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   جامعة تكريت
   كمية اآلداب / قدم االعالم

 
 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي لممرحمة الثالثة / الجراسات االولية

 اعجاد : أ.د سعج سممان عبج هللا
 

 توظيف النظريات في البحوث االعالمية:  81م
، بالعجيج مغ السؤلفات والسخاجع اإلعالميةتدخخ أدبيات البحث العمسي في مجال الشطخيات 

 إلى اإلعالميةتيا وتصػرىا وأنػاعيا. ويقدع الباحثػن الشطخيات العمسية عغ الشطخيات ونذأ
 :اآلتيةاألنػاع 

  :الشطخيات الستعمقة بالجسيػر1- 

. ويقػم ىحا الشػع مغ اإلعالميةيختبط ىحا الشػع مغ الشطخيات بالجسيػر السدتخجم لمسػاد 
ة أو اجتساعية. بدبب دوافع نفدي اإلعالمالجسيػر يدتخجم وسائل أساس أن الشطخيات عمى 

 :يأتيومغ ىحه الشطخيات ما 

الجسيػر يدتخجم السػاد أن  : تفتخض ىحه الشطخيةاتواإلشباع اتنظرية االستخجام -أ   
 .ىػ تمبية الحاجات فقط اإلعالمإلشباع رغبات كامشة لجيو، وأن دور وسائل  اإلعالمية

واتجاىات العخاق  في اإلعالم)دوافع التعخض لػسائل ومثال ذلظ البحث الحي يجرس 
تشصمق ىحه حيث  ، الجسيػر العخاقي نحػ تفزيل الػسيمة اإلعالمية األقخب الىتساماتو(

الجسيػر كيفية استخجام  ييتع بتفديخ يالح الجراسة مغ مجخل االستخجامات واإلشباعات
تحققيا مغ وجية نطخىع وأنساط  يودوافع ذلظ التعخض، واإلشباعات الت اإلعالملػسائل 

 حا التعخض.ى
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استخجامشا لػسائل أن  : تعتسج فكخة ىحه الشطخية عمىنظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم  -ب
 اإلعالمقجرة وسائل أن  ال يتع بسعدل عغ تأثيخ السجتسع الحي نعير داخمو، عمى اإلعالم

. بذكل مسيد ومكثفعمى التأثيخ تدداد عشجما تقػم ىحه الػسائل بػضيفة نقل السعمػمات 
عمى القشػات الفزائية  ومثال ذلظ البحث الحي يجرس )مجى اعتساد الشخبة األكاديسية

دراسة حالة عمى االقتحام اإلرىابي لسبشى مجمذ محافطة  -العخاقية في وقت األزمات 
، حيث يعتسج ىحا البحث عمى نسػذج اعتساد الفخد عمى وسائل (3122صالح الجيغ عام 

والشطع االجتساعية  اإلعالمة االعتساد الستبادل بيغ وسائل وىػ جدء مغ نطخي اإلعالم
 .اإلعالموالحي يذكل بجوره عالقات الجسيػر مع وسائل 

اإلعالم عمى اىتست العجيج مغ الجراسات والشطخيات بتأثيخات وسائل  :نظرية االستقبال -ج
ونذط  يإيجاب بأنو الفخد ومدتػيات ىحا التأثيخ ، وانتيت إلى وصف جسيػر وسائل اإلعالم

 تشاولت . وتعج نطخية االستكبال أحج الشطخيات التياإلعالممػاجية محتػى وسائل  يف
، ويقػم الفخض الخئيذ اإلعالمتفديخ عسمية استكبال الستمقي لمسعمػمات عبخ وسائل 

عمى وسائل  يمػقـف يعتسج بذكل أساس أي يلمسعمػمات ف يالفخد الستمقأن  لمشطخية عمى
ذلظ بالعجيج مغ العػامل مثل نسط استخجام  يستكبال السعمػمات، ويتأثخ فا يف اإلعالم

مثال  .واتفاق السزسػن مع اتجاىاتو الخاىشة يالػسيمة، نػع السزسػن، واىتسامات الستمق
دراسة تحميمية  -استكبال الرحف الجامعية  يذلظ البحث الحي يجرس )العػامل السؤثخة ف

 .وميجانية (

 الستعمقة بالقائع باالترال: الشطخيات   2-

ترشف بعس الشطخيات عمى أنيا مختبصة بالسخسل أو القائع باالترال، ومغ ىحه الشطخيات 
 :يأتيما 
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 اإلعالموسائل أن  : تعتسج ىحه الشطخية عمىنظرية الرصاصة أو الحقنة تحت الجمج -أ   
الخسائل مثل رصاصة  تؤثخ تأثيخًا مباشخًا، وسخيعًا في الجسيػر، وأن االستجابة ليحه

 .البشجقية تؤثخ بعج انصالقيا مباشخة

في إدراك  اإلعالمالجسيػر يتأثخ بػسائل أن  : تفتخض ىحه الشطخيةنظرية الغرس الثقافي  -ب
 .اإلعالمالعالع السحيط بو، وتديج معارفيع، خاصة األفخاد الحيغ يتعخضػن بكثافة لػسائل 

ذلظ  الشطخية عمى أنيا مغ نطخيات القائع باالترال،: ترشف ىحه نظرية ترتيب األولويات -ج
ىي مغ يقػم بتختيب اىتسامات الجسيػر مغ خالل  اإلعالموسائل أن  الفتخاض الشطخية

فيبجي الجسيػر اىتسامو بيحه القزايا ؛ أخخى قزايا  وإىسالإبخاز القزايا التي تدتحق، 
 ه.دون غيخ 

  :في الجسيػر اإلعالمالحي تحجثو وسائل  مياإلعالالشطخيات الستعمقة بشػع التأثيخ    3-

 :وىػ عمى ثالثة أنػاع

يخى ىحا الشػع مغ الشطخيات، التأثيخ السباشخ لػسائل  (:التأثير المباشر)قرير المجى -أ   
البحث مثال ذلظ  .اإلعالميةفي الجسيػر. ومغ ىحه الشطخيات نطخية الخصاصة  اإلعالم

لمذباب  اإلنتخنت عمى الكيع واالتجاىات األخالقيةتأثيخ استخجام الحي يحسل عشػان: )
 .(الجامعي

تأثيخ وسائل أن  يخى ىحا الشػع مغ الشطخيات نظريات التأثير التراكمي )طويل المجى(:  -ب
. اإلعالميةبعج فتخة زمشية شػيمة مغ خالل تخاكع الستابعة  وإنساال يطيخ مباشخة،  اإلعالم

 اإلعالمقيام وسائل أن  وامة الرست القائسة عمى فخضية:ومغ أمثمة ىحا الشػع نطخية د
 .السعارض الخأييقمل مغ أفخاد  بعخض رأي األغمبية،

 اإلعالموسائل أن  : يخى السشطخون ليحا الترشيفل لوسائل اإلعالمجنظريات التأثير المعت -ج
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و يشبغي تعسل داخل نطام اجتساعي، وتخاعي الخرائز الشفدية واالجتساعية لمجسيػر، وأن
مخاعاة جسيع الطخوف والعشاصخ السترمة باالترال. ومغ ىحه الشطخيات، نطخية تختيب 

 .األولػيات
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