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Важна за изясняване същността на

комуникационния процес е класическата формула

на един от известните изследователи Х. Ласуел.

Тя съдържа няколко важни елемента:

➢ кой предава съобщението? – комуникатор;

➢ какво се предава? – съобщение;

➢ как се предава съобщението – канал;

➢ към кого е насочено съобщението – аудитория;

➢ с какъв ефект и какво е въздействието на съобщението

– ефективност.



Медийната среда и връзката ѝ с индивида (1)

В центъра на медийното внимание все по-

определено стои индивида за сметка на

аудиторията като цяло. В тази връзка медиите и

особено телевизията профилира своите продукти и

стимулира създаването на устойчиви

индивидуални модели на гледане на телевизия.



Медийната среда и връзката ѝ с индивида (1)

Също така се създават нов тип продукти, основаващи се

на реално протичащи събития, които предполагат трайно

и силно ангажиране на индивида. Тези тенденции от една

страна отговарят на определени потребности и интереси

на индивида.

От друга страна обаче, те съдържат нови негативни

ефекти, особено за младите зрители. Често те правят

младите хора част от реалност, в която са лансирани

ценности и модели на поведение със съмнителна

стойност.



Насилието в медиите, неговото възприемане и 
влияние върху младите хора
(деца, юноши, младежи) (2)

Представено е изследване, доказващо влиянието на

личностните особености (тревожност, търсене на

преживявания и агресивност) върху индивидуалните

нагласи към медийното насилие при юноши (16-17 години).

Най-високо в позитивните си нагласи към медийното

насилие са «търсачите на силни преживявания».

На второ място са склонните към агресия.

Най-ниско са тревожните юноши.

Резултатите сочат, че нагласите към медийното насилие

са по-добре изявени при момчетата.



Насилието в медиите, неговото възприемане и 
влияние върху младите хора
(деца, юноши, младежи) (2)

Специално място е отделено на дългосрочните и

краткосрочни ефекти на медийното насилие.

Дългосрочният ефект може да намери отражение и в

повишаване на равнището на насилие в обществото.



Насилието в медиите, неговото възприемане и 
влияние върху младите хора
(деца, юноши, младежи) (2)

Краткосрочният ефект се проявява непосредствено

след медийното въздействие и може да се изрази в

конкретна емоционална реакция (страх или

любопитство, интерес, досада), а също в агресивни

действия - поведение подобно на наблюдаваното.



Насилието в медиите, неговото възприемане и 
влияние върху младите хора
(деца, юноши, младежи) (2)

Различните възрастови периоди показват различна

сензитивност към медийните излъчвания с насилие, като

най-определена е между 6 и 12 години. Полът е съществен

за копирането на физическа или индиректна агресия.

Личностните особености предпоставят съществени

различия в интерпретацията на медийното излъчване с

насилие,“тревожност” и “склонност към агресия” и други.



Насилието в медиите, неговото възприемане и 
влияние върху младите хора
(деца, юноши, младежи) (2)

Съществува тенденция на прерастване на краткосрочните

влияния в дългосрочен ефект. Този ефект може да се

изрази в:

1) трайно усвояване на агресивни модели на поведение;

2) безразличие и толерантност към насилието;

3) негативни нагласи към актуалната реалност;

4) позитивни нагласи към медиини съдържания с насилие.



Средствата за масови комуникации в значителна степен са
фокусирани върху
излъчването на негативна и заплашваща по характер
информация – криминална хроника, пожари,
пътни произшествия, природни бедствия, военни действия ...
Отбелязва се утвърденото виждане,
че следването на подобна стратегия от медиите е свързана с
интереса на човека към нови,
необичайни неща и към съответното равнище на възбуда,
което те пораждат.

Негативните медийни съдържания, тяхното възприемане и ефекти (3)



Проведено е изследване от експериментален тип,
което проследява реакциите на млади хора (юноши и
младежи) към информация за земетресения и
информация за убийства, в зависимост от тяхното
равнище на тревожност и склонност към агресия.

Негативните медийни съдържания, тяхното възприемане и ефекти (3)



Резултатите показват, че представянето от медиите подчертано

негативна информация за бедствия, е предпоставка за

възникване на стресови преживявания у по-голяма част от

хората, по-ясно изразено при високо тревожните лица.

Негативните медийни съдържания, тяхното възприемане и ефекти (3)



Според направеното обобщение медийната аудитория не е

еднородна. Тя включва различни по своите особености индивиди,

за които негативните медиини съобщения мога да имат различно

значение и смисъл. Спецификата на възприемане на негативните

медиини материали е отразена и във формирането на

определени нагласи към тях (позитивни или негативни). Те дават

възможност на индивида да прояви избирателност. Това обаче не

винаги е възможно и поставя въпроса за обективно

съществуващия контрол върху подобен тип медийни излъчвания.

Негативните медийни съдържания, тяхното възприемане и ефекти (3)



Медийната среда и представата на младите хора за реалността (4)

Сериозното влияние на медиите върху индивида от една страна и от друга

спецификата на юношеството като период, свързан с процесите на

идентификация (включващо търсенето на модели за подражание)

предпостави проучване върху представите на българските юноши за

популярните фигури в обществото.

То е конкретизирано чрез проследяване на: 1) популярността на сферите

на изява на известните личности (според юношите); 2) популярните лица в

отделните сфери; 3) престижните фигури и кумири за съвременния юноша.



Множеството доказателства за влиянието на различни по-характер

медийни съдържания върху преживяванията и поведението на индивида

поставя въпроса за връзката между възприемането на медийно

представената реалност като цяло и възприемането в подобен план на

актуалната реалност, което е цел на отделно изследване.

Според получените резултати съществува значима връзка между

актуалната и медийната реалност, която показва известна динамика във

времето (в разстояние от две години намалява), но остава значима.

Медийната среда и представата на младите хора за реалността (4)



Утвърдените концепции, според които в актуалната реалност

индивидът е активен агент (сам избира или формира

ситуацията, в която да попадне, а също, че индивидуалните му

особености са ключов елемент във веригата възприемане –

поведение) са валидни и за връзката на индивида с медийната

реалност.

Индивидуалното интерпретиране на медийната реалност (5)



С резултати от проведените емпирични изследвания е

илюстрирана активната позиция на индивида при

взаимодействието му с медиите (как съответно на своите

особености той възприема, осмисля медийните

съдържания и специфично е повлиян от тях в плана на

своите преживявания, нагласи и поведение).

Индивидуалното интерпретиране на медийната реалност (5)



Активната позиция на индивида се отчита от самите

медии, което е демонстрирано от следваните от тях

стратегии, означени като стратегия на доближаване до

индивида (тясно профилиране на излъчванията) и

стратегията на ангажиране на отделния зрител чрез

включването му като страна в излъчванията от типа

«реалити».

Индивидуалното интерпретиране на медийната реалност (5)



НЕ ВЯРВАЙТЕ БЕЗРЕЗЕРВНО НА НОВИНИТЕ,

ПУБЛИКУВАНИ НА РАЗЛИЧНИ УЕБ-САЙТОВЕ В

ПУБЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО!

ВИНАГИ ПОСТАВЯЙТЕ ПОД СЪМНЕНИЕ ТОВА,

КОЕТО ЧЕТЕТЕ, ЗАЩОТО ИМА МНОГО

ФАЛШИВИ НОВИНИ!!!

ИЗВОД



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!!


