
 

        

 
 الوحدة التعليمية التاسعة
 نظريات التأثير المعتدل

 
 األهداف التعليمية

  بعد االنتهاء من دراسة الوحدة التعليمية الثانية يجب أن يكون الطالب قادرًا على أن:
 يعرف مفهوم نظريات التأثير المعتدل -

لمي، واالنتقادات الموجهة يشرح نظرية الغرس الثقافي، وفروضها، وكيفية استخدامها في البحث الع -
 لها، وكيفية الرد على هذه االنتقادات

يشرح نظرية ترتيب األولويات وفروضها األساسية، وكيفية استخدامها في البحث العلمي، واالنتقادات  -
 الموجهة لها، وكيفية الرد على هذه االنتقادات.

ستخدامها في البحث العلمي، يشرح نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم، وفروضها األساسية، وا -
 واالنتقادات الموجهة لها والرد عليها
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 نظريات التأثير المعتدل

تبلورت في أواخر الستينات وبداية سبعينيات القرن الماضي عدة نظريات اصطلح على تسميتها نظريات 
إلعالم قوة مبالغ فيها في التأثير المعتدل انطالقًا من نقد نظريات التأثير القوي التي أعطت لوسائل ا

تأثيرها على األفراد، كما ركزت نظريات التأثير المعتدل على التأثيرات طويلة األمد بعكس نظريات التأثير 
المباشر والتأثير القوي. وستتناول هذه الوحدة التعليمية ثالث نظريات إعالمية من نظريات التأثير 

 المعتدل وهي: 
 نظرية الغرس الثقافي. -

 ترتيب األولويات. نظرية -

 نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم. -
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 : Cultivation Theoryنظرية الغرس الثقافي  -أوالً 

ظهرت نظرية الغرس الثقافي في سبعينات القرن الماضي وتذهب هذه النظرية إلى أن مداومة التعرض 
اه على شاشة التلفزيون هو صورة للتلفزيون لفترات طويلة تنمي لدى الفرد اعتقادًا أن العالم الذي ير 

أبرز المنظرين لهذه النظرية  G.Gerbner متطابقة مع العالم الواقعي الذي يعيشه، وُيعد جورج جربنر 
 اإلعالمية.

ويرى منظرو نظرية الغرس أن وسائل االتصال الجماهيرية تحدث آثارًا على إدراك الناس للعالم 
وسائل لفترات طويلة ومنتظمة، وبالتالي فإن الصور الذهنية الخارجي، وخاصة الذين يتعرضون لتلك ال

السائدة لدى جماعة ما تكون ناتجة عن تكرار تعرض أفراد هذه الجماعة ألنواع خاصة من الرسائل 
 الجماهيرية.

ويطرح جربنر مفهومًا موازيًا للغرس الثقافي هو 
اإلنماء الثقافي ويمكن وصف اإلنماء بأنه العملية التي 

هي ذلك الكل لثقافة وا ما، معتمجبها الثقافة في تقوم 
المركب من الفنون والعلوم والعادات والتقاليد والعلوم 
والفنون والديانة، والقانون والمهارات واللغة، والموسيقى، 
والسلوك...إلخ. ويمكن وصف عملية اإلنماء أنها نوع 
من التعلم العرضي بدون وعي وتخطيط نتيجة التعرض 

التصال حيث يتعرف الفرد على حقائق الواقع لوسائل ا
االجتماعي التي تصبح جزءًا من الصورة الذهنية المكّونة 

  لديه.
 

ويطرح جربنر مفهومًا موازيًا للغرس الثقافي هو اإلنماء الثقافي ويمكن وصف اإلنماء بأنه العملية 
ب من الفنون والعلوم والعادات والتقاليد هي ذلك الكل المركلثقافة وا ما، معتمجالتي تقوم بها الثقافة في 

والعلوم والفنون والديانة، والقانون والمهارات واللغة، والموسيقى، والسلوك...إلخ. ويمكن وصف عملية 
اإلنماء أنها نوع من التعلم العرضي بدون وعي وتخطيط نتيجة التعرض لوسائل االتصال حيث يتعرف 

 لتي تصبح جزءًا من الصورة الذهنية المكّونة لديه.الفرد على حقائق الواقع االجتماعي ا
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 أهم المفاهيم في عملية الغرس.
 يرتكز الغرس على مفهومين أساسيين: 

 السائد االتجاه: األول Main Streaming أساسيين مفهومين بدوره المفهوم هذا ويتضمن : 
 دد كبير من الجمهور.سعي التلفزيون لتقديم رسائل إعالمية ثابتة ومتجانسة بهدف جذب ع -أ 

تشارك األفراد كثيفي المشاهدة للتلفزيون في الصور والمعتقدات العامة التي يغرسها التلفزيون  –ب 
وبالتالي تتالشى االختالفات الناتجة عن العوامل االجتماعية، في حين يملك منخفضو المشاهدة من 

ثال، فإن استجابات كثيفي المشاهدة ذوي الجماعات نفسها صورًا مختلفة عن هذا الواقع فعلى سبيل الم
التعليم العالي والدخل المرتفع تتشابه مع استجابات كثيفي المشاهدة من منخفضي التعليم والدخل، وفي 
الوقت نفسه تتشابه مع استجابة منخفضي المشاهدة ذوي التعليم العالي والدخل المرتفع، وهو ما يعني 

 المغروس من خالل التلفزيون. أنهم ال يشتركون في االتجاه السائد
 

  ًالترديد( الرنين) التضخيم: ثانيا Resonance. 
يعني مفهوم التضخم أن تطابق ما يراه اإلفراد في المواد التلفزيونية مع واقعه الذي يعيشه يزيد من 

 .Double Doseتأثيرات الغرس بحيث يصبح اإلفراد كأنهم تعرضوا لجرعة مزدوجة 
 

 فروض نظرية الغرس: 

  
 
: تكرار التعرض لصورة الواقع والمجتمع الحقيقيين التي تعرضها المواد التلفزيونية، الفرض النظري – 1

دراك الجمهور لهذه الصور بطريقة تشابه الصورة التي  واألفكار المرتبطة بهذه الصورة، يؤدي إلى فهم وا 
 يقدمها التلفزيون.
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زيون )كثيفو المشاهدة( يدركون ويفهمون الواقع االجتماعي الفرض اإلمبيريقي: األكثر تعرضًا للتلف – 2
 بطريقة تتوافق مع الصورة التي يعرضها التلفزيون لهذا الواقع.

 

 أساسيات وافتراضات نظرية الغرس: 
 : يعد التلفزيون وسيلة فريدة للغرس مقارنة مع وسائل االتصال األخرىأواًل: 

لساعات طويلة خالل اليوم، وتمد األطفال  –حتى اآلن  – فالتلفزيون هو الوسيلة األكثر حضوراً 
برموز وتصورات، وتسهم في تنشئتهم االجتماعية المبكرة، بينما تلعب الوسائل األخرى دورها بعد أن 
يكون الطفل قد اكتسب القيم والعادات واالهتمامات في منزله بمشاركة دور التلفزيون، وبذلك يظهر 

على الطفل، بنتيجة خصائص التلفزيون المميزة الجاذبة، ووجود التلفزيون داخل  واضحًا تأثير التلفزيون
 المنزل، يساعد على قيام األسرة على دعم انتقاء الطفل للمواد التي يتعرض لها.

 
 : تشكل الرسائل التلفزيونية نظامًا متماسكًا يعبر عن االتجاه السائد في الثقافة: ثانياً 

 ية بتماسك النسق المعرفي والقيمي الموجود في المجتمع.يرتبط الغرس كعملية ثقاف
ويرى باحثون أن األفكار والقيم والسمات التي تظهر في البرامج والمواد التلفزيونية، هي في حقيقة 
األمر منسجمة، ومتناغمة، ومتسقة مع بعضها، وال تعارض بينها وال تناقض أو تنافر، وذلك تفسيره إلى 

زيونية تعبر عن سياسات القائمين على هذه الوسائل والذين يهدفون إلى الوصول إلى أن هذه المواد التلف
أكبر جمهور مستهدف، دون إحداث اختالفات أو إثارة قضايا خالقة، فالتلفزيون أصبح يلعب دور البائع 

غير الذي يوزع الصور واألفكار التي تعد راسخة وسائدة في الثقافة الشعبية، وبذلك أصبح التلفزيون 
 منفصل عن الثقافة السائدة بل هو نفسه ذلك االتجاه السائد.

 
 : تحليل المضمون للمواد اإلعالمية من أهم مفاتيح فهم عملية الغرس: ثالثاً 

يرى جربنر وزمالؤه أن األسئلة االستطالعية أو االستكشافية غير المعمقة ال تصح في عملية 
 تعكس المضامين المختلفة في المواد التلفزيونية.الغرس، بل يجب استخدام أسئلة مسح مستخدمة 

وفي سبيل الوصول إلى ذلك فإن عملية التحليل من خالل استخدام أسئلة مسح ضمن استبيان 
تعكس ما يقدمه التلفزيون في رسائله باعتبارها أفكارًا للغرس لجماعات كبيرة من المشاهدين لفترات 

 ي عام ودون الخوض في التفصيل.طويلة، مع التركيز على المشاهدة بشكل كل
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 : يركز الغرس على دور التلفزيون في صياغة تفكير الجمهور واتجاهاته نحو القضايا المختلفة: رابعاً 

إن المهمة الرئيسية لتحليل الغرس هي تحديد إلى أي مدى يمكن لرسالة معينة أن تسهم في 
تفق مع معظم القيم والصور الذهنية التي تكوين معتقدات الواقع االجتماعي لدى اإلفراد، بطريقة ت

 تتضمنها هذه الرسائل.
 

 : تحليل المضمون يهتم بتدعيم االستقرار واالنسجام في المجتمع: خامساً 
توصل عدد من العلماء أن تأثير وسائل اإلعالم األساسي يميل إلى الحفاظ على المعايير السائدة 

 بداًل من تغييرها.
أن التلفزيون يقوم حاليًا بدور شيخ القبيلة أو رجل الدين كراوي  ويذهب جربنر وزمالؤه إلى

للقصص واألساطير، كذلك فإن التلفزيون هو أكثر الوسائل ترويجًا للصور الذهنية والثقافة الشعبية، كما 
يضيف إلى معلوماتنا عن الحياة والناس واألماكن والسلطة، وهو يعرض الجيد والسيئ، والسعادة والحزن، 

 ة والضعف، النجاح والفشل، والتلفزيون أصبح أداة للتنشئة االجتماعية والضبط االجتماعي.القو 
إن اإلسهام الرئيسي للتلفزيون يتمثل في قدرته على تحقيق االنسجام بين مشاهديه والتجانس بين 

خالل الجماعات التي قد تكون مختلفة في خصائصها الديموغرافية )السكانية( أو المعرفية، وذلك من 
 عرضه وتشكيله لالتجاه السائد.

 

 محددات ومالحظات خاصة بنظرية الغرس: 
 وضع جربنر وزمالؤه كمجموعة محددات ومالحظات خاصة بنظرية الغرس تتلخص فيما يلي: 

يعد أداة هامة لتسجيل مالحظات منظمة الذي مضمون )المحتوى( يمكن االعتماد على تحليل ال .1
 ر التلفزيون.يثومتراكمة تساعد في معرفة تأ

ال يمكن أن نقوم بتحليل بعض البرامج دون برامج أخرى ألن التلفزيون هي كل متكامل على المدى  .2
 تجريبية. بهمكن أن نقيس تلك التأثيرات بدراسات معملية تجريبية أو شيالطويل، وال 

معملية تحدث تأثيرات الغرس على المدى الطويل، وال يمكن أن نقيس تلك التأثيرات بدراسات  .3
 تجريبية أو شبه تجريبية.
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 عتقدات وال شك أن هناك وسائل أخرى تقوم بهذه العملية.ة التلفزيون ليست سهلة في غرس الممهم .4
 يجب الفصل بين مفهوم الغرس ومفهوم التدعيم أو التثبيت. .5

 

 طرق قياس التأثير باستخدام نظرية الغرس: 
 رس: هناك طريقتان يقاس بهما التأثير حسب نظرية الغ

يطلب من المبحوثين إعطاء توقعات كمية عن  First Order: ويسمى المطلب األول القياس األول
نسبة حدوث أشياء معينة، تعرف من قبل نسبتها في التلفزيون مقارنة مع الواقع الحقيقي، بعد ذلك 

 وقليلي المشاهدة.تستخدم األساليب اإلحصائية لمعرفة الفروق في التوقعات الكمية بين كثيفي المشاهدة 
 مثاًل: سؤال المبحوثين عن نسبة حدوث الطالق في المجتمع.

وفيه يتم حساب مقدار أو حجم الفروق بين  Second Order: أو المطلب الثاني القياس الثاني
معتقدات كثيفي المشاهدة وقليلي المشاهدة وهو ما يعرف بفروق الغرس، مع مالحظة أن األفراد لهم 

الواقع االجتماعي. ويتم هذا اإلجراء من خالل تصميم عبارات تقيس االتجاهات معتقداتهم عن 
االجتماعية نحو ظاهرة معينة مثل الخوف من الجريمة، العالقات االجتماعية ومن ثم نعقد مقارنة بين 

 كثيفي المشاهدة وقليلي المشاهدة.
 

 االنتقادات الموجهة لنظرية الغرس: 
ا تنظر إلى التأثير التلفزيوني بشكل عام من خالل ساعات المشاهدة تعاني النظرية من قصور كونه -1

 دون النظر إلى نوعية البرامج التي تتم مشاهدتها.

لم تأخذ النظرية في اعتبارها المتغيرات األخرى مثل المتغيرات الديمغرافية )السكانية( وركزت على  -2
 كثافة التعرض بشكل أساسي.

ن والغرس عند المشاهدين يمكن أن ترجع إلى بعض محتوى مواد أو إن العالقة بين مشاهدة التلفزيو  -3
برامج التلفزيون، وال تنطبق على البعض اآلخر من البرامج كذلك فإن هذه العالقة ال تنطبق على 

نما قد تحدث نتيجة مشاهدة برامج محددة.  مشاهدة محتوى جميع مواد التلفزيون، وا 
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بالغون في األرقام، كالمبالغة في تقديرهم لساعات ذكر بعض النقاد أن بعض المبحوثين قد ي -4
مشاهدتهم للتلفزيون، أو المبالغة في عدد مرات حصول ظاهرة معينة كالطالق، والجريمة في 

 المجتمع.

يؤكد بعض الباحثين أنه عند استخدام عبارات لقياس المطلب الثاني )حسب النظرية(، فإن استخدام  -5
قد تؤدي إلى إجابات مميزة ولذلك يوصى باستخدام عبارات بصيغتي العبارات دائمًا بصيغة اإليجاب 

 اإليجاب والسلب معًا 

 : ليس مفيدًا أن أتواصل مع األصدقاء واألقارب )جملة سالبة(.1مثال 
 : أشعر بالوحدة رغم تواصلي مع األصدقاء واألقارب )جملة بصيغة اإليجاب(.2مثال 

 

 قضايا مثارة حول بحوث الغرس الثقافي: 
 : كيفية حدوث الغرس -أ 

تشكل بعض األسئلة تحديًا لبحوث الغرس، ومنها ما دور العمليات النفسية )السيكولوجية( في 
 غرس مفاهيم عن الواقع االجتماعي لدى كثيفي المشاهدة؟

أيضًا هناك تساؤالت حول اآلثار التراكمية لوسائل اإلعالم، بينما بحوث الغرس تعتمد على 
 .بحوث المسح فقط

 
 : نوع الجمهور الذي يحدث له الغرس –ب 

أشارت الدراسات أن أنماط الغرس غالبًا ما تكون موحدة، وهناك دراسات أخرى اقترحت مفهوم 
)الرنين( كما ذكرنا سابقًا، إذ تكون ظروف الجماعة أكثر قابلية للتأثير بالمحتوى التلفزيوني نتيجة 

 ما يعرضه التلفزيون.اهتمامها بقضية معينة، وتشابه واقعهم مع 

 
 : مستويات الغرس –ج 

تفترض نظرية الغرس وجود فروق هامة بين معتقدات األفراد عن واقع التلفزيون والواقع 
االجتماعي وتكمن المشكلة في وجود فروق محتملة بين المعتقدات على المستوى الشخصي، والمعتقدات 

 على المستوى المجتمعي.
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 : ي الغرسدور الخبرة الشخصية ف –ء 

 من الحقائق الثابتة زيادة أثر وسائل اإلعالم في القضايا التي تقل خبرات األفراد الشخصية بشأنها.
 : توجهات المشاهدين نحو أثر الغرس التلفزيوني -هـ 

يقصد بذلك دراسة ظواهر مثل المشاهد النشيط مقابل المشاهد السلبي، وتأثير االنتقائية في  
 ير الواعي للمحتوى التلفزيوني كواقع اجتماعي.عملية الغرس، والتفس

 
 : دور البرامج المتخصصة في الغرس –و 

يركز تحليل الغرس على حجم المشاهدة الكلي بغض النظر عن طبيعة البرامج المشاهدة، ويحاول بعض 
الناتج عن التعرض   Cultivations Potentialالباحثون إلى دراسة ما يسمى الغرس المحتمل 

 الت وبرامج األسرة.لمسلس

 
 تأثير التكنولوجيا المتطورة في عملية الغرس. –ز 

 
 مدى اختالف الغرس على المستوى الدولي.– ح

 
رغم أن نظرية الغرس أثارت العديد من االنتقادات إال أنها تعد من أكثر النظريات استخدامًا 

 وصالحية للكشف عن تأثيرات األعالم غير المباشرة والطويلة األجل.
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 : Agenda – Setting Theoryنظرية ترتيب األولويات 

 M. Mcقام بتطوير هذه النظرية الباحثان ماكسويل ماكومبس 

Combs شو  ودونالدD. Shaw 1711  ملخص هذه النظرية أن
وسائل االتصال الجماهيري هي التي تحدد األولويات التي 

وضوعات، تتناولها األخبار، وتقوم بإعطاء أهمية خاصة لهذه الم
مما يجعل من هذه األخبار والموضوعات ذات أهمية وأولوية 
لدى الجمهور، وهكذا فإن مجرد إبراز وسائل االتصال لموضوع 

 ما يعطيه أهمية مضاعفة لدى الجمهور.
  

وتؤكد نظرية ترتيب األولويات أن وسائل اإلعالم ال تستطيع أن تقدم كل ما يجري في المجتمع، 
نما يختار الق ائمون على هذه الوسائل بعض الموضوعات التي تثير اهتمامات الناس تدريجيًا، وتجعلهم وا 

يدركونها، ويفكرون فيها، ويقلقون بشأنها، وبالتالي تمثل هذه الموضوعات لدى الجمهور أهمية أكبر نسبيًا 
 من الموضوعات األخرى التي ال تطرحها وسائل اإلعالم.

ات أو االهتمامات ترى أن وسائل االتصال تقوم بدور "حارس وهكذا فإن نظرية ترتيب األولوي
فيما يتعلق بالمعلومات، وبالتالي فإنها تفرض على الجمهور أن يفكر في قضايا  Gatekeeperالبوابة" 

 معينة ويهمل التفكير في غيرها.
 

 المفاهيم األساسية لنظرية ترتيب األولويات )االهتمامات(: 
 يات )االهتمامات( على عدة مفاهيم: تقوم نظرية ترتيب األولو 

ال تنجح وسائل االتصال بالضرورة كل الوقت في تعليم وتعريف الجمهور )كيف يفكر(، ولكنها  -1
 تنجح غالبًا وبكفاءة في تعليم وتوجيه الناس )فيم يفكرون به(.

 

توجد عالقة إيجابية بين تركيز وسائل االتصال على موضوعات معينة وتركيز أو بروز  -2
 وضوعات نفسها لدى الجمهور المتلقي.الم
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يختلف تأثير "وضع األجندة" عن التأثير المباشر لنظرية "الحقنة تحت الجلد"، فالتأثير المميز  -3
لوضع األجندة يفترض تركيز االهتمام حول قضايا أو أحداث أو أشخاص معينين وتحديد 

جمهور إلى إبراز أو استبعاد ما األهمية التي يمنحها الجمهور للموضوعات العامة، إذا يميل ال
تبرزه وسائل االتصال، فوسائل االتصال تستطيع أن تنشر ولكنها ليست بالضرورة أداة إقناع في 

 كل الحاالت.

 

تلعب حاجات واهتمامات الجمهور دورًا رئيسًا في وضع األجندة، فمثاًل قد ال يهتم كبار السن  -4
التصال على أخبارهم، كما أن المراهقين قد ال بقضايا النجوم والفنانين رغم تركيز وسائل ا

يهتمون بالقضايا والموضوعات السياسية رغم اهتمام وسائل االتصال بهذه القضايا 
 والموضوعات.

تطور منظور وضع األجندة ليتعدى حدود التغطية اإلعالمية لقضية معينة وتشكيلها ألجندة  -5
جندة كسلسلة من القيم االجتماعية الجمهور في وقت زمني معين، وليصل إلى اعتبار األ

 والسياسية التي تضفي عليها وسائل االتصال صفة الشرعية عبر فترة زمنية طولية.

 

برز مفهوم أوسع لوضع األجندة عبر مقولة أن تأثير وسائل اإلعالم ال يتمثل في التحويل  -6
دود أو اإلطار العام الدرامي المفاجئ لقضايا واهتمامات الرأي العام، ولكنه يتمثل في وضع الح

 للمناقشات، والمناظرات العامة للقضايا األخالقية.

 

تقوم وسائل االتصال بوظيفة جديدة لكل قضية تحتل مكانًا في أولويات اهتماماتها، إذ تنتقي  -1
اآلراء واألفكار بشكل متناغم، وتبتعد عن اآلراء واألفكار المتنافسة، إذ تقوم التغطية في شكل 

 علومات والحقائق، ما يخلق صورة ذهنية تبدو موضوعية حول هذه القضية.متماسك من الم

 

توجد مصادر مختلفة تنافس وسائل االتصال في وضع األجندة منها، خبرة الفرد الشخصية  -8
 وتأثير الجماعة، والظروف المحيطة بالفرد.

 

ام وسائل قد تحظى موضوعات معينة باهتمام كبير من جانب الجمهور ألسباب أخرى غير اهتم -7
االتصال، تمثل النقاط السابقة في اتفاقهما واختالفهما لنظرية وضع األجندة، ويعد هذا األمر 
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طبيعيًا، خصوصًا أن ذلك يرتبط بالعالقة بين متغيرين أحدهما وسائل االتصال والثاني الجمهور، 
ن الجمهور يتباين فالوسائل تتعدد لتشمل )الصحف، الراديو، التلفزيون، االنترنت،...إلخ(، كما أ

بدرجة تأثره بوسائل االتصال واهتمامه بما تقدمه، ونوعية استجابته الختالف خصائصه 
 الديموغرافية )السكانية( والسيسيولوجية )االجتماعية( بين أعضاء الجمهور الواحد.

 

ويوضح الشكل التالي نموذج قدمه ماكويل وويندال لترتيب االهتمامات واألولويات، 
 دى تناسب اهتمام الجمهور مع القضية المطروحة تبعًا لمدى اهتمام الوسيلة االتصالية.ويالحظ م

 
 

 : حجم المستطيل يدل على مدى االهتمام المتماثل من الوسيلة ومن الجمهور مالحظة

 نموذج ماكويل وويندال لنظرية ترتيب االهتمامات
 : وضع األجندة وقياسها استراتيجية
 : ندةوضع األج استراتيجية

دراسة مجموعة من قضايا سائدة في وسائل اإلعالم، وعند الجمهور في فترة زمنية واحدة أو عدة  -أ
 فترات )فترتين غالبًا(.

 دراسة قضية واحدة في وسائل اإلعالم، وعند الجمهور في فترات زمنية مختلفة. -ب
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 يتبع الباحث عادًة عدة خطوات لقياس األجندة: : ألجندةاقياس 
كأسلوب يحصر الموضوعات التي تغطيها وسائل اإلعالم، وقد يلجأ الباحث إلى  تحليل مضمون -1

اختيار مجموعة من الموضوعات، ثم يقوم بعد ذلك بتحليل الوقت، أو المساحة التي تخصصها 
الوسيلة لكل موضوع، ويستخدم تحليل المضمون في كل الوسائل من تلفزيون إلى جرائد ومجالت، 

حليل المضمون على كل الوسائل، ففي العادة يكتفي الباحث بإجراء تحليل ونظرًا لصعوبة إجراء ت
 المضمون على وسيلة واحدة، أو وسيلتين كالتلفزيون والصحف مثاًل.

تصميم مسوح باستخدام أداة االستبيان لقياس الموضوعات الهامة عند الجمهور، وقد يتم ذلك بتوجيه  -2
يرة في تحديد القضايا وترتيبها حسب إدراكهم الشخصي، أسئلة مفتوحة، ما يتيح للمبحوثين حرية كب

ويفضل استخدام هذا األسلوب مع األشخاص الذين لديهم القدرة على التحقق من أفكارهم والتعبير 
 عنها )كالمتعلمين والمثقفين(.

 مثال سؤال: برأيك ما أهم الموضوعات والقضايا السياسية: 
المغلقة بإعطاء المبحوث قائمة من الموضوعات، ويطلب وقد يتبع الباحث أسلوب توجيه األسئلة 

منه أن يرتبها حسب أهميتها له، وتمتاز هذه الطريقة أنها تتيح للباحث أن تتأكد أن كل المبحوثين لديهم 
فهمًا موحدًا للمصطلحات، ويعيب هذه الطريقة افتراضها أن المبحوث واٍع بكل القضايا العامة التي 

 ي يتيحها الباحث، كما أن هذه الطريقة تقيد المبحوث بعدد محدود من القضايا.تتضمنها القائمة الت
 

 العوامل المؤثرة في وضع )األجندة( األولويات واالهتمامات: 
 يقصد بطبيعة القضايا عدة معاني: : طبيعة القضايا: أوالً 
ون القضايا مجردة مدى كون القضايا المتناولة غير ملموسة أو ملموسة من جانب الجمهور، أو أن تك -أ

 أو غير ملموسة. والقضايا الملموسة هي التي تكّون لألفراد خبرة مباشرة بها.

وهناك قضايا ملموسة مثل البطالة، الجريمة، المخدرات، الطاقة، وقضايا أخرى غير ملموسة مثل قضايا 
 األسلحة النووية، قضية التلوث البيئي العالمي وثقب األوزون... إلخ.

حثون أن آثار وضع األولويات تكون قوية بالنسبة للقضايا غير الملموسة وقد تصبح ملموسة وقد وجد با
بعد حوالي ستة أشهر من التغطية اإلعالمية المتكررة. وقد اختلف عدد من الباحثين في تصنيف القضايا 

 إلى ملموسة، وغير ملموسة تبعًا لرؤى مختلفة.
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 عالمية. كما يقصد بطبيعة القضايا كونها محلية أو -ب

كما يقصد بطبيعة القضايا كونها ذات بداية محددة مثل نشوب حرب، أو قضايا ليس لها بداية محددة  -ج
 مثل البطالة، والمشكالت االقتصادية.

أيضًا هناك قضايا شخصية يناقشه الفرد مع اآلخرين مثل )غالء المعيشة، البطالة( ويكون تأثير  -د
كبر من القضايا الذاتية التي ال يناقشها الفرد مع اآلخرين وسائل االتصال في ترتيب هذه القضايا أ

 )مثل السالح النووي، والتلوث البيئي العالمي(.

 
 : الخصائص الديموغرافية )السكانية( والخاصة: ثانياً 

تشير بعض الدراسات إلى وجود عالقة ارتباط بين بعض الخصائص الديموغرافية والخاصة 
 هنة، المستوى االقتصادي، االجتماعي،...إلخ()العمر، النوع، التعليم، الم

 
 : درجة اهتمام الجمهور بالقضايا: ثالثاً 

وجود ارتباط إيجابي بين درجة اهتمام الجمهور بالقضايا، وزيادة  علىتوصلت دراسات إعالمية 
الخوف حصولها على أولويات أكبر، كما أشارت دراسات إلى زيادة االهتمام بالقضايا التي تسبب التهديد و 

 مثل التلوث واإليدز، عن القضايا التي ال تشكل تهديدًا مباشرًا مثل الحرب النووية واإلجهاض.
 

 : االتصال الشخصي والجمعي: رابعاً 
توصلت دراسات إلى أن قدرة االتصال الشخصي قد تزيد من تأثيرات وسائل اإلعالم في ترتيب 

 األولويات لدى الجمهور.
 

 : قضيةتوقيت إثارة ال: خامساً 
بينت دراسات أن حسن اختيار التوقيت لعرض أي قضية يعد من أهم المتغيرات التي تؤثر في  

 عملية ترتيب األولويات للجمهور المستهدف.
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 : نوع الوسيلة المستخدمة: سادساً 
بفروقات في المدى  اتوصلت دراسات إعالمية إلى أن وسائل االتصال تضع األولويات للقضاي 

، بينما تحقق الصحف تأثيرات Short-Termيحقق تأثيرات فعالة على المدى القصير  نلفزيو الزمني، فالت
 .Long-termأقوى على المدى البعيد 
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 االنتقادات الموجهة لنظرية األجندة ترتيب األولويات )االهتمامات(: 

 خص فيما يلي: وجه باحثون مجموعة انتقادات لنظرية األجندة )ترتيب األولويات أو االهتمامات( تتل
 ضيق المجال الذي تتحرك فيه بحوث ترتيب األولويات. -1

 إغفال الطبيعة التراكمية التي لها تأثيرات وسائل االتصال والتركيز على اآلثار قصيرة األمد. -2

 أثبتت بحوث الحقة أن وظيفة األجندة هي نتيجة محتملة وليست مؤكدة. -3

وسائل اإلعالم أو عن االتصال الشخصي  ليس واضحًا إن كانت التأثيرات ناتجة عن أجندة -4
 والجمعي.

هناك شكوك حول جدوى االعتماد على نتائج تحليل المضمون لتعطينا مؤشرات لتأثير أجندة  -5
 اإلعالم.

تثار تساؤالت حول نقطة البادية، وما إذا كانت تبدأ بواسطة وسائل اإلعالم، أم بدايًة من حاجات  -6
 ادة الرأي والصفوة كمصدر ينافس وسائل االتصال.الجمهور واهتماماتهم، أم بتأثير ق

وجهت انتقادات للباحثين في مجال وضع األجندة إلعطائهم اهتمامًا غير كاٍف للقوى السائدة في  -1
بيئة وسائل اإلعالم، ومن ثم نادت بدراسة العالقة بين وسائل اإلعالم واهتمامات الجماهير من 

 تعمل من خاللها وسائل االتصال. خالل المنظومة االجتماعية الشاملة التي

ويرى دينيس ماكويل أن نظرية ترتيب األولويات لها حدود، وهي مرتبطة بمداخل ونظريات 
أخرى، وهي ليست واضحة بما فيه الكفاية مثل نظرية االستخدامات واالشباعات، ونظرية تدعيم الصمت، 

 والتنشئة االجتماعية.ولهذا ربما يكون من األفضل أن تعمل في إطار نظرية التعلم 
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 :  Dependency Theoryنظرية االعتماد على وسائل االتصال 
إطار لنظرية االعتماد على وسائل  1716قد وضع كل من ساندرا بول روكتيش وميلغين ديلغير 

االتصال وتنبع نظرية االعتماد من العديد من الجذور الفكرية المشابهة لنظرية االستخدامات واالشباعات 
الهما يركز على العالقة بين األهداف الفردية والنظام اإلعالمي، وهما نظريتان تتبعان مداخل وظيفية فك

اجتماعية، يمكن القول أن نظرية االعتماد هي "نظرية بيئية" تنظر إلى المجتمع باعتباره مركبًا تسود بين 
 أجزاءه ارتباطات، ومن ثم تحاول تفسير هذه االرتباطات والعالقات.

ن األهداف الرئيسة لنظرية االعتماد محاولة معرفة األسباب التي تجعل لوسائل االتصال آثارًا وم
 قوية ومباشرة أحيانًا، وفي أحيان أخرى تكون لها تأثيرات ضعيفة وغير مباشرة.

 : تقوم نظرية االعتماد على ركيزتين أساسيتينركائز نظرية االعتماد
جماعات والمنظمات يسعون لتحقيقها من خالل المعلومات التي هناك أهدافًا لألفراد وال: األهداف -أ

توفرها مصادر االتصال المختلفة التي يسيطر عليها أشخاص أو جماعات أو منظمات والعكس 
 بالعكس.

يسعى األفراد والمنظمات إلى مصادر مختلفة لتحقيق أهدافهم، وتقوم وسائل اإلعالم المصادر:  -ب
أولها جمع المعلومات ثم تنسيقها وتنقيحها، وآخرها نشر وتوزيع بثالث أدوار حيال المعلومات: 

 المعلومات. ويستخدم ديغلير وروكتيش مفهوم المعلومات لإلشارة إلى الرسائل اإلعالمية.

 أهداف اعتماد الجمهور على وسائل االتصال: 
على خبرات  بهدف معرفة وفهم ما يدور في البيئة المحيطة، ويشمل ذلك التعليم والحصول: الفهم -أ

 معينة لتحقيق االنسجام بين الفرد والوسط المحيط به.

 : تقوم وسائل اإلعالم بتوجيه الجمهور في إطار أخالقيات المجتمع وضوابطه.التوجيه -ب

: يعتمد األفراد على وسائل اإلعالم لتلقي موضوعات ترفيهية تساهم في تحقيق االسترخاء التسلية  -ج
 لمشكالت والضغوط اليومية.والتخلص من الملل والهروب من ا
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 افتراضات نظرية االعتماد: 
 تقوم نظرية االعتماد على عدة افتراضات: 

تؤثر درجة استقرار المجتمع على درجة االعتماد على وسائل االتصال، فكلما زاد استقرار المجتمع  -1
 قل اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم، والعكس بالعكس.

لنظام اإلعالمي السائد في مجتمع ما في حالة قلة قنوات اإلعالم تزداد درجة االعتماد على ا -2
 األخرى.

تتأثر درجة االعتماد على وسائل االتصال باختالف خصائص الجمهور الديموغرافية )السكانية(  -3
 والخاصة.

 

 تأثيرات االعتماد على وسائل االتصال: 
 : Cognitive Effectsالتأثيرات المعرفية : أوالً 

ثيرات المعرفية كشف الغموض، وتكوين االتجاهات وترتيب أولويات االهتمام، وتشمل التأ 
 االعتقادات، السياق القيمي العام لألفراد.

الناتجة عن تناقص المعلومات التي يتعرض لها الفرد، أو : Ambiguityتجاوز مشكلة الغموض  -1
 نقص المعلومات أو عدم كفايتها لفهم األحداث أو تفسير هذه األحداث.

: حيث تقوم وسائل االتصال دائمًا إلثارة األفراد Attitude Formationتشكيل االتجاهات  -2
 لالهتمام بالشخصيات والموضوعات واألحداث وتكوين اتجاهات حيالها.

: تقوم وسائل االتصال بدور في ترتيب اهتمامات الجمهور Agenda-Settingترتيب االهتمامات  -3
 نحو القضايا واألحداث واألشخاص.

: تلعب وسائل االتصال دورًا في توسيع اعتقاداته حول األحداث واألشخاص توسيع االعتقادات -4
 والجماعات األخرى.

: تقوم وسائل االتصال بدور كبير في توضيح أهمية القسم والترويج لها والحفاظ Valuesالقيم  -5
 عليها.
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 :  Affective Effectsالتأثيرات الوجدانية : ثانياً 
 ت الناتجة عن االعتماد على وسائل االتصال: أبرز التأثيرا

 : Desensitizationالفتور العاطفي  -أ

هناك نتائج توصلت إلى أن التعرض الكثيف للعنف في المواد اإلعالمية خصوصًا التلفزيونية 
يؤدي إلى فتور عاطفي، ونقص الرغبة في مساعدة اآلخرين خصوصًا الذين يتعرضون للعنف، فيصل 

عتبر فيها العنف هو حالة طبيعية في المجتمع. وهناك دراسات أخرى أثبتت أن االستشارة أن ي علىالفرد 
 النفسية التي تنشأ نتيجة التعرض ألعمال العنف في وسائل االتصال تتناقص بمرور الزمن.

 
 : Fear and Anxietyالخوف والقلق  -ب

لخوف والقلق أن يكونوا عندما تعرض وسائل اإلعالم مواد عنيفة تثير شعورًا لدى األفراد با
 ضحايا محتملين لهذه الحوادث.

 

 : Morale and Alienationدعم الروح المعنوية أو دعم الشعور باالغتراب  -ج

لوحظ أن اغتراب الفرد يزداد حين ال يجد رسائل وسائل اإلعالم معبرًة عن ثقافته وانتماءاته 
 عالم دورًا إيجابيًا في رفع الروح المعنوية لألفراد.المعرفية والسياسية والدينية، ويمكن أن تلعب وسائل اإل

 
 : Behavioral Effectsاآلثار السلوكية : ثالثاً 

تحدث ديغلير، وروكتش عن التنشيط والخمول كأثرين سلوكيين رئيسين العتماد الفرد على وسائل 
 اإلعالم.

ي أو سلبي بنتيجة : التنشيط يعني حماس الفرد للقيام بسلوك ما إيجابActivationالتنشيط  -أ
 التعرض لوسائل اإلعالم.

: الخمول يعني عدم النشاط وعدم الحماس للقيام بسلوك ما إيجابي سلبي  Deactivationالخمول -ب
 نتيجة التعرض لوسائل اإلعالم.

 النموذج المتكامل لنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: 
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 )ديلغير وروكتيش(

 اد على وسائل اإلعالمالنموذج المتكامل لنظرية االعتم
 

 االنتقادات الموجهة لنظرية االعتماد: 
 أن هناك مبالغة في تقييم اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم. -1

 تضخم النظرية من تأثير وسائل اإلعالم خصوصًا وقت األزمات. -2

 لم تلحظ النظرية تأثيرات قنوات اتصال شخصي وجمعي مثل النوادي والمنظمات والجامعات. -3
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م أن النظرية أساسًا تخوض في االعتماد على رغ -4
المستوى الجمعي ككل، إال أنها تعاملت مع المستوى 

 الفردي فقط.

معظم الباحثين اعتبروا أن مجرد التعرض يعد اعتمادًا،  -5
 رغم أنه ليس كل من يتعرض لوسيلة يعتمد عليها.

رغم هذه االنتقادات لنظرية االعتماد على وسائل 
تعد من أهم النظريات التي حاولت تفسير  اإلعالم إال أنها

 العالقة بين الجمهور المتلقي ووسائل اإلعالم.

 
 

 مميزات نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: 
 خلصت دراسات متعددة إلى أن نظرية االعتماد تنفرد عن غيرها من النظريات بميزات: 

ات المحدودة، وقد كان هذا سببًا في تسميتها تقديم مجال واسع من التأثيرات المحتملة وتجنب التأثير  -1
أحيانًا )بالنموذج العارض(، إذ تعتمد تأثيراتها على مجموعة متغيرات تقل أحيانًا أو تكثر أحيانًا 

 أخرى بما يسبب حدوث ظاهرة ما في وقت ما، وقد يختفي هذا التأثير باختفاء هذه المتغيرات.

ناء االجتماعي أكثر من المتغيرات الفردية، ولذا فهي قد تعد توجيه االهتمام بالظروف التاريخية والب -2
 من أصلح النظريات االتصالية وأشملها في التعامل مع النظام االجتماعي.

تضع النظرية في اعتبارها أن تأثير وسائل اإلعالم على الجمهور من شأنه أن يؤثر على النظام  -3
 ة تالية.االجتماعي أواًل، والنظام اإلعالمي ذاته في مرحل

 توضح النظرية أن الجمهور يتأثر بوسائل اإلعالم ويؤثر فيها أيضًا، وفي النظام االجتماعي ككل. -4

حاولت النظرية أن تتجنب نماذج التأثير المباشر ونماذج التأثير المحدود، ونماذج عدم وجود تأثيرات  -5
 لوسائل اإلعالم.
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 الخالصة

 

اضي نظريات التأثير المعتدل كرد مباشر على نظريات التأثير برزت في أواخر الستينات من القرن الم
القوي والتأثير المباشر، ومن أبرز نظريات هذا االتجاه نظرية الغرس الثقافي التي تؤكد على تأثير 

التعرض المكثف للرسائل التلفزيونية وخصوصًا المواد التي تقدم عنفًا على إدراكهم للواقع االجتماعي الذي 
ه، أما نظرية ترتيب األولويات فتتلخص فكرتها في مدى إسهام وسائل اإلعالم في تعليم الناس يعيشون في

 بماذا يفكرون به ويهتمون له.
أما نظريات االعتماد على وسائل اإلعالم فتحاول معرفة لماذا يكون لوسائل اإلعالم أحيانًا 

ير قوية وغير مباشرة. وتقدم النظريات تأثيرات قوية ومباشرة على الجمهور، وفي أحيان أخرى تأثيرات غ
إطارًا يفسر أهداف االعتماد على وسائل اإلعالم وتأثيرات هذا االعتماد على معارفهم، واتجاهاتهم 

 وسلوكهم.
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 تمارين

 
 اختر اإلجابة الصحيحة، ليست من نظريات التأثير المعتدل – 1س
A – .دوامة الصمت 
B – .الغرس الثقافي 
C – .ترتيب األولويات 

D – .االعتماد على وسائل اإلعالم 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة، أهم مفاهيم نظرية الغرس:  – 2س

A – .االتجاه السائد 

B – .التضخيم 

C – كل ذك ما ذكر صحيح. 

D – .كل ما ذكر خطأ 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة، العوامل التي تؤثر في ترتيب األولويات  – 3س

A – ة القضايا.طبيع 

B – .الخصائص الديموغرافية 

C – .نوع الوسيلة 

D – .كل ما ذكر صحيح 

 

 اختر اإلجابة الصحيحة، من أهداف اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم  – 4س

A – .الفهم 

B – .التوجيه 

C - .التسلية 

D - .كل ما ذكر صحيح 
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  اختر اإلجابة الصحيحة، صاحب نظرية الغرس الثقافي: – 5س

A – .جربنر 

B – .ماكومبس 

C – .نيومان 

D – .كاتز 
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