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 تعريفية مقدمة
 

تشكل الظاهرة اإلعالمية بما تنطوي عليه من أبعاد اتصالية بين مكونات المجتمع بوصفهم أفرادًا 
بخصائص المجتمع نفسه، بما يحمله من  خصائصهأو جماعات على حد سواء نتاجًا اجتماعيًا ترتبط 

قيم أخالقية ومبادئ وجدانية تحكم العالقات االجتماعية وتحدد مساراتها، مما يجعل دراسة الظاهرة 
اإلعالمية بمظاهر نجاحها أو فشلها مرتبطة بدراسة المجتمع نفسه وبمعرفة األسس المحددة ألشكال 

 نات المجتمع.التفاعل االجتماعي ومعايير التفاضل بين مكو 

وفي ذلك تكمن الفروق األساسية بين علوم االتصال وعلم اجتماع اإلعالم، ففي الوقت الذي تتجه 
فيه علوم االتصال إلى تحليل العملية اإلعالمية بذاتها، يأخذ علم االجتماع اإلعالمي بتحليل مكونات 

ماعية السائدة فيه، وبينما يكمن الظاهرة اإلعالمية من خالل تحليله لبنية المجتمع والعالقات االجت
الموضوع األساسي لعلوم االتصال في العملية اإلعالمية نفسها، بوصفها عملية اتصال، فإن الموضوع 
الرئيسي لعلم اجتماع اإلعالم إنما يكمن في تحليل بنية العملية اإلعالمية في ارتباطاتها مع التنظيم 

اإلعالمية من حيث التقانات المستخدمة فيها، أو االجتماعي األوسع، وليس في مضمون العملية 
ن كانت هذه موضوعات أساسية في علم اجتماع اإلعالم،  الكفاءات التي تصف الفاعلين اإلعالميين وا 

 لكنها محكومة دائما بمستوى التطور االجتماعي وبطبيعة العالقات االجتماعية، وليست قائمة بذاتها.

تولي اهتمامًا كبيرًا ببنية الخبر، وبطريقة إيصاله إلى المتلقي،  ومثال ذلك أن علوم االتصال مثالً 
وبالتقانات التي يمكن استخدامها لتحقيق الغاية المرجوة بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة مادية، غير أن هذه 

ذي العملية مشروطة بالنسبة لعلم اجتماع اإلعالم بالبنية االجتماعية في كليتها، وبالحاضن االجتماعي ال
ينتج ضوابط التفاعل االجتماعي ومعايير التفاضل بين مكونات المجتمع، وفي مثل هذه الحالة فإن بنية 

يمكن أن تنفصل عن طبيعة القوى االجتماعية وطرق تفاعلها مع بعضها  الخبر مثاًل وطريقة تداوله ال
لعالقات االجتماعية وضوابط خارج دائرة اإلعالم، وال تنفصل أيضًا عن المعايير األخالقية التي تحكم ا

السلوك االجتماعي، ذلك أن بنية الخبر اإلعالمي والوسائل المستخدمة في إيصاله للمتلقي وغير ذلك من 
االعتبارات التي توليها علوم االتصال اهتمامها بدرجة كبيرة، يمكن أن تساعد في تقدم العملية اإلعالمية 

بمشاعره وأحاسيسه، ولكن هذه العملية غير قادرة على تجاوز  ونجاحها في الوصول إلى المتلقي، والتحكم
 الشروط االجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع، والتي تحدد أوجه التفاعل بين مكوناته.

الوحدة التعليمية األولى
 

االجتماع اإلعالميعلم 
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وفي ضوء هذا التصور فإن تحليل الظاهرة اإلعالمية بذاتها ومقارنتها بين المجتمعات اإلنسانية 
يها والحكم عليها بمعزل عن السياق االجتماعي العام، وبمعزل عن لتوضيح مواطن القوة والضعف ف

البنية االجتماعية السائدة في المجتمع يحمل في طياته مواطن ضعف متعددة تحول دون فهم الظاهرة 
اإلعالمية فهمًا كليًا، فاستخدام الوسائط المتعددة أبلغ في التأثير من استخدام الوسائط السمعية التقليدية 

اعة مثاًل(، وبرغم ذلك فإن األمر مشروط بمشروعية هذه الوسائط في الوسط االجتماعي، ومثال )اإلذ
ذلك أن التلفزيون كان موضع نقد وعدم تقبل في المجتمع العربي لفترة طويلة من الزمن بسبب عدم توافقه 

ذاعة، وما إن ظهرت مع البنية االجتماعية والثقافية السائدة، وليس بسبب تخلفه التقاني مقارنة مع اإل
مالمح التغير في البنية االجتماعية والثقافية الضابطة للسلوك حتى بات تأثير التلفزيون أكبر من تأثير 
اإلذاعة، العتبارين أساسيين التطور التقاني الذي يوصف به من جهة مقارنة مع المذياع، وتقبل المجتمع 

 له من جهة ثانية.
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 اإلعالميتعريف علم االجتماع 
 

تعريف علم االجتماع اإلعالمي بأنه العلم الذي يأخذ بتحليل الظاهرة اإلعالمية بما تنطوي عليه 
ومحددات التفاعل االجتماعي  ةمن عمليات اتصال مختلفة في سياق تفاعلها مع البنية االجتماعية السائد

 بين مكونات المجتمع.

 
 

 موضوعات علم االجتماع اإلعالمي
 

ترتكززز موضززوعات هززذا الميززدان مززن ميززادين علززم االجتمززاع علززى دراسززة البنيززة االجتماعيززة لعمليززات 
بمثابة األساس الذي تقوم عليزه عمليزة االتصزال فزي كليتهزا، المشار إليه في ضوء التعريف االتصال، فهي 

تمزاعي يحتضزنها يمكن تصزور أيزة عمليزة اتصزالية، أو عمليزة إعالميزة دون بنيزة اجتماعيزة أو وسزط اج وال
ويحدد خصائصها وأبعادها، ويترتب على هذا التصور أن علزم االجتمزاع اإلعالمزي يأخزذ بدراسزة مجموعزة 

ن العلزم، كمزا هزو الحزال بالنسزبة يواسعة مزن الموضزوعات التزي تشزترك فزي دراسزتها ميزادين أخزرى مزن ميزاد
رهززا، ويمكززن توصززيف موضززوعات لعلززوم االتصززال نفسززها مززن جهززة، وعلززوم الززنفس، والززنفس االجتمززاعي وغي

 علم االجتماع اإلعالمي بشكل أساسي على النحو اآلتي:

 البنية االجتماعية لعملية االتصال. -أ
 البنية االجتماعية والجهات الفاعلة في عملية االتصال. -ب
 البنية االجتماعية لغايات عملية االتصال. -ج
 البنية االجتماعية لوسائل االتصال. -د
 لية التلقي.البنية االجتماعية لعم -ه
 البنية االجتماعية للرأي العام ومكوناته. -و
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 البنية االجتماعية لعملية االتصال -أ

تعد البنية االجتماعية الوسط األساسي الذي تتم فيه 
عمليات االتصال اإلعالمي على اختالف أشكالها، 
وتختلف في طبيعتها بحسب النظريات االجتماعية 

يمكن اعتمادها في المفسرة لها، أو بحسب الرؤى التي 
تحليل بنية المجتمع وتنظيم مكوناته األساسية، ذلك 
أن المجتمع ال يمكن أن يكون متجانسًا في كليته، 
فاألفراد ليسوا متطابقين في تصوراتهم للحياة، وال في 
مشاعرهم، وال في أحاسيسهم، وبالتالي ال يمكن 
تصورهم متطابقين في اتجاهاتهم ومواقفهم مما يحيط 

من تحديات وأخطار تهدد بعضهم وتوفر لبعضهم بهم 
  ويأخذ الباحثون  اآلخر شروط الرخاء واالستقرار،

علزززم االجتمزززاع مزززذاهب عديزززدة فزززي تصزززوراتهم للبنيزززة االجتماعيزززة ومكونزززات المجتمزززع، وبالتزززالي فززززإن فزززي 
مزا تزأتي متباينزة بحسزب تبزاينهم فزي تصزوراتهم لبنيزة المجتمزع،  تصوراتهم لعمليات االتصال واإلعزالم غالبزاً 

فقد يجعل بعضهم البنية االجتماعية، كما تذهب إلى ذلزك مزدارس التحليزل الزوظيفي، متكاملزة فزي جوانبهزا، 
متعززززددة فززززي غاياتهززززا، مترابطزززززة فززززي وظائفهززززا، وال يمكزززززن تصززززور عمليززززات االتصزززززال بمعزززززل عززززن البنيزززززة 

تصززور، بينمززا يجززد بعضززهم اآلخززر أن البنيززة االجتماعيززة تقززوم علززى مبززدأ الصززراع وفززق هززذا ال ةاالجتماعيزز
والتناقض، كما يزذهب إلزى ذلزك أصزحاب النظريزة الوظيفيزة، وتزأتي عمليزات االتصزال واإلعزالم لتحمزل فزي 
مضزززامينها أشزززكال الصزززراعات والتناقضزززات السزززائدة فزززي المجتمزززع، وتعزززد البنيزززة االجتماعيزززة، بالنسزززبة إلزززى 

بمثابزززة األسزززاس الزززذي تقزززام عليزززه عمليزززات االتصزززال، فمزززن خزززالل تحليزززل طبيعتهزززا يمكزززن  رين معزززاً التصزززو 
 القوى االجتماعية الفاعلة في المجتمع، والفاعلة على مستوى عمليات االتصال أيضًا. إلىالتعرف 
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 البنية االجتماعية والجهات الفاعلة في عملية االتصال -ب

بزين طزرفين أساسزيين تقزوم  تقوم عملية االتصزال بشزكل دائزم
بينهما صلة مباشزرة أو غيزر مباشزرة، وقزد يزدركها كالهمزا أو 

ف التززي ليسززت بينهززا صززلة اأحززدهما علززى األقززل، أمززا األطززر 
التصززال بينهززا، ولمززا ل ة، فززال يمكززن تصززور أيززة عمليززمطلقززاً 

كززان المجتمززع يحمززل فززي طياتززه تنوعززات اجتماعيززة مختلفززة، 
أخزززرى، فززززإن  تتعزززارض أحيانززززاً و  تتوافزززق بزززين بعضززززها أحيانزززاً 

 مباشززراً  عمليززات االتصززال بينهززا قائمززة بالفعززل، وتأخززذ شززكالً 
 أخرى. ، وشكاًل غير مباشر أحياناً أحياناً 

تنزززتظم فزززي قزززوى اجتماعيزززة متباينزززة، فأمزززا مكونزززات المجتمزززع 
يشكل كل منها مركز اسزتقطاب بالنسزبة لشزريحة واسزعة مزن 

راكزززز القززوة السياسزززية وم تصززادية ،قالسززكان فمراكززز القزززوة اال
تشززززكل بززززذاتها مركززززز اسززززتقطاب أيضززززًا، ويقززززال األمززززر ذاتززززه 

 بالنسبة للجماعات الدينية، ولما كانت لكل واحدة منها
 

وقيمها فإنها تعمل على استقطاب أكبزر قزدر ممكزن مزن الشزرائح االجتماعيزة لمزا فزي ذلزك مزن قزوة معاييرها 
اسزية التزرويج لمبادئهزا والعمزل علزى توسزيع مجالهزا مزن خزالل تضاف إليهزا، وبالتزالي فزإن مزن أهزدافها األس
 عمليات االتصال المستمرة واإلعالم الموجه.

التي تشكل مركز االستقطاب بمثابزة القزوى الفاعلزة فزي عمليزات االتصزال األساسية وتعد القوى االجتماعية 
بينهمزا صزلة مزا، ولكزن الطزرف واإلعالم بصورة عامة، مع أن هذه العمليات تقوم باألساس بين أي طرفين 

الفاعزززززل فزززززي العمليزززززة هزززززو الطزززززرف الزززززذي يتصزززززف بمصزززززادر القزززززوة األساسزززززية فزززززي المجتمزززززع، االقتصزززززادية 
الطززززرف األضززززعف بمثابززززة المتلقززززي فززززي عمليززززة  واالجتماعيززززة والسياسززززية، منفززززردة أو مجتمعززززة، بينمززززا يعززززد

ذا كان فاعاًل على مستوى الواقزع، فزإن عمليزة االتصزال تي لصزالح غيزره، أو لصزالح األقزوى أتز االتصال، وا 
للثقافزة السزائدة، فززالكبير هزو الفاعززل  حتزى علززى مسزتوى التواصززل بزين األفزراد تبعززاً  دائمزًا، ويظهزر ذلززك جليزاً 

االتصزززال مقارنزززة مزززع الصزززغير، إذا مزززا تزززم اسزززتبعاد مصزززادر القزززوة االجتماعيزززة األخزززرى، والتزززاجر هزززو فزززي 
المسزززتهلك، والمعلزززم هزززو الفاعزززل فزززي عمليزززة االتصزززال مقارنزززة مزززع الفاعززل فزززي عمليزززة االتصزززال مقارنزززة مزززع 

 .المتعلم، والرئيس كذلك مع المرؤوس، وهكذا دواليك

  

5 



 البنية االجتماعية لغايات عملية االتصال -ج
تنطوي عمليات االتصال بين مكونات المجتمع 
وأطرافه المتعددة على غايات أساسية تشكل محور 

أية عملية اتصال هذه العمليات، ويصعب تصور 
دون غايات مباشرة أو غير مباشرة تحكم مساراتها 
وتحدد وسائلها، وترتبط هذه الغايات بالقوى الفاعلة 
في عملية االتصال، ففي سياق رؤية المجتمع على 
 أنه مجموعة من المكونات البنيوية المترابطة وظيفياً 
بين بعضها، تأتي غايات االتصال لتعزز ذلك 

رابط بين مكونات التنظيم االجتماعي، التكامل والت
فممارسات الضبط االجتماعي التي يمارسها اآلباء 

  مضامينها أهداف مثاًل بحق أبنائهم، تحمل في 
مززع نظززام األسززرة مززن جهززة، ومززع النظززام  ترمززي مززن حيززث النتيجززة إلززى جعززل األبنززاء أكثززر توافقززاً وغايززات 

فززإن لعمليززات االتصززال التززي تززتم بززين اآلبززاء واألبنززاء أهززداف االجتمززاعي السززائد مززن جهززة ثانيززة، وبالتززالي 
تعزززود علزززيهم بالضزززرر مزززن جهزززة، ولهزززا أن مباشزززرة تتمثزززل فزززي منزززع األبنزززاء مزززن تعلزززم أنمزززاط سزززلوكية يمكزززن 

غايات بعيدة ترمي إلى تحقيق عملية التوافق بين األبناء والمجتمزع الزذي ينتمزون إليزه، وينطبزق األمزر ذاتزه 
صزال األخزرى التزي تزتم فزي الجماعزات المسزتقطبة فزي النسزق الزديني، أو تلزك المسزتقطبة علزى عمليزات االت

 في اإلطار السياسي، أو النسق االقتصادي، وغيرها من األنساق.

علزززى مفهزززومي الصزززراع والتنزززاقض، ألن أهزززداف  ولكزززن األمزززر يختلزززف بالنسزززبة إلزززى الزززرؤى المبنيزززة أساسزززاً 
لنسبة إلى مراكز القوى هزي اسزتقطاب أكبزر عزدد ممكزن مزن األفزراد فزي في هذه الحالة با ةالعملية االتصالي

المجتمزززع عامزززة، فزززي الوقزززت الزززذي ترمزززي فيزززه هزززذه العمليزززات مزززن حيزززث النتيجزززة إلزززى احتزززواء مراكزززز القزززوى 
لطبيعززة هززذه القززوى  االجتماعيززة والسززيطرة عليهززا لغايززات دينيززة أو سياسززية أو اجتماعيززة أو اقتصززادية، تبعززاً 

 الفكرية والثقافية والحضارية. واتجاهاتها

إن األهززداف المتوخززاة مززن عمليززات االتصززال، والغايززات التززي تنطززوي عليهززا هززذه العمليززات تعززد موضززوعًا 
أساسزززيًا مزززن مواضزززيع علزززم االجتمزززاع اإلعالمزززي، وهزززي تختلزززف بزززاختالف الرؤيزززة النظريزززة والتحليليزززة لبنيزززة 

االجتمززاعي فززي سززياق اجتمززاعي محززدد علززى غايززات  المجتمززع، فقززد يحمززل الخطززاب الززديني أو السياسززي أو
عززن أهززداف هززذا الخطززاب نفسززه وغاياتززه فززي سززياق اجتمززاعي وخززر، أو بالنسززبة لقززوى  وأهززداف تختلززف كليززاً 

فزي الفزروق بزين خطزاب المجموعزات المقهزورة الهزادف إلزى المطالبزة  اجتماعية أخزرى، كمزا هزو الحزال مزثالً 
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ولزززة مزززا، وبزززين هزززذا الخطزززاب نفسزززه عنزززدما يزززتم توظيفزززه سياسزززيًا أو بزززالحقوق االجتماعيزززة والمعيشزززية فزززي د
والفوضزى فزي هزذا المجتمزع أو ذاك، ممزا  ب، ويحمل فزي مضزامينة غايزات االضزطراأو اقتصادياً  اجتماعياً 

يجعززل مجموعززات كبيززرة مززن النززاس تنجززرف فززي أعمززال تهززدف بالنسززبة إليهززا إلززى المطالبززة بحقوقهززا، بينمززا 
ايززات سياسزية واقتصززادية واجتماعيزة تززرتبط بزالقوى الفاعلززة التزي تنززتج هزذا الخطززاب تحمزل فززي مضزامينها غ

وتعمل علزى ترويجزه، وتجعلزه فزي سزياق تتوافزق حيثياتزه مزع مصزالحها السياسزية واالجتماعيزة واالقتصزادية 
مزن مصزادر قوتزه ونفزوذه فزي  بصرف النظر عن الحقوق التي بني الخطاب على أساسها، وشكلت مصزدراً 

 ي العام.الرأ

 

االجتماعية لوسائل االتصالالبنية  -د  

 

بعمليزززززة  كبيزززززراً  يزززززولي علزززززم االجتمزززززاع اإلعالمزززززي اهتمامزززززاً 
االرتبزززاط بزززين تطزززور المجتمزززع فزززي المجزززاالت التقانيزززة واالجتماعيزززة 
واالقتصززادية مززن جهززة، وتطززور وسزززائل االتصززال مززن جهززة ثانيزززة، 
فوسزززززائل االتصزززززال فزززززي المجتمعزززززات البدائيزززززة جزززززاءت متوافقزززززة مزززززع 
الشزززروط التاريخيزززة واالقتصزززادية واالجتماعيزززة السزززائدة فزززي حينهزززا، 

وسززززائل االتصززززال تتطززززور أيضززززًا،  ومززززع تطززززور المجتمعززززات أخززززذت
مزززن عوامزززل  ولكنهزززا فزززي الوقزززت نفسزززه باتزززت تشزززكل عزززاماًل أساسزززياً 

التطور االقتصادي واالجتمزاعي والسياسزي فزي المجتمزع بمقزدار مزا 
هي نتاج له، وبالتالي ال يمكن تحليزل بنيزة وسزائل االتصزال بمعززل 

 عن مستوى التطور الذي حققه اإلنسان في المجاالت المختلفة.

بزززالتطور االجتمزززاعي واالقتصزززادي  بطوبالقزززدر الزززذي يالحزززظ فيزززه أن تطزززور وسزززائل االتصزززال مزززرت
بوسززائل االتصززال  اً وثيقز أن تطززور المجتمعززات اإلنسزانية عبززر التزاريا ارتززبط ارتباطززاً  والعلمزي، يالحززظ أيضزاً 

حيزاة االجتماعيزة للنزاس لما فيها من تمكزين لننسزان مزن اكتشزاف الطبيعزة وقوانينهزا والعوامزل المزؤثرة فزي ال
بصورة عامة، فال توجد عالقة سببية مباشرة تجعل أحد طرفي التفاعل )التطزور االجتمزاعي وتطزور وسزائل 
االتصزززال( يزززؤدي دور الفاعزززل، بينمزززا يزززؤدي الطزززرف اآلخزززر دور المتلقزززي، أو السزززلبي فزززي عمليزززة التفاعزززل، 

من حيث النتيجة ما يؤكزد علزى مفهزوم التفاعزل فكالهما على مستوى واحد من التأثير في اآلخر، وهذا هو 
 والتطور االجتماعي. االتصال بين تطور وسائل
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غيززر أن اسززتخدام وسززائل االتصززال فززي المجتمززع يززرتبط بززالقوى االجتماعيززة والسياسززية واالقتصززادية 
مزن خاللهزا، ذات النفوذ في المجتمزع، لقزدرتها علزى امزتالك هزذه الوسزائل والزتحكم بهزا، وتوجيزه الزرأي العزام 

فززي الوقززت الززذي تفتقززر فيزززه القززوى االجتماعيززة األضززعف إلززى هزززذه الوسززائل المتطززورة، ممززا يجعلهززا تعتمزززد 
، وبزذلك القزوى االجتماعيزة األكثزر نفزوذاً  همقارنزة مزع مزا تملكز وسائل اتصال تقليدية إلى حد ما، وأقل تطزوراً 

 .كبرتصبح قدرتها على استقطاب الرأي العام، وتوظيفه وتوجيهه أ

وقززد يسززهم التطززور فززي وسززائل االتصززال فززي تغييززر معززايير التفاعززل ومظززاهر الصززراع بززين القززوى 
فزي الزرأي العززام  االجتماعيزة السزائدة فزي دولززة مزا، أو مجتمزع محزدد، فقززد يكزون الخطزاب الزديني أكثززر تزأثيراً 

واألحاسزززيس العاطفيزززة فززززة والقنزززوات الفضزززائية بحكزززم تفاعلزززه مزززع المشزززاعر للزززه مزززن الصزززحافة والت وتوجيهزززاً 
للنززاس، علززى الززرغم مززن أنززه أكثززر تقليديززة مززن األجهزززة الحديثززة، فوسززيلة االتصززال وفززق هززذا التصززور تأخززذ 
أهميتهزا مززن اقترابهززا النفسززي واالجتمززاعي مززن وعززي النززاس ومشززاعرهم، وال تززأتي قوتهززا مززن مسززتوى تطورهززا 

وسززائل اتصززال متطززورة  أكثززر قززوة ونفززوذاً فحسززب، بينمززا قززد تسززتخدم قززوى اجتماعيززة أخززرى، وتوصززف بأنهززا 
ال يتوافزق مزع اتجاهزات الزرأي العزام  للغاية، ولكن ال تستطيع التأثير فزي الزرأي العزام بحكزم اعتمادهزا خطابزاً 

مزن عوامزل التباعزد  ومساراته في المجتمزع، ممزا يجعزل هزذه الوسزائل علزى الزرغم مزن تطورهزا عزاماًل أساسزياً 
ة ذات النفزوذ االقتصزادي أو السياسزي، ممزا يجعزل موقعهزا فزي سزياق عمليززات بزين المجتمزع والقزوى السياسزي

 االستقطاب االجتماعي أضعف.

يزززؤدي بالضزززروة إلززززى عمزززق تأثيرهزززا فزززي الززززوعي  إن مسزززتوى التطزززور التقزززاني لوسززززائل االتصزززال ال
التزي يعزاني االجتماعي، بقدر ارتباطها بزالرأي العزام، وبمشزاعر الجمهزور وأحاسيسزه وعواطفزه، والمشزكالت 

منهززا، بصززرف النظززر عززن مصززداقية هززذه المشززاعر أو عززدم مصززداقيتها، فقززد يكززون الخطززاب العلمززي مززن 
فززززي تناولززززه لقضززززايا النززززاس ومشززززاعرهم  ةخززززالل البززززرامج التلفزيونيززززة والمحطززززات الفضززززائية أكثززززر مصززززداقي

لغزتهم االجتماعيزة،  أبعزد عزن وعزيهم ألنزه قزد يكزون علزى غيزر ذاتزه وأحاسيسهم، ولكنه قد يكزون فزي الوقزت
مما يجعل تأثير خطاب تقليدي وخزر أو شزائعة تبثهزا أجهززة إعالميزة أخزرى أكبزر مزن تزأثير البزرامج العلميزة 
والثقافيززة، ممززا يززدل علززى أن تززأثير الوسززيلة اإلعالميززة يززرتبط بمززدى قربهززا مززن وعززي النززاس، ولززيس بمقززدار 

 دة التي يسعون إليها.ارتباطها بالحقائق المتعلقة بهم، أو بمصالحهم البعي
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لعملية التلقياالجتماعية البنية  -ه  

 

يختلززززف الجمهززززور المتلقززززي فززززي عمليززززات االتصززززال فززززي 
من القضايا واألحزداث التزي  ومواقفهاتجاهاته ومشاعره وعواطفه، 

تحززيط بززه التززي تشززكل مصززدر قززوة لززه، أو مصززدر تهديززد، ويمكززن 
مزن العوامزل المزؤثرة ساسيين أالتمييز في هذا السياق بين عاملين 

في عملية التلقزي، وفزي شزكل اسزتجابته لهزذه التحزديات واألحزداث 
بززززززه، ويتمثززززززل هززززززذان العززززززامالن فززززززي مسززززززتوى الززززززوعي  طززززززةالمحي

االجتمززاعي لدحززداث ومقززدار تهديززدها لززه مززن جهززة، وفززي مقززدار 
 استقطابه في دوائر القوى االجتماعية النافذة من جهة ثانية.

لكززل جمهززور أو جماعززة مززن  فمززن جهززة أولززى يالحززظ أن
 الناس مستويات إدراكية محددة تستطيع من خاللها تفسير ما 

ومززا تسززمعه مززن أخبززار، وأن مسززتويات الززوعي هززذه تحززدد أشززكال اسززتجابة يحززيط بهززا مززن حوادث،
الجمهززور ألي خطززاب إعالمززي يتززأثر بززه، ويتلقززاه عبززر وسززائل االتصززال المختلفززة فززي طبيعتهززا ومضززمونها، 

المسززتويات تتززدرج فززي مززداها، فمنهززا مززا هززو مززؤطر فززي زمززان ومكززان محززددين ويأخززذ بتفسززير مززا وأن هززذه 
يحزيط بززه مزن أحززداث، ومزا يتلقززاه مزن أخبززار ومعلومزات فززي حزدود الزمززان والمكزان المشززار إليهزا، ومنهززا مززا 

ز حززدود يضززًا مززن يجززاو أ، ومززنهم هززو قززادر علززى أن يجززاوز حززدود الزمززان والمكززان ولكززن لمززدى أبعززد نسززبياً 
الزمان والمكان لمدى بعيد، ويتجلى هذا في اختالف مجموعات البشزر بالتفسزيرات المعطزاة للحزدث الواحزد، 

بذاتزززه، وتأخزززذ  أو للخبزززر الواحزززد، ففزززي الوقزززت الزززذي تنظزززر فيزززه المجموعزززة األولزززى إلزززى الحزززدث، فتزززراه قائمزززاً 
نمزا تأخززذ المجموعززة الثانيززة بتحليززل بتحليزل مضززمونه فززي ضززوء أبعززاده فزي الزمززان والمكززان المحززددين لززه، بي

الحزدث فززي ضزوء أبعززاده فزي دائززرة أوسزع علززى مسززتوى الزمزان والمكززان، أمزا المجموعززة الثالثزة فتأخززذ بقززراءة 
 يضًا.أالحدث في ضوء استيعابها لدائرة أكبر على مستوى الزمان والمكان 

تجزاري أودت بحيززاة  ومثزال ذلزك أن مشززاجرة بزين متخاصززمين حزول شززراء سزلعة أو بيعهززا فزي سززوق
المحزدود فزي  اإلدراكزيأحزدهما، وقزادت اآلخزر إلزى السزجن، ففزي حزين تجزد المجموعزة األولزى ذات المجزال 

الزمان والمكان، أن المشكلة بالفعل وليدة ساعتها، وأنه لزو لزم يحزدث هزذا الخزالف لمزا انتهزت المشزكلة إلزى 
وخززر، وتميززل إلززى القززول بززأن المشززاجرة لززم تززأت مززا انتهززت إليززه، أمززا المجموعززة الثانيززة فتززذهب إلززى مسززار 

نتيجة الحدث بذاته في تلزك السزاعة، إنمزا تزرتبط بعوامزل أخزرى ال يمكزن فهمهزا إال مزع توسزيع دائزرة الزمزان 
السزلع منزذ أيزام سزابقة،  علمشكالت تراكمية بين تاجرين يتنافسزان علزى بيز والمكان كأن تكون المشكلة نتاجاً 

المجموعزة الثالثزة أن مزن أقزدم علزى جريمزة القتزل والضزحية إنمزا همزا جززء ال يتجززأ أو منذ أشهر، وقد تجزد 
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ين منذ زمن بعيد، وبينهما تناقضات ومصالح متناقضة تفسر قزدوم كزل منهمزا علزى تمن مجموعتين متضاد
، فالمجموعزززة األولزززى تزززتهم مخاصززمة اآلخزززر بقزززوة، والمشزززكلة أن التوافززق بزززين هزززذه المجموعزززات لززيس يسزززيراً 

بالتوهم، وبإسقاط عوامل خارجة عن دائرة التفاعل لغايات نفسزية أو اجتماعيزة أو نفعيزة،  ةمجموعة األخير ال
التفكيززر وغيزر قززادرة علزى اسزتيعاب أبعززاد الحزدث، وأنهززا  ةبينمزا تزتهم المجموعززة الثالثزة سززابقتها بأنهزا محزدود

 ال تستطيع تجاوز حدود الحدث نفسه.

اعي لتعزز مسألة التباين، فزإذا كزان األفزراد فزي المجتمزع ينتظمزون وتأتي مسألة االستقطاب االجتم
في مراكز استقطاب متعزددة، فزإن مشزاعرهم وأحاسيسزهم ومسزتويات إدراكهزم إنمزا تزرتبط بمراكزز االسزتقطاب 
المشار إليها، فمن تستقطبه القوى االقتصادية في المجتمع كما هو الحال بالنسزبة إلزى كبزار التجزار ورجزال 

يستطيع رؤية الحدث إال مزن وجهزة نظزر اقتصزادية، حتزى لزو جزاء  صحاب الشركات الكبرى، الأل و األعما
في سياق ديني أو اجتماعي، ولهذا تأتي استجابتهم لما يتلقونه مزن أخبزار مرتبطزة بزالقوى االجتماعيزة التزي 

اث أن تسززهم فززي تسززتقطبهم، ومززن حيززث اآلثززار االقتصززادية المترتبززة عليززه، فقززد يكززون مززن شززأن هززذه األحززد
تحسززين الوضزززع االقتصزززادي للنزززاس، أو تسززهم فزززي سزززوء أوضزززاعهم االقتصززادية، وعلزززى هزززذا يزززأتي تقيزززيمهم 
للخطززاب اإلعالمززي الززذي يتلقونززه، أمززا مززن هززم مسززتقطبون فززي دائززرة الززوعي الززديني فهززم يأخززذون بتقيززيم مززا 

التزي اسزتقطبتهم، فيزأتي تقيزيمهم  يحيط بهم من أحزداث وأخبزار يتلقونهزا مزن خزالل مراكزز القزوى االجتماعيزة
للحزدث فززي ضزوء توافقززه مزع أحكززام الشزريعة أو تناقضززه معهززا، ولزيس مززن حيزث النتيجززة التزي ينتهززي إليهززا، 

ممززا ولهززذا لززيس مززن اليسززير أن تتوافززق المجموعززات مززن النززاس فززي تقيززيم الحززدث، أو الخطززاب اإلعالمززي، 
 لهذا الميدان. أساسياً  موضوعاً ية االجتماعية للجمهور المتلقي نتحليل البيجعل 
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و- البنية االجتماعية للرأي العام ومكوناته    

تشزززكل السزززيطرة علزززى الزززرأي العزززام والزززتحكم بزززه 
وتوجيهززه واحززدة مززن أكثززر األهززداف أهميززة بالنسززبة إلززى 
وسزززائل االتصزززال والمؤسسزززات اإلعالميزززة بشزززكل عزززام، 

مززززن قززززوة اجتماعيززززة قززززادرة علززززى بززززه ذلززززك لمززززا يتصززززف 
التزززززززأثير فززززززززي القززززززززرار السياسززززززززي واالقتصززززززززادي وحتززززززززى 
العسكري في دول العالم قاطبة، كمزا أنزه يشزكل مصزدر 

يززة دولززة فززي العززالم، أالشززرعية لكززل سززلطة سياسززية فززي 
والسزززلطة السياسزززية التزززي ال تسزززتحوذ علزززى رضزززا الزززرأي 
العزززام تجابزززه مشززززكالت اقتصزززادية واجتماعيزززة متنوعززززة، 
تحول دون تحقيق الدولة ألداء وظائفهزا األساسزية، وقزد 
تصزززبح الدولزززة علزززى درجزززة كبيزززرة مزززن الضزززعف إذا مزززا 

  أصبحت تفصلها عن الرأي العام فجوة واسعة.

وبززالنظر لمززا يتصززف بززه الززرأي العززام مززن قززوة اجتماعيززة ودور أساسززي فززي اسززتقرار الدولززة وتطورهززا 
للقززززوى االجتماعيززززة ومراكززززز االسززززتقطاب  أساسززززياً  تحكم بززززه هززززدفاً المجتمعززززي، فقززززد باتززززت السززززيطرة عليززززه والزززز

مززن  حيويززاً  لمصززالح القززوى الفاعلززة فيهززا، وأصززبح مجززاالً  االقتصززادية والسياسززية داخززل الدولززة وخارجهززا تبعززاً 
مجزززاالت الصزززراع حتزززى بزززين الزززدول، وبفضزززل التطزززور التقزززاني الهائزززل لوسزززائل االتصزززال، فقزززد باتزززت القزززوى 

ائل االتصال، والتي تملك المعرفة الكافية بكيفية التحكم بزالرأي العزام وتوجيهزه قزادرة علزى المهيمنة على وس
إحداث الفوضى واالضطرابات في الدول التزي تحزول دون تحقيزق مصزالحها االقتصزادية أو السياسزية حتزى 
 هأصزززبحت محزززاالت السزززيطرة علزززى الزززرأي العزززام أكثزززر جزززدوى مزززن الحزززروب المباشزززرة وتحقزززق مزززا تعجزززز عنززز

 الحروب العسكرية التقليدية.

وتزززأتي عمليزززة الزززتحكم بزززالرأي العزززام والسزززيطرة عليزززه مزززن خزززالل تحليزززل بنيتزززه االجتماعيزززة، وتحديزززد 
مواطن قوته وضعفه، ذلك أن لكل رأي عام في المجتمع عوامل اجتماعية وثقافية وحضزارية يرتكزز عليهزا، 

لزك دوره األساسزي فزي تماسزك المجتمزع وقوتزه وخصائص أساسية ومظاهر يتجلى بها، وله باإلضافة إلزى ذ
علززى ذاتززه، فززإن الدولززة  وتززرابط مكوناتززه، فززإذا مززا تعززرض الززرأي العززام للخلززل فززي بنيتززه العامززة وبززات منقسززماً 

 برمتها بما فيها من قوى اجتماعية وسياسية تصبح منقسمة على نفسها، ويغزدو تشزتت الزرأي عزاماًل أساسزياً 
 من مصادر منعتها. ها ومصدراً تن كان عاماًل من عوامل قو من عوامل ضعف الدولة بعد أ
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ولهززذه األسززباب أصززبحت بحززوث الززرأي العززام بمززا ينطززوي عليززه مززن مصززادر القززوة التززي يتمتززع بهززا، 
والمظاهر التي يتجلى من خاللها، واآلثار التي تنجم عنه موضزوعات أساسزية مزن مواضزيع علزم االجتمزاع 

عنززه مززن مززواطن القززوة والضززعف، والتززي يمكززن توظيفهززا فيمززا بعززد لغايززات اإلعالمززي، لمززا يمكززن أن تكشززف 
اقتصززادية أو تجاريززة تززارة، أو لغايززات دينيززة وعقائديززة تززارة ثانيززة، أو لغايززات سياسززية وعسززكرية تززارة ثالثززة، 
وفززي األحززوال المختلفززة يشززكل تحليززل البنيززة االجتماعيززة للززرأي العززام وصززلة خصائصززه فززي مرحلززة زمانيززة 

ية محددة بمراكز االسزتقطاب االجتمزاعي والسياسزي واالقتصزادي فزي الدولزة، فهزو يزرتبط بمراكزز قزوى ومكان
مزززن عوامزززل قوتهزززا، فزززي الوقزززت الزززذي يمكزززن أن يكزززون عزززاماًل مزززن  االسززتقطاب هزززذه ويشزززكل عزززاماًل أساسزززياً 

الحها علزززى الزززتحكم بزززه وتوجيهزززه وفزززق مصززز عوامزززل ضزززعفها أيضزززًا، ولهزززذا فزززإن هزززذه القزززوى حريصزززة دائمزززاً 
 وغاياتها.
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 الخالصة
 

يتميززز علززم االجتمززاع اإلعالمززي فززي تناولززه لقضززايا االتصززال، ووسززائله المتعززددة بأنززه يعتمززد بشززكل 
أساسزي علززى تحليززل البنيزة االجتماعيززة لعمليززة االتصززال، فمزن الصززعوبة بمكززان تصزور أيززة عمليززة اتصززالية 

نفسززززززه، مززززززن حيززززززث تطززززززوره االجتمززززززاعي  فزززززي المجتمززززززع دون أن تأخززززززذ باالعتبززززززار خصوصززززززيات المجتمزززززع
واالقتصززادي والسياسززي، ومززن حيززث تفاعززل القززوى االجتماعيززة والسياسززية واالقتصززادية فيززه، ذلززك أن عمليززة 
االتصال هي عملية غائيزة بالدرجزة األولزى وال يمكزن حزدوثها منعزلزة عزن الطموحزات والغايزات التزي يتطلزع 

ات رسزززمية وأخزززرى ثانويزززة تشزززكل كزززل واحزززدة منهزززا مركزززز إليهزززا أفزززراد المجتمزززع الزززذين ينتظمزززون فزززي جماعززز
استقطاب أساسي وتحزاول أن تجزذب إليهزا أكبزر قزدر ممكزن مزن األفزراد، فزي الوقزت الزذي تعزد فيزه عمليزات 
االتصال بمثابة األساس الذي تبنى عليه عمليات االستقطاب، وبالقدر الزذي تسزتطيع فيزه الجماعزة الواحزدة 

المجتمززع بالقززدر الززذي تسززتطيع فيززه تحقيززق غاياتهززا التززي تتطلززع إليهززا، ممززا  اسززتقطاب عززدد كبيززر مززن أفززراد
يجعززل المضززامين االجتماعيززة لعمليززات االتصززال بمثابززة الموضززوع المحززوري لهززذا الميززدان مززن ميززادين علززم 

 االجتماع المعاصر.
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 مقدمة في مجاالت البحث في علم االجتماع اإلعالمي
 

لميادين علمية أخرى عديدة تولي اهتمامها بها   خصباً  اإلعالمي مجاالً تشكه موضوعات علم االجتماع 
وتقدم لها تمسيرات مختلمة ترتبط بخصوصية تلك العلوم  وطبيعتها ومنهجيتها  كما أن المسألة اإلعالمية 

يمكن معالجتها إال من خاله تخصصات  بحد ذاتها توجب تنوع االهتمامات بها من زوايا مختلمة ال
نساني  ومنها ما عديدة  منها ماعلمية   هو تقاني وفني. هو اجتماعي وا 

وفي الوقت الذي تشكه فيه مواضيع علم االجتماع اإلعالمري موضرع اهتمرام مشرترك لعلرم االجتمراع 
  ممررا يجعرره تميرز كرره ميرردان مررن ميررادين العلرروم اممرع تلررك العلرروم  نيررر أنرره يأخررذ بمعالجتهرا مررن منلررور ترر

التررري يتناولهرررا  وفررري رؤيتررره  الرؤيرررة والتصرررور الرررذي يعتمرررده فررري تمسررريره للمواضررريععرررن نيرررره إنمرررا يررررتبط ب
 لحيثيات هذه المواضيع وأبعادها  مع اختالف مواطن التركيز واالهتمام.

ويمكن التمييز في هذا السياق بين ثالث مجموعات من ميادين العلوم المرتبطة بموضوعات علم 
 االجتماع اإلعالمي  

بعمليرات التأصريه النلرري لعمليرات االتصراه  وأشركالها والعوامره المرؤثرة فيهرا   :المجموعة األولى
ونلرياتهررا األساسررية  وتنرردرذ فرري هررذا السررياق ميررادين العلرروم االجتماعيررة المختلمررة  كعلررم االجتمرراع العررام  

مامهرررا وعلرررم االجتمررراع اإلعالمررري  وعلرررم الرررنما  والرررنما االجتمررراعي ونيرهرررا مرررن الميرررادين التررري ترررولي اهت
بالكشف عن العوامه المؤثرة في عمليات االتصاه وكيمية التحكم بها  وتطويرهرا وكيميرة االسرتمادة منهرا فري 

 الحياة االجتماعية للناا.

تشمه من العلوم ذات االهتمام المشرترك بقضرايا علرم االجتمراع اإلعالمري تلرك  :المجموعة الثانية
 هرو اجتمراعي  ومنهرا مرا اإلعالمية لغايات نمعيرة عديردة  منهرا مراالميادين التي تسعى إلى توليف العملية 

هررو دينري ونيرهرا  وتعررد هرذه الميرادين بمثابررة الوسرط الررذي  هرو اقتصررادي  ومنهرا مرا هرو سياسري  ومنهررا مرا
تنمو فيه عمليات االتصاه  وتنمو فيه العملية اإلعالمية نمسها  فالسياسي واالقتصادي ورجره الردين  وكره 

الماعلة في المجتمع تجد نمسها معنية باإلعالم لما يحمله من إمكانرات كبيررة تسراعد هرؤال  فري الشخصيات 
تحقيرررق أهررردافهم وطموحررراتهم التررري يتطلعرررون إليهرررا  وال يمكرررن تصرررور أي مرررن المعاليرررات االجتماعيرررة ذات 

عنهررررا الصررررلة بهررررذه القطاعررررات إال وتجررررد فرررري اإلعررررالم ووسرررراته االتصرررراه ضررررالتها المنشررررودة الترررري تبحررررث 

علم االجتماع اإلعالمي مجاالت البحث في الوحدة التعليمية الثانية  
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 باستمرار.

فترتبط بتلرك الميرادين التري ترولي اهتمامهرا بالتطبيقرات العمليرة لعلروم االتصراه   :المجموعة الثالثة
وهررري المعنيرررة بمنتررراذ مرررادة االتصررراه  أو المرررادة اإلعالميرررة بالشررركه المباشرررر  كمرررا هرررو الحررراه بالنسررربة إلرررى 

موعة والمقررو ة علررى حرد سرروا   وكرذلك الحرراه ن اإلخرراذ اإلعالمرري بمجاالتره المختلمررة المرتيرة والمسرريميراد
بالنسربة إلررى اإلنترراذ اإلعالمرري  وتقنيررات اإلعررالم  ونيرهررا  وترررتبط هررذه الميررادين بالجوانررب التقانيررة لوسرراته 
االتصررراه التررري جعلرررت العرررالم يعررريت ثرررورة اتصرررالية تتجلرررى نثارهرررا وأبعادهرررا فررري ميرررادين الحيررراة االجتماعيرررة 

برالتلمزة ومحطرات البرث  ة المرذياع التري لهررت فري بردايات القررن العشررين  ومرروراً مرن أجهرز  المختلمة  برد اً 
شررة عبرر أجهرزة االتصراه الذكيرة وفري متنراوه تبقنوات التواصه االجتماعية التري باترت من المضاتية  وانتها ً 

 .الجميع تقريباً 

مررن قبرره  وسرراهم فرري تكررون  لررم يكررن معروفراً  افتراضررياً  أوجرد هررذا التطررور الهاترره فرري وسراته االتصرراه عالمرراً 
جماعرررات جديررردة تختلرررف عرررن تلرررك التررري كانرررت معروفرررة فررري السرررابق  فمررري حرررين كررران تكررروين الجماعرررات 

 بحرردود الزمررران والمكرران اأبنرررا  الحررري  أبنررا  المدرسرررة  جماعررات دور العبرررادة.. الررر    أو اإلنسررانية مرتبطررراً 
ثنيرررة..  أخرررذت وسررراته جماعرررات العشررراترية والدينيرررة والطاتميرررة واإلبحررردود االنتمرررا ات القرابيرررة والعقاتديرررة كال

االتصاه الحديثة تسهم في تكوين جماعات جديدة افتراضية نيرر مرتبطرة باالعتبرارات السرابقة  فمرن خراله 
شرربكات التواصرره االجتمرراعي اليرروم باتررت شررراتب واسررعة مررن أبنررا  الدولررة الواحرردة تقرريم عالقررات اجتماعيررة 

ية وعاطميرررة وصرررداقات مختلمرررة األنرررراخ مرررع جهرررات وشخصررريات مجهولرررة تمامرررًا  وترررؤدي وروابرررط إنسررران
ف اولرراتف حيويررة بالنسرربة إلررى كرره فرررد  فاتسررع نطرراق االنحررراف االجتمرراعي عررن القرريم األخالقيررة واألعررر 

علررى االنتمررا  الرروطني واالجتمرراعي لمعلررم  االجتماعيررة ذات الطررابع المحلرري  حتررى بررات ذلررك يشرركه خطررراً 
ت المجتمررع  وخاصررة شررراتب الشررباب مررنهم  وهرري الشررراتب الترري تتواصرره أكثررر مررع تقنيررات االتصرراه مكونررا

 الحديثة.

وعلررى الررررنم مرررن هرررذا التطرررور الهاترره فررري وسررراته االتصررراه التررري جعلررت شرررراتب كثيررررة فررري المجتمرررع 
عي الواحرررررد علرررررى تواصررررره واسرررررع مرررررع دوه العرررررالم المختلمرررررة  فرررررمن مسرررررألة االسرررررتخدام السياسررررري واالجتمرررررا

واالقتصررادي لوسرراته االتصرراه هررذه لررم ينمصرره عررن القضررية األم المتعلقررة بررالقوى المجتمعيررة الترري تسرريطر 
علررى وسرراته االتصرراه وتررتحكم بهررا علررى مسررتوى العررالم  فمرري الوقررت الررذي تبرردو فيرره األمررور وكأنهررا تمضرري 
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ى مجتمعيرة عالميرة توجره بطريقة اعتباطية وعشواتية  يردرك المتتبرع أن األمرور ليسرت كرذلك  إنمرا هنراك قرو 
 وسرراته االتصرراه  وتعمررره علررى توليمهررا فررري المجرراالت االقتصررادية والسياسرررية واالجتماعيررة المختلمررة تبعررراً 

 ألنراخ تلك القوى وناياتها واألهداف التي تتطلع إليها.

ن العلروم التري باترت تشرعر أنهرا معنيرة بوسراته االتصراه أصربحت يوفي ضو  هرذا التصرور فرمن ميراد
ة للغاية  فأجهزة االستخبارات العالمية والشركات التجاريرة الكبررى والقروى السياسرية علرى مسرتوى العرالم عديد

باتررت تتسررابق للسرريطرة علررى وسرراته االتصرراه لمررا وجرردت فيهررا مررن قرردرة علررى التررأثير فرري مكونررات العررالم  
اته االتصراه لغاياتهرا  ولهرذا أخرذت بتطروير منلومرات العلروم بالشركه الرذي يجعلهرا قرادرة علرى توليرف وسر

فرالتحكم بررالرأي العرام  أو باالتجاهررات النمسرية واالجتماعيررة مسررألة علرى نايررة مرن التعقيررد  ولهرذا كرران علررى 
للغايرات التري تتطلررع  العلروم االجتماعيرة أن تأخرذ بتطروير وسرراتلها ومناهجهرا لتوليرف وسراته االتصرراه تبعراً 

 تعمه على توليف تلك العلوم.إليها القوى المسيطرة على وساته االتصاه  و 

إن التطررررور الهاترررره الررررذي حققرررره اإلنسرررران فرررري مجرررراه السرررريطرة علررررى الطبيعررررة  وفرررري تطررررور وسرررراته 
االتصرراه  لررم يرافقرره تطررور مماثرره يمررا جرروهر اإلنسرران فرري داخلرره  إنمررا لهررر التطررور فرري بيتررة اإلنسرران 

بررين الماضري والحاضررر  اليرومى برات حاجاتره  حترر ةوسرراته عيشره  وطررق تلبيرر الخارجيرة  فقرد اختلمررت كثيرراً 
أكبررر مررن ترصررده مؤشرررات كميررة  وكلمررا اتسررع المجرراه الزمنرري للمقارنررة  كلمررا لهرررت المررروق أوسررع  وعلررى 
الرررنم مررن كررره ذلررك فررمن اإلنسررران فرري داخلرره مرررازاه كمررا كرران يررروم أن خلقرره ا  فرري أرضررره  تسرريطر عليررره 

يهرا مرع أنهرا باترت تمروق فري حجمهرا مرا يحتاجره منهرا  ملاهر الصراع والتنافا حوه المنافع التي يتطلرع إل
وداللرة ذلررك أن ملرراهر الصرراع والتنررافا والحررروب واالسرتتثار والررتحكم وانتصرراب الحقروق والسرريطرة علررى 
المرروارد بررالقوة مازالررت كمرررا هرري  ولررم تشرررهد أي تنرراقم فرري الوقررت الرررراهن مقارنررة مررع مرررا كانررت عليرره فررري 

تمثلون القيم األخالقية واإلنسرانية بمسرتويات مختلمرة ودرجرات متباينرة  فمرنهم الماضي  ومازاه أبنا  البشر ي
لألقرروى  وال مجرراه فيهررا لحيرراة  مررن يرررى الحيرراة االجتماعيررة علررى أنهررا أشرركاه مررن الصررراع  وأن البقررا  داتمرراً 

لتطرور تأخرذ بره الملسرمات الغربيرة بصرورة عامرة  وخاصرة بعرد انتشرار نلريرات ا ذيالضعما   وهو التوجه ال
البشرري ونلريررات البقرا  لألقرروى  ومرنهم مررن يررى أن الوسرريلة األفضره لتحقيررق الحيراة الكريمررة ل نسران إنمررا 
هي في ملاهر التعاون والتضافر بين أبنا  البشر وتباده المنرافع  فكره القروى التري تسرتخدم مصرادر قوتهرا 

مرررن خررراله التعررراون اإلنسررراني للسررريطرة علرررى ممتلكرررات انخررررين  كررران فررري مقررردورها الحصررروه علرررى ذلرررك 
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افر بررين بنرري البشررر  وقررد لهرررت تلررك التوجهررات فرري الماضرري مررن خرراله الرسرراالت الدينيررة عامررة  ضرروالت
نسرانية عامرة دون النلرر بالضررورة  والسماوية منها بشكه خام  وهي تلهرر اليروم بوصرمها قريم أخالقيرة وا 

لتضررافر اإلنسرراني والتعرراون بررين بنرري البشررر إلررى مصررادرها المتنوعررة  ولكنهررا مررن حيررث النتيجررة تجررد فرري ا
 وسيلة أساسية للرقي باإلنسان.

وفي سرياق هرذه األشركاه المختلمرة مرن الصرراعات حروه المنرافع والنمروذ ترؤدي المؤسسرات اإلعالميرة 
ولاتف مختلمة بالنسبة إلى القوى المجتمعية الماعلة في هرذا الصرراع  ممرا جعره لهرا جوانرب متعرددة تماثره 

معررالم الصررراع علررى  الحيرراة االجتماعيررة نمسررها  فحيررث تلهررر معررالم الصررراع السياسرري تلهررر أيضرراً جوانررب 
مستوى اإلعالم المتعلق بكه قوة من القوى السياسية  وحيث تلهر معالم الصراع االقتصرادي تلهرر أيضرًا 

دينيرة والتربويرة مالمب الصراع على المسرتوى اإلعالمري  وينطبرق األمرر ذاتره علرى الجوانرب االجتماعيرة وال
ونيرهررا مررن مجرراالت الحيرراة  وصررار لكرره مجرراه مررن هررذه المجرراالت مجرراالت إعالميررة مكافتررة  كرراإلعالم 

ررالسياسري  واإلعررالم االقتصررادي  واإل ا كرران المجتمرع هررو الحاضررن األساسرري لكرره عررالم الرديني ونيرهررا  ولم 
 ط واضب بكه هذه الميادين.هذه الجوانب فمن الطبيعي أن يصبب لعلم االجتماع اإلعالمي ارتبا
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السياسي: اإلعالم  

سرررررتخدم تعبيرررررر اإلعرررررالم السياسررررري للداللرررررة علرررررى ي  
الجهررود الترري تبرررذلها القرروى السياسرررية فرري المجتمرررع 
بهررردف السررريطرة علرررى الررررأي العرررام وتوجيهررره وفرررق 

عررررررد مصررررررالب هررررررذه القرررررروى وناياتهررررررا السياسررررررية  وي  
اإلعرررررالم السياسررررري مرررررن أكثرررررر مجررررراالت اإلعرررررالم 
سرررريطرة علررررى وسرررراته االتصرررراه والررررتحكم بهررررا فرررري 
العررالم المعاصرررر  الرتباطررره الوثيررق بمصرررادر القررروة 
المجتمعيرة ومراكررز السرريطرة التري تشرركه بحررد ذاتهررا 
مراكررررز اسرررررتقطاب علرررررى مسرررررتوى الدولرررررة الواحررررردة  
وعلررررى مسررررتوى اإلقلرررريم المكرررراني  وعلررررى المسررررتوى 
العرررالمي أيضرررًا  فرررالقوى السياسرررية فررري أي مسرررتوى 

مرررررن  كبيرررررراً  مسرررررتويات السياسررررري تملرررررك حيرررررزاً مرررررن 
وسررراته االتصررراه  وتعمرررره علرررى توليمهرررا لغاياتهررررا 
  السياسية المتمثلة بتوجيه الرأي العام والتحكم به 

الحل أن كه وساته االتصاه فري أي بلرد فري العرالم تخضرع للمراقبرات األمنيرة التري تختلرف فري ولهذا ي  
تلرررك الوسررراته   التررري تملررركشرردتها ومسرررتوياتها بحسرررب القررردرات الترري تتمترررع بهرررا الدولرررة  أو القررروى السياسررية 

ختلمرة وسراته ويتمثه الهدف األساسي للقوى السياسية في جعره المؤسسرات اإلعالميرة ووسراته االتصراه الم
لترويج اتجاهاتها المكرية والسياسية في األوساط االجتماعية المتنوعة  فمذا كانرت قروة التنلريم السياسري  أو 
أيررررة جماعررررة سياسررررية مرتبطررررة بحجررررم المؤيرررردين لهررررا فرررري المجتمررررع  وب ليررررات التواصرررره بيررررنهم  فررررمن وسرررراته 

كبير األهميرة فري هرذا الشرأن  ولهرذا السربب  االتصاه  والمؤسسات اإلعالمية المختلمة يمكن أن تؤدي دوراً 
الحل أن القروى السياسرية فري أي مجتمرع  وفري مقردمتها القروى التري تمثره السرلطة السياسرية  تقردم لوسراته ي  

االتصرراه  ولمؤسسررات اإلعررالم كرره أشرركاه الرردعم المررالي والتقرراني  ألنهررا تتوقررع مررن هررذه المؤسسررات ترررويج 
الجتماعيرة واالقتصررادية  وبالترالي يمكرن أن تشرركه مصردر قرروة أساسرية تعتمررد أفكارهرا السياسرية واتجاهاتهررا ا

تسرررتطيع مرررن خاللررره اسرررتقطاب المزيرررد مرررن المؤيررردين لهرررا برررين الشرررراتب االجتماعيرررة  وتعرررزز أواصرررر و عليررره 
 ا كانت كه دولة في العرالم تقريم سياسراتها الخارجيرة علرى رؤى واتجاهراتالترابط بين مكوناتها التقليدية  ولم  
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اتهرا فري إطرار اإلعرالم الموجره همحددة  فمن من مصلحتها توليف اإلعالم ووسراته االتصراه لمرا يميرد توج
 لغايات سياسية.

 اإلعالم الديني:
شرركه القرروى االجتماعيررة الدينيررة واحرردة مررن القرروى ت  

الترري تعمرره علررى اسررتقطاب الرررأي العررام وتوجيهرره  
  مرررع شرررأنها فررري ذلرررك شرررأن القررروى السياسرررية تمامررراً 

اختالفها فري األهرداف التري تتطلرع إليهرا  فالصرورة 
النموذجيرررة للمجتمرررع الرررذي تسرررعى إليررره هرررذه القررروى 
يتمثرررره فرررري إقامررررة المجتمررررع الماضرررره الررررذي يعتمررررد 
علررررررررى الشررررررررراتع الدينيررررررررة فرررررررري تنلرررررررريم العالقررررررررات 
االجتماعيرررة واالقتصررررادية والسياسررررية بررررين النرررراا  

ن يمكر هعلى اعتبار أن تطبيق الشراتع الدينية وحد
أن يحرررر اإلنسرران مررن ملرراهر العرردوان والتطرررف 

   والسيطرة والتحكم  وهي األمراخ التي ترافق 

ولهررذا تعمرره هررذه القرروى علررى توليررف وسرراته االتصرراه   اإلنسرران منررذ أن أوجررده ا  عررز وجرره فرري األرخ
والمؤسسررات اإلعالميررة المختلمررة لترررويج هررذه المبررادا فرري األوسرراط االجتماعيررة المختلمررة  واسررتقطاب أكبررر 
عدد ممكن من الناا  وتجابه هذه القوى عقبات كثيرة أيضًا منها وجود تيارات دينيرة متعرددة فري اتجاهاتهرا 

فرري تعرردد مراكررز االسررتقطاب الررديني  علررى مسررتوى األديرران المتعررددة  لررذي يتجلررى واضررحاً التطبيقيررة  األمررر ا
فرري المجتمررع الواحررد  وعلررى مسررتوى الطواتررف المتباينررة علررى مسررتوى الرردين الواحررد  وفرري سررياق محرراوالت 
استقطاب الرأي العرام والسريطرة عليره  ومحراوالت جرذب أكبرر قردر ممكرن مرن النراا تلهرر مالمرب الصرراع 

لتنررراقخ برررين التيرررارات الدينيرررة المختلمرررة  شرررأنها فررري ذلرررك شرررأن التيرررارات السياسرررية أيضرررًا  وترررؤدي وسررراته وا
كبيرر األهميرة فري تررويج هرذا االتجراه الرديني أو ذاك   االتصاه والمؤسسات اإلعالمية في هذا السرياق دوراً 

 ستقطاب األساسية في المجتمع.القوى الماعلة  والتي تمثه مراكز اال بها لمصادر القوة التي تتصف تبعاً 

وعلى الرنم من تنوع ملاهر الصراع االجتمراعي السرتقطاب أكبرر قردر ممكرن مرن النراا  والسريطرة 
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تعتمرد مبرادا متشرابهة فري الصرراع  على الررأي العرام  فرمن ملراهر الصرراع فري المجتمعرات األكثرر تحضرراً 
الدينيررة يأخررذ بررالترويج لمبادترره وأفكرراره وفررق مررا والحمررالت اإلعالميررة  يتجلررى فرري أن كرره تيررار مررن التيررارات 

نسررانية لتحقيررق الخيررر العررام وتقرردم المجتمررع دون أن يمررا ذلررك التيررارات األخرررى  تحملرره مررن قرريم أخالقيررة وا 
بالسررررو  والررررذم والنقررررد والتجررررريب  فلكرررره تيررررار الحررررق أن يشرررررج للرررررأي العررررام مبادترررره األخالقيررررة واالجتماعيررررة 

يقلرره مررن شررأن التيررارات األخرررى  أو يتهمهررا بررالمروق والخررروذ عررن األصرره  كمررا واإلنسررانية ولكررن دون أن 
  إذ تعتمررد ملرراهر الصررراع والتنرراقخ علررى هررو حرراه الصررراعات االجتماعيررة فرري المجتمعررات األكثررر تخلمرراً 

عرن األخرالق والقرريم  وفري هرذا السررياق  التقليره مرن شرأن انخررر واتهامره بكره الخصرراتم التري تجعلره بعيررداً 
التيرررارات الدينيرررة المتصرررارعة أن قوتهرررا تكمررن فررري هررردم انخرررر  ولررريا فرري ذاتهرررا  ممرررا يجعررره ملررراهر تجررد 

ن كانررررت تحمرررره شررررعارات دينيررررة وأخالقيررررة  كمررررا هررررو الحرررراه بالنسرررربة إلرررر  ىالصررررراع أشررررد وأكثررررر شراسررررة  وا 
 التي ال تستطيع االستمرار إال بهدم ثقافة انخرين  ولو بالعنف واإلرهاب. الجماعات المتطرفة دينياً 
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 إلعالم االقتصادي:ا
راد بررررررراإلعالم االقتصرررررررادي مجموعرررررررة المعاليررررررررات ي ررررررر

اإلعالمية التي تهدف إلى تعزيز مصرادر القروة لردى 
المعاليرررررررات االقتصرررررررادية المختلمرررررررة  فقررررررروة الجماعرررررررة 

ماليرررررررررة االقتصرررررررررادية  بمرررررررررا فيهرررررررررا مرررررررررن مؤسسرررررررررات 
واقتصررادية رهرررن بقررردرتها علرررى اسرررتقطاب أكبرررر قررردر 
ممكررررن مررررن المسررررتميدين منهررررا  فالمؤسسررررات الماليررررة 

ال تسرررررتطيع االسرررررتمرار فررررري عملهرررررا وتحقيررررررق  مرررررثالً 
األربرراج الترري تتطلررع إليهرررا دون متعرراملين معهررا مرررن 
الشراتب االجتماعية المختلمة  وبالقدر الرذي تسرتطيع 

تعراملين إليهرا  بمقردار فيه المؤسسة المالية جرذب الم
  مالية كبيرة  وينطبق ما يمكن لها أن تحقق أرباحاً 

علررى المؤسسررات الصررناعية والتجاريررة والزراعيررة المختلمررة  فررالقوة االقتصررادية أليررة فعاليررة مررن  األمررر تمامرراً 
 المعاليات المجتمعية إنما هي رهن بمقدار تعاون المستميدين معها.

برراإلعالم والمؤسسررات اإلعالنيررة الترري تسرراعدها فرري  كبيررراً  القتصررادية اهتمامرراً ولي المعاليررات اولهررذا ت رر
استقطاب عردد كبيرر مرن المسرتميدين  فالمؤسسرات الصرناعية التري تشرعر بحاجتهرا لتررويج منتجاتهرا بحاجرة 

 لكيجابيررة فيهرا  وكررذلمؤسسرات إعالميرة قررادرة علرى تعريرف الجمهررور بهرذه المنتجررات وأهميتهرا والجوانرب اإل
الحررراه بالنسررربة إلرررى المعاليرررات الزراعيرررة والتجاريرررة  وبررررنم ذلرررك فرررمن حاجرررة هرررذه المؤسسرررات إلرررى اإلعرررالن 
والدعايرة تختلرف برراختالف األوضراع االقتصرادية واالجتماعيررة السراتدة  وبراختالف طبيعررة السروق التجاريررة  

 والموازنة بين العرخ والطلب على السلع المستهدفة.

قتصادية  ويصربب الطلرب لسرلع محرددة كبيررًا  وترنخمخ مسرتويات العررخ  فحين تنتشر األزمات اال
ن  عرري    خاصررة فري شررروط ملراهر احتكرار فعاليررات اقتصرادية معينررة لمنرتج م  يصربب تررويج المنتجررات يسريراً 

وتصبب الحاجة إلى المؤسسات اإلعالمية أقه  ومرع زيرادة الطلرب وضرعف العررخ تصربب وليمرة اإلعرالم 
عمرررا كانرررت عليرررره فررري السرررابق  إذ تتجررره المؤسسررررات اإلعالميرررة لتعزيرررز فكررررة التقنررررين  االقتصرررادي مختلمرررة
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 وتحجيم االستهالك بالشكه الذي يحقق التوازن بين العرخ والطلب.

وتلهررر مرررة أخرررى أشرركاه التنررافا الترري قررد تصرره إلررى مسررتوى الصررراع بررين المعاليررات االقتصررادية 
احررردة  بهررردف اسرررتقطاب المسرررتهلك وجعلررره يررردور فررري فلكهرررا المعنيرررة مرررع تعررردد مصرررادر اإلنتررراذ للسرررلعة الو 

الخررررام  بصرررررف النلررررر عررررن مسررررتوى هررررذه المعاليررررات وحجررررم إنتاجهررررا  فالسررررعي إلررررى عمليررررة اسررررتقطاب 
المستميدين يلهر في نشاطات المعاليات الكبيرة كالشرركات الماليرة والصرناعية علرى مسرتوى العرالم  ويلهرر 

 ولو كانت على مستوى الحرفة أو البقالية. أيضًا على مستوى المؤسسات الصغيرة 

وتقترررب أشرركاه الصررراع اإلعالمرري بررين المعاليررات االقتصررادية ممررا هرري عليرره بررين المعاليررات الدينيررة 
بالنسرربة إلررى المجتمعررات المتخلمررة أو المجتمعررات المتحضرررة  فمرري المجتمعررات المتقدمررة تعمرره المؤسسررات 

يجابيررة والبنررا ة فرري المنتجررات المطلرروب ترويجهررا الجوانررب اإلاإلعالميررة ومؤسسررات اإلعررالن علررى توضرريب 
  وما تحملره مرن مزايرا جديردة لرم تكرن متروفرة فري السرابق  وفري مثره هرذه المجتمعرات ةفي السوق االقتصادي

ال يمكن لمؤسسات اقتصرادية اتجاريرة كانرت أو صرناعية أو زراعيرة أو ماليرة  أن تعمره علرى تطروير ذاتهرا 
ج أن يشرررج لجمهرروره عبررر وسرراته نررت  ر  والتقليرره مررن أهميررة منتجاترره  فمررن حررق أي م  مررن خرراله هرردم انخرر

االتصرراه مرررا تحملررره منتجاتررره مررن قررردرة علرررى تلبيرررة حاجاترره المختلمرررة  ولكرررن لررريا مررن حقررره أن يرررأتي علرررى 
التقليه من أهمية منتجات انخرين  وليا من حقه أن يبين للرأي العرام الجوانرب السرلبية ومرواطن الضرعف 

لترررري يوصررررف بهررررا منررررتج معررررين لمعاليررررات اقتصررررادية أخرررررى  كمررررا هررررو حرررراه المؤسسررررات اإلعالميررررة فرررري ا
  إذ تعمرره المؤسسررات االقتصررادية علررى بنررا  ذاتهررا علررى أنقرراخ نيرهررا  دون أن المجتمعررات األكثررر تخلمرراً 

 بالمعه. جديداً  تقدم شيتاً 

ذلرررك أنهرررا تعتمرررد علرررى دراسرررات  وتررررتبط هرررذه المجررراالت ارتباطرررات وثيقرررة بعلرررم االجتمررراع اإلعالمررري 
للغايرات التري يتطلرع  ق التحكم به  وتوجيهه  بره وحترى صرنعه فري كثيرر مرن األحيران تبعراً ر  الرأي العام  وط  

 علرى الرتحكم برالرأي العرام وتوجيهره تبعراً  إليها المعنيون بالعملية اإلعالمية  فالقادة السياسيون يعملرون داتمراً 
ون إليهرررا  واالقتصرراديون يطررورون برررامج عمليرررة لوسرراته مررن شررأنها تحسرررين للغايررات السياسررية الترري يتطلعرر

صرررورة المعاليرررات االقتصرررادية المعنيرررة لررردى الررررأي العرررام حترررى يصرررار إلرررى الرررتحكم بررره بطريقرررة تخررردم هرررذه 
المعاليررات بالدرجررة األولررى  كمررا يأخررذ رجرراه الرردين بالعمرره علررى توجيرره الرررأي العررام السررتقطاب الجمهرررور  

ق الغايررات الترري يتطلررع إليهررا رجرراه الرردين  وينطبررق األمررر علررى المعاليررات المجتمعيررة األخرررى  وتوجيهرره وفرر

التربويررة منهرررا  والثقافيررة  واالجتماعيرررة ونيرهررا  ومرررا الحرررديث عررن اإلعرررالم السياسرري واإلعرررالم االقتصرررادي 
 واإلعالم الديني إال نماذذ لمجاالت العمه اإلعالمي األخرى.
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 الخالصة

مسرراهمات علررم االجتمرراع اإلعالمرري فرري تحليرره البنيررة االجتماعيررة لعمليررة االتصرراه مررن خرراله تررأتي 
المجررراالت العديررردة التررري ينتشرررر فيهرررا اإلعرررالم ويرررؤدي دوره فررري تغييرررر االتجاهرررات  وصرررناعة الررررأي العرررام  

عي تقرروم فرري فالمعاليررات االقتصررادية واالجتماعيررة والسياسررية والثقافيررة ومختلررف مراكررز االسررتقطاب االجتمررا
أساسها على بنية اجتماعية تحدد طبيعة العالقة برين وسراته االتصراه والجمهرور المتلقري  فرالقوى السياسرية 
التي تحاوه استقطاب الرأي العام وجذبه من خاله اإلعرالم السياسري مرثاًل  تجرد نمسرها معنيرة بالتماعره مرع 

م أو التنرررافر والصرررراع  ممرررا يجعررره لعلرررم الجمهرررور  أي مرررع مكونرررات اجتماعيرررة تتصرررف برررالترابط واالنسرررجا
االجتمراع اإلعالمري دورًا أساسريًا فرري تحليره القروى االجتماعيررة القاتمرة والتري يمكررن أن تصربب قروى سياسررية 
بحد ذاتها بمعه االستخدام المتطور لوسراته االتصراه  وبالقردر الرذي يسرتطيع فيره علرم االجتمراع اإلعالمري 

ماعيرررررة للقررررروى السياسررررية  يسرررررتطيع أيضرررررًا أن يسرررررهم فررررري تحليررررره البنيرررررة أن يسررررهم فررررري تحليررررره البنيرررررة االجت
 االجتماعية للمعاليات االقتصادية والثقافية والتربوية ونيرها.
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 تمارين

 :اختر اإلجابة الصحيحة

 :ي الَحل أن التطور الهاته الذي حققه اإلنسان في مجاه االتصاالت والسيطرة على الطبيعة .1
A.  في الطبيعة اإلنسانية نمسهاأدى إلى تطورات كبيرة   
B. لم يؤد إلى تطور مماثه في الطبيعة اإلنسانية في ذاتها     
C. الطبيعة اإلنسانية في ذاتها هي نتاذ للتطور التقاني الواسع 

  B اإلجابة الصحيحة
    

 :ي الَحل في سياق العالقة بين القوى السياسية الماعلة في المجتمع ووساته االتصاه .2
A.  السياسية الماعلة هي التي تعمه على التحكم بوساته االتصاه وتنليمها تبعًا أن القوى

    لغاياتها
B.  أن وساته االتصاه هي التي تشكه األساا في تكوين القوى السياسية  لما لها من نموذ في

     الرأي العام
C. باتت وساته االتصاه قوة بذاتها مستقلة عن أية قوى سياسية فاعلة في المجتمع 
  A الصحيحة ابةاإلج

  
من المبادا األساسية للقوى الماعلة في المجتمعات األكثر تخلمًا أنها تعمه من خاله الخطاب اإلعالمي  .3

 :على الترويج ألفكارها
A. ال توجد أية عالقة بين مستوى الحضارة واتجاهات الخطاب اإلعالمي    
B. من خاله محاوالت بنا  الذات ونشر مبادتها      
C. ت تهديم المكر انخر وتوصيمه بالسلبيةمن خاله محاوال 

 C  اإلجابة الصحيحة
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ذات الطرق اإلعالمي والطرائق المستخدمة فيه ب منهج البحث في مجال علم االجتماعيرتبط 
س االجتماعي والنف ،المستخدمة في العلوم االجتماعية األخرى، والتي تأتي في مقدمتها علم االجتماع والنفس

نثروبولوجيا، مع اختالف نسبي في أشكال التطبيق، كما أن منهجية البحث ال تختلف في مضمونها واأل
لم لطابع االستقرائي، مما يعطيها صفة الععن منهجية البحث العلمي في المجاالت العلمية المختلفة ذات ا

على الرغم من الشكوك الكثيرة التي تثار حول هذا االستخدام في العلوم االجتماعية قاطبة، ولهذا ال بد من 
ة لمنهجية البحث العلمي المستخدمة في علم االجتماع اإلعالمي، ومن ثم يتم يتوضيح األسس المنطق

 صال.التي تفيد الباحث في تحليله لألبعاد االجتماعية المرتبطة بعملية االت التعريف بطرائق البحث األساسية

 منهجية البحث العلمي: .أ

يعتمد علم اجتماع اإلعالم المنهجية العلمية المتعارف عليها في علم االجتماع العام والعلوم 
فلسفي مبدأ الفي الفكر االستقراء الذي يقابله االجتماعية األخرى، والتي تقوم بشكل أساسي على مبدأ 

وى م بها على مستاالستدالل، وهو ما يعرف بالمنطق األرسطي أيضًا، الذي ينطلق من مقوالت عامة مسلّ 
الفكر لينتهي بتفسير ما هو جزئي بالرجوع إلى تلك المقوالت، أما مبدأ االستقراء، وهو المعتمد في الدراسات 

 .زاء لينتهي إلى تفسير الكل الذي يضمها جميعاً العلمية المعاصرة فيقوم على تتبع حركة األج

مكن ، وال يم بها منطقياً إن العلم من منظور المنطق االستداللي مليء بالمبادئ والمقوالت المسلّ 
، وال واجتماعياً  نياً ديو  م بها فلسفياً التشكيك في صحتها، كالقول مثاًل "إن كل إنسان يموت" وهي قضية مسلّ 

ن الناس م حتها، وهي تعد األساس الذي يعتمد عليه الباحثون لتقرير أن فالناً يمكن ألحد أن يشكك بص
سيموت حتمًا، وهذه النتيجة استداللية،  سيموت حتمًا ألنه إنسان، وطالما أن كل إنسان يموت فإن فالناً 

ان يموت" سولكن ال يأخذ بها العلم بالمعنى االستقرائي، بسبب أن المقولة التي تم االعتماد عليها "كل إن
ل إليها اإلنسان من خالل مالحظاته المتكررة التي تفيد بأن أفراد الجنس البشري يتعرضون هي نتيجة توصّ 

 شر العن رؤية بًا اإلنسان، ولما كان اإلنسان عاجز  للموت دائمًا، وبالتالي فالقاعدة مستخلصة من تجارب
رصد تعتمد على مالحظة الوقائع باستمرار و يستطيع الحكم إال بما يستخلصه من تجارب  يموتون، فهو ال

 حركاتها من خالل جمع البيانات وتحليلها وبيان المتواتر فيها والمنسق واالستثنائي وغير ذلك.

وعلى هذا فإن عمليات جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها بهدف الوصول إلى فهم موضوعي للظاهرة 

ثةالوحدة التعليمية الثال  المنهج وطرائق البحث في علم االجتماع اإلعالمي 
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رة من أشكال االنتقال بالفكر من الجزئيات المتناث ال شكالً ليس هو من حيث النتيجة إ ةأو المشكلة المدروس
ن الباحث من الوصول إلى قانون عام يساعد في فهم الظاهرة التي تجاوز حدود إلى العموميات التي تمكّ 

الزمان والمكان المحددين لمجال البحث، ومثال ذلك )في عالم الفيزياء( أن تتبع العالقة بين ارتفاع حرارة 
(، 111ليانه في حاالت عديدة دفع الباحثين إلى صياغة قانون غليان الماء عند درجة الحرارة )الماء وغ

الباحثين الحكم على ظاهرة غليان الماء في نطاق زماني ومكاني يتعدى حدود  روبالتالي أصبح في مقدو 
 الزمان والمكان اللذين أجريت فيهما التجارب.

 

 خطوات المنهج االستداللي

خلق  منذ أنه مقدمة كبرى تشمل كل بني البشر مات العامة )كل إنسان يموت(، وهذلمسلّ اإلقرار با .1
 اهلل اإلنسان في أرضه، وفي كل األزمنة وفي كل األمكنة.

دون  هعينب من الناس هو من أبناء البشر )إنسان(، وهذه مقدمة صغرى تخص فرداً  اإلقرار بأن فالناً  .2
 .من األنواع غيره من الناس، أو نوعاً 

، وهي نتيجة منطقية تتناسب مع المقدمة األولى، وتتوافق ( من الناس سيموت حتماً اإلقرار بأن )فالناً  .3
 مع المقدمة الثانية، المقدمة الصغرى.

 لتفسير الظواهر ين خطوات المنهج االستدالل( يبي  1الشكل رقم )
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 خطوات المنهج االستقرائي

 المالحظات اإلنسانية: .1

 ن الناس ماتزيد م )مالحظة أولى(

 عمرو من الناس مات )مالحظة ثانية(

 صالح من الناس مات )مالحظة ثالثة(

 هو مشترك استخالص ما .2

 )زيد وعمرو وصالح( هم من بني البشر )إنسان(. 

 كل إنسان يموتنتيجة  .3
 ن خطوات المنهج االستقرائي لتفسير الظواهر( يبي  2الشكل رقم )
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ضيع علم االجتماع وعلم االجتماع اإلعالمي، فهل يمكن وينطبق األمر تمام االنطباق على موا
نفسه  ي الفرد للخبر وتأثره وتفاعله معه، يمكن تعميمها على الفرداستخالص أن القواعد التي تحكم آلية تلقّ 

انية في سياقات زمنية ومكفي أوقات أخرى مختلفة، وهل يمكن تعميم هذه القواعد على األفراد اآلخرين 
 مختلفة؟

ظ أن الدراسات النفسية واالجتماعية بصورة عامة لم تتمكن من صياغة قوانين قادرة على تفسير ويالح
ماعية وكيفية التفاعل معها، في شروط اجت ي المعلومات واألخبارالسلوك اإلنساني، بما في ذلك أشكال تلقّ 

جتماعي السياق اال ونفسية محددة يمكن تعميمها في سياقات اجتماعية ونفسية مختلفة، ذلك أن اختالف
ي ومكاني في سياق زمان تم استخالصه المكان يجعل ماو لعملية التلقي والتفاعل مع الخبر من حيث الزمان 

محدد غير قابل لالستخدام بالضرورة في شروط اجتماعية ونفسية أخرى، وبالتالي يصعب القول بأن هذه 
 تعارف عليه في فلسفة العلوم.العلوم تمكنت من الوصول إلى قوانين بالمعنى العلمي الم

ابطة لعمليات لضمن الباحثين إلى مزيد من الجهد الكتشاف القوانين ا اً كبير  اً ويدفع هذا القصور عدد
والتفاعل على مستوى الفرد الواحد وعلى مستوى الجماعة، غير أن هذه الجهود مشروطة التلقي والتأثير 

ت، يث وهو االنتقال بالفكر اإلنساني من الجزئيات إلى العموميابالمعنى الحد بأن تتخذ لنفسها مسارًا علمياً 
ال فإن الفكر اإلنساني يستحيل إلى  واستخالص ما هو عام ومشترك من خالل مالحظة ما هو خاص، وا 

كل من أنماط االستدالل الذي يعتمد مبدأ ال شكل من أشكال السحر، أو التفكير الغيبي، أو أنه يصبح نمطاً 
له، ومن ثم يأخذ بتفسير األجزاء والظواهر من خالل األحكام العامة التي قررها الفكر أو مقدمة أساسية 

 العقل من قبل، وهي أشكال من التفكير االستداللي.

ويعتمد الفكر العلمي طرائق متعددة لتحقيق هذه الغايات، تختلف في طبيعتها وأسسها وشروطها 
ن م علوم االجتماعية واإلنسانية تعالج موضوعات أكثر تعقيداً باختالف مواضيع العلوم نفسها، ولما كانت ال

، علمية تناسب خصوصية الموضوع االجتماعي مواضيع العلوم الطبيعية، فقد أخذ الباحثون يطورون طرقاً 
وتعد طرائق التجريب والمسح وتحليل المضمون ودراسة الحالة وغيرها من الطرائق األساسية التي يستخدمها 

 .هلموضوعات ع العام وعلم االجتماع اإلعالمي تبعاً جتمااالعلم 

مشكالته بالتحليل والتفسير من خالل طرق علمية متعددة في اإلعالمي جتماع اليتناول علم او 
 ، والمجاالت التي يهتم بها، وتتميز هذه الطرق عناباختالف الموضوعات التي يتناوله البحث، تختلف
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ائص التي تجعل هذه الطرق مناسبة لألغراض المختلفة التي بعضها بعضًا بجملة من السمات والخص
البحث من موضوعات كمية، أو كيفية. ويميز الباحثون في هذا المجال بين طريقة دراسة الحالة،  يوجبها

وطريقة تحليل المضمون، وطريقة المسح االجتماعي، وطريقة المقارنة، والطريقة التجريبية. ويستخدم علم 
 هذه الطرق بأشكال مختلفة تبعًا لغاياته، ولخصوصيات موضوع دراسته.اجتماع الجريمة 

 :طرائق البحث في علم االجتماع اإلعالمي ب. 

تتنوع طرائق البحث في علم االجتماع اإلعالمي بتنوع الموضوعات التي يعالجها، خاصة وأن الرسالة 
، ا المقروء ومنها المسموع ومنها المرئيمتعددة، فمنه اإلعالمية التي تقدمها وسائل االتصال تأخذ أشكاالً 

ة، ولهذا يأخذ مختلفكما أن المواضيع المتعلقة بالجمهور المتلقي هي متنوعة أيضًا، ويمكن معالجتها بطرق 
 اإلعالمي بطرائق عديدة في البحث يمكن اإلشارة إلى أهمها في هذا الصدد: علم االجتماع

 طريقة تحليل المضمون: .1

المضمون واحدة من أكثر  تعد طريقة تحليل
في البحث بالنسبة إلى علم  الطرق استخداماً 

االجتماع اإلعالمي، فإذا كان العمل اإلعالمي عبر 
ي على الرسالة الت وسائل االتصال المتعددة مبنياً 

، يتوخى نقلها إلى المتلقي، للتأثير فيه وتغيير رأيه
فإن تحليل مضمون الرسالة يكشف عن الخلفيات 

عية والسياسية والدينية لهذه الرسالة أو تلك، االجتما
ما تمارسه وسائل  خاصة بعد أن اتضح جلياً 

االتصال الحديثة من عمليات تضليل كبيرة، 
وتوظيف سياسي لمضامينها للتأثير في الرأي العام 
  وتوجيهه وفق الغايات السياسية واالقتصادية التي 

علنة م الذي جعل المؤسسات اإلعالمية تعتمد أهدافاً  يتطلع إليها منتجو الرسالة اإلعالمية، األمر
 توافق الرأي العام وتنسجم معه، وأهداف مضمرة غايتها تغيير الرأي العام والتحكم به.
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الرغم من أن الرسالة اإلعالمية يمكن أن تنطوي في مضامينها المعلنة على جملة من القيم  وعلى 
بة إلى مجموعة كبيرة من المؤسسات الدولية المعنية بحقوق بالنس قية واإلنسانية، كما هو الحالاألخال

اإلنسان، غير أنها قد تخفي وراء تلك المضامين غايات نفعية وسياسية يمكن استخدامها بطرق مختلفة، 
ية إال من خالل تها اإلنسانافي أوقاتها المناسبة، وال يمكن توضيح األبعاد السياسية لتلك المؤسسات ولشعار 

ن الرسائل التي تقدمها، ومن خالل تحليل مضمون المواقف السياسية التي تتخذها من القضايا تحليل مضمو 
التي تهتم بها، فأن يدافع طفل فلسطيني عن نفسه في وجه آلة الدمار التي تستخدمها دولة االحتالل 

نما يتم تصوير ياإلسرائيلي في فلسطين يمكن أن تقدمه وسائل اتصال عالمية عديدة على أنه عمل إرهابي، ب
تشريد مئات اآلالف من الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم في وطنهم على أنه مجرد عمل دفاعي يحق 

 القيام به. يلدولة االحتالل اإلسرائيل

إن طريقة تحليل المضمون تساعد الباحث في علم االجتماع اإلعالمي في الكشف عن القيم والمبادئ 
اإلعالمية، ومن شأن هذه الطريقة أن تبين مقدار التوافق بين ما تقدمه وسائل  الحقيقية التي تحملها الرسالة

االتصال للمشاهد من قيم واتجاهات تدافع عنها شكاًل، وما تنطوي عليه من قيم واتجاهات تضمرها في 
 ثنايا رسالتها اإلعالمية، وفي برامجها التي تجذب المشاهد بعناوينها البراقة.

م االجتماع اإلعالمي أيضًا أن يبين ما يمكن أن يترتب على الرسالة اإلعالمية ن للباحث في علكموي
من مشكالت اجتماعية في الوسط المستهدف، حتى مع صدق مضامينها األخالقية واإلنسانية واالجتماعية، 

ي ف ذلك أن الرسالة اإلعالمية بحد ذاتها قد تنطوي على المضامين األخالقية واالجتماعية، ولكنها تأتي
سياق اجتماعي ونفسي يترك آثاره السلبية في وعي المشاهد، مما يجعلها تنتهي إلى خالف ما كانت تتطلع 
ن كانت مضامينها الحقيقية توافق شعاراتها  إليه، بحكم عدم توافق مضمونها مع السياق االجتماعي العام، وا 

 المعلنة.
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 طريقة المسح االجتماعي:   .2

، أن يعبر عن آرائه وأفكاره دون خوف أو تردد للفردلشروط التي تسمح تستخدم هذه الطريقة في ا
مع المعنيين به سواء أكانوا أفرادًا أو جماعات أو يشرح أهداف بحثه أن  الباحث وحيث يكون في مقدور

اتجاهات الناس حول حدث سياسي محدد، أو قضية اجتماعية ف على مؤسسات. كأن يهدف مثاًل إلى التعرّ 
تشغل بال الرأي العام، أو سلعة اقتصادية يسعى التاجر لترويجها في الوسط االجتماعي، أو غير ذلك من 
الموضوعات والقضايا التي تشكل جوهر الرأي العام، وتسهم طريقة المسح االجتماعي في توضيح بنية 

ي يبين مستوى التوافق بين مكونات المجتمع في مواقفها المختلفة من القضايا الرأي العام على شكل كمّ 
 المحيطة بها، ومستوى التوافق في بنية الرأي العام بين الجماعات اإلنسانية المختلفة.

ويستطيع الباحث في علم االجتماع اإلعالمي أن يأخذ بمبدأ تكميم الرأي العام، أو االتجاهات 
ة ي يساعد في معرفية السائدة في مرحلة زمنية معطاة، بمعنى إظهارها بشكل كمّ النفسية واالجتماع

مواطن قوتها وضعفها، فالقول بأن أغلب الناس يؤيدون هذا الموقف السياسي أو ذاك يمكن أن ينطوي 
على قدر كبير من التشوية والتضليل، خاصة إذا ما سعت إلى ترويج ذلك وسائل اتصال متطورة، ولكن 

( يرفضونه ينطوي على % 21( من الناس يؤيدون هذا الموقف السياسي، مقابل )% 01بأن )القول 
( من الطلبة يرغبون في تغيير طريقة التدريس % 31وكذا الحال عندما يقال بأن ) تحديد أكثر وضوحًا،

فسه على ن( يريدون البقاء عليها، يساعد المعلمين في اتخاذ القرار الصحيح، ويندرج األمر % 01مقابل )
القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية في المجتمع، وهو األمر الذي يتحقق بفضل استخدام طريقة 
المسح، التي تساعد في تحليل بنية الرأي العام، ودراسة االتجاهات والمواقف المختلفة ألفراد المجتمع من 

 قة في دراسة بنية الرأي العام بمكوناتهالقضايا التي تشغل الرأي العام، ويمكن أن تستخدم هذه الطري
 المختلفة.
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 طريقة دراسة الحالة: .3

 أساسياً  مدخالً دراسة الحالة تشكل طريقة 
التي تميز أوضاع جماعة لدراسة الحاالت 

اجتماعية محددة دون غيرها، تجعلها تنفرد بكيفية 
تأثرها بوسائل االتصال والتفاعل معها، ففي الوقت 

مية كبير األه يه الصحافة دوراً الذي كانت تؤدي ف
في توجيه الرأي العام والتحكم به في تجارب 

كان  ،المجتمع الغربي طيلة القرن العشرين مثالً 
تأثيرها في توجيه الرأي العام والتحكم به أقل بكثير 
في المجتمع العربي بسبب انتشار وسائل اتصال 
أخرى لم تكن ذات تأثير كبير وواضح في المجتمع 

  ولهذا فإن قنوات االتصال المؤثرة في  ربي،األو 

 لخصائصلما يتصف به كل مجتمع بجملة من اال تؤثر بالضرورة في مجتمع آخر  مجتمع ما
ويمكن للباحثين في مجال علم االجتماع اإلعالمي  ة خاصة ينفرد بها.والصفات التي تجعل له تجرب

ف األساسية السائدة في هذه الجماعة أو تلك للتعرّ االستعانة بطريقة دراسة الحالة لمعرفة قنوات االتصال 
التأثير في اتجاهات الرأي العام السائد بين أبنائها، ففي  خاللها على الكيفية التي يمكن من خاللها من

هم على أحاسيسيرة في اتجاهات الناس ومشاعرهم و بدرجة كب الوقت الذي يعد فيه الخطاب الديني مؤثراً 
ال في المجتمع الغربي، و  ي اإلسالمي، يالحظ أن تأثير الخطاب الديني يعد محدوداً امتداد المجتمع العرب

ينطوي على أية تأثيرات نفسية وعاطفية إال في نطاق محدود، بينما يالحظ أن المجتمع الغربي بقي لفترة 
لعربي ا طويلة شديد التأثير باإلعالم المطبوع من صحف وكتب ومجالت، في الوقت الذي كان فيه المجتمع

 ال يعرف إال القليل من وسائل االتصال هذه.

من  ئيسياً ر  ويدل ذلك على أن لكل جماعة إنسانية قنوات اتصال أساسية سائدة فيها، وتشكل مصدراً 
ر باعتماد هذه الطريقة في دراسته لطريقة انتشا مصادر التأثير في الرأي العام، مما يجعل الباحث معنياً 

أحاسيسهم و  همأي العام السائد في هذا المجتمع أو ذاك، ولكيفية التأثير في مشاعر الخبر اإلعالمي في الر 
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 وعواطفهم.

 طريقة المقارنة:   .4

 واحدةالتعتمد طريقة المقارنة على تحليل الظاهرة 
في سياقات اجتماعية مختلفة، فقد يتمكن الباحث 
االجتماعي من الوصول إلى قوانين وصيغ 

بنية لة الفهم االجتماعي إحصائية تساعده في عملي
الرأي العام أو االتجاهات النفسية واالجتماعية 

اقتصادية واجتماعية في  ، غير أن شروطاً السائدة
مجتمع آخر تفيد بعدم دقة البيانات التي تم 

مما يوجب على  استخالصها في بحوث سابقة،
اقات سي في ة من جديد، ولكنهر االباحث تناول الظ

في  اً أن باحث، ومثال ذلك ختلفةاجتماعية وثقافية م
توصل إلى صيغة علم االجتماع اإلعالمي 

  ني اتجاهات الخطاب الديإحصائية تبين العالقة بين 
ير أن غوبنية الرأي العام السائد لدى الجماعات التي انتشر فيها ذلك الخطاب،  في مرحلة زمنية معطاة،

 ، مما يدعو إلى ضرورة إجراء الدراسات المقارنة.بنتائج مختلفةتفيد مجتمع آخر ت في تمّ أخرى دراسات 

وتظهر أهمية الدراسات المقارنة في جوانب كثيرة، ومجاالت عديدة، منها أن التنوع في خصائص 
السكان وفي طبيعة اتجاهاتهم النفسية واالجتماعية نحو القضايا التي تهمهم، يوجب على المعنيين بإدارة 

معرفة هذه االتجاهات وطبيعتها حتى تأتي السياسات المعتمدة من قبل  المجتمع وبعمليات اتخاذ القرار
جابية يأن ذلك أن يجعلهم أكثر تفاعاًل وا  اإلدارة منسجمة مع مشاعر الناس وأحاسيسهم وعواطفهم، ومن ش

مع تلك السياسات مما يجعل فرص نجاحها أكبر بكثير من احتماالت فشلها، وتأتي أهمية المقارنة من 
ين الفروق في طبيعة االتجاهات بين الجماعات المختلفة المعنية بالدراسة، كالقول مثاًل بأن كونها تب

آخر، وينطبق األمر على  مجموعات الطلبة تميل إلى مسار محدد، بينما تأخذ جماعات العمال مساراً 
 الجماعات المختلفة للكل االجتماعي.

تصال نفسها، كما هو الحال في المقارنة بين كما تظهر أهمية المقارنة في تحليل بنية وسائل اال
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و اقتصادية محددة، ومثال ذلك دة نحو قضية اجتماعية أو سياسية أاتجاهات المحطات الفضائية المتعد
أن المحطات الفضائية العربية تتخذ مواقف متباينة من قضايا االحتالل اإلسرائيلي للمقدسات اإلسالمية، 

القضايا مركز الثقل في وسائل إعالم محددة، يالحظ أن وسائل إعالم ففي الوقت الذي تشكل فيه هذه 
أخرى ال تولي الموضوع أية أهمية تذكر على الرغم من طابعها الدعوي لإلسالم والعقيدة اإلسالمية، مما 
ينطوي على قدر كبير من التضليل الديني واإلعالمي في كثير من األحيان، بل وفي عملية التوظيف 

 عالم الديني.السياسي لإل

 أدوات البحث في علم االجتماع اإلعالمي: . ج

التنوع في أدوات البحث المستخدمة في علم االجتماع اإلعالمي من تنوع الطرائق التي  يأتي
يستخدمها، ومن تنوع الموضوعات التي يتناولها، ويمكن إيجاز أهم األدوات المستخدمة في هذا الميدان 

 لى النحو اآلتي:من ميادين علم االجتماع ع

 دليل فئات التحليل: . 1

اسة في در م دليل فئات التحليل ستخد  يُ 
دراسة  محتوى مادة االتصال، أو

مضمونها، وخالصته أن يقوم الباحث 
بتصميم أداة يستطيع من خاللها تكميم 
المعطيات الكيفية التي يتضمنها محتوى 
مادة االتصال، كأن تكون فكرة، أو عبارة، 

 والدليل في هذه الحالة أشبه ما أو اتجاه، 
 
يكون بقائمة االستبيان، ولكن الباحث هو من يجيب على أسئلته والعبارات الواردة فيه بعد مراجعته 

واألمثلة على ذلك كثيرة، منها تحليل مضمون ضوابط السلوك االجتماعي في  للمحتوى المطلوب دراسته،
م الدينية لدى الشباب في أعمال سينمائية محددة، أو مسلسالت الدراما السورية، أو تحليل مضمون القي

تحليل القيم التربوية في عمل تلفزيوني، أو تحليل مضمون الكتاب المدرسي، أو تحليل القيم الوطنية في 
األغنية، وغير ذلك من المواضيع التي يمكن أن تحمل في مضامينها اتجاهات أو قيمًا أو مواقف من 

 أو أجزاء.مسائل تهم المجتمع كاًل 
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وتتوزع فئات التحليل في محاور عديدة منها ما هو عام يتصل بهوية المادة اإلعالمية من حيث 
طبيعة اإلنتاج وتاريخه، وتاريخ البث وغير ذلك من البيانات األساسية المرتبطة بهوية المادة االتصالية.. 

ي مضمون ة واالجتماعية والسياسية فومنها ما يخص موضوع التحليل، كالبحث في القيم التربوية واألخالقي
ن في الوحدة السادسة حول منهجية ي، كما هو مبيّ النص، وتوصيف ذلك بحسب معطيات التحليل الكمّ 

 ي للظواهر االجتماعية.القياس الكمّ 

 االستبيان: . 2

جاهات اتك م في مجاالت عديدة أهمها استطالعات الرأي حول القضايا التي يهتم بها الباحثون،ستخد  يُ 
الرأي العام نحو قضية اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية تشغل بال الرأي العام، ويحاول الباحث معرفة 
اتجاهات الجمهور نحوها، ويمكن أن يكون موضوع االتجاهات نحو موضوعات اجتماعية، كالبحث في 

عدد ، أو ت واألمنيةجتماعية أو عمل المرأة في المؤسسات اال اتجاهات الرأي العام نحو ظاهرة الثأر مثاًل،
الزوجات، وغيرها من المواضيع التي تهم الباحثين، أو تهم الرأي العام، وقد يكون موضوع البحث قضية 
سياسية كأن يكون البحث في اتجاهات الرأي العام نحو قضايا بناء الدولة الداخلي، والصراعات الخارجية 

ناول الباحث اتجاهات المستهلك نحو سلعة يتم تداولها في كأن يت وغيرها، وقد يكون الموضوع اقتصادياً 
 األسواق التجارية، أو اتجاهات المستهلكين نحو األسعار أو الرواتب واألجور وغيرها.

ومن الموضوعات التي يمكن أن يتناولها االستبيان أيضًا التحليل االجتماعي لمستويات المعيشة 
ويات الترابط االجتماعي بين مكونات المجتمع، ودرجات التقارب لشريحة معينة من السكان، أو تحليل لمست

والتباعد بين الشرائح االجتماعية المختلفة، وغير ذلك من الموضوعات التي تندرج في إطار دراسة الواقع 
 المعيشي والمعاشي للناس.

كالعمر  ،ما يقوم االستبيان على محاور عديدة منها ما يخص البيانات الشخصية للمبحوث وغالباً 
والجنس ومستوى التعليم وغيرها، ومنها ما يتصل بتوصيف الوقائع التي يريدها الباحث، كمعرفة اتجاهاته 

 نحو قضية من القضايا المشار إليها، أو أسئلة تحدد خصائص الواقع الذي يعيشه.
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 المقابلة: .3

م المقابلة بوصفها أداة من أدوات جمع البيانات في ستخد  تُ 
ات الطابع الكيفي التي يحتاج فيها الباحث إلى الدراسات ذ

ها ويلجأ إلي، امعرفة خصوصيات الواقع التي يتعامل معه
ألسباب عديدة، منها ما يتعلق بغايات البحث  الباحث
ا يتعلق ومنها م نفسه، بالباحث، وهي أسباب تتعلق وأهدافه

، ومنها أيضًا ما يتعلق بقائمة االستبيان، بمجتمع البحث
  ان التي في قائمة االستبيالمطلوبة، ، ونوعية البيانات وشكلها

 للدراسة. يريد تصميمها استكماالً 

وللمقابلة أشكال وأنواع يتم تصنيفها بحسب غايات البحث وأهدافه تارة، وبحسب نوعية البيانات تارة 
م ستخد. وقد يوتميزهم عن بعضهم بعضاً أفراد مجتمع البحث أخرى، وبحسب الخصائص التي تصف 

قد يجري و  أدوات وتقنيات عديدة أثناء المقابلة، مثل آالت التسجيل، وآالت التصوير، وغيرها.. الباحث
وقد  ،االت شروطها، وأدواتها، ولوازمها. ولكل حالة من الحدون استخدام أية أداة أفراد العينةمقابالته مع 

 مساعدة في كثير من الحاالت. تكون المقابلة هي األداة الرئيسية لجمع البيانات وقد تكون أداة
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 الخالصة

يعتمد البحث االجتماعي في مجال علم االجتماع اإلعالمي الخطوات العلمية ذاتها المتعارف عليها 
في البحث العلمي عامة، وفي علم االجتماع بشكل خاص، فهو من حيث المبدأ علم استقرائي يهتم بتكوين 

من خالل البيانات المستمدة من الواقع، غير أنه يأخذ بتحليل البيانات  المعارف اإلنسانية المرتبطة بمجاله
صاالت لتنوع مجاالت عمليات االتصال من ات بطرائق مختلفة تناسب الموضوعات التي يريد دراستها، ونظراً 

تعتمد على المشافهة، واتصاالت تعتمد على ما هو مكتوب، أو مرئي، أو مسموع، فمن الطبيعي أن تتنوع 
سبيل المثال طريقة تحليل المضمون، أو تحليل المحتوى كما  ىائق البحث أيضًا، والتي تأتي منها علطر 

يقال ذلك أيضًا، وهي الطريقة التي يتم االعتماد عليها في تحليل النصوص المكتوبة، ومواد االتصال 
ليل ات الرأي العام، وتحالمرئية والمسموعة، وطريقة المسح االجتماعي التي يتم االعتماد عليها في دراس

االتجاهات النفسية واالجتماعية، وطريقة دراسة الحالة التي تهدف إلى تحليل خصائص تجربة اتصالية 
طريقة التحليل المقارنة التي يراد بها  محددة بما لها من مصادر وقوة وما عليها من مظاهر ضعف، وأخيراً 

 جوانب القصور والقوة في كل منها في سياق الشروط إجراء مقارنات بين تجارب اتصالية مختلفة لمعرفة
 المجتمعية التي تحتضنها.
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 ارينتم

 :اختر اإلجابة الصحيحة

من األهداف العلمية التي يسعى إليها الباحث من دراسته وتقريره العلمي في مجال علم االجتماع  .1
 :اإلعالمي

A.  تعاني منها الشرائح االجتماعية المعنية ببحثهمعالجة المشكالت التي  
B. وضع حلول عملية تساعد الجهات المعنية في التصدي لتداعيات المشكلة  
C. التحقق من صحة مقوالت نظرية عالجها باحثون آخرون في ظروف مختلفة 

  C اإلجابة الصحيحة
 

 :ما عالقة فرضيات البحث بتساؤالته الرئيسية .2

A. تعتمد تساؤالت البحث على فرضياته التي تشكل األساس في الدراسة  
B. تساؤالت البحث هي فرضياته نفسها ولكن بصيغة أخرى مختلفة  
C. تعتمد فرضيات البحث على تساؤالته ألن هذه هي أساس الدراسة 

 
  B اإلجابة الصحيحة

 
 :بطاقات التحليل أداة أساسية من أدوات جمع البيانات، وهي تستخدم في حاالت كثيرة أهمها .3

A. دراسة محتوى مادة االتصال  
B. استطالعات الرأي العام  
C. تحليل تجارب إعالمية محددة 

 
 A    اإلجابة الصحيحة
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ي عمكككككل يشككككنل ت ايكككك  البحككككوث االجتماعيككككة فككككي مجككككال علككككم االجتمككككاع اإلعالمككككي مرنكككك  ال  ككككل فكككك
األخصككايييا االجتمكككاعييا فيككيت وىكككو يتجلككأ فكككي م حيككيا قساسكككييات م حككأ الت ريكككر الكك ور  الككك   ي ككوم بكككي 
الباحككث مككا خككالل رصكك  ال الككايا اإلعالميككة التككي ت،ككتم ب،ككا مؤسسككتيت وت ككاط بككي مسككؤولية ت ايكك ىات والت ريككر 

شككنل خككاوت قو يعكك ىا فككي العككام الكك   يعكك ح الباحككث لرصكك   تككايض بح ككي حككول  الككية  عالميككة ي،ككتم ب،ككا ب
 سياق عملي اإلعالمي في مؤسسة  عالمية مح  ة.

ويولي األخصايي االجتماعي اىتمامًا خاصًا بالت كارير فكي مجكال عملكيت لمكا ل،كا مكا قىميكة والكرورة 
بال سكككبة  لكككأ السياسكككييا المع يكككيا بكككل ارة المؤسسكككة التكككي يعمكككل في،كككات تبعكككًا ل ايات،كككا وتوج،ات،كككا االجتماعيكككة 

سكككية واال تصككككا يةت وبال سككككبة  لكككأ الجماعككككات المع يككككة ب،ككك ح الت ككككاريرت وتت ككككوع قشكككنال الت ككككارير بت ككككوع والسيا
قىكك اف،ا وال ايككات التككي تتطلكك   لي،ككات نمككا تختلككف بت ككوع مجتمعككات البحككث الكك   تت اولككيت ف كك  يت ككاول الت ريككر 

التككي يعمككل ب،ككا الباحككثت تحليككل اتجاىككات شككريحة اجتماعيككة محكك  ة  حككو  الككايا ت،ككم المؤسسككات اإلعالميككة 
و كك  يت ككاول الت ريككر تحلككياًل لموا ككف مؤسسككة  عالميككة مككا  الككايا اجتماعيككة وا تصككا ية وسياسككية  ات بككالت 
فاكككي سكككياق ال مكككو   األول  ككك  تجككك  مؤسسكككة اجتماعيكككة قو  عالميكككة معي كككة  اسككك،ا مع يكككة بتحليكككل اتجاىكككات 

اىكككات الطلبكككة  حكككو اسكككتخ ام وسكككيلة مكككا شككريحة معي كككة مكككا السكككناا  حكككو  الكككايا معاصكككرةت نكك ا تنكككوا اتج
وسايل االتصالت قو مو ف شريحة ما  الية سياسة معاصكرةت وفكي سكياق ال مكو   ال كا ي  ك  يجك  الباحكث 

  اسي مع يًا بتحليل موا ف الصحف المحلية قو األج بية ما مجتمعي وبال ح.

،ككأ  ليككي مككا  تككايض ي كك م،ا وفككي الحككالتيا معككًا يجكك  الباحككث  اسككي مع يككًا بلعكك ا  ت ريككر يلخككو مككا ا ت
للج،ككات المع يككة بالبحككثت قو لمؤسسككات  عالميككة معي ككةت قو ي ككوم ب شككرح عبككر   ككوات ال شككر المتعككارف عليككي 

 في الوسط العلمي.

ويمنكككا التمييككك  بكككيا  مطكككيا مكككا الت كككارير التكككي ي كككوم الباحكككث بلعككك ا ىات الت ريكككر الككك ور ت والت ريكككر 
مسكككايلت ويختلاكككاا عكككا بعالككك،ما بمجموعكككة قخكككر  مكككا المسكككايل. العلمككيت وىمكككا يشكككترناا فكككي جملكككة مكككا ال

فكككالت رير العلمكككي يعتمككك  األسكككاليو والت  يكككات وطرايكككق العمكككل التكككي يسكككتخ م،ا الباحكككث فكككي الت ريكككر الككك ور . 
فتشكككنل ق اة البحكككث الرنيككك ة األساسكككية التكككي ي كككوم علي،كككا جمككك  البيا كككاتت نمكككا يسكككتخ م األخصكككايي قسكككاليو 

ات،ا التي يستخ م،ا في الت ريكر الك ور ت لك لإ فكلا  اعك ة البيا كات والمعكارف والت  يكات الم ابلة والمالحظة  
 المستخ مة في الت رير ال ور  يمنا قا تنوا ىي  ات،ا التي يعتم ىا الباحث في ت رير علمي مما ل.

 ريكككر قمكككا مكككا ي اكككر  بكككي الت ريكككر العلمكككي فمكككرتبط ب ىككك اف الت ريكككر وااياتكككي. وينمكككا الاكككارق فكككي قا الت

 تصميم البحوث االجتماعية في علم االجتماع اإلعالمي  الرابعةالتعليمية الوحدة 
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الكك ور  ي كك م صككورة عمككا ىككو  ككايم مككا حيككث اخككتالف اتجاىككات الجم،ككور مكك  اخككتالف األفككرا  فككي الجماعككة 
الواح ة بحسو فيات األعمارت وفيات ال خلت قو  رجة ارتباط األعالكا  بالجماعكة وايكر  لكإ مكا المسكايل 

سسككات اإلعالميكككة قو التككي تخككو حيكككاة الجماعككة ووا ع،كككات قو يت ككاول الت ريككر الككك ور  خالصككة مو كككف المؤ 
االجتماعية قو السياسية ما ال الايا المعاصكرة التكي تولي،كا المؤسسكة اىتمام،كات نمكا ىكو الحكال ع ك ما ي ك م 
الباحكككث ت ريكككرًا  وريكككًا عككككا  الكككية معي كككة نمككككا تعنسككك،ا الصكككحافة المحليككككة واإل ليميكككة وال وليكككةت قو البككككرامض 

نبوتيكككة ناإل تر كككتمت بي مكككا يت كككاول الت ريكككر العلمكككي بالتحليكككل التلا يو يكككةت قو اإل اعيكككةت قو موا ككك  الشكككبنة الع 
المشنلة الم روسةت ويسعأ لت ك يم الحلكول الم اسكبة ل،كا. ف،كو مكا حيكث المبك ق ت ريكر موجكي لمعالجكة  الكية 
مح  ةت ويترتو علأ الباحث قا ي ك م ا تراحكات وتوصكيات يمنكا األخك  ب،كا بال سكبة للمع يكيا باتخكا  ال كرار 

 مشنلة المشار  لي،ا.لمعالجة ال

ويعتمكك  األخصككايي فككي تحليلككي للظككواىر جملككة مككا الخطككوات الم ،جيككة المعتمكك ة فككي علككم االجتمككاع 
اإلعالمكككيت والتكككي تسكككاع ح فكككي ف،كككم قبعكككا  المشكككنلة وقسكككباب،ات والجوا كككو المتعل كككة ب،كككا. وتعككك  سكككالمة ىككك ح 

فتتو ككف علي،ككا  كك رة الباحككث علككأ  الخطككوات وتماسككن،ات وترابط،ككا الم ط ككي م  مككة الككرورية ل جككا  البحككثت
ف،كم المشكنلة وم ك ار اسكتيعابي للعوامكل المتعل كة ب،كا. ويمنكا  جمكال ىك ح الخطكوات المسكتخ مة فكي الت كارير 

 العلمية علأ الشنل التالي:

 تحديد مشكلة البحث: أ.

تظ،ككككر قمككككام الباحككككث مجموعككككة نبيككككرة مككككا المشككككنالت 
ل،ككا والتعكككرف اإلعالميككة التككي تسككتوجو الو كككوف ع كك ىا وتحلي

علككأ العوامككل المؤ يككة  لي،ككات ايككر قا تبككايا ىكك ح المشككنالت 
مكككككا حيكككككث األىميكككككة والخطكككككورة التكككككي ت طكككككو  علي،كككككات يككككك ف  
األخصككككايي  لككككأ اختيككككار مككككا يسككككتطي  ال يككككام بككككي فككككي  طككككار 
المؤسسككة التككي يعمككل ب،ككات قو فككي  طككار الشككروط اال تصككا ية 

ي وتختلكككككككف المشكككككككنالت فككككككك واالجتماعيكككككككة المتاحكككككككة قمامكككككككي.
طبيعت،ككككات بككككاختالف مجككككال عمككككل الباحككككثت ومرنكككك   شككككاطيت 
 فاألخصايي االجتماعي المع ي بشؤوا اإلعالم التربو  م اًل 
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يجكك ح األخصكايي االجتمككاعي فكي مجككال يجك  مكا المشككنالت االجتماعيكة بككيا التالميك  والطلبككة مكا ال 
األخصكايي االجتمكاعي الك   قو ق كي يجك  م كل تلكإ المشكانلت ولنكا بصكية مختلاكةت و  اإلعكالم اال تصكا  ت

يعمل في مجال اإلعالم الم، ي تجاب،ي ظواىر اجتماعية م، يكة تختلكف فكي طبيعت،كا وقشكنال ا تشكارىا عكا 
 تلإ المشنالت التي يراىا األخصايي اإلعالمي المع ي ب الايا الشباو والطاولة والمرقة وايرىا.

يي االجتمكاعي تح يك ىا ب  كة مكا لكم وعلأ ى ا ال توج  مشكنلة قو مجموعكة مشكانل يسكتطي  األخصكا
ينككا علككأ تواصككل مكك  وا كك  اجتمككاعي وا تصككا   محكك  ت    تختلككف مشككنالت العمككل اإلعالمككي بككاختالف 
منو ككات الجماعككة الواحكك ة فككي قو ككات متعكك  ةت وبككاختالف الجماعككات فككي الكك ما الواحكك ت فمككا ىككو الككرور  

ت ال ي طكو  علكأ الالكرورة  ات،كات قو األىميكة وجوىر  بال سبة  لأ جماعة ما الجماعات في الو ت الكراىا
 اس،ا بال سبة  لأ  ات الجماعة في و ت آخرت وما ىو  ا و  واير الكرور  فكي الو كت الكراىا  ك  يصكب  

  ا قىمية نبيرة في و ت آخر.

فاكككي  طكككار اإلعكككالم التربكككو  مككك اًل يمنكككا قا يميككك  الباحكككث بكككيا مشكككنالت اجتماعيكككة تكككؤ ر فكككي ق ا  
يل،م ال راسككيت وبككيا مشككنالت اجتماعيككة تككؤ ر فككي سككلون،م وقخال يككات،م. ممككا يوجككو رسككم التالميكك ت وتحصكك

سياسية  عالمية ت اسو المشنالت التكي يعيشك،ا األب كا ت واألخصكايي االجتمكاعي فكي مجكال علكم االجتمكاع 
اإلعالمككي ىككو المع ككي قن ككر مككا ايككرح فككي توالككي  مككا ىككو الككرور ت ومككا ىككو ايككر الككرور ت وىككو المع ككي 

ل األوالاع االجتماعيكة للتالميك  والطلبكة لبلكورة سياسكة  عالميكة تربويكة م اسكبة لتلكإ األوالكاعت وعلكأ بتحلي
قسكا   لكإ ي كوم الباحكث بلعك ا  الت ريكر العلمكي وي تككر  الحلكول الم اسكبة ل،كات ومكا ي طبكق علكأ األخصككايي 

إلعالم اال تصككككا  ت االجتمكككاعي فككككي مجكككال اإلعككككالم التربكككو ت ي طبككككق ب شكككنال مختلاككككة علكككأ المع يككككيا بكككا
 واإلعالم السياسيت واإلعالم ال ي يت وايرىا ما مجاالت العمل اإلعالمي.

 صياغة أهداف البحث: –ب 

يميكك  األخصككاييوا االجتمكككاعيوا فككي مجككال علكككم االجتمككاع اإلعالمككي بكككيا مجمككوعتيا مككا قىككك اف 
المجموعككككة األولككككأ باألىكككك اف البحكككوث والت ككككارير العلميككككة التككككي ي كككك مو ،ات ويعملككككوا علككككأ   جا ىككككات تتم ككككل 

 العلميةت وتبر  ال ا ية باألى اف العملية.

 األهداف العلمية للتقارير: .1

تعالض العلوم االجتماعية علأ اختالف مجاالت،ا الظواىر المع ية ب،ا فكي الكو  مجموعكة واسكعة مكا 
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ر  لكككي. فمشككككنلة التصكككورات ال ظريكككة والانريككككة التكككي تشككككنل مكككا يسككككمأ بال سكككبة  لككككأ نكككل علككككم التكككراث ال ظكككك
التوظيككف السياسككي لوسككايل االتصككال ب،كك ف السككيطرة علككأ الككرق  العككام وتوجي،ككي والككتحنم بككيت يعكك  موالككوع 
بحكث للمتخصصكيا فككي مجكاالت اإلعكالم وعلككم االجتمكاع وعلككم الك ا  وعلكم الكك ا  االجتمكاعيت باإلالككافة 

مكا ىك ح العلكوم ترا كي الخكاو بكيت  لأ العلوم السياسية  ات الصلةت وايرىكا مكا علكوم المجتمك . ولنكل علكم 
المنّوا ما ال راسات والبحوث الساب ة التكي ق ج ىكا بكاح وا سكاب وا. وفكي نكل تكراث علمكي  جك  اتجاىكاتت 
وقفنكارًا و ظريكات تعكالض موالكوع ال راسكة وفكق  واعك   ظريكةت وقسك  وافتراالكات مختلاكة. وعلكأ األخصككايي 

ينككوا ملمككًا بككالتراث ال ظككر  لموالككوع بح ككيت ومككواطا  االجتمككاعي فككي مجككال علككم االجتمككاع اإلعالمككي قا
ال وة والالعف فييت حتأ يتمنا مكا صكيااة األىك اف ال ظريكة التكي تعطكي لت ريكرح فايك ة علميكةت تعك   مكا 
 مساىمة الباحث في رف  التراث ال ظر  بمعارف ج ي ةت وتساع  علأ ف،م المشنلة الم روسة ف،مًا قفالل.

صكككايي فكككي مجكككال علكككم االجتمكككاع اإلعالمكككي  لكككأ التح كككق مكككا صكككحة وفكككي ىككك ا السكككياق ي،ككك ف األخ
م كوالت  ظريكةت قو افتراالكات سككبق قا طرح،كا بكاح وا آخككروات قو افتراالكات تكم التوصككل  لي،كا مكا خككالل 
تااعلي ىو م  الوا  . وا  ا ما تح كق األخصكايي مكا صكحة ىك ح االفتراالكات قو ت نك  مكا خطي،كا نكاا  لكإ 

سكككاع  فكككي ف،كككم مشكككنلة البحكككثت ويجعكككل مكككا  راسكككتي مرجعكككًا  ظريكككًا يسكككتاي  م كككي عكككاماًل مكككا العوامكككل التكككي ت
الطالو واألخصايي والباحث فيما بع ت وعلم االجتماع اإلعالمي ا كي بال ظريكات العلميكة التكي تحكاول ف،كم 

 العال ة بيا اإلعالم ووسايل االتصال ما ج،ةت ومظاىر الت ير االجتماعي ما ج،ة  ا ية.

 ملية للتقرير:األهداف الع .2

يسككتم  األخصككايي فككي مجككال علككم االجتمككاع اإلعالمككي األىكك اف العمليككة لت ريككرح مككا حي يككات الوا كك  
اال تصككا   واالجتمككاعي لمجتمكك  البحككثت ومككا جملككة المشككنالت الم تشككرة فككي الوسككط المكك رو ت فا تشككار 

لاعال يع  مشكنلة نبيكرة بال سكبة  لكأ ظاىرة الالمباالة بيا العمال م اًلت واياو ا  فاع،م  حو العمل الم تض ا
الم شكككات اإل تاجيكككةت لمكككا يترتكككو علكككأ ا تشكككار ىككك ح المشكككنلة مكككا الكككعف فكككي األ ا ت وتراجككك  فكككي   تاجيكككة 
العملت وخسارة فكي المكر و  اال تصكا  ت ممكا يجعكل المخكتو بعلكم االجتمكاع اإلعالمكي مع يكًا بتحليكل ىك ح 

لككأ  الظككاىرة ب،كك ف رسككم سياسككة  عالميككة واالككحة ت،كك ف  لككأ تمتككيا روابككط العمككال بمؤسسككات،م الم، يككةت وا 
والكك  الحلككول الم اسككبة التككي تالككما معالجككة المشككنلةت وتحسككيا اإل تاجيككةت ورفكك  مسككتو  األ ا . ومككا ي ككال 
بال سكككبة  لككككأ المؤسسكككات اإل تاجيككككة عمومكككًات ي ككككال قيالككككًا فكككي المؤسسككككات الخ ميكككةت والتعليميككككةت والتربويككككةت 

خكك مات الصكحية فككي مؤسسككة مع يكة ب،كك ح الخك ماتت مكك  تكوفر اإلمنا ككات الما يككة وايرىكات فتككر   مسكتو  ال
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المطلوبككة يعكك  مشككنلة تسككتوجو ال راسككة والتحليككل لرصكك  األسككباو المؤ يككة  لي،ككات ووالكك  البككرامض اإلعالميككة 
الم اسكككبة النايلكككة بتجكككاو  المشكككنلةت وتالكككما ال ،كككوي بوا ككك  المؤسسكككة سكككعيًا ورا  تكككوفير الخككك مات بصكككورة 

 ل لما ي،م،م  لإ.قفال

واألىككك اف العمليكككة ن يكككرة جككك ًات    ت تشكككر فكككي وسكككط نكككل جماعكككة مشكككنالت وظكككواىر ع يككك ةت يعيكككق 
بعال،ا عمل المؤسسكةت ويحك  مكا  شكاط،ات وفاعليت،كات وي لكل مكا المكر و  االجتمكاعي ل،كا بال سكبة  لكأ نكل 

اط مكا السكلوإ الم حكرف عالو ما قعالاي،ا. وم ال  لإ الت،كرو مكا المسكؤولية فكي العمكلت وممارسكة ق مك
ال   يعا و عليي ال ا وات ويمنا قا ينوا لبعي الظواىر األخر  آ ار  يجابية تسكاع  فكي  يكا ة اإل تكا ت 
وتحسككيا المككر و ت وتككوفير الج،ككو ت م ككل االبكك اعت وانتشككاف طرايككق ج يكك ة فككي العمككل.. ولمككا ل،كك ح الظككواىر 

فل ،ككا تسككتحق قا يرصكك  ل،ككا األخصككايي االجتمككاعي  مككا قىميككة نبيككرة فككي مجككال اإل تككا ت وتحسككيا  وعيتككيت
عكرف علكأ عوامل،كا المباشكرة وايكر المباشكرةت ومكا  كم البحكث في مجال اإلعالم  ك رًا مكا ج،كو حت وعملكي للت

عا الوسايل التي تالما حسا سير عمل الجماعكةت وتسكاع  علكأ ا تشكار الظكواىر التكي مكا شك  ،ا تع يك  
العمكل ورفك  مسكتو  الخك مات الم  مككة للجماعكةت علكأ قا تب كأ السياسككات اإلعالميكة فكي ىك ح المؤسسككة قو 

وصككيات التككي يخلككو  لي،ككا الباحككثت وبال كك ر الكك   يسككتطي  فيككي الباحككث رصكك  تلككإ علككأ ىكك ح ال تككايض والت
 المشنلة والعوامل المؤ ية  لي،ات ت تي السياسة اإلعالمية والخطة اإلعالمية مح  ة ألى اف،ا.

 افتراضات البحث الرئيسية وتساؤالته األساسية: -ج 

العلميكككة مكككا قبكككر  مكككا يمي ىكككا عكككا يشكككنل اعتمكككا  الت ريكككر العلمكككي علكككأ االفتراالكككات قو التسكككاؤالت 
الت ارير ال ورية التي يع ىا األخصايي االجتماعي في مجكال علكم االجتمكاع اإلعالمكيت فالبحكث العلمكي قو 
الت ريككر العلمككي يتجكككي لمعالجككة مشكككنلة محكك  ةت لككك لإ يعتمكك  الباحكككث واألخصككايي علكككأ افتراالككات قساسكككية 

تساؤالت البحثت وعلأ الرام مكا قا البكاح يا والمختصكيا لتاسير المشنلة والتعرف علأ قسباب،ات قو علأ 
فكككي العلكككوم االجتماعيكككة يختلاكككوا فكككي اسكككتخ ام تعبيكككر الارالكككيةت قو االفتكككرايت ايكككر قا ىككك ا االخكككتالف ال 
يعكك و قا ينككوا اختالفككًا ل ويككًات سككرعاا مككا يتوحكك  بككالمع أ المككرا  م ككي ع كك ما يككتم توالككي  المع ككأ المطلككوو 

 و   لتاسير الظاىرة  ي  ال راسة.ويتم ل في احتمال مت

يسككتخ م البككاح وا نلمككة "الاككري" قحيا ككًا قخككر  لل اللككة علككأ تلككإ التصككورات التككي تاسككر الظككاىرة قو 
المشككنلة الم روسككةت التككي لككم ت بككت صككحت،ا فككي الوا كك ت ويكك تي البحككث للتح ككق مككا ىكك ح الصككحة قو خطي،ككات 
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طبيعككة المعلومككات والبيا ككات المككرا  جمع،ككا مككا الوا كك  وبكك لإ يعكك  االفتككراي بم ابككة موجككي لل راسككة ومحكك   ل
 المي ا ي.

ويمنكككككا للباحككككككث قا يصكككككود الاككككككروي باالسكككككت ا   لككككككأ 
مصككككا ر ع يكككك ةت م ،ككككا   افككككة المجتمكككك  ومككككا تشككككملي مككككا  ككككيم 
واتجاىككات وت اليككك ت باإلالكككافة  لكككأ الجوا كككو العلميكككة التجريبيكككة 

تكاري  التي عالجت،ا علوم قخكر  قو مراحكل تاريخيكة سكاب ة مكا 
العلكككككمت نمكككككا يعككككك  مجككككككال تخصكككككو الباحكككككث مكككككا المصككككككا ر 
الرييسية في صيااة الاروي التي يعتم  علي،كا فكي بح كي بعك  
اطالعكككي علكككأ التكككراث المعرفكككي المتكككرانم. فال ظريكككات السككككاب ة 
التككككي خلككككو  لي،ككككا البككككاح وا ليسككككت  ال فروالككككًا مككككا ال رجككككة 

ى ة ال ا يكككة يمنكككا اختبارىككككا نم طل كككات  ظريككككة وافتراالكككات جككككا
  للت ن  ما صحت،ا.

قما التسكاؤالت ف،كي شكنل مكا قشكنال الارالكية ولنكا بصكية قخكر ت فاكي حكيا ت طكو  الارالكية علكأ 
اتجككاح محكك   لتاسككير الظككاىرةت نكك ا يتو كك  الباحككث وجككو  عال ككة بككيا مسككتو  تعلككيم الاككر  وطري ككة اسككتجابتي 

بة الاككككر  للخبكككر التلا يككككو ي السككككلبية قو لإلعكككالات قو الخبككككر التلا يككككو يت وبالتكككالي ف،ككككو ياسككككر مبككك ييًا اسككككتجا
اإليجابيكة بمسكتو  تعليمككيت قمكا التسككاؤل فيك تي بصكي ة سككؤال محك    وامككي مكا عال كة مسككتو  التعلكيم بطري ككة 

 استجابة الار  للخبر التلا يو ي.

ويشككككترط فككككي الاككككري العلمككككي قا يح ككككق شككككروطًا ع يكككك ةت م ،ككككا ارتباطككككي بككككالتراث المعرفككككي لمجككككال 
يجو  قا ي تي الباحث بتاسير السلوإ اإل سكا ي مكا خكالل مجكال معرفكي آخكرت نك ا ي خك   اختصاصيت فال

بتاسكككير افتراالكككي للسكككلوإ بالسكككحر مككك اًلت قو بال يبيككككاتت وقا ينكككوا الاكككري قو التسكككاؤل علكككأ  رجكككة مككككا 
 الوالو  واإليجا  و ابلية االختبار.

ام بحملكككة  عال يكككة تجاريكككةت قو فاألخصكككايي االجتمكككاعي الككك   يعكككالض موالكككوع نيايكككة تككك  ر الكككرق  العككك
بحملككة  عالميككة سياسككية ويحككاول تاسككير اخككتالف قشككنال اسككتجابة الجم،ككور لتلككإ الحملككةت يجكك   اسككي قمككام 
مجموعكة مكا االفتراالككات األوليكة التككي ال يسكتطي  الجكك م بك   م ،ككات ف ك  تعككو  قشكنال اسككتجابة الكرق  العككام 
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فتكككي وع ايككك ح ال ي يكككةت و ككك  يعكككو   لكككإ  لكككأ تالكككارب،ا مكككك  لت كككا ي الحملكككة اإلعال يكككة قو اإلعالميكككة مككك    ا
مصالحي ال ريبة والبعي ةت و ك  يعكو  األمكر  لكأ مسكتويات الكوعي واإل راإ التكي يتصكف ب،كا قفكرا  الجم،كورت 
و كك  يعككو   لككأ ايككر  لككإ مككا العوامككل. وفككي نككل بحككث علككأ األخصككايي االجتمككاعي قا يصككود افتراالككاتي 

 ا ما تحليل الظاىرة الم روسة والتعرف علأ قسباب،ا والعوامل المؤ ية  لي،ا.ب  ةت قو تساؤالتي حتأ يتمن

 تحديد مجال الدراسة: -د 

 يح   الباحث مجال  راستي عبر مجاالت عّ ة ىي:

 المجال المنا ي   -

 المجال البشر  السنا ي -

 المجال ال ما ي -

 :المجال المكاني

ا ال راسةت ن ا في ص  بي عا ة الح و  المنا ية التي ت طي،
  ول م ي ة  مشقت قو محافظة الر ةت قو ريف الال  ية قو 
ايرىا.. و   ينوا المجال المنا ي مح  ًا في مو   واح  
قوع ة موا  . ويرتبط  لإ بم   ا تشار الظاىرة الم روسةت قو 

قو تبعًا لحجم عمل الجماعةت وطبيعة  الموالوع الم رو .
اتجاىات المواط يا  حو  الية ا تشارىا عبر المناات فتحليل 

لل راسة مرتبطًا سياسية في  ولة مات يجعل المجال المنا ي 
   فلا نا ت بمعالجت،اتبمستو  ال الية التي ي خ  الباحث 

فالمجال المنا ي ي تي علأ مسكتو  ال ولكة قيالكًات قمكا   ا نا كت  علأ مستو  ال ولة عمومًات المشنلة
علككأ مسكتو  شككريحة معي ككةت فمكا الطبيعككي قا يكك تي المجككال المشكنلة علككأ مسككتو  منكاا محكك  ت قو 

بحكك و  المجكككال المكككرتبط بالظكككاىرة. وفكككي الكككو   لككإ ت ككك  علكككأ عكككاتق األخصكككايي االجتمكككاعي م،مكككة 
تح يكك  المجككال المنككا ي ل راسككتي مككا خككالل تح يكك  الموا كك  التككي ت تشككر في،ككا الظككاىرة الم روسككةت قو 

  .الموا   التي ي تشر في،ا الموالوع الم رو 
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 :المجال البشري السكاني

يسككككتخ م المجككككال البشككككر  السككككنا ي قيالككككًا لل اللككككة علككككأ مجموعككككة 
األفكككرا  المع يكككيا بال راسكككةت فكككل ا نا كككت الظكككاىرة الم روسكككة تخكككو 
مجموعككككة تالميكككك  المرحلككككة االبت اييككككة مكككك اًلت فككككلا المجككككال البشككككر  
للبحكككث يخكككو ىككك ح الايكككة  وا ايرىكككات وا  ا نا كككت الظكككاىرة تتعلكككق 

 راسككة سككينوا ىكك ح الايككة  وا ايرىككات بايككات الشككباو فككلا مجككال ال
قو السكككنا ي يخكككو مجموعككككة  و ككك  ينكككوا مجكككال البحكككث البشكككر ت

السكككككككناا ال كككككككا ميا مكككككككا  حككككككك   الم كككككككاطق قو األ كككككككاليم األخكككككككر ت 
  والمست ريا في ى ح الم ي ة قو تلإ للتعرف علأ قشنال تنيا،م

أ  حكككو مككا األ حككا  بايكككة و رجككة تاككاعل،م مككك  المحككيط. فنككل ظككاىرة مكككا الظككواىر تتصككل علكك تاالجتمككاعي
مح  ة ما السناا ال يا يتم تص يا،م عا ة وفق معايير ع يك ةت م ،كا بحسكو فيكات األعمكارت قو مسكتويات 
التعلككككيمت قو قمككككانا اإل امككككةت قو قمككككانا الككككوال ةت قو مسككككتويات الكككك خلت وايرىككككا الن يككككر. وعلككككأ األخصككككايي 

تح ي  المجكال البشكر  والسكنا ي لبح كي ب يكة تح يكق االجتماعي في نل  راسة ي وم ب،ا قا ينوا  ا رًا علأ 
 البط قفالل لعي ة بح ي.

 :المجال الزماني

ي صكك  بككي عككا ة تح يكك  المجككال الكك   تككتم ال راسككة خاللككيت ف تككايض 
البحكككوث مرىو كككة ب ما ،كككات ومكككا تنشكككف ع كككي ال راسكككات فكككي  مكككا 
محكك    كك  يختلكككف تمامككًا فكككي  مككا آخكككرت فككالت ير يعككك  مككا قبكككر  

التككي تصككف الوا كك  االجتمككاعيت لكك لإ علككأ األخصككايي  السككمات
نكك ا ي كول قا ىكك ح ال راسكة تمككت  تح يك  المجكال ال مككا ي للبحكثت

ت قو فككي 1991ت قو فككي الشكك،ر الرابكك  مككا عككام 1991فككي عككام 
مكككك اًلت وبكككك لإ  1991ال ككككا ي عشككككر مككككا قيلككككول مككككا عككككام  اليككككوم

برا  ال تايض  يستطي  األخصايي االجتماعي رص  الوا     علأ وا 
ال   تمت ال راسة فييت فل ا ق  م باحث آخكر علكأ  جكرا   راسكة مشكاب،ةت وحصكل علكأ  ق ،ا م رو ة بال ما
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 تككككايض مختلاككككة نككككاا فككككي م كككك ورح توالككككي  الاككككروقت وم كككك ار الت يككككر الحاصككككل. نكككك لإ يسككككتطي  األخصككككايي 
متعل كككة بالمجكككال االجتمكككاعي تح يككك  البر كككامض ال م كككي ل راسكككتي مكككا خكككالل توالكككي  التاالكككيالت المختلاكككة ال

ال مكككا ي ل راسكككتي. فكككلجرا  ال راسكككات االجتماعيكككة لتع يككك  العمكككل السكككياحي وتع يككك  ىككك ا ال طكككاع مكككا ال شكككاط 
اإل تكككاجي يتطلكككو قا ينكككوا مجكككال البحكككث مرتبطكككًا بمواسكككم السكككياحة  وا ايرىكككا مكككا المواسكككمت وال راسكككات 

و  الكية مكا ال الكايا يتطلكو قا ينكوا المع ية باستطالعات الرق  العام  حو مشنلة ما المشكنالتت قو  حك
ال فككال فايكك ة مككا البحككث   ا مالككأ علككأ الحكك ث فتككرة مككا  المجككال ال مككا ي مراف ككًا للحكك ثت قو  ريبككًا م ككيت وا 
ال ما جعلتي بعي ًا عا مشاعر ال ا  وقحاسيس،م. ل لإ علأ األخصايي االجتماعي قا يعمل علكأ تح يك  

  راسة وقى اف،ات واايات،ا.المجال ال ما ي ل راستي تبعًا ل وعية ال

 تصميم قائمة االستبيان أو أداة الدراسة: -ه 

يعكككككك  تصككككككميم  ايمككككككة االسككككككتبياا قو ق اة ال راسككككككة مرحلككككككة 
قساسية ما مراحل البحث الميك ا ي  ظكرًا العتمكا  التحليكل 
االجتمككاعي واسككتخالو ال تككايض فككي المراحككل التاليككة علككأ 

ت تخككو البحككث مككا ت  مككي االسككتمارة مككا بيا ككات ومعلومككا
وت،م الباح يا. وتختلف ال واع  المتبعة فكي تصكميم  ايمكة 

  االستبياا عا ال واع  المتبعة في تصميم بطا ات 

لبحكككوث تحليكككل المالكككموات وتتاكككق مع،كككا فكككي قمكككورت قمكككا ال واعككك  المشكككترنة بكككيا تصكككميم  بال سكككبةالتحليكككل 
معلومككاتت ق  جعكككل المؤشكككرات النيايكككة وتصكككميم بطا كككات التحليكككل فتتم ككل فكككي محاولكككة تنمكككيم ال االسككتبياات

 ابلكة لل يككا  النمككيت فالمعككايير التكي تحنككم تصككميم بطا ككات التحليككل تحنكم قيالككًا تصككميم اسككتبيا ات الت ريككر 
العلميت ما حيث  وعية البيا اتت وقشنال األسكيلة المطروحكة وقسكلوو التو يكقت والتعكرف علكأ طكرق تاريكة 

 عتبارات التي سبق شرح،ا.البيا ات واير  لإ ما المعايير واال

ويككرتبط األخصككايي االجتمككاعي ع كك ما ي ككوم بتصككميم  ايمككة االسككتبياا قو بطا ككات تحليككل المالككموا 
باالفتراالكككات الرييسكككية التكككي تسكككّير بح كككيت وتككك تي قسكككيلة االسكككتبياا قو عباراتكككي لتتكككرجم االفتراالكككات الماّسكككرة 

صك يف العلمكيت والتبويكوت ورسكم الجك اول اإلحصكايية للظاىرة الم روسة  لأ قسيلة محك  ة ت بكل  جابات،كا الت
ب ية رص  قبعا  الظاىرة والبط مت يرات،ا والتعرف علأ ما ىكو قساسكي في،كا ومكا ىكو  كا و . م كال  لكإ قا 
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الباحككث الرااككو فكككي التح ككق قو التعكككرف علككأ صككحة االفتكككراي ال ايككل بككك ا ى ككاإ  مككة عال كككة بككيا ظكككاىرة 
ى ت،م للتلا يككوات فكلا عليكي قا يطككر  مجموعكة مكا األسككيلة التكي ترمككي التك خيا بكيا األطاككال ومسكتو  مشكا

 لكككأ التعكككرف علكككأ ممارسكككة الطاكككل للتككك خيا ومسكككتواىا وحجم،كككات والتعكككرف علكككأ مسكككتو  متابعتكككي للبكككرامض 
 التلا يو ية و وعيت،ا ومصا رىا.

التكي  وع  ما يري  األخصايي قا يتح كق مكا صكحة افتراالكات قخكر  عليكي قا يالك  مجمكوع األسكيلة
تالما لي التعرف علأ االفتراي الرييسيت و   يسكتخ م مكا قجكل  لكإ سكؤال واحك ت و ك  يسكتخ م مجموعكة 
مككا األسككيلةت باإلالككافة  لككأ مجموعككة األسككيلة التككي ترصكك  ا تشككار الظككاىرة الم روسككة قو عكك م ا تشككارىا فككي 

ا التكي تعك  األسكا  فكي جمك  الوسط المع ي. وما المجموع النلي لألسيلة المطروحة تتنوا  ايمة االستبيا
 البيا اتت واألسا  المعرفي ال   تب أ عليي ال راسة.
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 لخالصةا

 خ  عمليات تصميم البحث في مجال علم االجتماع اإلعالمي قشنااًل ع ي ةت وتختلف باختالف  وعية ت
التي تح   ىوية البحث البحوث ومالامي ،ات اير ق ،ا تشترإ فيما بي ،ا بجملة ما الخطوات العامة 

وطبيعتي المستم ة ما  راسات علم االجتماعت وتتم ل ى ح الخطوات بتح ي  مشنلة البحث التي تع  
الرني ة األساسية للعمل العلميت وعلأ   ر ما ت تي مشنلة البحث واالحة ومح  ة علأ   ر ما ت تي 

حلة صيااة األى اف لتجس  ما يتطل  الخطوات الالح ة يسيرة ومالمو ة ال جا  ب سبة عاليةت وت تي مر 
 ليي الباحث ما  تايض يمنا التوصل  لي،ا في  راستيت علأ المستوييا ال ظر  والتحليلي ما ج،ة وعلأ 
المستو  العملي والتطبي ي ما ج،ة  ا يةت فاي حيا ترتبط األى اف العلمية بالتراث المعرفي للمجال 

ترص  قبعا  المشنلة وطرق معالجت،ات نما تشنل فراليات العرفيت فلا ما ش ا األى اف العملية قا 
البحث األساسية قو تساؤالتي الخطوة التي تساع  الباحث في ترجمة المشنلة بجا بي،ا المعرفي والعملي 
 لأ صية  ابلة لالختبار والتح ق المي ا ي ما خالل الاراليات قو التساؤالت التي ي  م،ات وفي مرحلة 

ما تح ي  مجاالت ال راسةت وتصميم ق وات،ا وفق ما ىو متعارف عليي في علم الح ة ال ب  للباحث 
 االجتماع العام.
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 تمارين

 اإلجابة الصحيحة:اختر 
ما األى اف العلمية التي يسعأ  لي،ا الباحث ما  راستي وت ريكرح العلمكي فكي مجكال علكم االجتمكاع  -1

 اإلعالمي:
A. المع ية ببح ي. معالجة المشنالت التي تعا ي م ،ا الشراي  االجتماعية 
B. مشنلة.وال  حلول عملية تساع  الج،ات المع ية في التص   لت اعيات ال 
C. .التح ق ما صحة م والت  ظرية عالج،ا باح وا آخروا في ظروف مختلاة 

 
 Cالصحيحة اإلجابة 

 
 ما عال ة فراليات البحث بتساؤالتي الرييسية: -2
A. .تعتم  تساؤالت البحث علأ فرالياتي التي تشنل األسا  في ال راسة 
B. .تساؤالت البحث ىي فرالياتي  اس،ا ولنا بصي ة قخر  مختلاة 
C.  التي ألا ى ح ىي قسا  ال راسة.تعتم  فراليات البحث علأ تساؤ 

 
 Bالصحيحة اإلجابة 

 
 بطا ات التحليل ق اة قساسية ما ق وات جم  البيا ات وىي تستخ م في حاالت ن يرة قىم،ا: -3

A. .راسة محتو  ما ة االتصال  
B. .استطالعات الرق  العام 
C. .تحليل تجارو  عالمية مح  ة 

 

 Aالصحيحة اإلجابة 
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تعد الخطوات األساسية التي يستخدمها علم االجتماع العام في تنفيذ بحوثه االجتماعية هي 
نفسها التي يستخدمها علم االجتماع اإلعالمي في تنفيذ بحوثه أيضًا مع األخذ باالعتبار خصوصية 

التي يتناولها، ويأخذ بتحليلها، وتتمثل هذه الخطوات بتحديد مجتمع الدراسة، وعينة البحث،  المواضيع
عداد التقرير العلمي النهائي للدراسة.  وطرق جمع البيانات، والتحليل اإلحصائي للبيانات، وا 

 تحديد مجتمع البحث األصلي واختيار عينة الدراسة:  -1

ية طرقًا متعددة في يعتمد الباحثون في العلوم االجتماع
جمع البيانات، وتبويبها، وتحليلها. ويلجؤون في معظم 
الحاالت إلى اختيار عينات من السكان والشرائح 
االجتماعية لالعتماد عليها في جمع البينات المطلوبة 
نظرًا لتعذر إمكانية جمع البينات من إجمالي السكان. 

تجاهات فالباحث الراغب في إجراء دراسة اجتماعية عن ا
الشباب نحو صحيفة معينة من الصحف، ال يستطيع أن 
يقوم بجمع البينات المطلوبة من كل الشباب المشمولين 
في البحث، ألسباب كثيرة منها سعة انتشار الظاهرة، 
وغياب إمكانية حصر الشباب، لذلك يلجأ األخصائيون 

  االجتماعيون إلى اختيار عينة منهم وفق قواعد وأسس 

ويعتمد الباحثون من  ة في العلوم االجتماعية بحيث تكون عينة البحث ممثلة للمجتمع األصلي.متداول
أجل ذلك طرقًا متعددة، ووسائل متنوعة منها الطريقة العشوائية، ومنها العينة الطبقية، ومنها العينة 

 المقصودة، ومنها العينة العشوائية المقصودة، ومنها طرق أخرى أيضًا.

ث ذات األهداف العملية الرامية إلى معالجة أية مشكلة، أو أية ظاهرة أن تكون عينة وتقضي البحو 
( من السكان، وبين 111111(، أو )11111( مقابل كل )1البحث ممثلة للمجتمع األصلي بين )

( من إجمالي السكان. ويعود هذا التباين في نسب التمثيل إلى تباين إمكانيات %11( أو )11%)
نوع أهداف البحوث، فالدراسات التي تقوم بها مؤسسات رسمية معنية بتطوير الواقع وتحسينه الباحثين، وت

تستطيع توظيف اإلمكانات الكبيرة في بحوثها، وبحكم األهمية العلمية والتطبيقية لدراساتها يمكن أن تأتي 

 تنفيذ البحوث االجتماعية في مجال علم االجتماع اإلعالمي  الخامسةالوحدة التعليمية 
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ردي التي تقوم بها مجموعة عينة أبحاثها ممثلة للمجتمع األصلي تمثياًل عاليًا. أما البحوث ذات الطابع الف
من الباحثين إلعداد رسائل تخّرج جامعية، أو رسائل الماجستير والدكتوراه، ونظرًا لكون إجراء البحوث يتم 

 على النفقات الخاصة للطلبة فإن اختيار عينات الدراسة الشمولية غالبًا ما يوصف بالمحدودية.

ق المعايير اإلحصائية المتعارف عليها في غير أن الطريقة العلمية الختيار حجم العينة، وف
 البحوث االجتماعية تعتمد على تطبيق القاعدة اإلحصائية اآلتية:

 

 حيث تدل الرموز الواردة على ما يأتي:
 

P=0.5   1.1يفضل أن تكون قيمتها  1و 1نسبة تتراوح بين 
A=0.05 نسبة الخطأ المسموح بها 

R=1  1و 1..1ستبيانات قيمتها بين نسبة االستجابات المسموحة في اال 
 ويجب أن تكون أقرب للواحد

N  ( 5131عدد أفراد المجتمع المدروس وهو لدينا) 
Z=1.96 ( 51الدرجة المعيارية عند مجال ثقة%) 

Z= 2.56 ( 55الدرجة المعيارية عند مجال ثقة%) 
 

صلي يتمثل في وينطبق األمر بشكل مختلف بالنسبة لبحوث تحليل المضمون، فمجتمع البحث األ
مجموعة الوثائق التي يراد تحليلها، كأن تكون مجموعة مقاالت اجتماعية أو سياسية أو فكرية لباحث 
محدد، أو مجموعة أخبار، أو تقارير صحفية، أو تقارير سياسية تصدرها مؤسسات معنية، وفي هذه 

لوثائق ذات الصلة، ثم يأخذ الحالة ال بد للباحث أن يحدد مجتمع البحث األصلي الذي يتمثل بمجموع ا
باختيار عينة ممثلة له وفق ما هو متعارف عليه في كتب اإلحصاء، كأن يتم تصنيف المواد بحسب 
التاريخ، أو بحسب المؤلف، أو بحسب الجهة التي تصدر المادة الصحفية أو العلمية، ثم يتم اختيار عينة 

أحيانًا اإلطار المرجعي لعينة البحث، ويمكن  ممثلة على أساس التصنيف المشار إليه، ويمكن أن يسمى
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أن يكون مجتمع البحث أيضًا مجموعة األفالم السينمائية أو الوثائقية، أو االجتماعية والسياسية أو 
مجموعة مسلسالت الدراما التي يتم عرضها في التلفزيون، وكذلك البرامج السياسية واإلخبارية وغير ذلك 

لحديثة، وفي كل الحاالت يعد التصنيف هو المدخل األساسي الختيار مما تنتجه وسائل االتصال ا
 عينات الدراسة فيما بعد وفق معايير متداولة في العلوم اإلحصائية.

 جمع البيانات:  -2

يمكن التمييز بين أنواع مختلفة للبيانات التي يستخدمها الباحث في دراسته، منها البيانات النظرية 
دراسات السابقة، والتي يتم جمعها وتحليلها بطريقة البطاقات المكتبية، ومنها المستمدة من الكتب وال

البيانات الكمية التي يتم الحصول عليها باستخدام االستبيان والمقابالت، وهدفها توثيق العالقة بين 
 وع.المتغيرات، ومنها البيانات النوعية التي يراد منها الوصول إلى رؤية واضحة، أو فهم أوسع للموض

 البيانات النظرية واستخدام البطاقات المكتبية:  -أ

يعتمد الباحث في هذه الطريقة على القراءة ومراجعة الدراسة السابقة المعنية بموضوع البحث 
بالدرجة األولى، وفي غضون ذلك يمكن له انتقاء األفكار التي من شأنها أن تغني دراسته، ويقوم بتدوينها 

ة، على أن يذكر في رأس كل بطاقة المرجع المعتمد فيها، والفكرة األساسية، في بطاقات مكتبية مخصص
ويمكن أن يأتي المدون حرفيًا موثقًا بين قوسين صغيرين، ويمكن أن يأتي ملخصًا لفكرة، على أن تتضمن 

ب البطاقة ما يفيد بأن المدون نصًا مقتبسًا أو فكرة مقتبسة من نص، وفي مقدور الباحث أن يقوم بترتي
 البطاقات بحسب ترتيب موقعها في سياق بحثه وفق المخطط المعتمد لدراسته.

 البيانات الكيفية:  -ب

يختلف هذا النوع من البيانات عن النوعين السابقين في كونه يرتبط بالرؤى والفهم الذي يحققه 
موضوعًا تعد  الباحث، وبخاصة عندما يأخذ الباحث بمعالجة موضوع جديد بالنسبة له، أو أنه يتناول

الدراسات السابقة بشأنه قليلة للغاية، وال يمكن االعتماد عليها بالشكل الكافي، فالبيانات من هذا النوع 
تساعد الباحث في تكوين رؤى وتصورات تمده بالقدرة على تكوين األطر المنهجية لتحليل الظاهرة تحلياًل 

، وجعلها في أبواب وأنواع وأصناف، فإذا أقدم كميًا، فهي تساعده في تصنيف معطيات الواقع الميداني
الباحث على جمع البيانات الكمية لظاهرة اجتماعية منتشرة في المجتمع المدروس، وكان قد تناول ذلك 
بدراسة كيفية استطاع أن يصنف خصائص الواقع في دراسة بما ينسجم مع خصائصه في الواقع، فتأتي 
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ة كبيرة، ومن مخاطر تجاوز هذه المرحلة، وبخاصة مع عدم معرفته دراسته الكمية قريبة من الواقع بدرج
بخصائص الواقع الذي يأخذ بدراسته، فإن االستبيان الذي يعتمده لدراسة المؤشرات الكمية يأتي غير 

 منسجمًا مع الواقع الفعلي، فتأتي البيانات منحرفة عن وسطها السائد، وفيها قدر كبير من التضليل.

مكن ذكره في هذا السياق لجوء الباحث إلى دراسة مستويات المعيشة في وسط اجتماعي والمثال الذي ي
وصلتها بمتابعته لبرامج التلفزيون، فهو قد ال يعرف مكونات هذا المفهوم في الوسط االجتماعي الجديد 

يقي بالنسبة إليه، فقد يفترض مسبقًا أن متوسط الدخول على قدر معين، فإذا كان متوسط الدخل الحق
ذا كان متوسط الدخل  أعلى مما كان متوقعًا جاء معظم أفراد العينة في مستوى معيشي منخفض، وا 
الحقيقي أقل من تقديره دلت نتائج أبحاثه على أن مستويات المعيشة مرتفعة، األمر الذي يعني في 

حاث الكيفية التي الحالتين أن نتائجه غير دقيقة، ويقود ذلك إلى ضرورة أن يجري الباحث جملة من األب
يراد منها تصويب تصوراته للواقع بما ينسجم مع الواقع، والبيانات من هذا النوع ليست كمية بالمعنى 
الدقيق، إنما هي كيفية تتعلق بأشكال فهم الواقع ومستوياته، على أن يتمكن بعد ذلك من تحديد المؤشرات 

 لشكل الذي يعكس الواقع فعاًل.الكمية التي يستطيع من خاللها قياس مستوى المعيشة با

 البيانات الكمية الميدانية:   -ج

يعتمد معظم الباحثين في علم االجتماع 
على االستبيان )أو االستمارة( لجمع البيانات 
الكمية والميدانية التي يتم جمعها من الواقع، وقد 
تستخدم المقابلة والمالحظة أيضًا، لكن 

على البيانات االستبيان أكثر انتشارًا للحصول 
الكمية التي تساعد في تكوين الجداول 
اإلحصائية، وتسهم في توضيح العالقة بين 

  المتغيرات.

وتستلزم عملية جمع البيانات الميدانية من الباحث القيام بتحديد الوسائل المناسبة لجمع البيانات 
يث يتوقف اختيار وتحديد نوع وسيلة جمع البيانات الميدانية على طبيعة الظاهرة المراد الالزمة للبحث ح

دراستها، وعلى طبيعة المبحوثين، وعلى طبيعة البيانات التي نرغب الحصول عليها. فمن المعلوم أن لنوع 
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وصل إليها. ويمكن الوسيلة التي نختارها لجمع البيانات أثرًا على تكاليف الدراسة ودقة النتائج التي نت
للطالب الباحث عند القيام باختيار وتحديد وسائل جمع البيانات االستعانة بذوي الخبرة في وسائل جمع 
البيانات، أو الرجوع إلى البحوث السابقة المشابهة لبحثه أو القريبة منه لالطالع على وسائل جمع 

قًا مع موضوع بحثه. وقد يستخدم الباحث وسيلة البيانات التي استخدمت فيها الختيار أفضلها وأكثرها تواف
واحدة لجمع البيانات أو أكثر، وقد يعتمد على معظمها، ومن أكثر وسائل جمع البيانات الميدانية 

 استخدامًا نذكر المالحظة، المقابلة، واالستمارة.

يب في العلوم وتعد المالحظة من الوسائل الهامة لجمع البيانات الميدانية، فهي إحدى ركائز التجر 
االجتماعية، وتستخدم في كّل البحوث العلمية ذات التوجه الميداني، وهي عملية معقدة تستند على 
فرضية نظرية علمية، وتتطلب من الباحث تخطيطًا واعيًا، وتقوم على أساس اختيار الباحث المقصود 

ن ووقت محدد بإمعان ودقة لبعض الجوانب الهامة للظاهرة قيد الدراسة بغية مالحظتها في موقف معي
للوصول إلى نتائج ذات قيمة علمية، كما أن لها أنواعًا عديدة منها: المالحظة العفوية، المالحظة 

 العلمية، المالحظة بالمشاركة، المالحظة من دون مشاركة، المالحظة الحقلية، المالحظة المخبرية.

 تحليل البيانات . 3

يانات اإلحصائية التي تم استخالصها في جداول محددة يأخذ الباحث االجتماعي بتحليل الب
وواضحة من خالل جملة من الخطوات األساسية التي يأتي في مقدمتها التحليل اإلحصائي، ثم التحليل 

 االجتماعي.

  يعمل الباحث في مرحلة التحليل اإلحصائي للبيانات المدروسة من خالل الجداول المستخلصة
التشتت في التوزع اإلحصائي على مستوى كل فئة من الفئات على إظهار مواطن التركز و 

المدروسة، ومقارنتها مع الفئة األخرى، )كأن تكون فئة الذكور وفئة اإلناث مثاًل(، ومن األفضل 
معرفة المتوسط اإلحصائي لالتجاه العام، ضمن كل فئة، وعلى مستوى مجموع الفئات، أما 

عارف عليها في اإلحصاء، وغالبًا ما تتم المقارنة بين المتوسط فيتم حسابه وفق القواعد المت
 التي يتضمنها الجدول اإلحصائي.المتوسطات اإلحصائية لمجموعات الدراسة 

  يعتمد الباحث في دراسته للمقارنة بين متوسطات المجموعات المدروسة، )كأن يكون متوسط اتجاه
( على % 11افقة عند اإلناث بنسبة ، بمقابل متوسط اتجاه المو % 51الذكور بالموافقة بنسبة 
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تحليل الفروق اإلحصائية بين المتوسطات بالرجوع إلى ما تقدمه التقانات اإلحصائية في هذا 
المجال. مثل ُمعاِمل التوافق لبيرسون، ومعامل مربع كاي، ومعامل فاي وغيرها بحسب طبيعة 

 البيانات المتداولة.
 ين المتغيرين إحصائيًا ويدلل ما إذا كانت العالقة دالة بعد أن يكشف الباحث عن طبيعة العالقة ب

إحصائيًا أو غير دالة، عليه أن يقدم تفسيرًا علميًا لهذه النتيجة، ومدى ارتباطها بالفرضيات 
األساسية التي اعتمدها في بداية بحثه، أو مقدار إجابتها على التساؤل الرئيسي الذي بدأ به بحثه، 

ًا مدى توافق النتيجة التي توصل إليها مع الفرضية األساسية التي وعلى الباحث أن يظهر أيض
اعتمدها في بداية بحثه، فهل جاءت نتائج الدراسة لتؤكد صحة الفرضية أم جاءت لتؤكد خطأ هذه 

 الفرضية.
  من المناسب أيضًا ضرورة أن يشير الباحث إلى أن هذه النتيجة جاءت متوافقة مع نتائج أبحاث

وضوع ذاته، أم أنها جاءت مخالفة لها، وما هو تفسير الباحث ألوجه التقارب أخرى عالجت الم
والتباعد بين النتائج، األمر الذي يجعل الباحث يربط نتائج بحثه بالتراث النظري لعلم االجتماع، 

 وعدم االكتفاء بعرض النتائج وحسب، األمر الذي يعزز موقع الدراسة بين الدراسات األخرى.
 طات البيانية، واألشكال التوضيحية إلبراز أوجه المقارنة بين جوانب ظاهرة من تستخدم المخط

الظواهر، أو المقارنة بين توزع أفراد العينة على قطاعات مختلفة، كمستويات التعليم، أو فئات 
األعمار، أو أبواب المهن الرئيسية، أو غير ذلك من التصنيفات المعتمدة في الدراسات 

 االجتماعية.

 صياغة التقرير العلمي:  -4

ال تختلف صياغة التقرير العلمي عن 
التقرير الدوري الذي سبق الحديث عنه غير 
أنه ال بد أن يراعي الباحث مالحظتين 

 ضروريتين: 

أن يربط التقرير نتائج الدراسة بمقدماتها، 
  فعالوة على ما ورد في التقرير الدوري ال بد 
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استه إلى صحة االفتراضات التي انطلق منها أو خطأ هذه أن يشير في نهاية در للباحث من 
االفتراضات، وال ترتبط قيمة البحث بما إذا كانت هذه االفتراضات صحيحة أو خاطئة، ألن هدف البحث 
هو االختبار، فإذا ما الحظ الباحث صحة االفتراضات التي انطلق منها وجب أن يوضح ذلك ويربطه 

لى الدراسات بالتراث النظري للمعرفة، وبا لتراث النظري للعلم، ويشير إلى الدراسات التي توافق نتائجه، وا 
 التي خلصت إلى نتائج مغايرة تمامًا.

جراءات عملية يمكن أن تساعد أصحاب  إن اجتهاد الباحث في ترجمة نتائج بحثه إلى اقتراحات وا 
تحليلها. ومن خالل هذه  القرار على تجاوز المشكالت التي تصدى لها التقرير، وعمل الباحث على

االقتراحات يستطيع األخصائي االجتماعي أن يشارك في عملية اتخاذ القرار بشكل فعال، ويكون في 
مقدوره أن يشارك بالفعل في عملية التطوير االقتصادي واالجتماعي والمعيشي لألفراد المشمولين 

 بالدراسة.

عملية اتخاذ القرار وفي توضيح مجموعة  وبذلك يكون األخصائي االجتماعي قد شارك بالفعل في
من المسائل االجتماعية واالقتصادية الخاصة التي تهم الرأي العام، وتهم السياسيين المعنيين بإدارة 
المجتمع والدولة، في هذا األمر الذي يجعل أصحاب القرار بالنسبة إلى الجماعة على علم ودراية 

جعل إدارتهم لها لما فيه مصلحتهم يسيرة المنال، ويقدم بأوضاع المشكلة المدروسة، األمر الذي ي
 ألصحاب القرار البيانات الصحيحة التي تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة للجماعة ولمصالح أفرادها.
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 الخالصة

تأخذ عمليات تنفيذ البحوث في مجال علم االجتماع اإلعالمي الخطوات نفسها المتداولة في علم 
، وتبدأ بتحديد مجتمع البحث الميداني، واختيار عينة الدراسة، وهو أمر يختلف من االجتماع العام

موضوع إلى آخر، ومن دراسة إلى غيرها، ففي دراسات تحليل المحتوى أو المضمون تشكل المادة 
اإلعالمية أو وسيلة االتصال مجتمع البحث األصلي نفسه، بينما تكون الشرائح االجتماعية المستهدفة في 

لبحث هي مجتمع البحث األصلي في البحوث الكمية التي تهدف إلى تحليل اتجاهات الرأي العام، أو ا
تحليل مواقف على سبيل المثال، مع ضرورة األخذ باالعتبار مسألة التداخل الكبير بين الموضوعات، أما 

لى العلوم اإلحصائية ومستوى اختيار العينة فغالبًا ما يتم باالعتماد على معايير اختيار العينات بالرجوع إ
تمثيل العينة، وفي المرحلة الثالثة تشكل مرحلة جمع البيانات الخطوة الرئيسية التي يستطيع الباحث من 
خاللها توفير البيانات التي يحتاج لتحليلها ومناقشتها، وهي تتوزع إلى بيانات مكتبية، وبيانات كيفية، 

عداد النتائج وبيانات كمية، ولكل نوع من هذه البيان ات طرقه الخاصة في جمعها وتحليلها ومناقشتها وا 
 المتوقعة من البحث من خالل التقرير العلمي النهائي.
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 تمارين
 :اختر اإلجابة الصحيحة

 :يعتمد الباحث على البيانات ذات الطابع الكيفي والنوعي عندما يتطلع في دراسته إلى .1
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B. تحليل العالقة بين المتغيرات والوصول إلى صيغ رياضية لها     
C. تكوين رؤية جديدة للمشكلة المدروسة واستخالص فهم أوسع لها 

 

  C اإلجابة الصحيحة

    

يستخدم الباحثون في علم االجتماع اإلعالمي ُمعامل التوافق لبيرسون ومعامل مربع كاي في  .2
 :كثيرة منها حاالت

A. تحليل الفروق اإلحصائية في استجابات المبحوثين لمفردات االستبيان  
B. تحليل مضمون المقابالت النوعية  
C. وضع السياسات اإلعالمية المقترحة من الدراسات ذات الصلة 

 

  A اإلجابة الصحيحة

    

  :في العملية الجادة، تأتي قيمة النتائج التي يتوصل إليها الباحث من .3

  

A. دار برهنتها على صحة الفرضيات العلمية التي انطلق الباحث منهامق    
B. مقدار ارتباطها بالتراث المعرفي النظري لدراسات علم االجتماع اإلعالمي      
C. مقدار تطابقها مع الدراسات السابقة التي عالجت الموضوع ذاته 

 

 B  اإلجابة الصحيحة
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توصف القضايا اإلعالمية بصورة عامة بأنها ذات طابع كيفي ونوعي، يمكن إدراكها بالمالحظة 
كالفيزياء والكيمياء، غير أن  والمشاهدة، ويصعب قياسها كميًا كما هو الحال في ظواهر العلوم التطبيقية،

الباحثين في العلوم االجتماعية عامة دأبوا من فترة طويلة على تطوير وسائل فنية وتقنية تساعد في تكميم 
الظواهر وتحويلها إلى مظاهر كمية تسمح بالمقارنة والتحليل بين مكونات الظاهرة الواحدة، وبين مجموعة 

ريمون بودون من أكثر األعمال شهرة في هذا المجال، في حين الظواهر، وتعد أعمال الزار سفيلد و 
اتجهت أعمال العدد الكبير من علماء االجتماع نحو دراسة الظواهر االجتماعية في شموليتها على 
مستوى المجتمع، وحاولوا تقديم النظريات المفسرة للتغير االجتماعي بصورة عامة، على مستوى الكل 

 االجتماعي.

ثر تطورًا على المستوى العملي التطبيقي، وأقل أهمية على المستوى الغائي، اتجه وفي مرحلة أك
علماء االجتماع نحو تطوير المقاييس االجتماعية، ذلك أن تطبيق النماذج الرياضية بالمعنى الذي أراده 

على فيرهولست أو كوندرسيه ظهر وكأنه عصي على التطبيق دون المرور بمرحلة تبدو أنها أكثر أهمية 
المستوى التطبيقي تتعلق بعمليات القياس الكمي المبني على مؤشرات قابلة للقياس، وتحظى بمصداقية 
عالية بين الباحثين، وقد ظهر الميل قويًا بمسألة كيفية التعامل مع الظواهر االجتماعية ذات الطبيعة 

 لعشرين، وتعد مؤلفات الزارسفلدالكيفية وجعلها ذات بعد كمي الشغل الشاغل لعلماء االجتماع في القرن ا
(Paul Lazarsfeld)  في الواليات المتحدة األمريكية، وريمون بودون(Raymond Boudon ) في

فرنسا من أكثر المراجع شهرة في هذا المجال، ففي الوقت الذي اتجه فيه األول نحو تطوير وسائل 
هجية تحليل العالقة بين المتغيرات القياس، ورصد األبعاد الكمية للظاهرة أخذ الثاني بتطوير من

االجتماعية ورصد الصيغ الرياضية اإلحصائية التي تفيد الباحث، وتمكنه من تحقيق فهم أفضل للظاهرة 
 المدروسة.

 المراحل األساسية في تكميم المفاهيم النوعية: أواًل.

دركهايم من يأتي ما قدمه الزارسفلد بخصوص تكوين المؤشرات متممًا لما اتصفت به نظرية 
ثغرات حيث يتجه فعاًل نحو تطوير منهجية علمية لتكوين مجموعة المؤشرات المرتبطة بمفهوم معين، 
بحيث يمكن التعرف على حقيقة الواقع المعني من خالل التعرف على المؤشرات المرتبطة به، ومع أن 

ئق األشياء أو الوقائع من هذه المنهجية تصف التفكير اإلنساني عمومًا، حيث يستدل اإلنسان على حقا
خالل التعرف على مؤشراتها في كثير من األحيان. غير أن استخدام ذلك يأتي وفق أسس محددة، وفي 

 االجتماع اإلعالميمنهجية القياس وتحليل المؤشرات الكمية في علم   السادسةالوحدة التعليمية 
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دراسات علم االجتماع، يعود إلى الزارسفلد الذي أخذ بتطبيقها في دراسات عديدة تتصل بعملية االختيار 
اراتهم االستهالكية، وخياراتهم المفضلة لبرامج اإلذاعة، التي يقدم عليه األفراد، كاختياراتهم المهنية، وخي

وخياراتهم لممثليهم في النقابات وخياراتهم في العملية السياسية وغيرها، وقد بنى منهجيته على أسلوب 
تحويل المفاهيم األساسية إلى مؤشرات فرعية من خالل أربع خطوات أساسية يمكن إجمالها على الشكل 

 اآلتي:

 ثيل التصوري للمفهوم:( ـ التم1)

يعتمد الباحث في الخطوة األولى من الخطوات 
المعنية بتكوين المؤشرات على التصور القائم على 
محاولة اكتشاف خصائص محددة، وعناصر فرعية 
للمفهوم المدروس أو للحدث موضوع الدراسة. فإذا ما 
أراد باحث ما دراسة مفهوم االنسجام وقياسه بين 

ائف فإنه سرعان ما يتصور في خياله األفراد أو الطو 
مجموعة من األفراد يعيشون في وفاق مناسب، 
ويعملون مجتمعين لتحسين واقعهم، ويكرهوا العيش 
في مكان آخر. ويعرض ريمون بودون في هذا 
السياق لمسألة تقليدية من مسائل علم االجتماع 

  الصناعي، وهي مسألة تحديد مفهوم التنظيم وقياسه.

المقصود بالتحديد من مصطلحات التنظيم والتوجيه واإلدارة وغيرها. إنها تعابير تنطوي  فما هو
على سمات وخصائص تميز بعضها عن بعضها اآلخر. لقد ظهر مفهوم التنظيم كما يرى بودون عندما 
لوحظ أن مجموعة من العمال يمكن أن تنتج بصورة أفضل في ظروف محددة، ويمكن أن تتضاءل هذه 

جية في ظروف أخرى. وقد ارتبطت هذه الظروف على نحو ما بمفهوم التنظيم، ومنذ ذلك الحين اإلنتا
 يجتهد علماء االجتماع في تحديد هذا المفهوم ومحاولة إعطائه محتوى أكثر واقعية.
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 ( ـ تحديد نوعية المفهوم:2)

يعمل الباحث في إطار هذه المرحلة على تحديد 
األساسية، وتوضيح خصائص المفهوم وبيان عناصره 

جوانبه أو أبعاده. فإذا ما تناولنا مفهوم االنسجام الذي 
استخدمه الزارسفلد نجد أنه يقوم على بعدين، األول بعد 
ثقافي يقتضي تقارب القواعد والمبادئ وعدم تناقضها، 
واآلخر بعد شخصي يتصل بطبيعة العالقات القائمة بين 

نبين فرعيين أيضًا األفراد، ويستند البعد األخير على جا
هما البعد االتصالي الذي ينطوي على تبادل الرموز 
وتماثلها، والبعد المرتبط بمبادلة الممتلكات والخدمات. 

  ويجد ريمون بودون في سياق شرحه لهذه الخطوة أنها 

ياًل من بتحليل مركبات المفهوم المعني وبالتحليل وفق المظاهر واألبعاد، ويكمن استنباط ذلك تحلتكمن 
المفهوم العام الذي يشملها أو ماديًا من تركيب ارتباطها، فمفهوم الجودة مثاًل يرتبط بسرعة األداء ونوعية 
اإلنتاج معًا وليس بواحد منهما فقط، وعلى هذا األساس يمكن تصور أن المردود في المستوى الجيد هو 

 ضئيل من الهدر.وقت واحد مع قدر  المردود الذي يتصف بسرعة ونوعية جيدة في

 ( ـ انتخاب األدلة:3)

يستشهد الزارسفلد لتوضيح هذه الخطوة بعبارة منقولة عن وليم جيمس الذي يحاول شرح مفهوم 
"التأّن" عند اإلنسان، فعندما نقول عن إنسان ما بأنه متأّن، فذاك يعني أنه يقوم بعمليات تأمين، وال يراهن 

إلى مشروع وهو مغمض العينين. األمر الذي يجعل كلمة  بكل ما معه على حصان واحد، وال يندفع
"متأن" تعبير عن سمة مشتركة تصف هذا اإلنسان في أعماله المختلفة، والطريقة التي يعتمدها وليم 
جيمس هي االنتقال من صورة إلى مجموعة أدلة تثيرها في الذهن مباشرة تجربة الحياة اليومية. وعلى هذا 

 ان معروف عنه بأنه متأن أن يعمل خالف ما يوصف به.فإننا ال نتوقع من إنس
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 ( ـ تكوين القرائن:4)

تكمن المرحلة األخيرة من المراحل التي يشرحها الزارسفلد لتحويل المفاهيم التحليلية إلى قرائن قابلة 
ذلك للقياس الكمي في عملية تحليل وتركيب أبعاد األدلة التي سبق شرحها. ويمكن أن يعتمد الباحث في 

على قرينة واحدة أو أكثر تبعًا لطبيعة المفهوم أو الدليل المدروس. ويستخدم ريمون بودون تعبير تكوين 
األدلة للداللة على هذه المرحلة، فمفهوم االستبداد مثاًل ينطوي على مجموعة من األبعاد التي يتم 

عليا، شجب تنمية "الذاتية" استنباطها بتحليل موضوعي، منها على سبيل المثال الخضوع لمبدأ سلطة 
 والتخيل الكبير، روح التهديم.

وفي سياق األدلة التي تساعد على قياس هذه األبعاد، أو الخصائص ال بد من صياغة قرائن 
فرعية لكل منها، ففي محاولة لقياس واحد منها فقط وهو البعد المتعلق بالخضوع لسلطة عليا يمكن اقتراح 

ئية على سبيل المثال "من ال يبدي إخالصًا وامتنانًا وتقديرًا لوالديه فهو قرائن متعددة أو أسس إجرا
محتقر"، و"الطاعة واالحترام هما أهم المزايا التي يجب تعليمهما للطفل"، و"كان على الجميع أن يؤمنوا 

 بقوة فوق طبيعة عالية"... الخ.

دركهايم وخاصة فيما  ويالحظ ريمون بودون أن هذه المنهجية ظهرت على نحو ما في أعمال
يتعلق باالنتحار، فالمسألة مرتبطة بترجمة تصور معين إلى متغير قابل للقياس، لذلك يتم اللجوء إلى 
صياغة األدلة، وتدرس العالقة اإلحصائية بعد ذلك بين كل دليل بشكل منفرد ومعدالت االنتحار. فإذا ما 

لتأكيد العالقة على نحو ما، ومثال ذلك العالقة بين  دلت هذه العالقة على ارتباط إيجابي كان ذلك كافياً 
الوضع األسري، أعزب أو متزوج، والسلوك االنتحاري. فالعازب، ولكونه أكثر حرية في تحديد نمط حياته 
وفق رغباته فهو أقل تعرضًا للضغوط االجتماعية، لذلك فهو أكثر أنانية. كذلك الحال بالنسبة إلى 

يشعر تجاهها بالمسؤولية االجتماعية واألخالقية، فهو تحت نظر المجتمع المتزوج الذي يعيل أسرة 
مباشرة، ويزداد األمر وضوحًا مع وجود األطفال، ويتناقص في غيابهم، فالضغوط االجتماعية التي تظهر 
أمام المتزوجين أكبر من الضغوط التي تظهر أمام الشباب غير المتزوجين، واإلحساس بالمسؤولية غالبًا 

 يدفع الفرد إلى االرتباط بالمجتمع أكثر.ما 

إن النقد الموجه لعلم االجتماع منذ فترة ليست بالقصيرة عدم قدرته على تقديم مقاييس موضوعية 
للقضايا التي يقوم بدراستها وتحليلها، ذلك أن دراساته توصف بالطابع الكيفي وتتدخل العوامل الذاتية في 

المقاييس المستخدمة بعدًا ذاتيًا وغير موضوعي في كثير من األحيان، عملية التقويم، األمر الذي يعطي 
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واألمثلة على ذلك كثيرة للغاية، فهل الحرية مفهوم قابل للقياس مثاًل، ومن هو اإلنسان الحر، وهل هو 
من يتصرف كما يشاء، وما عالقة الحرية بالمسؤولية، األمر الذي يقود أيضًا إلى البحث عن حرية 

القيود تحول دون وجود الحرية بالمعنى المطلق. إن الكثيرين يميلون إلى القول بأن مفهوم الحرية اإلرادة و 
 غير قابل للقياس العتبارات كثيرة أهمها أن هذا المفهوم غير محدد تمامًا بين الباحثين.

ويعد مفهوم الجمال أيضًا من المفاهيم التي يصعب قياسها الختالف معاييره بين الثقافات 
الشعوب وحتى بين األفراد، فما هو مظهر جمالي رفيع المستوى بالنسبة إلى فرد أو بالنسبة إلى مجموعة و 

ال يعد كذلك بالنسبة إلى مجموعة أخرى، األمر الذي ينفي إمكانية التوصل إلى معايير للجمال متفق 
اء في الشرق والغرب على حد عليها بين البشر كما هو الحال في المعايير العلمية التي يتفق بشأنها العلم

 سواء.

وفي الحالة االجتماعية، يعد مستوى المعيشة واحدًا من القضايا التي يصعب قياسها بالوسائل 
المباشرة أيضًا، فاختالف المواقع االجتماعية لألفراد واختالف تجاربهم وتصوراتهم للحياة وقيمهم الدينية 

ن إلى األشياء بقيم مختلفة، واألسرة التي تحظى بمستوى واالجتماعية والثقافية يجعلهم أيضًا ينظرو 
معيشي معين تعد من األسر التي تتمتع بمستوى معيشي جيد قياسًا إلى مؤشرات معينة، ولكنها تعد من 

 األسر الفقيرة قياسًا إلى معايير أخرى.
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 أنواع المقاييس االجتماعية: ثانياً.

ي دراسات علم االجتماع اإلعالمي بشكل خاص أنواع تنتشر في الدراسات االجتماعية عمومًا، وف
عديدة من المقاييس، منها ما هو معني بقياس العالقات االجتماعية التي تساعد في الكشف عن قادة 
الرأي في المجتمع، القادرين على توجيه الرأي العام والتأثير فيه، ومنها ما هو معني بقياس األوضاع 

 عة قنوات االتصال السائدة في المجتمع وطبيعتها.االجتماعية التي تكشف عن طبي

 مقاييس العالقات االجتماعية والكشف عن قادة الرأي:  -أ

توصف العالقات االجتماعية بين األفراد بصورة 
عامة بالتدرج، فقد توصف بأنها ضعيفة أو معتدلة 
أو قوية، تبعًا لدرجة التفاعل بين األفراد، وغالبًا ما 

عالقة في ضوء عالقات األفراد يتم تقييم هذه ال
والجماعات ببعضهم بعضًا، فقد تعد العالقة بين 
شخصين )أ و ب( قوية قياسًا إلى العالقة التي 
يقيمها )أ و ج(، وقد تكون معتدلة قياسًا إلى 
العالقة التي يقيمها )ب و ج(، األمر الذي ينفي 
بشكل مبدئي إمكانية الحكم على أية عالقة بأنها 

ضعيفة دون االعتماد على مقارنتها مع قوية أو 
  نمط آخر أو عالقة أخرى، وهذا ما يبدو واضحًا 

وبخاصة المرتبطة منها بمقاييس األطوال واألوزان، ذلك أن  أيضًا في مقاييس األشياء المادية،
)ب( أيضًا الحكم على أن )أ( بأنها طويلة أو ثقيلة إنما يرتبط بمقارنتها مع نموذج آخر )ب( والحكم على 

 ال يكون بذاته إنما بمقارنته مع )أ(.

إن قياس العالقات االجتماعية في هذه الحالة يتطلب تحليل العالقة بين كل من الشخص األول 
)أ( والشخص الثاني )ب(، من جهة، والعالقة بين شخصين آخرين )ج( و)د(، من جهة ثانية، فإذا 

انية تمكن الباحث من توصيف هذه العالقة أو تلك بأنها اتضح حجم العالقة األولى، وحجم العالقة الث
 قوية أو ضعيفة قياسًا إلى األخرى.
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تستخدم هذه الطريقة عادة للكشف عن طبيعة العالقات التي تسود بين األفراد، وعن المكونات التي 
عروفة على تتألف منها جماعة من األفراد، والتي تعرف عادة بمفهوم الشلة، فمن المبادئ األساسية الم

دراسات العالقات االجتماعية أن الجماعة الواحدة ال بد أن تنقسم إلى مجموعة من الشلل، وبخاصة 
عندما يزداد عدد أفرادها، ذلك أن الشلة الواحدة ال يمكن أن تضم أكثر من خمسة أشخاص أو ستة على 

تين فرعيتين يطلق على كل األكثر، فإذا انضم إليها شخص جديد سرعان ما تنقسم مرة أخرى إلى مجموع
 منها اسم الشلة.

وفي الوقت الذي تأخذ هذه الجماعات بالتشكل تبعًا لطبيعة قنوات االتصال بينهم، فإن االتجاهات 
ره وأحاسيسه إنما تتأثر بالجماعة النفسية واالجتماعية لكل فرد من أفراد الجماعة وكذلك ميوله ومشاع

التي ينتمي إليها، ويسهم الكشف عن الروابط التي يقيمها الفرد مع الجماعة في توضيح االرتباط بين 
 اتجاهاته ومشاعره وعواطفه وبين أنواع الجماعات التي ينتمي إليها.

كيفية قياس العالقات ويعد الصف الدراسي، واحدًا من النماذج التي يمكن االعتماد عليها لتوضيح 
االجتماعية ضمن الجماعة الواحدة، إذ تنقسم مجموعة الصف الواحد دائمًا إلى مجموعات فرعية، فإذا ما 
أراد الباحث، أو المرشد االجتماعي، تحليل مكونات الجماعة ومعرفة مكوناتها الفرعية )الشلة(، فبمقدوره 

األصدقاء الذين تفضل الجلوس معهم كلما شعرت  أن يطلب من أفراد الجماعة تدوين ثالثة أسماء من
بحاجة إلى التواصل مع اآلخرين، وفي هذه الحالة سيكتب التلميذ أسماء زمالئه الذين يفضل التعامل 
معهم على ورقة مستقلة، ثم يجمع الباحث األوراق من كل التالميذ ويأخذ بتفريغ اإلجابات بحسب ورود 

( أوراق، وقد يظهر 11( ورقتين من أصل )2يظهر اسم التلميذ )أ( في ) أسماء التالميذ في القوائم، فقد
اسم التلميذ )ب( في ثمانية أوراق، والتلميذ )ج( في خمسة أوراق وهكذا.. يستطيع الباحث معرفة التالميذ 

أن يؤثر  األكثر قربًا من زمالئهم، والتالميذ األكثر بعدًا، وبالتالي يستطيع من خالل التالميذ األكثر وجوداً 
 في التالميذ األضعف في عالقاتهم االجتماعية.

وتستخدم هذه الطريقة في كثير من األحيان للكشف عن قادة الرأي في المجتمع المحلي، ومعرفة 
مراكز القوى االجتماعية فيه، األمر يساعد أيضًا في معرفة االتجاهات والميول السائدة في المجتمع 

 المحلي المدروس.
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 األوضاع االجتماعية: مقاييس  -ب

تقوم منهجية قياس الظواهر االجتماعية على أساسين، يرتبط أولهما بالمؤشرات األساسية المتعلقة 
بالمفاهيم التحليلية التي تقوم عليها دراسة الظاهرة، ويخص الثاني مسائل القياس. ويمكن إيجاز الخطوات 

 :الرئيســة التي تشمل هذين المحورين على النحو اآلتي

المرتبطة بالظاهرة المدروسة، ففي طبيعة العالقة بين مستوى ارتباط  تحديد المفاهيم األساسية . 1
الطالب بجماعات األقران واتجاهاته نحو مادة الفيزياء مثاًل، يمكن اإلشارة إلى مفهومين أساسيين 

الشاب مع الجماعة  هما ارتباط الشاب بجماعة األقران، واتجاهاته نحو مادة الفيزياء، أما ارتباط
فيمكن دراسته من خالل عمليات التواصل التي يقيمها مع الجماعة، من حيث حجم عملية 
التواصل، واألدوات المستخدمة فيها، ونوعية عملية التواصل، بينما تتم دراسة اتجاهاته نحو مادة 

 الفيزياء، بالرضا أو القبول أو الرفض.

هوم من المفاهيم التحليلية المشار إليها. فقوة االرتباط بجماعة المتعلقة بكل مف تكوين المؤشرات . 2
األقران يمكن قياسه من خالل حجم التواصل مع األقران، ونوعيته، ومقدار تبادل المساعدات 
بينهم، أما حجم االتصال فيمكن توصيفه باالتصال المستمر يوميًا، أو أسبوعيًا، كما يتم توصيف 

لمباشر والمجالسة، أو بالهاتف، أو بطرق أخرى، ويقاس مفهوم االتجاه أدوات االتصال، باللقاء ا
نحو المادة فيمكن تحليله من خالل معرفة الموقف من أستاذ المادة، ومن طبيعة المادة، ومن 

 الكتاب المرتبط بالمادة.

 
المرتبطة بكل مؤشر من المؤشرات المدروسة، فقد يكون المؤشر بسيطًا، وال  تشكيل األسس .3

يتطلب سوى سؤال واحد كالمؤشرات المرتبطة بمفهوم التواصل مع األقران، حيث يمكن التعرف 
ون المؤشر مركبًا، ويحتاج إلى على أي منها من خالل سؤال واحد أو استفسار واحد. وقد يك

أسس متعددة أو أسئلة متعددة كارتباط الفرد بمؤسسة اجتماعية محددة، أو ارتباط الفرد 
بجماعات دينية أو اجتماعية معينة. ففي هذه الحالة يقتضي األمر طرح أسئلة مختلفة تغطي 

جوانب، ففي جوانب المؤشر المدروس، حيث يطلق تعبير "أساس" على كل جانب من هذه ال
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إطار االرتباط بجماعة األقران يمكن االستفسار عن ثالثة جوانب أساسية تدل على مستوى 
 ارتباط الفرد بالجماعة هي:

 
لكل أساس أو سؤال تتدرج من األدنى إلى األعلى أو العكس. أو من  وضع إجابات احتمالية .4

البسيط إلى المعقد أو العكس أيضًا تبعًا لطبيعة السؤال أو األساس المدروس. فارتباط الفرد مع 
اعة األقران يأخذ مظاهر مختلفة حسب النوع والكيف. ويمكن التعرف على نوعية االرتباط جم

من خالل االستفسار عن الموقع الذي يشغله الفاعل في تلك الجماعة، وهكذا فكل فرد يرتبط 
بالجماعات على نحو ما. أما مسألة الكم فتتعلق بحجم االتصال الذي يقوم به الفرد مع 

تمي إليها خالل فترة محددة من الزمن. وعلى هذا األساس يمكن أن نميز في الجماعة التي ين
 إطار نوعية ارتباط الفرد بجماعة األقران على الشكل التالي:

 
ائي على أن الفرد المعني بالدراسة والخاضع للتجربة ال يتواصل مع جماعة فإذا دل التحليل اإلحص

األقران طيلة شهر كامل إال مرة واحدة فقط كان ذلك دااًل على ضعف االرتباط بها. تدل العبارة األخيرة 
ما "تحدث عملية التواصل بجماعة األقران كل يوم" على قوة العالقة التي تربط الشاب مع هذه الجماعة، ك

تتم صياغة العبارات المتصلة بتبادل المساعدات بين األصدقاء، وكذلك العبارات المتعلقة بنوعية العالقة 
مع األقران، والعبارات المتعلقة بموقف الطالب من هذه المادة التدريسية أو تلك، كالفيزياء أو الرياضيات 

 أو غيرها.
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اسب مع موقع اإلجابة في سلم التدرج متدرجة لكل إجابة احتمالية تتن إعطاء قيم إحصائية .5
بحيث يكون لالحتمال البسيط أو األقل تعقيدًا أقل الدرجات، ولالحتمال األكثر تعقيدًا أعلى 
الدرجات. ولما كان المبحوث سيجيب على احتمال واحد فقط فإنه يحصل على درجة واحدة 

سار السابق على الشكل فقط تناسب موقع إجابته. ويأتي تكوين اإلجابات المعنية باالستف
 التالي:

 
المرتبطة  الكلي للدرجات التي يحصل عليها المبحوث من إجاباته عن األسئلة يحدد المجموع .6

بموضوع الدراسة موقع المبحوث من التصنيف المعتمد على أساس التدرج المشار إليه. فإذا 
اعتمدنا االستفسار السابق كجزء من القياس الذي يهدف التعرف على طبيعة ارتباط الفرد 

( كحد أدنى 3بجماعات األقران، كمقياس مستقل فإن إجابات أي مبحوث تتراوح بين ما قيمته )
 ( على قوة االرتباط.15ث يكون ارتباطه ضعيفًا بالجماعة، بينما تدل القيمة )حي

 
بحسب قوة االرتباط بجماعة األقران، إن استجابة الطالب للعبارات الثالث  تصنيف أفراد العينة .7

السابقة باالحتمال األول يشير إلى أن ارتباطه بجماعة األقران ضعيف جدًا، فهو ال يتبادل 
، كما أنه ال يمضي أي من وقت الزيارات االجتماعية معهم، وال يتبادل المساعدات المادية

فراغه معهم، بينما تشير استجابة الطالب على العبارات الثالث بالموافقة إلى وجود ارتباط قوي 
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 مع جماعة األقران، ويقال األمر ذاته في استجابة الطالب لعبارات الموقف مع مادة الفيزياء.
متقاربة بحيث يكون التوزع أكثر  لمجاميع الدرجات وتصنيفها بفئات استخالص التوزع التكراري .8

اعتدااًل، فيتم االنتقال في هذه الخطوة من الحكم على مستوى األفراد إلى الحكم على مستوى 
( وهو جدول افتراضي نالحظ فيه أن فيه 7المجموعة. فإذا دققنا في الجدول التكراري رقم )

( بفئة االرتباط %17.2( قد تركزوا بفئة االرتباط الضعيف، وحوالي )%17.7حوالي )
( بفئة االرتباط القوي %21( بفئة االرتباط المعتدل، وحوالي )%21.5الضعيف نسبيًا، ونحو )

 ( بفئة االرتباط القوي جدًا.%22.8نسبيًا، وحوالي )

 
بالطريقة ذاتها يمكن قياس موقف الطالب من مادة قياس موقف الطلبة من مادة الفيزياء،  .9

)الفيزياء(، التي تنتهي إلى تصنيفهم في خمس مجموعات هي الرفض التام للمادة، والرفض 
ل في الموقف، والتأييد النسبي، والتأييد بقوة، والجدول التالي يبين توزيع النسبي، واالعتدا

 الطالب )افتراضيًا( بحسب موقفهم من مادة الفيزياء.
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، والموقف من مادة الفيزياء، تصميم جدول العالقة بين قوة االرتباط مع جماعة األقران .11
ويتم ذلك من خالل جدول بمتغيرين يساعد في الكشف عن مواطن القوة والضعف في العالقة 

 المشار إليها.

 

72 



 الخالصة

جتماع اإلعالمي على الكثير من المفاهيم التحليلية ذات الطابع الكيفي التي تنطوي دراسات علم اال
يصعب رصدها وتحليلها مباشرة ما لم تتم عملية تحويلها إلى معطيات كمية قابلة للقياس، فمفهوم الحرية 

د مثاًل يحمل الكثير من الدالالت التي تختلف في مضامينها، مما يجعل قياس مقدار ما تمتع به أفرا
المجتمع من حرية مختلفة من باحث إلى آخر، ومن دراسة إلى غيرها، وقد اجتهد علماء االجتماع 
واإلعالم منذ الخمسينيات من القرن العشرين في تطوير تقنيات مهنية لقياس المؤشرات الكيفية، ومن ذلك 

رح لهذه الغاية مجموعة على سبيل المثال األعمال الرائدة لعالم االجتماع األمريكي الزارسفيلد، وقد ش
 الخطوات العلمية والعملية التي تمكن الباحثين من قياس هذه المفاهيم.

ويمكن التمييز في هذا الصدد بين نوعين أساسيين من المقاييس في علم االجتماع، وعلم االجتماع 
الناس، وتساعد  اإلعالمي، أولها مقاييس العالقات االجتماعية التي تبين مقدار الترابط االجتماعي بين

في تحليل مفهوم البنية االجتماعية تحلياًل كميًا، ومقاييس األوضاع االجتماعية التي ترصد ما يتصف به 
 الجمهور من قدرة على تلبية حاجاته األساسية في شروط اقتصادية واجتماعية محددة.
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تمارين
 

 :اختر اإلجابة الصحيحة
النوعية، يعمل الباحث  لتكميم المفاهيم ت الزارسفيلدفي مرحلة تحديد نوعية المفهوم وفق خطوا .1

 :على تحقيق هدف أساسي هو
A. تحديد خصائص المفهوم وبيان عناصره األساسية  
B. اكتشاف الخصائص المحددة والعناصر الفرعية للمفهوم  
C. استخالص القرائن الدالة على المفهوم والقابلة للقياس  

  
  A اإلجابة الصحيحة

    
 :لقياس في المنطق العلمي عامة على مبدأ أساسي يتمثل في المبدأ اآلتييعتمد مفهوم ا .2

A. قياس البعد المطوب قياسه وتوصيفه بذاته، وبمعزل عن غيره من األبعاد  
B. قياس البعد المطلوب قياسه وتوصيفه بمقارنته مع غيره من األبعاد  
C.  ًقياس البعد المطلوب قياسه وتوصيفه بذاته وبمقارنته مع غيره معا  

   
  B اإلجابة الصحيحة

   
في مرحلة تشكيل األسس )المؤشرات( الالزمة لقياس المفهوم، يالحظ أن عددها بالنسبة لكل  .3

 :مفهوم ال بد أن يكون
A. مؤشرًا واحدًا بالنسبة لكل مفهوم بالضرورة   
B. أكثر من مؤشر بالضرورة  
C. يمكن أن يكون مؤشرًا واحدًا، ويمكن أن يكون أكثر 

 
 C  حةاإلجابة الصحي
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ه المؤسسات تشكل عملية التأثير المحور الرئيسي لعمليات االتصال، وهي الهدف الذي تتطلع إلي
اإلعالمية بصورة عامة، فإذا كانت عملية االستقطاب التي سبقت اإلشارة إليها المصدر األساسي لقوة أية 
جماعة أو تنظيم، فمن الطبيعي أن تأخذ الجماعات اإلنسانية على اختالف أشكالها بالعمل على التأثير 

ا يفيد الغايات االجتماعية واالقتصادية في الجمهور للسيطرة على مشاعره وأحاسيسه، ومن ثم توظيفه لم
والسياسية التي تتطلع إليها، وال يمكن أن تحدث عملية االستقطاب إال من خالل عمليات التأثير النفسي 

 واالجتماعي التي تمارسها هذه الجماعات.

 نظريات االتصال وتأثير المادة اإلعالمية في الجمهور المتلقي: أ.

ة والتنظيمات المتنوعة في تختلف الجماعات اإلنساني
طرق التأثير التي تمارسها، فقد تلجأ تنظيمات اقتصادية 
وسياسية عديدة إلى عمليات التأثير البطيء، ولكنه عميق 
وبقوة، مما يحفظ لها االستمرار في عملية االستقطاب 
لفترة طويلة، وقد تلجأ جماعات أخرى أو تنظيمات 

ستفادة من شروط سياسية إلى عمليات تأثير سريعة لال
اقتصادية واجتماعية محددة، غير أن هذه التأثيرات ال 
ن كانت تأخذ شكل القوة بدرجة  تأتي بالعمق نفسه، وا 

 ولكن سرعان ما تبدأ هذه اآلثار باالنحسار، أكبر،
  وتعود األمور إلى ما كانت  وتتراجع عمليات االستقطاب،

 ة وال تصل إلى حد العمق.بسبب أن عمليات التأثير تأتي سريع عليه من قبل،

كما أن المؤسسات اإلعالمية والتنظيمات المجتمعية المختلفة يمكن أن تعتمد على معلومات 
مشوهة ومضللة في كثير من األحيان لتحقيق عمليات التأثير واالستقطاب، ولكن شأن هذه العمليات شأن 

تقطاب بالتالشي بسبب هشاشة المعلومات عمليات التأثير السريع، إذ تبدأ بالتراجع، وتبدأ عمليات االس
 التي تعتمد عليها هذه الحملة اإلعالمية أو تلك.

لى جانب ذلك تظهر مؤسسات مجتمعية تعتمد تقديم المعلومات بدقة وموضوعية لتحافظ من  ،وا 
خاللها على كل ما يمكن تحقيقه من عمليات التأثير واالستقطاب لفترات زمنية أطول، وبالقدر الذي 

 

 (1) نظريات أساسية في علم االجتماع اإلعالمي عةبالساالوحدة التعليمية 
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طابق مع تر فيه المتلقي أن األخبار والمعلومات الواردة من هذا المصدر أو ذاك صحيحة وثابتة وتيشع
 ، ومصداقيتها بالنسبة إليه عالية.الوقائع بقدر ما يكون ارتباطه بها قويا  

وعلى الرغم من أن عمليات التأثير واالستقطاب يمكن أن تكون واضحة تمام الوضوح، غير أن 
ة إليها يمكن أن تكون متعددة أيضا ، ومن الصعب جعلها مقصورة على وسائل االتصال العوامل المؤدي

نفسها، ففي شروط نفسية واجتماعية واقتصادية معينة يمكن للخبر التلفزيوني، أو اإلعالم التجاري أن 
، أو يؤثر في المتلقي، وتدفعه إلى ممارسة سلوك محدد يتوافق مع الغايات التي يتطلع إليها اإلعالن

صانعوا المادة اإلعالمية، غير أن هذا التأثير ال ينطبق على متلقي آخر للمادة اإلعالمية نفسها، مما 
تظهر فقط بسبب ما تقدمه وسائل االتصال من أخبار أو  يشير إلى أن عملية التأثير واالستقطاب ال

 كل مباشر.معلومات إنما بفعل تأثير عوامل أخرى غير ملحوظة بالنسبة إلى الباحث بش

 لتعدد العوامل المتداخلة في عملية التأثير، بين عوامل منظورة وأخرى غير منظورة ظهرت ونظرا  
وفق نظريات بتصنيفها المختصون  ، ويأخذالمتلقي في االتصالكيفية تأثير وسائل تتناول  ةعديدنظريات 
من حيث قوته أو ضعفه، أو  فبعضهم يصنف نظريات التأثير وفق طبيعة التأثير متباينةورؤى متعددة، 
كما تأخذ مجموعة من الباحثين بتصنيف ، لظهورهاوفق البعد التاريخي اآلخر بعضهم يصنفها نوعه، و 

باإلضافة إلى من ، االتصالوسائل  مع ةالمتبادل عالقتهوضع الجمهور المتلقي و  نظريات التأثير بحسب
 بعملية االتصال.القائم بحسب يأخذ بتصنيف النظريات 

(، وهما من رواد علم P.lazarsfeld & R. mertonلد وروبرت ميرتون )ييعد كل من الزارسفو 
االجتماع بصورة عامة، وعلم االجتماع اإلعالمي بشكل خاص، من أوائل الذين أولوا اهتمامهم باألبعاد 

بوسائل شارا إلى مجموعة من العوامل التي تؤدي إلى االهتمام الجتماعية لعمليات االتصال، وقد أا
 االتصال والتي تأتي في مقدمتها:

   دالختالف مستويات المعرفة والوعي عن تباين تأثير وسائل االتصال في شخصيات المتلقي، تبعا 
المتلقي، مما يجعل للمادة اإلعالمية الواحدة تأثيرين مختلفين في وقت واحد للخصوصية التي 

 تميز كل منهما.
  المصالح واألهواء والعمل على توجيه الجمهور وفق هذه خضوع وسائل االتصال الستغالل ذوي

 كاف، ورؤية شمولية. انجذاب بعضهم لما فيها دون تبصر الحتمال المصالح، نظرا  
 يختلف الجمهور المتلقي  ئل االتصال مع مختلف األذواق، إذعدم توافق مضامين ما تقدمه وسا
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فق مع ما تقدمه وسائل االتصال، بينما في اتجاهاته ومشاعره، مما يجعل بعض هذا الجمهور يتوا
 ال يتوافق ذلك مع بعضهم اآلخر.

  استثمار وسائل االتصال في تقديم معطيات غير مفيدة للجمهور، كأن تدفع بالجمهور المتلقي إلى
 قضاء أوقات فراغ طويلة غير مثمرة، في الوقت الذي ترضي لديه بعض مشاعره وعواطفه.

تصال بين مجموعة من النظريات التي تقدم تفسيراتها المختلفة لعمليات ويميز الباحثون في علوم اال
وسائل االتصال في الجمهور المتلقي، ومن ذلك نظريات التأثير المباشر، أو قصير  هاالتأثير التي تمارس

 المدى، ونظريات التأثير المحدود، ونظريات التأثير المعتدل، ونظريات التأثير القوي.

 

 ير المباشر أو قصير المدى:نظرية التأث - ب

تعد هذه النظرية واحدة من النظريات األولى التي ظهرت لتفسير عملية تأثير وسائل االتصال في 
 الجمهور المتلقي، وكانت بداياتها مرافقة للدور الذي كان يؤديه اإلعالن في توجيه الجمهور، وتعود زمنيا  

"أسطورة رجل الدعاية وقوته في استخدام وسائل  بقوة ظهرتحيث تين، العالمي ينما بين الحربإلى فترة 
اإلعالم، كأداة للتأثير والسيطرة في مواقف البشر وأفكارهم وسلوكهم وقد أطلق على هذه النظرية اسم 
)الرصاصة( نظرا  لقدرة اإلعالمي القوية في التأثير على المتلقي فشبه هذا التأثير بالرصاصة التي 

 (.202، 1111صبع بو إ)أ "تصيب الضحية مباشرة

ومن المالحظ أن هذه النظرية تأخذ بتحليل عملية التأثير على أنها ذات طابع فردي، دون النظر 
فكل فرد هو ذرة معزولة تستجيب وحدها ألوامر وتوجيهات وسائل اإلعالم إلى البعد المجتمعي فيها، 

إلى  تصلي نشر الدعاية واالقتناع بها فالمثيرات التي صنعتها وسائل اإلعالم ف الجماهيري االحتكارية،
على نحو ستوعبها يتعرض لهذه المثيرات يكل عضو في تلك المجتمعات الجماهيرية، وأن كل شخص 

وية مباشرة، فورية، إلى ظهور استجابات متسا هي تؤديو لما هو عليه بالنسبة إلى شخص آخر،  مشابه
 .(140، ص 2002 قوية وشاملة من قبل جميع المتلقين )مهنا

وتقترب هذه النظرية في تحليلها لعملية التأثير من مبادئ المدرسة السلوكية في علم النفس، التي 
أن المعلومات  تفترض هذه النظرية، لذلك السلوك اإلنسانيالمثير واالستجابة لتفسير تستخدم مفاهيم 

أيضا  االتصال تشكل ل أن وسائ تفترضإلى الجمهور المتلقي، كما  االتصالمن وسائل مباشرة  تنتقل
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قناعهم  (.141، ص 1111 )الموسى بمضمون الرسالة الطريقة الوحيدة للوصول إلى الناس وا 

للظروف االجتماعية واالقتصادية والسياسية آنذاك دور كبير في انتشار هذه النظرية بين  وكان
ة وخاصة التلفزيون الباحثين المعنيين بوسائل االتصال، خاصة مع ظهور وسائل االتصال الجماهيري

ألخبار والمعلومات، فقد ي باإلضافة إلى كونه وسيلة لنقل اوتأثر الناس به، واستخدامه في اإلعالن التجار 
 ت آثاره بشكل واضح في حياة الناس.جذب انتباه الجمهور آنذاك، وتجل  

ء اوعلى الرغم من ذلك سرعان ما أخذت تظهر انتقادات كثيرة لهذه النظرية من قبل علم 
عالمي، فقد لوحظ أن تأثير وسائل االتصال ال يأتي على النحو الذي االجتماع عامة، وعلم االجتماع اإل

في شكله ومضامينه باختالف المتلقي نفسه، األمر الذي  قدمته نظرية التأثير المباشر، إنما يأتي مختلفا  
نظرية ، وشكل ظهور ساعد في انتشار عمليات تصنيف الجمهور المتلقي بحسب معايير مختلفة

( في علم االجتماع الخطوة األولى في التمهيد إلسقاط نظرية الرصاصة Category theoryالتصنيف )
غيرات ن المتوشرائح مختلفة بحسب مجموعة معلى تصنيف المجتمع إلى فئات ، العتمادها اإلعالمية

في كل شريحة من الشرائح مينها ومضا االتصالمعرفة مدى تأثير وسائل بهدف الديمغرافية واالجتماعية 
 (.141، ص 1111 )الموسىاالجتماعية بصورة مستقلة عن غيرها من الشرائح 

ومن المالحظ أن هذه النظرية ال تأخذ باالعتبار الخصوصيات النفسية واالجتماعية والثقافية 
ا ال يمكن النظر ة، ولهذللجمهور المتلقي، فاإلنسان لم يكن في يوم من األيام منعزال  عن بيئته االجتماعي

عن غيره، فالمشاعر واألحاسيس والعواطف التي تحدد أشكال استجابته  إليه وكأنه عنصر مستقل
للظروف المحيطة به هي منتجات اجتماعية، مما يجعل تأثير وسائل االتصال في الجمهور المتلقي 

يره، فتأثير المادة اإلعالمية الواحدة بالخصائص االجتماعية والثقافية والحضارية التي تميزه عن غ مرتبطا  
عن تأثير المادة اإلعالمية  في المجتمعات الدينية حيث تسود العقائد وعقلية الحالل والحرام يختلف كليا  

نفسها بالنسبة إلى المجتمعات المدنية األخرى التي تسود فيها ثقافة القانون والممنوع والمسموح، ولهذه 
أمام موجة االنتقادات الكثيرة التي واجهتها من  لتأثير المباشر من الصمود كثيرا  األسباب لم تتمكن نظرية ا

 قيها النظريات السلوكية من قبل.قبل علماء االجتماع، وهذه االنتقادات التي تال

 نظرية التأثير المحدود: - ج

علماء في لجهود ال تنطوي هذه النظرية على أبعاد نفسية واجتماعية في وقت واحد، وتعد نتاجا  
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ميداني علم االجتماع وعلم النفس، ويمكن التمييز في إطار هذه النظرية بين نظريتين أساسيتين هما 
 نظرية التأثير على مرحلتين، ونظرية االنتشار.

 نظرية التأثير على مرحلتين: -1

تظهر المالمح األولى لهذه النظرية في أعمال 
ازل ه، وسفيلد، وبرنارد برلسونبول الزار كل من 
كثير تقوم فرضيتها األساسية على أن ال، و جوديت

وسائل االتصال  تقدمهامن المعلومات التي 
الجماهيري تصل إلى انتباه الفرد بطريقة غير 

 تبعا  على مراحل  هامباشرة من أناس ينقلون
، (494 ،1191 هم لهذه المعلومات )بيتنرر تفسيل

في صياغة فروضها ومفاهيمها على وهي تعتمد 
والمجتمع  الفردفي التفاعل بين  االجتماعيد البع
 أن التأثير يكون ضمن مسارين: يجد أصحابهاو 

ما تقدمه وسائل اإلعالم من معلومات األول 
  أن هذه والثاني وأفكار مباشرة إلى المتلقي، 

اإلعالمية،  بالمؤسساتومنهم يتم نقلها إلى األفراد األقل اهتماما   ،المعلومات واألفكار يلتقطها قادة الرأي
ستنتج الباحثون أن تأثير اإلعالم غير مباشر وهو تأثير محدود ي، ومن هذه الرؤية أو بوسائل االتصال

يتصل بهم  فيمنبسبب تدخل قادة الرأي المحليين الذين لهم دور رئيسي في إيصال المعلومات والتأثير 
 .(141، 1111 من الناس. )الموسى

يؤثر في طبيعة  جوزيف كالبر عامال  آخرلنظرية، يضيف وفي مرحلة الحقة من تطور هذه ا
العالقة بين وسيلة االتصال والمتلقي، مما يحد من تأثير وسيلة االتصال في كثير من األحيان، ويتمثل 

ما يقوم به قادة الرأي في توجيه المادة اإلعالمية، باإلضافة إلى ذلك بما يسميه بالعمليات االنتقائية، ف
التفسير االنتقائي ويقوم ب، وأفكاره التي توافق ميولهلمعلومات اانتقاء المتلقي بدوره يقوم ب وتوظيفهاـ فإن
وما يوافق اهتماماته. )أبو  تهالتذكر االنتقائي المرتبط برغبلعملية  تبعا  ، و ومصالحه تهذاتيل للمعلومات تبعا  

79 



 (.204، ص 1111 إصبع

الرأي في التدخل بطبيعة تأثير وسائل االتصال وقد لوحظ فيما بعد أن الدور الذي يؤديه قادة 
بالجمهور المتلقي يمتد إلى مجموعة أخرى من الوسطاء، كاألقارب وجماعات األقران والجماعات الثانوية 
في مجاالت العمل والدراسة والسكن وغيرها، فكل هؤالء يمكن أن يكون لهم دور في توجيه المادة 

الرسالة اإلعالمية، فالخبر الغايات التي كان يتطلع إليها معدو  اإلعالمية، وجعل تأثيرها ينحرف عن
عالمي الذي تبثه وسائل االتصال لغايات محددة يتناوله الناس بطريقة مختلفة تماما  كأن يأتي التناول اإل

ينطوي على قدر  ، ويصبح الموقف من وسيلة االتصال سلبيا  بالنقد والتجريح، مما يجعل التأثير سلبيا  
لطبيعة  عن االتجاه المتوقع له، وتبعا   مختلفا   من الرفض، ويأخذ تأثير المادة اإلعالمية اتجاها   كبير

الوسط االجتماعي الذي يتداول الخبر تنتشر اآلراء والمواقف بين الجمهور المتلقي، وقد شكلت هذه 
 ر.االنتقادات لنظرية التأثير المشار إليها مقدمة لظهور ما يسمى بنظرية االنتشا

 :االنتشارنظرية  -2

تقوم نظرية انتشار التأثير على مبدأ ارتباطه بالوسط االجتماعي الذي يحتضن العالقة بين  
وسائل االتصال والمتلقي، فالفرد ال يأخذ بالتفاعل مع األخبار أو المعلومات التي تقدمها وسائل االتصال 

وأوضاع نفسية واجتماعية، فكل فرد من  على نحو مباشر، وكأنه ذرة منعزلة عما يحيط بها من ظروف
أفراد المجتمع يحمل في ذاته جملة من المشاعر واألحاسيس والعواطف، وكذلك جملة من األفكار 
والمبادئ واالتجاهات التي تعكس انتماءه االجتماعي لهذه الجماعة أو تلك، مما يجعل تأثير وسائل 

ات، خاصة وأن األفراد يتأثرون بقادة الرأي في بما يحمله الفرد من هذه الخصوصي االتصال موجها  
مجتمعهم بحكم ثقتهم الكبيرة فيهم بدرجات تزيد على ثقتهم بوسائل االتصال التي يتفاعلون معها، 

اقفهم من تلك األخبار ويتأثرون بها، مما يجعلهم يندفعون إلى االستعانة بقادتهم االجتماعيين لتحديد مو 
 التأثيرية عندما يرفضها قادة الرأي. التي تفقد قوتها والمعلومات

ما يتصفون به من على قادة الرأي االجتماعيين، ب كبيرا   ويالحظ أن هذه النظرية تعتمد اعتمادا  
تجعلهم موضع جذب من قبل أتباعهم في  سمات شخصيةتباعهم، وبما يتميزون به من قوة التأثير في أ

أكثر اهتماما  بمتابعة ما ينتج عبر وسائل  ميكروشو  وجرزحسب تعميمات رقادة الرأي بفالمجتمع، 
اإلعالم كما يمتلكون أفكارا  جديدة وقدرة على التأثير بحكم تواصلهم مع قوى التغيير في المجتمع وبحكم 
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 (.209-201، 1111 )أبو إصبع مشاركتهم االجتماعية وتميزهم ومركزهم االجتماعي

إنما يضيفون  تقدمها وسائل االتصال فحسب، مانقل الرسائل كعلى قادة الرأي وال يقتصر عمل 
لعالقات مما يجعل ل ،حسب اهتماماتهم ومصالحهم ومكانتهم االجتماعيةبعليها تفسيراتهم وتأويالتهم 

أن العالقات موضوع البحث، وقد اتضح نتيجة لذلك التأثير عملية في أهمية كبيرة الشخصية واالجتماعية 
فيها ينتقي المتلقي وتحدد الطريقة التي الجمهور رسالة اإلعالمية و بين ال تصبح وسيطا  االجتماعية 

 طرائق تفسيرهم لهذه المضامين وأساليب ردود أفعالهم عليهاويحددون األشخاص مضامين اإلعالم، 
 (.119، 2002 )مهنا

ويسهم غموض الرسالة اإلعالمية في كثير من األحيان في توسيع الدور الذي يقوم به الوسطاء، 
ء كانوا من قادة الرأي في المجتمع، أو من جماعات األقران واألقارب والجوار الذين يهتمون بالحدث سوا

وهذا نفسه، فتداول األخبار والمعلومات مع غموضها في كثير من األحيان يؤدي إلى تعدد التفسيرات 
وبما أن اء منها، بمضمون الرسالة، أو بأجز بدوره يؤدي إلى تأثر اآلخرين ممن يستقبلون المعلومات 

المادة  لتفسير مجالاليفسح  فإن األمر صريحغير كون غير مباشر أو يقد مضمون الرسالة اإلعالمية 
 .(20، 1114 . )الحصيفاالجتماعيو حسب تكوينهم الثقافي بمن قبل األشخاص  اإلعالمية

الكثير ليا  في ويظهر ذلك ج ،عدم وضوح الرسالة اإلعالمية إلى تفسيرها بطرق مختلفةيؤدي كما 
أن التمرد على القيم واألعراف هو  بعضهمفقد يفسر التي يتابعها عدد من المتلقين، المشاهد الدرامية من 

ن يؤدي إلى رد على الواقع االجتماعي، ويمكن أتمآخرون بينما يراها حرية شخصية وتحقيق للذات، 
دوار االجتماعية في األسرة ووجود أن ضبط األ بعضهم يفسرمشكالت أخالقية واجتماعية عديدة، كما 

 الفردية. وحجز للحرية ومنع لالستقالليةما هو إال شكل من أشكال التسلط القيادة أو السلطة بيد اآلباء 

إن نظرية االنتشار وفق هذا التصور، تفيد بأن تأثير المادة اإلعالمية الواحدة يمكن أن يأخذ 
ين يأتي تأثير المادة اإلعالمية نفسها بتأثير سلبي في وسط في وسط اجتماعي ما، في ح يجابيا  إ مسارا  

اجتماعي آخر، فانتشار األثر ال يرتبط بالمادة اإلعالمية بذاتها، إنما بالوسط االجتماعي الذي يحتضنها، 
 بما يحمله من خصائص نفسية واجتماعية وثقافية وحضارية متنوعة.
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 طويل المدى: نظرية التأثير   د-

هذه النظرية أن التغير في سلوك اإلنسان ال يأتي بين عشية وضحاها، إنما يتم من يعتقد أصحاب 
خالل عمليات تراكمية طويلة المدى، وال يمكن لوسائل االتصال أن تسهم في عملية التغيير السلوكي إال 

ية، ويمكن كبير األهم عندما تساهم في عملية التراكم المشار إليها، ويمكن أن تؤدي في هذا المجال دورا  
إلى العوامل األخرى، أما التغيير الحقيقي فيحتاج إلى فترة زمنية  أيضا  أن تأتي مساهمتها ضعيفة قياسا  

لما يتصف به المتلقي من خصائص  لمجموعة العوامل المؤثرة من جهة، وتبعا   تطول أو تقصر تبعا  
 نفسية واجتماعية وثقافية متنوعة.

حتى يحتاج إلى فترة طويلة  ، ودفعه إلى تغيير سلوكهتلقيالم في االتصالن تأثير وسائل إ
 هتؤدي إلى تغيير في مواقفالمتراكمة في شخصية المتلقي، و من المعلومات تتمكن من توفير قدر 

قيم  وتقديم االتصال، وبالتالي تؤثر على سلوكه وهذا األمر مشروط بتنوع مضامين وسائل هومعتقدات
من  هدرجة تأثير وهو أمر يختلف في رارية متابعة المتلقي لتلك المضامين، استمكما توجب وأفكار جديدة، 

كل منهما وخصائصه النفسية واالجتماعية واالقتصادية، باإلضافة شخص إلى آخر باختالف اهتمامات 
 (.11 ،1114 اإلعالمية التي يتابعها )الحصيف الوسيلة يةنوعإلى اختالف 

ب هذه النظرية أن الكثير من المعلومات واألخبار ومن القضايا التي يعتمد عليها أصحا
ن بدا تأثيرها ضعيفا   والتحليالت التي تقدمها وسائل االتصال للمتلقي تأخذ موقعا    في وعيه وذاكرته، وا 

لفترة من الزمن، لكنها تتفاعل مع أفكار جديدة فيما بعد، أو آراء مستحدثة تتوافق معها، ولو طالت الفترة 
فصل تلقي المعلومة األولى عن تلقيه للمعلومات األخيرة، وتصبح ذات تأثير كبير في الزمنية التي ت

شخصية الفاعل بعد فترة طويلة من الزمن، ويعود ذلك إلى أن المعلومات واألفكار التي يتلقاها الفرد تبقى 
أو  ،تساعدها على الظهور من جديد، على شكل أفكار جديدة في وعيه وذاكرته إلى أن تجد شروطا  

 التغير في البيئة االجتماعية المحيطة.أنماط سلوكية تستجيب لمظاهر 
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 الخالصة

تشكل عمليات التأثير التي تؤديها وسائل االتصال في الجمهور المتلقي محور اهتمام نظريات االتصال 
إنما هي بصورة عامة، ونظريات علم االجتماع اإلعالمي بشكل خاص، فعمليات التأثير المشار إليها 

نتاج لتفاعل وسائل االتصال مع المجتمع بما يحمله من عادات وتقاليد وقيم واتجاهات، مما يجعل علم 
االجتماع اإلعالمي يتصدر العلوم األخرى في اهتمامه بنظريات االتصال التي شهدت تطورات كبيرة منذ 

في وسائل االتصال  ة شهدت أيضا  تطورا  فترة ما بين الحربين العالميتين األولى والثانية، ذلك أن هذه الفتر 
من جهة، ورغبة متزايدة من قبل الفعاليات المجتمعية في السيطرة على وسائل االتصال وممارسة أقصى 
ما تستطيع ممارسته الستقطاب الجمهور والسيطرة على الرأي العام، في المجاالت السياسية واالقتصادية 

الفوائد المترتبة على عمليات االستقطاب المشار إليها، وقد  والعسكرية، لتحقيق أكبر قدر ممكن من
ظهرت منذ ذلك الحين نظريات عديدة، منها نظرية التأثير المباشر، التي استمدت مقوالتها األساسية من 
المدرسة السلوكية في علم النفس، ولكن سرعان ما أخذت تظهر نظريات أخرى مثل نظريات التأثير 

 تأثير طويل المدى، من خالل أعمال الرواد األوائل في علم االجتماع اإلعالمي.المحدود، ونظريات ال
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 تمارين

 :اختر اإلجابة الصحيحة
دفع تباين تأثير وسائل االتصال في شخصيات المتلقي، الباحثين إلى القول بأن للمادة اإلعالمية  .1

 :واحد، وهذه النتيجة تعود في أساسها إلىالواحدة تأثيرين مختلفين في وقت 
A. الزارسفيلد وروبرت ميرتون  
B. الزارسفيلد وبرنارد برلسون  
C. روبرت ميرتون وبرنارد برلسون 

 
  A اإلجابة الصحيحة

   
بنى علماء االجتماع اإلعالمي انتقاداتهم لنظرية "الرصاصة اإلعالمية" على مبدأ نظري أساسي  .2

 :في علم االجتماع
A. مبدأ تباين مصادر القوة بالنسبة إلى الخبر اإلعالمي   
B. مبدأ تصنيف الجمهور المتلقي   
C. مبدأ تنافر المصالح 

 
  B اإلجابة الصحيحة

         
تعتمد نظرية االنتشار بشكل أساسي في تفسيرها النتشار الخبر اإلعالمي على القوى الفاعلة في  .1

 :المجتمع وخاصة
A. ما تتمتع به القوى صاحبة المصلحة في انتشار الخبر  
B. ما يتميز به الجمهور المتلقي من اتجاهات ومشاعر وأحاسيس  
C. ما يتصف به قادة الرأي االجتماعيين من قوة التأثير 

 
 C  اإلجابة الصحيحة
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شباع الحاجات، واالتكال على وسائل الغرس الثقافي، و تشكل نظريات  تحديد األولويات، وا 
أو  االتصال، والتطعيم من النظريات التي تم إدراجها في سياق مجموعة نظريات التأثير طويل المدى

فية، وحارس البوابة من ، كما تعد نظريات لولب الصمت، والفجوات المعر نظريات التأثير التراكمي
النظريات األساسية التي يمكن تصنيفها في عداد نظريات التأثير القوي لوسائل االتصال في الجمهور 

 المتلقي.

 الثقافينظرية الغرس  -1

تعتمد هذه النظرية على مبدأ أن كل األفكار والمعلومات واألخبار التي يتلقاها الفرد إنما يحتفظ  
ن خضع الجزء الكبير منها للنسيان، حتى تلك المعلومات واألفكار التي يتفاعل بها في وعيه وذاكرته ، وا 

معها في أوقات شغل فراغه وتسليته، وأن هذه المعلومات تبقى في ذاكرته إلى أن تجد من العوامل 
المحيطة باإلنسان ما يعيدها إلى الوعي مرة أخرى، وينميها، وتصبح ذات فعالية كبيرة في شخصيته، 

التالي فإن المعلومات البسيطة، والتي تبدو للوهلة األولى أنها غير ذات قيمة، يمكن أن تصبح ذات وب
 تأثير كبير فيما بعد عندما تجد من الشروط الموضوعية ما يساعد على نموها.

ويمكن للمعلومات واألفكار التي يتلقاها الفرد من خالل تفاعله مع وسائل االتصال أن تكون غير 
وال تعكس الواقع بالضرورة، ولكن عدم اهتمام المتلقي بها، وعدم اكتراثه بمصداقيتها، كأن  حقيقية،

يشاهدها من باب التسلية وقضاء وقت الفراغ يجعلها تستقر في ذاكرته على أنها حقيقية، فتقوم وسائل 
لصورة على أنها بتقبل هذه ا يقوم بدورههو ، و هفي ذهنللمعلومات واألفكار والرؤى بغرس وهمي االتصال 

الواقع، بل إن وعيه ال يتعدى الشعور بالتسلية،  تعبير حقيقي للواقع، لكونه غير واع بعملية صنع هذا
 .(372، 1111)خضور  شاشة التلفاز وذلك بقضاء الساعات الطويلة أمام

وقد أولى أصحاب هذه النظرية اهتمامات كبيرة بمظاهر العنف التي تقدمها وسائل االتصال، 
"أفالم الكرتون" التي تحمل في ن أفالم لألطفال بغرض تسليتهم، واصة ما تقدمه برامج التلفزيون موخ

مضمونها أشكال مختلفة من العنف الذي تترسخ صوره وأشكاله في وعي الطفل، والتي تظهر جلية 
فال التي وواضحة فيما بعد من خالل سلوكه، وتفاعله مع اآلخرين، وينطبق ذلك على برامج ألعاب األط

ن كانت مصدرًا لتسليته، لكنها أيضاً  ترسخ في ذاكرته مظاهر  يشارك فيها الطفل بمشاعره وأحاسيسه، وا 
 لعابه.ويمارسها في أ العنف التي يراها

 (2) نظريات أساسية في علم االجتماع اإلعالمي الثامنةالوحدة التعليمية 
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معتقدات المتلقي لقد أظهرت دراسات نفسية واجتماعية عديدة ما يتركه التلفزيون من تأثير في 
على أشكال خاصة من السلوك وربطتها هذا ركزت نظرية الغرس ول، فيما بعد وبالتالي على سلوكه

وتعتبر هذه النظرية أن التلفزة )وخاصة الدراما  ،بأشكال خاصة جدًا من المضامين اإلعالمية
التكيف االجتماعي، وهي الباني الرئيس للصور والتمثالت من عوامل  أساسياً والمسلسالت( تشّكل عاماًل 

نما أيضًا ما العقلية للواقع االجتماع ي، كما تعتبر أن هذا التأثير ال يعكس فقط استهالك كل فرد للتلفزة، وا 
 .(322، 3003 ل فترات طويلة من الزمن )مهناتمتصه جماعات إنسانية واسعة من اإلعالم خال

فاهيم مفي غرس جملة من الأثر البرامج الترفيهية األميركية  جوركي تابياويوضح الباحث 
هي عبارة عن  االجتماعية السائدةلهذه البرامج أن البيئة عي المتلقي، فقد أظهرت دراسته والتصورات في و 

مجتمع استهالكي وترفي خاٍل من التناقضات والقيم األساسية المطروحة مثل الفردية واألنانية والمنافسة 
حياة، باإلضافة إلى العنيفة، ومعنى النجاح الذي يتجسد بالتفوق المادي على اآلخرين والتلذذ بمباهج ال

د ميل المجتمع نحو مكافأة الناجحين ومعاقبة الخاسرين، وبالتالي على الخاسرين االستسالم بداًل من التمرّ 
(، وتجّسد هذه النتائج سيطرة النظرة المادية البراغماتية على 312، 1111)خضور  أو محاولة التغيير

 تشيلر هربرلترفيه، "في حين يؤكد الباحث األميركي البرامج المقدمة والتي تقدم على أساس التسلية وا
 ميلفينديفليرويؤيده  ،يديولوجيةإاقع أشكال تربوية، وأشكال توعية أن البرامج الترفيهية هي في الو على 

بقوله: يمكن رؤية االعتماد القوي لوسائل اإلعالم على النظام الترفيهي بسهولة أكثر في تعديل القيم 
 (.1111، 372 )خضور "والقواعد السلوكية

 نظرية تحديد األولويات: -2

االتصال وبما يعتمد أصحاب هذه النظرية على فكرة أساسية مفادها أن الجمهور يثق بوسائل 
راء وتصورات عن الواقع، فإذا نبهت وسائل االتصال إلى خطر يهدد المجتمع فإن شرائح تقدمه من آ

طر وكأنه خطر حقيقي يهدد المجتمع دون النظر إلى واسعة من السكان تأخذ بالتفاعل مع هذا الخ
الخلفيات االجتماعية أو السياسية التي تكمن وراء الخبر المشار إليه، مما يجعل لوسائل االتصال، من 
منظور أصحاب هذه النظرية قدرة كبيرة على تصوير الواقع وترتيب األولويات التي يهتم بها الرأي العام، 

الوقت الذي يمكن أن يكون فيه هذا الخطر غير ذي بال في اليوم السابق، ولم وتشغل بال الناس، في 
 يتنبه له أحد.
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لمتلقي ا في وعيالواقع صورة تحديد إن لوسائل االتصال، وفق مبادئ هذه النظرية قدرة كبيرة على 
ا يعطي ممتناقش من قبل الجمهور ويشكل حولها رأيًا، التي لقائمة من الموضوعات  امن خالل تقديمه

في فهم الواقع االجتماعي، وترتكز هذه النظرية على جملة من المفاهيم  كبيراً  للمؤسسات اإلعالمية دوراً 
أهمها هو تمثل الواقع الذي يطرحه اإلعالم وتبّنيه بغض النظر عن تواصل المتلقي مع هذا الواقع بشكل 

 (.370، 3003 )مهنا مباشر

في تشكيل حياة الجمهور المتلقي عندما تقوم وسائل ر ، وفق هذا التصو اإلعالميون يساهمونو 
اإلعالم بترتيب مواضيعها وطرحها حسب األهمية، وبهذا هناك تناسق وترتيب بين أجندة ما يعرض عبر 

وضع األجندة لالتصال الجماهيري تتمثل في مقدرتها ذلك أن  وسائل اإلعالم وأجندة الجمهور، فوظيفة
تأثير وسائل  يةكمن أهمفي ذلك تفة عند األفراد وتقوم ببناء تفكيرهم، و تغيير المعر في لتأثير على ا

، 1111 لم وتنظيمه عقليًا لنا )أبو إصبعمقدرتها على ترتيب العاوفي ، في تكوين الوعي االتصال
330). 

وعلى الرغم من أن هذه القدرات التي يصفها أصحاب هذه النظرية للمؤسسات اإلعالمية، غير 
لمستويات  ر يختلف في حجمه وطبيعته من مجتمع إلى آخر، ومن زمن إلى غيره، تبعاً أن هذا التأثي

بالنسبة إلى  ةالمصادر اإلعالميبها لمقدار الثقة التي تتمتع  المعرفة السائدة، ومستويات الثقافة، وتبعاً 
، ولكن المي دينياً في المجتمعات الدينية مثاًل إذا كان الخطاب اإلع الجمهور، فيزداد هذا التأثير وضوحاً 

ورفض في المجتمعات القائمة على المدنية  مستوى الثقة بالخطاب الديني نفسه ينخفض كثيراً 
يديولوجيات الدينية، تأثير وسائل االتصال رهن بمقدار تجانس المبادئ التي تعتمدها مع المبادئ اإل

أن الكثير من وسائل االتصال تعمل  القيمية واألخالقية السائدة لدى الرأي العام، ولهذه األسباب يالحظ
على االستعانة بقادة الرأي في المجتمع، من رجال دين، وأدباء، وشعراء، وخاصة في األزمات التي 
يعيشها المجتمع، ألنهم يتمتعون بثقة الرأي العام، فإذا ما استعانت بهم وسائل االتصال، فإنها تعزز ثقة 

 .من مصادر التأثير ا مصدراً الرأي العام بها أيضًا، وتجعل من نفسه

طروحاتهم توافق أوعلى طرف آخر يمكن لوسائل االتصال أن تعمل على تكوين قادة للرأي العام ت
مع أطروحات القوى االجتماعية ذات الصلة بوسائل االتصال، فتستعين بأدباء وشعراء ورجال دين وأطباء 

بح هؤالء يتمتعون بثقة الجمهور لكثرة تتوافق اتجاهاتهم مع اتجاهات تلك القوى، وسرعان ما يص
االستعانة بهم من قبل وسائل االتصال نفسها، حتى يصبحوا فاعلين في تكوين الرأي العام، وقادرين على 
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التحكم به من خالل وسائل االتصال نفسها، في الوقت الذي يمكن أن توجد فيه أعداد أخرى من الشعراء 
سع معرفة، ولكنهم ليسوا من قادة الرأي الختالف اتجاهاتهم واألدباء ورجال دين أكثر كفاءة، وأو 

ومشاعرهم مع اتجاهات القوى االجتماعية ذات السيطرة الواسعة على وسائل االتصال، ومثال ذلك أن 
رع أو عالم أو مبدع في بعض وجوه السينما أو أبطال الرياضة يعرفهم العالم أكثر مما يعرف أكبر مخت

على المدى البعيد وسائل االتصال ، وبسبب ذلك تصنع أديب أو مناضل سياسي أو شاعر أو ،مجاٍل ما
نماذج وقدوات من الناس الهامشيين كالمطربين وعارضات األزياء أو ملكات الجمال، ويقدمون على أنهم 

في الوقت الذي يغيب فيه العلماء واألدباء والشعراء والمبدعين أبطال أو نجوم ويصبحون قدوًة ومثاًل، 
لحقيقيين في مجاالت العلوم المختلفة، وينطبق ذلك أيضًا على الكثير من قادة الرأي في مجاالت الفكر ا

 والسياسة والعلوم وغيرها.

 شباع الحاجات:وا  نظرية االستخدامات  -3

يظهر تأثير وسائل االتصال، وفق مبادئ هذه النظرية، من خالل مبدأين أساسيين، األول أن  
لمكوناته الثقافية  بالتنوع في اتجاهاته ومشاعره وأحاسيسه، تبعاً  تصف دائماً الجمهور المتلقي ي

واالجتماعية، فاتجاهات الشباب ومشاعرهم وأحاسيسهم تختلف عن مشاعر كبار السن بحكم خصوصية 
التجربة التي تعيشها كل شريحة، ولهذا السبب فإن الحاجات النفسية واالجتماعية التي تسعى كل شريحة 

 تها تختلف عن الحاجات النفسية واالجتماعية لغيرها.لتلبي

في برامجها، فهي تقدم  كبيراً  ويتمثل المبدأ الثاني في أن وسائل االتصال تقدم على الدوام تنوعاً 
األدب والشعر والموسيقا، باإلضافة إلى البرامج العلمية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية وغيرها، 

ه المجاالت األوقات المناسبة له، فهي تقدم األغنية الجديدة في أوقات وتخصص لكل مجال من هذ
محددة، وتقدم أيضًا األغنية القديمة في أوقات أخرى، وفي الوقت الذي تقدم فيه التحليالت االقتصادية 

 والسياسية تقدم أيضًا برامج الرياضة والفنون والطبخ وغيرها.

ها وسائل االتصال لكل شريحة من شرائح المجتمع أن ويتيح هذا التنوع في البرامج التي تقدم
تستخدم هذه الوسائل لما يرضي ذوقها وحاجتها، وبالتالي فإن الشرائح التي تجد نفسها معنية بالتحليل 
السياسي واالقتصادي سوف تجد من البرامج ما يشغل اهتمامها، ويلبي حاجتها ورغباتها، والشرائح التي 

و الفنون والطبخ سوف تجد في وسائل االتصال ما يلبي هذه الحاجات، وبالتالي تجد في برامج الرياضة أ
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فإن أغلب الجمهور سوف يجد في وسائل االتصال ما يلبي حاجته ورغباته، مما يجعل هذه الوسائل 
 ما يعرف باسم "التعرض االختياري".قريبة من الشرائح االجتماعية كافة، وهو 

االتصال، ويقول ي وكيفية تلبية حاجاته من خالل وسائل على المتلقهذه النظرية تركز و 
شباع الحاجات لدى المتلقي،  االتصالبوجود عالقة بين ما تعرضه وسائل أصحابها  الذي تعود إليه وا 

، 3003 )مهناها المضامين والرسائل التي يفضلعملية االنتقاء، فهو يصطفي من اإلعالم والبرامج 
يتلقى كل ما يسمعه أو يراه، إنما يشارك في عملية التأثير من  لم يعد سلبياً ، وبالتالي فإن الجمهور (152

 خالل عملية االنتقاء واالختيار.

ويصنف الباحثون اإلعالميون خمس طبقات من الحاجات يمكن لإلعالم أن يشبعها وهي: 
طمئنان الحاجات المعرفية والحاجات االنفعالية، والحاجات التكميلية على مستوى الشخصية كاال

واالستقرار العاطفي، والحاجات التكميلية على الصعيد االجتماعي كتقوية العالقات الشخصية، وأخيرًا 
، ويضاف إلى ذلك أن العالقة التي (152، 3003 ة لتخفيف التوتر والصراعات )مهناالحاجات الترويحي

تلبية  ملية التفاعل، فال تحدثيقيمها المتلقي مع وسائل االتصال مرتبطة أيضًا بالسياق االجتماعي لع
تم من تإنما من قبل هذا الفرد أو ذاك، الحاجات وفق هذا المبدأ لمجرد متابعة وسيلة إعالمية محددة 

 (.312، 1111 )أبو اصبعأو تلك  الوسيلةهذه خالل السياق االجتماعي الذي تستخدم فيه 

 :تاالاالتكال على وسائل اال و نظرية التبعية  -4

لنظرية رؤيتها لعملية تأثير وسائل االتصال في الجمهور من خالل الوسط االجتماعي الذي تقيم هذه ا
من وسائل االتصال والجمهور على حد سواء، ذلك أن طبيعة الرسالة اإلعالمية في أهدافها  يحتضن كالً 

ر، وينطبق وغاياتها ال يمكن أن تكون مستقلة عن البناء االجتماعي بما يحمله من قيم واتجاهات ومشاع
على الجمهور المتلقي، فال يمكن تصور أية شريحة سكانية معزولة عن المجتمع الذي  األمر نفسه أيضاً 

يحتضنها ويؤثر في مكوناتها، مما يجعل عملية التأثير تأخذ طابع المجتمع الذي تحدث فيه، الحتوائه 
 على وسائل االتصال والجمهور المتلقي في وقت واحد.

وسائل اإلعالم، وفق هذا التصور عملية التأثير بثالثة مكونات أساسية هي وتربط النظرية 
، كما أن هذه النظرية تشتمل على والجمهور المتلقي، والمجتمع، وتأثير هذه الوسائل يرتبط بهذا التفاعل

ثالثة أنماط من التأثيرات، معرفية وعاطفية وسلوكية، من خالل اعتماد الجمهور على المعلومات التي 
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 .(312، 1111 سائل اإلعالم" )أبو إصبعتقدمها و 

 ويشكل غموض الكثير من القضايا االجتماعية والسياسية والثقافية في كثير من األحيان دافعاً 
للفرد للبحث عن اإلجابات من خالل ما يوفره المجتمع من وسائل اتصال يمكن أن يجد فيها ما يجيب 

نظر عن مصداقية ما تقدمه هذه الوسائل من معلومات على استفساراته ويلبي حاجاته، وبصرف ال
وتأتي المرحلة الثالثة وهي وأخبار، فإنها تسهم في تكوين مواقفه االجتماعية من القضايا التي يهتم بها، 

ما اختيار الناس للمعلومات وتحليلها بالشكل الذي يناسب احتياجاتهم النفسية واالجتماعية من خالل 
من  وتفسيرات وتأويالت، وسرعان ما تصبح وسائل االتصال مصدراً قضايا من  تقدمه وسائل االتصال
وبذلك تسهم وسائل االتصال (، 152، 1115 خزون المعرفي عند المرء. )الموسىالممصادر التأثير في 

 في تكوين البنية المعرفية والقيمية لألشياء في وعي الفرد، ومجموع األفراد.

من ملية التفاعل الثالثة، )المجتمع ووسائل االتصال والمتلقي(، وتختلف العالقة بين مكونات ع
بينما تمنح  وسائل االتصال،على واسعة المجتمعات سيطرة فرض بعض فقد تإلى آخر،  مجتمع

مجتمعات أخرى نظامها اإلعالمي قدرًا أكبر من القدرة على التأثير في المجتمع، كما أن تأثيرات وسائل 
 االتصالضًا تختلف من مجتمع آلخر، ففي بعض المجتمعات تستطيع وسائل الجمهور أي في االتصال

 االتصالأفراد الجمهور، وفي مجتمعات أخرى تتبع وسائل في  كبيراً وتأثيرًا واسعة أن تملك سيطرًة 
من مكونات  أساسياً عنصرًا فهي ال تتمتع باستقاللية تجعلها قائمة بذاتها، وتصبح الجمهور وتتبع آراءه، 

بسيطة  ةحصل على استقالليتيمكن أن  وسائل االتصالعلى الرغم من ذلك فإّن ، و اء االجتماعيالبن
 .(372، 1112 )إسماعيلبقدر ما من تغيير العالم االجتماعي  اتمّكنه

 نظرية التلقيح أو التطعيم:  -5

جماعة من خالل  كان أو تؤدي وسائل االتصال دورها في عملية التغيير السلوكي لدى المتلقي، فرداً 
استمرارية عرض المشاهد ذات الصلة بعملية التأثير، شأنها في ذلك شأن عملية التطعيم التي تحدث في 
المجال الطبي، فإذا ما تمكن جهاز المناعة في جسم اإلنسان من السيطرة على نمط محدد من 

في األوقات  في الجسم ضعيفاً الفيروسات، أو الجراثيم سرعان ما يصبح تأثير هذه الفيروسات والجراثيم 
الالحقة، وكذلك يصبح مضمون المادة اإلعالمية بالنسبة إلى الوعي عند الفرد، وتؤدي عملية التكرار 

في  المستمر لبث نمط محدد من المادة اإلعالمية إلى أن يعتاد عليها الفرد ويصبح تأثيرها ضعيفاً 
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يره، بل تصبح واحدة من المعايير التي يستخدمها من تفك شخصيته بعد أن تستقر في وعيه، وتصبح جزءاً 
 في الحكم على األشياء.

يؤدي إلى  االتصال، وفق المبادئ األساسية لهذه النظريةما تبثه وسائل لإن التعرض المتواصل 
بها، التبلد وعدم اإلحساس من  اعتياد الفرد لما تنطوي عليه المادة اإلعالمية من مضامين، وتشكل نوعاً 

من وسائل الفرد تلقاها يالجرعات المتتالية من المفاهيم والقيم التي مكن تسميته بالحصانة، فيأو ما 
استمرار لحمايتهم من تأثيراتها الالحقة، فيؤدي بها األطفال حقن يتم تشبه األمصال التي  االتصال

من هذه ر و نفمن الالمباالة وعدم ال حالةيجاد إلى إتعرض لمشاهد العنف والجريمة والجنس مثاًل ال
التي تنطوي تجاه األشياء الظواهر التي كانت مرفوضة من قبل، وما مواقف الالمباالة وعدم االكتراث 

بهذه األمصال للعقول الحقن المنتظم االتصال إال نتيجة عمليات في وسائل على أخطار عديدة 
عند التلقيح ضد المصل  جهاينتبالحصانة التي ما تكون من البالدة أشبه  حالةد ولّ ي  مما  ،اإلعالمية
 .(12-17، 1112)الحصيف األمراض 

وتظهر هذه المؤشرات بصورة واضحة مع تسلسل األحداث المفاجئة في بلد ما، أو دولة محددة، 
فقد يشعر الفرد بقدر كبير من الحزن عندما يرى صورة مختلفة للمجاعات التي لم يعتاد على رؤيتها من 

ته لها يشعر بمشاعر الحزن تنخفض في مستوياتها فيما بعد، وتصبح قبل، غير أن استمرار مشاهد
مشاهد عادية بالنسبة له، وكذلك الحال مشاهد الحروب والدمار، وصور القتل والتعذيب التي يشعر 

أن يعتاد عليها مع استمرار مشاهدته لها، مما يدفعه إلى االنتقال إلى  باستنكار شديد لها، ولكنه ال يلبث
ناء والطرب بسرعة بينما كان يحافظ على مشاعر الغضب لفترة طويلة عندما يشاهد صور محطات الغ

التعذيب والقتل والتشريد التي كان يحفظها في وعيه لفترة طويلة ويحافظ خاللها على مشاعر الغضب 
 واالنفعال، عندما كان شاهدها ألول مرة، ولكن هذه المشاعر واألحاسيس لم تعد هي نفسها، فصار في
مقدوره االنتقال إلى محطات أخرى دون أي شكل جديد من مشاعر الغضب أو االنفعال، ويدل ذلك على 
أن استمرارية المشاهدة تدفع به إلى مرحلة التبلد وعدم االكتراث، وكأنه امتلك قوة جديدة شبيهة بمناعة 

ت سريعة التأثر بها في المرة لمقاومتها، بينما كانمهيأة الجسم عندما تتفاعل مع الفيروسات الجديدة وهي 
 األولى.
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 التأثير القوي: اتنظري -6

وتتضمن هذه النظرية عدة نظريات تناولها الباحثون في تفسير آلية التأثير القوي في اإلعالم 
وهي نظرية لولب الصمت، ونظرية الفجوات المعرفية، ونظرية حارس البوابة التي تعتمدها الدراسة الحالية 

 :رؤيتها وتتبنى

 نظرية لولب الامت:  -1.6

من مبادئ  تعتمد هذه النظرية مبدأ أساسياً 
تأثير وسائل االتصال في الجمهور المتلقي قوامه أن 
تفاعل الشرائح االجتماعية التي يتوافق مضمون 
المادة اإلعالمية مع اتجاهاتها وميولها ومصالحها 

زداد تأثير المادة زداد بقوة بحكم عملية التوافق، ويي
عالمية في وعيهم، وفي أنماطهم السلوكية فيما اإل

بعد، بينما تجد الشرائح االجتماعية األخرى نفسها 
مضطرة للصمت واتخاذ موقف الحياد، خاصة مع 
انتشار المادة اإلعالمية وقبولها بالنسبة للرأي العام، 
 مما يدل على أن احتماالت عملية التأثير تزيد كثيراً 

 تأثير وسائل، وبذلك فإن عن احتماالت عدم التأثير
 

 .االتصال يصبح شبه مؤكد، بينما تصبح احتماالت عدم التأثير ضعيفة جداً 

بعد أن اتضحت قدرته فزيون لتلمع انتشار االستخدام الواسع لظهور هذه النظرية لقد ارتبط 
ذاعة والصحافة، التأثيرية في توجيه الرأي العام والتحكم به، مقارنة مع وسائل االتصال السابقة له، كاإل

بالتعبير عن الرضى أو له، فيستجيب لها المتلقي  على الرأي العام وموجهاً  ضاغطاً  وبات يشكل عنصراً 
يجعل نقطة االرتكاز المؤلفة من النزعات ف، في وقت واحد يعمل على اقتران عنصرينإذ أنه بالصمت، 

المادة  ويقدممن حيث النتيجة،  سيطراً مما يجعله م، من جهة ثانية وذات معنىمن جهة والميول، مرئية 
 (.312، 3003لى االنتشار في مناخ الرأي )مهنا وكأنها في طريقها إ اإلعالمية
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، حيث شرحت عناصرها 1120ويعود الفضل في صياغة هذه النظرية إلى اليزابيت نيومن عام 
وسائل مع انحياز  هأند الباحثة " وفيه تجالرأي العام باعتباره جلدنا االجتماعي –دوامة الصمتفي كتابها "
محددة من شخصية اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، أو تركيزها على على قضية  هاز يأو ترك االتصال

نوعًا من  فإن ذلك يشكلحسب مضمون الرسالة أو الفكرة التي تريد إيصالها، ب شخصيات المجتمع
بل الجمهور المتلقي بشكل أكبر، بالمقابل فإن الضغط البيئي بحيث تلقى القضية المطروحة تأييدًا من ق

الجمهور الذي يعارض نفس الفكرة يجد نفسه ملتزمًا الصمت خوفًا من العزلة االجتماعية أو من 
في بحوث تجريبية الحقة لنظريتها، ثالثة  الباحثةاالضطهاد من قبل الجماعات المؤيدة، وقد رصدت 

التكرار الذي يعزز التأثير من خالل العرض التراكمي،  :وهي وسائل االتصالتزيد من قوة تأثير  عوامل
في كل مكان وزمان مما يجعل معلوماته في  االتصالحيث انتشار وسائل ، والتسيير الالإرادي للمتلقي

مع  االتصالإطار المصادرة والتأثير، وأخيرًا التجانس والهيمنة اإلعالمية، أي تطابق ما تقدمه وسائل 
إلى تقليل فرصة الفرد  ،كما ترى نويمان ،العوامل تؤدي ؤسسات اإلعالمية، كل هذهمواقف أصحاب الم

، وبالتالي تزداد فرصة التي تثيرها وسائل االتصاليكّون لنفسه رأيًا مستقاًل حول القضايا  المتلقي في أن
ى التحكم به والقادرة عل المؤثرة في الرأي العامالجديدة تكوين األفكار واالتجاهات  وسائل فيهذه ال

 .(3002 الحسن،)

 نظرية الفجوات المعرفية:   -2.6

من خالل الدراسة التي تمت حول  دونوهوي وأوليان يعود الفضل في تطوير هذه النظرية إلى
، 3003 )مهنا "مدى انتشار األفكار المجددة في مجال السياسات االجتماعية وخاصة في الدول النامية"

جتماعية متفاوتة في خصائصها النفسية واالجتماعية المتنوعة، وبشكل ، وملخصها أن الشرائح اال(200
أساسي في خصائصها المعرفية، ومن المالحظ وجود فجوة معرفية بين هذه الشرائح، وخاصة بالنسبة 
لموضوعات محددة دون غيرها، فقد تتصف شريحة اجتماعية محددة بأنها ذات معرفة واسعة في مجال 

قل من مستويات معرفتها، فالمهندسين بشكل عام أكثر معرفة ة أخرى بأنها أا، بينما توصف شريحم
بمجال اختصاصهم من األطباء مثاًل، وهؤالء أكثر معرفة في مجال اختصاصهم أيضًا، وقد تفصل 
الشريحة االجتماعية الواحدة عن الشرائح األخرى فجوة معرفية كبيرة، تختلف باختالف الخصوصيات التي 

 حة اجتماعية عن غيرها.تميز كل شري

ومن خالل تفاعل هذه الشرائح التي تفصل بينها فجوات معرفية كبيرة مع وسائل االتصال يالحظ 
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أن الفجوات المعرفية تزداد بين الشرائح بشكل واضح، وال تؤدي إلى التقليل من حجم هذه الفجوة، بسبب 
معارف لدى الشرائح األكثر معرفة، ومن أن المعلومات التي تقدمها وسائل االتصال تسهم في تعزيز ال

ائح األخرى من المحتمل أن تصبح تفسيراتهم لموضوعات المادة اإلعالمية أوسع، بينما ال تستفيد الشر 
إال بمقدار اهتمامها بها، فقد يتمتع المهندس في متابعته للبرامج الهندسية التي  ثيراً المادة اإلعالمية ك

م أوسع لموضوع المادة االتصالية، وحتى بالنسبة إلى مجاله، بينما ال تغني معارفه، وقد تمكنه من فه
، إال بمقدار اهتمامهم بها، ويقال األمر ذاته بالنسبة لألطباء مثالً  تؤدي هذه البرامج أية فائدة تذكر

 بالنسبة للبرامج الطبية، وصلة األطباء بها، وصلة الشرائح االجتماعية األخرى.

لى ربط الفائدة العلمية، واتساع حجم الفجوة المعرفية بين الشرائح ويذهب بعض الباحثين إ
ذات المستوى االقتصادي االجتماعية بالعامل االقتصادي ومستويات المعيشة، ففئات الجمهور 

االجتماعي  المرتفع يكتسبون المعلومات بمعدالت أسرع من الفئات ذات المستوى االقتصادي االجتماعي
ويؤكد هذا  ،الزيادة بدل النقصان تجه فجوة المعرفة بين فئات الجمهور المختلفة إلىوبالتالي ت ،المنخفض

المنخفض ال تظل فقيرة في المعلومات بوجه عام  الفرض أن الفئات ذات المستوى االجتماعي االقتصادي
 .(3002)الحسن، المستويات األعلى.  ولكنها تكتسب معلومات أقل نسبيًا من

 بة:نظرية حارس البوا -3.6

يتجلى تأثير وسائل االتصال في الجمهور 
والتحكم بالرأي العام وفق أصحاب هذه النظرية بالطابع 
الغائي المنظم للمادة اإلعالمية أو مادة االتصال من 
قبل ما يسمى بحارس البوابة، فكل ما يتم تقديمه من 
خالل وسائل االتصال ال يتم على نحو اعتباطي أو 

ق رؤية متكاملة هدفها األساسي غير محدد، إنما يتم وف
التأثير في الجمهور وتوجيه الرأي العام وتعزيز جملة 
من المبادئ األخالقية واإلنسانية التي يريدها منتجو 

 المادة اإلعالمية، من خالل حارس البوابة.
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للداللة على األشخاص الذين يتحكمون في سير من استخدم هذا المصطلح  ليعد كيرت ليوين أو 
شخص أو مجموعة منظمة بشكل بأنه  جون ر. بيتنر هوقد عرف، د اإلخبارية في قناة االتصالالموا

 هرسمي ومتصلة مباشرة بعملية ترحيل أو نقل المعلومات من فرد آلخر عبر وسيلة اتصال، ويختلف دور 
قد يكون  أو واإلعالن، دعايةبال معنياً  اً فني أولمادة االتصال،  منتجاً باختالف طبيعة عمله، فقد يكون 

أو أي فرد آخر في مجال معالجة أو مراقبة الرسائل لوسيلة االتصال، في مركز المراقبة المحلية  اً مهندس
ثالثة وظائف  بيتنر جون ر.ووفقًا لذلك يحدد ، ل االتصال الجماهيري إلى الجمهورالتي تبثها وسائ

ريرها قبل بثها إلينا، وزيادة كميتها عن لحارس البوابة وهي: تحديد المعلومات التي نتلقاها عن طريق تح
 .(1127،25 )بيتنر. توسيع بيئتنا اإلعالمية وأخيرًا إعادة ترتيبها أو تفسيرهاطريق 

، فكل من يعمل في إنتاج ويمكن النظر إلى مفهوم "حارس البوابة" على أنه مؤسسة وليس فرداً 
، ولما كان إنتاج العمل اإلعالمي، يحتاج مادة االتصال، وتقديمها للجمهور يمكن وصفه بحارس البوابة

بالكاتب الذي يعد المادة في صورتها  من صاحب الفكرة، ومروراً  إلى عدد كبير من المشاركين بدءاً 
األولية، والفني الذي يعالج المادة، والمخرج الذي يتولى إدارة اإلخراج، وحتى تقديم المادة االتصالية 

 للبوابة. مكن أن يكون حارساً للجمهور فإن كل واحد من هؤالء ي

غير أن هؤالء ينتظمون في بنية هرمية، يتولى كل منهم مسؤولية المرحلة التي يعمل على 
بوابة أعلى في التنظيم  إلى حارس ، وصوالً الذي يراه مناسباً التقرير  يعدو تنفيذها، أو يشرف عليها، 

بعض التعديالت في جري عليها ادة، وله أن ي، الذي يقوم بدوره بمراجعة المكرئيس تحرير مثالً الهرمي، 
الواردة فيها، المعلومات تعديل أو عناصر المادة االتصالية من جديد تم ترتيب مضامينها وأشكالها، في

)المرجع من قبل  تم إنجازه حيث يتم التواصل بين جميع هؤالء الحراس إلعادة ومراجعة مضمون ما
يوجد حارس البوابة الرئيسي الذي يسمح بمرور كل ما تم ، وفي قمة اإلشراف (222 -222السابق، 

إنتاجه من قبل، وله الحق في أن يجري التعديالت والتغيرات التي يراها مناسبة للتوجه العام السائد في 
 المجتمع، وخاصة التوجه الذي يناسب القوى االجتماعية صاحبة المصلحة في مادة وسائل االتصال.

ه في هذه المرحلة أو تلك، إنما باختالف طبيعة عملقدمه حارس البوابة وال يختلف العمل الذي ي
يختلف مع اختالف حارس البوابة نفسه، من حيث خبرته وقيمه واتجاهاته األخالقية واالجتماعية 
واإلنسانية من جهة، وباختالف المادة اإلعالمية من جهة أخرى، فالعمل السينمائي مثاًل، أو العمل 

لفزيون يتعرض لتغيرات كثيرة خالل مراحل إنتاجه حتى يصل إلى المتلقي على نحو محدد الدرامي في الت
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ن كان عملية المساهمة تأتي في  تمن األنحاء التي شارك فيها كل من كان في هيئة حراس البوابة، وا 
 الغالب بدرجات مختلفة.

االختيار لما  ويتجلى أثر العوامل الشخاية في عمل حارس البوابة في كونه يقوم بعملية
ينبغي عرضه من وجهة نظره هو، وليس من وجهة نظر الجمهور، ولذلك فهو يتحكم بما تقدمه وسيلة 

لقطاعات واسعة من الجمهور،  االتاال للمتلقي، وقد يستبعد من العمل اإلعالمي ما هو مفيد فعالً 
أن تكون مؤثرة في مسارات مما يسمح لالعتبارات الشخصية من وجهة نظره،  ويبقي على ما يراه مفيداً 

 العمل اإلعالمي بدرجة كبيرة.

ويضاف إلى ذلك أن تأثير االعتبارات الشخصية يمتد أيضًا إلى ما يتصف به حارس البوابة من 
مستوى و  التي ينتمي إليها، الدخل، والطبقة االجتماعيةمستوى والعمر، و خصائص أساسية كالجنس 

ويعد االنتماء وغير ذلك من االعتبارات، عقائدية، واإلحساس بالذات، التعليم، واالنتماءات الفكرية أو ال
التفاعل مع العالم المحيط محددًا من محددات الشخصية، ألنه يؤثر في طريقة التفكير أو  أساسياً عنصرًا 
 .(171، 1112 )مكاوي، حسين. بالفرد

ساسية بالنسبة لدينية مصادر أة واألخالقية واكما تشكل االعتبارات السياسية واالقتصادية والقيمي
إلى حارس البوابة، فبعد أن يأخذ باالعتبار قيمه واتجاهاته الشخصية في تقييم العمل اإلعالمي، يأخذ 
باالعتبار أيضًا الوضع السياسي السائد، والشروط الثقافية واالجتماعية والدينية في المجتمع، فقد يكون 

مين المادة اإلعالمية قيم أخالقية ودينية محددة، ولكنه على المستوى الشخصي من المشجعين على تض
لمشكلة حقيقية للعمل اإلعالمي  على معرفة جيدة بأن المجتمع يرفض هذه القيم، ويمكن أن تكون سبباً 

بكليته، مما يدعوه إلى أن يأخذ ذلك باالعتبار عند مراقبته للعمل الذي يشرف عليه، ويمتد األمر إلى أن 
مما  مستويات التنظيمية في الكثير من الدول ترى أنها األحق بحماية جمهور المتلقيالسلطات والكل 

 )العبد اهلل .واألخالقية السائدةحماية القيم والمبادئ االجتماعية يفسد عليه حياته، وتجد نفسها معنية ب
3005 ،152). 
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 الخالاة

التي تم تصنيفها في عداد نظريات التأثير طويل  تتناول الوحدة الثامنة بالشرح مجموعة من النظريات
التي تبين أن الفرد يحتفظ بكل األفكار والمعلومات  نظرية الغرس الثقافيوالتي جاءت منها المدى، 
ن خضع جزء كبير منها للنسيان، واألخبار  إلى أن تجد من العوامل التي يتلقاها في وعيه وذاكرته، وا 

، لى الوعي مرة أخرى، وينميها، وتصبح ذات فعالية كبيرة في شخصيتهالمحيطة باإلنسان ما يعيدها إ
هور المتلقي يختار من الموضوعات المختلفة التي تقدمها منظرية تحديد األولويات التي تبين أن الجو 

، ويأتي في المقام األول من اهتماماته، مما يساعد وسائل وسائل االتصال ما يعد بالنسبة إليه مهماً 
ي العام، أما نظرية الجمهور المتلقي، وفي توجيه الرأ ي ممارسة أشكال مختلفة من التأثير فياالتصال ف

إشباع الحاجات فتعتمد على مبدأ أن للجمهور حاجات مختلفة تتنوع بتنوع مكوناته على المستوى الفردي 
منها واالجتماعية  واالجتماعي، وبالقدر الذي تستطيع فيه وسائل االتصال تلبية حاجات الجمهور النفسية

في الجمهور المتلقي، وفي الرأي العام، كما تأخذ الوحدة بشرح العناصر  هاعلى قدر ما يأتي حجم تأثير 
األساسية في نظريات التأثير القوي، كنظرية لولب الصمت، ونظرية الفجوات المعرفية، ونظرية حارس 

 البوابة.
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 تمارين:

 :اختر اإلجابة الصحيحة
شباع الحاجات على مبدأين أساسيين، يتمثل أحدهما في المبدأ  .1 تعتمد نظرية االستخدامات وا 

 :الرئيسي اآلتي
A. التنوع الذي تقدمة وسائل االتصال في برامجها الثقافية واالجتماعية  
B. القوة االجتماعية التي تتصف بها الجهات الفاعلة في المجتمع  
C. التقانات الفنية التي تميز وسائل االتصال عن بعضها بعضا 

 
  A اإلجابة الصحيحة

 
ظهر االعتماد على دراسة الوسط االجتماعي لتفسير كيفية تأثير وسائل االتصال بشكل رئيسي  .3

 :في أعمال
A. (أصحاب نظرية التأثير المباشر )الرصاصة اإلعالمية 
B. شباع الح   اجاتأصحاب نظرية االستخدامات وا 
C. أصحاب نظرية التبعية واالتكال على وسائل االتصال 

 
  C اإلجابة الصحيحة

 
ت عّد نظرية لولب الصمت واحدة من نظريات علم االجتماع اإلعالمي، وهي تعود بشكل أساسي  .2

 :إلى أعمال
A.  1125الزارسفيلد   
B.  1120إليزابيث نويمان عام    
C.  1120دونوهوي 

 
 B  اإلجابة الصحيحة
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