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الفصل الثانى
نظرٌات االعالم الرٌاضى
مفهوم النظرٌة:
ال تكاد توجد نظرٌة إعالمٌة واحدة متفق على كٌفٌة عملها ،أو
تأثٌرها فً الجمهور بٌن الباحثٌن ،وإنما ٌوجد عدد من النظرٌات التً تقدم
تصورات عن كٌفٌة عمل اإلعالم وتأثٌره ،وفً الوقت ذاته تساعد هذه
النظرٌات على توجٌه البحث العلمً فً مجال اإلعالم إلى مسارات مناسبة،
ذلك أن النظرٌة تجسد بشكل فاعل تطبٌقات وسائل اإلعالم فً المجتمع .
كما تشرح النظرٌة ما تحدثه من تأثٌر فً الجمهور ،أو من الجمهور
نفسه تجاه الوسائل ،أو الرسائل اإلعالمٌة .بل تتجاوز ذلك أحٌانا إلى تقدٌم
تصور عما ٌمكن أن ٌحدث مستقبال .كما تقدم النظرٌة تصورا عن التغٌرات
االجتماعٌة المحتملة وتأثٌرات وسائل اإلعالم فٌها .

والنظرٌة هً محصلة دراسات ،وأبحاث ،ومشاهدات
وصلت إلى مرحلة من التطور وضعت فٌه إطارا نظرٌا وعملٌا
لما تحاول تفسٌره ،كما أن النظرٌات قامت على كم كبٌر من
التنظٌر واالفتراضات التً قوٌت تدرٌجٌا من خالل إجراء
تطبٌقات مٌدانٌة .
إن أهم ما ٌمٌز النظرٌة هو قدرتها المستمرة على إٌجاد
تساؤالت جدٌرة بالبحث ،إضافة إلى استكشاف طرق جدٌدة للبحث
العلمً.

أنواع النظرٌات اإلعالمٌة:
تزخر أدبٌات البحث العلمً فً مجال النظرٌات اإلعالمٌة ،بالعدٌد
من المؤلفات والمراجع العلمٌة عن النظرٌات ونشأتها وتطورها وأنواعها.
وٌقسم الباحثون النظرٌات اإلعالمٌة إلى األنواع التالٌة:
 -1النظرٌات المتعلقة بالجمهورٌ .رتبط هذا النوع من النظرٌات بالجمهور
المستخدم للمواد اإلعالمٌة .وٌقوم هذا النوع من النظرٌات على أساس أن
الجمهور ٌستخدم وسائل اإلعالم بسبب دوافع نفسٌة أو اجتماعٌة .ومن
هذه النظرٌات ما ٌلً:
أ -نظرٌة االستخدام واإلشباع :تفترض هذه النظرٌة أن الجمهور
ٌستخدم المواد اإلعالمٌة إلشباع رغبات كامنة لدٌه ،وأن دور وسائل
اإلعالم هو تلبٌة الحاجات فقط .
ب -نظرٌة االعتماد على وسائل اإلعالم :تعتمد فكرة هذه النظرٌة
على أن استخدامنا لوسائل اإلعالم ال ٌتم بمعزل عن تأثٌر المجتمع الذي
نعٌش داخله ،على أن قدرة وسائل اإلعالم على التأثٌر تزداد عندما تقوم هذه
الوسائل بوظٌفة نقل المعلومات بشكل ممٌز ومكثف.

 -2النظرٌات المتعلقة بالقائم باالتصال :تصنف بعض النظرٌات
على أنها مرتبطة بالمرسل أو القائم باالتصال ،ومن هذه
النظرٌات ما ٌلً:
أ :نظرٌة الرصاصة أو الحقنة تحت الجلد :تعتمد هذه النظرٌة على
أن وسائل اإلعالم تؤثر تأثٌرا مباشرا ،وسرٌعا فً الجمهور ،وأن االستجابة
لهذه الرسائل مثل رصاصة البندقٌة تؤثر بعد انطالقها مباشرة.
ب :نظرٌة الغرس الثقافً :تفترض هذه النظرٌة أن الجمهور ٌتأثر
بوسائل اإلعالم فً إدراك العالم المحٌط به ،وتزٌد معارفهم ،خاصة األفراد
الذٌن ٌتعرضون بكثافة لوسائل اإلعالم .
ج :نظرٌة ترتٌب األولوٌات :تص ّنف هذه النظرٌة على أنها من نظرٌات
القائم باالتصال ،ذلك الفتراض النظرٌة أن وسائل اإلعالم هً من ٌقوم
بترتٌب اهتمامات الجمهور من خالل إبراز القضاٌا التً تستحق ،وإهمال
قضاٌا أخرى .فٌبدي الجمهور اهتمامه بهذه القضاٌا دون غٌرها .

 -3النظرٌات المتعلقة بنوع التأثٌر اإلعالمً الذي تحدثه وسائل
اإلعالم فً الجمهور .وهو على ثالثة أنواع:
أ :التأثٌر المباشر(قصٌر المدى)ٌ :رى هذا النوع من النظرٌات ،التأثٌر
المباشر لوسائل اإلعالم فً الجمهور .ومن هذه النظرٌات نظرٌة الرصاصة
اإلعالمٌة.
ب :نظرٌات التأثٌر التراكمً (طوٌل المدى)ٌ :رى هذا النوع من
النظرٌات أن تأثٌر وسائل اإلعالم ال ٌظهر مباشرة ،وإنما بعد فترة زمنٌة
طوٌلة من خالل تراكم المتابعة اإلعالمٌة .ومن أمثلة هذا النوع نظرٌة
دوامة الصمت القائمة على فرضٌة :أن قٌام وسائل اإلعالم بعرض رأي
األغلبٌةٌ ،قلل من أفراد الرأي المعارض.
أ :نظرٌات التأثٌر المعتدل لوسائل اإلعالمٌ :رى المنظرون لهذا
التصنٌف أن وسائل اإلعالم تعمل داخل نظام اجتماعً ،وتراعً الخصائص
النفسٌة واالجتماعٌة للجمهور ،وأنه ٌنبغً مراعاة جمٌع الظروف والعناصر
المتصلة باالتصال .ومن هذه النظرٌات ،نظرٌة ترتٌب األولوٌات .

وٌناقش هذا المبحث المدخل الوظٌفً لدراسة وسائل اإلعالم،
ونظرٌة االعتماد على وسائل اإلعالم ،ونظرٌة االستخدام واإلشباع ،وهً
من النظرٌات المتعلقة بجمهور اإلعالم ،ألن هذه الدراسة ترتبط بسلوك فئة
من الجمهور وهم طلبة الجامعات السعودٌة؛ ذلك أن المدخل الوظٌفً ٌركز
على مكانة اإلعالم فً حٌاة الناس ،وٌمكن من خالله معرفة مكانة اإلنترنت
فً حٌاة طلبة الجامعات السعودٌة فً مجال الحصول على األخبار .أما
نظرٌة االعتماد القائمة على الربط بٌن وسائل اإلعالم ،والمجتمع ،والنظم
االجتماعٌة ،فهً تحاول فهم العالقة بٌن اإلعالم والجمهور ،وتركز فً هذا
على إجابة سؤال :لماذا ٌتابع الجمهور وسائل اإلعالم لتحقٌق الهدف؟.
وٌمكن من خالل نظرٌة االعتماد معرفة مدى اعتماد طلبة الجامعات
السعودٌة على اإلنترنت للحصول على المواد اإلخبارٌة .وتساعد اإلنترنت
فً هذا على زٌادة المعلومات العلمٌة ،واإلسهام فً عملٌات البحث العلمً،
الحتوائها كثٌرا من المعلومات والمعارف المتنوعة ،مما ٌجعل الجمهور
ٌعتمد على اإلنترنت كلٌا أو جزئٌا.

ونظرٌة االستخدام ٌمكن من خاللها تفسٌر دوافع تعرض طلبة
الجامعات السعودٌة لشبكة اإلنترنت ،ومدى إشباع شبكة اإلنترنت لحاجات
الطلبة اإلخبارٌة .فمن الثابت أن اإلنترنت تساعد على إٌجاد مٌول،
واهتمامات ،وسلوكٌات ،لدى الطلبة الجامعٌٌن المستخدمٌن لإلنترنت ،تؤثر
فٌهم سلبا أو إٌجابا  .فاالطالع على أحدث المعلومات والتعامل مع جهاز
الحاسب اآللً ٌكسب الفرد المستخدم خبرة تكنولوجٌة ،إضافة إلى
المعلومات التً ٌحصل علٌها من اإلنترنت .وهذا ٌشكل اهتمامات وحاجات
لم تكن موجودة من قبلٌ ،سعى الطالب الجامعً إلى تلبٌتها من خالل
استخدام الشبكة.

المطلب األول
المدخل الوظٌفً لدراسة وسائل اإلعالم:
ٌهتم المدخل الوظٌفً لدراسة وسائل اإلعالم بمكانة وسائل اإلعالم
فً حٌاة الجمهور المستخدم ،وذلك من خالل دراسة الوظائف التً تقوم بها
وسائل اإلعالم خدمة للفرد والمجتمع.

لقد وضع الباحثون والمنظرون وظائف لوسائل اإلعالم ،انطالقا
من حاجة الفرد ،والمجتمع لهذه الوسائل ،وذلك مثل وظٌفة نقل
األخبار إلى الجمهور ،والترفٌه ،ونقل التراث االجتماعً عبر
األجٌال ،والتعلٌم .وٌعرض الباحث هنا إلى أمرٌن هما:
 -1مكانة وسائل اإلعالم فً حٌاة الناس.
 -2التمٌٌز بٌن المحتوى والوسٌلة.

أوال :مكانة وسائل اإلعالم فً حٌاة الناس.
ٌعد المدخل الوظٌفً أحد المداخل األساس لدراسة اإلعالم
الجماهٌري .فالمفاهٌم التقلٌدٌة لالتصال قادت بحوث اإلعالم
واالتصال إلى توجهٌن هما:
أ :توجه بحثً معنً أساسا بالتأثٌرات الناتجة عن تعرض الجمهور
لوسائل اإلعالم الجماهٌرٌة من خالل محاولة اكتشاف ما تفعله هذه
الوسائل بالجمهور.
ب :توجه بحثً معنً أساسا بوظائف وسائل اإلعالم الجماهٌرٌة من خالل
البحث عما تفعله هذه الوسائل من أجل الجمهور ،أو الكٌفٌة التً ٌستخدم
بها الجمهور وسائل اإلعالم(.أي ما ٌفعله الجمهور بالوسائل).

ورغم ظهور اتجاه حدٌث ٌربط بٌن المدخل الوظٌفً
ومدخل تأثٌر وسائل اإلعالم ،وٌستخدم نتائج البحوث الوظٌفٌة
لدراسة تأثٌرات وسائل اإلعالم ،إال أن المدخل الوظٌفً منذ أن
تبلورت أبعاده ٌكتسب أهمٌة كبرى فً دراسة وسائل اإلعالم
اإللكترونٌة  ،ومنها اإلنترنت.
ومنذ أن نشر هارولد الزوٌل مقالته عام 1948م حول
وظائف االتصال فً المجتمع ،وهً مراقبة البٌئة وربط المجتمع
بالبٌئة المحٌطة به ونقل التراث االجتماعً من جٌل إلى آخر،
أضحت هذه الوظائف أساسا لصٌاغة األفكار والمداخل الخاصة
بتحدٌد وظائف اإلعالم بالنسبة للفرد والمجتمع ،بعد تطوٌرها أو
تكٌٌفها فً عالقتها بالوسٌلة ،أو المضمون أو المتلقٌن ،ولكنها
جمٌعا تجٌب عن أسئلة خاصة بالوظائف التً تقوم بها وسائل
اإلعالم بالنسبة للفرد والمجتمع .

وحدد (إلٌهو كاتز) ( )Elihu Katzفً عام 1984م الوظائف
األربع األساس التً ٌمكن أن تخدم فٌها وسائل اإلعالم الفرد
وتؤثر فً سلوكه ،وهً:
"  -1وظٌفة المنفعة ،حٌث إن اتجاه الفرد إلى وسٌلة معٌنة أو مضمون
معٌن ٌتحدد فً ضوء النفع العائد علٌه من هذه الوسٌلة أو هذا المضمون.
-2وظٌفة الدفاع عن الذات ،وتعكس هذه الوظٌفة رأي الفرد فً الدفاع عن
الصورة التً ش ّكلها عن نفسه ورفض ما عداها.
 -3وظٌفة التعبٌر عن القٌم ،فكلما دعمت وسائل اإلعالم القٌم السائدة فً
المجتمع شعر الفرد بالرضا عن هذه الوسائل .وهذا ٌفسر قدرة وسائل
اإلعالم على دعم القٌم السائدة فً مقابل ضعف قدرتها على تغٌٌر
االتجاهات السائدة.
 -4الوظٌفة المعرفٌة ،وتتمثل فً حاجة الفرد إلى المعرفة التً تساعد على
بناء إدراكه" .

وٌرى (دٌنٌس ماكوٌل) ( )D.Macquialأن الوظائف التً تقوم
بها وسائل اإلعالم توجد حاجات ودوافع لم تكن موجودة من قبل،
تدفع الجمهور إلى وسائل اإلعالم فٌسعى إلى إشباع تلك الحاجات
من خالل التعرض لوسائل اإلعالم ،وهذه الوظائف هً:
أ -وظٌفة اإلعالم :وهً رغبة الفرد فً معرفة ما ٌدور حوله من أحداث فً
المجتمع والعالم.
ب -وظٌفة تحدٌد الهوٌة :وتتمثل فً حاجة الفرد إلى دعم القٌم الشخصٌة،
والتوحد مع اآلخرٌن فً قٌمهم.
ت -وظٌفة التفاعل االجتماعً :وتتركز هذه الوظٌفة فً حاجة الفرد إلى
االنتماء ،والحوار ،والتواصل مع اآلخرٌن.
ث -وظٌفة الترفٌه :وهً رغبة الفرد فً الهروب من المشكالت ،والخلود
إلى الراحة ،وملء الفراغ .

لقد حقق ظهور وسائل اإلعالم على الساحة أمرٌن مهمٌن هما:
أ -شغل وقت الجمهور ،واالستئثار باهتماماتهم ،وصرف أنظارهم
عن األنشطة األخرى.
ب -قٌام وسائل اإلعالم بمهمة إٌصال كم كبٌر من المعلومات إلى عدد غٌر
محدود من الجمهور فً وقت قصٌر .

ومع أن وسائل اإلعالم تقوم بتحقٌق الفهم والتوجٌه ،وتجعل
االتصال أكثر سهولة ،لكنها لٌسـت الوسٌلة الوحٌدة لبلوغ الهدف،
فال ٌنبغً المبالغة فً أهمٌة وسائل اإلعالم ،وقدرة تأثٌرها فً
الجمهور  ،فهناك غٌرها من الوسائل المؤثرة مثل :المسجد،
والمدرسة ،واألسرة ،واألصدقاء.

ثانٌا :التمٌٌز بٌن المحتوى والوسٌلة.
عند دراسة المدخل الوظٌفً البد من التمٌٌز بٌن محتوى وسائل
اإلعالم ،وخصائص الوسٌلة نفسها ،فهناك وظائف مرتبطة تماما بالمحتوى
الذي تعرضه وسائل اإلعالم ،وهناك وظائف أخرى مرتبطة ارتباطا وثٌقا
بنوع الوسٌلة المستخدمة ،أو بظروف االستخدام دون ارتباط قوي بالمحتوى
على سبٌل المثال ،عندما ٌرٌد فرد من أفراد الجمهور متابعة حدث عالمً
وقت حدوثه ،فال ٌوجد أفضل من القنوات الفضائٌة أو اإلنترنت إلمكان
التغطٌة وقت الحدث ،وأما إن أراد التفصٌل فٌجد بغٌته فً الصحافة شرٌطة
االنتظار إلى صباح الغد .وفً هذا المثال المحتوى أهم من الوسٌلة.
وفً المقابل عند الرغبة فً الترفٌه والهروب ،والبحث عن بدٌل
للتفاعل االجتماعً ،فهو ٌبحث عن الوسٌلة التً تشبع حاجته بغض النظر
عن المحتوى الذي تقدمه هذه الوسٌلة أو تلك.

لكن اإلشباعات التً تتحقق للجمهور ال ٌمكن فصلها عن
المضامٌن ،فإن لكل من الوسٌلة ،والمحتوى تأثٌرا فً اآلخر،
فتشٌر دراسة سوانسن ( )Swansonعام 1978م إلى أن
إشباعات وسائل اإلعالم ترتبط ارتباطا وثٌقا بما تقدمه من
مضامٌن .فال ٌمكن القول إن استخدام وسٌلة معٌنة لذاتها ٌحقق
اإلشباع المطلوب دون النظر إلى المضمون الذي تحتوٌه هذه
الوسٌلة ،فالدوافع الخاصة التً تجعل الفرد ٌتعرض لرسالة معٌنة
أو وسٌلة معٌنة ،تتوافق مع مكونات الفرد النفسٌة واالجتماعٌة،
فٌقوم الفرد بتوجٌه اهتماماته إلى الوسٌلة أو الرسالة تلقائٌا دون
تكلف فً البحث أو الجهد  .فعندما تختار فئة من الجمهور نوعا
من الوسائل ،أو المضامٌن فذلك مرتبط بدوافع معٌنة قد ٌدركها
الجمهور وقد ال ٌدركها.

