحمالت  أثناء يستخدـ ما ككث را  ، كالمؤسسات كالجما ات، ا فراد، ال راع   ف  ن ر
 .بسيط   را ات إلى المع دة كالسياسي  االجتما ي  المشكالت تحكؿ ح ث االنتخا ي 
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 اإلنسانية االىتمامات إطار
كب ف  ال ضي  أك الحدث   ف  ربط ح ث لمحدث، كالعاطفي الشخ ي الجانب  مى  ركز

 .إنساني  كجكانب  اطفي   نا ر
 االقتصادية النتائج إطار

أك  الفرد  مى االقت ادي  كالتأث رات  إ راز النتائج ال ضي  أك المكضكع أك الحدث يعرض
 .الدكل  أك الجما  
 األخالقي اإلطار
يستخدـ  كال أخالقي، تك  ف أك   ائدؼ، سياؽ في ال ضي  أك الحدث اإلطار ىذا يضع
 إلى باإلضاف  م كالت اقتباس طريق  ف يككف  كانما مباشرة، ب كرة إ الميا   اإلطار ىذا

 .السمكؾ محدد ككد أك أخالقي ، رسال   مى النص يحتكؼ  بح ث العبارات االستداللي ،
 المسئولية إطار
 كب ف أؼ الحدث ىذا أك ال ضي  تمؾ مسئكلي    ف  ربط بأسمكب المشكم  أك المكضكع ي دـ
 .كحميا المشكم  في التس ب مسئكلي  كي دـ جما  ، أك فرد

 االستراتيجية إطار
   ف كالتنافس االنتخا ي  خالؿ الحمالت بكثرة المعب " كيستخدـ إطار" اإلطار ىذا  مى يطمق
 اإلطار ىذا أف  مى ا طر اإل المي  دراسات مجاؿ في الباحثكف  كيتفق مرشح، مف أكثر

 الخسارة :مثل  ميو، استرات جي  دال  م طمحات خالؿ مف اإل المي  التغطي  في يستخدـ
 الرىاف. كفرص كالمكسب

 :األطر بناء مكونات عممية
 يعد أىـ ال ضي  لت ديـ المناسب اإلطار فاختيار أساسي ، إ المي  ممارس  ا طر  ناء يعد
تمنح  التي ىي ا طر بأف الراسخ اال ت اد أف إلى ا ىمي  ىذه كتعكد اإل المي،  تخذه قرار

 لد يا التي لمحدث المناسب  ال كرة تستخدـ  ندما خ ك ا   كال ضايا، لألحداث المعنى
 بطري   كنشرىا مع ن  ل ضي  مع ف إطار  ناء قرار فإف المتم ي .كلذا اىتماـ جذب ال درة  مى

 كا حكاـ الميني ، كال يـ اإل المي ، لممؤسس  التحريري  أسمكب السياس   مى يعتمد مع ن 
 ا خبار  يا تمر  مميات مجمك   ىي ا خبار تأط ر ك ميو فإف أخرػ، ك كامل الفردي ،

 لألخبار. الفكرؼ  النشر مف  دال  
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 كتظير بشكل التأط ر  ممي  في تتكامل التي ا ربع  االت الي  العنا ر مف ا طر كتتككف 
 :العناصر ىي وىذه ،الجميكر  مى ا طر كتأث ر ا طر، ككضع ا طر،  ناء في كاضح
 ي اؿ، ماذا تحد د في ك ي  دكف  أك  ك ي حاكم  أطر يضع الذؼ كىك :باالتصال القائم 1-

في  يعممكف  التي الميني  كالضغكط المعرفي  أنساقيـ تنظـ التي با طر  دكرىـ كىـ محككمكف 
ضغكط  ككذلؾ التحريري ، السياس  تحدد التي كالتمكيل كالممكي  السيطرة نمط كضغكط ظميا

 .اإل المي العمل كسر   المساح 
 رت ا ك با مع ن  كممات كحضكر غياب في تظير أطر  مي يحتكؼ  الذؼ :المحتوى  2-

 ا حكاـ أك الح ائق مف مجمك   ت دـ رت ا ك با لممعمكمات كم ادر نمطي  معتادة ك كر
 .تناكلو  تـ  ف مكضكع

 أطر إدراكو بعد تعكس كقد إدراكو كحكمو، ت كد التي لألطر المتعرض با تباره :المتمقي 3-
ال  أك باالت اؿ ال ائـ أطر كنكايا النص أطر )ال كرة دراسات  تع  ر الذىني  ذلؾ )ال كرة

 .تعكس
 تكظيفيا  تـ التي ا طر منو تستمد الذؼ العاـ السياؽ ىي تعت ر كالتي :الثقافة 4-

 لتفس ر متكامل كنظاـ ال كمي االجتما ي الكاقع في كثا ت  منظم  معالـ ث افي  با تبارىا
 .ال كمي  الحياة خالؿ االت الي  كادراكيا الرمكز

 فييا المؤثرة والعوامل اإلعالمية األطر تكوين عممية -د
 األطر تكوين عممية-0د

 يعد ال ضي  لت ديـ المناسب اإلطار فاختيار أساسي ، إ المي  ممارس  ا طر  ناء يعد     
 التي ىي ا طر الراسخ بأف اال ت اد أف إلى ا ىمي  ىذه كتعكد اإل المي،  تخذه قرار أىـ

 لد يا التي لمحدث المناسب  ال كرة تستخدـ  ندما خ ك ا   كال ضايا، لألحداث المعنى تمنح
  المتم ي. اىتماـ جذب  مى ال درة
 أسمكب  مى يعتمد مع ن  بطري   كنشرىا مع ن  ل ضي  مع ف إطار  ناء قرار فإف كلذا

 أخرػ، ك كامل الفردي ، كا حكاـ الميني ، كال يـ اإل المي ، لممؤسس  التحريري  السياس 
 الفكرؼ  النشر مف  دال   ا خبار  يا تمر  مميات مجمك   ىي ا خبار تأط ر فإف ك ميو

 .لألخبار
 ىي: أساسي  مككنات ثالث  اإل المي اإلطار تحم ل كيتضمف
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 اإلخباري . لم    الترك  ي )الشكمي( ال ناء -
 المحكري . الفكرة-
 .الضمني  االستنتاجات-
 األطر في تكوين المؤثرة العوامل -2د

 اإل المي: اإلطار  ناء  مى تؤثر  كامل ( ثالثScheufeleحدد )
 كاالتجاىات، ا  د كلكجي ، تتضمف التي كالتأث رات المركزي  بال حفي، المؤثرات المرتبط -أ

  يا ي يغ التي الطري    مى النياي  في تنعكس التي ا مكر كىي الميني ، كالمعا  ر
 .الخ ري  التغطي  ال حفي

  ال حفي . المؤسسات داخل المتبع العمل كأسمكب اإل المي  لمكس م  السياسي التكجو -ب
 الم الح أ حاب كالسمطات، السياسي ، الرمكز( مثل الخارجي  الم ادر تأث ر -ج

 .)االجتما ي  كالمعا  ر كال يـ كالضغط،
 :اإل المي اإلطار  ناء في تؤثر أخرػ  (  كاملShoemaker كذكر )

 المعرفي  كالخمفي  كنك و، التعميـ كمستكػ  الشخ ي ، كال يـ اآلراء، كيشمل :الفردي المستوى 
 . الخ رة كسنكات

 .الكظيفي كالرضا العمل كزمالء رؤساء كتأث ر المنظم  سياس  كيشمل :المؤسسي المستوى 
 .الميني الدكر كط يع  الشرؼ، كمكاث ق الميني ، ال يـ معا  ر كيشمل :الميني المستوى 
 العاـ، كالجميكر كا  د كلكجي ، التشريعي ، كال  كد السمط ، كيشمل :االجتماعي المستوى 
 .الضغط كجما ات

اإل المي   ا طر تحد د إل يا يعزؼ  متغ رات أخرػ  خمس  فيناؾ (Wolts feld)ؿ ككف ا
 كىي:
 اإل الـ. لكسائل السياسي االست الؿ مدػ 1-
 ا خبار. م ادر 2-
 اإل المي . الممارس  أنماط 3-
 باالت اؿ. لم ائم ف كالث افي  ا  د كلكجي  المعت دات 4-
 ذاتيا. ا حداث ط يع  5-
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 :اإلعالمي اإلطار تحميل نظرية ايجابيات
 أىميا تتمثل التي ا جا ياتيا مف العد د النظري  ليذه كالتط ي ي  النظري  اإلسيامات أظيرت

 : مي فيما
 لمتأط ر اإل المي في الجميكر. إمكاناتيا في اقتحاـ مجاؿ ر د كقياس التأث رات السمككي  -
ثػػراء كخ ػػكب  التط ي ػػات البحثيػػ  ليػػا بػػالتكازؼ مػػع محػػاكر  مميػػ  االت ػػاؿ الجمػػاى رؼ  -

متمثمػػػ  فػػػي ال ػػػائـ باالت ػػػاؿ، كالرسػػػال  اإل الميػػػ ، كالجميػػػكر، كالسػػػياؽ الث ػػػافي، كرجػػػع 
 ال دػ.

ؼ تكػػاممي مػػف مركنتيػػا ح ػػث يمكػػف جمعيػػا بػػأطر إ الميػػ  أخػػرػ، أك ا تمػػاد مػػدخل نظػػر  -
جيػػػػ ، ك ػػػػالح تيا لمتط  ػػػػق فػػػػي فػػػػركع العمػػػػـك اإل الميػػػػ   مػػػػى اختالفيػػػػا مثػػػػل: التحريػػػػر، 

 كاإل الـ الدكلي، كاإل الف، كالعالقات العام ، كدراسات ال كرة مف جي  أخرػ.
 يمكف تط ي يا في أنكاع مختمف  مف الدراسات مثل: الدراسات التاريخي  كاآلني . -
ـو أك نػكع مػف المنػاىج كا سػال ب كا دكات فػي يمكف لتط ي اتيا ال - بحثي  االسػتعان  بػأؼ كػ

 جمع كتحم ل كتفس ر ال يانات المختمف .
تتم ػػػز ب ػػػدرتيا  مػػػى التطػػػكير الػػػذاتي مػػػف خػػػالؿ نمػػػاذج  م ترحػػػ  فػػػي تيػػػارات بحثيػػػ   -

معا ػػػرة  كمسػػػت  مي ، كاتسػػػا يا لتشػػػمل نمػػػاذج  نػػػاء ا طػػػر، ككضػػػع ا طػػػر، كالتػػػأط ر 
جي، كالتػػػي مػػػف الممكػػػف أف تنف ػػػل مسػػػت بال   ػػػف ىػػػذه النظريػػػ  لت ػػػبح أطػػػرا  االسػػػترات 

 نظري  مست م   ذاتيا.
ت ػػػػدـ النظريػػػػ  فكائػػػػد لدراسػػػػات الػػػػرأؼ العػػػػاـ، كالسػػػػمكؾ االنتخػػػػا ي، كالدراسػػػػات المعرفيػػػػ   -

 كالث افي  كدراسات  مـ االجتماع.
 معالم الضعف في نظرية تحميل اإلطار اإلعالمي: -2
 :أف ن اط الضعف في النظري  تتجمى فيما  مي Baran&Davis رػ كل مف  -
 مركنتيا تجعميا تفت ر إلى التحد د. -
 ليست لد يا ال درة  مى تحد د مدػ كجكد أك غياب التأث رات. -
 َتُحكؿ دكف التفس رات الس  ي  بس ب ا تمادىا ا ك ر  مى المناىج الكيفي . -   
 ا فراد ح ث تفترض أفَّ ا فراد  رتك كف أخطاء كث رة في التأط ر.تنت ص مف قيم  قدرات  -
 ؤخػػذ  مػػى النظريػػ   ػػدـ كجػػكد نمػػكذج فكػػرؼ مشػػترؾ متفػػق  ميػػو مػػف ق ػػل البػػاحث ف  -
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 .في دراس  النظري ، نظرا  لمجدؿ ال ائـ حكؿ مفيـك اإلطار كطرؽ قياسو
 ف أطػر كسػائل اإل ػالـ ىناؾ  دد مف االتجاىات في بحكث التأط ر تجاىمت العالقػ   ػ -

كالعكامػػػل المتعم ػػػ  بالسػػػمط  السياسػػػي  كاالجتما يػػػ ، كىػػػذا اإلغفػػػاؿ نػػػاجـ   ػػػف  كامػػػل  ػػػدة 
تتضػػمف مشػػكم  تعريػػف ا طػػر، كالفشػػل فػػي دراسػػ  سػػياقات التػػأط ر مػػف سػػياقات اجتما يػػ  

 كسياسي  أكسع، كالت م ل مف شأف التأط ر كشكل لمتأث رات اإل المي .
عنا ر كم ادر المؤثرات في  مميػ   نػاء ا طػر، كآليػات التػأث ر كالفيػـ غزارة كتنكع ال -

كاإلدراؾ لممتم ػػ ف، ك ػػػعكب  ح ػػػرىا، كضػػػبطيا كتفسػػ رىا، يطػػػرح الكث ػػػر مػػػف التسػػػاؤالت 
 حكؿ مدػ قا مي  نتائج دراسات النظري  لمتعميـ

مسػػأل    ػػدـ كجػػكد تحد ػػد دق ػػق لمحػػدكد الفا ػػم   ػػ ف أنػػكاع ا طػػر المختمفػػ  ممػػا  جعميػػا -
 تخضع النطبا ات الباحث ف.

 اإلطار  ب ى قائما   تأث ر  كامل مختمف . -
 المداخل النظرية لدراسة اإلعالم الجديد*

 في كلكف ف ط، االت اؿ  مـك دالالت إطار في ليس كميا ، جد دا   مظيرا الجد د اإل الـ يمثل
 معظـ في مازاؿ ككنو خا   مفاىيـ مف اإل الـ مف المستحدث النكع  يذا يحيط ما مجمل
 .بعد الكامم  خ ائ و تت مكر لـ جن ني  حال  جكانبو
 ال ديم  االت اؿ كسائل تمغ لـ أنيا إال الجد د اإل الـ تكنكلكجيا شيدتو الذؼ التطكر كبرغـ
 كانت كالتي المختمف  اإل الـ كسائل اندماج إلى كأدت ضخـ، بشكل غ رتيا  ل طكرتيا كلكف
 الحدكد تمؾ معو ألغ ت بشكل با خرػ  منيا لكل  الق  ال مست م  كسائل الماضي في

 الدكلي بالطابع تتسـ الجماى ري  االت اؿ كسائل أ بحت ح ث الكسائل، تمؾ   ف الفا م 
 .العالمي أك

 مفيوم اإلعالم الجديد
 لمجدؿ، مث ر العيد، حد ث م طمح ىك الجد د اإل الـ م طمح أف تكضيح مف  د ال  داي 
دراستو   في كاالتجاىات اآلراء لتداخل نظرا اإلنساني  العمـك منظرؼ    ف كاحدا   تعريفا    جد لـ

 تكنكلكجيا استخداـ  مى طرأ الذؼ الك  ر الت ني التطكر  داياتو في الم طمح ىذا ك كس
استخدامو  يمكف ما كل  مى أطمق االنترنت، ثكرة بعد كالح ا   اإل الـ، في كال كرة ال كت

 .العمالق  العنك كتي  الشبك  ىذه  مى كالجما ات ا فراد  ق ل مف
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لإل الـ   ديال    ك فو الجد د اإل الـ ىي ا كلى رؤيت ف، أماـ الم طمح ىذا كي ف
 الت م دؼ. لنظ ره تطكرا  ك فو الجد د اإل الـ ىي كالثاني  الت م دؼ،

  :الجديد اإلعالم تعريفات ومن
 كالكسائط الكم  كتر كشبكات الكم  كتر اندماج" :الرقمي  التكنكلكجيا قامكس تعريف-1

 ."المتعددة
 الكم  كتر   ف التزاكج مف تكلدت التي االت اؿ تكنكلكجيات مجمك   ىك ":ليستر ك رفو -2

 .كالف د ك كال كت الفكتكغرافي كالت كير كالطبا   لإل الـ، الت م دي  كالكسائل
 كالكسائل كالشبكات الكم  كتر ىي  نا ر ثالث  اندماج مف الناتج  االت الي  العممي  ىك-3

 .المتعددة
 المعمكمات، كتكزيع كتخزيف إنتاج في اآللي الحاسب  مى تعتمد التي اإل الـ كسائل -4

 المتم ي مف كتمتـز المباشر، التفا ل كت نف منخفض، كبسعر ميسر بأسمكب ذلؾ كت دـ
 شكل في ي دـ الذؼ الرقمي اإل الـ أنكاع كل ىك أك الت م دي ، اإل الـ كسائط كتدمج انتباىا،
 .تفا مي

 مع كالت م دي  الجد دة كال ث االت اؿ تكنكلكجيات   ف ما التزاكج مف تكلد الذؼ ىك -5
 االسـ ىذا كيأخذ بعد النيائي  خ ائ و تت مكر كلـ أسماؤه تعددت كشبكاتو، الكم  كتر
 إرساؿ في تزامف حال  داخمو نشأت ف د الت م دي ، االت اؿ كسائط يشبو ال أنو با تبار

 .كا  كات كالثا ت  المتحرك  الن كص كال كر
 ال ديـ مف الجد د تم زاف اإل الـ حالت ف ىناؾ أف لمتعريفات السا ق العرض خالؿ مف  تضح
 إلى الك كؿ خاليا مف  تـ التي كالكيفي  الجد د اإل الـ مادة  ث  يا  تـ التي الكيفي  حكؿ

 فضال   البعض بعضيا مع كال كت كالف د ك كال كرة النص اندماج  مى يعتمد فيك خدماتو،
 تمثل فيي التفا مي  أما كالعرض، اإلنتاج  ممي  في لو رئيسي  كآلي  الكم  كتر استخداـ  ف

 .سماتو أىـ كىي تم زه الرئيسي التي الفارؽ 
 في التنكع مف حال  إلى يش ر الجد د اإل الـ أف است راؤىا مف يمكف الجدة فكرة أف كما

 فيما خا   الت م دي ،  ف المستحدث  الكسائل حممتيا التي كالخ ائص كالتكنكلكجيا ا شكاؿ
 .)التفا مي ( ىي رئيسي  لم زة كنت ج  تأتياف كىما كالتخ يص، الفردي  حاالت  إ الء  تعمق
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 المداخل النظرية في مجال استخدام وسائل اإلعالم الجديدة .
ل د  احب انتشار تكنكلكجيا االت اؿ الحد ث  تأث رات  د دة كخا   فيما  تعمق بعممي  

، كتتضمف تمؾ التأث رات إ طاء المستخدـ فر   أك ر لمتحكـ الجماى رؼ بشكل  اـ االت اؿ
في  ممي  االت اؿ ف د أ بح لمجميكر دكرا فعاال في المشارك  في إنتاج المضام ف كلـ يعد 
ال ائـ باالت اؿ ىك المسئكؿ الكح د  ف اختيار الرسائل كالمضام ف اإل المي   كفرضيا 

رة كجكد نظريات تيتـ بالطرؽ التي يستخدـ  يا  مى الجميكر ، كىذا التحكؿ يش ر إلى ضرك 
 الجميكر كسائل اإل الـ. 

 اإلشباعات عمى استخدامات اإلنترنت تطبيق مدخل االستخدامات و أوال : 
  كالتي جعمت خ ائص االت اؿ المستع ف بالحاسبات اإللكتركني Roggieroحدد  

  اإلشبا ات ي كمكف  دراستو كتتمثل في:ك  باحثي االستخدامات
فيي تؤكد ب كة جكىر فكرة االستخدامات كاإلشبا ات لممستخدـ النشط ،  ف  التفاعمية :-0

التفا مي  في االت اؿ الجماى رؼ تعني درج  السيطرة التي يممكيا المشارككف في العممي  
 االت الي  ك أيضا ال درة  مى تغ  ر ال كا د في ىذا االت اؿ التفا مي.

تخدـ الكس م   مى االختيار مف قائم  متنك   جدا، فعمى  كس كتعني قدرة مس االنتقائية:-2
الكسائل الت م دي  نجد أف اإلنترنت تمتمؾ خ ائص انت ائي  تمكف ا فراد مف تك  ف الرسائل 

 كف ا الحتياجاتيـ.
كتعني أف الرسائل ت ل في نفس الكقت، فمستخدمك ال ريد االلكتركني يمكنيـ التزامنية: -3

مختمف ، كيتفا مكف في الكقت المناسب ليـ ، كتعني التزامني  أيضا قدرة قراءتو  في أكقات 
الفرد  مى إرساؿ كاست باؿ كحفع الرسائل في الكقت المالئـ لو، فعندما ت بح الرسائل رقمي  

 تككف ال درة  مى معالجتيا غ ر محدكدة، كتسمح لألفراد بمزيد مف السيطرة.
  ثانيا : مدخل ثراء الوسيمة اإلعالمية

، كقد  رفا  1984 اـ Daft ك Lengelظيرت نظري  ثراء الكس م  اإل المي   مى  د 
ثراء الكس م  بأنو قدرة الكس م   مى تغ  ر الفيـ خالؿ فترة زمني  محددة، فاالت االت التي 
ن فيا بالثراء ىي التي يمكنيا التغمب  مى االختالفات في ا طر المرجعي  لكل مف المرسل 
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كالمست  ل، كما يمكنيا تكضيح ال ضايا الغامض  لمك كؿ لمعنى مشترؾ في الكقت 
المناسب، فالكسائل االت الي  تختمف في قدرتيا  مى تسي ل الفيـ كيمكف ت ن ف الكسائل 

منخفض ( كف ا ل درتيا  مى تسي ل الك كؿ لفيـ  –حسب درج  الثراء إلى ) مرتفع 
اء تسيل الك كؿ لفيـ سريع كمتعمق، أما الكس م  التي مشترؾ، فالكس م  التي تتسـ بالثر 

تتطمب كقتا طكيال لمفيـ كالك كؿ إلى معنى مشترؾ فتعت ر منخفض  أك ف  رة في درج  
الثراء، كما تفرؽ ىذه النظري    ف كسائل االت اؿ مف ح ث درج  ثرائيا  مى أساس قدرتيا 

 يكر.  مى تح  ق أك ر قدر مف التفا ل   ف الكس م  كالجم
ككف ا ليذه المحددات فإف اإلنترنت ككسيط إ المي كات الي تنطكؼ  مى كث ر مف 
 كامل الثراء مف ح ث إمكاني  رجع ال دػ كسيكلتو، كمف ح ث تعدد ا شكاؿ اإل المي  
التي يمكف مف خالليا تك  ل الرسال  االت الي  مف الم در إلى المست  ل، باإلضاف  إلى 

 راني غ ر المحدكد ي ضي  مى إشكالي  المساح ، كي دـ خمفيات ذلؾ فإف الفضاء الس 
تكضيحي  كمكاضيع ذات  م  تشرح كتكضح كتفسر أبعاد الفكرة اإل المي  التي تؤد يا 

 الرسال  االت الي  .
 ثالثا :  نظرية التشكل العضوي لوسائل اإلعالم 

اإل الـ اإللكتركني ىي نظري   إف النظري  الكح دة التي اتفق الباحثكف  م يا بأنيا نظري  في
التي طكرىا ركجر ف دلر  Mediamorphosis Theoryالتشكل العضكؼ لكسائل اإل الـ 

ال ادر  Mediamorphosis : Understanding the New Mediaفي كتابو : 
  ـ كالتي تشرح العالق    ف كسائل اإل الـ ال ديم  كالجد دة . 1997في  اـ 

كيعرؼ ف دلر التشكل العضكؼ لكسائل اإل الـ بأنو كس م  مكحدة لمتفك ر في التطكر 
التكنكلكجي لكسائل االت اؿ، كالكاقع أف ما ذكره" ف دلر" ف التشكل العضكؼ لكسائل اإل الـ 
 د مو التطكر الك  ر الذؼ حدث في كسائل اإل الـ في السنكات ا خ رة، إذ ت اربت كسائل 

 دي  مع كسائل اإل الـ الجد دة بشكل أك ر، كتحكلت ىذه الكسائل إلى من ات اإل الـ الت م
بشكل أساسي، كأ بحت كل كس م  تستخدـ إمكانات الكس م  ا خرػ  مى نطاؽ كاسع. 
فال حف الكرقي  أ بح ليا مكاقع تفا مي  متعددة الكسائط  مى الكيب، كحسابات  مى 

كيتر كيكت كب كغ رىا ، كتط ي ات  مى اليكاتف شبكات التكا ل االجتما ي مثل فيس كؾ كت
الذك ػ  كا جيزة المكحي ، تمكنيا مف استغالؿ كاف  اإلمكانات التي كفرتيا كسائل اإل ػػالـ 
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الجد دة كاالستفادة منيا، كالنمكذج ا كضح  مى ىذا التشكل ىك اليكاتف المحمكل  التي 
 كظائف كسائل اإل الـ إلى جانب  دخمت الج ل الرابع ليا كأ بحت قادرة  مى ال ياـ

االت اؿ الشخ ي، مثل ت فح اإلنترنت كاستخداـ شبكات التكا ل االجتما ي كالت اط 
ال كر كالف د ك كتبادلػيا كحجز تذاكر السفر كمتابع  الحسابات ال نكي  كغ رىا، ككل ذلؾ 

   ؤكد  ح  نظري  " ف دلر" .
تأثير إحالل وسائل اإلعالم ي  كىك مفيـك كاستخدـ" فاياس" كزمالؤه أحد مفاىيـ النظر 

،Media Displacement Effect  كذلؾ لدراس  تأث ر اإلنترنت في سمككيات المستيمك ف
لكسائل اإل الـ الرقمي  م ارن  باإلنترنت، كيستند مفيـك اإلحالؿ إلى فكرة أف الكقت الذؼ 

 ندما تكتسب كس م   خ  و الناس الستيالؾ كسائل اإل الـ محدكد، كبالتالي فإنو 
 جماى ري  جد دة فإف ذلؾ سيككف  مى حساب كسائل اإل الـ ا خرػ. 

كفي ىذا ال دد قدـ الدكتكر" باس م طفى  ادؽ"مجمك   مف الرؤػ النظري  حكؿ 
اإل الـ الجد د في م اربات مختمف  لفيـ مداخمو ا ساسي  كاتجاىاتو ، كىذه الرؤػ المطركح  

لمتعم   بالتطكرات في تكنكلكجيا االت اؿ، كبعضيا يعمق  مى  متـز بعضيا الجكانب ا
المكضكع مف جانب الدراسات االجتما ي  كالسياسي  كغ رىا، بما يمثل مدخال لفيـ اإل الـ 
الجد د كفيـ الدراسات التي كت ت في ىذا الح ل ، كفيما  مي  رض  ىـ ىذه المداخل 

  النظري  ك نذكر منيا:
: كالذؼ يح ر فيو الم زات التي  تحمى  يا م اإلعالم الجديدمدخل نيغروبونتي لفي

 دؿ  Bitsاإل الـ الجد د م ارن  بما سب و في: است دالو الكحدات المادي  بالرقمي  أك ال تات 
كأدكات رئيسي  في حمل المعمكمات التي  تـ تك  ميا في شكل إلكتركني  Atomsالذرات 

 فين كروسبيكذج االت الي الجد د الذؼ كضعو كليس في شكل ف زيائي، إضاف  إلى النم
Vin Crosbie  كالذؼ يع د فيو م ارن  ثالثي  متسمسم    ف اإل الـ الجد د كال ديـ مف خالؿ

 النماذج االت الي  الكالسيكي   مى النحك التالي:
كل فرد كاحد مف طرفي االت اؿ يممؾ درج  مف النموذج األول: االتصال الشخصي: 

 ة المتساكي   مى المحتكػ المتبادؿ   ف الطرف ف.درجات السيطر 



49 

 

ىذا النكع شأنو شأف االت اؿ الشخ ي س ق النموذج الثاني: االتصال الجمعي و 
التكنكلكجيا، كيرجع ىذا النمكذج إلى طرؽ االت اؿ التي كاف  تبعيا قادة المجتمعات ال ديم  

 داه. كالممكؾ كالز ماء الد ن كف، فيما كسعت التكنكلكجيا مف م
كيتم ز اإل الـ الجد د بحسب كركس ي بأف الرسائل  النموذج الثالث: اإلعالم الجديدك

الفردي  يمكف أف ت ل في كقت كاحد إلى  دد غ ر محدكد مف البشر، كما أف كل فرد مف 
 ىؤالء البشر لو درج  السيطرة نفسيا كدرج  اإلسياـ المتبادؿ في ىذه الرسال .

الذ ف Grusin و غروسين Bolterبولتر كنجد أيضا النمكذج الذؼ كضعو كال مف 
 رياف تكنكلكجيات اإل الـ الجد د مف خالؿ مدخل التجد د الكامل الذؼ يطم اف  ميو تع  ر 

الذؼ يطرحانو كنظري  ت مكر فيميما   Remediationاإلصالح المعالج  ، أك  مفع آخر
كالف : " إف فكرة اإل الح ىذه ىي المنطق ا ساس الذؼ تجدد  جيزة اإل الـ الجد دة . كي 

مف خاللو تكنكلكجيات اإل الـ الجد دة كسائل اإل الـ الساب   ، ك قد كضعا نظريتيما حكؿ 
، اإل الـ الجد د ضمف إطار الم زات الجد دة التي تتمتع  يا مثل درج  اآلني  كالتشع ي 

  لمشفافي  المطمكب  في اإل الـ . فالرغب  لحال  اآلني  تمثل رغب  قكي 
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