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   اإلعالم واالتصالمدخل إلى علوم  المادة:

  أهداف التعلیم:

     

  

  هذه المادة ، یجب ان یكون الطالب قادرا على ان : دراسة في نهایة       

  على االقل.یعرف االتصال ویذكر تعریفا واحدا له *

  .یعرف االعالم ویفرق بین مصطلحي االتصال واالعالم*

یكون على درایة بالفاهیم المشابهة لمصطلحي االتصال واالعالم كلدعایة، االعالن، االشاعة ، العالقات *

  العامة.

  . وكذا الشروط الواجب توفرها في كل عنصر من هذه العناصریذكر عناصر العملیة االتصالیة *

  .على معوقات العملیة االتصالیةیتعرف *

  ویعرف انواعه.*یذكر معاییر تصنیف االتصال 

  *یفرق بین انواع االتصال من حیث : وسائله، مستواه واتجاههو ودرجة رسمیته.

  *یذكر خصائص االتصال الشخصي والجماهیري ویفرق بینهما.

  *یشرح وظائف االتصال

  االتصال.  نماذج االتصال *یتعرف على وظائف

  *یفرق بین نماذج االتصال. 

  *یحدد ما المقصود بعلوم االعالم واالتصال ومجاالت البحث التي یدرسها في كل من العالم والجزائر 

  *یتعرف على ابرز مؤسسي علم االتصال الجماهیري.

  *معرفة عالقة النظام االعالمي بالنظام السیاسي.

   .السیاسیة *یذكر كیف كان االعالم یمارس في ظل مختلف االنظمة

  *یحدد عالقة وسائل االعالم بالتنمیة.

  

  المعارف المسبقة المطلوبة 

  أن یكون الطالب على اطالع عام بأولیات علوم اإلعالم واالتصال، مجاالت دراستها وتخصصاتها.      
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  مقدمة

بات و المسافات و تالشت الحدود  تفیه قرب، العصر الذي نعیشه الیوم هو عصر االتصال      

الفرد في   أصبحذ إ ،مارشال ماكلوهانالكندي  بقریة صغیرة على حد تعبیر المفكر أشبهالعالم 

ل هذا بفضل تطور وسائل وك، الغرب أقصىن یطلع على ما یحدث في أ بإمكانهالشرق  أقصى

  انتشارها.االتصال و 

بقدر  اآلخرینوبقدر نجاح الفرد في االتصال مع ، ویمثل االتصال لب العالقات االجتماعیة   

في  األمموبقدر نجاح  ..على جمیع جوانب حیاته االجتماعیة.حیث ینعكس ذلك  الحیاة،نجاحه في 

      بقدر نجاحها في البقاء  ،األخرى األممتواصلها مع ماضیها بتراثه وثقافته وفي االتصال مع 

  التطور.و  واالستمراریة

ذ إ ،الحالي هو عصر االتصاالت بامتیازن عصرنا أنه لیس من المغاالة في شيء لقول بإلذلك ف    

دون وجود عالقات  اجتماعيو تنظیم أو فرد أو فعالیة اجتماعیة أ ما من الصعب تصور مجتمع

یضا یصعب نمو قیم ومعاییر ثقافیة وحضاریة دون وجود صالت بین أو  ،عضائهأاتصالیة بین 

  .أیضافراد وبین مختلف المؤسسات داخل المجتمع وبین األمم األ

  ؟لماذا نتصل  

ن أوفي الواقع ، محددة لهجابة إیجاد إذهاننا محاولین في الوقت ذاته ألى إسؤال لطالما تبادر      

علیه متعددة ومختلفة تبعا  اإلجاباتن أ إال اللفظیةالسؤال وعلى الرغم من بساطة داللته هذا 

ن نلخص كل تلك أویمكن  ،علیه لإلجابةفراد في محاولة منهم ألبشأنه ا یقدمهاالتي  للطروحات

   .لتحقیق هدفننا نتصل لكي نؤثر ونؤثر أ :في فكرة أساس مفادها اإلجابات

  .اإلنسانیةاحثین في میدان العلوم موضوع االتصال اهتماما واسعا ومتزایدا من قبل البولقد نال      

أسالیب (في مؤلفه الموسوم ب  محمود عودةوهذا بحسب رأي الدكتور  ،ن هذا االهتمام یعكسأ إال

في سیطرة التحلیالت  :أوالهماجدیرتین باالهتمام تتمثل  مامنا مالحظتینأ)االتصال والتغیر االجتماعي

و المیدان أصبح هذا المجال أن أوقد ترتب على ذلك ،يقالتقویم االمبری أشكالطریة وطغیانها على قال

و تقلل من أاالتصاالت الجماهیریة بالذات من ناحیة  أثارقبلة لكثیر من التخمینات التي تبالغ في 

  .أخرىمن ناحیة  اآلثارهذه  أهمیة

اال بوصفه میدانا للدراسة العلمیة لیس مج ن مجال االتصالأفتتمثل في  الثانیةما المالحظة أ    

لیها باحثون من تخصصات متعددة واهتمامات متباینة إنما هو نقطة التقاء یفد إ مستقال بذاته و 

الذي قد یكون مجال علم  ،الهتمامهم األصیلحد كبیر بالمجال  إلىمرتبطة ،خاصة بأهداف مدفوعین

  حتى علم السیاسة... أوعلم االجتماع  أوالنفس 
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تاریخ  : في كتاب ماتالر انمأر میشال و ولذلك یؤكد العدید من المفكرین والباحثین ومن بینهم     

وتتقاطع فیها مجموعة من  تتكثفن االتصال یعتبر من العلوم القلیلة التي أعلى  ، نظریات االتصال

ثارت سیرورات االتصال اهتمام أفقد  ،كثیر من التخصصات العلمیةلذ یعتبر علما ملتقى ،إالعلوم

 االثنولوجیاو  بولوجیاسبالفلسفة والتاریخ والجغرافیا وعلم النفس والسو  بدءا الكثیر من العلوم المتنوعة

والعلوم   )اآلليالتحكم علم (نطیقا السیبر وصوال الى  األحیاءعلم اسیة و یمرورا بالعلوم الس ،واالقتصاد

وهو یؤسس لحقله المعرفي  داخل االتصال   األخرىوقد شكل هذا الحضور للتخصصات ، اإلدراكیة

كعلم قائم  العلمیةللتساؤل عن شرعیته  األساسیةالخاص داخل فضاء العلوم االجتماعیة احد مداخل 

رؤى علوم الطبیعة  تبنىحیث  لميوهو ما یجعله یبحث عن نماذج تضفي علیه الطابع الع،بذاته 

  .األكادیمیةم بتكییفها مع خصوصیته اقو 

فبینما  ،ة الذكرلفن درجة االهتمام بموضوع االتصال تتفاوت فیما بین العلوم الساأوجدیر بالذكر     

درجة االهتمام به  أننالحظ  ،نجد في نطاق علم السیاسة اهتماما ضخما بموضوع االتصال هذا

  .أخرىمحدودة النطاق في تخصصات 

وعلى المستوى المیداني العملي یوضح لنا تحلیل التراث العلمي المتطور لوسائل االتصال     

وتسعى لتحدید  ،الجماهیري عن وجود عدد من العلوم االجتماعیة التي تهتم بدراسة هذه الظاهرة

ات والمناهج والنظریات التي تقوم بتوجیهها سواء على وطرق جمع البیان أسالیبماهیتها ودراسة 

ومن ثم نجد بأن هناك العدید من المحاوالت االجتماعیة ، (االمبریقي)المیداني آوالمستویین النظري 

  واإلعالم والسیما ما یعرف بنماذج االتصال  التي تقوم بعملیة تصنیف التراث النظري لوسائل االتصال

ودق الطبول والنیران والرقص كلغة مشتركة  للتفاهم  اإلشاراتباستخدام  ولقد بدأت عملیة االتصال   

ثم تطورت أكثر فأكثر  ،بین الناس ثم تطورت العملیة االتصالیة لتستخدم الكلمة المنطوقة فالمكتوبة

وهي  األكثر تعقیداوسائل التكنولوجیة سلكیة ومن ثم الاستخدام الوسائل السلكیة والال لتصل الى

  وسائل االتصال الجماهیري.

وسائل  نظریات : في كتابهما الموسوم ب ل روكیتشامیلفین دیلفر وساندرا بلخص الكاتبان  وقد   

عندما  عالماإلو  مراحل تطور وسائل االتصال د كمال عبد الرؤوفوالذي ترجمه الى العربیة  اإلعالم

نشاهد التلفزیون  أونذهب الى السینما  أومع الى الرادیو تنس آوعندما نقرأ الصحیفة   : كتبا قائلین

ومالیین المحاوالت التي بذلها العلماء على مر  ،عبر أالف السنین اإلنساننستمتع بما بذله  فإننا

یمثل  الحدیثة اإلعالممن وسائل  ناال وما نستمتع به  ،اإلنسان بأخیه اإلنسانالعصور لكي یتصل 

 وٕاشعالوالدق على الطبول  اإلشارةوغیر عادي في وسائل االتصال التي بدأت بفن  تطورا هائال

  .الصناعیة األقمارالى الفیدیو وتلفزیون الكابل عن طریق  أخیراوظلت تتطور حتى وصلت  ،الدخان

 منوثلة  دیفلرهو ما حاول  ؟یا ترى اإلعالمكیف حدث هذا التطور في وسائل االتصال و  -  

شرحه  واخرون) ماكلوهان. دانییل بل، انتوني سمیث، الفین توفلر،حمدي قندیل(مثل: المفكرین
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الى ستة مراحل  أربعةوان اختلفوا في المراحل التطوریة لهذه الوسائل بین ثالث مراحل الى  ،وتفسیره 

 اللغةفي  األولىالثورة یمكن القول بان وسائل االتصال عرفت خمس ثورات تمثلت  باإلجماعولكن 

التكنولوجیات الحدیثة  أخیراو  سلكیةاالتصاالت السلكیة والال ثورة ثم ثورة الطباعةثم  الكتابة ثورة ثم

  واالتصال. لإلعالم

نال  أخرىوتعددها من جهة  هوانتشار وسائل، من جهة أهمیتهتطور مفهوم االتصال وتزاید  إن   

في  20قسطا كبیرا من اهتمام الباحثین في شتى المجاالت والتخصصات خاصة مع مطلع القرن 

 علم له موضوعاته،واالتصال اإلعالمبعلوم یعرف  اإلنسانیةرزة لظهور حقل جدید في العلوم خطوة با

 ،دوایت السویلهارولد  : أمثالوقد أرسى مجموعة من الباحثین ،نظریاته ومجاالته البحثیة،مناهجه ،

 أبحاثهمبدراساتهم و   روبرت كینغ میرتون ،كورت لوین ،كارل هوفالند ،بول فیلیكس الزرسفیلد

لهذا العلم لتتسع هذه المجاالت خاصة مع خمسینیات القرن العشرین بظهور  األولىجاالت البحثیة الم

وكل هذا انطالقا من ، توسیلة التلفزیون واستخدامها في مجال التنمیة وكذا ظهور وسیلة االنترن

 : والمتمثلة في السویلدوایت  هارولدالباحث  )1948( األربعینیاتالتي طرحها في نهایة  ماسیةالخ

بحثیة زودت  أقسامترجمتها الى  تم والتي ؟أثر ؟ بأيوسیلة بأي لمن ؟ ؟یقول ماذا ؟من

سنوات عدیدة ال تتجاوز لظلت  أنبعد  ،مفاهیمي بإطار اإلعالمالسوسیولوجیا الوظیفیة لوسائل 

 ، لرقابةاو تحلیل التحكم: تمثلت هذه األقسام البحثیة في الفروع التالیة ،ةالمجموعة من دراسات الح

  .التأثیرات دراسات ،دراسات الجمهور ،العوامل آو اإلعالمتحلیل وسائل  ، تحلیل المحتوى
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  عامة:مفاهیم  األول:المحور 

I مفهومه، خصائصه واهدافه :االتصال: 

نقص التكامل بین  هذه الصعوبة تكمن فيو ،ثمة صعوبة في تحدید تعریف متفق علیه لالتصال    

الى تعدد نماذج االتصال و عدم وجود نموذج عام  باإلضافة ،هذا المیدان من جهة النظریات  في

من خمسین وصفا  أكثرالى  باإلضافةمن خمسة عشر نموذجا لالتصال  أكثرفهناك  ،لالتصال

  مختلفا لعملیة االتصال.

 : یرتكز على محورین أنینبغي  اإلنسانياالتصال  اتادینامیالبحث في  أنوالواقع   

  المعرفة المتكاملة  التي تأخذ بنظام العالقات المتبادلة بین العلوم المعنیة باالتصال. : المحور االول

تكنولوجیا  : تمایز البحث في االتصال بمحاوالت معینة مثل :فیتمثل في المحور الثانياما و 

و غیر ذلك من نواحي  ،سیكولوجیة االتصال ،سوسیولوجیا االتصال ،بیولوجیا االتصال ،االتصال

  االتصال المختلفة التي تستلزم دراسات متعمقة تقوم علیها علوم متخصصة.

و لیثریا البحث في االتصال  اآلخریتفاعال فیما بینهما لیعمق بعضهما  أنوهذان المحوران ینبغي    

  و المكونات. األبعادبجوانبه المختلفة وصوال الى التكامل النظري لالتصال كظاهرة مركبة متشابكة 

I -1 تعریف االتصال:  

شيء  أيمن  أكثروهو من الظواهر المألوفة لدینا  ،اإلنساننشاط  أوجه أقدمیعتبر االتصال من      

كثیرة عند كثیر من الناس و لكن عدم وجود تعریف  أشیاءتعني  اتصالوهذه الكلمة السحریة  ،أخر

كما یستخدمها  فقد تعددت معاني كلمة اتصال، یبعث على الدهشة أمرع مانع لمفهوم االتصال مجا

االجتماعي  المفكر أوالعلمیة  أوتخصص في لغة الحیاة الیومیة المالباحث  أوكل من الفرد العادي 

  في الوقت نفسه.

 ال اإلنسانیةتعدد تعریفات االتصال بتعدد العلوم  أنوبخصوص هذه النقطة البد من التأكید على     

  .أهمیتهبقدر ما یشیر الى ثراء المعنى و تأكید یشیر الى خالف في التعریف 

 أوفردي  أوى انه اتصال ذاتي انه قد یقصد به عل :االتصالهذا التعدد في معنى  أمثلةومن    

اتصال هاتفي  : مثل أخرىكما قد یؤخذ على سبیل المثال لیعكس معان  ،حضاري أویري جماه

كما قد یقصد باالتصال  ،عن طریق االنترنت أو ،إذاعياتصال ،اتصال ال سلكي ،اتصال سلكي 

شمي.  أواتصال حسي  أوجنسي  أوعاطفي  أولغوي  أوثقافي  أواجتماعي  أواتصال سیاسي  بأنه

الجمل و العبارات وما  أولغة الحدیث  وما الى ذلك من دالالت و معاني متعددة تظهر من خالل 

    نوعیة االتصال  أوطبیعة االستجابة  أوالموقف  أویهدف بالفعل من كلمة اتصال حسب الوقت 
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تي تحدد مفهوم و طبیعة السالفة الذكر هي ال األموركل هذه  ، ومن هنا فانأیضاوهدفه ووظیفته 

  .االتصال

لفظ اتصال كثیرا  إن : جودیث الزاروعن االستخدامات المتنوعة للفظة االتصال تقول الباحثة      

التأثیر... في ،العالقة ، التبادل،النقل  : الى لإلشارةوبكل عشوائیة  األقفالما استخدم كمفتاح لجمیع 

  . سیرورة: كهملت تماما صفة االتصال أحین 

في جمیع الحاالت  أو األمرویعود التداخل المسجل حول هذا اللفظ الى كون االتصال في نهایة     

لكن تقلیصه الى هذا الحد یفقده خصائص هامة تظهر  ،ل فردي بین مرسل و مستقبلعف إالما هو 

  كسیرورة اجتماعیة. إلیهحین ننظر 

احدهم التعبیر عن نقل  أرادفكلما  ،لدى الكثیرین في استخدام هذا اللفظ  استسهاالنالحظ  أنناحتى    

عبر عن ذلك باستخدام كلمة اتصال. خاصة في اللغات  ،أخرانتقال شيء ما من طرف الى  أو

 : التالیة األمثلةالالتینیة كما هو ظاهر في 

 االتصال الهاتفي: la secrétaire passe la communication au directeur 

 وسیلة النقل :  moyen de communication  

 مر عبر طرق مختصرة او قطع الطرقات : rompre les communications  

 تبادل الوثائق : communication des  documents   

 بحث مختصر: une communication scientifique  

 وصل الفرن بالكهرباء: mettre le micro-onde en communicatation   

I -1 -1 اتصال:واالشتقاق اللغوي لكلمة  صیلالتأ  

على المعنى اللغوي لهذا  مجملهاان اقدم التعریفات التي قدمت بشان كلمة اتصال قد ركزت في    

 COMMUNIS الى اللغة الالتینیة  COMMUNICATIONحیث یرجع اصل كلمة اتصال، االصطالح

كما ،او شائع او مألوف في الوقت نفسه بمعنى عام COMMON تقابلها في اللغة االنجلیزیة كلمةالتي 

بین االفراد و الجماعات  )commones( تعكس كلمة االتصال ایضا خلق جو من االلفة و االتفاق

وذلك بهدف مشاركتهم في تبادل المعلومات و االفكار و االراء و االتجاهات و التعاون  المجتمعاتو 

  والحیاة ككل.

او اذاعة  رتشیر كلمة اتصال الى عملیة نش اوكسفورد االنجلیزيوبحسب ما جاء في قاموس      

  .ایضا الى كلمة التواصل بصورة عامة المعلومات المتاحة كما تشیر

الشخص الذي یتحدث كثیرا او :یقصد بها في اللغة االنجلیزیة  COMMUNCATIVE ونجد بأن كلمة 

  الشخص الصریح الذي ال یكتم شیئا.

عات من یذهب في شرحه لمعنى كلمة اتصال في و و الموس ومن اللغویین و مؤلفي القوامیس   

 COMMUNICATIONان كلمة اتصال الموسوعة البریطانیةالالتینیة حیث نجد في  في داللتهاو  معناها
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 to makeجعل الشيء عاما  : التي تعنيCOMMUNARE باالنجلیزیة مشتقة من كلمة الالتینیة 

common او تقاسمto share  او نقل to transmit  و یعني ذلك ان لفظ االتصال في اللغة

  .االنجلیزیة یعني مقاسمة المعنى و جعله عاما بین شخصین او مجموعة او جماعات

   : بأنها )انجلیزي عربي(  AL MAWRID المورد اموسویعرفها ق

 رسالة شفویة او خطیة ،معلومات مبلغة.  

 .تبادل االفكار او االراء او المعلومات عن طریق الكالم او الكتابة او االشارات 

 ...خالط،راسل ،ابلغ ،انقل ،اوصل   :بأنها علم النفسویعرفها قاموس  

 لسان العرب البن منظوران لفظ اتصل ورد في  محمد العدیليناصر و في اللغة العربیة یذكر  

 انتمى و انتسب.: اتصل الى بني فالن اي  : بمعنى

 ،  COMMUNIQUERاتصل :  یة التطور اللغوي للفظ فان كلمتيومن ناح  

وكانتا تدالن  ،قد ظهرتا في المنتصف الثاني من القرن الرابع عشر   COMMUNICATION و اتصال

بمعنى اشترك  COMMUNICARE  وهي عبارة قریبة من الالتینیة ،العصر على االشتراك في ذلكفي 

  .اي دخل في عالقة تواصل

 ، اي داللة على توزیع النبأ،معنى التوزیع عن وفي القرن السادس عشر ظهرت الداللة المتفرعة     

  .التواصل یدل على النقل او االبالغ و في هذا العصر بدأ مفهوم

هاتف لا،القطار (ولقد تعمق هذا االتجاه الداللي الجدید مع ظهور عبارة وسائل االتصال     

هو الغالب الیوم حین نتحدث  باإلبالغومعنى النقل هذا او النقل  ...)والصحافة،السینما ،اتقالطر 

ریجیا عن االتصال .یبدو اذن ان االستعماالت التي تدل اجماال على التوزیع او االقتسام تراجعت تد

  االبالغ... النقل اوالى المقام الثاني مفسحة المجال امام االستعماالت المتمحورة حول داللة 

یزال له اثر بالغ على التیارات النظریة في علوم  ولقد كان لهذا التطور الداللي للفظ االتصال وما   

  االتصال.االعالم و 

 ، العالقة بین تطور المعنى اللغوي لالتصالوكما اشار العدید من الباحثین یمكن مالحظة تلك     

والرموز الى نقلها  باإلشاراتسام و توزیع المعاني توبین تطور الوسائل المستعملة في االتصال من اق

  وابالغها عن طریق التكنولوجیات الحدیثة.

  وصلمشتقة من الفعل  اتصالفي اللغة العربیة نجد بأن كلمة  و  

وصل  : عن فعل االتصال في مادة وصل فیقال البن منظورالعرب وقد ورد في معجم لسان    

  والوصل ضد الهجران. ، وصلت الشيء وصال وصلة

اي لغة والمعنى اللغوي اذن یعني ،الى تعبیر وصل الیه وصوال مختار الصحاحفي  الرازيكما یشیر

  میة المباشرة المتبادلة.مینوعا من العالقة االنسانیة والح
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االتصال هو ذلك انشاط الذي یستهدف  : أمعنا النظر في المعنى اللغوي نقول بأنواذا ،هكذا    

تحقیق العمومیة او االنتشار لفكرة او موضوع او قضیة عن طریق انتقال المعلومات او االفكار او 

االراء او االتجاهات من  شخص او جماعة الى اشخاص او جماعات باستخدام رموز ذات معنى 

  نفس الدرجة لدى كل من الطرفین .موحد و مفهوم ب

I-1-2 لمفهوم االتصال التعریف االصطالحي :  

ان تكاثر التكنولوجیات  إال ،وهو لیس باألمر الجدید ،یحیل مفهوم االتصال على دالالت عدیدة    

الحدیثة و اتساع دائرة الممارسات االعالمیة و اكتسابها شرعیة لم یعد یجادل فیها الكثیرون قد ألحق 

حیث جعلت من االتصال قیمة محوریة  ،هو موجود من رؤى بالمفهوم أبعادا جدیدة أضیفت الى ما

  لمجتمعاتنا خاصة و نحن في بدایة األلفیة الثالثة.

الواقع ان تنوع وتعدد تعریفات االتصال مرده الى تصورات اصحابها و المدارس التي ینتمون وفي    

 ،      ومن ناحیة اخرى فان الوسیلة االتصالیة و نوعیة الموقف االتصالي واهدافه ،الیها من ناحیة

اضافة الى زمان و مكان حدوث عملیة االتصال تتحكم هي  ،المستقیل الجمهورو غایاته و نوعیة 

  االتصال. فاالخرى في تعری

لعل التعدد في التعریفات دعا الكثیر من الخبراء و الباحثین الى محاولة تصنیف هذه التعریفات و    

  .في مجموعات و تناول كل مجموعة في اطار المعرفة المتخصصة

وذلك على سبیل المثال ال الحصر  ت و تطبیقاتها بصورة موجزةویمكن االشارة الى هذه التصنیفا   

 : على النحو التالي

  اإلعالمیةالتعریفات الخاصة بالجوانب:  

حیث تركز التعریفات التي تندرج تحت هذه المجموعة على الجانب االعالمي لالتصال و من     

 : بین التعریفات نذكر

   العملیة التي تتم بها نقل المعلومات واالفكار  :هو االتصالوالذي یوضح بان  دیفید برلو - 

  .ألخرواالتجاهات من شخص 

العملیة التي ینقل فیها شخص معین المعنى الى  :عملیة االتصال یقصد بها اندرسون - 

  .مستمع او اكثر من خالل استخدام رموز واضحة صوتیة او مرئیة

 التعریفات الخاصة بالجوانب التأثیریة او التوجیهیة:  

 هؤالءویركز الباحثون في تعریفهم في هذا الجانب على االثار الممكنة للرسالة االتصالیة ومن بین    

   : الباحثین نذكر

  االتصال هو سلوك شفوي او رمزي للمرسل و ذلك للتأثیر على المستقبل. :تعریف سكینر - 

االتصال هو العملیة التي ینتقل بمقتضاها الفرد القائم باالتصال  : تعریف كارل هوفالنذ - 

 منبهات عادة ما تكون رموز لغویة لكي یعدل سلوك االفراد االخرین.
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 ةانب االجتماعیو التعریفات الخاصة بالج: 

 : لمجموعة التعریف الذي قدمه كل منو نجد تحت هذه ا

تصرف اقناعي یحث االخرین على تفسیر االفكار  :الذي یرى بأن االتصال هو : فیلیبو - 

  بالطریقة المقصودة لدى المتحدث و الكاتب.

 التعریفات الخاصة بالتفاعل:  

 ،االتصال هو عملیة استخدام االشارة و التفاعل بواسطة العالقات و الرموز : تعریف لندبرج - 

وك، وعموما للسل كمنبهو قد یكون الرمز حركات او صور او لغة او اي شيء اخر یعمل 

  فاعل الذي یحدث بواسطة الرموز والعالقات.ان االتصال نوع من الت

 التعریفات الخاصة بالظروف و مشاركة المرافق االتصالیة:  

 ،االتصال هو اي ظرف یتوافر فیه مشاركة عدد من االشیاء في امر معین : تعریف موریس - 

و من ثم نجد ان االتصال ال یتم عن طریق استخدام الرموز كوسائل لالتصال و لكن عن 

یؤكد على ان وسیلة االتصال هي تلك التي  موریسوهذا ماجعل  طریق عامل المشاركة

حول رمز او قضیة او فكرة معینة و هذا ما جعله یرادف  و التآلف تحقق نوعا من المشاركة

  من الشیوع حول وسیلة االتصال ذاتها. مشاركة االتصال بأنه نوع

 التعریفات الخاصة بالمعنى و اللغة و الثقافة:  

االتصال هو عنصر اساسي في الحیاة االجتماعیة و مشاركة االفراد  : شیريكولن تعریف  - 

في الرمز و المعنى و االشارة و اللغة و كافة االنواع العالقات االجتماعیة التي تحدث في 

   :واالتصال یجعل االفراد یفهمون بعضهم البعض وهوما یطلق علیه ،الحیاة الیومیة

people in communication ،  یجعلهم في وحدة واحدة ربما تكون الجماعة او المجتع او و

  الثقافة ككل.

سبق ذكره من تعریفات حاول اصحابها تصنیف االتصال تحت مجموعات  اضافة الى ما      

هناك العدید من المجاالت المعرفیة التي درس اصحابها مفهوم االتصال یمكن تناول ابرزها  ،مختلفة

 : فیما یلي

  : االتصال في علم االجتماع -

حیث یستخدم االتصال لوصف  ،یتناول علماء االجتماع االتصال بوصفه عملیة اجتماعیة       

العملیات التي یؤثر عن طریقها االفراد  :بأنهفقد عرف بعضهم االتصال  ،عملیة التفاعل االنساني

  .و نظر البعض خاصة علماء السیاسة الى المجتمعات على انها نظم اتصال ،فیمن حولهم

  :االتصال في علم االنتروبولجیا -

في دائرة معارف العلوم االجتماعیة ان االتصال   E.SABIEN بینادوارد ساالعالم  رأي یتضمن     

یشیر الى شبكة معقدة من المفاهیم الكاملة او الجزئیة بین اعضاء وحدات تختلف في حجمها و في 
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تتراوح هذه الوحدات بین اسرة صغیرة او شخصیة بینهما اتصال من نوع ما الى  ،درجة تعقیدها

یتضمن الى ان كل  حركة او سلوك اجتماعي  ادوارد ركما یشی ،جماعة هائلة العدد ممكنة او متاحة

  .اتصاال سواء كان هذا االتصال قائما بشكل صریح او ضمني

  : االتصال في علم النفس -

نقل او انطباع او تأثیر من منطقة اخرى دون النقل الفعلي  :بأن االتصال هو وارنیرى العالم   

  الى نقل انطباعات من بیئة الى الكائن وبالعكس او من فرد الى اخر. روقد یشی ،لمادة ما

  : االتصال في مجال االعالم -

یتضمن مفهوم االتصال في مجال االعالم بث رسائل واقعیة او خیالیة موجودة على اعداد       

مناطق  كبیرة من الناس یختلفون فیما بینهم من النواحي االجتماعیة و االقتصادیة و ینتشرون في

  متفرقة.

  :تعریف االتصال عند الباحثین العرب -

 ،      رضیةغتمتاز بالتعبیر عن ال : COMMUNCATIONان كلمة اتصال  ابراهیم امامیذكر      

  بمعنى انها تنطوي على معنى القصد و التدبیر و كذلك تعني التفاعل و المشاركة. ،امعوالتفاعل 

ومعناها الشيء  ، COMMUNISكلمة منشقة من كلمة :ان االتصال طلعتشاهیناز وتذكر     

اي  ،نحاول ان نوجد نوعا من المشاركة مع شخص اخر فإنناونحن نقوم بعملیة االتصال  ،المشترك

  اننا نحاول ان نشاركه في المعلومات او الفكر او االتجاهات.

   ان كلمة االتصال مشتقة في لفضها االنجلیزي من االصل الالتیني   احمد بدركما یذكر     

COMMUNIS  اوCOMMON  ، معناها مشترك فعندما نقوم بعملیة االتصال فنحن نحاول ان نقیم

اي اننا نحاول ان نشترك سویا في معلومات او افكار  ،رسالة مشتركة مع شخص او جماعة اخرى

  او مواقف واحدة.

ومرسل الرسالة  تلقىم بمقتضاهاتفاعل یالعملیة التي  :بان االتصال هوجیهان احمد رشتي وتذكر    

بین االفراد عن قضیة او  )منبهات(ومعلومات  ،وفیها یتم نقل افكار ،اجتماعیة معینة مضامینفي 

  فاالتصال یقوم على مشاركة المعلومات و الصور الذهنیة و االراء. ،معنى او واقع معین

ات علومالعملیة االجتماعیة التي یتم بمقتضاها تبادل الم :االتصال بأنه محمد عبد الحمیدویعرف    

و بین الثقافات المختلفة ،و االراء و االفكار في رموز دالة بین االفراد او الجماعات داخل المجتمع 

  لتحقیق اهداف معینة.

صفة الذیوع والشیوع واالنتشار والتفاعل  بین علماء االتصال و باحثیه على ان هناك اتفاقامن هنا ف

  في عملیة االتصال.
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I -2  خصائص عملیة االتصال:  

     بجملة من الخصائص  ،یتمیز االتصال شأنه شأن العملیات االجتماعیة واالنسانیة االخرى     

 : نوردها كاألتي

اي ان كل فرد في المجتمع یؤثر و یتأثر بالرسائل االتصالیة  : االتصال عملیة دینامیكیة - 

 التي تهدف الى التأثیر على المعلومات او االتجاه او السلوك.

فاالتصال حقیقة من حقائق الكون المستمرة الى االبد فلیس لها  : االتصال عملیة مستمرة - 

  ن المحیط بنا.بدایة او نهایة فنحن في اتصال دائم مع انفسنا و مجتمعنا و الكو 

یر في خط واحد من شخص الى سذلك ان عملیة االتصال ال ت : االتصال عملیة دائریة - 

بل تسیر في شكل دائري حیث یشترك الناس جمیعا في االتصال في نسق دائري فیه  ،اخر

  ارسال و استقبال واخذ وعطاء و تأثیر وتأثر یعتمد على استجابات المرسل و المستقبل.

االتصالیة بتغیر االزمان واالوقات والجمهور  تتغیر الرسالةحیث  : ال تعاداالتصال عملیة  - 

س االتصالیة لیست كرسائل الیوم او الغد فمن غیر وكذا معناها فرسائل االم ،المستقبل

المحتمل ان ینتج الناس رسائل متشابهة في الغالب في الشكل والمعنى عبر األزمان المختلفة 

  ات والمعاني والحیاة عموما كلها في تغیر مستمر.الن الكلم

لیس من السهل الغاء التأثیر الذي یحصل من  ألنه : االتصال عملیة ال یمكن الغاؤها - 

كزلة اللسان او الخطأ في تحیز الزمان او المكان  الرسالة االتصالیة و ان كان غیر مقصود

  او الموقف االجتماعي.

االتصال عملیة تفاعل اجتماعي تحدث في اوقات واماكن  : االتصال عملیة معقدة - 

فهي عملیة معقدة لما تحویه من اشكال وعناصر وانواع و شروط یجب  ،ومستویات مختلفة

  اختیارها بدقة.

I-1 اهداف االتصال :  

 : تستهدف العملیة االتصالیة في عمومها تغییر مایلي      

  معلومات. - 

  .اتجاهات ومواقف - 

  .سلوك المتلقي - 

I-3-1 من خاللو یتم ذلك  : التغییر في المعلومات :  

   .تزوید المتلقي بمعلومات صحیحة و صادقة تمكنه من اتخاذ القرارات الصائبة - 

تزوید المتلقي بمعلومات جدیدة و اضافیة لم یطلع علیها من قبل عن الفكرة او الموضوع او  - 

  .الشخص مدار الحدث

 علقت في ذهن المستقبل.تصحیح معلومات او مفاهیم او افكار خاطئة  - 
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I-3-2  التغییر في االتجاه:  

یهدف المصدر أو القائم باالتصال من خالل قیامه بعملیة االتصال الى التأثیر على اتجاه     

  : المتلقي في الجوانب التالیة

  .االتجاه الموجود لدى المستقبل )میدع(ت تقویة أو تعزیز - 

  .تعدیل اتجاه المستقبل نحو األفضل او نحو االسوأ - 

  .تغییر اتجاه المستقبل - 

I-3-3 التأثیر في السلوك:  

ما إیهدف المصدر او القائم باالتصال من خالل العملیة االتصالیة التأثیر على سلوك المتلقي     

  نحو األفضل او نحو األسوأ.

 : و یمكن ان یستهدف االتصال من وجهة نظر الفرد المتلقي ما یلي

ما یحیط به من ظواهر واحداث حیث انه باالتصال یحصل االنسان على المعلومات  مفه - 

  التي تتیح له اضافة حقائق او اشیاء جدیدة الى معرفته.

  تعلم مهارات جدیدة تزید من الخبرات الذاتیة في الحیاة. - 

 الحصول على معلومات جدیدة تساعد على اتخاذ القرارات و التصرف في شؤون الحیاة. - 

I -4  البعد االجتماعي لعملیة االتصال:  

احدنا الى داللتها واهمیتها  ینتبهحیث یبدو انه  ،تبدو عملیة االتصال لكل منا شیئا بدیهیا     

وتكشف لنا التحلیالت الواعیة لهذه العملیة التلقائیة عن وجود ابعاد متباینة لعملیة  ،االجتماعیة

وكذا االهداف المتنوعة من وراء هذه  ،االتصالياجتماعیة معقدة من حیث االسلوب و المستوى 

  العملیة.

فعن طریق هذا االخیر تتكون وتنمو  ،لهذا ال یمكن تصور مجتمع انساني یقوم دون اتصال     

  ..غیرها.و المعاییر والقیم والمضامین الثقافیة وعملیات التعلیم االجتماعیة والصراعات 

والتي تربط االتصال  ،االدبیات التي تناولت العملیة االتصالیةكثیر من لعلى العكس بالنسبة ل    

االشارات االنساني باستخدام اللغة فان الفهم االوسع لهذه العملیة یدعونا الى اعتبار لغة الجسم و 

  .یب اتصالیة تستحق القدر نفسه من االهتمام مثل اللغةلتعبیرات الوجه اساو 

من األوائل  تشارلز هورتون كوليتتمیز عملیة االتصال بطابعها االجتماعي المؤثر حیث یعد     

ره سنة الذي قام بنش التنظیم االجتماعي جتماعیة لعملیة االتصال في كتابهالذین ابزوا االهمیة اال

ر في االسلوب الذي تتكون من خالله العالقات االنسانیة و تستم : حیث عرف االتصال بأنه 1909

وهو یتكون من جمیع الرموز الروحیة بما فیها الوسائل التي تنتقل عبر المكان ویتم الحفاظ  ،الوجود

على استمراریتها عبر الزمان وتشمل تلك الوسائل تعبیرات لوجه ووضع الجسم والحركات الجسمیة 
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ما یستحدث من  ونغمة الصوت و الكلمات و الطباعة و السكك الحدیدیة و التلغراف و الهاتف و كل

  وسائل لعبور المكان و تخطي الزمان.

وهذا ما بینته بحوث علم  ،ةیلذلك فعملیة االتصال تنطوي على سلوك اجتماعي یتمیز بالحرك    

حیث ادركت ان عملیات التفاعل بین  ،النفس االجتماعي التي اجریت على الجماعات الصغیرة

  ن اولئك االعضاء.یی اعضاء اي جماعة هي التي تؤدي الى تباین االدوار

التفاهم المباشر او اتصال المواجهة اي  )حالة الجماعات الصغیرة(یعني االتصال في هذه الحالة     

  لقاء الوجه للوجه.

 االتصال كاستجابة :  

 استجابة :بأنهالذي عرف االتصال  ستیفنسینظر البعض الى االتصال كاستجابة ومن بینهم      

الذي یقول بان االتصال بین البشر یتم  كوري كرونكیت. وكذلك الكائن الحي الممیزة ازاء محرض

  عندما یستجیب االنسان لرمز ما.

الى انه مقتضب فهو  ضافةباإل ستیفنستعریف ف ،والحقیقة ان االتصال لیس هو االستجابة    

ه بوهو ما تجن ،اذ یدخل فیه انشطة الكائنات الحیة بغرض االستجابة،ینظر الى االتصال بعمومیة

  الذي جعل مفهوم االتصال في نطاق االنسان فقط. كرونكیت

رى ان االتصال هو استجابة تغفل كثیرا من العناصر االساسیة تكما ان مثل هذه التعریفات التي      

م من ان االتصال قد یتم على الرغ ،وترى ان االستجابة دلیل على نجاح االتصال ،للعملیة االتصالیة

  االستجابة او النتیجة مباشرة كما هو ظاهر في تأثیر االتصال الجماهیري. رو ال تظه

 االتصال كنقل:  

رف مرسلة افكار بین اطنقل او تبادل معلومات و  :االتصال بمفهومه الضیق البسیط یعني    

  مستقبلة او مؤثرة و متأثرة. و 

الذي یقول فلوید بروكر تعریف  ، نجدومن التعریفات التي ترى ان االتصال هو مجرد عملیة نقل     

ذلك عن طریق توجیه و  ألخرهو فن نقل المعلومات واالراء واالتجاهات من شخص  :ان االتصال

  الصوت اوالشم اوالتذوق اوغیرها من حواس االنسان. واالتصال عن طریق الصورة اوسائل االعالم و 

فاألفكار  ،هي نظرة متدنیة وقاصرة عملیة نقلیف االتصال والنظر الیه على انه وتعر     

 وجود خبرة مشتركة بینهما و وجود قدر من التفاعل. ألخرنقلها من فرد  المعلومات واالراء یستلزمو 

قد تناسب االشیاء او  نقلاذ ان كلمة ،لم تلق استحسانا كبیرا عملیة نقل بأنهوتعریف االتصال     

المادیات اكثر من المعنویات فحینما نقول ان جهازا معینا قد نقل من مكان الى اخر فان المكان 

في حین اصبح المكان الثاني به الجهاز بعد ان كان  ،االول قد اصبح خالیا تماما من هذا الجهاز

والمعلومات فان عملیة االتصال ال تتم بهذه الصورة  باألفكارذلك  قارناواذا ما  ،خالیا من قبل



17 
 

    حینما ینقلها شخص الى اخر ال یعني ذلك ان الطرف االول اصبح جاهال بهذه االفكار فاألفكار

  وان الطرف الثاني قد سلب األول كل افكاره.

ان االتصال یتم من شخص والحقیقة ان االتصال قد یتم بین شخص وشخص او  بروكرویرى     

بین شخص و مجموعة من االشخاص او بین مجموعتین من األشخاص او قد یكون اتصاال غیر 

  مباشر بین مؤسسة اعالمیة و افراد المجتمع.

 االتصال كعملیة:  

النظر الى االتصال و  ،ل دینامیكيان مكونات االتصال لیست اشیاء ثابتة ولكنها تتفاعل بشك    

التفاعالت والتغیرات التي تحدث بین المرسل و المستقبل اثناء االعتبار  یأخذ في PROCESS كعملیة

 سبقت( كارل هوفالندومن التعریفات التي تنظر لالتصال كعملیة تعریف  ،وبعد العملیة االتصالیة

 : اننا نأخذ علیه عدة مالحظات إالوالذي برغم اهمیته  )االشارة الیه

انه یرجع بنا الى مفهوم النقل كما انه لم یركز على االنواع االخرى من الرسائل غیر اللغویة *  

وحدد  ؟،اللفظي االتصال غیرماءات واالشارات وتعبیرات الوجه وغیرها مما یطلق علیه یاال :مثل

هدف القائم باالتصال في تعدیل سلوك االخرین رغم ان اهداف القائم باالتصال متعددة قد  هوفالند

  الى تعدیل السلوك تغییره او تدعیمه. باإلضافةتكون 

الى ان مفهوم االتصال یشمل العملیات التي یؤثر بها الناس بعضهم  جورجن رویتشویذهب      

  على البعض.

وهذا التأثیر رغم حدوثه یصعب قیاسه خاصة في  ،تأثیر االتصالوهذا التعریف یشترط حدوث     

  .االتصال الجماهیري

 االتصال كتفاعل:  

ان هناك بعض التعریفات التي  إالولذلك یدخل فیها التفاعل  ،سم العملیة االتصالیة بالدینامیةتت      

 :الذي ینص على ان االتصال هو سیبوجاردفي االتصال منها تعریف  "التفاعل"تؤكد صراحة على 

ویستخدم  ،التفاعل في ضوء منبهات او اشارات او نظرات عن طریق استجابة االشخاص الیها

  االتصال تلك المنبهات كرموز لما یحمل من معنى.

،      الى التفاعل بواسطة العالمات لإلشارةان كلمة االتصال تستخدم  جورج لندبرجبینما یرى     

  والرموز.

تبادل المعاني بین االفراد  :االتصال بأنه Krech & Crutchfiled تش و كرتیشفیلدر كویعرف    

  للرموز المألوفة و المعروفة لهم.یحدث بشكل اولي من خالل استخدام هؤالء األفراد و 

حیث ان هذا االخیر هو ،والحقیقة ان هناك اتفاقا و تشابه بین االتصال و التفاعل االجتماعي   

  السلوك الذي یشترك فیه شخصین او اكثر بغرض التأثیر.
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ویؤكد  ،ویذهب البعض الى ان االتصال االنساني والتفاعل االجتماعي لهما نفس المدلول    

 ألنهالكلمتین تفاعل واتصال تعنیان نفس الشيء ذلك   :على هذه الحقیقة بقوله ان شیلدون سترایكر

 ،  ال یمكن ان یقوم تفاعل في حال غیاب االتصال كما ال یمكن ان یقوم اتصال بدون تفاعل رمزي

عملیات التفاعل االنساني هي تقریبا  : حیث یقول ان تیودور نیوكمب الرأيو یتفق معه في هذا 

خالل  عملیات االتصال...ذلك ان التأثیرات التي نهتم بدراستها في التفاعل هي تأثیرات تحدث من

  االتصال.

 االتصال كل هذا :  

یمكن ان نضع التعریف التالي لالتصال والذي  ،استنادا الى كل التعریفات التي تم ذكرها سلفا    

ان  : وذلك على النحو التالي ،یشمل كل الجوانب السابقة من نقل واستجابة وعملیة وتفاعل ومشاركة

فرد او اكثر او مجموعة او اكثر او نظم اجتماعي االتصال عملیة دینامیة دائریة یتفاعل خاللها 

بغرض تبادل المعلومات واالفكار واالراء المختلفة وتتم في وسط اجتماعي  ،مع بعضها البعض

ملیة لها اهداف معینة یساعد على المشاركة في المعلومات واالنفعاالت والصور الذهنیة وهذه الع

  ردود فعل حالیة او مستقبلیة.و 

   : التعریف على عدد من الحقائقویؤكد هذا 

ان االتصال عملیة والعملیة اي ظاهرة تتغیر عبر الزمان والمكان ولذلك یتسم االتصال بالدینامیة *

بمعنى ان المستقبل یتحول الى مرسل وهكذا وال تنتهي  ،كما انه یسیر في شكل دائري و لیس خطیا

  العملیة االتصالیة بوصول الرسالة الى المتلقي.

هناك تفاعال في العملیة االتصالیة والتفاعل مرتبط بكون االتصال عملیة دینامیكیة و لیست  ان*

هو تفاعل  الثانيو ،التفاعل بین المرسل والمستقبل االول :ثابتة و یأخذ التفاعل االتصالي شكلین

  .المستقبل مع الرسالة او موضوع االتصال

ان االتصال قد یتم بین الفرد و نفسه وهو االتصال الذاتي كما قد یتم بین فردین او اكثر كما هو *

الحال في االتصال الشخصي و قد یزید حجم المشاركین في عملیة االتصال لیصل الى اعداد كبیرة 

  االتصال الجماهیري.حالةو هائلة كما في 

ان المشاركة جوهر االتصال ولبرشرام ى ویر  ،ان المشاركة هي عنصر اساسي في االتصال*

الخبرات المستقبل و وتزداد المشاركة اذا كان هناك تقارب في الخبرات بین كل من المرسل و  ،االنساني

والمشاركة  ،المشتركة تخلق اهتماما مشتركا نحو القضیة او الموضوع الذي یشكل محورا لالتصال

ن متلقیا دائما فهو مرسل احیانا ال دائما وال یكو تعني ان الفرد في عملیة االتصال ال یكون مرس

  متلقي احیانا اخرى.و 

ان االتصال مادام اجتماعیا و یتم في وسط اجتماعي فله هدف وال یتم بطریقة عشوائیة وله كذلك *

  ردود فعل تظهر عاجال او اجال . 
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  :االعالم-2

وتبلور اكثر بعد  ،االعالم الجماهیریةوارتبط ظهوره بظهور وسائل ،مفهوم ظهر حدیثاان االعالم ك   

به  المنوطوقد اخذ اهمیته في المجتمع من الدور  ،واالتصال لإلعالمظهور التكنولوجیات الحدیثة 

  .المتمثل  في نشر الوقائع واالحداث وجعلها معروفة ومعلومة لدى الناسو 

  :تعریف االعالم 1- 2

وهي  ،اف متعددة تبعا لتلك المضامیناالعالم هو رسالة فكریة ذات مضامین متباینة واهد   

واذا جئنا الى تعریف االعالم البد من تناول  ،تستهدف مخاطبة الفرد عبر وسائل االتصال المتنوعة

  لغة و اصطالحا. )االعالم(حقیقته 

  : االعالم لغة 2-1-1

یقال اعلم یعلم اعالما  أعلم،و هو مصدر الفعل الرباعي  )ع ل م(كلمة اعالم مأخوذة من مادة     

فاهللا  ،والعلم من صفات اهللا تعالى ،أبلغته ایاه واطلعته علیه واشعرته به :وعلما واعلمته باألمر

 : و قال اهللا تعالى )18 تغابنسورة ال( "شهادةالعالم الغیب و " : قال اهللا تعالى ،العالم العلیم العالمهو 

  .)109المائدة ( "عالم الغیوب"و قال تعالى  )81سورة یس ( "وهو الخالق العلیم"

 التبلیغوهو  ،ایاه فأعلمتهوجاء في لغة العرب استعلم لي خبر فالن واعلمینه واستعلمني الخبر     

والبالغ ما بلغك اي  ،یقال بلغت القوم بالغا اي اوصلتهم الشيء المطلوب ،االیصال :اي االبالغو

 ،اي اوصلوها غیركم "بلغوا عني ولو ایة" : علیه و سلمصلى اهللا وفي الحدیث قوله  ،وصلك

  اي فلیعلم الشاهد الغائب . "الشاهد الغائب فلیبلغ " وایضا ،اعلموا االخرینو 

 عتهاوبلغ وانبأ وبین وأوصل بمعنى اعلم وتعني اشاعة المعلومات وبثها وتعمیمها ونشرها واذا    

  على الناس وافهامها لهم.

اما التعلیم فینطوي على  ،ةعالتعلیم الن االعالم اختص بما كان من اخبار سریواالعالم غیر     

  التكرار والتكثیر.

مختلف القوامیس  واستنادا لما سبق ذكره من مدلوالت لغویة الصطالح اعالم والتي وردت في    

المتلقي فقد  یمكن القول ان االعالم هو تحصیل العلم لدى المستقبل او ،المعاجم العربیة واالجنبیةو 

في ذهنه فیحصل المقصود منه واالصل هو  بتوقد یكون عالما به فیث ،یكون جاهال به فیعلمه

 ي.قتحقیق غایة العلم وهو حصول حقیقته للمتل

  :لإلعالمالمدلول االصالحي  2-1-2

المفكرین فقد تباینت اراء الباحثین و  ،حد شأنه في ذلك شأن مفهوم االتصالوامفهوم  لإلعالملیس     

في تعریفهم الصطالح االعالم بناء على تأثرهم بمجال تخصصهم اضافة الى اختالف االنظمة 
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ونظرا التساع مفهوم االعالم في عصرنا الحالي فقد ظهرت ،االجتماعیة التي ورد فیها كل تعریف

  وحاول كل فریق مطابقة هذا التعریف بما یتالءم مع ثقافته ووجهة نظره.،تعریفات عدیدة 

هو تزوید  : االعالم بقوله اللطیف حمزةوفي معرض حدیثه عن االعالم یعرف الدكتور عبد     

الحقائق الثابتة التي تساعدهم في تكوین رأي الصحیحة والمعلومات السلیمة و  باألخبارالناس 

عن بحیث یعبر هذا الرأي تعبیرا موضوعیا ،صائب في واقعة من الوقائع او مشكلة من المشكالت 

  .میوال تهمو  عملیة الجماهیر واتجاهاتهم

وبحسب هذا الرأي نجد  بان الغایة الوحیدة من االعالم هي االقناع بنشرها وذلك عن طریق     

  المعلومات والحقائق واالرقام واالحصائیات ونحو ذلك

سیرورة انتقال المعلومات  :عامة باإلعالمبأنه یقصد  عبد الرحمان عزيمن جهته یرى الدكتور     

تبثه وسائل االتصال من  و یرمز االعالم في علوم االعالم و االتصال الى ما،من مصدر الى اخر 

صحافة مكتوبة و سمعیة بصریة مرئیة من محتویات اخباریة ثقافیة اجتماعیة و ترفیهیة الى 

  .قطاع واسع من المجتمع 

كافة اوجه النشاطات  :االعالم بأنه حمد حسینسمیر معرف الدكتور  : وفي السیاق نفسه    

االتصالیة التي تستهدف الجمهور بكافة الحقائق و االخبار الصحیحة والمعلومات السلیمة عن 

القضایا والموضوعات والمشكالت ومجریات االمور بطریقة موضوعیة  وبدون تحریف لما یؤدي 

واالدراك  واالحاطة الشاملة لدى فئات جمهور الى خلق اكبر درجة ممكنة من المعرفة والوعي 

وضوعیة الصحیحة عن هذه القضایا المعلومات الملمادة االعالمیة بكافة الحقائق و ل المتلقین

الموضوعات في الوقائع و  وبما یسهم في تنویر الرأي العام الصائب لدى الجمهور،الموضوعاتو 

  .ثارة و المطروحة المشكالت المو 

المعلومات الیهم عن طریق وسائل  بإیصالاطالع الجمهور   : أنه االعالم علىویعرف     

تهمهم و ذلك بهدف توعیة الناس  متخصصة تنقل كل ما یتصل بهم من اخبار ومعلومات

  .تعریفهم و خدمتهم بأمور الحیاة و 

  .البشرالمجال الواسع لتبادل الوقائع و االراء بین  :بأنهاالعالم  ریدفیلدویعرف   

 اونوجروثهو التعریف الذي وضعه العالم االلماني ،حتى االن لإلعالمولعل اوضح تعریف      

یولها واتجاهاتها في عن عقلیة الجماهیر وروحها وم ياالعالم هو التعبیر الموضوع : حیث قال

  الوقت نفسه.

المذیع او  من جانب الصحفي او ومعنى ذلك انه لیس تعبیرا ذاتیا ي،تعبیر موضوع فاإلعالم    

بمعنى انه یقوم على الحقائق او االرقام  ،رجل السینما او التلفزیون وانما هو تعبیر موضوعي خالص

  .واالحصاءات او علیها بها اذا لزم الحال
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نقل االخبار واالحداث والمعلومات بطریقة حیادیة مجردة دون اي  :موضوعیةویقصد بكلمة     

  .الرأي العام واالتصال واالعالن والدعایة والعالقات العامةوذلك الذي یمیز االعالم عن ،تدخل

  : عناصر االعالم 2- 2

    : هي  ساسیة مترابطة و متكاملةأان العملیة االعالمیة تتم و تتكامل من خالل ثالثة عناصر 

  .اي الجهة التي تعد وتوجه الرسالة االعالمیة :المرسل .1

  .االداة التي تقوم بنقل المادة االعالمیة اي :الوسیلة .2

  .اي الطرف او الجهة التي تتلقى الرسائل االعالمیة :يقالمتل .3

وهي تتكامل لتؤدي  ،وسائل االعالم والجمهور،رجال االعالم  : ان االطراف الثالثة المتفاعلة هم

  الرسالة االعالمیة.

  : خصائص االعالم- 3- 2

  :لكي نوضح اكثر مفهوم االعالم نورد خصائصه الممیزة كما یلي 

  من القمة الى القاعدة، اي من المرسل الى المستقبل  واحد، ان االعالم كان ومازال یتدفق في اتجاه *

یفرق بین  فاإلعالم ،ففي االعالم هناك غیاب تام لعملیة التبادلونادرا ما یكون تدفقا ي اتجاهین، 

او ممن ینقلون  ،الخبر ممن یصدر منهم الحدث بإصدارفالذین یقومون  ،مصدر الخبر والمستقبل له

اما ،بالخبر وتلك مهمتهم باإلدالءفهؤالء كلهم تكون لهم المبادرة  ،من صحافیین وغیرهمخبر الحدث 

او بالمشاهدة  باالستماعة او ال یقومون بشيء سوى تلقي هذا الخبر بالقراء فإنهمالذین یستقبلون الخبر 

وال یحدث في الفور تبادل بینهم و بین المرسل للخبر  ،بدون ان یكون لهم دور اخر ساعة االستقبال

  ن الخبر ینزل علیهم من فوق.أفك

فال یمكن ان یكون هناك اعالم بدون وقائع وحوادث سواء كانت مادیة  ،ف الواقعاالعالم یص*

  یصف الواقع وینقله االعالم لیس ولید الخیال. الذي فالخبر ،ملموسة او معنویة وفكریة

اي من  ،اومن حیث الجمهور ،عالم مجاال واسعا ووفیرا لالختیار سواء من حیث الوسیلةلالان *

اومن حیث تنوع وتعدد الوسائل والمضامین  ،حیث ساحة االحداث والفاعلین فیها بالنسبة للوسیلة

  .بالنسبة للجمهور

 بإنتاجنتاج االعالمي في ید عدد قلیل من المنتجین الخواص او الدولة الذین یقومون یتمركز اال*

  .عدد كبیر من المنتجات المعیاریة

ولهذا  ،على جلب اكبر عدد من الجمهور - البلدان الرأسمالیة الغربیة- تعمل وسائل االعالم في *

كما كان علیه  ،جمیع الناس إلقناعاو تلتزم خطا سیاسیا معینا  ،تمیل الى التركیز على نقطة وسطیة

في البلدان االشتراكیة وما زال علیه الحال في بعض بلدان العالم الثالث وكل هذا في اطار  الحال

  والمتمثلة في التعبیر عن ایدیولوجیة مالك الوسیلة االعالمیة. لإلعالمالوظیفة الرئیسیة 
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اي ان هناك تفاعال  ،یئة التي تعمل فیهایتم االعالم بواسطة مؤسسات اجتماعیة تستجیب الى الب*

  .بین المجتمع و وسائل االعالم

ا یخص هدفه النهائي وذلك في حالة استقاللیة المؤسسة الحیاد فیم ،ن االعالم عكس الدعایةیتضم*

  .تواه االخباري حویتضمن الموضوعیة فیما یتعلق بم ،االعالمیة

  :ادوار االعالم 4- 2

وفقا لمضمون المادة االعالمیة و  ،وتتحدد وفقا لهویة المرسل والمتلقيتتعدد ادوار االعالم     

ان هناك اسلوبین للنظر الى  مارشال ماكلوهانویرى  ،المستوحاة من الرسالة االعالمیة االهدافو 

 : وظائف الوسائل االعالمیة

 انها وسیلة لنشر المعلومات والترفیه والتعلیم.  

 وجيانها جزء من سلسلة التطور التكنول.    

  :الفرق بین االعالم واالتصال 5- 2

وان اتفقا في امور  ،یخلط الكثیرون بین االتصال واالعالم رغم ان كلیهما یختلف عن االخر     

یأتي االعالم كشكل من  ،كثیرة ویقع االعالم في اطار دائرة االتصال ذلك ان لالتصال اشكاال ،كثیرة

  .اكثرها اهمیة و تطورا كان تلك االشكال وان

بین مفهوم االتصال ومفهوم االعالم هو المبدأ الذي ساد في  -المادي–والواقع ان مبدأ الفصل     

وقبل ان تظهر وسائل االتصال الجماهیریة بصورة  20الغرب خاصة في بدایة عشرینیات القرن 

  .والتي ساعد ظهورها وانتشارها بصورة سریعة على عملیة الخلط فیما بعد ، واسعة 

والمتابع للكتابات االعالمیة العربیة االولى یجد اختالفا واضحا بین تعریفات االعالم وتعریفات     

   .االتصال على االقل حین النظر الیهما كعلم

عملیة تبادل االفكار والمعلومات من فرد الى اخر او  : ان االتصال یعني ولبر شرامویرى    

 ،اركیعني نشر هذه االف :واالعالم ،الكلماتاللغة و :وادواته  ،فمادته المعلومات واالفكار ،جماعة

االعالم فاالتصال و  ،فإذا لم یحدث اتصال ال یكون هناك اعالم ،یعتمد اساسا على االتصال فاإلعالم

الى عدد  باإلضافةواالختالف بینهما یكمن في العناصر المكونة لكل منهما  ،وجهان لعملة واحدة

ومن جهة اخرى نجد بأن االتصال یأخذ طابعا اجتماعیا  ،والهدف هذا من جهة ،الجمهور ،الوسائل

  في حین یأخذ االعالم طابعا اعالمیا اخباریا.

كامل اسباب الخلط بین مفهومي االتصال واالعالم فیما  محمود عبد الرؤوفویلخص الدكتور    

   : یلي

 كانت وما بأنهاو  ،اي االعالم،بنشر االخبارارتباط وسائل االتصال الجماهیریة في نشأتها المبكرة *

ارسي دفنرى كثیرا من باحثي و  ،تزال وسیلة هامة لنشر واذاعة الجدید من االنباء وتطوراتها وتفاصیلها
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اي وسائل االخبار ویعنون بها  media news   االتصال بالجماهیر في الغرب یستخدمون عبارة

  .ةالت االخباریة االسبوعیة واالذاعوالمجوسائل االتصال جماهیریة وبالذات الصحف 

ان عبارة وسائل االتصال تستخدم احیانا لتعني وسائل النقل والمواصالت التي تستعمل لنقل االشیاء *

واالفراد من مكان لمكان كما قد تستخدم احیانا لتعني البرید والبرق والهاتف واالتصاالت عبر االقمار 

بارة افضل من االعالم جد باحثو ودارسو االتصال كلمة او عیالصناعیة واجهزة الكمبیوتر فكأنما لم 

لة على مجال دراستهم وبحثهم وللتمییز بینه وبین ما قد تعنیه كلمة وعبارة ووسائل االعالم للدال

  االتصال ووسائل االتصال اللذان یمتدان لیشمال معان اخرى.

  :المفاهیم المشابهة لالعالم واالتصال - 3

  :الدعایة -3-1

اهرة قدیمة قدم االنسان اال ان ظدون الخوض في الجانب التاریخي لظاهرة الدعایة، تعتبرهذه ال     

التي اعطتها دفعا  واالهتمام بها بصفة كبیرة كان خالل القرن العشرین خاصة مع ظهور وسیلة الرادی

  عائیة.تحلیل المضامین الدكذا وجعلت العلماء یهتمون بدراستها وعوامل نجاحها و  ،اكبر

  تعریف الدعایة:– 1- 3-1

تختلف الدعایة عن االعالم من عدة اوجه، اال انهما یتفقان في كونهما نشاطا اتصالیا وان     

اختلفت اهدافهما ومسلكهما، وقد اجتهد عدید من الباحثین في وضع تعریفات مختلفة للدعایة ،نذكر 

والمدبرة التي یقوم بها الداعیة  المقصودةالدعایة هي الجهود االتصالیة منها التعریف التالي :(

مستهدفا نقل معلومات ونشر افكار واتجاهات معینة تم اعدادها وضیاغتها من حیث المضمون 

والشكل وطریقة العرض باسلوب یؤدي الى احداث تاثیر مقصود ومحسوب ومستهدف على 

لوكهم، وذلك كله بغرض معلومات فئات معینة من الجمهور وارائهم واتجاهاتهم ومعتقداتهم وی

السیطرة على الرأي العام،والتحكم في السلوك االجتماعي للجماهیر،بما یخدم اهداف الداعیة ودون 

ان ینتبه الجمهور الى االسباب التي دفعته الىتبني هذه االفكار واعتناق هذه االراء واالتجاهات 

  .والمعتقدات ودون ان یبحث عن الجوانب المنطقیة لها)

الدعایة على انها:  قصف العقولفي كتابه الموسوم ب:  فیلیب تایلورجهته عرف الكاتب  من    

المحاولة المتعمدة المدبرة القناع الناس بان یفكروا ویسلكوا بالطریقة المطلوبة،انها وسیلة (

  لغایة،وتتنوع االسالیب المستخدمة تبعا للتكنولوجیات المتاحة).

محاولة للتحكم في اتجاهات الجماعات او فقد عرف الدعایة على انها : ( هارالولد السویلاما   

  .التاثیر علیها باستخدام الرموز الهامة)

  :خصائص الدعایة -2-  3-1

  نستخلص من التعریفات السابقة اهم خصائص الدعایة على النحو التالي :    
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وافكارا معینة بعد اعدادها بانها تعرض معلومات وتنشر اراء -عكس االعالم-تتمیز الدعایة - 

تخدم االهداف الدعائیة، اي انها ال تقدم الحقائق كاملة  وتحریفها من حیث المضمون والشكل بطریقة

وانما تقدم ما یتماشى مع المتطلبات الدعائیة،كما تعمد بعض الوان الدعایة الى ذكر اكاذیب 

  زمعلومات مضللة وغیر صحیحة.

ولیست تعبیرا موضوعیا الن مادة الدعایة ومضمونها تتاثر بشخصیة  تعتبر الدعایة تعبیرا ذاتیا- 

  الداعیة الذي یقوم باعدادها. 

تسعى الدعایة الى تحقیق اهداف مدبرة ومحدودة ومستهدفة ومحسوبة تتمثل في التاثیر اللمتعمد في - 

الدعایة، عكس االتجاه الذي یستهدفه رجل المعلومات واالراء واالتجاهات والمعتقدات والسلوك في 

االعالم الذي یسعى الى تنویر الراي العام وتحقیق اعلى درجات الوعي والمعرفة واالدراك واالحاطة 

  الشاملة لدى فئات الجمهور.

تتسم الدعایة بانها فن السیطرة والتاثیر وااللحاح الذي یسعى الى الترغیب في قبول وجهة نظر رجل - 

  وافكاره ومعتقداته.  وارائه الدعایة

تتسم الدعایة بانها فن اقناع االخرین بان یسلكوا اتجاها او سلوكا معینا تحت تاثیر االفكار - 

  الدعائیة.

تستخدم الدعایة عدة اسالیب فنیة منها:استخدام الصور الذهنیة، استبدال االسماء والمصطحات، -

التماثل، تحویل االنتباه، الحذف الكذب المستمر، التكرار،عرض الحقائق، التاكید، غریزة اتباع الغیر، 

واالقتباس، تحدید العدو، االثارة العاطفیة، اثارة مشاعر الخضوع للسلطة،بث الرعب والفوضى، 

  الشائعات، افتعال االزمات..

  :انواع الدعایة - 3- 3-1

تتعدد التقسیمات التي قدمت بخصوص ظاهرة الدعایة ، حیث یقسم بعض علماء االتصال الدعایة 

  نواع التالیة : الى اال

عن النشاط العلني من اجل  غیر المستوردة، فهي عبارة وهي الدعایة المكشوفة الدعایة البیضاء:*أ/ 

  هدف معین، وتستهدف اعالم الشعوب االخرى بنواحي التقدم في البلد في شتى مجاالت الحیاة..

وجود اهداف تاثیریة مسبقة ولذلك تقترب الدعایة البیضاء من االعالم و وان اختلفت عنه من حیث 

  واخفاء بعض الجوانب السلبیة والتاكید على الجوانب المشرقة فقط.

عن مصادرها الحقیقیة، وتنموبطریقة سریة  وهي الدعایة التي ال تكشف مطلقا: ب/الدعایة السوداء*

سوداء داخل ارض العدو او على مقربة منها، وتستهدف اشاعة البلبلة وجرب االعصاب والتشكیك 

والتحریض على العصیان وتلحق ابلغ الضرربالرأي العام الذیتمده باخبار زائفة وتحدث بلبلة في االراء 

  واظطرابا في االفكار.
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وهي الدعایة التي التخشى من ان یقف الراي العام على مصادرها الحقیقیة  :یةالدعایة الرماد*ج/ 

  وتختفي وراء هدف معین وتعمل بطریقة غیر مباشرة من خالل مصادر متنوعة.

  :االعالن- 3-2

  :تعریف االعالن- 1- 3-2

للمعلومات الخاصة بالسلع والخدمت بقصد االقناع بها من خالل  هو عملیة اتصل غیر شخصي    

رسائل یتم بثها من خالل قنوات ووسائل االعالن المتنوعة، وذلك في مقابل ثمن یدفعه معلن 

معروف، واالعالن یجب ان یكون خبرة ممتعة ، یجدد النشاط بمشاهته ویمتع بالسماع الیه، ویجب 

  توى جودة عال. ان یعكس الجودة بان یكون ذا مس

عملیة اتصال غیر شخصي من خالل وسائل االتصال االعالن بانه:  علي السلميویعرف     

العامة بواسطة معلنین یدفعون ثمنا لتوصیل معلومات معینة الى فئات من المستهلكین حیث 

  .یفصح المعلن عن شخصیته)

  :خصائص االعالن-2- 3-2

التعرف على الخصائص الممیزة لالعالن كنشاط متكامل على انطالقا من التعریفات السابقة یكمن    

  النحو التالي:

  *االعالن عملیة اتصال جماهیریة .

  *انتقاء العنصر الشخصي في االعالن. 

  *المادة االعالنیة المنشورة او المعروضة اوالمذاعة مدفوعة االجر. 

  الهادفة الى الربح وكذلك االفراد.*االعالن نشاط یستخدم بواسطة كافة المنظمات الهادفة وغیر 

  *یستخدم االعالن كافة الوسائل االعالنیة لنقل الرسالة االعالنیة. 

  *وضوح وظهور شخصیة المعلن واسمه في الرسالة االعالنیة. 

*یوجه االعالن الى جماعات محددن من المستهلكین من المفترض انه تمت دراستهم من النواحي 

  ة والنفسیة والمعرفیة وغیرها من الجوانب المختلفة في دراسة المستهلكین.الدیمغرافیة واالجتماعی

  *یستهدف االعالن اعطاء معلومات للفئات المختلفة للجمهور.

*یستهدف االعالن اقناع المستهلكین بشراء سلعة اوطلب خدمة تم االعالن هنا، وبالتالي احداث 

  اطا اتصالیا اقناعیا.تاثیر معین على سلوك المستهلكین من خالل كونه نش

  :انواع االعالن - 3- 3-2

  تقسم االعالنات الى عدة انواع هي :    

: ویتعلق بتسویق السلعة الجدیدة التي لم یسبق لها وجود في السوق من قبل، او االعالن التعلیمي- 

  السلع القدیمة المعروفة التي ظهرت لها استعماالت لم تكن معروفة من قبل المستهلكین.
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اخبار الجمهور  بالمعلومات  ویستهدف هذا النوع من االعالنات االعالن االرشادي او االخباري:-

التي تیسر له الحصول على الشيء المعلن عنه باقل جهد، وفي اقصر وقت، وباقل نفقات، وارشاد 

  الجمهور الى كیفیة اشباع حاجاته.

ع معین من السلع او الخدمات او احدى والدي یعمل على تقویة صناعة او نو  االعالن االعالمي:-

المنشات، وذلك بتقدیم بیانات للجمهور یؤدي نشرها او اذاعتها بین االفراد الى تقویة الصلة بینهم 

  وبین المنتج مما یبعث الثقة او یقویها.

یتعلق بسلع او خدمات او افكار او منشات معروفة بطبیعتها ومعروفة  االعالن التذكیري:-

  جمهور بقصد تذكیر ذلك الجمهور بها والتغلب على عادة النسیان لدى الجمهور.خصائصها لل

وشترط فیه ان یكون عن سلع أو خدمات متنافسة، ویعتمد نجاح هذا النوع من االعالن التنافسي:-

االعالن على ما یدفعه المعلنون على نشرهمن اموال مما یهيء لها النجاح في التغلب على 

االفكار الجدیدة المبتكرة في الرسائل االعالنیة المنشورة او المذاعة والتي ال  المنافسین الى جانب

  تلقى قبوال اكثر من الجمهور.

   تتمثل اهداف االعالن في: :اهداف االعالن -4- 3-2

  خلق صورة او مركز متمیز للمنشاة ومنتجاتها.  - 

  زیادة معلومات المستهلكین الحالیین والمرتقبین عن منتجات المنشأة وخدماتها. - 

  زیادة المبیعات الكلیةللمنشاة او زیادة المبیعات من سلعة معینة او زیادة االقبال على خدمة معینة. - 

  مواجهة المنافسة التجاریة او االعالنیة من السلع او الخدمات المنافسة. - 

  ضیل المستهلكین لمنتجات المنشاة او خدماتها دون الخدمات او النتجات المنافسة. زیادة مستوى تف- 

  تقلیل مخاوف المستهلكین من استعمال المنتجات او االقبال على الخدمات. 

  تذكیر المستهلكین المرتقبین باسماء المنتجات او الخدمات للتاثیر المستمر في قرارات الشراء. - 

  ة والجهود التي تبذل في المجال االقتصادي العاملة فیه.تعریف الجمهور بالمنشا- 

  : العالقات العامة - 3- 3

   لعالقات العامة:اتعریف -3-3-1

قرابة نهایة القرن التاسع عشر، وشاع  Public Relation ظهر مصطلح العالقات العامة     

استخدامه في منتصف القرن العشرین، وتعددت تعریفاته، وبالرغم من شیوعه في أوساط األعمال إال 

  أنه كان یستخدم لوصف مجموعة متنوعة وواسعة من النشاطات مما ألبسه غموضًا وٕابهاما، 

 كریستیانلكسب الجمهور، فقد عرفها  ومن التعریفات ما اعتبرت العالقات العامة جهودًا تبذل  

الجهود التي تبذل للتأثیر على الجمهور عن طریق وسائل اإلعالم المختلفة، حتى تكّون  : بأنها

لدیها فكره صحیحة عن المؤسسة فیساندونها في أزماتها ویعضدونها في أهدافها ویشجعونها في 

  . نشاطها
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إلیجاد التفاهم هود المخططة والمقصودة والمدعمة الج :بأنها معهد العالقات العامةوعرفها     

  . التفاهم المتبادل بین المنظمة وجمهورهاوالثقة والمحافظة على 

 Publicالعالقات العامةوهناك تعریف شائع للعالقات العامة وأكثر نوعیة عرضته مجلة (   

Relation’s Newsوظیفة إداریة تقّیم  هي : ) األمریكیة، وتشیر فیه إلى أن العالقات العامة

تنظیم مع المصلحة العامة، اتجاهات الجمهور، و تحقق تناسق سیاسات وتصرفات الفرد أو ال

  تقبله للمؤسسة. مهور و تنفذ برنامج عمل للفوز بثقة الجوتضع و 

لیست وفي ضوء هذا التعریف، فالعالقات العامة هي جزء من نشاط أي مؤسسة، وهي مستمرة، و     

  وقتیًا. عمالً 

فلسفة اجتماعیة لإلدارة  :وقد اقترح بعض الباحثین تعریفا آخر للعالقات العامة، فهي في نظرهم    

یتم التعبیر عنها بسیاسات المؤسسة وممارساتها وانجازاتها، ویتوفر لدیها وسائل اتصال متبادلة 

  . مع جمهورها واجتهاد و كفاح من اجل إیجاد التفاهم المتبادل و الشهرة الطیبة

  ویتضمن هذا التعریف أربعة عناصر رئیسیة هي:     

  .إنها فلسفة إداریة ذات طبیعة اجتماعیة *  

  .أنها تعبر عن فلسفة في سیاسة اتخاذ القرار *  

  .فهي العمل الذي ینتج عن هذه السیاسات * 

فهي لدیها وسائل اتصال تسهم في خلق هذه السیاسات وتقوم بشرحها وتوضیحها وتدافع عنها  * 

  وتروج لها عند الجمهور، وذلك من اجل تحقیق التفاهم المتبادل و السمعة الطیبة.  . 

تعریفا للعالقات  T.C.Seidelوهناك من یعتبر العالقات العامة عملیة مستمرة، فقد قدم سیدل    

یقول فیه: إن العالقات العامة عملیة مستمرة، یتم بها توجیه أي مؤسسة أو منظمة للفوز بثقة العامة 

مستخدمیها وعمالئها والجمهور عموما، وذلك للتفاهم معهم جمیعا، ولقد قلنا أنها عملیة مستمرة ألن 

تدعى رأي الجمهور بالصواب والخطأ، وفیما یجب وما ال یجب، دائما في تغیر وتطور، وهذا یس

االستمرار في قیاس وتحلیل رأیه في الخدمات المقدمة والطرق المستخدمة في الجمعیة أو المؤسسة 

أو المنظمة، ویقصد بالمنظمة هنا كل فرد أو هیئة أو مؤسسة عامة أو خاصة، حكومیة أو أهلیة، 

یقین؛ تمارس نشاطا من أي نوع، ومن أي لون، لمواجهة جمهور معین، وتتم هذه العملیة عن طر 

األول هو النشاط الداخلي القائم على النقد الذاتي لتصحیح األوضاع الداخلیة، و الثاني هو النشاط 

  الخارجي الذي یستفید من جمیع وسائل االتصال و النشر الممكنة.

عام  المعهد البریطاني للعالقات العامةأول تعریف دقیق لمفهوم العالقات العامة، وضعه لعل و     

الترویج إلیجاد التفاهم والصالت القویة بین المنظمة وأفرادها، أو أي بأنها (( والذي یرى  1948

ذا التفاهم من إقامة سمعة مجموعة من المجموعات أو األفراد أو المنظمات، و ما ینتج عن ه

  مستمرة).  وعالقةطیبة



28 
 

  العامة:  وجملة القول فإنه یمكن استخالص النقاط اآلتیة من تعریفات العالقات    

_ العالقات العامة علم یستعین باألسلوب العلمي، ویستند إلى النظریات العلمیة والخبرات المقننة 1

  والتجارب المدروسة.

العالقات العامة فن، بمعنى أنها تعتمد تطبیقات العلوم االجتماعیة، وتعتمد على مهارات خاصة  -2

  في تطبیق النظریات المختلفة، واستعدادات فردیة تختلف من متخصص آلخر. 

تحتاج العالقات العامة إلى متخصصین على مستویات مختلفة، یتخرجون من خالل معاهد  -3

ون بتحدید وتقییم الرأي العام من الزاویة التي تهم المنظمة وتتعلق بها، وكلیات متخصصة، فهم یقوم

  كما أنهم یقدمون النصح والمشورة إلى المدیرین بالنسبة لطرق التعامل مع الرأي العام. 

تعد العالقات العامة وسیلة لتدریب وٕاعداد الجماهیر لتقبل أفكار وآراء جدیدة أو للقیام بمسئولیات  -4

  مطلوبة. 

تتضمن العالقات العامة التفاهم بین المؤسسات وجماهیرها، وتعمل على الترابط وتحقیق التعاون  -5

  بینها. 

  تستخدم العالقات العامة أدوات االتصال واإلعالم والبحوث العلمیة لتحقیق أغراضها.  -6

مستویات، أصبحت العالقات العامة ضروریة، والبد من وجودها في جمیع المؤسسات، على كل ال -7

فهي تدخل في مجال التجارة والصناعة واإلدارة والتعلیم والصحة والجیش غیرها، كما توجد في 

  المجتمعات المتقدمة والنامیة، على السواء، وبین الجماهیر في مختلف المجتمعات. 

   :العالقات العامةأهداف  -2- 3-3

  : یمكن تلخیص تلك األهداف في اآلتي     

العامة إلى توعیة الجماهیر باألهداف العامة للدولة، وتعلیم الجمهور عن تهدف العالقات  -1

  .السیاسة العامة، ومسؤولیته في تنفیذها

تهدف العالقات العامة إلى إقامة عالقات طیبة، وزیادة فرص التفاهم المتبادل والتوافق  -2

 ا) واالنسجام بین المنظمة والجماهیر، سواء كان هذا (الجهور داخلیا او خارجی

تسعى العالقات العامة إلى القیام باألعمال المتنوعة التي تقوم بها اإلدارات األخرى  -3

ومساعدتها. فهي تقوم مثال بمساعدة إدارة العالقات الصناعیة باجتذاب الممتازین من 

وهي تشجع االتصال بین المستویات العلیا في اإلدارة والمستویات الدنیا، ، الموظفین والعمال

مبیعات في ترویج منتجات المنظمة،سواء المنتجات الحالیة وهي تساعد إدارة ال وبالعكس.

 الجدیدة. أو 

تهدف العالقات العامة إلى رفع الكفایة اإلنتاجیة بتوفیر العامل المادي والمعنوي، وزیادة  -4

الفوائد التي تعود على أصحاب الشركة وعمالها ومستهلكي منتجاتها والجماعات التي تعمل 

وذلك عن طریق وضع برنامج لتحسین المصانع والمنتجات، واالستغناء عن اآلالت فیها، 
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البالیة وتنفیذ برنامج لتركیب احدث أنواع اآلالت، وكذلك العمل على إنتاج السلع الجدیدة في 

ٕاعادة تنظیم األعمال المكتبیة، اقرب موعد یتناسب مع االنتهاء من االختبارات الالزمة، و 

 توزیع. زیادة منافذ الو 

تهدف العالقات العامة إلى إقامة عالقات ودیة مع المساهمین، وهؤالء ینحصر اهتمامهم   -5

في تأمین استثماراتهم والوقوف على أحدث تطورات اإلنتاج والمشروعات التوسعیة واألسواق 

الجدیدة، ومن ثم ینبغي إحاطتهم علمًا بجمیع خطط الشركة ومشروعاتها، مع تعلیلها وتبیان 

ینتظر أن یعود علیهم من منفعة، من حیث ضمان أموالهم المستثمرة، ومن حیث فائدة ما 

 یة لرأس المال. كاف

تهتم العالقات العامة بتلقي رغبات الموزعین ومالحظاتهم ومقترحاتهم خاصة فیما یتعلق  -6

بطریقة التعبئة أو التغلیف أو الوزن أو طریقة التشكیل والعرض، والموزعون هم حلقة 

صال بین المؤسسة والعمیل، وهم كل من یتعامل مع السلعة، من وقت خروجها من االت

المصنع إلى أن تصل إلى ید المستهلك. وكثیرًا ما كانت قراراتهم واتجاهاتهم ذات اثر حاسم 

في مستقبل المؤسسة الصناعیة، ومن ثم یقع على عاتقهم كسب ونجاح المؤسسة أو فشلها، 

 مة على تهیئة أسالیب االتصال المباشر بینهم وبین المؤسسة. ولهذا تحرص العالقات العا

تهتم العالقات العامة بإنشاء الصالت الطیبة بین المستهلكین والمؤسسة، وذلك ألن الترویج  -7

للمؤسسة یؤدي إلى الترویج للسلع. والشك أن المستهلك هو سید السوق، فمن اجل المستهلك 

لة اإلنتاج، وبتشجیع المستهلك وٕاقباله على السلعة تنتج السلع، وبفضل المستهلك تدور عج

یعیش المنتج، ومن ثم البد من االستجابة إلى رغباته، فهو قوة رئیسیة تؤثر في نجاح 

 الشركات أو فشلها. 

تهدف العالقات العامة إلى تنمیة الشعور بالمسؤولیة االجتماعیة والقومیة لدى المواطنین،  -8

 ة في رسم السیاسة العامة للمنظمة، وحل مشاكلها.ومساعدتهم على تحمل المسؤولی

  :ت العامةالعالقاوظائف -3- 3-3

یذهب العدید من الكتاب إلى أن هناك خمس وظائف أساسیة للعالقات العامة وهى: البحث،    

  والتخطیط، واالتصال، والتنسیق، والتقویم. 

  البحث:-1

تقوم العالقات العامة بجمع وتحلیل وبحث ودراسة اتجاهات الرأي العام لجماهیر المؤسسة أو    

الهیئة، ومعرفة آرائهم واتجاهاتهم، حتى یمكن الحصول على حقائق صحیحة، فبالنسبة للجامعة مثًال، 

ة الرأي بین یمكن معرفة اتجاهات الرأي بین األساتذة والطلبة وأولیاء األمور. وفى الجیش یمكن معرف

الجنود والضباط وغیرهم من الفنیین. وفي الشركات والوزارات تدرس اتجاهات الرأي العام بین 

الموظفین والعمال. وباإلضافة إلى ذلك تقاس اتجاهات الرأي بین الجماهیر الخارجیة كالمساهمین 
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تحدث في األوضاع والمستهلكین والتجار. وتدرس العالقات العامة كذلك التطورات المستمرة التي 

االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة، وتقوم كذلك ببحث وتحلیل وتلخیص جمیع المسائل التي تهم 

اإلدارة العلیا ورفعها إلیها. وتشمل األبحاث أیضًا المبادئ الفنیة للعالقات العامة، وتحلیل وسائل 

الحمالت اإلعالمیة التي تقدمها،  النشر كالصحافة واإلذاعة والتلفزیون والسینما، وتقدیر مدى نجاح

وتحدید أي الوسائل اإلعالمیة أكثر فعالیة، فضًال عن البحوث التي تتناول التطور الذي یطرأ على 

نقابات العالقات العامة، وتدرس كذلك آراء واتجاهات قادة الرأي في المناهج، كالمعلمین ورؤساء ال

  ورجال األعمال وغیرهم. 

  التخطیط:-2

جهاز العالقات العامة برسم السیاسة العامة للمؤسسة، ورسم السیاسة والبرامج الخاصة یقوم     

بالعالقات العامة في إطار السیاسة العامة للمؤسسة وخططها، في ضوء البحوث والدراسات التي یقوم 

بها الجهاز، وذلك بتحدید األهداف والجماهیر المستهدفة، وتصمیم البرامج اإلعالمیة، من حیث 

لتوقیت وتوزیع االختصاصات على الخبراء وتحدید المیزانیة تحدیدا دقیقا، مما یعاون في إدخال ا

تعدیالت على السیاسة العامة للمؤسسة. باإلضافة إلى ذلك، فهي تقوم بشرح سیاسات المنشأة 

  یة قبوله إیاها، والتعاون معها. للجمهور، أو أي تعدیل أو تغییر بغ

   :االتصال-3

االتصال یعني القیام بتنفیذ الخطط واالتصال بالجماهیر المستهدفة، وتحدید الوسائل اإلعالمیة     

المناسبة لكل جمهور، وعقد المؤتمرات، وٕانتاج األفالم السینمائیة والصور والشرائح، واالحتفاظ بمكتبة 

ة، وتنظیم ریات المختلفتضم البیانات التاریخیة وٕاقامة الحفالت، وٕاعداد المهرجانات والمعارض والمبا

  والمناظرات. الندوات،والمحاضرات،واألحادیث،

ولجهاز العالقات العامة وظیفة إداریة، فهو یقدم الخدمات لسائر اإلدارات ومساعدتها على أداء     

وظائفها المتصلة بالجمهور، فهي مثًال تساعد إدارة شئون العاملین في اختیار الموظفین والعمال 

النظر في وسائل تشجیعهم وترقیتهم وحل مشاكلهم، وٕاعداد ما یلزم للعنایة بصحتهم وتدریبهم، و 

وریاضتهم وثقافتهم. كما تسهل العالقات العامة لقسم المبیعات مهمة إقامة عالقات طیبة بالموزعین 

 والمستهلكین، من خالل تعرفها على اتجاهات الجمهور نحو السلع أو الخدمات التي تنتجها أو تقدمها

المؤسسة أو الهیئة إلى عمالئها، وهي تسهل مهمة اإلدارة القضائیة، في عرض الحقائق المتصلة 

بالقضایا المختلفة على الرأي العام، وتشترك إدارة العالقات العامة في إعداد التقاریر السنویة عن 

وغیرهم، وكذلك المركز المالي للمؤسسة، وٕاخراجها في صورة جذابة، یفهمها المساهمون والمستهلكون 

  تساعد إدارة المشتریات في إقامة عالقات طیبة بالمتعهدین، وغیرهم من مصادر اإلنتاج. 

وتعمل العالقات العامة على تنمیة العالقات مع المؤسسات والجماعات األخرى الموجودة في 

ح للكتاب، المجتمع، وذلك عن طریق النشاطات ذات الفائدة المشتركة، فإذا أرید أن یقام معرض ناج
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فان المعرض ینظم بحیث یتالقى مع رغبات أمناء المكتبات وأصحابها. كما تقوم العالقات العامة 

  بتعریف الجمهور بالمنشاة وتشرح السلعة أوالخدمة التي تنتجها، بلغة سهلة بغیة اهتمام الجمهور بها. 

جتمع بوضع الحقائق أمامهم، وتسعى العالقات العامة إلى إقامة عالقات طیبة مع قادة الرأي في الم

سواء في مكتبة المنظمة أو مكتب اإلعالم، أو الدوریات السنویة. كما تعمل على إقامة عالقات طیبة 

مع معاهد التدریب، حتى یتسنى تدریب موظفیها وعمالها في هذه المعاهد، وكذلك مد هذه المعاهد 

  مة. بمساعدات التعلیم، والسماح لطالب المعاهد بزیادة المنظ

وتساعد العالقات العامة الجمهور على تكوین رأیه، وذلك بمده بكافة المعلومات لیكون رأیه مبنیا على 

أساس من الحقائق الصحیحة. كما تعمل على إحداث تغییر مقصود في اتجاهات الرأي العام وتحویله 

  أي العام. إلى صالح المؤسسة، وهى تمد المنشاة كذلك بكافة التطورات التي تحدث في الر 

  التنسیق:-4

تعمل العالقات العامة على التنسیق بین اإلدارات المختلفة لتحقیق التفاهم بینها، كما تعمل كحلقة     

اتصال وأداة تنسیق بین الموظفین والشخصیات المختلفة، وبین المستویات الدنیا والمستویات للعلیا. 

  المشتریات والموردین والمؤسسة وحملة أسهمها.  كما تنسق بین إدارة التسویق والمستهلكین، وٕادارة

  :التقویم-5

ویقصد به قیاس النتائج الفعلیة لبرامج العالقات العامة، والقیام باإلجراءات الصحیحة لضمان    

 لیة البرامج وتحقیقها ألهدافها. فعا

   عالقات العامة والنشاطات األخرى:مقارنة بین ال - 4- 3- 3

  :العامة والعالقات اإلنسانیةات الفرق بین العالق -1

یوجد اختالف بین العالقات العامة والعالقات اإلنسانیة، فالعالقات اإلنسانیة تركز على العنصر 

البشري واالعتبارات اإلنسانیة، وتهتم بالتكامل بین األفراد في محیط العمل بالشكل الذي یدفعهم 

هم على إشباع حاجاتهم الطبیعیة والنفسیة ویحفزهم إلى العمل بإنتاجیة عالیة وبتعاون، مع حصول

  واالجتماعیة. 

وتعني مراعاة االعتبارات اإلنسانیة في العمل أن تأخذ اإلدارة في اعتبارها المطالب األساسیة    

  لإلنسان في الحیاة. 

) أن العالقات اإلنسانیة تشیر إلى عملیات حفز األفراد في موقف معین،  Scottسكوتویرى (  

بشكل فعال یؤدي إلى الوصول إلى توازن في األهداف یعطي المزید من اإلرضاء اإلنساني، كما 

یساعد على تحقیق مطالب المشروع، أي تؤدي العالقات اإلنسانیة إلى ارتفاع في اإلنتاجیة، 

  نظیمیة، وأفراد سعداء یشعرون بالرضا عن أعمالهم. وزیادة في الفعالیة الت

  ویمكن أن نستخلص مما سبق ثالثة أهداف رئیسیة للعالقات اإلنسانیة هي: 

  أن تعمل على تنمیة روح التعاون بین األفراد والمجموعات في محیط العمل. - 
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  والمجموعات على اإلنتاج. أن تحفز األفراد  - 

  واالجتماعیة. اجاتهم االقتصادیةوالنفسیةراد من إشباع حأن تمكن األف - 

فإذا تمكنت اإلدارة من تحقیق هذه األهداف، فان النتیجة تكون نجاح المجهود الجماعي لألفراد 

في محیط العمل، ولذلك یمكن تعریف العالقات اإلنسانیة باختصار بأنها تنمیة مجهود جماعي 

  نتج لألفراد في الوقت نفسه. منتج للمشروع وم

   :فرق بین العالقات العامة واإلعالمال- 2

عالم نشر الحقائق واآلراء واألفكار بین جماهیر الهیئة والمؤسسة، سواء الجمهور ُیقصد باال   

الداخلي أو الخارجي للمؤسسة، ومن وسائل اإلعالم األساسیة الصحافة واإلذاعة والسینما 

أحد تعاریف العالقات العامة یرى أنها  والتلفزیون والمحاضرات والندوات. ولقد سبق أن رأینا أن

إعالمًا وٕاقناعًا یقدم إلى الجمهور، ومجهودا یبذل من أجل تحقیق التوافق والتكامل بین اتجاهات 

وتصرفات كل من المنظمة وجمهورها. والحقیقة أن اإلعالم یعتبر جزءا أساسیا وأداة مهمة من 

  قیق أهدافها. لفة في برامجها لتحأدوات العالقات العامة المخت

  : الفرق بین العالقات العامة واإلعالن -2

تستخدم حمالت اإلعالن العدید من وسائل االتصال مستهدفة بذلك الوصول إلى أكبر عدد 

من المشترین لإلعالن عن بیع بأقل األسعار، وتختلف العالقات العامة عن اإلعالن من 

من الدوریات، أو جزء من الوقت في ناحیة أن هذا األخیر یلجأ إلى شراء مساحة في دوریة 

اإلذاعة والتلفزیون، وذلك من اجل التعبیر عن وجهة نظر أو اإلعالن عن بیع المنتجات 

والخدمات، التي قد تتفق أو ال تتفق مع وجهة نظر الناشر أو المذیع، وذلك ألن القارئ أو 

  المستمع یستقبل رسالة مدفوعة األجر. 

ة طیبة للمصنع أو السلع أو الخدمات، ولهذا فان اإلعالن وقد تعطي بعض اإلعالنات سمع

یعد عامال مساعدا لبرامج العالقات العامة. ومع ذلك فان اإلعالن یختلف عن العالقات 

  وسا في برنامج العالقات العامة.العامة، وٕان كان یلعب دورا ملم

   :الفرق بین العالقات العامة والدعایة -3

امة والدعایة، ویرجع هذا الخلط إلى اتحاد أهدافها، وهو یخلط البعض بین العالقات الع

االتصال بالرأي العام ومحاولة بلورته وتعدیله والتأثیر فیه. فالدعایة هي أحد أنواع االتصال 

والتأثیر، تستخدم كقوة للسیطرة على أفكار أفراد المجتمع وتوجیههم الوجهة التي حددت لهم 

م، ویتم ذلك من خالل وسائل االتصال العامة، مثال عن طریق استغالل عواطفهم وغرائزه

ذلك حین تنظم إحدى الشركات حملة دعائیة لتغییر مفهوم الناس من طبیعة السلعة التي 

تنتجها، فحین ثار جدل حول مدى اتفاق مشروب الكوال مع الشریعة اإلسالمیة، سارعت 
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ة دعائیة من خالل وسائل الشركة المنتجة لشراب البیبسي كوال وقت ذاك إلى تنظیم حمل

  النشر العام للتأكید على صالحیة وطهارة للمشروب، دون أن تفصح عن شخصیتها. 

وفي ضوء هذا یختلف اإلعالن عن الدعایة في أن المعلن یفصح عن شخصیته في   

اإلعالن، ویدعو القارئ أو المستمع إلى إتباع سلوك محدد، وبالتالي یرتبط اسمه في ذهن 

ضمون الرسالة اإلعالنیة، أما في حالة الدعایة فإن المتلقي ال یستطیع تحدید المتلقي بم

  مصدر المعلومات المرسلة إلیه.

وهكذا تعمل الدعایة على تكوین األخبار وٕاخفاء بعض الحقائق أو تغییر بعضها،    

وبوصفها هذا فهي وسیلة متمیزة ال تمد الجمهور إال بالمعلومات التي تتفق ووجهة نظر 

المسؤلین عنها بأي ثمن وبأي وسیلة، بینما تهدف العالقات العامة، عن طریق األخبار 

الصادقة والتعلیم والممارسة إلى إقناع الجمهور، وتحقیق تعاونه معها، على أساس الثقة 

  والتفاهم المثمر.

  االشاعة: -3-4

وتمثل االشاعة مها كان نوعها او من المفاهیم المشابهة لالعالم واالتصال مفهوم االشاعة،     

شكلها عنصرا مهما في ثقافة البشر، ألنه من المستحیل تصور مجتمع بشري دون وجود اشاعات، 

الن هذه االخیرة موجودة في كل مكان بغض النظر عن المحیط االجتماعي فهي تمثل الشكل القدیم 

  للتخاطب الجماهیري. 

ال تقل اهمیة على ماهي علیه االن، لذلك فان االشاعة هي  واالشاعة قدیمة قدم التاریخ، وكانت   

بمثابة االستقرار النفسي واالجتماعي الذي یمكن ان یعیشه الناس سواء على مستوى المجتمع كله او 

  على مستوى قطاعات معینة منه.

  :تعریف االشاعة-1- 3-4

عدیدة، فاالشاعة حسب راي ان التعریفات التي حاولت تحدید ماهیة االشاعة وطبیعتها وعناصرها    

تاكید عام یعرض بوصفه حقیقة دون ان توجد معطیات مشخصة ) هي: (1945( البورت وبوتسمان

: (تصریح اعد لیصدق ذو عالقة هي) 1944(كنابفي رأي  واالشاعة، تتیح التثبت من صحته)

ان االشاعة تنتقل عن  احمد ابو زیدویرى ، الراهنة وینشر دون التحقق من صحته رسمیا)باالحداث 

، اي یؤدیها الكالم ،وقد تنتقل من خالل النكتة او الحركة التعبیریة، ویضیف بانها تهدف طریق اللفظ

اخر الى التاثیرعلى تفكیر االنسان وعلى انفعاله وخیاله بصورة تجعله یضیف الى االشاعة كالما 

  وفي الوقت نفسه تزداد انتشارا وجاذبیة.

 استنادا الى ما تم تقدیمه من تعریفات یمكن استخالص مجموعة من الخصائص والمالمح الممیزة  

  لالشاعة عن غیرها من المفاهیم االخرى ومنها:

  شیئا من الحقیقة.  - في اغلب االحیان- تنقل كل شاعة- 
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  الكلمة المنطوقة او اللفظ هي وسیلة النقل المسعملة عادة - 

  االشاعة في العادة هي نوعیة ولها موضوع. - 

  تزدهر االشاعة في غیاب المعاییر االكیدة للصدق. - 

نشر االشاعة وترویجها یمكن ان یكون عن طریق االسالیب غیر المباشرة التي تعتمد مثال على: - 

  التمثیل،الدعایة،الرسم...

  :االشاعة انواع-2- 3-4

من االسس التي على اساسها تصنف االشاعات، یمكن حصر تلك االسس او المبادئ  هناك العدید  

  فیما یلي :

  : وهو یعتمد على معیار الزمن ، وتندرج تحته االنواع التالیة:  مبدأ سرعة السریان-أ/

  كیتم نشرها لفترة زمنیة محددة ثم تختفي وتغطس.  :االشاعة الغاطسة*

  تنشر بشكل مذهل في وقت قصیر.  االشاعة المندفعة:*

  تنمو ببطء وتنتشر في جو من السریة. االشاعة الحابیة:*

   ویضم: ورغباتهم،یعتمد على معیار حاجات الناس  :المتلقيمبدأ دوافع ب/

  :تنشر عندما ینتاب الناسالخوف من شيء معین اشاعات الخوف*

  : تهتم بالفشل والغدر وغیرها...  اشاعات الكراهیة*

  واالشاعات الخاملة واشاعات العنصریة. اشاعات العدوان*

: حیث ان االفراد یتقبلون كل ما یشاع مبدا االختالف واالتفاق مع معلومات المتلقي ومعتقداتهج/

  معلوماتهم ومعتقداتهم وقیمهم.خاصة ما اذا كان یتفق مع 

  االشاعات حسب هذا المبدا الى :  :وتنقسم مبدأ الواقعیةد/

  *اشاعات تنشا وتنتشرنتیجة لحدث فعلي ولكنه غامض وغیر مؤكد 

  *اشاعات تبدا وتنطلق من مفصل محدد او من عالقة معینة 

  و وقائع تدعمها.*اشاعات القصص والحكایات النموذجیة التي تروى دون وجود ایة حائق ا

  :االشاعة أهداف-3- 3-4

تسعى االشاعة في عالب االحیان الى تحقیق جملة من االهداف، وهذه االهداف عادة ما تكون     

  ومن جملة هذه االهداف: - مدمرة وهدامة- متداخلة ومترابطة فیما بینها،لكونها في غالب االحیان

  البلبلة والشك، وبث الروح واالنهزامیة والتفرقة.: وتكون بخلق جو من اهداف معنویة او نفسیة- 

: وهي اخطر االهداف التي ترمي الیها االشاعة، وتعتمد هذه االشاعة على اسلوب هداف سیاسیة- 

  التهویل والتضخیم والتشویش والتشكیك.
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: وتبرز من خالل االشاعات التي یوجهها افراد المجتمع الى بعضهم البعض، اهداف اجتماعیة-  

ویكون الغرض من خاللها النیل من سمعة وشرف من توجه الیه مباشرة او بشكل غیر مباشر 

  للمساس بمركزه االجتماعي.

:یعتمد اصحاب هذه االشاعات علىبعض الظروف االقتصادیة الحادة التي تحدث اهداف اقتصادیة- 

االقتصادي للمجتمع احیانا كالبطالة وقص السلع وارتفاع االسعار، وذلك بغیة التشكیكفي الوضع 

  ككل.

  :االشاعة أهداف-4- 3-4

  ظهرت عدة نظریات تفسر كیفیة انتشار االشاعة ، ومن بینها :

  :وحسب هذه النظریة،تنتشر بتوفر شرطین هما  نظریة البورت وبوتسمان:*

  وهو ان ینطوي موضوع االشاعة على شیئ من االهمیة لكل من المتحدث  والمستمع. :االهمیة -

وهو ان الوقائع المتصلة بموضوع االشاعة یجب ان تكون متسمة بالغموض، وهذا االخیر  الغموض: -

  یمكن ان ینشا عن انعدام االخبار او نقصها أو عدم الثقة بها.

  

  االشاعة = االهمیة* الغموضومن هنا یمكن صیاغة المعادلة التالیة : 

  :تعریف علوم  االعالم واالتصال- 4

الى العلوم التي تهتم بدراسة الكیفیة او الطریقة التي من خاللها  المصطلح او المفهومیشیر هذا      

الذي یقدم  )المصدر ،المرسل(وترتبط هذه العملیة بالقائم باالتصال ،یتم نقل الرسالة الى الجمهور

  واالثر الممكن للرسالة على الجمهور المتلقي. ،ووسیلة االتصال ،الرسالة في حد ذاتها

وتعود الدراسات  ،بأن هذه العلوم هي تخصص امریكي في اصولها على االقل فرنییس بالویرى     

اعطوا للدراسات  نالذی ، كورت لوینهارولد السویل ،بول الزارسفیلد ،كارل هوفالند: كل منلاالولى 

البحوث جعلوا فمع تراكم هذه  ،حول وسائل االتصال الجماهیري المبرر العلمي الذي كانت تفتقد الیه

  من دراسة االتصال الجماهیري علما قائما بذاته.

ارتبطت تاریخیا بالدراسات االولى حول وسائل االتصال  ولهذا فان علوم االعالم واالتصال    

وكانت هذه الدراسات وطبیعتها االمبریقیة هي السائدة والغالبة في الدراسات  ،و.م.أالجماهیري في 

فلم  ،االعالمیة حتى في اوربا التي عانى میدان االتصال فیها من ازمة الهویة لمدة زمنیة معتبرة

 كارل نورد سیتسونجتصل الدراسات االعالمیة فیها مستوى الرواج الذي ساد في أمریكا وهو ما دفع 

مصدر او  إالا للتمرن الثقافي اذ ال یوجد عادة یوربي لیس مصدر ثر المیدان اال  : بأنقول ب

  مصدرین للدراسات االعالمیة في البلد الواحد.
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   :عناصر العملیة االتصالیةالمحور الثاني : 

كذا المفاهیم و  واهدافه، في المحور االول لمفهوم االتصال وخصائصه نابعد استعراض       

تناول ما المقصود الى  باإلضافة ،االعالنو  االشاعة ،الدعایة ،االعالم :المتمثلة فيو  ،له المشابهة

 العملیةنستعرض في هذا العنصر من المحور الثاني عناصر  ،مفهوم علوم االعالم واالتصالب

الن  ،كل عنصر منهاالتي یجب ان تتوفر في شروط استبیان الوذلك بهدف تحلیلها و  یةاالتصال

حدث تشویش یصبح بمثابة  ف احدها عیب واالنعناصر العملیة االتصالیة متكاملة وال یجب ان یكت

  عائق اتصالي.

طورت مع نشأة الحیاة االنسانیة ان االتصال كما اشرنا في ذلك سابقا ظاهرة انسانیة نشأت وت    

میله او جاره او زوجته او فمنذ ان وجد االنسان على ظهر المعمورة مارس االتصال مع ز  ،تطورهاو 

  اوالده وغیرهم من افراد االسرة او القبیلة او المجتمع الذي یوجد فیه.

ولقد ذهب بعض المتخصصین في االتصال االنساني الى ان التطور االنساني والحضارة بصفة     

  :عامة یرجع الى عاملین اساسیین

  .التطویر مهارات االتص* 

  .التنظیمقدرة االنسان على  *

 ،المستقبل،المرسل :خمسة يونتناول فیما یلي وبالتحلیل عناصر عملیة االتصال االساسیة وه    

هارولد عالم االتصال االمریكي اورده وهذا بحسب ما  ،رجع الصدىاالثر او  ،الوسیلة،الرسالة

 1948رة التي قدمها في العام والذي قام بتعریف عملیة االتصال من خالل الصیاغة الشهی السویل

واتخذها ایضا اساسا لتصنیف البحوث  ،اسئلة خمسة التي تضمنت عناصر االتصال في شكلو 

بأي وسیلة؟ لمن؟ وبأي  یقول ماذا؟ من؟ :هذه االسئلة هيو  ،الخاصة بعلوم االعالم واالتصال

Who? say what? In which channel? to whoom? With what effect? تأثیر؟.   

المتعلقة بهذه االسئلة تقدم تحدیدا واضحا لعناصر عملیة االتصال التي یجب توافرها ن االجابات ا   

، ولو حاولنا تحلیل هذه االسئلة نجد أن كان شكلها ومستویاتها همافي كل عملیات االتصال م

لمن؟ :المتلقي،    -3یقول ماذا؟ :الرسالة، -2من ؟ :القائم باالتصال،  -1عناصر االتصال هي :

  بأي أثر؟: رجع الصدى.-5بأي وسیلة؟: الوسیلة. - 4

 واآلن دعونا نتحدث عن هذه العناصر بشيء من التفصیل.
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االتصالیة ) شكل یوضح عناصر العملیة1الشكل رقم (  

  سؤال من؟الوهو المقصود ب :المرسل او القائم باالتصال .1

ویعني كل فرد او مجموعة من االفراد یشاركون في انتاج رسائل اعالمیة او اتصالیة معدة للنشر     

 ،او التلفزین او محررا في صحیفة فقد یكون متحدثا لإلذاعة ،بواسطة احدى وسائل االتصال ،العام

یتحدث الیك حدیثا مباشرا وتكون مشاركة االفراد هؤالء في اعداد الرسالة  عادیاكما قد یكون شخصا

  اما باالبداع او االختبار او بالرقابة.

الشخص الذي یبدأ عملیة االتصال بارسال الفكرة او الراي او  :ویعرف المرسل ایضا على انه    

  ادها.المعلومات من خالل الرسالة التي یقوم باعد

ویكون  ،وقد ال یكون مصدرها ،وقد یكون هذا الشخص هو مصدر الفكرة او الراي او المعلومات   

ن خالل المؤسسات االعالمیة التي مالمصدر فردا اخر كما یظهر واضحا في حركة عملیة االتصال 

حتى یقوم  باالتصال بالمصدر للحصول على المعلومات او االخبار - القائم باالتصال-یقوم افرادها 

  ر او االذاعة وارسالها مرة اخرى الى جمهور المتلقین.شبصیاغتها او اعدادها للن

وهذه  ،سواء كانت نفسیة او اجتماعیةبه الى بعض المعوقات المتعلقة به تعلى المرسل ان ین   

ومن ابرز هذه  ،ى او حتى البسیطخالمعوقات تكون حائال دون وصول الرسالة في شكلها المتو 

  نذكر : المعوقات

  .عدم وضوح االرسالسبب ب ،قصور القدرة على الصیاغة الواضحة للرسالة *

 الرسالة
 المستقبل المرسل

 الوسیلة

 

التغذیة 

 الراجعة
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التحیزات القبلیة او العشائریة او المذهبیة او االقلیمیة  :مثل ،التحیز واالحكام المسبقة تجاه المستمع*

  لیة.فضال عن التحیزات االنفعا ،او العرقیة او العقائدیة او المصلحیة

ذلك ان االتصال یهدف اساسا الى التأثیر على المتلقي سواء بأخذ  ،قصور تخطیط االتصال*

و حتى یمكن التأثیر البد  ..موافقته او تغییر رأیه او اقناعه بتبني مسألة ما و تزویده بمعلومات یقبلها

ویعرفه  ،اختیار افضل توقیت إلرسال الرسالة :ومن ابرز عناصرها ،من تخطیط عملیة االتصال

  المنافذ المناسبة لإلقناع.

وهو مصطلح استخدمه في  ،وقد عرفت الدراسات المتعلقة بالقائم باالتصال بدراسات حارس البوابة   

  .كورت لوینالباحث  1947العام 

   :الرسالة .2

الطرف  الىلها المرسل او القائم باالتصال قالتي تحتوي على عدد من المعاني او االفكار ین     

ویتم التعبیر عن هذه المعاني او االفكار من خالل الرموز اللغویة او اللفظیة او من  ،االخر المستقبل

  ا معا.مخالل الرموز غیر اللفظیة او من خالله

لفظیة  معینةكافة المعاني التي یتم التعبیر عنها في صورة رموز  :بأنها برنارد برلسونویعرفها     

  موسیقیة بصریة...

المضمون عبارة عن رسالة تعبر عن حدث ثقافي بطریقة  :فیعرفها بقوله جورج جربنراما     

  واضحة.

 ،في كود هالنتاج المادي والفعلي للمصدر الذي یضع فكر  :ومن هنا یمكننا القول ان الرسالة هي    

فحركات ا نرقص موحین ،وحینما نكتب فالكتابة هي الرسالة ،حینما نتحدث فالحدیث هو الرسالةف

 ،رسالةالا نلوح فحركة ذراعنا هي موحین ،رسالةالوحینما نرسم فالصورة هي  ،رسالةالالجسد هي 

  حینما نخجل فاحمرار الوجنتین هي الرسالة.و 

كأن تكون برنامجا اذاعیا مسموعا او  ،ا مادة االتصالفالرسالة اذا هي الشكل والمضمون الذین هم   

مسموعا مرئیا او فیلما سینمائیا او خبرا او تعلیقا في صحیفة ما او اي مضمون اخر رمزي او لفظي 

 ،كود الرسالة :وهي بذلك قلب عملیة االتصال ومن االمور التي یجب مراعاتها في الرسالة نذكر

  .اي الطریقة التي تقدم بها الرسالة ومعالجة الرسالة ،مضمون الرسالة

 ،مضمون الذوق الهابط :هي محتوى الرسالة االعالمیة الى ثالثة اقسام میلفین دیفلرویقسم   

  .مضمون الذوق الراقي ،المضمون الذي ال یثیر الجدل

 :الوسیلة .3

او مسموعة او  ها یتم نقل الرسالة ذاتها سواء كانت مقروءةقوهي االداة او القناة التي عن طری     

وهذه الوسیلة تختلف خصائصها وامكانیاتها  ،مرئیة او مباشرة وجها لوجه بین المرسل والمستقبل

  وحجم المتلقین وانتشارهم وحدود المسافة بین المرسل والمستقبل. ،باختالف الموقف االتصالي
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الئق كأن تكون  تحول دون وصول الرسالة بشكلالتي وسیلة االتصال بعض العوائق  تكتنفوقد    

ففي بعض المواقف االتصالیة قد تكون القناة غیر كافیة  ،القناة غیر كافیة او مشوشة او غیر مالئمة

  انعدام الخطوط الهاتفیة. تقادم اوكتعطل او 

اما على المستوى الفردي فقد تكون القناة المستخدمة غیر كافیة ولذا وجب االستعانة بقنوات اخرى    

قد ال تكون المذكرة المكتوبة واضحة مما یستدعي مكالمة هاتفیة لتوضیحها وازالة مثال ف، توضیحیة

غرض بل البد من الحاقها الاو قد ال تكون التعلیمات المكتوبة ال تفي وحدها ب ،الغموض الذي یكتنفها

  ).قناة شفهیة وجها لوجه(باجتماع توضیحي 

 ،االستطراداتار بالجمل االعتراضیة و وفي مواقف اخرى قد تكون القناة مشوشة كحشو االفك   

بالتالي تغرق المعلومات االساسیة موضوع االتصال في سیل من التفاصیل الثانویة او الجانبیة مما و 

  یعرقل وضوح الرسالة.

قوله بالهاتف لشخص  یمكنفما  ،في نوع اخر من المواقف االتصالیة قد تكون القناة غیر مالئمة   

فهي لنقله شوان ما یصلح االتصال والكالم ال ،لوجه اشفهیا لغیره في لقاء وجهال یمكن  اال ان یقال 

  ال یالئم معلومات من نوع اخر البد لها ان تكون مكتوبة بدقة ووضوح.

المالئمة لنقل رسالة من  ناةوبشكل عام فان االتصال سیفشل اذا عجز المرسل عن استخدام الق   

  نوع محدد الى جمهور معین.

:اختیار الوسیلة على عوامل عدة منها وعموما یتوقف  

 

 

 

 

 

عوامل اختیار الوسیلة االعالمیة) شكل یوضح 2الشكل رقم (  

 :المتلقي .4

موز وادراك المعنى في اطار العملیات العقلیة ر الذي یستقبل الرسالة ویقوم بتفسیر ال الشخص وهو   

  التي یقوم بها خالل عملیة االتصال.

و قد یكون المتلقي فردا او عدة افراد في مجموعة او مجموعات او قد یكون جماهیر وطن باكمله 

  وهو في النهایة هدف عملیة االتصال. ،مستمعي الرادیو او مشاهدي التلفزیون :مثل

اك ا وإدر  اب 

وا  

 

ط ا  اع اف 
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یمكن ان تكون هناك عوائق ذاتیة وموضوعیة تتعلق بالمتلقي قد تعیق االستیعاب والفهم او     

لمتحدث او المستمع على حد سواء التفاعل مادامت العملیة االتصالیة ثنائیة ال تستقیم اال بتفاعل ا

  :ابرز هذه العوائق هيو 

عدم التروي للوصول الى كل المعطیات الالزمة الستكمال الصورة ووضوح سوء التقاط الرسائل ك*

  وهو ما یعرف بالتسرع في تأویل المقصود بالحدیث. ،الهدف

ادراك انتقائي مفرط یقوم على اثره المتلقي بالتركیز على عناصر منتقاة سلفا من حدیث المرسل او *

  كتابه مما یؤدي الى سوء تفسیر المقصود بالرسالة.

وهي من اخطر ما یهدد االتصال فالمستمع او القارئ قد  ،التحیز و االحكام المسبقة تجاه المرسل*

  یقف موقفا مسبقا من المرسل بعد ان صنفه بشكل ما واسقط علیه نوایا من نوع معین.

  :رجع الصدى- 5

كأن تكون غیر مفهومة او غیر  ،هو رد الفعل الذي یكون نتیجة استقبال الرسالة االتصالیة ذاتها    

 ،ورجع الصدى لیس عنصرا دائما في العملیة االتصالیة ،واضحة او تثار حولها استفسارات معینة

وتكون االستجابة من خالل رجع الصدى على  ،او یغیب بحسب الموقف االتصالي وانما یحضر

  هما : شكلین رئیسیین

  .عقلیةالستجابة اال*

 .جسدیةالستجابة اال*

 وهي:رجع الصدى  إلىطرق للنظر  أربعةاك وهن

ویشجع رجع الصدى االیجابي المصدر على االستمرار في تقدیم  قد یكون رجع الصدى ایجابیا-

یشجع  فهو ال السلبي رجع الصدى أمارسائل مشابهة فهو یقوي ویدعم السلوك بشكل مطرد ، 

 .المصدر على توجیه رسائل مشابهة

 خارجیاالمرسل بفاعلیة الرسالة وتأثیرها وقد یكون  إحساسینبع من  رجع الصدى قد یكون داخلیا-

 .ینبع من المتلقین

كما هو الحال في مؤجال  أوكما هو الحال في االتصال المواجهي  قد یكون رجع الصدى فوریا-

  .وسائل االتصال الجماهیریة

تنقیة وقد  آوالمرسل مباشرة وبدون عوائق  إلىیصل من المتلقي  یكون حرا أنرجع الصدى یمكن -

  .اإلعالمیةبضرورة المرور على حراس البوابة  یداقمیكون 
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  المحور الثالث : مقومات ومعوقات نجاح عملیة االصال :

نجاح الموقف االتصالیة بالتركیز على  مقوماتسنتطرق في هذا المحور الى الحدیث عن     

الشروط الواجب توافرها في كل عنصر من عناصر عملیة االتصال لكي یكون اكثر فعالیة في نجاح 

وذلك على النحو االتصال التي تحول دون نجاح العملیة االتصالیة، معوفات وكذا  ،عملیة االتصال

  :التالي

  /مقومات نجاح عملیة االتصال:1

 -:الكسیس تان ) هي حسب العوامل التي تجعل المصدر مؤثرا في اقناع جمهوره ( *

: یقصد بها المدى الذي یتم فیه رؤیة المصدر كخبیر یعرف االجابات الصحیحة وینقل المصداقیة -

 الرسائل بدون تحیز .

ة واالجتماعیة : تتحقق حین یكون القائم باالتصال قریبا من الجمهور في النواحي النفسیالجاذبیة -

 واالیدیولوجیة

: الشخص في موقع السلطة یستطیع تقدیم الثواب او العقاب ویهتم بالحصول السلطة ( النفوذ ) -

 على الموافقة للرسائل التي یقدمهتا

 :النتائج التي توصل الیها الكسیس تان بشأن فعالیة المصدر هي *

لدى المتلقي اسرع من المصادر ذات المصداقیة تؤدي المصداقیة العالیة للمصدر الى تغییر فوري - 

 المنخفضة .

اتؤثر مصداقیة المصدر على تذكر الرسالة وان كان تقییم الرسالة یتم من ذوي المصداقیة المرتفعة - 

 بشكل افضل من ذوي المصداقیة المنخفضة

  الموافقة على رسائل المصدر ذي المصداقیة المنخفضة التزداد بمرور الوقت- 

الرسالة ومصداقیة المصدر على االقناع  ولكن یظهر االختالف للتأثیر االقناعي بین تؤثر - 

 المصداقیة العالیة والمنخفضة عندما یكون هناك تدعیم ضعیف الستنتاجات الرسالة

المصادر المتحیزة في الغالب اقل تأثیرا من المصادر غیر المنجزة ولكنها تكون اكثر فعالیة في - 

 تعزیز االراء

 مصادر الجذابة غالبا ماتكون اشد تأثیرا من المصادر غیر الجذابةال- 

القائم باالتصال یكون اكثر اقناعا عندما یعد المتلقین بالثواب او المكافأة اكثر مما اذا وعد بالتهدید - 

 او العقاب

ن مصداقیة المصدر لها تأثیر اكبر من جاذبیتها ونحن نتأثر اكثر اذا كان المصدر خبیرا اكثر م- 

  كونه واحدا من رفاقنا
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 :عوامل فعالیة الرسالة*

من االمور التي یجب مراعاتها في الرسالة هو سهولة استیعابها ویرتبط بهذا خمسة متغیرات    

  - اسلوبیة حددها جورج كلیر وهي :

 ) وهي صفات ترتبط بفهم الرسالة االنقرائیة) او القابلیة للقراءة (  االنسماعیة ( القابلیة لالستماع-

 ومصالحة اهتمامات المتلقيان تتضمن الرسالة - 

 ویعني ذلك تجنب تكرار الكلمات تنوع المفردات-

 أي التعبیر عن الواقع وتجنب استخدام التجرید سواء في االحداث والظروف والمواقف :الواقعیة.-

ومعناها اشتمال الرسالة على جمل وعبارات عملیة یمكن اختبارها والتأكد منها في  القابلیة للتحقق-

  .الواقع

 - االستماالت الرئیسیة المستخدمة في الرسائل هي :*

: وتشمل ایجاد مشاعر مالئمة لدى المتلقي من خالل مخاطبة المشاعر والقیم  االستمالة العاطفیة-

 والعواطف

 تستخدم المنطق والشواهد التجریبیة لتأیید الرسالة :العقلیةاالستمالة -

 وهي تخاطب غریزة الخوف عند المتلقي :التخویفاستمالة -

 خصائص الرسالة الفعالة هي :*

  الرسائل ذات النتائج الواضحة اكثر فعالیة من الرسائل ذات النتائج الضمنیة في تغییر اراء المتلقین- 

  والمتلقيتزداد قابلیة التغییر في االراء عندما تناقش الرسالة معلومات سارة ومتفق علیها عند المرسل - 

المواد التي تبدأ بها الرسالة هي التي یتم تعلمها بشكل افضل ویتلوها بعد ذلك المواد التي تأتي في - 

 .النهایة اما التي تأتي بالوسط فانها االقل منزلة من حیث التعلم

تبط فعالیة الرسالة بعرضها لجانب الموضوع او جانبي الموضوع بالجمهور والمصدر والخصائص تر - 

 .االخرى للرسالة

 تتساوى الفعالیة في االعالنات التي تقارن بین سلعتین واالعالنات غیر المقارنة . - 

الزائد جدا قد یقلل تكرار التعرض للرسالة یؤدي الى زیادة الموافقة على ماتطرحه من افكار والتكرار - 

 الموافقة حیث یؤدي الى التبرم والتخمة .

 یزداد التعلم مع تكرار الرسالة- 

 .زیادة فهم الرسالة یؤدي الى زیادة االتفاق بین المتلقین مع ماتوصى به الرسالة- 

 .الیوجد اختالف بین تأثیر االستماالت العاطفیة واالستماالت العقلیة في االقتاع- 

متوسطة للخوف تكون اكثر تأثیرا في تحقیق االذعان من استماالت الخوف المرتفعة او االستمالة ال- 

  .المنخفضة
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 تكون االعالنات المقارنة اكثر فعالیة في االحوال التالیة :*

 عندما تكون السلعة المعلن عنها لها سوق ضئیل او اذا كانت سلعة جدیدة -1

 اذا كانت ذات معنى یمكن استعراضه واثباته اذا كانت السلعة لها خاصیة التفوق وكذلك -2

 اذا لم یكن للجمهور المستهدف افضلیات سلعیة ثابته -3

 اذا كان لالعالن المقارن ابتكاریة ممیزة من حیث صنف السلعة -4

 عوامل فعالیة الوسائل االعالمیة :*

 تغییر االتجاهاتالوسائل الحیة المسموعة والمرتبة تكون عموما اكثر الوسائل فعالیة في - 

تكون الرسائل المكتوبة اسهل في التعلم والتذكر من الرسائل المسجلة صوتیا او بالصوت والصورة - 

 وخصوصا اذا كانت الرسائل معقدة واذا قیس التذكر بعد تقدیم الرسالة .

 یتفاعل شكل االتصال مع درجة تعقید الرسالة في تحدید تغیر االتجاهات عند المتلقین- 

تكون الرسالة صعبة فأن قدرة المتلقین على فهم الرسائل المكتوبة تكون افضل من القدرة  عندما- 

 على فهم الرسائل المسموعة او المرتبة

یتفاعل شكل االتصال مع درجة مصداقیة المصدر في تحدید تغییر اتجاهات المتلقین وعند - 

االتجاهات من استخدام الرادیو او  استخدام التلفزیون تكون الثقة بالمصادر اكثر فعالیة في تغییر

 الطباعة

یتفاعل المتلقي مع التلفزیون اكثر من تفاعله مع الرادیو ویتفاعل مع الرادیو اكثر من المواد - 

 المطبوعة

 عوامل فعالیة المتلقي :*

 لیس بالضرورة ان یتجنب الناس المعلومات التي تناقض ارائهم واختیاراتهم وسلوكهم- 

ایكون ذاتیا فنحن لدینا اتجاه لتنظیم ظروفنا حتى عندما تكون المعلومات المالئمة االدراك غالبا م- 

 غیر متاحة

 یمكن تقدیم تصورات الرسائل الدقیقة والمرغوبة- 

هناك دالئل على ان المتلقین یعیرون انتباها للرسائل التدعیمیة اكثر من میلهم للرسائل المعارضة - 

 الرائهم .

صال نجاح الرسائل ذات الطبیعة الخالفیة مع المتلقین یقوم بتعدیل الرسائل لكي یحقق القائم باالت- 

للتقلیل من االختالفات بین تطرف الجمهور ولتأكید اوجه الشبه بین افراده وتتیح هذة االستراتیجیة 

  قبول الجمهور للرسائل

 طرق تقدیم تصورات الرسائل الدقیقة والمرغوبة :*

 ات المألوفة للجمهوراستخدام االشیاء والتصنیف -1

 اقامة روابط ایجابیة مع الجمهور منذ التفاعل االتصالي المبكر معهم -2
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 استخدام رموز الرسالة التي یمكن ان یفهمها الجمهور بسرعة -3

 تصنیف ( دینیس هوویت ) لجمهور المتلقین :*

هو الذي الیستسلم تماما لوسائل االعالم التي تسعى الى تغییر اراء ومواقف  الجمهور العنید :-

واتجاهات الجمهور والسیطرة علیه ، ووسائل االعالم لیس لها قوة اقناعیة كبیرة لتغییر عقول الناس 

االنتقائي ،،  وذلك بسبب عوامل االنتقائیة التي تؤثرعلى فعالیة وسائل االتصال وتتمثل في(التعرض

  دراك االنتقائي ،، التذكر االنتقائي ) .اال

وسائل االعالم التؤثر في كل فرد وانما هناك بعض االفراد یتأثرون بوسائل  الجمهور الحساس :-

االعالم اكثر من غیرهم مثل االطفال ، المراهقین والشباب والنساء وكبار السن وهذا النوع من 

 الجمهور یطلق علیه الجمهور الحساس

هو الجمهور الذي الیقف موقفا رافضا مثل الجمهور العنید وال موافقا مثل  الالمبالي :الجمهور -

الجمهور الحساس ، یتعامل مع الرسائل االعالمیة بأهمال تام وال مباالة وهو جمهور غیر معني 

بالرسالة على عكس الجمهور العنید الذي یهمه الرسالة ولكته الیستجیب لها والجمهور الحساس الذي 

  یتأثر بسهولة اكبر بوسائل االعالم

  معوقات عملیة االتصال:/2

اثناء عملیة االتصال من معوقات هذه العملیة وتشكل  عملیة التشویش التي تتم تعتبر    

صعوبات امام استكالها، وتتعدد تعریفات التشویش بتعدد المداخل المختلفة واتجاهات التخصص 

العلمي، والتشویش یعني بشكل عام عدم وضوح الرسالة وعدم القدرة على تفسیرها السباب عدة قد 

، وفي علوم واالستقبال أو تاثیر المناخ او البیئة المحیطة ترتبط بالیة او میكانیزم عملیة االرسال

عدم ادراك المستقبل للرسالة بنفس المعنى الذي االعالم واالتصال یمكن تعریف التشویش بأنه: 

  یقصده المرسل.

 داخلیاربما یعوق او یعترض سبیل الرسالة، وقد یكون ذلك التشویش  ان التشویش او التداخل  

وجود ضوضاء مثل(  خارجیا(مثل وجود مقومة للرسالة أو للمرسل من جانب المستقبل) او 

  ..، او ارتباك او مستوى اللغة.حقیقیة)

اي شيء یدخل في عملیة االتصال ال یمكن تعریف التشویش، بأنه:   تعریف التشویش:-2-1

تشتت االنتباه  یكون في نیة المرسل(كصوت طائرة تمر اثناء محادثة شخصیة، أو عوامل

كالنطق السيء أو وجود عناصر منافسة) ویؤدي الى تغییر في معنى الرسالة أو عدم فهمها 

  فهما صحیحا.

 وهذا یمكنهو : اي تداخل داخلي أو خارجي في عملیة االتصال.  بركو والتشویش كما یرى   

أن یتسبب بتأثیر العوامل البیئیة أو االعاقة الحسیة أو بسبب مشكالت الداللة أو مشكالت 

االعراب أو بسبب االرباك في تنظیم االفكاروعرض المعلومات، او بسبب المشكالت النفسیةالتي 
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قد تسبب ضغطا أو قلقا یؤثر على ارسال أو استقبال الرسائل االتصالیة، وذلك باالضافة الى 

  شویش االجتماعي الذي یؤثر في قبول الرسالة أو رفضها أو تفسیرها.الت

  أنواع التشویش:- 2- 2

  هناك عدة انواع للتشویش ، نعرضها فیما یلي:  

   التشویش الهندسي(التداخل): - 1- 2- 2    

أن  وهدا النوع من التشویش یمكن ان یحدث على مستوى الرسالة أو القناة، وهو ما من شأنه      

یؤثر في دقة الرسالة ووضوحها أثناء عملیة االتصال، ومثال ذلك استخدام حروف صغیرة في 

الطباعة،أو انخفاض التیار الكهربائي أو انقطاعه اثناء عملیة البث التلفزیوني،أو تذاخل محطات 

االذاعة، أو وجود عیب في الصوت،أو استخدام ترددات غیر مناسبة في مجال االرسال،أو ضعف 

حاستي السمع والبصر عند المستقبل.وكل هذا یمكن أن یتسبب في وصول رسالة غیر نقیة او غیر 

  واضحة أو ناقصة.

  الداللي: التشویش  -2-2-2

وهذا النوع من التشویش یحدث نتیجة لعدم فهم الرسالة من قبل المتلقي حتى ولو تم نقل الرسالة     

  .بدقة فائقة

فقد یستخدم المرسل كلمات صعبة الفهم، أو جمال شدیدة التعقید بالنسبة للمتلقي، أي تخرج عن       

  خبراته وقدراته،أو ما یسمیه المتخصصون (االطار الداللي) أو مجال الخبرة.

  :وزمالؤه التشویش الداللي على النحو التالي ادوین ایمیريویصور لنا     

التشویش الداللي) یوضح 03الشكل رقم (  

 

 

 

 

  

  

  

  

، فان الرسالة عندما تصل الى ص 2، ص1ص، صیحاول االتصال بالمفردات  (س)فاذا كان 

خبرات المرسل  یدخل في مجال مشترك مع (ص)وذلك ألن  ،1صستكون اكثر دقة منها بالنسبة ل 

، فان الذي الیشترك مع س في مجال الخبرة 2صالذي یستخدم نفس لغة المستقبل... بینما  (س)

  الذي یتفق الى حد ما مع خبرات (س). 1صالتشویش الداللي یظهر بوضوح أكثر مما یظهر لدى 

 االطار الداللي

 

 

 

 

Frome of reference 

  ص

 

 س
1ص  

2ص  
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ولقد اهتم ستیوارت تشیز هو االخر بمفهوم التشویش كاحد العوال التي تؤثر على االتصال، وفصل 

السابق ذكرهما بالنسبة للتشویش، واخذ في االعتبار ضرورة التخلص من هذا التشویش  النوعین

  وهذا ما یوضة الشكل الموالي :والتحلل منه قبل وصول الرسالة الى المستقبل.

  

التشویش الھنسي والداللي) یوضح 04الشكل رقم (  

  

  

  

  

  

  

  

بها تشیز في هذا النموذج تتكز في هذین المربعین اللذین یقخان بین  واالضافة التیقام بها   

  الرسالة بعد ان یحدث بها التشویش الهندسي والداللي وبین المستقبل.

 mechanical decoderویمكن ان نطلق على احد المربعین والذي سماه صاحب النموذج      

)، وهو محاولة المستقبل تخلیص الرسالة وتنقیتها مما یشوبها التحلل من التشویش الهندسي( مفهوم

  من تشویش هندسي اثناء نقلها. 

 لة المستقبل أن تخلص الرسالةاي محاو semantic decoder تشیز اما المربع االخر والذي یسمیه  

  من اي تشویش داللي قد یحث لها.

ومما سبق یمكن القول بأن الباحثین ادركوا أهمیة االهتمام بعنصر التشویش والذي یؤدي الى       

ولذلك یؤكد بركو على ضرورة التكیف مع التشویش ’ عدم وضوح الرسالة أو حتى فقدانها كلیة

والوسائل التي تعوضه،مثل اعطاء فرصة لرجع الصدى للتأكد من االتصالي، والبحث في الطرق 

وصول الرسالة وادراكها، او تحدید المصطلخات التي قد یساء فهمها أو اعادة نفس الكلمات التي قد 

یساء فهمها بوضوح، أو تغییر الكلمات... وغیرها من الوسائل والطرق التي تسهم في تجنب التشویش 

  وتؤدي في النهایة الى نجاح عملیة االتصال في تحقیق اهدافها. االتصالي قدر االمكان،

التشویش یقوم بوظیفة عائق لالتصال، وكلما زاد ان الشي المهم والجدیر بالذكر هنا هو أن :    

  التشویش قلت فعالیة الرسالة، وكلما قل التشویش زادت فعالیة الرسالة.

  

 مرسل

 التشویش الھندسي

 التشویش الداللي

التحلل من 

 التشویش

 الھندسي

 مستقبل
 رسالة

التحلل من 

التشویش 

 الداللي
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االتصال كما اشرنا الى ذلك سابقا میدانا مشتركا بین یعد     : انواع االتصال :الرابعالمحور 

كثیر من العلوم االنسانیة واالجتماعیة، لذلك نجد بان هناك كثیرا من المحاوالت التي تم تقدیمها 

  .بخصوص تصنیفه والتمییز بین انواعه المختلفة

ها او حصرها ز ایجا والمراجع الدبیات االتصال یجد نفسه امام مادة ثریة یصعب علاذلك ان المط    

  نظرا لتعدد وتنوع اختصاصات اصحابها من مؤلفین وباحثین.

وفي الحقیقة اننا  ،عن اهمیة تصنیف االتصال وضرورته اؤلستوقد یتبادر الى ذهن الواحد منا ال   

فما هي الفائدة التي نجنیها من  ،نمارس اشكاال شتى من االتصال كما اننا نتعرض النواع كثیرة منه

تصنیف االتصال الى عدة انواع؟ ان االجابة على هذا السؤال تحیلنا الى القول بأن تصنیف  وراء

االتصال الى عدة انواع یعد مقدمة ضروریة من اجل زیادة فهم االتصال ومن ثم ممارسته على نحو 

 فكثیر من اشكال االتصال وممارساته تفشل الالناحیة العملیة التطبیقیة.اكثر فعالیة وهذا  من 

الستخدامه نوعا من االتصال ال  خصائصه اوالقائم باالتصال بنوع االتصال و  لشيء اال لجهل

  یتناسب ومضمون الرسالة ونوع الجمهور المخاطب.

مما یسهم  ،ن اهمیة التصنیف في بناء نماذج االتصال وكذا النظریاتمكت الناحیة العلمیةومن    

  في تطویر ذلك النوع المعرفي واثراء مجاالته.

وفیما یتعلق بتصنیف االتصال وتقسیمه الى انواع فقد استحوذ هذا الموضوع على اهتمام     

فقد اهتم جلهم  االكادیمیوناما  في كتبهم حول استراتیجیات االتصال، الممارسین والمهنیین

ث االكادیمي المتخصص اي بتحدید انواع ومجاالت بتصنیف انواع االتصال حسب مجاالت البح

  .علم االتصال

عا للتنظیم االجتماعي فاالتصال كعلم یشمل على حقل واسع جدا یمكن تقسیمه الى مستویات تب ...(

 یبرر جیدا هذه الفكرة. D.MC-quailدنیس ماكویل : ل الهرمي لعل االقتراحو لمجتمع ما 

 
 

  االتصال في المجتمعسیرورة ) یوضح 05الشكل رقم (

مستوى متعلق بالمجتمع 
ككل

المستوى التنظیمي

مستوى ما بین المجموعات

المستوى الشخصي

المستوى الذاتي الفردي
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بحیث یشمل كل مستوى ذلك المتموقع اسفله في الهرم وبهذا یظهر ان االتصال الجماهیري هو 

  المستوى الواقع في القمة وهو ما یفسر اهتمام اكثر الباحثین االكادیمیین باالتصال الجماهیري.

  

 معاییر تصنیف االتصال  

ولما  ،المعیار الذي یتبناه من یقوم بعملیة التصنیفتتعدد تصنیفات وتقسیمات االتصال بناء على   

افرادا وجماعات  بینه وبین االخرین فرد ونفسه اود یكون بین الاذ ق ،اشكاال عدة یأخذكان االتصال 

 : او بین الجماعات  والحشود فقد جرت محاوالت لتصنیفه والتمییز بین انواعه ومثال عن ذلك

واالتصال غیر اللفظي انطالقا من معیار اللغة المستخدمة في التمییز بین االتصال اللفظي *

  االتصال.

  .المكتوبالتمییز بین االتصال الشفهي واالتصال *

التمییز بین االتصال الشخصي واالتصال الجماهیري انطالقا من معیار عدد المشاركین في العملیة *

  االتصالیة.

  .سي انطالقا من معیار طبیعة مصدر االتصالالتمییز بین االتصال الرسمي واالتصال غیر الرم*

  .بین االتصال المقصود واالتصال العشوائي التمییز*

  .التمییز بین االتصال االنساني الذي یتم بین البشر واالتصال بین االنسان وااللة*

من معیار المجال الذي یستخدم فیه  انطالقاالتمییز بین االتصال السیاسي واالجتماعي والثقافي *

  .التصالا

  :تصنیف االتصال التي على اساسها یتم معاییرالوالشكل الموالي یوضح لنا   
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:معاییر تصنیف االتصال) یوضح 06الشكل رقم (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معاییر تصنیف 

 االتصال

معیار اللغة 

المستخدمة في 

 االتصال

معیار المستوى او 

حجم او عدد 

المشاركین في 

 عملیة االتصال

طبیعة  معیار

مصدر 

 االتصال

معیار اتجاه 

سریان 

 المعلومات

میدان او مجال 

استخدام 

 االتصال

لفظي لاتصا  

اتصال 

 كتابي

اتصال 

 شفھي

اتصال غیر 

 لفظي

 اتصال ذاتي

اتصال 

 مواجھي

اتصال داخل 

الجماعات 

 الصغیرة

اتصال 

 شخصي

اتصال 

 جمعي

اتصال 

 جماھیري

اتصال 

 رسمي

اتصال غیر 

 رسمي

اتصال 

 صاعد

اتصال 

 ھابط

 اتصال افقي

اتصال 

 سیاسي

اتصال 

 اجتماعي

اتصال 

 ثقافي

اتصال 

 تجاري

اتصال 

 صحي
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 :انواع االتصال وفقا لمعیار اللغة المستخدمة )1

  :؟ ما هي اللغة

 حیاة االنسان :والموسوم ب 1875عام  الصادر whithney ویتنيیعتبر مؤلف الباحث االمریكي    

حیث اصبحت اللغة بفضل هذه المدرسة  junggrammatiker  بمثابة الحافز االول  لظهور مدرسة

  .انتاجا لفكر جماعي

ان اللغة هي كل فعل یستطیع من خالله االنسان ان یعبر عن فكرة تدور في ذهنه او احساس    

ولذلك فان اللغة ال تقتصر فقط على تلك االلفاظ المنطوقة التي یستخدمها االنسان  ،في صدره یجیش

وبالتالي فان  ،للتعبیر عن مضمون معین بل تتعداها لتشمل اي وسیلة غیر لفظیة تستخدم في ذلك

    .الرسم والموسیقى وتعابیر الوجه والرقص واللباس كلها تدخل في المفهوم الواسع الصطالح اللغة

 محاضرات :في كتابه الموسوم ب یرسفردیناند دي سو یرى زعیم المدرسة البنیویة وعالم اللسانیات و   

نه یجب التمییز بین اللغة واللسان على اعتبار ان اللسان جزء  جوهري أعلى  ،ة العامةینسلفي اال 

فهي تشبه  ،ي عبارة عن اشارات ودالئل تعبر عن فكرهاهو  مكتسب.تفاقي فاللغة شيء ا ،من اللغة

الصم البكم وكذلك الطقوس الرمزیة واوضاع المجاملة واالشارات العسكریة واشارات  ابجدیةالكتابة و 

..المرور.  

أسالیب  عملیة االتصال    

 هل هو لفظي ؟ أم صوتي ؟ أم بصري ؟     

 * العنصر اللفظي / هو الرسالة نفسها _ الكلمات التي نقولها

ورنین الصوت الذي ینقل تلك الكلمات   –*العنصر الصوتي / هو الترنیم   

 * العنصر البصري /هو ما یراه الناس مرتسما على وجهك و جسم

 

 

 

 

وذلك حسب دراسة أعدها خبیر االتصال الشخصي ) یوضح اسالیب االتصال االنساني 07الشكل رقم (    

جامعة كالیفورنیابد. ألبرت مهرابیان   

 الاالتص عملیةأسالیب 

%55بصري   

%38صوتي   
%7لفظي   
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وانطالقا من هذا یمكن تقسیم االتصال االنساني حسب معیار اللغة المستخدمة الى قسمین      

  :رئیسین هما

I -1 االتصال اللفظي:   

لنقل الرسالة من ویقصد به كل انواع االتصال التي یستخدم  فیها اللفظ او الكلمة كوسیلة     

  :ویقسم االتصال اللفظي بدوره الى قسمین ،المصدر الى المتلقي

I -1 -1 االتصال الشفهي:  

فیدركه المستقبل بحاسة  منطوقاع االتصال اللفظي یكون اللفظ المستخدم او في هذا النوع من ان    

  :االتصال بویتمیز هذا النوع من ، یتلقاه المستقبل من خالل االنصاتشفهیا  اي  ،السمع

   .على توفیر الوقت ةقدر ال - 

  .یسمح بالمواجهة وطرح االسئلة واالجابة علیها- 

القدرة على الحدیث والقدرة على االنصات والقدرة على التفكیر  :منها یتطلب مجموعة من المهارات - 

  وشرح االفكار

والتعلیمات الشفهیة داخل اصدار االوامر  ،القاء التحیة :ومن امثلة هذا النوع من االتصال   

  اجراء المقابالت التوظیف االجتماعات... ،االدارات

I -1 -2 االتصال الكتابي:  

وهو یسمح بتوصیل جمیع المعلومات وتعدیلها  ،وفي هذا النوع من االتصال تكون االلفاظ مكتوبة

  الخطابات والتقاریر والكتب والمنشورات وغیرها. ته:ومن امثل ،بصورة تفصیلیة

I -2  غیر اللفظياالتصال:  

غیر لفظیة البد من وضعها في الحسبان عند  بإشعاراتعادة ما یكون االتصال اللفظي مصحوبا     

او  شبه االتصالا غیر اللفظي الذي یطلق علیه احیان ومثل هذا االتصال ،التفسیر الكامل للرسالة

  .والذي قد یستخدم بمفرده سواء من وعي او بدون وعي ،اللغة الصامتة

I -2 -1 االتصال غیر اللفظي تعریف:  

اذ ان االتصال البشري ال یعتمد على  ،ان االتصال غیر اللفظي اداه توصیل المعاني والعواطف   

ذلك ان الجزء االكبر من  ،الكلمة المنطوقة او المكتوبة كوسیلة او اداة وحیدة لتوصیل المعاني

الحركات و  كاإلشاراتلفظي التفاعالت االجتماعیة بین االفراد تتم عن طریق االتصال غیر ال

شي والتعبیرات الوجهیة فالجسم كله یتحدث میقة الر االیماءات والنظرات واللباس ووضعیة الجسم وطو 

وهذا ما یعبر  ،ونحمر من الخجل ،ونقفز من الفرح ،ونختنق من الغضب ،فنحن نرتعش من الخوف

 فإذا ،امرئ یمكنه ان یخفي سرا ماما من  : بقوله ایالهیستیر في دراسته حول  سیغموند فرویدعنه 

  .اصابعه بأطرافالشفتین صامتتین فإنه یتكلم  نتكا
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تعبیرات منظمة تشیر الى مجموعة معاني یستخدمها  :ان االتصال غیر اللفظي هو عبارة عن   

الفیزیولجیة و  التعبیرات الحسیة ،لغة الصمت :ومن انواعه باآلخرین،االنسان او یقصدها في احتكاكه 

ات الرأس كتفین ولغة المظهر العام وایماءكاصفرار الوجه وتصبب العرق وحركات الشفاه وهز ال

لغة الحركة  ،لغة االشارات : من ثالث لغاتیرى بأن االتصال غیر اللفظي یتض وهناك من ،غیرهاو 

  لغة االشیاء. ،واالفعال

االعضاء الصوتیة ولكننا نتصل اننا نتكلم بواسطة ( : في هذا الصدد ابیرك رومبيوكما یقول    

فإذا توقفنا عن االتصال عن طریق الكالم فإن  ،نتصل أالفنحن ال نستطیع  )،طریق كل جسمنا عن

تحمل رسالة اتصالیة مفادها  الصمتفحتى في حالة ، ذلك یستحیل اذا رجعنا الى الجسم بكل ابعاده

  .)اننا ال نرید ان نتصل(

وربما  ،ظل الناس یعتقدون لفترة طویلة ان االتصال ال یمكن ان یحدث بغیر استخدام الكلمات لقد   

ولعل  ،فعالیتهعظیما على تأثیر الكالم و  تأكیداان معظم الثقافات تعلق اهمیة كبرى و  یرجع ذلك الى

  یثة نسبیا.هذا من االمور التي اخذت اهتمام الباحثین بدراسة االتصال غیر اللفظي التي تعتبر حد

لقد شكل االتصال غیر اللفظي محور الدراسات في العلوم االنسانیة واالجتماعیة التي تعتبر ان      

ومن بین الباحثین الذي اهتموا بهذا المجال  ،شاطات الجسمیة قاعدة لمختلف التفاعالت االجتماعیةنال

وتوصل الى انه  ،التفاعالت بین االفرادبتحلیل لقطات فیلم مصور حول الذي قام  یستلبیردو  :نذكر

وهذه  ،والیدین والشفتین اشارات ورسائل داللیة وجهخالل المحادثات الیومیة ترسل كل من العینین وال

ویرى انه خالل المحادثات  ،یمكن مقارنتها باللغة اللفظیة التي تتكامل معهاة االشارات غیر اللفظی

 %65اما  ،من الداللة االجتماعیة للوضعیة %35فظیة اقل من بین االفراد تمثل التعبیرات غیر الل

ویرى ذات الباحث بأن االتصال اللفظي وغیر اللفظي یجب ان ینظر  ،یعبر عنه بطریقة غیر لفظیة

لقد قادني بحثي الخاص الى نقطة وهي انني لست  :ا كوحدة غیر قابلة لالنفصال حیث یقولمالیه

ان كل البیانات التي ف ،االنظمة اللغویة واالشارة انظمة اتصالبعد هذا راغبا في تسمیة كال من 

وان انبثاق  ،بدت تظهر لي بأنها تؤید القناعة بأن اللغویة واالشاریة هي انظمة اتصالیة اساسیة

         .ومع انظمة مقارنة من نماذج حسیة ،النظام االتصالي یمكن تحقیقه من خالل عالقتهما المتداخلة

  من الرسائل تنقل عبر الوسائل غیر اللفظیة. 90و  50أنه بین  ستوارت هالجهته یعتقد  منو 

وبذلك فإنه ال یمكن الحدیث عن اتصال غیر لفظي كظاهرة منفصلة عن االتصال بصفة عامة   

  .والتي تعتبر ظاهرة معقدة ومتعددة االبعاد تعتمد على قنوات مختلفة

I -2 -2 ممیزات االتصال غیر اللفظي:  

  : یتمیز االتصال غیر اللفظي بالممیزات التالیة

فننحن اذا عجزنا عن االتصال بواسطة الكالم فإن ذلك یستحیل الى  :استحالة عدم االتصال - 

  ولو في حالة الصمت التي تعتبر شكال من الرسائل االتصالیة. ،رجعنا الى الجسم بكل ابعاده
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االتصال غیر اللفظي الى اعالمنا عن یمیل :عالم عن المضمون والعالقة بین االشخاصاال - 

 :مثالف ،مضمون الرسائل اللفظیة من خالل القرائن التي یمنحها لنا لترجمة الرسائل اللفظیة

 .نفس المضمون اذا قیل بنبرات مختلفة فإنه یدل على معان متعددة

من خالل  وذلك ،كما یعلمنا االتصال غیر اللفظي ایضا بنوع العالقة الموجودة بین االشخاص   

  المحادثة او طریقة النظر او حتى المسافة الفاصلة بینهما.

غیر اللفظي وسیلة فعالة لنقل مشاعرنا  ذلك ان االتصال :التعبیر عن المشاعر واالنفعاالت - 

الطریقة التي ننظر بها الى شخص اخر قد تدل على الحب  :و احاسیسنا وانفعاالتنا فمثال

  ...الغضب ،االحتقار ،الكراهیة

غالبا ما یكون االتصال غیر اللفظي اصدق من االتصال :صدق الرسائل غیر اللفظیة - 

 اللفظي ذلك أن الجسم یعبر و ال یكذب على حد تعبیر فیرانس والموب.

I-2-3 انواع االتصال غیر اللفظي:  

بعض التصنیفات  نستعرضیجدر بنا ان  ،قبل التعرض الى بعض اشكال االتصال غیر اللفظي   

 : التي قدمها بعض الباحثین وذلك على النحو التالي

االشارات غیر اللفظیة والتي یرى انها تقع تحت الشرائح  ألصنافعرضا  هاریسون راندالیقدم    

  : االربع التالیة

حركات الجسد مثل تعبیرات الوجه حیث تتراوح االشارات غیر اللفظیة من  : رموز االداء - 

 :وهي ظاهرة تعرف ب شبه اللغة مثل ،الى شریحة فرعیة اخرى ،العیون واالیماءاتحركات و 

  نوعیة الصوت والضحك والكحة...

االشارات غیر اللفظیة ضمن سیطرتنا  حیث یمكن ان تبرز : الرموز االصطناعیة - 

ات التجمیل االثاث واالشیاء الفنیة والرموز المعبرة عن كاستخدامنا للمالبس ومستحضر 

  والمعمار وغیر ذلك وهو اتصال غیر لفظي مكمل للرسالة التي نقولها. لإلنساننة المكا

حیث تتبع االشارات غیر اللفظیة عن االختیارات والترتیب واالبتكارات خالل  : رموز اعالمیة - 

المحرر  على سبیل المثال یمكن ان یبرز ،وتقنیاتها إلمكانیاتهااستخدام الوسائل االعالمیة 

وقد یختار صورة او  ،اذ قد یختار للصورة لونا ابیض او اسود او ملونة ،عدةصورة بطرق ال

اذ یمكن ان یختار المخرج لقطة مقربة او لقطة طویلة ویمكنه  ،وفي السینما مثل هذا ،رسما

  .ان یضیف الموسیقى او المؤثرات الصوتیة وقد یعید ترتیب لقطاته بأسلوب جدید

حیث تنبثق االشارات غیر اللفظیة من استخدامنا للوقت والمكان ومن خالل  : رموز ظرفیة - 

ان تجلس بعیدا عن  : المكان استخدام ذلك في وامثلة ،ترتیب المتصلین واالشیاء حولهم

، ومثال شخص تعرفه او تدیر له ظهرك وان یتم ترتیب الزوار حسب اهمیة مناصبهم

  .:ان تترك شخصا ینتظرك لفترة طویلة استخدام الزمان



54 
 

 االتصال الكاملفقد جاءت بمفهوم  مید تمارغاریاما االنثربولوجیة وعالمة النفس االمریكیة        

 Vissitudes of the study of total :والموسوم ب 1964في كتابها الصادر سنة 

communication process   

واالتصال غیر اللفظي واللذان یشكالن جنبا الى جنب االتصال وتتحدث عن االتصال اللفظي    

 : وقد ورد تقسیم هذین الجانبین من االتصال وفق الشكل التالي ،الكامل

 ) یوضح مفهوم االتصال الكامل حسب مارغاریت مید08الشكل رقم (

  

  اللغة المنطوقة و هي اللغة السمعیة                                                            

 اللغة المكتوبة و هي اللغة البصریة                                                            

                                       

  

 

 االیماءات و الحركات                                                            

 شبه اللفظي                                                            

المقاربة أو التقارب                                                                                                      

 الشمیة                                                            

  المالمسة أو اللمس                                                            

 الهیئة واللباس                                                            

              

                                                 

فاالتصال  ،یعد الصمت جزء ال یتجزأ من االتصال وهو مظهر اساسي وطبیعي له : الصمت*

لذا یجب على بعضهم السكوت من  ،الن الناس یتكلمون بالتناوب الفعال یرتبط بصفة كبیرة بالصمت

وهذا ما یمكن مقارنته بحالة االستماع لمقطع موسیقي الذي یستدعي الصمت  لآلخریناجل االستماع 

  .اكثر لالستمتاع به

وذلك في الحاالت التي  ،وكثیرا ما یساعد الصمت على تدعیم العالقات الشخصیة بین االفراد   

هدئ یسمح بتفادي محیث یكون الصمت كعامل  ،كحالة الغضبیفضل فیها احد االطراف السكوت 

ویتطلب الحفاظ  ،والتفكیر ،والراحة للتركیز ،عقد االمور او في حالة الحاجة الى الهدوءتم الوضع و تأز 

تؤدي تثیر استجابة سلبیة و  لإلزعاجفأي محاولة  ،على العالقة الجیدة احترام رغبة االخر في الصمت

  الى فشل االتصال.

 االتصال اللفظي

 االتصال الكامل

االتصال غیر 

 اللفظي
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او یجد صعوبة في ذلك كحالة الحزن وقد ینوب الصمت عن الكالم عندما یعجز الفرد عن الكالم    

حیث یمیل الناس الى  ،وبذلك یعبر الصمت عن حالة الفرد النفسیة والعاطفیة ،والمرض والمعاناة

التقلیل من الكالم او السكوت عندما ال یكونون في حالة نفسیة او صحیة جیدة فكثیرا ما نسمع 

  .ال تلكمني الیوم فانا لست على ما یراه :عبارات مثل

لنسبة للعملیة االتصالیة ذاتها كل منها معناه ومضمونه ونتائجه بال ،وللصمت نماذج كثیرة جدا    

 :من بین النماذج على سبیل المثال ال الحصر نذكرو 

وال یرید ان یعبر بكلمة واحدة  ،صمت االنسان عندما یكون غاضبا او مصابا بحالة من االحباط*

  .عن حالته هذه

  الى الحدیث او نشرة اخبار او محاضرة او روایة او مقطع موسیقي. االستماعالصمت اثناء  - 

وعادة ما ینطوي  ،الذي یعبر عن االنسحاب من موقف او عن تقییم سلبي لما یجري صمت الملل - 

  .على نزعة الى التعالي الموجه الى الطرف االخر

  له.الصمت الذي یحدث عندما ال یستطیع الشخص ان یفكر في شيء یقو  - 

  .صمت الشخص الذي یفكر في نقطة اثارها المتحدث وهو یختلف عنه فیها - 

الصمت عندما ال یفهم الشخص ما قاله المتحدث الى درجة انه ال یستطیع ان یوجه سؤاال  - 

  استفساریا.

  .قد یكون الصمت عالمة وقار وتبجیل أو تأمل - 

هذا هو كل ما یمكن ان  : صاحبها یقولقاطعة وكأن  الصمت الذي یعقب توجیه عبارة بطریقة  - 

  یقال وال شيء اكثر من ذلك.

صمت االصدقاء او المحبین عندما یلتقون وال یحتاجون الى ان یقولوا شیئا لكي یعبر عن  - 

  مشاعرهم وعواطفهم ویكتفون باالبتسامة او التسلیم بالید.

سه باألسى او بالحزن العظیم صمت البلیة وهو صمت رهیب قد یلجأ إلیه االنسان في حالة احسا - 

  او قد یضطر الى اللجوء الیه عند مشاطرته ألحزان انسان اخر.

و هو الذي یحدث مثال عندما یعاقب الطفل وال یعبر عن ألمه أو یسأل سؤاال وال  صمت التحدي - 

  یجیب علیه احیانا

  .صمت االعتذار - 

   .صمت المذنب - 

  .صمت المحرج - 

  .صمت الالمباالة - 
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  : )شبه اللغة(  نظائر اللغة*

ها تتأثر بنبرة الصوت او نغمته لیست الكلمة المنطوقة كلمة محایدة بل ان : النبرات الصوتیة -  

االصوات والوقفات التي تتخلل القاء عبارة معینة ودرجة الخشونة او  نغماتبالتوكید و بالتغییر في و 

مثال وهي كلمة  نعم فكلمة ،نظائر اللغةاللیونة وغیرها من العوامل غیر اللفظیة التي یطلق علیها 

عن العدید من المشاعر كالغضب او الخوف او  بسیطة یمكن ان تعبر في صورتها المنطوقة

وذلك بحسب الطریقة التي تنطق بها او  ،موافقة او الالمباالة او التحرياالحباط او التمني او ال

  اسلوب التعبیر الصوتي الذي تتخذه.

وكذلك التوقف خالل الكالم  ،لألفرادفنبرة الصوت اذا تلعب دورا في الداللة على الحالة العاطفیة     

دلیل على  رفع الصوتثبتت الكثیر من الدراسات ان أولقد  ،عادة ما یعبر عن حالة القلق واالرق

في حاالت اخرى یؤول على انه سوء ادب وقلة احترام  رفع الصوتولكن  ،التنشیط العاطفي واالثارة

صوتك ان  من اغضضواقصد في مشیك و (  ى:قال تعال سورة لقمانمن  18وهذا ما ورد في االیة 

  )انكر االصوات لصوت الحمیر

   :واالشاراتالحركات *

تعتبر االشارات من اقدم الرسائل التي استعملت في االتصال بین البشر والتي طورها  : االشارات-

  االنسان في اتصاله باآلخرین وهذا قبل ظهور اللغة المنطوقة.

فقد ترافق  ،كل ثقافة من الثقافات المختلفة على نسق من االشارات ذات المعنى والداللة تنطويو    

فالجسم یتحدث بلغته الخاصة  ،اللغة او الكالم او تنوب عنها من اجل نقل بعض الرسائل :االشارات

  ویستعمل في ذلك االشارات والحركات التي تحمل رموزا تعبر عنها.

وبالتالي یعتبر نسبیا الى درجة  ،ان المعنى الذي یكمن وراء االشارات هو مسألة ثقافیة خالصة   

ومثال ذلك ان ایماءة الرأس تشیر في بعض الثقافات الى معنى الموافقة والتأیید بینما یعني  ،كبیرة

  الرفض في ثقافات اخرى.

تعتبر كامتداد للذات ویتم ارسالها بصفة ال شعوریة وتلعب دورا اساسیا في تكوین  فاإلشارات   

جأ االشخاص الى عدد كبیر من وعادة ما یل ،الموقف واالراء حول االخرین وتعمل كمؤشرات سلوكیة

  اشارات الید اثناء حدیثهم.

الكالم او ترافقه كطریقة الجلوس وانحناءات الرأس وحركة الیدین  تسبقان الحركات التي  :الحركات-

حیث  ،ووضعیة الكتفین عناصر توظف بشكل مختلف حسب االوساط االجتماعیة والجماعات الثقافیة

 كالبرتوكوالت :توجد مجموعة من القواعد التي تحكم التعبیرات الجسمیة في وضعیات اجتماعیة معینة

ومعرفة هذه الرموز واحترام القواعد التي تضبطها یدعم االنتماء  ،وانواع التحیات والمراسیم والزیارات

  على تقویتها.انها رموز االعتراف التي تمیز الروابط االجتماعیة وتعمل  ،االجتماعي
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فالحركات واالشارات تعبر تلقائیا  ،وللحركات قدرة على التعبیر عن الحالة الالشعوریة والنفسیة للفرد  

ویمكن ان ترافقها اعراض غیر ارادیة كاحمرار  ،عن االحاسیس كالمفاجأة والرضى وعدم الموافقة

عض في وضعیات مختلفة تعبر كما ان حركات االفراد اتجاه بعضهم الب ،الوجه وصعوبة في التنفس

تربیع االیدي تعبر عن وضعیة االنغالق وقد تعبر ایضا عن المقاومة والتحدي و  :فمثال ،عن مواقفهم

  الصمود والغضب.

:من التدریبات التي تساعدك في تطویر مھارة الحركة لدیك) یوضح 09الشكل رقم (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :االیماءات*

اساسیا في عملیة االتصال و  موالتي تلعب دورا ها ،تتمثل االیماءات في مختلف حركات الوجه    

تظهر هذه االهمیة خاصة لدى الطفل الذي یعتمد بالدرجة االولى على االیماءات الوجهیة في و 

فقبل تأسیس اللغة اللفظیة لدى الطفل تعیش االم والصبي عالقة اولیة  ،مرة مع امه ألولاتصاله 

فالدموع والحركات واالبتسامات تعتبر بالنسبة لالم  ،واالتصال العاطفي التبادل الجسميیطغى علیها 

هل انت  :رجمها الى لغة لفظیة كأن تقولتوتحاول االم ان ت ،لغة الطفل الذي یطالب بها ما یحتاجه

  ...انت نعسان،جائع 

فالوجه  ،ویعتبر الوجه منطقة هامة من الجسم نظرا لقدرته على التعبیر عن المشاعر واالحاسیس   

المنفتح والمنشرح یدل على الحالة النفسیة الجیدة وعلى السعادة كما ان اللذة والسرور یكسب الوجه 

  نورا وحسنا وبهجة.

  

  

عن الحائط  بعیداتحرك 
 والطاولة

 الحظ
 نفسك

 نفذ تدریب 
 الخطوتان

ت قف في االجتماعا  
 وقاعات التدریب
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  :النظرات *

وطریقة النظر  ،هو اوال تبادل نظرة وقبول االخر یعني قبول نظراته ،شخص ماان االتصال مع    

وبإمكان المتحدث الفطن ان یتعرف على  ،لشخص ما تعمل على ایصال العدید من المعلومات

الشخص الذي یحدثه وان یكون صورة عنه من حیث كونه شخصا ودودا او منافسا له قبل ان ینطق 

  .من خالل قدرتها على ترجمة افكار الفرد واحاسیسه لروحفالعیون مرآة ل ،كلمة بأي

وتعبر عن درجة  ،وللنظرة وظیفة مزدوجة فهي تحدد الشخص الذي نتوجه الیه بالكالم من جهة   

اما تثبیت النظر یعتبر محاولة للتحكم في الوضعیة اخضاع االخر  ،انتباه هذا االخیر من جهة اخرى

  للتبعیة.

الذي یكذبون او لدیهم نوایا سیئة  فاألشخاصابتة عن مدى الثقة بالنفس والصدق وتعبر النظرة الث    

  .ماكسالینیحولون نظرهم بسرعة وهذا ما أثبته 

وعلى  كأن تعتبر نوعا من االعتداء على خصوصیة االخر  :وقد تحمل النظرة عدة معان سلبیة   

من خالل محاولة التفتیش في عیون االخر عن  النظرة فضولیةعندما تكون  والحمیميمجاله الشخصی

  كشف عن االسرار المتعلقة بحیاته وشخصیته.لبعض الحقائق ل

والبحث عن  ،كالتفكیر بتحویل النظر عن المجال البصري لألخر :وللنظرات وظائف اخرى عدیدة   

عتزال بتثبیت والحاجة لال ،او الحاجة لمسافة بالنظر الى مكان المحیط ،افكار كالنظر الى السقف

  النظرة عن نقطة افتراضیة وهمیة.

تعتبر حركات العیون قناة اتصالیة قویة وفعالة ، فطریقة النظر إلى اآلخرین تؤثر على مقدار و      

 الثقة المتبادلة بین طرفي االتصال، فالنظرة المباشرة تعني االستعداد وتزید من قوة التفاعل االتصالي 

  االتصال:یضاف إلى ذلك أن حدقة العین لها دور في عملیة  

  الحذر.* وتضییقها یعني االنتباه أو          ها یعني االنتباه وشدة االهتمام * فاتساع

  التفاؤل.* النظرة المستبشرة تعني          ة الثاقبة تعني اإلصرار والتحدي * النظر 

  آلخر * النظرة الحاقدة تعني الرفض .* أما النظرة الماكرة فهي توضح ما یخبئه ا

  .یھم. * النظرة المتجاهلة تعني أن الموضوع ال         * النظرة المبهمة تعني حجز المعلومات 

... رات ا  

فهي الجزء الوحید  المتعددة.اتصال العین هو المهارة األكثر تأثیرًا بین تأثیراتك الشخصیة     

 الذي یرتبط بالشخص اآلخر بشكل مباشر .

المشاركة. -التخویف  - األلفة  ثالثة:للعین آثار *  

  تخویف.أو أكثر ناتج عن إما ألفة أو  ثانیة 60 – 10مدة النظر:  *

    بالنظر.ثواٍن فهذا ناتج عن قوة في المشاركة  10 – 5
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أما  مقبوًال،لمقابل لك قرب عینیه فإن ذلك یعتبر عند النظر إلى أي مكان في وجه الشخص ا *

.األماكن األخرى كالنظر إلى األرض أو وسط الجسم وغیره فإنها أماكن غیر مقبولة  

إشارات الوصول العینیة) یوضح 10الشكل رقم (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :اللمس او المالمسة*

فالصبي یدرك محیطه ویكتشف العالم  ،یعتبر اللمس او المالمسة من اقدم اشكال االتصال البشري   

وهذا الشكل من االتصال قوي ومباشر نظرا لقدرته على  ،الخارجي ألول مرة عن طریق حاسة اللمس

  نقل االحاسیس والمشاعر.

ان اللمس  1978الذي الفه عام  البشرة واللمس : في كتابه اشلي مونتاغووفي هذا الصدد یرى    

ال یتعرض الى لمسات  الذي او المولود الجدید الرضیعذو اهمیة كبیرة في حیاة البشر الى درجة ان 

  .االساسي المحفزامه والى مداعباتها ومالطفتها یصبح مریضا وقد یموت نظرا لغیاب هذا 

ادة ما یرتبط اللمس او المالمسة بالعالقات الحمیمیة بین الناس وكثیرا ما نفسر من هذا المنظور  وع

  لهذا فالكثیر من الناس یتجنبون هذه الحاالت ویقتصر اللمس عندهم في المناسبات االجتماعیة فقط.

 :اداة اتصالیة قویة فهي تستعمل للتعبیر عن سیل من العواطف مثل المالمسةویعتبر اللمس او 

اللغة بواهمیة اللمس في االتصال تدعم ایضا  ،البرودة ،الحرارة ،االضطراب ،القلق ،الحب ،الخوف

لداللة باختالف العالقة التي تربط االشخاص اان طریقة اللمس تحمل رسائل مختلفة  كما ،المنطوقة

فمن السهل مالمسة االطفال لكن من الصعب مالمسة  ،وباختالف السن والجنس ،ببعضهم البعض

وطریقة اللمس تعلمنا ایضا نوع العالقة الموجودة بین الطرفین فالمالمسة برفق ورقة عادة ما  ،الكبار

  یة لها داللة سلبیة.ي حین ان اللمسة المفاجئة والقو تدل على عالقة حمیمیة وایجابیة ف

  

   

   

 التخیل البصري التحدث مع الذات إحساس داخلي

سمعيتذكر  التذكر البصري  تكوین سمعي 
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  :لغة االشیاء*

ویحاول دائما ان یبدوا  ،یخصص الفرد وقتا معتبرا من حیاته لالهتمام واالعتناء بمظهره الخارجي    

ذلك ان المظهر یعتبر من العناصر االساسیة المحددة لنظرة االخرین للفرد  ،في اجمل شكل وصورة

 وتلعب دورا اساسیا في تكون االنطباعات االولیة لدیهم.

 ،تنقل معلومات عن شخصیتنا وانتمائنا الثقافي واالجتماعي سواء احببنا ذلك أم الفالهیئة والمالبس   

اننا  :فیقول 1976 أنظمة االتصال غیر اللفظیة :في كتابة الموسوم ب رذدال لیوهذا ما یشیر إلیه 

  نعرف بهویتنا عن طریق كل ما هو مرئي وهذا من خالل األنا الخارجي.

أن المظهر ال یقل اهمیة   valoriser votre image:في كتابه  ماري لویس بیرسونویقول     

ومن اجل  ،عن الشخصیة والصورة الجیدة تحمل معاني تعكس المكانة االجتماعیة واالنتماء الثقافي

تكوین صورة جیدة یجب احترام نظام اللباس المتعارف علیه في ثقافة معینة كما یجب االعتناء 

  تعمال الرموز المتعلقة بالذوق الجید والعادات الجیدة.بالمظهر الخارجي من خالل اس

المحیطة بنا  لألشیاءأما فیما یخص لغة االشیاء فهي تعود الى المعاني والدالالت التي نعطیها     

 لألفرادي قوانما تعكس االنتماء الثقافي والعر  ،فالمجوهرات مثال ال تتوقف وظیفتها على الزینة فحسب

كما أن االشیاء التي ، القبائلیة یختلف عن حلي المرأة الشاویة والعاصمیة المرأةمل عند عفالحلي المست

تعبر عن  ألنهاواالدوات تتكلم عنا  كاألثاثنحملها كالحقیبة والمحفظة واالشیاء التي نستعملها 

  اختیاراتنا التي تعكس اذواقنا.

  :االتصال عن طریق الرائحة والشم *

فالشم یجعلنا  ،دورا اساسیا في العالقات االنسانیة وفي ادراك مكونات الواقعتلعب حاسة الشم       

والمعطیات الدقیقة التي تصدر  المعلوماتفي عالقة مع المحیط ویمكننا من الحصول على بعض 

التي تكون  وحاسة الشم هي حاسة العاطفة واالتصال ،عن الكائنات واالشیاء والمكان والوضعیة

والى جانب وظیفته االولیة یؤدي الشم وظیفته كحاسة سادسة تتعلق  ،عالقة اندماج مع العالم

  بالمعرفة الحدسیة.

ن طریق استخدام الرموز اللفظیة ولعل من بداهة القول ان االنسان یتصل ویتفاعل مع االخرین ع

ل االفراد عن طریق الرموز في غیر اللفظیة ویقدم هربرت بلومر اطارا تصوریا یلخص فیه اتصاو 

   :ثالثة محاور هي

  .ان االنسان یتصرف مع االشیاء من حوله بناء على المعاني المكونة عن تلك االشیاء- 

  .ان معاني االشیاء تتكون من خالل التفاعل واالتصال بین االفراد واالخرین من حوله- 

والتشكیل للمعنى من خالل الموقف االتصالي  ان الفرد یقوم بعملیات االنتقاء والتأكد واعادة التكوین- 

  الذي یشترك فیه.
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.االتصالمهارات السلوكیة التسع في ال) یوضح  11شكل رقم ( ال  
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  یعتمد هذا التقسیم على نوعیة وحجم الجمهور المتلقي ومدى تأثیر المحتوى االتصالي.   

 :بحسب هذا المعیار یقسم االتصال الى االنواع التالیة وفق الشكل المبین ادناه
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  : االتصال الذاتي 1.2

فهي اذا عملیة شخصیة  ،االتصال الذاتي هو العملیة االتصالیة التي تحدث بین الشخص ونفسه  

التعلیم ویرتبط هذا المستوى من االتصال بالبناء المعرفي واالدراك و  ،یتم فیها مخاطبة االنسان لذاته

ومتلقي  )مرسل(وفي هذه الحالة یتحول االنسان تلقائیا الى مصدر  ،النفسیة االخرىكافة السمات و 

  .في ان واحد )مستقبل(

یتمثل في العملیات النفسیة هو و  ،فاالتصال الذاتي اذا هو االتصال الذي یتم بین الفرد وذاته     

...            غیرها و احالم یقظة الداخلیة من شعور ووجدان وفكر وتذكر ونسیان وتخیل وتصور و 

ولو امعنا النظر في انفسنا وفي حیاتنا الیومیة سندرك كم من المرات نستخدم االتصال الذاتي حینما 

محاسبة انفسنا نتیجة حدیث مع شخص عزیز على انفسنا بنقوم بمحاسبة یوم قضیناه في العمل او 

شخص مهم نطرح علیها مشكلتنا او  قرارا او تهیئة انفسنا للقاء هفی سنتخذاو في التفكیر في امر 

  امتحان او مسابقة. إلجراءالتحضیر 

ن المرسل أي أان االتصال الذاتي ال یختلف عن االتصال بین االشخاص سوى انه ذاتي     

  .المستقبل هما شخص واحدو 

 میدهربرت جورج مع زعیمها  التفاعالت الرمزیةوقد اهتم بدراسة هذا النوع من االتصال مدرسة    

  .الذي یرى بأننا نتصل مع انفسنا بنفس الطریقة التي نتصل بها مع غیرنا

رد الفعل اتجاه اي  ذلك أن ،ویعتبر فهم عملیة االتصال الذاتي اساس فهم عملیة االتصال ككل    

ل من اشكال االتصال االخرى یتوقف على ناتج هذه العملیة التي كرسالة یستقبلها الفرد في اي ش

ي جمیع المواقف ... وتتأثر بالمخزون االدراكي لدى الفرد عن االشخاص والرموز التي تحدث ذاتیا ف

  .یتعرض لها الفرد في عملیاته االتصالیة

 :االتصال الشخصي  2.2

  :تعریف االتصال الشخصي 1.2.2

اتصال یتضمن مواجهة مباشرة بین  : بأنه  االتصال الشخصي روبرت كینغ میرتونیعرف     

  والمتلقي تؤدي الى التغییر في سلوك المستقبل واتجاهاته.القائم باالتصال 

تفاعل االفراد وجها لوجه من خالل التبادل  :ان االتصال الشخصي هو الندتدین بار ویرى      

  اللفظي وغیر اللفظي للرموز في المواقف االجتماعیة غیر الرسمیة.

لقاء یتضمن مشاركة اتصالیة  :فیرى من جهته ان االتصال الشخصي هو  بیرت هارتلياما      

  بین اثنین وجها لوجه.

فیوسعان من نظرتهما لمفهوم االتصال الشخصي لیشمل  برومان نانسيو برومان ارنیستاما      

حوار بین عدد صغیر من االشخاص  :مجموعة من االشخاص یكون عددهم قلیال حیث یعرفانه بأنه

  معینة.المتصلین مباشرة ببعضهم البعض لتحقیق اهداف 
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بأنه عملیة تبادل المعلومات  : االتصال الشخصي في شكله محمد عودةومن جهته یعرف     

وفي هذه العملیة یمثل احد  ،االفكار التي تتم بین االشخاص بدون عوامل او قنوات وسیطةو 

  الشخصین دور المرسل بینما یمثل االخر دور المستقبل.

العملیة التي یتم  :(نقول ان االتصال الشخصي یقصد به وانطالقا مما سبق ذكره من تعریفات     

بین  بمقتضاها تبادل االفكار والمعلومات واالتجاهات بین االفراد بطریقة مباشرة ویتم وجها لوجه

حیث یمكن ان نستخدم حواسنا الخمس ویالحظ ان تأثیر ، )بدون قنوات وسیطة(شخصین او اكثر 

على االقناع وتوفر فرصة كبیرة  سهواالستقرار لفترة اطول لتأسهذا النوع من االتصال یتسم بالعمق 

  للمشاركة.

   : الى ان االتصال الشخصي یتكون من ثالثة عناصر هي جاكلین كارتشیر و  

   .وتقدیرات لذاتهم سلوكیاتبما لدیهم من اتجاهات ومعتقدات وقیم و  : االفراد مرسلون و مستقبلون-أ

  .و تكون لفظیة و غیر لفظیة : )هؤالء االفراد(وسائل - ب

تشمل كل المؤسسات والمواقف االجتماعیة بما تنطوي علیه من ثقافة تؤثر في المواقف  : البیئة-ج

  االتصالیة الشخصیة.

  :اقسام االتصال الشخصي 2.2.2

  : لىإیذهب بعض الباحثین الى تقسیم االتصال الشخصي حسب درجة الرسمیة 

یتطلب هذا النوع من االتصال الشخصي تخطیطا مسبقا و تحدید  : اتصال شخصي رمسي منتظم- 

  .ى لتحقیقها و كذا تحدید میعاد محددعاهداف معینة یس

  .یتم بالصدفة و دون تخطیط او تحدید میعاد محدد : اتصال الشخصي غیر مباشر- 

  : لىإویقسم اخرون االتصال الشخصي حسب درجة تجانسه 

وهو االتصال الذي یقع بین شخصین متماثلین اجتماعیا وثقافیا  : االتصال الشخصي المتجانس- 

  .مما یساعد على تحقیق التفاعل الكامل والفهم المشترك

ن یتسع نطاق الفجوة االجتماعیة وهو ما یقع بین شخصی : االتصال الشخصي غیر المتجانس

  الثقافیة بینهما.و 

ثة انواع حسب القناة االتصالیة لى ثالإفیقسم االتصال الشخصي  سمیر محمد حسین رما الدكتو أ

 : هذه االنواع هيو 

 وهي القنوات الدفاعیة والتي تتمثل في الدعاة ورجال االعالم الذین یستهدفون  : النوع االول

  .التأثیر في الجمهور

 وهم الخبراء الذي هم قادة الرأي الذین تتوافر لدیهم خبرات عن الفكرة او  : النوع الثاني

  الموضوع تتیح لهم القدرة على التأثیر في الجمهور.
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 الخبراء االقارب و وهي القنوات االجتماعیة التي تتكون من الزمالء واالصدقاء و  : النوع الثالث

 وافراد العائلة الذین یمارسون تأثیرهم على الجمهور.

  :خصائص االتصال الشخصي 3.2.2

تزداد ثقتهم فیمن یعرفونهم ویقابلونهم وجها لوجه وبالتالي یكون احتمال  فاألفرادازدیاد درجة الثقة - 

  .تأثیر المرسل او القائم باالتصال اكبر

یترتب على ذلك اضافة تأثیر المرسل او القائم باالتصال الى تأثیر الفكرة او الرسالة ورموزها فیزید  - 

  االثر العام لالتصال في االتجاه المؤید لموضوع االتصال.

یتمیز االتصال في هذه الحالة بالتفاعل و تبادل االدوار مما یعكس خاصیة االتصال في اتجاهین - 

  وبالتالي یمكن الكشف عن رجع الصدى والتعرف على االستجابات بشكل فوري.،او االتصال الدائري

نة حیث یمكن تعدیل الرموز او الرسائل بما یتفق واالستجابات یتمیز الموقف االتصال بالمرو - 

الفوریة التي تحدث او نتائج التفاعل االتصال وبما یؤدي في النهایة الى تحقیق اهداف العملیة 

  االتصالیة.

عادة ما تكون السیطرة على الموقف االتصالي في ید المرسل وبالتالي یرتبط استمرار االتصال او - 

ه بتقسیمه للموقف االتصال او حركة عناصره من جانب وتقدیره لمدى تحقیق االهداف عدم استمرار 

  من جانب اخر

  :االتصال الجمعي  3.2

هو شكل من اشكال االتصال مواجهي ویتمثل في وجود مرسل او اكثر ووجود مستقبل عبارة      

اي ان هذا النوع من االتصال یعكس كبر حجم  ،عن مجموعة من االشخاص قل عددهم او كثر

زمالء العمل فهو یحدث بین مجموعة من االشخاص مثل افراد االسرة و ،المشاركین في االتصال

الدراسة وجماعات االصدقاء لقضاء وقت الفراغ او التحدث  او اتخاذ قرار او حل مشكلة حیث تتاح و 

  فرصة المشاركة للجمیع في الموقف االتصالي.

ى بین االفراد وهو ما یمیز السلوك و ویظهر انتقال االثر في هذا النوع من االتصال بطریقة العد     

  .الجمعي

كما ان التفاعل بین االعضاء في مثل هذا النوع من االتصال یتمیز بأنه عال ولكن في حدود      

 ،باإلضافةالتجمع القائم كما یتمیز ایضا بوحدة االهتمام والمصلحة او االلتقاء حول االهداف العامة 

،كما الى ان اعضاء الجماعة یجمعهم تنظیم داخلي وان كان غیر رسمي بعكس الجماعات الصغیرة 

  هذه الجماعات بارتفاع مستوى الوعي بین افرادها. تتمیز

بحیث یحصل المرسل على رجع ،وفي االتصال الجمعي یكون رد فعل المستقبل فوریا وعاجال     

حلقات االجتماعات السیاسیة و المحاضرات والندوات و  :ومثال ذلك الصدى والذي یكون فوریا ومباشرا،

  ...الدینیة في المساجدالمناقشة والخطب السیاسیة و 
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   :االتصال الجماهیري 4.2

االتصال الجماهیري هو جزء من عملیة االتصال االنساني برمتها وقد برز االهتمام باالتصال    

  الجماهیري كظاهرة وكتخصص علمي مع بدایات القرن العشرین.

على عملیة فحینما یزید عدد المتلقین للرسالة االتصالیة بشكل كبیر تحدث تغییرات جذریة 

االتصال،على القائم باالتصال ان یكیف نفسه لمواجهتها،أهم تلك التغیرات نقص التفاعل بین المرسل 

  والتغییرات التي تطرأ على طبیعة رجع الصدى من الجمهور. والمستقبل،

،ویعرفه تلك العملیة التي تتم باستخدام وسائل االتصال الجماهیریة :ان االتصال الجماهیري هو    

بث رسائل واقعیة او خیالیة على اعداد كبیرة من الناس یختلفون فیما بینهم من  :البعض بأنه

  .النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وینتشرون في اماكن متفرقة

فاالتصال الجماهیري یتمیز بقدرته على توصیل الرسائل الى جمهور عریض متباین االتجاهات      

تصلهم الرسالة نفسها في اللحظة نفسها وبأقل  واالفراد غیر معروفین للقائم باالتصال،،والمستویات

  جهد وبأسرع وقت ممكن.

  وفي االتصال بالجماهیر تنتقي العالقة بین المرسل والمستقبل حیث انه لیس اتصاال وجها لوجه.   

ة من ر سال رسائل علنیة عامة صاداتصال منظم ومدروس یقوم على ار  :كما یعرفه البعض بأنه   

لى جمهور عریض من الناس بقصد إمؤسسة لالتصال الجماهیري عبر وسیلة اتصال جماهیریة 

  .سلوكا تهمالتأثیر على معلوماتهم واتجاهاتهم او 

عملیة االتصال الجماهیري تتمیز عن انواع االتصال االخرى من  :بأن الیوت فرایدسونویقول     

توجه في المقام االول الى قطاع عریض من الشعب ولیس الى فرد واحد او عدة افراد خالل كونها 

فضال عن هذا یحتوي على شرط جوهري مؤداه توفر الوسائل  او الى جانب محدود من الشعب،

التكنولوجیة الالزمة النجاز عملیة االتصال بحیث یتمیز من خاللها اتمام عملیة االتصال مع كافة 

  قت نفسه.الناس في الو 

  : ان عملیة االتصال الجماهیري تتمیز بالخصائص التالیة تشارلز رایتمن جهته یرى  

ومن هنا كانت الرسائل  ،نسبیا ومختلف االتجاهات ور كبیراالتصال الجماهیري موجه صوب جمه- 

  الموجهة الى افراد متخصصین ال تعتبر في العادة اتصاال جماهیریا.

فهو عاجل الن القصد منه ان تصل الرسائل الى جماهیر  :وعاجل وعابراالتصال الجماهیري عام - 

كبیرة في اقصر وقت ممكن ،وهو عابر بمعنى انه ال یراد له في العادة الدوام والبقاء والدخول في 

  السجالت ،بل یجب ان یستهلك في الفور وهو عام النه موجه الى كافة افراد الجمهور.

لقائم باالتصال في المؤسسات االعالمیة یختلف عن الفرد او الكاتب فا :االتصال الجماهیري منظم- 

  العدي ،من حیث انه یعمل من خالل تنظیم معقد.



66 
 

ان االتصال الجماهیري یتمیز  دنیس ماكویلوفي ذات السیاق یرى المفكر االعالمي السویدي     

  : بالمواصفات التالیة

تكون فیها العالقات رسمیة ( ةظمات صورینتتطلب عملیات االتصال الجماهیري في العادة م- 

  .ذات بناء مركب )لیست شخصیةو 

  .تتجه وسائل االتصال الجماهیري الى جمهور عریض - 

ویتم انتشار تلك فرد تتم عملیات االتصال الجماهیري بشكل علني فالمضمون الذي تنقله متاح لكل  - 

  المضامین بشكل غیر منظم نسبیا و بصورة غیر رسمیة.

  یتمیز الجمهور في عملیة االتصال الجماهیري بأنه غیر متجانس من حیث التركیب. - 

تستطیع وسائل االتصال الجماهیري تحقیق االتصال في الوقت نفسه مع عدد كبیر من الناس  - 

  الذین یبعدون مكانیا عن المصدر ویكونون هم انفسهم متباعدین عن بعضهم البعض.

حیث  ي تكون العالقة بین المرسل والجمهور عالقة غیر شخصیة،في عملیات االتصال الجماهیر  - 

  لمتلقین.روفین بدورهم العام الذي یؤدونه من غیر المع، توجه الرسالة اللى جمهور من األشخاص

یكون الجمهور في عملیات االتصال الجماهیري عبارة عن كیان جمعي فرید بالنسبة للمجتمع  - 

  السمات المختلفة.الحدیث یتمیز بعدد من المالحم و 

   : فضال عن الخصائص السابقة رصید الجزاء عدة خصائص اخرى یمكن حصرها فیما یلي

تاج الرسالة االتصالیة المنظمة انمعقدة إلمداد و  ةیهیري الى مؤسسة اعالمیحتاج االتصال الجما- 

المدروسة والمؤثرة ،وهذا یتطلب عددا كبیرا من االشخاص من ذوي المهارات المختلفة الذي یعملون و 

برنامج اذاعي  إلنتاجالعمل ،فنحن مثال بحاجة الى عشرات او مئات االشخاص  إلتمامكفریق واحد 

  او تلفزیوني او فیلم سینمائي او صحیفة او مجلة.

لبه،ومن عیوبه انه ال یسهم للقائم باالتصال بمعرفة غواحد في ایسیر االتصال الجماهیري في اتجاه - 

ما اذا فهمت رسالته بشكل دقیق او لم تفهم ،كما ان المرسل والجمهور ال یعرفون بعضهم بعضا ألن 

  الجمهور في االتصال الجماهیري غیر متجانس.

البوابة كما یمكن ان تتعرض الرسالة االتصالیة الجماهیریة عرضة للرقابة من قبل الرقیب او حارس - 

  للتشویش كعدم وضوح الطباعة او رداءة البث االذاعي التلفزیوني.

تكون االستجابة او رد الفعل في االتصال الجماهیري ضعیفة ومتأخرة فعندما نقرأ مقاله في صحیفة - 

كثر من ونرید توجیه نقد لها او تصحیح او رد نقوم بارسال رسالة للمحرر بعد یوم او یومین او 

  .نشرها
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  :التكامل بین االتصال الشخصي و االتصال الجماهیري*

فقد تكون هذه العالقة تكاملیة  ،االتصال الجماهیريو هناك عالقة واضحة بین االتصال الشخصي    

وقد حدد خبراء وباحثو االتصال العالقة بین االتصال الشخصي واالتصال  وقد تكون تنافسیة،

  اتجاهین.الجماهیري في 

هذه  اي قناة من:بة على سؤال مفادهاحیث یحاول االج ،عالقة تنافسیةنها أیرى  : االتجاه االول*

  ؟ االتصال الشخصي ام االتصال الجماهیري؟ القنوات اكثر تأثیرا

منهما بخصائص معینة ینفرد بها  حیث یتمیز كل ،العالقة بینهما تكاملیةیرى ان  : االتجاه الثاني*

  الدمج بینهما تحقیق تفاعلیة االتصال.یرى في و 

وعلى هذا فاالتصال الشخصي قد یدعم او یعیق من تأثیر االتصال الجماهیري فیزید من فاعلیة     

كما قد یساعد على الرجوع مرة اخرى لوسیلة االتصال الجماهیریة للتعرف  ،الرسالة االعالمیة وتأثیرها

  .شات الشخصیة على معلومات اكثر یستفاد منها في المناق

  : مقارنة بین االتصال الشخصي و االتصال الجماهیري*

  االتصال الجماهیري  االتصال الشخصي  الخصائص االتصالیة

  اتجاه واحد  اتجاه او اكثر  اتجاه الرسالة االتصالیة

  مرتفعة  منخفضة  امكانیة الوصول الى جمهور كبیر

  منخفضة جدا  عالیة جدا  القدرة على التقاء الجمهور المستهدف

  منخفضة جدا  مرتفعة جدا  امكانیة التغلب على العوامل االنتقالیة

  قلیل جدا  كبیر جدا  مقدار رجع الصدى

  زیادة معرفة و االدراك  تغییر االتجاه السلوكي  التأثیر

  ضعیفة و منخفضة  عالیة  درجة الثقة

  

وظائف االتصال: -المحور الخامس   

واإلتصال أهمیة قصوى للدور الدي یلعبه اإلتصال في المجتمع، فرأى أولى أساتدة اإلعالم      

اإلتصال نسیجا للنمجتمع اإلنساني یرمته، وكلما تدفق اإلعالم بین شرایین هدا النسیج كلما  همبعض

،، المجتمع وقدرته على التنمیةةزادت فاعلی  

وطنه وقومیته في حین إهتم ورآى آخرون أن عملیة اإلتصال ترسخ شعور المواطن بإلنتماء إلى    

آخرون بالمعلومات واألفكار التي تحملها وسائل اإلتصال، والتي تعد العامل األساسي في زیادة 

 مجاالت المعرفة لدى الجماهیر.

وفي معظم الدراسات اإلعالمیة حتى بدایة الربع األخیر من القرن العشرین یحدد كثیر من      

والتفسیر أي تفسیر الخبر ها: اإلبالغ أي  نشر األخبار ثم الشرح الباحثین وظائف اإلتصال على أن
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قول حثم التسلیة ثم اإلقناع ثم اإلعالن، ومع إتساع والتعلیق علیه وابداء الراي فیه وحوله، ثم التثقیف 

ان هنا التعمیم لم یعد مالئما للعصر.فاالدراسات والبحوث اإلعالمیة   

تالف المجتمعات، وقد تكون مجتمعة في مجتمع ما، وقد لإلتصال عدة وظائف تختلف بإخ     

.یتحقق جلها أو بعضها حسب ظروف وطبیعته كل مجتمع  

طرق التفكیر في وظائف اإلتصال: - 1- 5  

: تساعد وسائل اإلعالم في تحقیق رغبات وٕاحتیاجات المجتمعیة  الوظائف الوظائف الفردیة مقابل*

المجتمع وثباته.األفراد وكدلك تساعد في إستقرار   

: هناك وظائف ترتبط بمحتوى وسائل اإلعالم وأخرى ترتبط وظائف المحتوى مقابل وظائف الوسیلة*

 بالوسیلة المستخدمة أو بظروف اإلستخدام ولیس المحتوى.

: الظاهرة في الوظائف الواضحة لوسائل اإلعالم مثل: األخبار وظائف ظاهرة مقابل وظائف كامنة*

أما الكامنة فهي الوظائف الخفیة التي یفكر فیها عدد قلیل من المتلقین. یه،والترفوالتعلیم   

: یحدث دلك سواء كان للمصدر أم للمتلقي، فقد یطور الوظائف المقصودة وغیر المقصودة*

.المصدر رسائل بقصد معین وتؤدي هده الرسائل وظائف مختلفة عما كان ینویه المصدر  

تمع:وظائف وسائل االعالم للمج -5-2  

كذلك فإن وسائل اإلعالم ال یمكن أن  اإلعالم،من الصعب أن نجد مجتمعا حدیثا بدون وسائل     

 تدار بكامل طاقتها بدون المجتمع الحدیث وفیما یلي بعض أراء الباحثین حول دلك:

مفهوم السویل للوظائف المجتمعیة:-1- 5-2  

: تعمل وسائل اإلعالم على تمریر القیم والتقالید إلى األجیال نقل التراث اإلجتماعي عبر األجیال -

التالیة ویكون مستحیال في حالة عدم قدرة وسائل اإلعالم على إیصال المعلومة بكفائة أو نقص مهارة 

-الخلل الوظیفي–اإلستقبال لدى الجمهور   

ویعتبر المراسل الخارجي : تستخدم كتحدیر مبكر لتوفیر المعرفة إلتخاد القرارات مراقبة البیئة -

 التابع لوسائل اإلعالم مراقبا للبیئة الداخلیة

: من خالل إیجاد الترابط بین أجزاء المجتمع تجاه البیئة ترابط أجزاء المجتمع في اإلستجابة للبیئة -

.المحیطة یؤدي إلى تطور الرأي العام  

: فهوم الزرسفلید ومیرتون للوظائف المجتمعیةم- 2- 5-2  

ویعني نشر المعلومات الخاصة بالوقائع التي تقع داخل المجتمع وخارجه.اإلعالم:   

وذلك بتدعیم الضبط االجتماعي من خالل المعاییر الخاصة بالتنشئة تحقیق التماسك للمجتمع: 

 االجتماعیة

وذلك من خالل التعبیر عن الثقافة السائدة والكشف عن الثقافات تحقیق التواصل االجتماعي: 

فرعیة ودعم القیم الشائعةال  
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وذلك من خالل تقدم التسلیة والقضاء على التوتر االجتماعي.الترفیه:  

.االزماتوذلك من خالل المساهمة في الحمالت االجتماعیة وبصفة خاصة في التعبئة:   

فهوم لیزلى مولر للوظائف المجتمعیة:م- 3- 5-2  

.ظیفة األخبار والتزود بالمعلومات ومراقبة البیئة*و   

.حسین نوعیة المعلومات وتوجیه الناس*ت  

 *الترفیه.

.لتنشئة اإلجتماعیة*ا  

.لتسویق*ا  

.یادة التغییر اإلجتماعي*ق  

.لق المثل اإلجتماعیة*ح  

.لرقابة على مصالح المجتمع و أهدافه*ا  

 *التعلیم.

تتم بطرق كثیرة ومختلفة بعضها مباشر دور وسائل اإلعالم في خدمة النظام السیاسي: - 5-3

  وبعضها غیر مباشر وذلك من خالل الوظائف األساسیة التالیة:

وذلك من خالل تقدم أساس المعرفة المشتركة لزیادة االنتماء للمجتمع تسهیل التماسك االجتماعي: *

 مما یقلل من فرص الصراع داخله

یب وذلك من خالل جعلهم یتكیفون مع األوضاع الجدیدة وأسالدمج السكان الجدد في المجتمع:*

 الحیاة الراهنة في المجتمع

ویتحقق ذلك عن طریق دراسة أنواع الترفیه الشعبیة في المجتمع حیث  تفسیر المجتمع لنفسه: *

 أنها أصبحت تعكس قیم المجتمع ومعتقداته.

وذلك من خالل ترسیخ األوضاع االقتصادیة القائمة والترویج لها والسعي  خدمة النظام االقتصادي:*

هاإلثبات فعالیت  

وذلك من خالل جعلهم یتكیفون مع األوضاع الجدیدة وأسالیب دمج السكان الجدد في المجتمع:*

 الحیاة الراهنة في المجتمع

:ظائف وسائل اإلعالم للفردو  -5-4  

  خالل:من  ،راقبة البیئة أو ألتماس المعلوماتم*

مخزون من البناء من خالل ما نتعرض إلیه في وسائل اإلعالم یتكون لدینا : توجیه سلوكنا-

.المعلوماتي  

.لكنه یجعلنا أقل قلقا وأكثر فهماما تنقله لنا وسائل اإلعالم حقیقي أو غیر حقیقي و توجیه فهمنا:  -  
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:طویر مفاهیمنا عن الذاتت*  

تطور النظر إلى أنفسنا بحیث نضع أنفسنا في مواقع األشخاص التي تعرضها : استكشاف الواقع - 

.-بالتوحد - یسمىوسائل اإلعالم وهو ما   

وذلك من خالل ما تمدنا به وسائل اإلعالم من نماذج إیجابیة وسلبیة.: عقد مقارنات وأضداد -   

وذلك من خالل ما تمدنا به وسائل اإلعالم من معلومات في مجال : المساعدة في تجوید مهنتنا - 

 تخصصنا وكیفیة تطویره

باألشیاء التي تتحدث عنها ونمارسها وتزودنا وذلك من خالل تزویدنا  :یسیر التفاعل االجتماعيت*

 بأرضیة مشتركة للمحادثات.

یستخدم بعض الناس وسائل اإلعالم كبدیل للتفاعل االجتماعي وذلك من  :دیل التفاعل االجتماعيب*

 خالل الشخصیات التي تعرضها والتفاعل معهم في حالة االلتقاء بهم وكأن هناك معرفة سابقة.

تساعد وسائل اإلعالم وذلك على مستوى األفراد في التحرر  :التحریر العاطفيمساعدة في ال*

العاطفي وٕاطالق العنان لالنفعاالت وحین النجد شي یمتعنا في المحتوى نحاول أن نستمتع بالوسیلة 

 وفي كثیر من الحاالت ترتبط متعة المحتوى بمتعة الوسیلة نفسها.

ل ما تقدمه وسائل اإلعالم تجعلنا نتناسى همومنا من خال :مساعدة في الهروب من التوترال*

 ومشاكلنا.

تؤدي وسیلة اإلعالم وظیفة التنظیم أو  :جاد طقوس یومیة تمنحنا اإلحساس بالنظام واألمنای*

 جدولة الحیاة الیومیة لبعض األفراد فهي تخلق عادات یحرص الفرد على المحافظة علیها.

  :وظائف اإلتصال فیما یليوٕاجماال لما سبق ذكره یمكن حصر 

: ذلك أن اإلتصال هو عملیة تفاعل إجتماعي تقوم بنقل المعلومات وتهدف /الوظیفة اإلجتماعیة1

إلى تغییر السلوك اإلنساني ، واإلتصال أدات فعالة في تكوین العالقات اإلنسانیة عن طریق تسهیل 

 یعادل المعلومات بین الناس.

یسهم اإلتصال على المستوى الدولي في التفاهم و السلم العالمي عن حیث / الوظیفة السیاسیة : 2

طریق الدبلوماسیة الواعیة ، كما یسهل محلیا عملیة اإلتصال بین الحاكم و المحكوم ویوطد العالقة 

 بین القائد وشعبه ، كما یساهم في تشكیل الرأي العام والرد على الدعایة المغرضة.

أن اإلتصال بمختلف أشكاله یزود أفراد المجتمع من خالل بعضهم ذلك / الوظیفة التثقیفیة: 3

 بأخبار ومعارف ومعلومات هدفها الزیادة من تضامن المجتمع بشتى مؤسساته.

حیث یسمح اإلتصال في نقل المعارف و العلوم والتراث من جیل إلى جیل / الوظیفة التعلیمیة: 4

 حماسیا عد على تواصل الخبرات في المجتمع.
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  : مجاالت وتخصصات البحث في علوم االعالم واالتصال: دسحور الساالم

واجهت علوم االعالم واالتصال خالل تطورها صعوبات كبیرة على مستوى استقاللیة موضوعاتها    

وبالرغم من  ،ن نظریاتها ذات العالقة بمعارفهاوتمكنها م ادواتها التحلیلیة الخاصة بها، حیازة ادواتها،

إال ان االهتمامات المتنوعة بوسائل االعالم ونشاطها العام داخل المجتمع جعلت  هذه الصعوبات

البحث في علوم االعالم واالتصال ممكنا بالصورة التي هو علیها الیوم وذلك بعد تحدید مجاله من 

  طرف الباحثین.

   : في الحقیقة ان ابحاث االعالم واالتصال تهتم اساسا ب      

معرفة تنظیم مؤسسات االعالم واالتصال واسالیب السیطرة االجتماعیة  ماهیري،دراسة االتصال الج - 

   .علیها

،وظیفتها وجمهورها ومسؤولیتها وطریقة تنظیم االجتماعي العام (المجتمع)مركز المؤسسة في ال - 

الوسائل قیامها بتلك المسؤولیات ودراسة طبیعة التأثیر والسبیل الى تحقیق فاعلیة االتصال واختیار 

  المالئمة و طبیعة كل وسیلة ونوع الجمهور المستقبل لها ومشكلة نقل المعاني

   : المالحظ ان التطور التاریخي لجمیع العلوم یكاد یكون نفسه فهو یمر بثالث مراحل رئیسیة هي

وهي التي تنتهي بالتوصل الى اتفاق عام على بعض  : المرحلة الفلسفیةتسمى و   المرحلة االولى*

المفاهیم والمبادئ االساسیة وبعض طرق واسالیب البحث اي ان التركیز فیها یكون منصبا على 

تحدید نواحي االهتمام االساسیة فیسود االهتمام بتكوین مفاهیم كلیة او افتراضات اساسیة كما یعاد 

  كن بواسطتها تجمیع المعلومات او الحقائق عن ذلك العلم.النظر في طرق واسالیب البحث التي یم

ا تجریب او التأكد من المفاهیم وهي التي یتم فیه : المرحلة التجریبیةهي  المرحلة الثانیة*

المعلومات النظریة التي تم االتفاق علیها في المرحلة السابقة وذلك باستعمال القیاس العلمي وهنا یتم و 

  ت الى الجزئیات والتفاصیل.االنتقال من التعمیما

وهي المرحلة التي یتم فیها الخروج بنظریات او اقتراحات جدیدة تؤدة مرة اخرى  : المرحلة الثالثة*

  الى تقدم األبحاث التجریبیة ویؤدي هذا التقدم في النهایة الى ظهور مشاكل اساسیة.

  )كیف تطورت االبحاث االعالمیة؟ (كیف ظهرت بحوث االعالم؟  - /6

في البدایة ال بد من االشارة الى ان علوم االعالم واالتصال واجهت في البدایة جملة من    

 : الصعوبات اخرت او باألحرى لم تعجل بظهورها ولعل ابرزها

علم النفس االرتباط الوثیق لعلوم االعالم واالتصال بالعلوم االجتماعیة االخرى كعلم االجتماع و  - 

العلم (علم االعالم واالتصال) كانوا ینتمون  هذاا یفسر ذلك هو ان رواد وم ،علم النفس االجتماعيو 

  الى العلوم السالفة الذكر.
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باإلضافة الى الغموض  التأخر في وضع نظریات خاصة بهذه العلوم (علوم االعالم واالتصال) - 

حد ذاتها وبین رده الخلط بین وظیفة االعالم واالتصال في مالنظري والمنهجي لبحوث االعالم والذي 

  الدور الذي یمكن ان تؤدیه بحوث االعالم في اطار الوظیفة االعالمیة او االتصالیة.

فالتطور الملحوظ لإلعالم في  النمو غیر المتوازن بین مفهوم االعالم واالتصال وبحوث االعالم، - 

به تقدم ملحوظ في السنوات االخیرة وازدیاد دوره واستخداماته الحیویة في مجاالت التنمیة لم یواك

  بحوث االعالم وعلى االخص من حیث النوعیة.

  : تعریف بحوث االعالم 6-1

ي االطار الموضوعي الذي ینظم كافة االنشطة ه :على انها سمیر محمد حسینیعرفها الدكتور      

والعملیات االعالمیة واالتصالیة وهي الجهود المنظمة  الدقیقة التي تستهدف توفیر المعلومات عن 

الجمهور الموجه الیه الرسالة االعالمیة وقنوات االتصال ووسائله والتي تستخدم كأساس  في اتخاذ 

تبدأ قبل بدء الجهود االعالمیة التصالیة كما أن مهمتها القرارات وتخطیط الجهود االعالمیة وا

كما تشمل خدماتها كافة العناصر الداخلة  ،شامالتستمر باستمرارها وتقیس فعالیتها قیاسا مرحلیا و و 

یرات المستهدفة بطریقة متوازنة في العملیة االتصالیة كالجمهور والوسائل والرسائل والمصادر والتأث

نها تعین مخططي االستراتیجیات االعالمیة في تحدید المداخالت االعالمیة وهكذا فإ ،متكافئةو 

دى مطابقتها لألهداف المحددة سلفا مما یسهم موفي التعرف  على المخرجات المتحققة و  ،الصحیحة

  كافة الجهود االعالمیة وتطویرها وتنمیتها باستمرار.

 : االعالمیة الى تحقیق العدید من االهداف منهایؤدي االستخدام الواعي المنتظم للبحوث       

   .المساهمة في دعم المعرفة االعالمیة و اثرائها - 

  .ترشید السیاسات االعالمیة - 

   رسم االستراتیجیات االعالمیة على اسس موضوعیة سلیمة..تأسیس عملیة اتخاذ القرارات و - 

  :  أنواع البحوث االعالمیة 6-2

  : مختلفة للبحوث االعالمیة نذكر فیها ما یليهناك انواع          

بحوث تستهدف توفیر معلومات وبیانات عن العوامل والمتغیرات المؤثرة في االعالم واالتصال / ا

هذه البحوث   ،بالجماهیر والكشف عن الدور االجتماعي والثقافي والتعلیمي والتربوي لإلعالم

والمجتمعیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة العامة  تستهدف الكشف والتعرف على المتغیرات البیئة

والمتغیرات من جهة والسیاسات  ،التي تؤثر في النشاط االعالمي والعالقات التركیبیة بین هذه العوامل

االعالمیة العامة التي تؤثر في النشاط االعالمي والعالقات التركیبیة بین هذه العوامل والمتغیرات من 

  العالمیة واالتصالیة واسالیب وطرائق تنفیذها من جهة اخرى.جهة والسیاسات ا

خصائصهم بحوث تستهدف التعرف على اتجاهات جمهور المستفیدین من الخدمات االعالمیة و  ب/

بحوث الرأي  : أنماط استفادتهم من هذه الوسائل ویشمل هذا النوع من البحوث المجاالت التالیةو 
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 ،تعرض للرسالة االعالمیة (القراءة،االستماعأنماط ال بحوث بحوث خصائص الجمهور، ،العام

  المشاهدة).

بحوث تستهدف التعرف على خصائص الوسائل االعالمیة والقائمین باالتصال واسالیب  ج/

عرف على نوع الوسیلة االعالمیة الممارسات االعالمیة،وتستهدف هذه البحوث الكشف او الت

  خصائصها بهدف تقسیمها.و 

   :تستهدف دراسة المواد االعالمیة وتحلیلها وتشمل نطاقین اساسیین همابحوث  د/

النطاق الخاص بالدراسات القبلیة التي تستهدف التعرف على حدى توافر معلومات معینة - 1     

  لدى الجماهیر. 

  بحوث تحلیل المضمون- 2     

وث التي تقیس التأثیرات التي وهي البح ،بحوث قیاس عائد الجهود االعالمیة و تقییم اثر االعالم ه/

تحققت نتیجة الجهود االعالمیة كمخرجات االتصالیة باعتبار ان غایة االعالم تتمثل في تحقیق 

  االهداف المحددة سلفا للبرنامج او لمجموعة البرامج االعالمیة

ع بحوث تستهدف تقییم اثر الجهود االعالمیة غیر المحلیة االقلیمیة والدولیة على االوضاو/ 

  االعالمیة الوطنیة في المجتمعات المختلفة.

  :العوامل الموضوعیة لظهور بحوث االعالم3- 6

 1ح ع والمتمثل في ظاهرة الدعایة وهذه االخیرة ظهرت بمعناها الحدیث منذ  : العامل السیاسيأ/   

السینما الرادیو خاصة في اوربا مع الحركة النازیة والفاشیة التي استعملت وسائل االعالم الصحافة 

كوسائل للممارسات الدعائیة من اجل التحكم ومراقبة االنظمة السیاسیة ولذلك ظهرت ألول مرة 

  .لدعائیةدراسات تحلیل المضمون كنتیجة للتخوف من المضامین ا

و هذا العامل  تعلق  : (االشكالیة الثقافیة ،االجتماعیة ،الحضاریة)  :العامل االجتماعي الثقافيب/ 

مضمون وسائل االعالم واالتصال التي كانت محل انتقاد النخبة على اعتبار انها ادت الى باساسا 

  البحوث التي تعني بدراسات التأثیر. زوهذا ما أدى الى برو  ،تدهور المستوى الثقافي

حیث سعت الوسائل الى معرفة جمهورها وهو ما  ،وارتبط اساسا بظاهرة االشهار :العامل التجاريج/ 

  ادى الى ظهور البحوث المتعلقة بالجمهور.

وهو مرتبط بالعوامل السابقة حیث تطورت أسالیب قیاس الرأي العام  :العامل العلمي االكادیميد/ 

لنتائج كما تم استحداث آالت إلیجاد ا ،الدراسات المسحیة و تحلیل المضمون ،االستفتاء :المتمثلة في

  وظهرت الدراسات االحصائیة وسبر اآلراء. ،بسرعة
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  *تطور االبحاث االعالمیة في و.م.أ 4- 6

ونظرا للتطور الهائل ألسالیب االنتاج واالبداع والتوزیع الكبیر للصحافة في  19ابتداء من القرن     

بحوث االعالم في و.م.أ فكیف تطورت هذه البحوث في هذا  محبدأت تظهر الى الوجود مال ،و.م.أ

  البلد؟

المتتبع لتطور االبحاث االعالمیة في و.م.أ یجد أنها رغم حداثة عهدها مرت بنفس المراحل التي    

  ذكرناها فیم یتعلق بالتطور التاریخي للعلوم.

الصحافة وكانت تؤرخ  للصحف  ركزت على تاریخ ):المرحلة الفلسفیة(لهذه األبحاث  فالمرحلة األولى

كذلك ركزت تلك االبحاث على  شخصیات صحفیة قامت بإصدار وتحریر تلك الصحف،لكانعكاس 

حریة الصحافة،حریة التعبیر،حق االفراد في نشر أرائهم دور الصحافة في  :مفاهیم فلسفیة مثل

  المجتمع.

ي تعتمد على تسجیل انطباعات وقد ركزت هذه المرحلة على الدراسات الوصفیة الكیفیة الت    

وتفسیراته الذاتیة للحقائق العلمیة التي یدرسها (اي ان الباحثین في هذه المرحلة  الشخصیة الباحث

  اعتمدوا على الحدس والتخمین).

فقط ظهرت فیها االبحاث التجریبیة والمیدانیة الكمیة فقد قامت الدراسات  :المرحلة الثانیةاما     

االعالمیة في هذه المرحلة اساسا على االبحاث التجریبیة الكمیة. وهي دراسات موضوعیة یستبعد 

فیها الباحث بقدر االمكان تحیزا ته الذاتیة ویحاول ان یستخدم اسالیب  قیاس موضوعیة للوصول الى 

  على تكوین نظریة. عدوفي المرحلة االخیرة تم تقییم النتائج الكمیة ووضعها في اطار یسا ،النتائج

 : وحتى تستطیع ان تفهم تطور الدراسات االعالمیة اكثر نتفحص ذلك التطور عن قرب  

ارتبطت فیها االبحاث االعالمیة باألبحاث االنسانیة  : (المرحلة الفلسفیة) االتجاه النظري الفلسفي/1

وقد اقترنت هذه المرحلة بظهور الخطابة (منذ العصر االغریقي مع ارسطو وكتابة فن  ،واالجتماعیة

البالغة) وایضا الطباعة (این ظهر مصطلح االتصال الجماهیري الذي اقترن بظهور وسائل االعالم 

ة مع الثورة الفرنسیة واالمریكیة ظهور الصحف ودورها في توجیه الجماهیریة) نشراالفكار التحرری

                                                           
مصدر  20السبب في اھتمامنا بتطور البحوث االعالمیة في امریكا ھو ان ھذه االخیرة اصبحت في النصف الثاني من القرن  *

 .االعالمیةلإلشعاع الفكري و العلمي في مجال الدراسات 
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في هذه المرحلة الطابع التاریخي والفلسفي معتمدة  *الرأي العام وقد غلب على البحوث االعالمیة

( حیث بدأ االهتمام 20على الحدس والتخمین،"وقد كانت في جوهرها ابحاث كیفیة" فمع مطلع القرن 

"الرأي  تارد جابرییلمیة). ظهرت بعض الكتب عن الرأي العام كان اهم كتاب اكثر باألبحاث االعال

سنة  في مجال السیاسة" الطبیعة البشریة" جراهام والسوكتاب  ،1901العام" الذي ظهر سنة 

تموا بدراسة هوبعض الكتب التي قدمها علماء االجتماع وعلم النفس االجتماعي الذین ا ،1909

ه الدراسات صلة وثیقة باإلعالم وقد كان لهذ اعیة وسلوك الفرد والجماعة،اسالیب السیطرة االجتم

تأثیره ومن بین الكتب التي ظهرت في تلك المرحلة وتناولت دور الجماعات المنظمة في عملیة و 

والذي اهتم بما اصبح یعرف  1908" الذي صدر سنة عملیة التحكمعنوانه " بننليكتاب  ،اتخاذ القرار

  بجماعات الضغط وعالقتهم بالرأي العام والسیاسة.

الدعایة و لم تكن هناك دراسات كافیة عن الصحافة والرأي العام  1920والمالحظ انه حتى سنة     

یر على العقول عن طریق الدعایة فرصة للدول الكبرى وبخاصة بریطانیا التأث 1ح ع فقد كانت 

مام بدراسة االعالم بشكل لم یسبق له نظیر فقد لفتت الحرب انظار الباحثین الى ابعاد ازداد االهتو 

  وازداد االهتمام بوسائل االتصال واسالیب التأثیر على الرأي العام. ،جدیدة للدعایة

تعد نقطة التحول والبدایة الحقیقیة  1930- 1920وانطالقا من هنا یمكننا القول ان الفترة ما بین    

 :ظهرت عدة مؤلفات لباحثین امثال 1ح ع لتطبیق مناهج البحث التجریبیة على دراسة االعالم فبعد 

 ادجار،كمیل ستوارت،شوتمان، هانزثیم،جورج دیمرشیل،ورفنشنج بر ،السویل دهارول،جورح كریل

  (كانت غالبیة هذه الدراسات وصفیة وكیفیة). وولتر لیبمان،شترن

ایضا االسس العامة التي یقوم و كما ازداد االهتمام بوسائل االتصال الجدیدة مثل السینما والرادیو     

ث المیدانیة لدراسة المستهلكین وشهدت فترة العشرینیات بدایة تطبیق اسالیب البح ،علیها االعالن

 literraryصاء الذي قامت به مجلةقاالست(ت واستفتاء الرأي العام اهتمامات قراءة الصحف والمجالو 

digest ( حول الرأي العام والذي عرف باسمstraw vote  صوت له سیلمعرفة المرشح الذي

  الجمهور.

اختراع  ،طرق اعداد االستفتاء والدراسات التجریبیة تطورت في تلك الفترة اسالیب القیاس الحدیثة،    

وتلخیص كمیات هائلة من المعلومات ازدیاد االهتمام بالدراسات  ،راج النتائج بسرعةخبعض اآلالت إل

في  ستوارت رایسو ،علم النفس ثرستون لویس :االحصائیة الكمیة مع مجموعة من الباحثین مثل

  .مجال االحصاء والسیاسة

                                                           
 
تطورت االبحاث االعالمیة في ھذه المرحلة االولى في ظل انتشار بعض المظاھر مثل انتشار الحریات السیاسیة و *

 ...التعلیم المجاني و وسائل االعالم ،انتشار الدیمقراطیة ،الثورة الصناعیة
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على الدراسات  20من الغرض السابق یتبین لنا ان االهتمام كان مركزا حتى العشرینیات من القرن  

الوصفیة النظریة التي تعتمد على الحدس والتصور الفكري للباحثین ولكن مع بدایة العشرینیات 

  ظهرت محاوالت اولیة لتطبیق اسالیب البحث التجریبیة والمیدانیة في المجاالت االعالمیة.

  ):المرحلة التجریبیة(تطبیق أسالیب البحث الحدیثة في مجال االتصال /2

  ".شهدت االربعینیات توازنا بین االبحاث الكمیة واالبحاث الكیفیة في الوالیات المتحدة األمریكیة"'   

 20ازداد االهتمام بتطبیق مناهج البحث الحدیثة في مجال االعالم منذ الثالثینیات من القرن  

 : ألسباب عدیدة منها

وطبعا هذا االهتمام دفع  بظاهرة الدعایة، 2و  1ازدیاد اهتمام الحكومات والدول خالل الحربین *

الباحثین الى دراسة اسالیب التأثیر في الرأي العام وایضا ادى ذلك االهتمام الى تطبیق مناهج البحث 

الزراعة مثال وعلماء االعالم الریفي بإجراء  الحدیثة على نطاق واسع لقیاس التأثیر هذا ما ادى بوزارة

دراسات خاصة على انماط تبني االفكار الجدیدة والمنتجات الجدیدة بین الجماعات القرویة باإلضافة 

  الى اجراء دراسات حول التسویق واالشهار.

قلق المصلحین االجتماعیین والمشرعین من تأثیر احتكار وسائل االعالم وتركزها في ید اقلیة معینة *

خاصة في (في  المجتمع وهو ما ادى الى ظهور االبحاث التي عنیت بظاهرة االحتكار االعالمي 

  )و.م.ا

االخرى للحصول  المنافسة الشدیدة بین وسائل االعالم خاصة الرادیو والتلفزیون ووسائل االعالم*

وطبعا هذا كان من اهم االسباب في ازدیاد االهتمام بتطبیق اسالیب  ،على اكبر دخل من االشهار

  البحث العلمیة الحدیثة.

ادى االهتمام بدراسة التأثیر السیاسي لوسائل االعالم وبشكل خاص اثناء الحمالت االنتخابیة الى *

التصال الشخصي في المجتمعات المتقدمة كما اوضح اكتشاف حقائق جدیدة عن الدور الذي یلغیه ا

كذلك اجریت دراسات على االشاعة اهمیة الدور الذي تلعبه الجماعة في التأثیر على اعضائها 

مركز الدراسات االجتماعیة التطبیقیة :خصائص وسائل االعالم وتولت الهیئات االكادیمیة مثلو 

مسؤولیة اجراء  ىیل وستانفورد والینو الفي جامعة بجامعة كولومبیا ومؤسسات االبحاث االعالمیة 

  تلك االبحاث و تطورها.

من االمور التي ظهرت في الخمسینات هو التلفزیون وایضا تعاون الهیئات االكادیمیة والمعاهد *

حینما قام معهد الصحافة الدولي  1953-1952وقد تحقق ذلك سنة  ،العلمیة في اجراء االبحاث

بتمویل دراسة عن طبیعة االخبار الخارجیة في عینة من صحف و.م.أ  وبعض الدول  ipiخ یبزیور 

  االوربیة والهند.

واذا قمنا باستعراض الدراسات االعالمیة التي اجریت في و.م.ا نجد انها تلفت االنتباه الى      

  : بعض الحقائق الهامة منها
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بات على مشاكل مباشرة اي تعمل على كانت اغلب االبحاث االعالمیة تسعى للوصول الى اجا /1

والسبب في ذلك راجع الى تأثیر ممولي هذه االبحاث  ،دراسة تأثیر االتصال على المدى القصیر

الذي كان اغلبهم من المعنیین المهتمین بمعرفة مدى فاعلیة الوسیلة او الرسالة االعالمیة على المدى 

  القصیر.

كان بمثابة عائق منع دراسة العدید من مشاكل االتصال  تعقد الظواهر االعالمیة واالتصالیة /2

  باعتبار هذا االخیرة عملیة تجمیع للعدید من العملیات االجتماعیة النفسیة السیاسیة.

االبحاث االعالمیة في و.م.أ جمعت عن دراسة التأثیر التراكمي للتعرض لوسائل االعالم لصعوبة  /3

  لغ مالیة باهضة.دراسة هذا التأثیر و احتیاجه الى مبا

  لم تعمل تلك االبحاث على وضع نظریة قائمة بذاتها حول كل بحث یتم اجراؤه. /4

  : أهم الباحثین و اتجاهاتهم في و.م.أ -

 ،كورت لوین،بول الزار سفیلد، هارولد السویل :یرجع الفضل الى مجموعة من المفكرین من امثال   

وذلك لمساهمتهم البناءة في وضع  ،واالتصال في و.م.أفي تطویر ابحاث االعالم  ،كارل هوفالند

ة فهم دینامیكیة عملیة االتصال فقد ساهموا بأبحاثهم في زیاد ،االسس الحدیثة لنظریات االتصال

  التأثیر الشخصي...و 

  :اإلتجاه السیاسي لالبحاث االعالمیة*

  .الذي اهتم باستخدام تحلیل المضمون كطریقة للقیاس هارولد السویلیمثله الباحث    

  وان كان من علماء السیاسة فهو یعتبر من اهم منظري علوم االعالم واالتصال.  

أولى السویل الذي تدرب بجامعة شیكاغو وكان محاضرا بها اهتماما كبیرا ومركزیا بالمسائل    

یعتبر كتابه الذي ألفه سنة و المتعلقة بالدعایة والرأي العام واالنتخابات وموضوعات الشأن العام، 

راءة لحرب من المؤلفات االولى التي قدمت ق ،بتقنیات الدعایة خالل الحرب العالمیةوالموسوم  1927

ان  السویلواستخلصت الكثیر من دروسها حیث رأى  ،الموصوفة بالحرب الشاملة 1914-1918

الدعایة تتناغم مع الدیمقراطیة وذلك ان الدعایة تمثل حسبه الوسیلة الوحیدة في خلق االنتماء والوالء 

الم معتبرة ایاها ادوات وقد كرست هذه الرؤیة االستخدامیة القوة الهائلة لوسائل االع ،لدى الجماهیر

  في تدویر وتوزیع الرموز المؤثرة.

وقد صاغ السویل مصطلح االبر المحذرة لالشارة الى التأثیرات المباشرة والجماعیة لوسائل    

هذه الفرضیة المحوریة التي مهدت لظهور نظریة الرصاصة السحریة  ،االعالم على الجمهور المشتت

  او نظریة التأثیر المباشر.

تحلیل السیر  1920 علم النفس المرضي والسیاسة :وقد تناولت دراسته الثانیة التي حملت عنوان    

حیث قدم تأویالت لسلوكیاتهم معتمدا في ذلك على درجة مواقفهم  ،قادة المصلحین والثوریینللالذاتیة 

فقد شكلت بتعددیة ظواهرها مختبرا كبیرا لالسویل لدراسة  20اما ثالثینیات القرن  ،الثوریة من أبائهم
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السیاسة العالمیة وفقدان االمن  :اقترح السویل في بحثه 1935وفي سنة  ،الدعایة السیاسیة

دراسة محتوى وسائل االعالم دراسة منتظمة وبناء مؤشرات عامة بهدف استخالص من  ،الشخصي

لعالم بمعنى العناصر التي تشكل البیئة الرمزیة العالمیة توجهات أوما أطلق علیه تسمیة اهتمامات ا

 1941-1940 وبالتالي امكانیة بناء سیاسات عملیة وقد نجح جزئیا في تحقیق هذا المشروع سنتي

  عندما تم تكلیفه بتنظیم قسم دراسة االتصال زمن الحرب بمكتبة الكونغرس.

انها الصیاغة التي خلقت شهرة السویل والتي تبدو  وبأي أثر؟ بأي وسیلة؟ لمن؟ ماذا؟ یقول من؟-

الى تزوید السوسیولوجیا الوظیفیة  1948لقد توصل السویل سنة  ،من الغموض ةللوهلة األولى خالی

تجاوز مجموعة من دراسات الحالة سنوات عدیدة ال تلبعد ان ظلت  يلوسائل االعالم باطار مفاهیم

 ،تحلیل المحتوى ،تحلیل التحكم والرقابة :استخراج الفروع التالیةعند ترجمتها الى اقسام بحثیة یمكن و 

   ،دراسة التأثیرات ،دراسة الجمهور ،تحلیل وسائل االعالم او الحوامل

  :ویرى السویل ان عملیة االتصال ترمي الى تحقیق ثالث وظائف رئیسیة     

یهدد او یخل بنظام القیم  مراقبة البیئة او حراسة المحیط من خالل الكشف عن كل ما یمكن ان- 

  لمجموعة ما او العناصر التي تشكلها.

  ربط مجموع االجزاء المشكلة للمجتمع ما النتاج استجابة تجاه المحیط- 

  نقل التراث االجتماعي- 

دانییل  :دراسة االتصال السیاسي مثل الى جاء بعد السویل مجموعة من علماء السیاسة وسعوا     

وكارل  اثیل دوسوالبول مثل: مة االتصال في الدول النامیة واإلعالم الدوليلوشبان باي،وأنظنر، لر 

  .دویتش

  :االتجاه النفسي االجتماعي لالبحاث االعالمیة*

،و قد ترك كارل هوفالند،كورت لوین ،بول الزار سفیلد : ونجد من الرواد االوائل في هذا المجال   

في  هوفالند،وعلى مناهج  البحث وموضوعاتها ،المجالكل واحد من هؤالء الثالثة بصماته في هذا 

للتكنولوجیا  یتسساساشو م معهدعلى عملیة االقناع . لوین في جامعة ایوا و  بتجاربه ییلجامعة 

في ابحاثه حول العالقة بین التأثیر ل الزارسفیلد وبو ،على الجماعات واالدوار االجتماعیة بهبتجار 

  ركز االبحاث في جامعة كولومبیا.مبالشخصي وتأثیر وسائل االعالم 

  :1901/1976بول فیلیكس الزارسفیلد /1

م ببحث اق ،ودرس فیها في بدایة الثالثینیات من القرن الماضي 1901ولد في النمسا في عام    

اعتمد فیها على دراسة المسارات  ،تهالینمر سوسیولوجي حول ظاهرة البطالة في القریة النمساویة 

  الحیاتیة لالفراد في القریة اضافة الى استعانته بالمالحظة بالمشاركة.

عن تقالید االلتزام  الزارسفیلداالمریكي ابتعد  منفاههاجر الى و.م.أ وفي  1935وفي العام      

قد التصورات الذرائعیة اذ انت شیكاغودرسة ماالجتماعي التي كرسها خالل الثالثینیات معظم مفكري 
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حول وسائل االعالم  بارك وروبرت ازراورتون كولي هالبراغماتیة لكثیر من المفكرین امثال تشارلز 

والذین كانوا یرون في هذه الوسائط رافعات اساسیة حدیثة لخروج المجتمع من االزمة وتوجیهه وجهة 

  دیمقراطیة.

سوسیولوجیا وسائل االعالم فهي قلیلة مقارنة بماماته اما اهت ،كولومبیادرس الزارسفیلد بجامعة     

مكتب البحوث االجتماعیة التطبیقیة  1941الزارسفیلد سنة  ساس وقد ،میرتونببعض زمالئه امثال 

وقد كلف هذا الطبیب النفسي النمساوي القریب من مدرسة فیینا الذي یملك اهلیة  ،لجامعة كولومبیا

هذا المشروع البحثي  برنستونبادارة مشروع اذاعة  1938عالیة في مجال البحوث التطبیقیة سنة 

 فرانك CBSاالداري الذي انجزه بناء على طلب الطبیب النفسي مدیر البحوث في الشبكة االذاعیة 

عهدا جدیدا  قدماوبالتعاون معا   ،اصبح في عهد التلفزیون رئیس مجلس ادارة الشبكةلذي ا ستانتون

او  محلل البرامجوقد نتج عن هذا التعاون بین الرجلین ظهور  ،من الدراسات الكمیة عن الجمهور

النفور ردات فعل الجمهور من حیث الذوق و الذي یقوم بتسجیل  ،الجمهور اذواقجهاز التعرف على 

او  ،في یده الیمنى للتعبیر عن رضاه زر اخضراذ یقوم المشاهد سواء بالضغط على  ،لالمباالةوا

اما عدم الضغط على اي  ،في بدء السیرى للتعبیر عن عدم استجابته للبرنامج زر احمرالضغط على 

وترتبط هذه االزرار بجهاز تسجیلي حیث تقوم مؤشرات  ،عن موقف الالمباالة من الزرین فیعبر

بتسجیل حركات الصعود والنزول على حامل  ورقي دوار تعبر عن ردود افعال المستمعین هذه االلیة 

الخاصة باالذاعة سرعان ما تم نقلها وتبنیها من قبل  محلل الزارسفیلد سانتونالتي اطلق علیها 

  ر السینما.المتخصصین بقیاس ردات افعال جمهو 

ان مشروع المنهجیة االمبریقیة لالزارسفیلد الذي تغلب علیه االستطالعات المتكررة على عینة واحدة  : مالحظة

من االفراد لدراسة تأثیرات وسائل االعالم محكوم بنزعة كبیرة تهدف الى استحداث صیغة ریاضیة للوقائع 

راها الزارسفیلد في النسما عندما كان قریبا من االفكار االجتماعیة فهو یتباین مع الدراسات السابقة التي اج

  االستدراكیة

ظیفیة لوسائل و حددت السوسیولوجیا ال 20في االربعینیات والخمسینیات من القرن الماضي     

االعالم مسألة التجدید في اكتشاف عناصر وسیطة بین نقطة البدء ونقطة النهایة في سیرورة 

حول التأثیر المباشر غیر المكیف حسب  سویلاللفي المبدأ االلي  فقد اعادت النظر ،االتصال

وقد شكل  ،مجتمع الجماهیريللالوضعیات وبالتالي التدلیل السطحي على التأثیر الجمعي الحشدي 

بحثان رائدان اساسا لظهور هذه النظریة الجدیدة حول العناصر والمتغیرات الوسیطة تمثلت الدراسة 

 برناردوزمیاله  الزارسفیلدمن طرف  1944التي نشرت في العام  اختیار الشعبدراسة  :االولى في

وهي  ، PANEL البانلوقد اعتمد ثالثتهم في المیدان االنتخابي على تقنیة  ،هازل غوديو ونسبرل

نموذج من تقنیات البحث تخضع فیه عینة من االشخاص لمقابالت متكررة لفترة زمنیة معینة في 

  المتتابعة في اتخاذ القرار و هو في طور التشكل والتخلف.دراسته للخطوات 
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 600وقد كان دافعهم االساسي في عملیة البحث هو قیاس تأثیر وسائل االعالم على حوالي    

 1940و.م.ا خالل الحملة االنتخابیة الرئاسیة التي جرت سنة باري بوالیة اواهیو  ERIمدینة بناخب 

  .یلكيبین روزفلت وو 

 :تحت عنوان كاتز الیهووتلمیذه  الزارسفیلدوكتبها  ،1955 سنة الدراسة الثانیة فقد  ظهرتاما    

وقد اعتمد على معطیات  ،التأثیر الشخصي الدور الذي یلعبه االفراد في تدفق وسائل االتصال

  .بدراسة دیكاتورمیدانیة تعود الى عشر سنوات سابقة وسمیت هذه الدراسة 

  :CARL Hovland  كارل هوفالند/2

تبنى مسلمات هارولد السویل  1961وتوفي عام  1913باحث في علم النفس االجتماعي ولد سنة    

خاصة ، Yaleعرف هذا الباحث بجامعة یال  ،ذات النزعة السلوكیة اهتم بمسائل االتصال واالقناع

وقد انصب اهتمامه  ،التجریبیة التي انجزها حول مسألة االقناع خالل الحرب العالمیة الثانیة هبدراسات

وقد هدفت هذه الدراسات  ،وتفكیره بالدرجة االولى على دراسة كیفیة تشكیل المواقف والیات االقناع

ة عندما جند التي شارك فیها الجنود االمریكیون المتواجدون على جبهات المحیط الهادي واوربا خاص

حیث الحق بقسم االبحاث االعالمیة الى قیاس فاعلیة بعض  ،للعمل في الجیش االمریكي 1942سنة 

باالتصال وتغییر االتجاهات  هوفالندومنذ ذلك الحین ازداد اهتمام  ،افالم الدعایة لدول التحالف

 من اجل اقناع :ؤل التاليحیث قام بدراسة میدانیة على الجنود االمریكیین بهاجس االجابة على التسا

 الطرح ضالجنود بفكرة الحرب هل من االفضل تقدیم المبررات المؤیدة للحرب فقط ام تقدیم نقی

وقد كان اسلوب  ،فرانك كابراللمخرج  ؟حاربنلماذا ؟. وذلك من خالل سلسلة االفالم الرافض ایضا

  في القیاس دقیقا وقائما على التجربة. هوفالند

 ،2عوقد ادت هذه الدراسات المخبریة الى ظهور مجموعة كبیرة من االبحاث بعد الحرب     

وذلك من خالل اجراء مجموعة كبیرة ،تمحورت حول افضل السبل لتحسین فاعلیة االقناع الجماهیري

من االبحاث والتجارب تراوحت بین صورة القائم باالتصال وطبیعة المحتوى والدراسات المسحیة 

وقد نتج عنها قائمة ضخمة تضمنت وصفات مفصلة موجهة لخدمة المقنع الجید والرسائل ،للجمهور

  االقناعیة الفاعلة.

تأثیر القائم باالتصال الذي یؤمن  :فلقد درس مثال ،كما قام هوفالند ببناء علم جدید للبالغة    

االتصال لترویجه او الجمهور بصدقه او الذي یتمتع بنفوذ وتأثیر عرض الجانب الذي یسعى القائم ب

قورنت بالرسائل  ما وتأثیر الرسائل التي تثیر خوفا شدیدا اذا ،عرض الجانبین المؤید والمعارض معا

  التي تثیر خوفا معتدال او بسیطا وطرق او وسائل تحصین الجماهیر ضد الدعابة.

  :من اهم اهتمامته

Experiments on man communication 1949 

Communication persuasion 1953 
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   kurt Lewin كورت لوین/3

درس ، 1947وتوفي سنة  1890ولد في النمسا عام  صاحب نظریة حارس البوابة االعالمیة،  

 ،او م الى  )1930(تخصص علم النفس قبل ان یهاجر في اوائل الثالثینیات من القرن العشرین 

والذي اسس سنة MIT  ومعهد ماساشوتیش للتكنولوجیا  IOWA ایواوكان له تأثیر كبیر على جامعة 

 IOWAمركز ابحاث دینامیكیة الجماعة وذلك بعد ان درس اكثر من عشر سنوات بجامعة ایوا  1945

بعمله الواسع العمیق وبتجاربه وكذا  لوینحیث اشرف على ادارة مركز ابحاث رفاه الطفولة وقد تمیز 

  .قدرته الكبیرة على البحث

اتبعه في السنة التي  ،نظریة دینامیكیة للشخصیة :كتابا حمل عنوان 1935نشر لوین سنة      

  .مبادئ علم النفس الطوبولوجي :بكتاب 1936تلتها 

ظاهرة قادة الرأي وردات افعال االعضاء على و من الجماعة ضاهتم لوین بالیات اتخاذ القرار     

فجماعة التواصل الواجهي یمكن ان تكون العائلة  ،عددةالرسائل التي یتم بثها حسب انماط تواصلیة مت

او العائالت او صفا من التالمیذ او نادیا للشباب او مجموعة عمل او مجموعات العاملین في مشفى 

للوین الفرصة لتجریب قوانینه حول سلوك الجماعة ازاء مسألة التعبئة  2ح ع  تاو مصنع و قد اتاح

اذ تركز الجهد البحثي لعالم النفس  ،وذلك ضمن اقتصاد یتمیز بالندرةالعامة حول المجمهود الحربي 

في وضع استراتیجیات اقناعیة بهدف تغییر مواقف ربات البیوت بخصوص االنظمة الغذائیة وقد 

تجلت خالل هذه التجارب فكرة حارس البوابة او المتحكم في تدفق المعلومات باعتبارها وظیفة یقوم 

  الرسمیین.بها قادة الرأي غیر 

نجد  ،هوفالند، لوین الزارسفیلد، والواقع اننا حینما نفحص انتاج هؤالء الرواد االربعة السویل،     

  .انهم استخدموا االتصال كوسیلة للوصول الى نتائج تخدم اهتماماتهم االساسیة

الى مجاالت اولئك الرواد االربعة مجاالت فرعیة  ونلسبرنارد بر وقد اضاف الباحث االمریكي   

 : اخرى للبحث هي

 1943ویتمثل في تقریر لجنة حریة الصحافة االمریكیة التي شكلت سنة  : المجال االصالحي*

ویهتم هذا االتجاه بتنظیم وسائل االتصال وتكوینها وأسالیب السیطرة علیها  1947قدمت تقریرها سنة و 

  كما یهتم بشكل خاص بالمسؤولیة االجتماعیة لإلعالم.

ریخ لحیاة أكما یظهر في التس ینهارولد او مانیسدفید ر وتتمثل في دراسات  : المجال التاریخي*

التي اعتمدت أرنولد هاوسر و فرانك لوترموت :القائمین باالتصال ووسائل االعالم وتعتبر مؤلفات

  على السرد والسیر الشخصیة من المساهمات االساسیة في هذا المجال.

ویتمثل في نشاط معاهد الصحافة ومراكز االبحاث االعالمیة وبعض االساتذة  : المجال الصحفي*

ویهتم هذا االتجاه بنواحي السیطرة على وسائل االتصال  ،رامشولبر و  ریموند نیكسونو كیسي :امثال
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وخصائص القائم باالتصال واهتمامات قراءة الصحف ومسؤولیة االعالم في المجتمع وغیر ذلك من 

  االهتمامات العملیة المشتركة.

ویحاول الباحثون في هذا المجال تطبیق نظریة  : المجال الذي یدرس فلسفة اللغة والمعاني*

  المعلومات على االتصال البشري.

الرواد في هذا المجال هم اصال  : المجال الذي یدرس دور االعالم في نشر االفكار المستحدثة*

  .شومیكرو روجرز :من المهتمین بمجال الزراعة ونشر االفكار المستحدثة مثل

  النظام اإلعالمي وعالقته بالسلطة السیاسیة (المفهوم واألنواع) : السابع:المحور 

  عالقة السلطة السیاسیة بوسائل االعالم:-7-1 

تطرح اشكالیة عالقة السلطة السیاسیة بوسائل االعالم في كل دول العالم بحكم طبیعة بنیة      

اس انتاج المعرفة، فممارسة المؤسسة السلطویة التي تقوم اساسا على ممارسة السلطة ولیس على أس

، وطبیعة العالقة بین العنصرین السلطة كفعل یحدد لنا عنصرین: عنصر حاكم وعنصر محكوم

السابقین هي التي تحدد میكانیزمات التحكم في وسائل االعالم الن أي سلطة التستطیع ان تستمر 

  یقة وفي كل األزمان.. بدون معرفة وبدون معلومات، فقد ترابطت السلطة مع المعرفة بصورة وث

، نظم االعالم المقارنةفي كتابهما الموسوم ب: انجروفر شودري و جون مارتنویالحظ كل من     

:هو االفكار التي تقوم وسائل االولأن أغلب الدول ... لم تكن لتلتفت لوسائل االعالم لوال امران، 

هو أن الدولة لدیها بعض االفكار الخاصة بها والتي ترغب في أن  الثانياالتصال ذاتها بنشرها، و

  تجعل الناس یلتفون حولها.

وفي واقع االمر وبخصوص العالقة بین وسائل االعالم والنظام السیاسي فان طبیعة هذه العالقة   

  تتحدد بطبیعة المجتمع قید الدراسة وهي تختلف من بلد الخر.

: ...في نظام حكم ما یطورون اسالیب منمطة لتوزیع  ي كوترين مار وجوفي هذا السیاق یقول 

المعلومات كما هو الحال بالنسبة لتوزیع السلع االخرى، وهذه األسالیب المنمطة لتدفق المعلومات 

تتفاعل في عدة نقاط مع انماط السلطة والمرتبة االجتماعیة وقیم اخرى لتشكل نسقا،أي أن تنویعات 

  ن مصحوبة بتنویعات محددة ومتسقة مع االخرى..تاسیسیة في احداها تكو 

  نموذجا لنوع النظم االقتصادیة التي قد تسیر مجتمعا ما على النحو التالي: دانییل لرنرویعطینا     

  نظام االتصال في المجتمع:

  النظام الشفوي  نظام وسائل االعالم

  شفوي (من نقطة الى نقطة)  وسیلة، وسائل اعالمیة(اذاعة مثال)

  جماعات اولیة ( متجانسة )  جمهور، حشد من الجمهور(غیر متجانس)

  تسلسل هرمي (رتبة اجتماعیة)  مصدر،احترافي (مهارات)

  وجهة نظر  مضمون (وصفي)
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:( تفترض أن السیطرة على المعلومات ستؤدي الى  ونستطیع من خالل ماسبق تأیید النظرة التي    

النقل ن:( أ -جیهان احمد رشتي ترى–وفي المجال نفسه تقریبا ضمان بقاء النظام االجتماعي)، 

  .الفوري للمعلومات یشكل مركز ثقل مضاد للسلطة القائمة)

وبالتامل في بنیة السلطة نصل الى ان تلك البنیة تقتضي الهیمنة على االتصال ووسائل االعالم    

  من اجل االستمراریة.

یمیة وحتى االقتصادیة لها دورها الكبیر في تحدید عالقة ان اختالف االنظمة االجتماعیة والق    

السلطة بوسائل االعالم، فهذه االخیرة تشكل سلطة رابعة في البلدان التي تقوم على النظام 

الدیمقراطي، بینما هي في البلدان النامیة أو البلدان التي لم ترق بعد الى الممارسة الدیمقراطیة تابعة 

  للسلطة السیاسیة. 

هذا ورغم التباین في حدة عالقة السلطة بوسائل االعالم في الدول المتقدمة والدول السائرة في     

تستعملها الدول للتحكم في وسائل االعالم  - تكاد تكون مشتركة–طریق النمو فان هناك میكانیزمات 

  وغیرها فیما یلي : المیكانیزم التشریعي، المیكانیزم المالي، میكانیزم الرقابة.

  المیكانیزم التشریعي:* 

التي  اذا كانت السلطة هي التي تحكم فهي التي تسن القوانین (قوانین االعالم، الدساتیر..)      

تسیربموجبها وسائل االعالم، وهنا تصبح الرسالة االعالمیة مقننة تخضع في حركیتها االجتماعیة 

التي تتبدل وتتغیر في حین تبقى  تهلقوانین ولوائح ال تأخذ بعین االعتبار مصلحة الجمهور وحاجا

  مصالح السلطة ووجودها محفوظین بتلك القوانین واللوائح.

ان كل سلطة سیاسیة تضع قوانین تحكم المؤسسات االعالمیة تعلم مسبقا انها ال تحترم تلك     

 مارتن جونالقوانین في الممارسة المیدانیة، وبالتالي یصبح المیكانیزم النشریعي سطحیا، كما یرى 

،وهذا بغرض التحكم في الجمهور وحمایة هیكل السلطة السیاسیة، ونستطیع ان وجروفر شودري 

  نتبین ذلك من خالل : 

  عدم مطابقة القوانین االعالمیة أو السیاسیة االعالمیة للمارسة المیدانیة.- 

ان حریة الصحافة من خالل القوانین االعالمیة لیست ذات داللة، ألن خضوع المؤسسة الصحفیة - 

  لمراقبة السلطة یفقدها حریتها في تغطیة االحداث والتعلیق علیها.  

فیم یخص الملكیة فان النظام السیاسي في كل دول العالم حریص على أن تكون وسائل االعالم - 

  ة كالسیطرة المالیة على وسائل االعالم. تابعة له بصفة غیر مباشر 

غیاب النقد والنقد الذاتي، فاي نظام سیاسي ال یقبل أي نقد وأي توجیه من طرف وسائل االعالم، - 

فبقدر درجة هیمنة النظام السیاسي على وسائل االعالم تكون درجة النقد، فكلما كانت الهیمنة كلیة  

  كانت الهیمنة جزئیة یصبح النقد ممكنا.انعدم النقد من وسائل االعالم، وكلما 
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  *المیكانیزم المالي: 

ترى البنیویة أن:(... تقدیم اعانات مالیة كثیرة أو قلیلة الى بعض مناقد االعالم ینظر الیها على      

  انها انعكاسات لنوع البنیة االجتماعیة التي تعمل فیها وسائل االعالم هذه..)

ان المیكانیزم المالي ذو فعالیة كبیرة یقلب وسیلةى االعالم من وسیلة معارضة الى وسیلة مؤیدة     

  خاضعة، وعلیه فان السیطرة المالیة ال تكون مستقلة عن السیطرة السیاسیة.

  میكانیزم الرقابة:*

 أن المعاییر اصرم نالنظام السیاسي في كل بلد بالرقابة عن طریق حارس البوابة، ویرى  یسترشد    

التي یطبقها حراس البوایة في العالم الثالث لغربلة المعلومات والحكم على قیمة االحداث لیست اال 

مؤشرات على التداخل الوثیق بین نظام االعالم المحلي وبین المناخ السیاسي والثقافي في بلد ما، 

مع ایدیولوجیة والحقیقة ان كل رقابة تستدعي فرض منظومة معینة من المعلومات التي ال تتعارض 

  النظام.

  النظم االعالمیة : - 2- 7

  تعریف النظام االعالمي والعوامل المؤثرة فیه: - 1- 2- 7

: مجموعة یشیر مفهوم النظام االعالمیة حسب االجتهادات والقراءات المقدمة في هذا الجانب الى   

بمجموعة من المؤسسات أو الوسائل االعالمیة عمومیة كانت أو خاصة ، القائمة والمحكومة 

  النظم والتشریعات الضابطة لعملها.

 التحلیل،  االعالماالعالمیة تستخدم الداء ست وظائف أساسیة وهي :  أن النظمهیبرت  ویرى    

الترفیه ، الترویج واالعالن، االقناع والعالقات العامة،التعلیم والتنشئة االجتماعیة، والتفسیر

بها النظم االعالمیة تقوم بدورها في تغییر المجتمع الذي قام  ، طبعا هذه الوظائف التي تقوموالفنون

  بوضعها.

  یتاثر النظام االعالمي في نشاته وتطورهع في المجتمعاتبالعوامل التالیة:     

   الخصائص الجغرافیة والمادیة للمجتمع:*

. وخصائصهم..تأثیر المناخ،الطح، المساحة،عدد السكان وتوزیعهم  :مثل عدیدة،وتظهر حاالت     

نوع  وغیر ذلك من الخصائص التي تؤثر على النظام االعالمي في المجتمع، فعلى سبیل المثال:

  الذبذبات المستخدمة في البث االذاعي أوصعوبات النقل والتوزیع التي تعترض الصحافة المكتوبة.

   الكفاءات التقنیة:*

  والتي تتمثل في أربعة أنواع منها:    

علمیة في المجاالت النظریة والتطبیقیة تسهم في تطویر وسائل االعالم سواء في وجود كفاءات - 

  مجاالت البحث والدراسة او مجاالت التشغیل والصیانة.
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وخدمات الطباعة ، والذي یؤثر  وفرة المواد الخام الخاصة بصناعة االعالم مثل :ورق الصحف- 

  النقص فیه الى من الصحف الصادرة وعدد صفحاتها.

  على انتاج االجهزة أو الوسائل االعالمیة جماهیریا أو وفرة االموال لشرائها. قدرة المجتمع الصناعیة- 

المهارات المدربة التي یمكن ان تقوم بدورها في تحقیق وظائف النظم المتعددة، فالوسائل ال یمكن - 

  أن تنجز مهامها بدون المهارات التقنیة المدربة. 

  *السمات الثقافیة:

فهناك العادات والتقالید االجتماعیة والثقافیة والمعاییر ’ فكل مجتمع له أحكامه ومعاییره المتمیزة   

  والقیم واالتجاهات التي تشكل السمات الثقافیة والخصائص االجتماعیة للمجتمع..

  الظروف االقتصادیة:*

أو المشاهدة الجماعیة لها  والتي تحدد اقبال المتلقین على وسائل االعالم، ملكیة االفراد لالجهزة  

  بشكل أو باخر ویؤثر في تحدید الوقت والمكان وطریقة المشاهدة.

  *الفلسفة السیاسیة: 

یظهر تاثیر البناء السیاسي واتجاهاته على تطور النظام االعالمي في قدر ونوع السیطرة التي 

، فالقوة السیاسیة التي تضع القوانین والتشریعات التي تعمل في تمارسها الدولة على وسائل االعالم

  اطارها المؤسسة االعالمیة ، وتختلف نوع السیطرة ودرجتها من مجتمع الخر. 

  نوعیة وسائل االعالم:*

  یتأثر النظام االعالمي بخصائص المؤسسات االعالمیة من حیث تقنیاتها وانماط استخدامها.

  نظریات الصحافة:

عملیة االتصال تبعًا الختالف المجتمعات كونها تتأثر بالقیم والمتغیرات السیاسیة تختلف 

واالجتماعیة والثقافیة، وتتغیر فعالیة وسائل االتصال في المجتمعات أیضًا وفقًا لتلك   واالقتصادیة

فًا كان المتغیرات، ولعل هذا هو ما یفسر اختالف رؤى القائمین بعملیة االتصال والدارسین لها اختال

  له أثره في تعدد نظریات االتصال واإلعالم.

وقد اختلف الباحثون في تصنیف النظم االعالمیة الموجودة في العالم، وهو مایبرر وجود 

  تصانیف أو تصنیفات مختلفة لكثیر من الباحثین.

ولقد ظهر هذا التوجه الى تصنیف النظم االعالمیة بعد نهایة الحرب العالمیة الثانیة في 

  محاولة ربطها باالنظمة االجتماعیة والسیاسیة الموجودة ، وظهرت عدة اتجاهات في هذا المجال.

، الذي صنف النظم االعالمیة الى سوفییتي، صیني، بریطاني، 1959سنة  تشارلز رایت*محاوالت 

  أمریكي، ثم أنطمة الدول غیر الصناعیة.

نیف النظم االعالمیة الى :تسلطیة، أبویة، الذي انتهى الى تص 1962سنة  ریموند ولیامس*اجتهاد 

  تجاریة، دیمقراطیة.
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الذي راى أن هناك انظمة اعالمیة تخضع الدارة الدولة واخرى یدیرها  1964سنة  نامورس*اجتهاد 

  العموم وثالثة یمكن وصفها بالمشاركة العامة ورابعة تدار كمشروع خاص.

، 1971سنة لونشتاین، وكذلك تصنیف  1966سنة  تاولو الموند*كماظهرت تصانیف اخرى ل:

  وغیرها من التصانیف . 1973سنة  ویلزوتصنیف  1973سنة لرنر وتصنیف

بأن  بحیث یرى وكالء القوةفي كتابه: 1984سنة  التشل*باالضافة الى التصنیف الذي قدمه 

االعالم هي سمفونیة واحدة ذات حركات محتلفة بالرغم مما فیها من تناقض، وهي ذات حركات 

ثالثة:السوق،الماركسي،السائر، ویرى بأن هذه الحركات لها نفس الهدف أي أن االعالم في مختلف 

  االنظمة االجتماعیة تقوم بدور واحد وهو التربیة. 

 1956الجماع واالتفاق هو ذلك التقسیم الذي وضعه سنة *اال ان التصنیف الذي حقق نوعا من ا

، أربع نظریات للصحافةفي كتابهم الشهیر: تیودور بیترسون و فرید سیبرت، ولبر شرامالثالثي 

والذین صنفوا االنظمة االعالمیة الى أربعة وهي: السلطویة، اللیبرالیة، االشتراكیة، المسؤولیة 

نظمة االجتماعیة والسیاسیة القائمة وخاصة نظام الحكم السائد في االجتماعیة، وهذا ارتكازا على اال

 المجتمع كمرجع للحكم على النظام االعالمي.

في إطار المساعي الهادفة لحل اإلشكالیة المتعلقة  ظهرت ومن المعروف أن هذه النظریات قد    

النظریات ظهور نظریات أخرى وقد تال هذه ، بحریة اإلعالم والمسؤولیة االجتماعیة لوسائل اإلعالم

ونماذج اتصالیة متعددة تسعى جمیعها لتفسیر العملیة االتصالیة وتبحث في مجاالت متعددة أبرزها 

  .األدوار المنوطة بوسائل اإلعالم ومقدرة هذه الوسائل على التأثیر في جماهیرها

:نظریة السلطة -2- 7-2  

الجذور التاریخیة للنظریة:-2-1- 7-2  

تعد هذه النظریة أقدم النظریات التي بدأت منذ ظهور االتصال الجماهیري، حیث ظهرت في       

انجلترا في القرنین السادس والسابع عشر المیالدیین، ولم یزل لها وجود ملحوظ في العدید من دول 

 العالم الثالث ذات النظم السیاسیة الفردیة.

طلقة للحاكم أو لحكومته ویظهر ذلك في نظریات أفالطون، وتسند هذه النظریة إلى فلسفة السلطة الم

.هیغل، ومكیافیلي ،أرسطو  

وفي إطار هذه النظریة تم التحكم في وسائل اإلعالم وفي وظائفها وممارستها بشكل كامل من جانب 

الحكومة، وذلك في إطار الفلسفة االجتماعیة والسیاسیة، التي تسود المجتمعات السلطویة إن لم نقل 

لتسلطیة، والتي تغلب المصلحة الجماعیة على المصلحة الفردیة.ا  

ووفقا لفلسفة المجتمع السلطوي فإن األفراد یختلفون في قدراتهم العقلیة ومهاراتهم الفكریة، وهذه 

االختالفات تنعكس واقعیا في البناء االجتماعي. فالمفكرون والفالسفة یمثلون موقعا اجتماعیا بین 
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ن لهم. وتنتقل المعرفة إلى المجتمع عن طریق الحكومة الحكام كمستشاری ) السلطة تنطلق من أن  

 المجتمع قاصر ال یمیز بین ما یضره وما ینفعه، وعلیه یجب أن تتكفل به السلطة وتختار في مكانه 

ومن هذا المنطلق یرى مناصرو النظریة السلطویة أن وسائل اإلعالم یجب أن تخدم مصالح السلطة 

من أجل توطید سیاسة الحكومة أو الحاكم، أي أن وسائل اإلعالم تستمد شرعیتها وشرعیة السیاسیة 

نشاطها من طرف السلطة السیاسیة، التي تحدد لها أطر المحافظة على االستقرار االجتماعي ووضع 

 التغییر كنقطة نهایة لشرعیتها.  

أسس ومبادئ نظریة السلطة:-2-2- 7-2  

یرى مناصرو هذه النظریة من أمثال أفالطون أن المجتمع المثالي هو ذلك الذي تمارس فیه      

الحكومة سلطتها بهدف توحید البنیة الثقافیة والسیاسیة للحصول على استقرار اجتماعي، وبالتالي 

 للسلطة كل الصالحیات للتحكم في الوسائل اإلعالمیة من أجل تحقیق هدفها المنشود.

فقد بنیت هذه النظریة على عدة مبادئ وأسس نذكر منها : وعلیه  

( الحق اإللهي ) للملك أو الحكومة أو لالثنین  تنبع هذه النظریة من فلسفة الحكم المطلق -1

  معا.

تجسد نظاما إعالمیا ساد في بریطانیا خالل القرنین السادس عشر والسابع عشر. وكان له  -2

 موجودا في العدید من مناطق العالم.انتشار كبیر، وال یزال هذا النظام 

 هدف اإلعالم فیها دعم الحكومة القامة واإلسهام في تنفیذ أنشطة الدولة. -3

 یستطیع ممارسة اإلعالم كل من یحصل على رخصة من قبل السلطة بشكل عام. -4

الرقابة مشددة، من خالل التحكم بمنح الرخص لألفراد، أو من خالل احتكارات معینة، أو من  -5

 هیئات مختصة، أو رقابات مختلفة. خالل 

یحظر في هذه النظریة توجیه أي نقد من أي نوع للجهاز السیاسي الحاكم أو ألي شخص  -6

 یحتل موقعا في السلطة.

 ملكیة الصحف یمكن أن تكون عامة أو خاصة.   -7

 وضع قائمة من العقوبات تتراوح شدتها بین السجن واإلعدام لكل من خالف اإلجراءات. -8

العالقة بین اإلعالم والسلطة:-2-3- 7-2  

نحن نفهم السلطة باعتبارها القوة أو القوى التي تهیمن على أي جماعة بشریة وتدیر شؤونها،      

 بصرف النظر عن تعدد أشكال هذه السلطة أو تنوع تصنیفاتها ومستویاتها واختالف أیدیولوجیاتها.

ومات واآلراء واألفكار داخل أي مجتمع إنساني كما ونفهم اإلعالم باعتباره عملیة تبادل األنباء والمعل

 یشمل أیضا سائر مضامین ومخرجات وسائل اإلعالم.
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ومن المهم لكي نفهم طبیعة العالقة بین اإلعالم والسلطة أن نعرف أیهما بدأ التأثیر في اآلخر، 

كونت خاصة وأن ظهور أحدهما في المجتمع اإلنساني توافق مع ظهور اآلخر. إذ بمجرد أن ت

الجماعة البشریة ظهرت الحاجة إلى السلطة ، كما ظهرت الحاجة أیضا إلى االتصال بین أفراد 

الجماعة، وهو ما یعني أن التأثیر كان متبادال بین السلطة واإلعالم، و لكن العالقة سرعان ما تغیرت 

 واختلفت موازینها عندما جنحت السلطة إلى الهیمنة على شؤون الجماعة.

جاز القوانین التي تحكم العالقة بین اإلعالم والسلطة فیما یلي:ویمكن أی  

القانون األول: -1  

" وجود ارتباط وثیق بین وجود السلطة المطلقة في مجتمع ما وبین قیام اإلعالم في هذا المجتمع 

بدور األداة التي تبرر وجود هذه السلطة وتدعم شرعیتها وتدافع عنها ضد خصومها ومنافسیها، 

ك یتحول من إعالم إلى دعایة".وبذل  

وهذا القانون ظهر بعد هیمنة السلطة على كافة شؤون الجماعة بما في ذلك هیمنتها على اإلعالم 

 كأداة أو سالح ضد الخصوم والمنافسین.

القانون الثاني: - 2  

" عندما یصبح اإلعالم السائد في مجتمع ما هو إعالم السلطة فال بد أن یوجد في الوقت ذاته 

 اإلعالم المناوئ للسلطة القائمة ".

وهذا القانون ال یظهر جلیا ألن السلطة الحاكمة تعمد دوما إلى محاربة المعارضة وطمس كل 

أشكالها وبالتالي فهذا القانون ال یبرز إال في حالة نجاح القوى المناوئة في قلب نظام السلطة القائمة 

إعالم للسلطة الجدیدة. ویبدأ في القیام بنفس المهام  أو تغییرها، لیتحول هذا اإلعالم المناوئ إلى

السابقة، أي یلعب دور األداة في تبریر وجود السلطة الجدیدة واكتسابها الشرعیة والتندید بمعارضیها، 

 وفي نفس الوقت ینشأ اإلعالم المناوئ للسلطة الجدیدة وهكذا دوالیك.

القانون الثالث: - 3  

مجتمع ما، وحین تستمد هذه القوى  وجودها من اإلرادة الحرة  " عندما تتعدد قوى السلطة في

للمواطنین، ال یصبح اإلعالم في ید سلطة واحدة وٕانما یصیر أداة لسلطات متعددة في المجتمع، 

بحیث ال یقتصر دور اإلعالم على الدفاع عن السلطة الحاكمة وٕانما یمتد دوره لیكون أداة للسلطات 

لسلطة الحاكمة ومحاسبتها ".  األخرى في نقد ومراقبة ا  

وهذا القانون كان ولید التطور السیاسي واالقتصادي والتكنولوجي الذي أفرز ظهور أنظمة دیمقراطیة 

مع مطلع القرن التاسع عشر، بالذات في بعض دول غرب أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة، حیث 

تنبع من اإلرادة الشعبیة، وقد تزامن ذلك مع  تغیرت طبیعة السلطة من سلطة مطلقة إلى سلطة مقیدة،

ظهور االتصال الجماهیري، بعد أن كان االتصال ذلك الوقت مقتصرا على االتصال المباشر 

 والمخطوط.
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القانون الرابع: - 4  

" وجود عالقة وثیقة بین التطور الحدیث تكنولوجیا اإلعالم وبین نمو الطابع المؤسسي لوسائل 

اإلعالم، كما أن هناك عالقة وثیقة بین نمو التعددیة السیاسیة في المجتمع الدیمقراطي وبین تزاید 

اإلعالم استقالل وسائل اإلعالم عن السلطة، وأن االرتباط بین كل من الطابع المؤسسي لوسائل 

 یؤدي إلى تحویل اإلعالم كسلطة مستقلة قائمة بذاتها من سلطات المجتمع الدیمقراطي الحدیث". 

وهذا القانون كان نتیجة لتطورین هامین األول وهو التطور التكنولوجي الهائل في مجال اإلعالم 

لمزید من التعددیة واالتصال، والثاني هو التطور السیاسي والفكري في المجتمعات الغربیة باتجاه ا

السیاسیة، كل ذلك أدى إلى نمو الطابع المؤسسي لوسائل اإلعالم من جهة والنمو الدیمقراطي الذي 

وسع دائرة استقالل وسائل اإلعالم من جهة أخرى، وبتحالف هذه الظروف تمكنت وسائل اإلعالم من 

ومة أو البرلمان أو القضاء اإلفالت من قبضة السلطة لتصبح سلطة مستقلة بذاتها شأنها شأن الحك

 أو األحزاب السیاسیة. 

النظام اإلعالمي السلطوي:-2-4- 7-2  

عند الحدیث عن نظام ما، فنحن نقصد اإلشارة إلى خمس أبعاد للمفهوم هي:       

  الفلسفة اإلعالمیة التي یقوم علیها هذا النظام وهي مجموعة المبادئ واألسس الفكریة. -1

 البرامج التطبیقیة للفلسفة اإلعالمیة.السیاسات اإلعالمیة وهي  -2

اإلطار القانوني الذي یترجم الفلسفة اإلعالمیة إلى تشریعات تحكم عمل المؤسسات  -3

 اإلعالمیة.

 البنیة اإلعالمیة األساسیة وتشمل مستوى تكنولوجیا االتصال والكوادر البشریة وغیرها. -4

  الممارسات اإلعالمیة في الواقع العملي.  -5

عالمي السلطوي هو أقدم األنظمة اإلعالمیة التي عرفتها البشریة، ألنه وجد في مرحلة والنظام اإل   

اإلعالم الشفهي ومرحلة اإلعالم الخطي، أي أنه مرافق لظهور كل من المجتمعات البشریة والسلطة 

معا، عكس االعتقاد القائل أن النظام اإلعالمي السلطوي ظهر بظهور الطباعة ووسائل االتصال 

ماهیریة األخرى.الج  

وقد ظل هذا النظام اإلعالمي یتحكم في الصحف والكتب المطبوعة لقرنین كاملین، أي منذ ظهور 

 الصحافة وحتى قیام الثورة الفرنسیة أین ظهرت بوادر قیام نظام إعالمي دیمقراطي جدید. 

ترنت ظهرت تباعا في ویالحظ أن عدد كبیر من وسائل اإلعالم اإللكترونیة كالرادیو والتلفزیون واإلن

دول غرب أوروبا والوالیات المتحدة األمریكیة في وقت كان قد حل فیه النظام اإلعالمي الدیمقراطي 

 مكان النظام اإلعالمي السلطوي في هذه المجتمعات.                                      

في بدایة نشأتها، ولكن هذا ال لذلك فلم تعان من المصاعب والقیود التي شهدتها صحافة هذه الدول 

ینسینا أن اإلعالم اإللكتروني وجد في مناطق شاسعة من العالم خاصة في ما كان یسمى إلى وقت 
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قریب بالعالم الثاني ( اإلتحاد السوفیتي ودول الكتلة الشرقیة ) والعالم الثالث ( الدول النامیة) في ظل 

التي تخضع لها بقیة وسائل اإلعالم المطبوعة، سیطرة النظام السلطوي وهو یخضع لذات القیود 

 إضافة إلى اإلعالم المباشر في هذه المجتمعات.

نماذج عن النظام اإلعالمي السلطوي:-2-5- 7-2  

في أوروبا: -أ  

بالرغم أن الرقابة كانت مفروضة على بعض میادین النشر والنشاط المطبعي في انجلترا انجلترا:  -

وتهدیدها أكثر لمصالح الحكام قام الحكام بوضع إجراءات جدیدة أكثر إال أنه وبظهور الطباعة 

 تعسفا.

Licensingوتتمثل هذه اإلجراءات فیما یعرف بقانون الرقابة  والمعروف أن  1661الذي وضع سنة  

الرقابة كانت جاریة المفعول قبل هذا التاریخ ولكنها كانت تشمل بعض المیادین من النشاط، فجاء 

لیفرض الرقابة على كل ما ینشر بدون استثناء، بما في ذلك مداوالت البرلمان، وكان ذلك  هذا القانون

نظرا لالحتجاجات الكثیرة التي  1695مساسا بحریة نشاط هذا المجلس، وحذف هذا القانون في 

وقعت ضده غیر أن الصحافة بقیت تخضع للرقابة وتتعرض لعراقیل مختلفة تضعف نشاطها وتمنعها 

ام بمهمتها مما جعل الصحفیین وبعض السیاسیین یقومون بكفاح مریر وشاق ضد هذه من القی

 القوانین في سبیل حریة الصحافة.

على قانون یدعى بقانون التحرر. 1782وقد تحقق جزء هام من مطالبهم عندما وافق البرلمان سنة   

تجري بها إجراءات  كانت وضعیة الصحافة في فرنسا مثل وضعیتها في انجلترا وكانتفرنسا:  -

اشتد األمر نظرا لضعف السلطة فاتخذت  1723تعسفیة شدیدة كالرخصة والرقابة، وفي سنة 

إجراءات أخرى قویة ووضع قانونا عاما كان یعرف بقانون " المكتبة والمطبعة " ومجموع بنوده تشكل 

 عرقلة كبیرة أمام النشاط المطبعي بصفة عامة.

حافة في فرنسا إال أن نشاطها كان إخباریا فقط أي أن وظیفتها هي وهذا طبعا ال ینفي وجود الص

نشر األخبار دون أن تجرا للتعلیق عنها، لذلك فهي أشبه بالنشرات الرسمیة، فقد كان ینظر إلى تلك 

الصحف من جانب النخبة المثقفة في فرنسا نظرة عدم التقدیر واالحترام وهذا ما عبر عنه الفیلسوف 

ك روسو قائال :" ما الصحیفة لیست سوى نشرة عابرة ال فضل لها وال إفادة فیها ال الفرنسي جون جا

تفید في قراءتها المهملة المحتقرة من قبل الرجال المثقفین إال في إعطاء النساء واألغنیاء غرورا فوق 

 غرورهم ".   

ولعل أكبر دلیل على تعاظم وظیفة الصحافة كأداة لخدمة السلطة قول نابلیون بونابارت عن صحیفة 

Le moniteur التي كانت لسان حاله " لقد جعلت   Le moniteur قلب حكومتي وقوتها، و كذلك  

 وسیطي لدى الرأي العام في الداخل والخارج معا، وكانت الصحیفة كلمة األم ألنصار الحكومة ".
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فقد قدمت لنا االشتراكیة نموذجا آخر لتوظیف الصحافة كأداة روسیا (اإلتحاد السوفیتي):  -

للسلطة، فقد كان لینین ینظر إلى الصحافة وبقیة وسائل اإلعالم باعتبارها أداة الطبقة العاملة لتوعیة 

ة على التأثیر في وتحریض وتعبئة جماهیر الثورة، كما أكد ستالین بعده أن الصحافة هي األداة القادر 

الجماهیر، وفیما بعد أكد خروتشوف أن الصحافة وكافة وسائل اإلعالم هي سالح أیدیولوجي رئیسي 

 لمواجهة أعداء الطبقة العاملة تماما كما هو الحال في الحرب. 

أصدر مرسوم  1918نوفمبر10أصدر أمر بإغالق كافة الصحف القائمة، في  1917( لینین عام 

ر الدولة لجمیع وسائل اإلعالم والمطبوعات ).ینص على احتكا  

بعد خمسینیات القرن الماضي كانت معظم األقطار العربیة قد استقلت حدیثا في الوطن العربي:  - ب

وفي نظامها اإلعالمي بعض سمات النظام الدیمقراطي، فكانت النظم السیاسیة في هذه األقطار تقوم 

سوریا، تونس، المغرب ) التي سمحت بالتعددیة الصحفیة على التعددیة السیاسیة ( مصر، لبنان، 

واإلعالمیة، وما نالحظه هنا هو ظاهرة وجدت في ظل االحتالل واستمرت بعد االستقالل، فعلى حین 

سمحت السلطات االستعماریة ببعض الحریات للصحف فإنها بسطت السیطرة على اإلذاعة والتلفزیون 

بل األنظمة الوطنیة بعد االستقالل.بعدها، وهو األمر الذي انتهج من ق  

وهو بالفعل ما ظل قائم في ازدواجیة النظام اإلعالمي العربي حتى الیوم. غیر أنه وفي بعض 

األقطار العربیة لم تستمر الحریات الممنوحة للصحف طویال، لتحكم أنظمة الحكم قبضتها على كافة 

 وسائل اإلعالم. وقد تحقق ذلك بمبررات عدیدة منها:

  یث ادعت بعض األنظمة العربیة بضرورة توجیه اإلعالم لخدمة قضایا التنمیة .ح -

وادعى البعض اآلخر بتوجیه اإلعالم لخدمة القضایا القومیة مثل مواجهة االستعمار  -

  .ومقاومة الصهیونیة

 ولكن المحصلة النهائیة تكمن في حالتین هما ال عالقة لهما بالمبررات وهما:

  م لتدعیم النظام السیاسي الحاكم.توظیف وسائل اإلعال -1

 الترویج ألفكار النظام والدفاع عن سیاسته الداخلیة والعربیة والدولیة. -2

وفي الحقیقة فإن التحول في النظام اإلعالمي العربي كان تعبیرا عن تحول جذري في النظام السیاسي 

 العربي وهناك مظهران لهذا التحول:

بیة بالمعارضة الداخلیة ورغبتها باالنفراد بالسلطة، فقضت / ضیق بعض األنظمة السیاسیة العر 1

 على التعدد السیاسي وبالتالي القضاء على التعدد اإلعالمي.

/ وقوع سلسلة االنقالبات العسكریة في بعض األقطار العربیة، ولم تتحمل السلطة العسكریة 2

 التعددیة السیاسیة أو اإلعالمیة. 
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السائد في األقطار العربیة هو النظام اإلعالمي السلطوي وهذا لعدة  وعلیه یمكننا القول أن النظام

 اعتبارات نذكر منها:

عدم وجود قوانین واضحة تحدد حقوق اإلعالمیین وواجباتهم. األمر الذي ترك العالقة بین اإلعالم *

  والحكومة بدون تنظیم.

 خضوع وسائل اإلعالم في عدة أقطار عربیة إلى رقابة حكومیة سابقة على النشر أو اإلذاعة. *

حرمان األفراد من حق إصدار الصحف ال في بعض الدول العربیة ومنح هذا الحق إلى  *

 السلطة الحاكمة أو الحزب الذي یعبر عنها.

أما فیما یخص اإلذاعة والتلفزیون فهما في جمیع األقطار العربیة تحت السیطرة الكاملة  *

للحكومة توجهها كیفما تشاء وتمنع أي فرد أو قوة سیاسیة من الوصول إلیها، وفي بعض األقطار 

.توجد قوائم تضم أسماء الممنوعین من التحدث في الرادیو أو الظهور على التلفزیون  

النظریة السلطویة ( نظریة السلطة ): نقد-2-6- 7-2  

إن الهدف من وراء أفكار فلسفة النظریة السلطویة، هو جعل وسائل اإلعالم أداة لبناء نسق      

اجتماعي موحد ومثالي ومضبوط، في إطار میثاق ثقافي محكم یجمع كل االتجاهات في كل مجالت 

 الحیاة االجتماعیة.

خلفت أوضاعا اقتصادیة  17-16النظریة في أوروبا خالل القرنین غیر أن التطبیقات الفعلیة لهذه 

واجتماعیة وسیاسیة غیر التي كانت مرجوة، ومن هنا بدأت الرؤى النقدیة توجه إلى النظریة 

السلطویة، ممهدة في ذلك إلى ظهور نظریة جدیدة من نظریات الصحافة وهي نظریة الحریة. ومن 

 تلك االنتقادات نذكر:

رة الحكام على وسائل اإلعالم جعلها مجرد خادم لمصالح الحاكم دون المحكوم، أي سیط - 1   

 جعل وسائل اإلعالم لسان حال السلطة الحاكمة ( ال فائدة اجتماعیة من اإلعالم ).

النظر إلى عامة الشعب على أنها قاصرة في اتخاذ القرارات السیاسیة هي نظرة إجحافیة في  - 2   

ه.حق المجتمع وأفراد  

سیطرة الحكام على وسائل اإلعالم بحجة تنفیذ أنشطة الحكومة هو انفراد متشدد بالحكم   - 3   

 وعدم إعطاء الفرصة للبقیة في المشاركة في تسییر شؤون المجتمع.

احتكار السلطة للوسائل اإلعالمیة هو اعتمادها علیها كوسیلة لتغطیة عجزها وضعفها في  - 4   

 إدارة شؤون العامة.

احتكار المعرفة والفكر من قبل الحكام ومستشاریهم یعتبر انتهاك للحریات الفردیة والجماعیة. - 5     

الرقابة المشددة على الطبع والنشر من قبل السلطة یعتبر انتهاك للنشاط الفكري  - 6   

 واالقتصادي.
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ي عصر النهضة األوروبیة كل هذه االنتقادات كانت بمثابة بذرة الصحوة التي نشرها فالسفة التنویر ف

 لتجاوز جور السلطة على المجتمع واالرتقاء بالبناء االجتماعي على كل األصعدة.

:  ( النظریة اللیبرالیة ) نظریة الحریة- 3- 2- 7  

الجذور التاریخیة للنظریة:-3-1- 7-2  

تعود هذه النظریة بشكل أساسي إلى عصر النهضة األوروبیة وبالتحدید القرن الثامن عشر       

والقرن التاسع عشر، إذ بلور عدد من المفكرین األوروبیین كثیرا من المبادئ التي تحدت األفكار 

 ن میرتونجوالسلطویة التي سادت حتى بدایة النهضة األوروبیة، وكان من أبرزهم المفكر االنجلیزي 

یقول:" إن حریة النشر بأي واسطة، ومن قبل أي شخص، مهما كان اتجاهه  1664الذي كتب عام 

الفكري حق من الحقوق الطبیعیة لجمیع البشر، وال نستطیع أن نقلل من حریة النشر بأي شكل وتحت 

 أي عذر ".

وانین ".فقد عرف الحریة بأنها " الحق في فعل أي شيء تسمح به الق جون لوكأما  -   

بیان هاجم فیه تقیید حریة الصحافة، واضطر  1665قد قدم إلى البرلمان االنجلیزي عام  لوكوكان 

 البرلمان في ذلك الوقت إلى إلغاء قانونه بفرض الرقابة الوقائیة على الصحف.

عشر حین ولم یتحقق االنتصار األول للنظریة اللیبرالیة على النظریة السلطویة إال خالل القرن الثامن 

أصدر البرلمان البریطاني قرارا أكد على حضر أیة رقابة مسبقة على النشر، كما أباح لألفراد إصدار 

الصحف من دون الحصول على ترخیص من السلطة. وقد جاء هذا التعاون نتیجة ألفكار المفكر 

یتطلب عدم  الذي أكد أن حریة الصحافة ضروریة لوجود الدولة الحرة، وذلك بالكستوناالنجلیزي 

وجود رقابة مسبقة على النشر، ولكن یمكن أن یتعرض الصحفي للعقاب بعد النشر إذا تضمن هذا 

النشر جریمة، و:ل إنسان حر أن ینشر ما یشاء على الجمهور، ومنع ذلك یعد تدمیرا لحریة 

 الصحافة.  

بشكل كامل تدخل الدولة أما في الوالیات المتحدة األمریكیة، فقد جاء الدستور األمریكي لیحضر  - 

في مجال حریة الصحافة إذ نص على أنه یحضر على الكونغرس أن یصدر أي قانون یقید حریة 

 التعبیر والصحافة.

 وعموما فإن ظهور نظریة الحریة هذه كان نتاج ثالث عوامل رئیسیة هي:

لى الرتباط الذي جعل من قضیة حریة الصحافة مشكل سیاسي بالدرجة األو  العامل السیاسي:-أ/

 وسیلة اإلعالم (الصحافة) للتعبیر عن الرأي العام الذي قد یتناقض مع سیاسة الحكام.
كانت الفلسفة تربة خصبة لظهور نظریة حریة اإلعالم، في أحضان الفلسفة  العامل الفلسفي: -ب/

القرن األول وجدت الحریة ملجأها و مربیا نصوحا لنشاطها ولفطامها، وقد كان الحكام األوروبیون في 

في العصر الحدیث یخافون من حریة الطبع والنشر كما ذكرنا، وكان موقفهم هذا یجعلهم في حالة 

الذین هم أكثر لجوءا إلى فوائد المطبعة والنشر، وعلى هذا األساس  یصطدمون بالكتاب والفالسفة
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راءات التي كان الحكام توجهت جهودهم إلى المطالبة بحریة الطبع والنشر، وأظهروا استیائهم من اإلج

یتخذونها ضد حریة التعبیر، بما في ذلك الصحافة، وألفوا كتبا ومقاالت تتضمن هذه المطالب، وتطبع 

نداء حار یطالب فیه  میرتونوجه الفیلسوف الشاعر االنجلیزي  1644وتنشر بصفة سریة، ففي سنة 

والسیاسیین، وكان له بذلك أثر كبیر  بحریة التعبیر، وصار هذا النداء بعد ذلك مرجعا لكل الفالسفة

 المجتمع االنجلیزي.   على األوساط المختلفة التي كان یتكون منها

إن العامل االقتصادي یلعب دورا كبیرا في تحقیق نظریة حریة اإلعالم، إذ  العامل االقتصادي:- ج/

شر مثاال حیا لفائدة الحریة كانت النهضة االقتصادیة التي عرفتها انجلترا في القرنین الثامن والتاسع ع

 في المجتمع، كما كان یطالب بذلك الفالسفة، والمعلوم أن النهضة االقتصادیة انطلقت من آلراء

  الذي یقول أن حریة العمل شرط أساسي الزدهار النشاط االقتصادي في المجتمع.   ریكاردو 

فة، وهو ما كان بالفعل حیث وبالتالي فحریة العمل مرتبطة بحریة التعبیر وخصوصا بحریة الصحا

عرفت أوروبا في بدایة القرن التاسع عشر ازدهار ا كبیرا في میدان الصحافة باعتبارها نشاط 

 اقتصادیا حیویا خصوصا مع تطور الطباعة و النشر.

مبادئ وأسس نظریة الحریة:  -3-2- 7-2  

: لنظریة الحریة فیما یليالرئیسیة العناصر دینیس ماكویل لقد حدد المفكر اإلعالمي السویدي   

  إن النشر یجب  أن یتحرر من أیة رقابة مسبقة. - 

إن مجال النشر و التوزیع یجب  أن یكون مفتوحا ألي شخص أو جماعة من دون الحصول علي - 

 رخصة مسبقة من الحكومة. 

حتى إن النقد الموجه ألیة حكومة أو حزب سیاسي أو مسؤول  رسمي یجب أال یكون محال للعقاب - 

 بعد النشر.

 أال یكون هناك أي نوع من اإلكراه أو اإللزام بالنسبة للصحفي.- 

 جمیع المعلومات ونشرها بالوسائل القانونیة. القیود عليعدم وجود أي نوع من - 

 .داخل مؤسساتهم الصحفیة باالستقالل المهنيیجب أن یتمتع الصحفیون - 

فیه والترویج لبیع السلع وأیضا المشاركة في اكتشاف أهداف اإلعالم في هذه النظریة اإلخبار و التر - 

 ومراقبة أنشطة الحكومة. الحقیقة و

 .تحرم التشهیر واإلخالل بالقیم األخالقیة السائدة واألنشطة  التخریبیة في زمن الحرب- 

لقد أسهمت كل هذه المبادئ في تحریر الصحافة من سیطرة الدولة  وحررتها من الكثیر من القیود 

كانت مفروضة علیها من طرف السلطة واستطاعت دول الشمال ( أوربا الوالیات المتحدة التي 

األمریكیة ) أن تتمتع  خالل القرن التاسع عشر و حتى منتصف القرن العشرین بقدر كبیر من 

التعددیة  و التنوع في مجال الصحافة  و استطاعت بذلك أن تدیر في هذه المجتمعات مناقشات حرة 
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االتجاهات  السیاسیة وأن تنقل هذه المناقشات  إلي الجماهیر وهو ما أسهم كثیرا  في تقدم  بین كافة

.هذه المجتمعات وزیادة حیویتها  

النظام اإلعالمي الحر ( اللیبرالي ):-3-3- 7-2  

إن النظام اإلعالمي اللیبیرالي في الحقیقة هو نمط اإلعالم كأداة للرقابة على السلطة  وهذا       

الدور الرقابي لإلعالم على السلطة ارتبط  بانتصار اللیبرالیة كفلسفة وأسلوب حیاة في غرب أوربا و 

في الوالیات المتحدة األمریكیة لم یتحقق مرة واحدة وٕانما نما وتطور حسب تطور مسار الصراع 

عالم طوال االجتماعي  والسیاسي لصالح اللیبرالیة في المجتمع الغربي ثم في غیره من مناطق ال

 القرنین التاسع عشر والعشرین .

والنظام اإلعالمي الحر شأنه شأن الفلسفة اللیبرالیة یدین ألفكار وفلسفات العدید من المفكرین والكتاب 

من انجلترا،  جون لوك وجون استیوارت مل من فرنسا،  فولتیر ومونتسكیو ، ج. ج. روسومثل ( 

  .تحدة األمریكیة ) وغیرهممن الوالیات الم توكفیل و جون میلتون

 ویقوم النظام اإلعالمي اللیبرالي على عدة مبادئ نذكر منها:

حق المواطن في أن یعرف حق طبیعي، وكي یمارس المواطن هذا الحق الطبیعي البد  -1

 لوسائل اإلعالم أن تتمتع بحریتها كاملة دون أیة قیود تأتي من خارجها.

واحدة أو في عدة وسائل ذات اتجاه واحد یؤدي إن احتكار المعرفة في وسیلة إعالم  -2

بالضرورة إلى تحریف الحقائق وتشویشها، في حین أن تعدد مصادر المعرفة بتعدد وسائل 

 اإلعالم ذات االتجاهات المتباینة كفیل بالكشف عن أي تحریف أو تلوین للحقائق.

امت قادرة على ألي مواطن أو جماعة الحق في إصدار ما تشاء من وسائل اإلعالم ما د -3

 ذلك، دون الحاجة لربط هذا الحق بتصریح من السلطة الحاكمة.

حق المواطن في التعبیر عن رأیه عن طریق إصدار وسائل اإلعالم أو العمل فیها ال یتحقق  -4

إذا فرض على هذه الوسائل أي لون من ألوان الرقابة وأن أي تجاوز تقع فیه وسائل اإلعالم 

  هو من شأن القضاء وحده.

نماذج عن النظام اإلعالمي اللیبرالي:-3-4- 7-2  

لم تنل الصحافة حریتها إال في نهایة القرن الثامن عشر بعد قیام الثورة الفرنسیة عام في فرنسا:  -

حین ظهر العدید من الصحف التي لم تخضع ألي رقابة حكومیة، ثم تأكدت حریة الصحافة  1789

حیث نص هذا اإلعالن على مبدأ  1789جویلیة  17نسان في الفرنسیة بعد إعالن الثورة، لحقوق اإل

لكن لم تلبث أن فقدت الصحافة الفرنسیة هذه الحریة في عهد اإلرهاب و في ظل  ،حریة الصحافة

، وقد ظلت بونابارتحكومة اإلدارة ثم في عهد اإلمبراطوریة، حتى وبعد عودت الملكیة عقب سقوط 

یتها قرابة خمس وستین عاما حتى نجحت في ذلك بصدور الصحافة الفرنسیة تعمل الستعادة حر 

الذي جاء بنظام شامل للطباعة والصحافة، وأبرز ما فیه حمایة حریة النشر  1881جوان  9قانون 
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والتعبیر الصحفي، كما أنه یحرم على السلطات الحكومیة استعمال أیة أسالیب تحول دون تمتع 

ع من أنواع الرقابة إال فیما یتعلق باألمور الصحف بحریتها، ولم یضع على الصحف أي نو 

 العسكریة.

لقد تمتعت الصحافة في الوالیات المتحدة األمریكیة بحریة نسبیة في الوالیات المتحدة األمریكیة:  - 

من التصریح بالحقوق لدولة فرجینیا الذي وضع سنة  12منذ استقاللها وهو ما یظهر جلیا في البند 

الذي یقول:" إن حریة الصحافة حصن منیع للحریة وال یضطهدها إال الحكم المستبد..."  1776  

مما أتاح للصحافة األمریكیة إمكانیة  1791جب التعدیل الدستوري لعام ثم تدعمت هذه الحریة بمو 

 لعب دورها كأداة للرقابة على أعمال السلطة.

أما اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني فقد نشأ في دول غرب أوروبا اللیبرالیة وفي الوالیات المتحدة  - 

ویال في الحصول على حریتها األمریكیة في وقت كانت فیه الصحافة المكتوبة قد حققت شوطا ط

لذلك فقد تمتع اإلعالم اإلذاعي والتلفزیوني في غالبیة دول غرب أوروبا بحریة كبیرة بعیدا عن الرقابة 

من السلطة ومحاسبتها، حدث ذلك رغم أن ملكیة الخدمات اإلذاعیة والتلفزیونیة ظلت في عدد من 

لم تسمح هذه الدول بالملكیة الخاصة لإلعالم  دول غرب أوروبا ملكیة عامة مثل ( فرنسا، انجلترا )

اإلذاعي والتلفزیوني عكس الوالیات المتحدة األمریكیة إال مع بدایة السبعینات من القرن العشرین، 

ولكن هنا البد أن نشیر أن هذه الدول تأخذ بفكرة الفصل بین ملكیة الدولة للخدمات اإلذاعیة 

.هذه الخدماتوالتلفزیونیة وبین سیطرة الدولة على   

نقد النظریة الحریة ( نظریة اللیبرالیة ):-3-5- 7-2  

بالرغم أن الفلسفة اللیبرالیة اإلعالمیة كانت مبنیة على حق كل فرد في الحصول على المعلومة      

من مصدرها بحریة، وحقه في توصیل آرائه إلى اآلخرین إیمانا بأن النظام اإلعالمي اللیبرالي یمثل 

فكار، إال أن السؤال الجوهري الذي واجه فالسفة هذه النظریة هو: ما هي حدود الحریة سوق حرة لأل

في ظل مجتمع دیمقراطي یرفض انتهاك األفكار والمبادئ اللیبرالیة؟ أو كیف یحافظ الغرب على 

 المبدأین األساسیین لمفهوم حریة وسائل اإلعالم وهما:

الوقت نفسه المحافظة على حمایة المجتمع من هذه أوال منع التدخل الحكومي أیا كان شكله وفي 

 الحریة.   

والثاني هو أن یكون القضاء هو صاحب السلطة في رقابة اإلعالم دون أن یسمح القانون بإنقاص 

 الحریة الممنوحة لإلعالم.

هذا السؤال فتح الباب على مصرعیه للكثیر من االنتقادات التي وجهت إلى هذه النظریة، خصوصا 

رف أنصار المذهب الماركسي وهذا طبعا بعد التطبیقات الفعلیة للنظام اإلعالمي اللیبرالي في من ط

 أرض الواقع قبل وبعد الحربین العالمیتین، ومن جملة هذه االنتقادات نذكر مایلي:



97 
 

تحول اإلعالم إلى مجرد دعایة ومزایدات دعائیة وهو ما أكدته الحرب العالمیة الثانیة، أین  - 1

كان الصراع بین الدول والعداء األیدیولوجي الحاد من أجل السیطرة والهیمنة، وهو األمر نفسه 

 الذي تكرر فیما بعد أثناء الحرب الباردة.  

أصبحت تعرض األخالق العامة للخطر. الممارسة اإلعالمیة تحت شعار الحریة - 2  

اقتحام وسائل اإلعالم لحیات األفراد الخاصة دون مبرر، وهذا طبعا تحت غطاء (حریة  - 3

 اإلعالم والتعبیر).

انتشار الصحافة وتحولها إلى مؤسسات ضخمة تسیطر علیها مجموعات مالیة واقتصادیة  - 4

االتجاه المتحرك نحو التحكم في اإلنتاج الصحفي. عمالقة، أدى إلى تآكل النافسة الحرة وتقویة 

أي أن اإلعالم أصبح یحقق أهداف األشخاص الذین یملكون المؤسسات اإلعالمیة على حساب 

 مصالح المجتمع.

بخضوع وسائل اإلعالم إلى سیطرة أصحاب النفوذ المادیة أصبح تدخل المعلنین مشروعا  - 5

ل اإلعالمیة.في السیاسات التحریریة للصحف والوسائ  

مبالغة وسائل اإلعالم في األمور التافهة من اجل اإلثارة وتسویق المادة اإلعالمیة  - 6

 الرخیصة (هدف اإلعالم اقتصادي هو تحقیق الربح).

إهمال قیمة جمهور وسائل اإلعالم الذي أصبح حسب وسائل اإلعالم الخاضعة للنظام  - 7

ى أنه مستهلك، وهذا بطبیعة الحال غایة النظام اإلعالمي اللیبرالي، أصبح ینظر إلیه عل

الرأسمالي القائم على مبدأ الربح (إسقاط اإلعالم وٕاخضاعه لقوانین السوق االقتصادیة 

 الرأسمالیة).    

وعلى الرغم من كل هذه االنتقادات الموجهة للنظریة اللیبرالیة إال أنها تبقى (الحریة) مطلب وشرط 

میة، وهذا طبعا دون تجاوز ما تسمح به حدود وأعراف المجتمعات كل أساسي في الممارسة اإلعال

على حدا، أي األخذ بمبدأ حریة الفرد تنتهي عند بدایة حریة اآلخرین، أو بمعنى آخر فحریة اإلعالم 

یجب أن تخضع إلى قوانین تؤطرها حتى ال تخرج عن معناها الحقیقي وتصبح فوضى إعالمیة 

  .واجتماعیة

: ة االشتراكیةالنظری- 4- 2- 7  

الجذور التاریخیة للنظریة:-4-1- 7-2  

لقد شهد الربع األول من القرن العشرین، میالد نظریة الصحافة الشیوعیة. والتي یعد ماركس      

، فیما یخص القواعد التي اقترحها للصحافة، هیغلاألب الروحي لها، وقد كان ماركس متأثرا بفلسفة 

، حیث  في 1917وقد جرى تطبیق هذه القواعد ألول مرة في اإلتحاد السوفیتي عقب ظهوره سنة 

أول قانون للصحافة أغلق بموجبه جمیع صحف  لینینأصدر  1917التاسع من تشرین الثاني عام 

كاملة للصحافة ستتم بمجرد ترسیخ أسس النظام المعارضة، وقد جاء في أحد البنود أن إعادة الحریة ال
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الجدید، وأن هذه الحریة ستمارس في إطار المسؤولیة أمام القانون بموجب التشریع األكثر تقدمیة. 

، جاء فیه: "أن حكومة 1917كما صدر قانون ثاني للصحافة في السابع عشر من تشرین الثاني 

الصحافة من هیمنة رأس المال، وجاء فیه كذلك أمر العمال والفالحین تقصد بحریة الصحافة تحریر 

بتحویل المطابع ومصانع الورق إلى ملكیة الدولة"، وأكد القانون أن لهذه اإلجراءات طابعا مؤقتا 

 وسیتم إلغاؤها بأمر خاص عندما تستتبب الشروط العادیة للحیاة العامة.

رات والرادیو، وفي السادس من صدر قانون  لكل المطابع والمنشو  1918وفي العاشر من شباط 

تم تأسیس القیادة العامة لألدب والنشر ومهمتها اإلشراف على الرقابة المسبقة  1922حزیران عام 

وعلى المنشورات األجنبیة، وبهذا تم االنتهاء من وضع القواعد األساسیة للعمل الصحفي خصوصا 

م الشیوعي أو الماركسي، وقد تم وضع والعمل اإلعالمي وسیر وسائل اإلعالم بشكل عام حسب النظا

هذه القواعد بشكل تدریجي حتى ال یكون هناك رفض لها ومن أجل التحكم أكثر في الوضع وعدم 

فتح جبهة جدیدة للصراع، وحین أحس قادة اإلتحاد السوفیتي بتحكمهم بالوضع أعلنوها صراحة، وهذا 

:" إن 1923جنة المركزیة للحزب عام في المؤتمر الثاني عشر لل ستالینما یظهر في ما قاله 

 الصحافة هي المنبر األكثر قوة الذي یلتقي فیه الحزب كل یوم، كل ساعة مع الطبقة العاملة".

" وبتأمیم جمیع وسائل اإلعالم في روسیا السوفیتیة، وتثبیت مبدأ الرقابة المسبقة من قبل قیادة الحزب 

اللجنة المركزیة مارست روسیا السوفیتیة النظریة  الشیوعي السوفیتي عبر لجنة حزبیة منبثقة عن

 اإلعالمیة الشیوعیة بكل أبعادها".

وفي أعقاب الحرب العالمیة الثانیة انتشرت أسس هذه النظریة وتطبیقاتها السوفیتیة في أوروبا 

الشرقیة، ومع بعض التحریف في العدید من دول العالم الثالث التي اتبعت النهج االشتراكي، أو التي 

 كانت عبارة عن مناطق نفوذ المنظومة الشیوعیة.          

خصائص النظریة:-4-2- 7-2  

إن األفكار الرئیسة لهذه النظریة، یمكن إیجازها في أن " الطبقة العاملة هي التي تمتلك السلطة      

في أي مجتمع اشتراكي، وحتى تحتفظ هذه الطبقة بالسلطة والقوة فإنها البد أن تسیطر على وسائل 

 اإلنتاج الفكري التي یشكل اإلعالم الجزء األكبر منها ".

سوفیتي على أن تكون وسائل اإلعالم تابعة للدولة ومسخرة لخدمة مصالح لذلك عمل اإلتحاد ال

 الدولة، وهذا ما نلمسه من خالل االختصاصات واألهداف التي وضعتها الدولة للصحافة.

إن المجتمعات االشتراكیة تفترض أنها مجتمعات ال طبقیة وبالتالي ال وجود للصراع داخلها، لذلك فال 

اإلعالم على أساس التعبیر عن مصالح متعارضة، حتى ال ینفذ الخالف ضرورة أن تنشأ وسائل 

 ویشكل خطورة على المجتمع.

كما تفترض النظریة الشیوعیة، أن الجماهیر أضعف وأجهل من أن تحاط علما بكت ما تقوم به 

دة الحكومة، ولذلك فعلى وسائل اإلعالم أن تعمل من أجل األفضل، واألفضل هو عادة ما تقوله القیا
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ویتفق بطبیعة الحال مع خط النظریة الماركسیة، أي هو ما تنشره الدولة عن إنجازاتها، وعلیه فإن 

أهم شيء تفعله وسائل اإلعالم هو تقدیم الدعم والمساندة والمساهمة في إنجاح الشیوعیة وانتشارها، 

 ولذلك نجد أن اإلعالم في ظل هذه النظریة یتمیز بخصائص محددة منها:

على اإلعالم أعضاء مخلصون وأوفیاء للحزب، بصورة أرثوذكسیة.یقوم  -   

تمارس الرقابة على اإلعالم عبر العمل السیاسي واالقتصادي للحكومة. -   

تحظر النظریة على اإلعالم توجیه أي نقد ألهداف الحزب اإلستراتیجیة. -   

الملكیة عامة، وال وجود لملكیة خاصة في اإلعالم جمیعا. -   

اإلعالم مملوك للدولة، وتسري الرقابة علیه بشكل صارم.  -   

وبالنظر لكل ما سبق نجد أن النظریة الشیوعیة عمات على إخضاع اإلعالم بشكل تام، وجعلت منه 

 أداة لبسط سیطرتها وممارسة دیكتاتوریتها.

:االشتراكیة وظائف ومهام وسائل اإلعالم في ظل النظریة-4-3- 7-2  

اإلعالم ملك للدولة الشیوعیة، وبالتالي فإن وظائف هذه الوسائل تحددها الدولة، فهي إن وسائل      

التي تحدد السیاسة النشریة ألي وسیلة هذه السیاسة هي طبعا تتناسب مع التوجه العام للدولة، لذلك 

نجد مجموعة من الخصائص والوظائف التي رصدها بعض البحثین في مؤلفاتهم. فنجد كمهام 

اإلعالم مایلي:لوسائل   

  لم شمل المجتمع حول الحزب ( الحاكم أو القائد ) وبرنامجه. -1

 نشر الروح الوطنیة األممیة. -2

 محاربة المواقف االجتماعیة الضارة ( العادات والتقالید البالیة ). -3

 تجنید طاقات المجتمع لتنفیذ الخطط االقتصادیة. -4

 نشر أفضل النماذج والقیم الثقافیة. -5

 ترفیه والراحة بعد العمل.خلق إمكانیات ال -6

كما نجد أن هناك من الباحثین من وضع وظائف للصحافة في ظل هذه النظریة كما قامت بذلك 

حین قدمت الوظائف التالیة:جیهان المكاوي الدكتورة   

  كمحرك ( لزیادة اإلنتاج أكثر منها محركا سیاسیا ).  - أ

 كقائم بالدعایة ( ألسباب أیدیولوجیة وتعلیمیة ).   - ب

  ظم ( یعتمد أكثر على شكل بناء الصحافة هناك ).كمن   - ت

لها: لینینولكن خیر مثال یمكن أن یحدد وظائف الصحافة في هذه النظریة هو بدون شك ما حدده   

زیادة ونجاح واستمراریة النظام االشتراكي وبجه خاص دیكتاتوریة الحزب الشیوعي. -   

الحزب المتعصبین والموالین أكثر من یكون حق استخدام وسائل وقنوات االتصال ألعضاء  - 

 األعضاء المعتدلین.
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تخضع وسائل اإلعالم للرقابة الصارمة. -   

یجب أن تقدم وسائل اإلعالم رؤیة كاملة للمجتمع والعالم طبقا للمبادئ الشیوعیة ووجود قوانین  - 

 موضوعیة تحكم التاریخ.

اإلعالم من أجل تطویعها لخدمة  إن الحزب الشیوعي هو الذي یحق له امتالك وٕادارة وسائل - 

 الشیوعیة واالشتراكیة.  

 وهكذا نجد أن كل الوظائف التي حددت لوسائل اإلعالم تصب في خدمة الشیوعیة وتقویتها ونشرها.

:ركائز ووسائل النظریة الماركسیة-4-3- 7-2 7  

تنظیم دعایتهم بتوفیر لقد اهتم الماركسیون باإلعالم والدعایة اهتماما كبیرا، فعملوا على ركائزها: - 1

كل ما یمكن من الوسائل حتى تؤدي دورها بصفة فعالة، والتنظیم الماركسي عموما یعتمد على ثالثة 

  أنواع من النشاط من أجل بث مفاهیمه وأفكاره ونشر أیدیولوجیته وهي:

وره كمخبر هو أساس الدعایة ألنه ال یمكن أن یكون للدعایة أثر إذا لم یقم اإلعالم بد اإلعالم: -أ

وموزع للمعلومات وكمصدر لهذه المعلومات، ألن اإلعالم بمفهومه الماركسي هو عملیة نشر للخبر 

بصفة مجردة لتستغله الدعایة. وهذا الخبر یسیر في اتجاهین من أسفل إلى فوق، حتى یكون القادة 

خبر ) یكون من على علم بأحوال وشعور الجمهور ویستطیعون بذلك توجیه دعایتهم، كما أنه ( ال

فوق إلى أسفل حتى یكون المواطنون على علم بما یهمهم ویهم البالد، وحتى یكونوا مهیئین لقبول 

 المعلومات وتنفیذ ما یطلب منهم.

وهو الجماهیر باتخاذ موقف ینطبق مع الدعایة، وهو یعتمد على نشر أجزاء من التحریض:  - ب

ى یطلع علیها عدد كبیر من الناس، ویقوم بالتحریض المعلومات وٕاقامة جدال ونقاش واسع حولها حت

أشخاص مدربون لهذا الغرض یطلق علیهم اسم المحرضون، ومهمتهم هي االتصال بالناس، أي كل 

واحد یتصل بمجموعة من الناس ویتكلم معهم، ویخطب فیهم ویدعوهم إلظهار غضبهم وسخطهم أو 

كان وزنها لینیر الجماهیر ویوعیها ویقودها تأییدهم وتشجیعهم، والمحرض یستغل األحداث مهما 

 حسب الخطة التي وضعتها الدعایة.

وهي تعتمد قبل كل شيء على اإلقناع والشرح وتنطلق من األحداث في بعض  الدعایة: -ج

األحیان، وهي تتوجه إلى عدد قلیل من الناس ومن بینهم المحرضون، فالداعي الذي یقوم بالدعایة 

هو الذي یضع الخطة لتلقین المعلومات ویوجه العملیات اإلعالمیة یفكر ویكتب ویشرح، و 

والتحریضیة، كما یحدد الظروف التي یظهر فیها كل من رجل اإلعالم والمحرض حسب خطة 

  مدروسة.

  یعتمد المنهج الماركسي في بث مبادئه ودعایته على طریقتین هما:وسائلها:  8

لق وغایة، فالمنطلق هو وقوع حادث حتى ولو وهو طریقة تحتوي على منط الكشف السیاسي: -أ

كان تافها، فیتبعه الكشف عن الحقائق والنوایا العمیقة التي ینطوي علیها الحدث، والغایة هي لتحطیم 
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والقضاء على المنافس السیاسي وٕاقامة البرهان على نجاعة البادئ الماركسیة، وقد استعمل هذه 

ثناء الثورة البلشفیة وبعدها، وذلك إلضعاف النافسین له سواء الطریقة الحزب الماركسي الروسي قبل وأ

 في الداخل أو في الخارج (المعسكر الغربي الرأسمالي).

الشعار هو التعبیر اللفظي عن مطلب أو مطالب في مرحلة معینة من الثورة. نشر الشعارات:  - ب

اریخ السوفیتي بظهور العدید وهو یحدد الهدف الذي یجب تحقیقه في الوقت الراهن، و لقد تمیز الت

من الشعارات، كل واحد منها یعبر عن مطلب من مطالب الجماهیر في فترة زمنیة معینة من فترات 

الثورة، ومن هذه الشعارات نجد (السلطة السوفیات) ثم (األرض والسالم) ثم (الخبز والسالم والحریة) 

یة في الجماهیر التي رددتها واستمرت في إلى غیر ذلك من الشعارات التي بثتها الدعایة السوفیت

تردیدها حتى صارت حقیقة أو كادت أن تتحقق، وهذه الشعارات لم یكن الهدف منها هو إثارة 

الجماهیر دون جدوى وٕانما هدفها هو تجسیم رغبات الجماهیر التي تعبر عنها الخطة السیاسیة، لهذا 

حتى یتناسب مع توجهات الدولة أوال ورغبات یجب أن یكون الشعار بسیطا، و أن یتجدد باستمرار 

الجماهیر بعد ذلك، ولبث هذه الشعارات یجند الماركسیون كل الوسائل االتصالیة التقلیدیة كالمنشورات 

والمعلقات، الملصقات، قاعات المحاضرات والمطالعة و التجمعات والسینما والمسرح، وكذلك وسائل 

  ، كل ذلك حتى یحصل على أقصى انتشار ممكن للشعار.اإلعالم كالصحف واإلذاعة والتلفزیون

تطبیقات النظریة االشتراكیة:-4-4- 7-2  

بعد قیام اإلتحاد السوفیتي وظهور الدولة الشیوعیة، قام أعضاء الحزب في اإلتحاد السوفیتي:  -

في الشیوعي بالسفر من مكان ألخر لیحركوا الناس وینشروا أفكار الفلسفة الجدیدة حتى ینجحوا 

تحویل اتجاهات وسلوك الجماهیر من اإلقطاع الرأسمالي إلى االشتراكیة ثم الشیوعیة، وهكذا قام 

أعضاء الحزب الشیوعي الذین تم اختیارهم وتطویعهم جیدا بمهامهم جنبا إلى جنب مع وسائل 

أي العام اإلعالم بالتحریك والحشد والدعایة، هذا وقد عمل اإلتحاد السوفیتي على تشكیل وتطویع الر 

وذلك بأن جعل وسائل االتصال العامة تعكس أمال وآالم الجماهیر للمحافظة على التأیید الشعبي، 

وقد أسندت مهمة التحكم في الرأي العام إلى اللجنة المركزیة للحزب الشیوعي، أقسام الدعایة 

عتبرها القادة البلشفیین والتحریك ومكتب الرقابة وذلك " لمنع التبادل الحر لألفكار بین الناس والذي ی

وبالتالي فإن مناقشة السیاسات األساسیة في اإلتحاد  عوائق خطیرة في طریق تحقیق أهداف الحزب "،

    السوفیتي كانت كفرا.

لقد سارعت دول أوروبا الغربیة بتطبیق النظریة الماركسیة قبل دول أوروبا الشرقیة، في أوروبا:  -

د أبدعت في توظیف الدعایة التي تعد أهم الركائز في النظریة حیث نجد أن ألمانیا النازیة ق

الماركسیة، وكذلك فعلت إیطالیا الفاشیة حین استغلت وسائل اإلعالم لنشر مبادئها والسیطرة على 

وسائل اإلعالم، كما استعملتها بعض األحزاب الشیوعیة في باقي الدول األوروبیة الغربیة، أما في 

االختالفات الثقافیة والعرقیة والدینیة واللغویة و تباین درجات التطور الصناعي أوروبا الشرقیة فرغم 



102 
 

واالقتصادي والسیاسي واالجتماعي بینها تم تبني النظریة الشیوعیة وجرى تطبیق التجربة السوفیتیة 

بحذافیرها، بقطع النظر عن خصوصیة كل بلد ومجتمع، بالتالي فإن دول أوروبا الشرقیة أصبحت 

د طبیعي لإلتحاد السوفیتي، حیث أنها تطبق نفس األیدیولوجیة وتعتبر نفسها الحلیف األول له. امتدا

بعد استقالل الجزائر تم اختیار المنهج االشتراكي في المجال السیاسي واالقتصادي في الجزائر:  -  

تى ال وكذا االجتماعي، ألن اقتصادها كان منهك، وحتى تحافظ على االستقرار السیاسي، أي ح

تظهر قوى متصارعة، وألن االتجاه العام أصبح اشتراكي فقد طبقت النظریة االشتراكیة في اإلعالم ، 

حیث عملت الدولة الجزائریة على القضاء على الملكیة الخاصة لوسائل اإلعالم وذلك بتأمیم جمیع 

ا علیهما بشكل تام، الصحف، أما اإلذاعة والتلفزیون فقد أممتهما الدولة الجزائریة وفرضت سیطرته

ومازالت حتى الوقت الراهن ال تسمح بظهور قطاع خاص في مجال السمعي البصري، كما وضعت 

إطار قانوني اشتراكي تمارس هذه الوسائل نشاطها من خالله، وعملت الدولة كذلك على تسخیر هذه 

ل اإلعالم بما في ذلك الوسائل في المساعدة على البناء والتطویر من خالل تحكم الدولة في كل وسائ

 المطابع وشركات التوزیع.

، الذي أقر التعددیة الحزبیة، وحق 1989وقد استمر الوضع على ما هو علیه حتى صدور دستور 

األحزاب في إصدار الصحف مما أدى إلى ظهور العشرات من الصحف التابعة للعدید من األحزاب، 

ى منها سوى القلیل الذي مازال یصدر مفتخرا غیر أنه سرعان ما اختفت األغلبیة منها ولم یبق

 باستقاللیته رغم أنها شكلیة لتواطؤ أغلب الصحف الخاصة مع الحكومة. 

ونهایة تطبیق النظریة االشتراكیة في اإلعالم في الجزائر جاءت مع بدایة انحصار هذه النظریة، 

كان یعرف باإلتحاد السوفیتي حیث أن " انهیار األیدیولوجیة الشیوعیة وثبوت فشلها بعد تفكك ما 

تقوضت الركائز التي تحكم عمل وسائل االتصال في المجتمعات والنظم التي كانت تتبع تلك 

األیدیولوجیة "، وهكذا فبسقوط اإلتحاد السوفیتي انحصر تطبیق هذه النظریة في العالم فلم تعد تطبق 

حتان للتخلي عن هذه النظریة التي یجمع إال في بعض الدول الشاردة ككوبا وكوریا الشمالیة وهما مرش

 العدید من الباحثین على أنها لم تواكب التطورات المتالحقة في تقنیات اإلعالم واالتصال.

نقد النظریة االشتراكیة:-4-5- 7-2  

إن االشتراكیة كنظام مواز للنظام اللیبرالي قامت على أسس ومبادئ مناهضة لهذا النظام، ومن      

ثم فإن النظریة االشتراكیة في اإلعالم جاءت هي األخرى مختلفة عن النظریة اللیبرالیة أو نظریة 

المؤسسات  الحریة، فقامت هذه النظریة على مبادئ االشتراكیة و عاملت وسائل اإلعالم معاملة

 األخرى، أي أن وسائل اإلعالم كانت تابعة للدولة وتمثل الدولة.

ونظرا لهشاشة قواعد النظریة االشتراكیة فإنها تراجعت مثلما تراجع النظام االشتراكي ككل ولم تصمد 

 أمام نظریة الحریة، وحتى قبل أن تأفل فإنها تعرضت للعدید من االنتقادات منها:
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عة للدولة، وهذا ما یعني أنها تقدم وجهة نظر واحدة وال وجود لحریة وسائل اإلعالم تاب  -1

  التعبیر فیها وال للتعددیة.

وسائل اإلعالم اعتمدت على الدعایة لخدمة مصالح الحزب الواحد والمساهمة في نشر  -2

 مبادئ الشیوعیة وكذا أفكار الدولة، أي أهداف وسائل اإلعالم محددة بدقة.

عالم األجنبیة الداخلة إلى الدولة، مثل الصحف وكذلك التشویش على الرقابة على وسائل اإل -3

اإلذاعات الموجهة، وهذا حتى ال یعرف الجمهور األخبار واألفكار األجنبیة، وكل هذا یعد 

 تضییق واستخفاف بالجمهور.

العمل على تصفیة وتنقیة األخبار التي تذاع عبر وسائل اإلعالم، وهذا انتهاك لحق المعرفة  -4

تخفاف بقدرات الجمهور( ألنهم یقولون بأن الجمهور ال یستطیع أن یفهم كل األمور التي واس

 تقدم له ).

لم یكترث المفكرون الماركسیون بتناول النظریة نقدا أو تحلیال أو تعدیال أو تبدیال ، وهذا ما  -5

 أدى إلى تأخرها عن باقي النظریات وكذا تقلص رقعة انتشارها.

تیم، وهذا ما ساهم في خرابها نتیجة التطور السریع لتكنولوجیا اإلعالم اعتمادها أسلوب التع -6

االتصال، مما أدى إلى تعرف الجمهور الداخلي على حقائق األمور من مصادر أخرى، و 

 نتیجة لعجز الدولة عن التصدي مثال لإلذاعات الموجهة وغیرها.

  نظریة المسئولیة االجتماعیة: -7-2-5    

كــان البــد مــن ظهــور نظریــة جدیــدة فــي  بعــد ان تعرضــت نظریــة الحریــة لكثیــر مــن المالحظــات      

الســـاحة االعالمیـــة فبعـــد الحـــرب العالمیـــة الثانیـــة ظهـــرت نظریـــة المســـؤولیة االجتماعیـــة فـــي الوالیـــات 

لیة العملیــة االعالمیــة بحریــة قائمــة علــى المســؤو  المتحــدة االمریكیــة، وتقــوم هــذه النظریــة علــى ممارســة

االجتماعیــة وظهــرت القزاعــد والقــوانین التــي تجعــل الــرأي العــام رقیبــا علــى اداب المهنــة، وذلــك بعــد ان 

اســـتخدمت وســـائل االعـــالم فـــي االثـــارة والخـــوض فـــي اخبـــار الجـــنس والجریمـــة، ممـــا ادى الـــى اســـاءة 

  استعمال الحریة أو مفهوم الحریة.

هنـا یجـب أن  یرى اصحاب هذه النظریة أن الحریة حق وواجـب ومسـؤولیة فـي الوقـت نفسـه، ومـن    

تقبــل وســائل االعــالم القیــام بالتزامــات معینــة تجــاه المجتمــع ویمكنهــا القیــام بهــذه االلتزامــات مــن خــالل 

ظ هـذه وضع مسـتویات أو معـاییر مهنیـة لالعـالم مثـل : الصـدق والموضـوعیة والتـوازن والدقـة، ونالحـ

، ویجــب علـــى وســـائل االعــالم فـــي اطـــار قبولهــا أن تكـــون وســـائل تفتقـــد الیهــا نظریـــة الحریـــةالمعــاییر 

مـن خــالل اتاحـة الفرصـة للجمیــع مـن خــالل  تعكــس تنـوع االراء واالفكـار فــي المجتمـع االعـالم تعددیـة

ن تبریـــر ، ویمكـــن أن یكـــو النشـــر والعـــرض، كمـــا أن للجمهـــور العـــام الحـــق فـــي شـــؤون وســـائل االعـــالم

تحقیــق هــذه المصــلحة العامــة، أضــف الــى ذلــك أن االعالمیــین فــي وســائل االتصــال یجــب أن یكونــوا 

  مسؤولین أمام المجتمع باالضافة الى مسؤولیاتهم امام مؤسساتهم االعالمیة.
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مــا یســاعد علــى الجریمــة أو العنــف أو مالــه تــأثیر  ویحظــر علــى وســائل االعــالم نشــر أو عــرض    

التدخل في حیاة االفـراد الخاصـة قلیات في أي مجتمع، كما یحظر على وسائل االعالم سلبي على اال

وبامكان القطاع العام والخاص أن یمتلكوا وسائل االعالم في ظل هذه النظریات ولكنها تشجع القطاع 

 الخاص على امتالك وسائل االعالم.

تنطلق هذه النظریة من محاول إیجـاد تـوازن بـین مفهـومي الحریـة والمسـئولیة.  ونظـرا لتزایـد النقـد      

ضد الصحافة مع مطلع القرن العشرین وخالل العقود األولى منه نتیجة اعتماده على اإلثـارة والمنطـق 

متحدة، تكونت لجنة التجاري، ونتیجة االحتكارات واإلنحیازات السیاسیة لهذه المؤسسات في الوالیات ال

رئـیس جامعـة   Huchins هتشنز تحت رئاسـة  1942 سنةخاصة للنظر في هذه األمور بشكل عام 

شـیكاغو. وقــد وضــعت هــذه اللجنــة نصــب عینیهــا مهمــة التحقیــق فــي هــل أخفقــت أو نجحــت الصــحافة 

افة أن تتوقـف األمریكیة في أداء دورها االجتماعي، وتحدید أین مواقع الحریـة التـي ینبغـي علـى الصـح

  عندها، وما تأثیر الضغوط الحكومیة او اإلعالن التجاري على حریة العمل الصحافي.

، وفیه عكسـت نقـدا ألداء الصـحافة فـي عـدم تهیئـة الفرصـة 1947وقد أعدت اللجنة تقریرها عام       

ریر تـم اسـتخدام ألصوات أخرى غیر تلك المؤثرة والمرتبطة بالقوى الفاعلة في المجتمع.  وفي هذا التق

مصـــطلح "المســـئولیة االجتماعیـــة" ألول مـــرة وانعكـــس فـــي تحدیـــد مســـئولیات واضـــحة ینبغـــى أن تعمـــل 

علیهــا الصــحافة، بمــا فــي ذلــك إتاحــة المجــال أمــام مختلــف الطبقــات والفئــات االجتماعیــة للتعبیــر عــن 

الحاجــة فــي دول غربیــة رأیهــا واتجاهاتهــا حــول القضــایا العامــة فــي المجتمــع.  وقــد أیقظــت هــذه اللجنــة 

أخـرى (المملكــة المتحــدة والســوید) الــى تأســیس لجــان للنظـر أوضــاع اإلعــالم واقتــراح حلــول عملیــة فــي 

ــارد هــذا االتجــاه.  وعلــى ســبیل المثــال طــرح  مفهــوم نظریــة جدیــدة أســماها    (Picard, 1985) بیك

وحــاول مــن خاللهــا   democratic-socialism theoryالنظریــة الدیموقراطیــة االشــتراكیة لإلعــالم   

  تحسس التحوالت في المجتمع األوربي بخصوص دور وسائل اإلعالم في المجتمع.

وتعني المسؤولیة االجتماعیة للصحافة االهتمام بالصالح العام، ویحددها اخرون بانها االهتمام   

ة والعدل بحاجات المجتمع والعمل على سعادته، بمعنى ان تتصف الصحافة بسداد الرأي والدق

  واالعتماد علیها ومراعاة النواحي االخالقیة.

وترى نظریة المسؤولیة االجتماعیة بضرورة أن تقوم وسائل االعالم بتحمل مسؤولیتها تجاه المجتمع   

جمیعا ولیس باتجاه الحكومات أو الدول وسیاستها فقط كما ترى النظریات السابقة كنظریة السلطة 

  والنظریة االشتراكیة.

تعد نظریة المسؤولیة االجتماعیة نهجا مستقال ووسطا بین النظریة الشمولیة والنظریة اللیبرالیة، و   

وتؤمن هذه النظریة بأن العمل االعالمي البد أن یخضع الى سیاسة واضحة ومحدودة تكون خططه 
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، ومعظم في ضوء ذلك مدروسة وهادفة وتنسجم مع التوجه الذي ترسمه البلدان المعنیة بهذه النظریة

  البلدان النامیة وغیرها تنتهج حالیا هذا التوجه وحتى عدد من البلدان االوربیة.

  ظروف نشأة نظریة المسؤولیة االجتماعیة : -5-1- 7-2

  هناك مجموعة من الظروف التي نشات في ظلها نظریة المسؤولیة االجتماعیة، نذكر منها :   

  :االسباب الفكریة -1

المسؤولیة االجتماعیة للصحافة عندما اخذ النقاد یراجعون االفتراضات التي ترتكز ظهرت نظریة     

  علیها النظریة اللیبرالیة بشأن طبیعة الحقیقة واالنسان والمجتمع والحریة.

  :االقتصادیة االسباب  - 2

المثالیة التي عمد التغیر في المناخ االقتصادي الى التفكیرفي تعامل جدید مع االعالم، فالنظرة   

كان ینظر الیها االقتصادیون للسوق على أنه حر ومفتوح للجمیع لدخوله تحت الشعار االقتصادي 

الذي ساد طوال القرنین الثامن عشر والتاسع عشر(دعه یعمل دعه یمر..) امال في الصالح العام او 

دد دخول السوق تحت تبدلت وتغیرت بزیادة تركیز الصناعات في ایدي قلة منعت على االفراد الج

  الشعار نفسه.

واكتشفت وسائل االعالم في ظل هذه الظروف قوة كبیرة ، بحیث عبر مالك الصحف عن أرائهم 

السیاسیة واالقتصادیة على حساب االراء المعارضة، فاثیرت مشكالت التوازن والموضوعیة، وتحكم 

  المعلنین في السیاسة التحریریة والمضمون.

  :یة المؤسساالسباب  - 3

كان ظهور االتحادات المهنیة بدایة للتنظیم الذاتي للصحافة وارهاصا للمسؤولیة االجتماعیة في 

الوالیات المتحدة االمریكیة، فأسست جمعیة ناشري الصحف االمریكیة والجمعیة االمریكیة لمحرري 

  ة.الصحف، وجمعیة الصحفیین المهنیین والتي لعبت دورا في صدور مواثیق الشرف المهنی

  ظهور عدد من الصحفیین االخالقیین :-4

للصحافة، عندما ادرك بعض الصحفیین حاجة  برز دور الفرد في ظهور نظریة المسؤولیة االجتماعیة

الصحافة الى شخصیات تتسم بالشجاعة واالخالق لیصنعوا المثل العلیا لها، وكان ابرز شخصین في 

، ففي النصف االول الوالیات المتحدة االمریكیةمن  جوزیف بولترو هوراس جیرليهما:هذا المضمار 

من القرن التاسع عشر كانت الصحافة سالحا بتارا في الحرب السیاسیة في الوالیات المتحدة حتى 

، وعلى الرغم من أن على هذه الحقبة(العهود السوداء للصحافة الحزبیة) لوثر موتاطلق المفكر 

كان متسامحا لدرجة كبیرة مع الصحافة ورفض اصدار تشریع   توماس جیفرسونالرئیس االمریكي 

  .. فقد وصفها بانها الصفحات القذرة التي تروج للعهر الفكري باالكاذیب.یقیدها.
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  :المهنیة االسباب  - 5

: فقد كان ظهور االشكال التحریریة الجدیدة والقوالب المبتكرة عامال ظهور االشكال التحریریة الجدیدة*

ان تاثیر  1911 عامكولیرز  في مجلة ویل ایروینفي التنبیه على اهمیة المواد المنشورة، فقد كتب 

، وان التحیز في تناول احداث الصحافة تحول بشكل ملحوظ من المقاالت الى اعمدة االخبار

  الجماهیر لها ویمنعها من الحكم الصحیح.المجتمع یشوه ادراك 

ذكرت لجنة حریة الصحافة ان الطلب االجتماعي على مزید من المسؤولیة  :تطور اسالیب الدعایة*

یرجع لوجود جرعات ضخمة من الدعایات في وسائل االعالم واستغالل االعالم للسیطرة  االجتماعیة

الموجهة الى  ،فقد انتشرتاالنتقادات القاسیةوالتحكم في الجماهیر واخضاعها، ما زاد الشك فیه

الحمالت االعالمیة ، التي اوصلت بعض االفراد الى اعلى المناصب، مما اساء الى الیمقراطیة واثار 

  المخاوف حول دور الصحافة االجتماعي.

   مفاهیم ومحددات المسؤولیة االجتماعیة للصحافة:-5-2- 7-2

صدى كبیرا داخل الوالیات المتحدة االمریكیة لصحافة حرة ومسؤولة  لقیت دعوة لجنة حریة الصحافة

في بلدان اوربا، وعلى راسها المملكة المتحدة ، فشكلت اللجنة الملكیة االولى للصحافة  وخارجها

في الصحافة بسؤولیاتهم االجتماعیة حیث تقوم الفكرة المحوریة  ودعت الىاحساس العاملین، 1994

الفكار هذه النظریة على التنظیم الذاتي االختیاري لمهنة الصحافة، فتقوم الصحافة بتنظیم نفسها 

  بنفسها وزفقا لمعاییر هذه النظریة وتشكیل مجالس الصحافة.

العالم في الوالیات المتحدة االمریكیة على أن صناعة ا 1947تقریر لجنة حریة الصحافة لعام  صون

یجب ان تستمر في ید القطاع الخاص واضعة في اعتبارها المصلحة العامة، وقد كانت للجنة 

مجموعة تصورات حول وظائف الصحافة في المجتمع الحدیث، وعدد من التوصیات للحكومة، 

  والمؤسسات الصحفیة، ومن بین هذه التوصیات: 

االعالم في المجتمع المعاصر، رات اللجنة ان الصحافة یجب ان تقوم  *من حیث وظائف وسائل

  بالوسائل التالیة :

  ، في سیاق یعطي لها معنى. اعطاء التقریر الصادق والشامل والذكي عن االحداث الیومیة- 

  ان تعمل كمنبر لتبادل التعلیق والنقد - 

  ان تقدم وسائل االعالم صورة ممثلة للجماعات المتنوعة التي یتكون منها المجتمع. - 

  ان تقدم وسائل االعالم اهداف المجتمع وقیمة. - 

  أن توفر وسائل االعالم معلومات كافیة عما یجري یومیا. - 

عمل *اوصت لجنة حریة الصحافة الحكومیة بتطبیق الضمانات الدستوریة لحریة الصحافة، وان ت

الحكومة على تسهیل ظهور وسائل اعالم جدیدة واستمرار المنافسة بین الوسائل الكبیرة القائمة، كما 
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طالبت اللجنة بالغاء التشریع الذي یحظر على االفراد مساندة اجراء تغییرات ثوریة على المؤسسات 

  السیاسیة واالقتصادیة.  یهدد المناقشات القائمة، ألن هذا التشریع

المؤسسات االعالمیة بتقدیم خدمة تتسم بالتنوع والنوعیة والكم المالئم  جنة حریة الصحافة*أوصت ل

الشباع احتیاجات الجماهیر، فضال عن زیارة مراكز الدراسات األكادیمیة والبحث والنشر في مجال 

حول هذا  االعالم، وانشاء هیئة جدیدة ومستقلة لتقییم أداء الصحافة لعملها، وتقدیم التقریر السنوي

  االداء. 

أوصت اللجنة العاملین بمجال االعالم بنقد متبادل وعنیف لبعضهم البعض، وأن یقبلوا مسؤولیاتهم *

  كناقل عام للمعلومات والمناقشة.

  المبادئ االساسیة لنظیة المسؤولیة االجتماعیة:-5-3- 7-2

  فیما یلي: المبادئ األساسیة لنظریة المسؤولیة االجتماعیةدنیس ماكویل یلخص    

  ینبغي على الصحافة ووسائل االعالم االخرى االسهام في التزامات معینة للمجتمع.- 

یمكن لوسائل االعالم تنفیذ االلتزامات من خالل احترام المعاییر المهنیة لنقل المعلوامت كالحقائق - 

  والدقة والموضوعیة والتوازن.

  على وسائل االعالم المبادرة تنظیم نفسها ذاتیا.- 

یتوجب على وسائل االعالم تجنب نشر ما یشجع على الجریمة والعنف والفوضى االجتماعیة، - 

  وكذلك االمتناع عن توجیهأیة اهانة الى االقلیات. 

  على الصحافة احترام التعددیة فیها وعلیها ان تعكس تنوع االراء وتخدم حق الرد.- 

  ادائها لوظائفها. للمجتمع حق على الصحافة في أن تلتزم معاییر رفیعة في- 

  االنتقادات الموجهة لنظریة المسؤولیة االجتماعیة :-5-4- 7-2

  تعرضت نظریة المسؤولیة االجتماعیة الى مجموعة من االنتقادات، یمكن عرضها كاالتي :     

االنتقادات الموجهة للجنة حریة الصحافة ومفادها أن اعضاء اللجنة وهم اثنا عشر اكادیمیا ال / 1

الحق في نقد الصحافة وفي تحدید ما یتوجب علیها القیام به، النهم من خارج الجسم یملكون 

  الصحفي، وقد اتهم هؤالء بالتحیز واستخدمت في تقاریرها عبارات مطاطة غیر محددة.

االنتقادات التي ترى في المسؤولیة االجتماعیة انتقاصا من حریة الصحافة وقد رأى فیها بعض  /2

  نظریة تشكل حال حكومیا في عمل الصحافة.النقاد أن هذه ال

االنتقادات التي دلت على عجز نظریة المسؤولیة االجتماعیة عن اصالح االداء االعالمي في  /3

الغرب، وفیها أن االخالق في وسائل االعالم االمریكیة صارت الى انحطاط بتورطها في الكثیر من 

ة بین أفراد الجمهور، وزیادة اهتمام الصحافة أفالم العنف ناالباحیة وانخفاض مصداقیة الصحاف

  بالشؤون االنسانیة وأخبار الحوادث وازدیاد االحتكار لوسائل االعالم وغیر ذلك من االنتقادات. 



108 
 

وذلك من خالل نقد مواثیق الشرف ’ االنتقادات الموجهة اللیات التنظیم الذاتي لمهنة الصحافة /4

أو ضغطا علیه، وكذلك فقد القت مجالس الصحافة التي  باعتبارها تشكل دخال في عمل الصحافي

انتشرت في الدول الغربیة بنقد من قبل الصحفیین ، وذلك أن هذه المجالس لم تكن منزهة عن الخطأ 

  وأعضاؤها لیسوا منزهین عن الشبهات والتدخل الحكومي فیها.

  مقارنة بین النظم االعالمیة:-6- 7-2

 
 السلطویة الشیوعیة السوفییتیة اللیبرالیة (التحرریة) المسئولیة االجتماعیة

ت المـــــــقــــــــارنـــــــــة
ال
جـــــــا

م
 

متى ظهرت 

؟وتطورت  

ظهرت في الوالیات 

المتحدة في القرن 

 العشرین

تم تبنیها في انجلترا 

 1866بعد عام 

الوالیات وفي 

المتحدة االمریكیة، 

وتطورت في الدول 

الغربیة والدول 

 المؤیدة لها

في االتحاد السوفییتي 

وانتشرت  1917بعد 

في شرق اوروبا 

 والدول الشیوعیة.

انحصرت بعد انهیار 

االتحاد السوفییتي في 

دول قلیلة مثل كوریا 

الشمالیة وكوبا 

 والصین

في إنجلترا في 

القرنین السادس 

لسابع عشر وا

عشر. وال زالت 

تمارس في النظم 

الدكتاتوریة الحدیثة 

 وأمریكا الالتینیة

الفلسفة التي تقوم 

 علیها

كتابات هوكنج، وتقریر 

لجنة حریة الصحافة، 

ومواثیق الشرف 

االعالمیة والممارسات 

 الصحفیة

كتابات میلتون ولوك 

ومیل وفلسفة العقالنیة 

 والحقوق الطبیعیة

 –الفكر الماركسي 

الستالیني،  –اللینیني 

مختلطا بفلسفة هیجل 

وفكر القرن التاسع 

 عشر في روسیا

فلسفة السلطة 

المطلقة للملك أو 

لحكومة الملك أو 

 االثنین معا

 الهدف الرئیسي

تحقیق وظائف اإلعالم 

والترفیه والترویج 

االقتصادي، بهدف 

اقامة حوار حر داخل 

 المجتمع

تحقیق وظائف اإلعالم 

والترویج  والترفیه

االقتصادي، بهدف 

مساعدة الجماهیر على 

اكتشاف الحقیقة والرقابة 

 على الحكومة

المساهمة في نجاح 

واستمرار النظام 

االجتماعي الشیوعي، 

خاصة دیكتاتوریة 

 الحزب الشیوعي

دعم ومساندة 

سیاسات الحكومة 

التي تتولى السلطة، 

 وخدمة الدولة
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من یملك الحق في 

استخدام وسائل 

 اإلعالم ؟

أي شخص لدیه شئ 

لیقوله عبر وسائل 

 اإلعالم

أي شخص لدیه 

االمكانات االقتصادیة 

 لذلك

الموالون من أعضاء 

 الحزب الشیوعي

كل من یحصل 

على امتیاز ملكي 

 أو تصریح

كیف تتم السیطرة 

 على وسائل اإلعالم؟

من خالل رأي 

المجتمع وإقبال 

الجمھور وأخالقیات 

 العمل اإلعالمي

خالل السوق الحر من 

لألفكار ومن خالل 

 المحاكم

السیطرة االقتصادیة 

والسیاسیة من جانب 

 الحكومة

التراخیص 

الحكومیة، 

االتحادات 

 والنقابات، والرقابة

ت المـــــــقــــــــارنـــــــــة
ال
جـــــــا

 م

 الممنوعات

التعدي على الحقوق 

الشخصیة الخاصة، 

والمصالح االجتماعیة 

 الحیویة

القذف وتشویھ سمعة 

االفراد دون ادلة، 

واالباحیة وقلة 

االحتشام، والتحریض 

على الفتنة والعصیان 

 في وقت الحرب

نقد الحزب الشیوعي 

وسیاساتھ 

االستراتیجیة 

 والزعماء الشیوعیین

نقد النظام السیاسي 

أو األشخاص الذین 

 ال زالوا في السلطة

 الملكیة

ملكیة خاصة اال اذا 

الحكومة ان رأت 

تمتلك أو تشارك في 

ملكیة وسائل اإلعالم 

لضمان قیامھا 

 بمسئولیاتھا االجتماعیة

 ملكیة خاصة
ملكیة الدولة وملكیة 

 الحزب

 –ملكیة الدولة 

 وملكیة خاصة

 االختالفات األساسیة

اإلعالم یجب أن یلتزم 

بمسئولیات اجتماعیة، 

وإذا لم یقم بذلك فان 

الدولة یجب ان تتدخل 

 للتحقق من قیامھ بذلك

اإلعالم أداة للرقابة 

على الحكومة، وتحقیق 

حاجات المجتمع 

 وأفراده اإلعالمیة

مملوكة للحكومة أو 

الحزب، ولذلك یتمك 

التعامل معھا كأداة 

من أدوات الحكم 

الشیوعي وذراع من 

 أذرع السلطة

أداة لتفعیل 

السیاسات 

الحكومیة، ولذلك 

لیس من الضروري 

أن تمتلكھا 

 الحكومات
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  :في االعالم  نظریة التنمیة-7- 7-2

  االتجاه القائل بدور وسائل االعالم في التنمیة.  ولبر شرامیمثل    

كلفت جمعیة االمم المتحدة منظمةالیونسكو باجراء عملیة مسح اساسي لوسائل  1958في عام      

من  فأقامت منظمة الیونسكو سلسلةاالعالم في دول العالم الثالث، وذلك بوضع برنامج تقدیري لها، 

باالمكانیات االعالمیة في اسیا ، امریكا الالتینیة وافریقیا، وشملت اكثر من  االجتماعات الخاصة

بتقریر عام یقدر  1964- 1960بلد بمشاركة ممثلي الدول النامیة، وتوجت هذه االشغال مابین  100

  وضعیة االعالم في البلدان النامیة.

في تحلیله على  شرامبتحلیل نتائج هذا المسح ، ولقد اعتمد  ولبر شرامة الیونسكو كلفت منظم    

التفاعل  وهو سوسیولوجي امریكي ربط التنمیة بالتحضر، ویرى من خالل نظریته دانییل لرنرنظریة 

 الموجود بین المجتمع الحضري والقراءة والكتابة ووسائل االعالم اذ استنتج ان المدن وحدها هي التي

تقوم على تنمیة المهارات والموارد، وهي مسالة تمیز االقتصاد الصناعي العصري وفي هذا الجو 

فمن یقرأ ویكتب یتطور وینمي تنتشر القراءة والكتابة وتنمو اجهزة االتصال، فالعالقة المتبادلةبارزة: 

  اجهزة االعالم.

في القوة االنتاجیة االقتصادیة  ویعرف ولبر شرام التنمیة االقتصادیة بانها : زیادة سریعة    

للمجتمع، واكبر عامل في هذه الزیادة هو التصنیع، ویتم التصنیع باالدخار واالستثمار، اذا فالنمو 

وعندما یكون ، االستثمار، االنتاجیة، ازدیاد عدد السكاناالقتصادي مرهون بثالثة عناصر هي : 

  اكبر من حاجیات السكان یكون النمو. االنتاج

شرام ان التصنیع یفترض استعمال وسائل عصریة وتقنیات تدخل على المجتمع من خالل  ویرى

وسائل االعالم، كما یرى ایضا أن مجتمعات من العالم الثالث تتحكم فیها عقلیات محافظة مما یجعل 

طاق عملیة التأثیر فیها عملیة بطیئة، ولتغییر هذه العقلیات ال بد من نشر المعلومات وتوزیعها على ن

واسع ومدروس، فنشر المعرفة التي یحتاج الیها االفراد ال بد أن یكون عن طریق اعطاء االهمیة 

للحوار وتشجیع االنماط االجتماعیة المنتجة، واالعالم یساعد على ادخال التغییر في المجتمع النه 

  ییر.الوسیلة الوحیدة االكثر نجاعة لنشر المعلومات بین الناس واقناعهم بضرورة التغ

  وظائف االعالم والتي تتمثل فیمایلي :  ولبر شراممن هنا وضع 

  وظیفة االكتشاف:- 

یرى أنه بفضل وظیفة وسائل االعالم یكتشف السكان انماط سلوكات اقتصادیة غیر التي الفوها، 

ویكتشفون بذلك طرق تنمویة جدیدة تدفعهم في غالب االحیان الى تغییر سلوكهم أو على االقل الى 

  حتكاك بالطرق الجدیدة في التنمیة.اال
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  الوظیفة السیاسیة:-

بابالغ الناس رغبة السلطة في التغییر والتنمیة، وتشرح وسائل االعالم هذه الرغبات  اذ یقوم االعالم

  القناع الناس وتعبئة طاقاتهم.

  وظیفة التربیة:-

فن طریق اعطاء نماذج قدوة لتسهیل عملیة التغییر والتحفیز على مزید من البحث واالستقصاء   

  . وطلب المعرفة لترقیة المجتمع

   :ان هناك وظائف أخرى تساعد على تحقیق التنمیة من خالل اربعة عناصر هي ولبر شرامكما یرى 

  *توسیع االفاق 

  تركیز االنتباه *

  وق ذ*تربیة ال

  الحوار*فتح 

االخرى الذین أطلقوا  ثم تواصلت مع العدید من الباحثینولبر شرام  لقد انطلقت نظریة التنمیة مع    

  :شون ماكبراید، افرت روجرزنظرتهم لعالقة وسائل االعالم بالتنمیة في دول العالم الثالث، من بینهم 

في تحلیله للتقریرو ظهرت بعض النتائج  شرام ، وبعد النظرة االولیة(تفاؤلیة) التي اعطاهاواخرون

االخرى التي لم تطرح في البدایة، فلقد انتهت تلك البحوث الى أن االنسان كائن حي ذو ابعاد یعیش 

الماضي ،الحاضر والمستقبل، كما لدیه بعد التالغي، أي أن الفرد قد یرفض بعض االشیاء ویتقبل 

  : ن من التفاعلتنتج نوعی أوجبرناخرى، فوسائل االعالم حسب 

   وهو متعلق بالتكنولوجیا.تفاعل مادي: -  

  .وهو یتمثل في عالم االفكارتفاعل المادي : - 

حتي یحدث تغییر اجتماعي طبیعي، ففي  بضرورة اندماج وتالزم هذین الجانبیناوجبرن  كما ینادي

ة كانت تأخذ بنماذج لم السنوات االولى من الستینیات بذا یظهر الوعي بأن البحوث في البلدان النامی

تكن تتفق بأیة حال من االحوال مع واقع هذه البلدان واحتیاجاتها، اذ كان یقوم علیها ویشرف على 

تطبیقها اما اخصائیون وفدوا من الخارج واما مواطنون تدربوا بالخارج وطبقوا على مشكالت االتصال 

مع اهتمامات العالم النامي، وهذا ما ولد:  في بالدهم منهجیات ایدیولوجیة وثقافیة ال تتفق بالضرورة

: أي عقل یفكر غربیا ویتطلع الى حیاذ جدیدة وواقع مر ال یتوافق مع ما ظاهرة االغتراب الثقافي -1

  یتم نشره وعرضه.

، فبدال من بین انسان العالم الثالث ووسائل االعالم نتیجة لتسییس هذه االخیرة ظاهرة الطالق:-2

االعالم للتنمیة وجهت لشرعیة السلطة السیاسیة الوكیفیة اثباتها وترسیخها وهذا ما دفع توجیه وسائل 

  االنسان الى الجري والسعي للبحث عن وسائل اعالم اجنبیة تغطي النقصالذي یحسه وتعوضه.
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  النظم االعالمیة في الوطن العربي: -8- 2- 7

أن النظم االعالمیة    the arab pressفي مؤلفه عن الصحافة العربیة  ولیم روفیقول       

  العربیة ال تنسجم بكفاءة ومرونة مع النظریات االعالمیة المتعارف علیها اكادیمیا. 

  أن الصحافة العربیة تقوم على مواصفات خاصة تتمثل فیما یلي :  روفویرى      

  *ضعف القاعة االقتصادیة .

  *التسییس .

  *التاثیر الثقافي.

  الصحافة العربیة خاصة المكتوبة منها الى ثالثة أنظمة أساسیة : روفولیم ویصنف    

  الصحافة التجنیدیة: *

هو تجنید الجمهور حول المشاریع االقتصادیة واالجتماعیة التي تسطرها  وهدف هذه الصحافة      

الدول الناشئة، وینتشر هذا النوع من الصحافة في مصر، العراق، سوریا، السودان، الجزائر والیمن 

  الجنوبیة...

یخضع هذا النوع من الصحافة لملكیة الدولة أي تابعة  للدولة او الحزب الحاكم، وفي هذا       

المجال یقوم مسیرو اجهزة االعالم ( وهم الذین تعینهم الهیئات الحاكمة ) بتجسید سیاسات الحكومة 

  خاصة في مجال التنمیة.

  *الصحافة الموالیة:

مایمیز هذه الصحافة عن النوع السابق هي انها خاصة وموالیة للحكومة وهو ما یجعلها أشبه      

  بحالة الصحافة التجنیدیة. 

وینتشر هذا النوع من الصحافة في كل من :االردن، السعودیة، تونس ،البحرین، قطر، واالمارات     

  العربیة المتحدة. 

  وترتبط الصحف في هذا النظام بأفراد أو عائالت أو جماعات ضاغطة.   

  *الصحافة الموالیة:

راء المتباینة والمتضاربة یتمیز هذا النوع من الصحافة بأنه یمكن القارئ من االطالع على اال    

  حول ما یحدث داخلیا وخارجیا.

  وتكمن الخاصیة االساسیة لهذه الصحافة في التنوع الكیفي، أي انها تعكس مضامین متباینة.    

  ویضم هذا النوع من الصحافة االقطار التالیة: لبنان،الكویت،المغرب.   
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