
 جامعة تكريت 

 كلية االداب / قسم االعالم 

 محاضرات مادة مناهج البحث االعالمي للمرحلة الثالثة

 اعداد : أ.د سعد سلمان عبد هللا

 توظيف النظريات في البحوث االعالمية:  (17)المحاضرة 

المؤلفنات تزخر أدبيات البحث العلمي في مجال النظريات اإلعالمية، بالعديد من               

والمراجنننل العلمينننة عننن  النظرينننات وهاننننتاا وت ويقنننا وأهواعانننار وي  ننن  البنننا  و  النظرينننات 

 :اإلعالمية إلى األهواع اآلتية

 النظريات المتعل ة بالجماوي: 1- 

يرتبط قذا النوع م  النظريات بالجماوي الم تخدم للمنواد اإلعالمينةر وي نوم قنذا الننوع من  

جماوي ي تخدم وسائل اإلعالم ب بب دوافل هف ية أو اجتماعيةر ومن  النظريات على أساس أ  ال

 :قذه النظريات ما ينتي

: تفتنننرذ قنننذه النظرينننة أ  الجمانننوي ي نننتخدم المنننواد نظريةةةة االسةةةت دامات عات ةةةباعات -أ   

اإلعالميننة إلاننباع ي بننات لامنننة لدينن ، وأ  دوي وسننائل اإلعننالم قننو تلبيننة الحاجننات ف ننطر 

واتجاقننات الننذي يننديس فدوافننل التعننرذ لوسننائل اإلعننالم فنني العننرا   وم ننال كلننب البحننث

 يننث تن لننه قننذه  ، الجماننوي العرا نني هحننو تفوننيل الوسننيلة اإلعالميننة األ ننر   قتماماتنن  

ليفيننة اسننتخدام الجماننوي  الدياسننة منن  منندخل ا سننتخدامات واإلاننباعات الننذي ياننت  بتف ننير

لوسائل اإلعالم ودوافل كلب التعرذ، واإلاباعات التي تح  انا من  وجانة هظنرق  وأهمنا  

 قذا التعرذر

: تعتمند فرنره قنذه النظرينة علنى أ  اسنتخدامنا لوسنائل نظرية االعتماد على عسائل اتعالم  - 

أ   نديه وسنائل اإلعنالم  اإلعالم   يت  بمعزل ع  تنثير المجتمنل النذي هعنيا داخلن ، علنى

بانرل ممينز ومر ن ر على التننثير تنزداد عنندما ت نوم قنذه الوسنائل بوقيفنة ه نل المعلومنات 

علننى ال نننوات الفوننائية  وم ننال كلننب البحننث الننذي يننديس فمنندخ اعتمنناد النخبننة األلاديميننة

دياسنة  النة علنى ا  تحنام اإليقنابي لمبننى مجلنة محافظنة  -العرا ية فني و نا األامنات 

،  يث يعتمد قذا البحنث علنى همنوكع اعتمناد الفنرد علنى وسنائل   2011صالح الدي  عام 



اإلعننالم وقننو جننزظ منن  هظريننة ا عتمنناد المتبننادل بنني  وسننائل اإلعننالم والنننظ  ا جتماعيننة 

 والذي يارل بدويه عال ات الجماوي مل وسائل اإلعالمر

اإلعنالم علنى ينات بتننثيرات وسنائل : اقتمنا العديند من  الدياسنات والنظرنظرية االستقبال -ع

بنهن  إيجنابي وهانط  الفرد وم تويات قذا التنثير ، واهتاا إلى وص  جماوي وسائل اإلعالم

فنني مواجاننة محتننوخ وسننائل اإلعننالمر وتعنند هظريننة ا سننت بال أ نند النظريننات التنني تناولننا 

ذ الننرئية تف ننير عمليننة اسننت بال المتل نني للمعلومننات عبننر وسننائل اإلعننالم، وي ننوم الفننر

للنظرية على أ  الفرد المتل ي للمعلومات في أي مو نف  يعتمند بانرل أساسني علنى وسنائل 

اإلعننالم فنني اسننت بال المعلومننات، ويتنننثر فنني كلننب بالعدينند منن  العوامننل م ننل همننط اسننتخدام 

الوسيلة، هوع المومو ، واقتمامات المتل ي واتفا  المونمو  منل اتجاقاتن  الراقننةر م نال 

دياسنة تحليلينة  -الذي يديس فالعوامل المنؤثره فني اسنت بال ال نح  الجامعينة  كلب البحث

 وميداهية  ر

 المتعل ة بال ائ  با ت ال:  النظريات 2-

ت ن  بعض النظريات على أهاا مرتب ة بالمرسل أو ال ائ  با ت ال، وم  قذه النظرينات 

 :ما ينتي

قنذه النظرينة علنى أ  وسنائل اإلعنالم تنؤثر  : تعتمندنظرية الرصاصة أع الحقنة تحت الجلد -أ   

تنثيراً مبااراً، وسريعاً في الجمانوي، وأ  ا سنتجابة لانذه الرسنائل م نل يصاصنة البند ينة 

 .تؤثر بعد اه ال اا مبااره

: تفترذ قذه النظرية أ  الجماوي يتننثر بوسنائل اإلعنالم فني إديا  نظرية الغرس الثقافي  - 

 معايفا ، خاصة األفراد الذي  يتعرضو  بر افة لوسائل اإلعالمرالعال  المحيط ب ، وتزيد 

كلنب  : ت ن  قذه النظرينة علنى أهانا من  هظرينات ال نائ  با ت نال،نظرية ترتيب األعلويات -ع

 فتراذ النظرية أ  وسائل اإلعنالم قني من  ي نوم بترتينب اقتمامنات الجمانوي من  خنالل 

إبراا ال وايا التي ت تحه، وإقمنال  ونايا أخنرخي فيبندي الجمانوي اقتمامن  بانذه ال ونايا 

 دو   يرهر

 النظريات المتعل ة بنوع التنثير اإلعالمي الذي تحدث  وسائل اإلعالم في الجماوي:    3-

 :و على ثالثة أهواعوق

يننرخ قننذا النننوع منن  النظريننات، التنننثير المبااننر لوسننائل  التةةيرير المبا ر)قرةةير المةةد (: -أ   

البحنث م نال كلنب  .اإلعالم في الجماوير وم  قنذه النظرينات هظرينة الرصاصنة اإلعالمينة



با  للاننن النننذي يحمنننل عننننوا : فتننننثير اسنننتخدام اإلهترهنننا علنننى ال ننني  وا تجاقنننات األخال ينننة

 الجامعي ر

ينرخ قنذا الننوع من  النظرينات أ  تننثير وسنائل  نظريات التيرير التراكمي )طويةل المةد (:  - 

اإلعالم   يظار مبااره، وإهما بعد فتره امنية  ويلة م  خنالل تنرال  المتابعنة اإلعالمينةر 

عنالم وم  أم لة قذا الننوع هظرينة دوامنة ال نما ال ائمنة علنى فرضنية: أ   ينام وسنائل اإل

 .بعرذ يأي األ لبية، ي لل م  أفراد الرأي المعايذ

: يرخ المنظرو  لاذا الت نني  أ  وسنائل اإلعنالم نظريات التيرير المعتدل لوسائل اتعالم -ع

تعمل داخل هظام اجتماعي، وتراعي الخ ائص النف ية وا جتماعية للجماوي، وأه  ينبغني 

ت الر ومن  قنذه النظرينات، هظرينة ترتينب مراعاه جميل الظروف والعناصر المت لة با 

 األولوياتر
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