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مدخؿ لعمـو االعالـ واالتصاؿ   تتضمف ىذه المطبوعة مجموع محاضرات مقياس   

وقد تـ وضعيا وفقا لمبرنامج المقرر التابع لوزارة التعميـ  الخاص بطمبة السنة الثانية ليسانس،

العالي والبحث العممي مع إدخاؿ بعض اإلضافات التي يمكف أف تفيد الطالب الذي يدرس 

في كمية اإلعالـ واالتصاؿ خاصة وأف البحث في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ يتميز ببعض 

 األخرى. الخصوصيات مقارنة بالبحوث في العمـو االجتماعية

تضمف البرنامج مقاربة مفاىيمية ونظرية حاولنا مف خاللو اإللماـ بمجموعة مف التعاريؼ   

ومختمؼ ابعاده مع  لمفيـو االتصاؿ األساسية، التي تساعد الطالب عمى الضبط المفاىيمي

السياب في تقديـ مختمؼ نماذج االتصاؿ. اما المحور الثاني فقد خصصناه لمفيـو االعالـ 

أما  خالؿ تقديـ مقاربة مفاىيمية ونظرية حوؿ المفيـو  وعالقتو باإلعالـ الجماىيري مف 

مثؿ الدعاية واالشاعة واالشيار وكذا نقاط المحور الثالث فقد خصصناه لممفاىيـ المشابية 

. كما تضمف كؿ منيما في العممية االتصالية مع التركيز عمى أىميةالتشابو واالختالؼ 

ماىية عمـو االعالـ مف خالؿ تعريفيا وشرح مختمؼ مراحؿ تطورىا وكذا أىـ رابع المحور ال

 االتجاىات البحثية في عمـو االعالـ واالتصاؿ.

أما المحور الخامس فقد تناولنا فيو أىـ المداخؿ النظرية لبحوث االعالـ واالتصاؿ أىميا  

االفكار التي قامت عمى مف خالؿ طرح أىـ النقدية و المدرسة البنائية الوظيفية المدرسة 

 اساسيا البحوث االجتماعية وبحوث االعالـ واالتصاؿ. 



لعرض أىـ النظريات في عمـو االعالـ واالتصاؿ مثؿ فقد خصصناه  سادسأما المحور ال

نظريات التأثير المحدد ونظريات االتصاؿ المعتدؿ ونظريات االتثير القوي او التراكمي مع 

وابة التي تعد مف اىـ النظريات. ثـ في المحور السابع الحديث عمى نظرية حارس الب

واالخير فقد خصصناه لمحديث عف االنظمة االعالمية المختمفة : النظاـ السمطوي، النظاـ 

 الميبرالي، النظاـ االشتراكي ثـ المسؤولية االجتماعية واخيرا النظاـ التنموي. 

لمطمبة  وحتى األساتذة خاصة و  نتمنى في األخير أف يكوف مضموف ىذه المطبوعة مفيدا

 أننا حاولنا تنويع المراجع مع التركيز عمى الحديثة منيا وذات التخصص.

 

 

 ق        ج ا  

 ا      ا  ل:  ف ه م أ      في ا    ل

 تعريفو، خصائصو، عناصره، عوامؿ نجاح أو فشؿ العممية االتصالية-

 وسائمو و أنواعو، اىمية االتصاؿ الجماىيري.-

 نماذج االتصاؿ الخطية:- 

 ارسطو، الزويؿ، شانوف وويفر، التفاعمية عند: روس و ولبار شراـ. 

 



 ا      ا    ي:  ف ه م أ      في ا   م

 خصائصو، عناصره وعوامؿ فشؿ أو نجاح العممية االعالمية .، تعريفو-

 الفرؽ بيف االعالـ واالتصاؿ.-

 ، وظائفيا. خصائصياوسائؿ االعالـ الجماىيرية: تعريفيا، -

 : إل  ما      ا    ث: ا  ف ه م ا     ه  

 .باإلعالـالدعاية: تعريفيا خصائصيا، أنواعيا وعالقتيا -

 االشيار واالعالف: تعريفيا، خصائصيا، أدوارىما، رسائميما وعالقتيما باإلعالـ واالتصاؿ.-

 . وأنواعيااالشاعة: تعريفيا ، خصائصيا، -

   ه      م ا   م  ا    لا      ا  ا ع: 

 عريفيا ومجاالت اىتماميات-

 ظروؼ نشأتيا وتطورىا في العالـ.-

 عالقتيا بالعمـو االخرى.-

 االتجاىات البحثية في عمـو االعالـ واالتصاؿ.-

 ا      ا     : ا  ظ   ت ا  ف  ة      ل ا    ه  ي

 النقدي  دخؿالم-

 الوظيفيالبنائي المدخؿ -  

 ا     :     ج  ن  ظ   ت ا    ل ا    ه  ي ا     



 نظرية التأثير القوي لوسائؿ االعالـ -

 نظرية تدفؽ االتصاؿ عمى مرحمتيف-

 نظرية االستخدامات واالشباعات.-

 نظرية ماكموىاف.-

 نظرية حارس البوابة.-

 

 ا      ا    ع: ا  ظم ا        ا   ط  ا       

 النظاـ السمطوي-

 الميبراليالنظاـ االعالـ -

 النظاـ االعالمي القائـ عمى المسؤولية االجتماعية-

 النظاـ االعالمي االشتراكي

 النظاـ االعالمي التنموي-

 خاتمة

 

 

 

 



 

 :ا    ل  ل ا      ا  ل:  ف ه م أ      

تعددت تعاريؼ المفكريف والباحثيف باختالؼ مجاالت تخصصاتيـ      ف ا    ل:-

 وسنوضح ذلؾ مف خالؿ ما يمي:

"االتصاؿ والوصمة:  جاء في لساف العرب البف منظور     ف ا    ل  غ   ا ط   :-أ

 وصمة. واالتصاؿ في المغة العربية يدور حوؿ معاف أربعة: بالشيء وصالما اتصؿ 

 .الشيءالتوصؿ والذريعة الى -

 التوصؿ ضد اليجراف، وخالؼ الفصؿ واالنقطاع.-

 توصؿ اليو : انتيى اليو وبمغو، وتوصؿ اليو أي تمطؼ في الوصوؿ اليو.-

بمعنى  Communisأما في المغات االجنبية فاالتصاؿ كممة مشتقة مف االصؿ الالتيني  

أف كممة  أشاع و أذيع عف طريؽ المشاركة، وجاء في قاموس المصطمحات االعالمية

اتصاؿ في المفرد وكصفة تستخدـ لإلشارة الى عممية االتصاؿ التي يتـ عف طريقيا نقؿ 

 ".  1المعنى، أما االتصاؿ في صيغة الجمع فتشير الى الوسائؿ نفسيا أو مؤسسات االتصاؿ

                                                           
1
، 2008، عالـ الكتب الحديث، عماف، ا   م  ا    ل، ا  ف ه م ا        ا  ظ  ف ا     ةرحيمة الطيب عيساني، - 

 .10ص 



االتصاؿ في المغة العربية مأخوذة مف المصدر )الوصؿ( أي البموغ ، مف ثـ فاف كممة 

مف وصؿ أي الربط واالتصاؿ أيضا يصؿ الناس بعضيـ ببعض مف خالؿ  اتصاؿ مشتقة

، أما قاموس أوكسفورد فيعرؼ االتصاؿ بانو: " نقؿ و توصيؿ أو تبادؿ أدوات اتصاؿ ورموز

 ".1االفكار و المعمومات بالكالـ او الكتابة او االشارات

 ية:ومف أىـ التعاريؼ التي قدمت في ىدا المجاؿ ندكر التعاريؼ التال 

يعتبر عالـ االجتماع تشارلز كولي باف االتصاؿ" يمثؿ ذلؾ الميكانيـز الذي مف خاللو -

توجد العالقات االنسانية و تنمو و تتطور الرموز العقمية بواسطة نشر ىذه الرموز و 

 استمرارىا عبر الزماف"

ركات أو اما لندبرج فيعتبر انو: نوع مف التفاعؿ يحدث بواسطة الرموز التي قد تكوف ح-

 .2صورا أو لغة أو أي شيئ أخر يعمؿ كمنبو".

تعريؼ كارؿ ىوفالند: "إف االتصاؿ عممية يرسؿ بموجبيا المرسؿ رسالة إلى المستقبؿ -

 بقصد تغيير السموؾ أو تعديمو". 

تعريؼ صالح خميؿ أبو أصبع: "االتصاؿ ىو عممية ديناميكية يقـو بيا الشخص بنقؿ -

رسالة ما تحمؿ معمومات أو آراء واتجاىات أو مشاعر إلى اآلخريف ليدؼ ما، عف طريؽ 
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.يتضح مف خالؿ ىده التعاريؼ 1الرموز في ظرؼ ما بغض النظر عما يعترضو مف تشويش

تطمب توفر دالالت رمزية بيف  األطراؼ التالية: مصدر، أف االتصاؿ عممية تفاعؿ لتبادؿ ت

 رسالة، وسيمة ،مستقبؿ تأثير ورد الفعؿ. ىدا يعني أف االتصاؿ أشمؿ مف اإلعالـ.

تعريؼ ابراىيـ اماـ: "انو حامؿ العممية االجتماعية والوسيمة التي يستخدميا االنساف - 

ىا مف جيؿ الى جيؿ عف طريؽ التعبير لتنظيـ واستقرار وتغيير حياتو، ونقؿ أشكاليا ومعنا

 ".والتسجيؿ والتعميـ

–تعريؼ جيياف احمد رشتي: "انو العممية التي يتفاعؿ بمقتضاىا متمقي  ومرسؿ الرسالة -

في مضاميف اجتماعية معينة، و في ىذا التفاعؿ يتـ  -كائنات حية كانت أو بشرا أو آالت

  .2معينة أو معنى مجرد أو واقع معيف"نقؿ أفكار ومعمومات بيف االفراد عف قضية 

 نقؿ العمـو و الحفاظ عمى الوجودو  و ىذا يؤكد اف االتصاؿ يمثؿ أساس استمرار الحياة 

و تبادؿ الثقافات و كذا تحقيؽ االستقرار عمى مستوى الجماعات الصغيرة و الكبيرة، و نتيجة 

 ؿ استخداما و تداوال .لمتطور التكنولوجي اصبح االتصاؿ الرقمي أىـ أنواع االتصا
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 ا    ل:     ص-2

االتصاؿ عممية مستمرة، ألف االتصاؿ يشمؿ سمسمة مف االفعاؿ ليس ليا بداية وال نياية -

محددة فانو دائـ الحركة، ولذلؾ يستحيؿ عمى المرء اف يمسؾ باي اتصاؿ ويوقفو ويقوـ 

 بدراستو ولو فعؿ ذلؾ لتغير االتصاؿ.

االتصاؿ يشكؿ نظاما متكامال: يتكوف االتصاؿ مف وحدات متداخمة تعمؿ جميعا حينما -

تتفاعؿ مع بعضيا البعض مف مرسؿ ومستقبؿ ورسائؿ ورجع الصدى وبيئة اتصالية، فاذا 

 يتعطؿ االتصاؿ ويفتقد دوره.غابت أحد ىذه العناصر 

عمى التفاعؿ مع اآلخريف، االتصاؿ تفاعمي و آني ومتغير: ذلؾ اف االتصاؿ نشاط يبنى -

حيث يقـو الشخص باإلرساؿ واالستقباؿ في الوقت نفسو، وال يمكف أف يتصؿ شخص بآخر 

 رسالة الى اليو أو يستجيب لرسالتو. بإرساؿثـ ينتظر االخر حتى وصوؿ الرسالة ثـ يقـو 

فانو ال  االتصاؿ غير قابؿ لمتراجع: إذا أراد االنساف اف يتراجع عف االتصاؿ بعد حدوثو،-

  يستطيع ذلؾ.

 يكوف: ويتمثؿ ذلؾ في أربع حاالت: االتصاؿ قد يكوف مقصودا وقد ال-

قد يرسؿ شخص الى شخص آخر رسالة بقصد ويستقبميا االخر بقصد وبالتالي فاف -أ

 االتصاؿ يكوف في الغالب مؤثرا.



قد يرسؿ شخص رسالة بدوف قصد الى طرؼ آخر يستقبميا عف قصد كمف يتنصت -ب

 محادثة خاصة بيف اثنيف. عمى

   قد يرسؿ شخص رسالة عف قصد الى طرؼ آخر غير منتبو ليا فال يتفاعؿ معيا. -ج

بذلؾ، يتمثؿ ذلؾ في الرسائؿ غير ا مقد يرسؿ شخصاف رسائؿ ويستقبالنيا دوف قصد مني-د

 الكالمية كنوع المالبس ولونيا و مظيرىا ومالمحيا.

متعددة فرغـ اف االنساف يقـو باالتصاؿ بصفة مكثفة االتصاؿ ذو أبعاد متعددة: معاف -

      .1ويؤديو بعفوية

 العممية االتصالية مف مجموعة مف العناصر : تتكوف ا       ا       :      -2

لة عمى : يستعمؿ المسانيوف العرب عدة مصطمحات لمدالا    ل أ  ا ق  م       ل-1

وىو الذي تكوف لديو فكرة يريد تبميغيا  فيو منشأ المرسؿ منيا: متكمـ، مرمز، باث، قائؿ، 

الرسالة وقد يكوف فردا أو مجموعة مف االفراد أو مؤسسة، وكثيرا ما يستخدـ المصدر بمعنى 

 القائـ باالتصاؿ ويعتبر طرفا رئيسيا في العممية االتصالية.

كار المرسؿ :تمثؿ الجانب الممموس في العممية االتصالية حيث تتجسد عندىا أفا      -2

في صور سمعية لما يكوف التخاطب شفييا، فيي الفكرة او المعمومة محمولة في شفرة مف 

خالليا يتصؿ مرسؿ بمستقبؿ، ويتـ التعبير عف المعاني واالفكار رمزيا سواء بالمغة المنطوقة 
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 أو غير المنطوقة، وتتوقؼ فعالية االتصاؿ عمى الفيـ المشترؾ لمموضوع والمغة التي يقدـ

  بيا.

: تتطمب أي قناة فيزيائية وتواصؿ فيزيولوجي بيف المرسؿ والمرسؿ إليو، وبدوف ا      -3

الوسيمة ال يمكف لمعممية االتصالية اف تتـ. ويعتبر االتصاؿ الجماىيري في ىذا المجاؿ مف 

الراديو والسينما و  أىـ المجاالت التي تتطمب توافر وسائؿ اتصاؿ جماىيرية مثؿ الصحافة 

 .1و االنترنت والتمفزيوف والكتاب والتسجيالت المسموعة

طرفا أساسيا في العممية االتصالية وىو مف توجو لو الرسالة قد يكوف فردا  يمثؿا    قي:-4

 أو جميورا مثمما ىو الشأف في وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية.

التغذية الراجعة ينطمؽ مف المستقبؿ الى المرسؿ لمتعبير عف مقؼ  ويمثؿ   ع ا   ى:-5

المتمقي مف الرسالة ومدى فيمو ليا أو رفضو ليا، ويعتبر رد الفعؿ ميما في عممية 

 االتصاؿ.

: التأثير يمثؿ عممية نسبية تختمؼ مف شخص آلخر وذلؾ بعد تمقي الرسالة ا  أ   -6

ائؿ االتصاؿ الجماىيري بطيئا وفوريا كما يعتقد البعض االتصالية، و غمبا ما يكوف تأثير وس

 .2وقد يكوف تأثير مؤقتا وليس دائما، والتأثير يمثؿ اليدؼ االساسي لمقائـ بالعممية االتصالية

 :ا    ل أ  اع-3
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ىو ما يحدث داخؿ الفرد لما يتحدث مع نفسو وىو اتصاؿ يحدث ا    ل ا  ا ي: -

 وتجاربو ومدركاتو. داخؿ عقؿ الفرد يتضمف أفكاره

و اتصاؿ الشخص الى شخص آخر، يتـ وجيا لوجو بيف وى ا    ل ا    ي:- 

فرديف أو أكثر، فيو عممية تبادؿ لممعمومات واالفكار واالخبار بيف األفراد باستخداـ 

 الحواس الخمس كما يعتمد عمى الكالـ المنطوؽ والمكتوب وتعبيرات الحواس واالشارات.

في العممية االتصالية التي تحدث بيف فرد ومجموعة مف  يتمثؿا    ل ا    ي: -

 االفراد داخؿ الجماعة الواحدة أو بيف المجموعات المختمفة.

العممية االتصالية التي تحدث بواسطة وسائؿ االعالـ يتميز  ىوا    ل ا    ه  ي: -

يض مف المتمقيف منتشريف بقدرتو عمى توصيؿ الرسائؿ بسرعة فائقة الى جميور عر 

ومتبايني االتجاىات والمستويات وىـ غير معروفيف لدى القائـ باالتصاؿ. وىو اتصاؿ 

  .1خطي

 اخرى مف بينيا: ىناؾ تقسيمات

 :مف حيث االتصاؿ المغوي ينقسـ الى نوعيف-

 .ا أو كتابيو يعتمد عمى الرموز المغويةيشفي -لفظي -1
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 غير لفظي مثؿ االشارات و الحركات و الصور و الرسـو و النقوش. -2

 مف حيث درجة التاثير ينقسـ الى:-

 اتصاؿ شخصي اي مباشر وجيا لوجو،  -1

 .تنظيمي و ىو خاص بالمنظمات -2

 واتصاؿ جماىيري اي يعتمد عمى وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية. -3

 . 1مي و غير رسمياتصاؿ رس :مف حيث طبيعة المصدر فينقسـ الى -

البشري عبر عدة مراحؿ يمكف اف تطور االتصاؿ   ا ل  ط   ا    ل ا     ي: -4

 نمخصيا في النقاط التالية:

ساف االتصاؿ منذ القديـ مف خالؿ مارس االن    ا    ات   ا    ل غ   ا  فظي: -

عدد محدود مف االصوات مثؿ الصراخ و اليميمة ...اضافة الى استخداـ االشارات 

بااليدي و االرجؿ بعد مدة مف الزمف حوؿ االنساف المغة المنطوقة الى نقوش مرسومة و 

مكتوبة عمى الحجر و الجدراف و الورؽ و جمود الحيوانات  و ورؽ البردي برموز و 

التي انطمؽ و رمزية، فحقؽ ثورة اتصالية باختراع االبجدية و الكتابة حروؼ مسمارية 

 فييا مف المرحمة الشفوية و السمعية الى عصر الكتابة المصورة أو الرمزية.
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شيئا فشيئا  لمبقاء دفعت االنساف لمتعمـ  الحاجة     ا    طب  ا    ل ا  فظي:-

فانتقؿ مف العصر الحجري الى عصر الحياة المستقرة و االقامة الدائمة و بدأت تصنع 

لنفسيا لغة تخاطب منطوقة .....ساعدت عمى تاقمـ الناس مع بعضيـ البعض و حؿ 

 .1نزاعاتيـ  و التفرغ لبناء حضارة انسانية

قرار المجتمعات الكتابة بعد است بدأت     ا         ا    ل غ   ا    ي:-

استخدمت الكتابة التصويرية في الكتابة عمى المعابد و المقابر و تسجيؿ  :الزراعية

االحداث اليامة عف طريؽ حفرىا عمى الحجارة و كاف كؿ رمز أو رسـ يعني فكرة معينة  

 مما يتطمب مف الكاتب و القارئ حفظ عدد ىائؿ مف تمؾ النماذج الرمزية.  

تطور الكتابة تطورت الوسائؿ التي الكتابة عمييا استخدـ  مع       ا ط    :-

السومريوف العصا المدببة، واستخدـ المصريوف الحفر عمى الحجر ثـ اكتشؼ المصريوف 

و وصمت  الكتابة عمى أوراؽ البردي  الى اف اكتشؼ الصينيوف الورؽ و نقموه الى العالـ

ـ انتشر الورؽ في أوروبا بعد فتح ثصناعتو الى بغداد في عيد الخميفة ىاروف الرشيد 

    .لألندلسالعرب 

القرف التاسع عشر معالـ ثورة االتصاالت  شيد     ا   م   ا    ل ا    ه  ي:-

في الجماىيرية التي اكتمؿ نموىا في القرف العشريف، و كاف مف أسبابيا الثورة الصناعية 

ديدة كانت بحاجة الى االتصاؿ غير في فتح أسواؽ جالعالـ المتقدـ التي صاحبيا التوسع 
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فظير التمغراؼ  ثـ الياتؼ  ثـ الفونقراؼ، ثـ اكتشؼ ماركوني  المباشر خارج الحدود

االيطالي الالسمكي و كانت المرة االولى التي يتـ فييا انتقاؿ االصوات الى مسافات 

مرة في كندا و  ثـ بعدىا الخدمة االذاعية الصوتية الوؿ بعيدة دوف الحاجة الى اسالؾ

 .19191المانيا  بتاريخ 

كابمي حيث ظير اوؿ فيمـ صامت مف انتاج فرنسي و صاحب بعدىا ظير التمفزيوف ال

دخوؿ البشرية عصر االتصاؿ الجماىيري نتيجة ظيور وسائؿ  مختمؼ ىذه التطورات

      االتصاؿ الجماىيري و تطورىا بشكؿ كبير.

االنترت في تطوير االتصاؿ التفاعمي  ساىمت  :  ا    ل ا  ف   ي     ا     ت-

نتيجة تطور تكنولوجيا المعمومات و االتصاؿ و انتشارىا الكبير نتيجة االقباؿ عمى 

استخداميا باشكاليا و انواعيا المختمفة. و يعد االعالـ و االتصاؿ المستفيد االوؿ مف 

رقمي و االتصاؿ الرقمي الخدمات التي وفرتيا ىذه االخيرة مما أدى لظير االعالـ ال

الذي تربع عمى عرش العممية االتصالية، نتيجة لتوفره عمى الكثير مف الخصائص التي 

ال نجدىا في الوسائؿ االخرى منيا التفاعؿ و االنية والسرعة و التجديد و التوفر و كذا 

 غزارة المعمومات التي توفرىا االنترنت.

يش في عصر المعمومات و كذا عصر لتوفر االنترت اصبحت البشرية تعو نظرا 

التفاعؿ نتيجة التقارب بيف البشر و امكانية تبادؿ االخبار و المعارؼ و كذا المشاركة 
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في النشر و حرية ابداء الراي في مختمؼ القضايا، و اصبح ىناؾ تداخؿ بيف المرسؿ و 

 المستقبؿ نتيجة توفر امكانية تغير االدوار.   

 :      ا         ا ل    ح أ  ف ل ا  -5

 االتصاؿ يتطمب توفر مجموعة مف العناصر مف أبرزىا: اف نجاح  ا ل    ح ا    ل: -أ

 االعداد الجيد: مف خالؿ دراسة الوضع ومجاؿ االتصاؿ لمعرفة الطرؽ المناسبة لالتصاؿ.-

 الوضوح والبياف: استخداـ لغة اتصاؿ واضحة ومفيومة حتى تحقؽ االقناع والفيـ.-

 اف يتـ وفقا ألقصر الطرؽ المناسبة دوف الحاجة الى تعقيد العممية االتصالية. االنسيابية:-

 اختيار الوسيمة المناسبة لالتصاؿ. -

 اختيار الوقت المناسب ال رساؿ الرسالة االتصالية. –

 التوقيت المناسب لالتصاؿ. االنصات.-

   ا ل ف ل ا       ا       :-ب

االتصاؿ ويراد بو عدـ وضوح الرسالة المراد تبميغيا حتى تجد صداىا وفاعميتيا عند  لغة-

 المتمقي، وعدـ استخداـ كممات متعددة المعاني أو تحمؿ معاني غامضة.

 موضوع االتصاؿ: اف تحديد مضموف االتصاؿ يساىـ الى حد بعيد في وصوؿ الرسالة.-



 ما كانت الرسالة االتصالية فاشمة.عنصر الوقت: كمما كاف الوقت غير مناسب كم-

العوامؿ التنظيمية: كمما زاد حجـ المؤسسات وتعددت مستويات االشراؼ كمما أدى الى عدـ 

 فاعمية العممية االتصالية.

العوامؿ االجتماعية: اف طبيعة االوضاع االجتماعية السائدة في المؤسسة تؤثر عمى -

اد المؤسسة يؤثر عمى العممية االتصالية. ومف أىـ العممية االتصالية، فعدـ التفاىـ بيف أفر 

 المعوقات يمكف أف نذكر ايضا:

 عدـ انتباه مستقبؿ الرسالة الى محتوياتيا. -

 عدـ وجدو تفيـ دقيؽ لممقصود مف الرسالة سواء بواسطة المتمقي أو المصدر.-

 . 1تأثير الحكـ الشخصي لمتمقي الرسالة عمى نجاح العممية االتصالية-

 

      ج ا    ل:-6

 مف أىـ األىداؼ التي يسعى إلييا أي عمـ، زيادة فيمنا لمظواىر التي تحيط بنا، والوصوؿ

إلى تعميمات عف الظروؼ المحيطة تدعميا األدلة العممية الموضوعية، واليدؼ الثاني ىو 

عا في جمي نماذج رمزية نستخدميا مساعدتنا عمى التنبؤ بالنتيجة، وتتـ عممية الفيـ بواسطة

بيف تمؾ  استيعاب وفيـ الظواىر ومكوناتيا األساسية، والعالقات تفكيرنا لكي تسيؿ عمينا
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التي يفترض وجودىا بيف  المكونات. فالنموذج عبارة عف محاولة لتقديـ العالقات الكامنة

 شكؿ رمزي.  في المتغيرات التي تصنع حدثا أو نظامة معينة

 :تيف رئيسيتيف ىمائف تحت النماذج (Barnlund, D.C., 1968 :18)" بارنمند"ويصنؼ 

المكونات وعدد  النماذج البنائية التي تبرز الخصائص الرئيسية لمحدث أو الظاىرة، أي .1

 .وترتيب األجزاء المنفصمة لمظاىرة التي تصفيا

النماذج الوظيفية التي تسعى إلى تقديـ صورة مطابقة لألسموب الذي يعمؿ بمقتضاه  .2

 . أو الظاىرة عمى النظاـ نماذج تشرح طبيعة القوى أو المتغيرات التي تؤثرالنظاـ، وىي 

 

 :    م     ج ا    ل أ     أه اف        هي

وجودىا بيف  العالقات التي يفترض فالنموذج يحاوؿ إعادة خمؽ  ظ م ا       ت:  .1

 .مادی األشياء أو الظواىر التي ندرسيا، وذلؾ في شكؿ رمزي أو

عف المتغيرات  قاـ ببنائو : فالنموذج يصور أفكار الشخص الذيا    ث ا       ط     .2

لذي تعمؿ بمقتضاه تمؾ ا الميمة في الظاىرة في شكؿ يتيح لممتمقى تحميؿ األسموب

 .المتغيرات

الظاىرة، سنحاوؿ أف  أف نفيـ : ىناؾ عالقة قوية بيف الفيـ والتنبؤ، وذلؾ ألننا بعدا    ؤ .3

عمييا، أي نستنتج مف العالقة الوظيفية التي اكتشفناىا  ائج التي حصمنانستفيد مف النت

 .مشابية توصمنا إليو عمى مواقؼ أخرى نتائج أخرى، أو نحاوؿ تطبيؽ ما



النموذج وىو  بعد التنظيـ والفيـ والتنبؤ نصؿ إلى اليدؼ األخير مف أىداؼا    م:  .4

 .1واستخداميا لصالح اإلنساف التحكـ وذلؾ مف خالؿ محاولة السيطرة عمى الظواىر،

 :ويمكف تقسيـ نماذج االتصاؿ الى نوعيف رئيسييف ىما 

 (. النماذج الخطية )أحادية االتجاهLinear Models 

 (.النماذج التفاعمية )ثنائية االتجاه Interaction Models 

 (:ا     ج ا  ط   )أ      ا    ه -أ   

 (:     ج ) أ  ط  .1

البحث : "ىي –" االتصاؿ"بيا  ويعنى - ، أف البالغة"فف البالغة"في كتابو  "أرسطو " ریي

 : اآلتية دراستو تحت العناويف الرئيسية" أرسطو"نظـ  ، وقد"عف جميع وسائؿ اإلقناع المتاحة

  ..(.المرسؿ)الخطيب 

 الرسالة(.الخطبة( .. 

 (.المتمقی.. )المستمع 

 كاف فقد اإلغريقية، المدف في السياسي لالتصاؿ األساسية الوسيمة كانت الخطابة ألف ونظرا

 .اآلف نعرفو الذي باالتصاؿ الشبو أقرب ىو الشفيي اإلقناع

 خمسة أسئمة لمتعبير عف االتصاؿ ىي: « ىارولد الزويؿ»يقترح (    ج )ه          ل-2
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 ?Who             ؟مف .1

 ? Says What          يقوؿ ماذا ؟

  ? In Which Channel           بأية وسيمة )قناة( ؟-3

 ?To Whom              لمف ؟-4

 What                                وبأي تأثير ؟-5

Effect ?   With   

كاـ ميتما بتحميؿ محتوى  فالزويؿ اىتـ بتاثير العممية االتصالية عمى المستقبؿ النو

الدعاية السياسية، لكنو لـ ييتـ بعنصر التغذية الرجعية النو كاف يعتبر اف االتصاؿ 

 د. 1يسير في اتجاه واح

 

 (:                ج      )     ج-

 عشرة عناصر لالتصاؿ ىي:« جربنر » يتضمف نموذج 

 Some one                            شخص .1

 Perceive an event                      يدرؾ حدثا .2

 and reacts                           ويستجيب .3

 In a Situation                        ما في موقؼ .4

 through Some means                   عبر وسائؿ .5
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 to make available materials            ليصنع مواد مناسبة .6

 in some form                          ما بشكؿ .7

 and Context                            وسياؽ .8

 Conveying Content                     ينقؿ محتوى .9

 With Some Consequences                لو نتائج .10

  Shannon, & Weaver(:     ج )    ن (   )   ف -4 

، 1948 عاـ «کمود شانوف»التي قدميا الباحث ىذا النموذج عمى نظرية المعمومات  يعتمد

بعمؿ اآلالت التي تنقؿ  شبييا ىذه النظرية عمى مفاىيـ رياضية تجعؿ االتصاؿ وتقوـ

 :التي تضع النظاـ االتصالی وفقا ليذا النموذج ىي معمومات، والمكونات األساسية

 Source                           مصدر معمومات. .1

       Message                            ينقؿ رسالة. .2

 Transmitter.                        إرساؿ عبر جياز .3

 Signal (Encoding) (.                 يحمؿ اإلشارة )الرموز .4

 Noise .                            يحدث تشويش .5

 (decoding).                   جياز استقباؿ يتمقى اإلشارة .6

 Destination .                             اليدؼ  .7

  



 (:       ا    ه)ا     ج ا  ف      :      

 :"ا       ا      ل    "    ج  .1

 :التفاعمى عمى ستة عناصر أساسية ىي "روس"يعتمد نموذج 

 .الوسيمة -٣الرسالة .  -٢المرسؿ .  -١

يحتوي عمى عناصر أساسية تشبو الى حد ما عناصر 1965وضع روس ىذا النموذج سنة 

الزويؿ ، حيث يشير روس الى اف عممية االتصاؿ تتاثر بمشاعر و اتجاىات و معمومات 

 كؿ مف المرسؿ و المستقبؿ، فاذا كانت الرسالة غير دقيقة فاف المستقبؿ ال يمكنو تفسيرىا.

 ":      ام"ا    ة ا              ج .2

مف خالؿ بحث أجراه  1974-1971و طوره عامي  1958نشره شراـ الوؿ مرة عاـ 

 بعنواف كيؼ يحدث االتصاؿ؟ و يعتبر اف عناصر العممية االتصالية تتمثؿ في:

 المصدر او صاحب الفكرة.-

 التعبير عف الفكرة و وضعيا في شفرة و صياغتيا في رموز لتكويف الرسالة.-

 يتمقى الرسالة. المستقبؿ الطي-

 االستجابة أو اليدؼ و رجع الصدى.-

وقد اعتمد شراـ في ىذا النموذج عمى أفكار شانوف و ويفر خاصة فيما يتعمؽ برجع الصدى 

 .1الذي يعتبره ميما جدا النو يساعد في التغمب عمى التشويش الذي يطرأ عمى الرسالة
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 ا      ا    ي:   ه   ا   م 

 عمـ وجاء في لساف العرب البف منظوركممة مشتقة مف الفعؿ       ف ا   م: -1

عمـ وفقو أي تعمـ وتفقو وتعالمو الجميع أي عمموه ويقاؿ استعمـ لي خبر فالف، وأعمميو »

 .1«إياه

 و االعالـ مشتؽ مف اصؿ كممة عمـ اي العمـ بالشيئ و معرفتو و االطالع عميو،     

قديـ المعمومات، بمعنى أنا أعمـ، ويتضح في ذلؾ كممة اإلعالـ تعني أساسا اإلخبار وتف

وجود رسالة إعالمية تنتقؿ مف مرسؿ إلى مستقبؿ... كما يشمؿ أية إشارات أو أصوات 

اختزانو مف أجؿ استرجاعو عند الحاجة، بذلؾ فإف اإلعالـ يعني  وكؿ ما يمكف تمقيو أو

المعمومات بحيث تكوف النتيجة تقديـ األخبار واآلراء والتوجيات المختمفة إلى جانب 

تعمـ جماىير مستقبمي الرسالة اإلعالمية كافة الحقائؽ،  أفمسبقا  االمتوقعة والمخطط لي

بحيث يكوف في استطاعتيـ تكويف آراء وأفكار يفترض أنيا صائبة حيث يتحركوف عمى 

 أساسيا مف أجؿ تحقيؽ التقدـ.

يقاؿ بمغت القـو بالغا أي أوصمتيـ الشيء ، فاإلعالـ ىو التبميغ أي اإليصاؿ أما لغة    

وصموا غيركـ أي أ لو آية""بمغوا عني و  وصمؾ، وفي الحديثالبالغ ما بمغؾ أي و  المطموب

 .2أيضا فميبمغ الشاىد الغائب أي فميعمـ الحاضر الغائب.واعمموا اآلخريف، و 

                                                           
 .655، ص 1988، دار الفكر العربي، بيروت ،    ن ا   ب .جماؿ الديف ابف منظور - 1
 .9،10، ص 2009، 1، دار أسامة، األردف ، "ط  ا   ه ت ا   م ا    ث  ا       .حسيف عبد الجبار- 2



المعنى المغوي ال يتضمف يتصؿ معنى اإلعالـ باألخبار واألنباء والحوادث العارضة، و -

أشد تعمقا بالصفة اآلنية از فيكوف أكثر اتصاال باألحداث و اإلبر و اإلظيار أكثر مف األنباء و 

والباحثيف فقد تعددت بتعدد  فيما يخص التعاريؼ المقدمة مف طرؼ المفكريف .1العابرة

تداخمو في الكثير مف النشاطات والباحثيف نظرا التساع مفيومو و  تخصصات المفكريف

 نسانية ومف أىـ ىذه التعاريؼ يمكف ذكر البعض منيا:اإل

ىو تزويد الناس باألخبار الصحيحة والمعمومات »محمد منير حجاب فقد عرؼ اإلعالـ  -

السميمة والحقائؽ الثابتة التي تساعدىـ عمى تكويف رأي صائب في واقعة مف الوقائع أو 

عيا عف عقمية الجماىير مشكمة مف المشكالت، بحيث يعبر ىذا الرأي تعبيرا موضو 

 2.«واتجاىاتيـ وميوليـ

معمومات المتعمقة مجموعة ال بأنو المعمومة أو» عالـ فقد عرفوأما منجد وسائؿ اإل -

تمعوف في مكاف ، مجف تبمغ الى شخص أو مجموعة أشخاصالصالحة ألبشخص أو شيء و 

المؤسسة المميزة ، تعني أيضا ىذه واحد أو متفرقوف ودوف عالقات بيف بعضيـ البعض

ورة الصناعية والحريات مع الث 19يا التي وجدت بوجود الصحؼ في ؽأنظمتميا و بوسائ

 . 3 «السياسيةالشخصية و 
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الدقيقة، التي المعمومات يا نشر األخبار و مية التي يترتب عيقصد باإلعالـ تمؾ العممي»-

مستوى االرتقاء بمية و ترتكز عمى الصدؽ والصراحة ومخاطبة عقوؿ الجماىير وعواطفيـ السا

 .«لجدؿ المنطقيواالرأي، ويقوـ عمى التنوير والتثقيؼ 

نشرىا عمى أوسع الجماىير بالسرعة التي إنو فف استقصاء األنباء اآلنية ومعالجتيا و »-

التي يتـ بمقتضاىا ية ممأما إجرائيا فنقصد باإلعالـ تمؾ الع 1.«تنتجيا وسائؿ اإلعالـ الحديثة

بيدؼ تنوير الرأي العاـ باستخداـ وسائؿ ، الثقافاتو  لمعارؼالمعمومات واو  األخبار نشر

  .اإلعالـ والنشر بقصد التأثير

مجموعة المبادئ »العربية لدراسة مشكالت االتصاؿ واإلعالف بأنيا كما تعرفيا المجنة -

دارةاط الدولة، تجاه عمميات تنظيـ و المعايير التي تحكـ نشو  ة نظـ ورقابة وتقييـ ومواءم ا 

وعمى األخص منيا وسائؿ االتصاؿ الجماىيري مف أجؿ تحقيؽ  أشكاؿ االتصاؿ المختمفة،و 

االجتماعي واالقتصادي الذي ممكنة في إطار النموذج السياسي و أفضؿ النتائج االجتماعية ال

 .2«تأخذ بو الدولة

 :     ه -

    .ال يكوف فيو تبادؿ فيو ياخذ اتجاىا واحدا مف فوؽ الى تحت-

 ال يوجد إعالـ بدوف أحداث ممموسة أو معنوية فكرية.-
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مما يساعد عمى  كمفة الخبر ضئيمة جدا مف حيث شراء الجريدة و سماع الراديو والتمفزة-

 .1نشر الخبر بسرعة فائقة

في شكؿ  1948عناصر العممية االعالمية سنة  الزويؿ قدـ       ا       ا      :-

 مجموعة مف االسئمة يمكف أف نوضحيا مف خالؿ ما يمي:

 أي مف ىو المتمقي.  لمف؟  – أي الرسالة المقدمة.  ماذا؟ – مف؟ أي المرسؿ. -

 بأي تأثير؟ -بأي وسيمة؟  – 

  ظ  ف ا       ا      :- 

 والتعميـ.انيا وسيمة لنشر المعمومات والترفيو -

انيا جزء مف سمسمة التطور التكنولوجي تقوـ ب: نقؿ التراث بيف االجياؿ مف خالؿ -

 التقنيات المتوفرة. 

عادة بثيا وتحميميا–  .2جمع المعمومات وا 

  ا ف ق   ن ا   م  ا    ل:-

ىو اف وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية في نشأتيا أسباب الخمط بيف االتصاؿ و االعالـ  اف مف

االولى اىتمت بنشر االخبار و ىذه عممية إعالمية، ليذا السبب يطمؽ الباحثوف في الغرب 
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مصطمح وسائؿ االعالـ عمى وسائؿ االتصاؿ الجماىيرية الكبرى مثؿ الصحؼ و المجالت 

و رغبة عمماء االتصاؿ االخبارية و محطات االذاعة و التمفزيوف ، و ىناؾ سبب آخر و ى

الجماىيري التفريؽ بيف االتصاؿ كعممية نقؿ نواد و مواصالت و االتصاؿ كنشر معرفة و 

الى استخداـ عبارة وسائؿ االعالـ  عند الحديث عف وسائؿ االتصاؿ  فمجأوامعمومات 

الجماىيري لمتمييز بينو و بيف ما تعنيو كممة اتصاؿ مف معاف أخرى غير االعالـ و 

و يمكف اف نوضح اكثر  طبيعة العالقة بيف مفيـو االتصاؿ و مفيـو االعالـ .  1الغاالب

  في النقاط التالية:

 االعالـ كمفيوـ عصري ينطبؽ عمى عممية االتصاؿ المستعممة لموسائؿ العصرية .-

ويختمؼ عف االتصاؿ مف حيث الشيوع حيث ال يشترط االتصاؿ توفر ذلؾ، االتصاؿ -

 تفاعمي عكس االعالـ الذي ال يشترط ذلؾ.أيضا ذات بعد 

االتصاؿ ظاىرة اجتماعية ارتبطت بوجود االنساف في حيف االعالـ ظاىرة حديثة ارتبطت  -

 بالتكنولوجيات الحديثة، كما اف االعالـ ذات اتجاه واحد.

 .2اإلعالـ يتوفر عمى مختمؼ عناصر العممية االتصالية باستثناء رجع الصدى-
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ف االتصاؿ أشمؿ مف االعالـ مع وجود الكثير مف نقاط التشابو و لكف في يتضح مما سبؽ ا

نفس الوقت ىناؾ اختالؼ مف حيث رجع الصدى او ما يعرؼ بالتغذية العكسية التي تتوفر 

 في العممية االتصالية لكف في العممية االعالمية يوجد فقط تقديـ خبر او معمومة.

     ل ا   م ا    ه    :- 

وسائؿ االتصاؿ الجماىيري التي يطمؽ عمييا أيضا  وسائؿ االعالـ عرفت  :    فه  

الجماىيرية بانيا: "الصحافة و االذاعة و التمفزيوف و السينما و الكتاب و التسجيالت 

المسموعة و االنترنت، اي انيا الوسائؿ التي تتـ بيا عممية االتصاؿ الجماىيري المتميزة 

االعالمية بسرعة كبيرة في المحظة نفسيا الى جميور عريض متعدد التي توجو الرسائؿ 

المشارب مع قدرتيا عمى خمؽ راي عاـ و تنمية اتجاىات سموؾ جديدة لدى الجميور أوو 

تعديؿ ما ىو موجود أو إلغاء سموؾ ما." فيذا التعريؼ يركز عمى البعد االنساني في وسائؿ 

ي تركز عمى االجراءات التقنية لعمميات االتصاؿ االتصاؿ بخالؼ الكثير مف المعالجات الت

و االعالـ، كما يعتبر انو اعالـ منظـ تقـو بو ىيئات او منظمات او جماعات سواء ابتغت 

 .  1اليدؼ المادي او اىداؼ اخرى

 أىـ خصائصيا نذكر ما يمي: مف  :     ه 
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فيو يأخذ اتجاىا واحدا مف فوؽ الى تحت و خالفا لالتصاؿ الشخصي قؿ اف يوجد في -

عممية االعالـ تبادؿ، فاالعالـ يفرؽ بيف مصدر الخبر و المستقبؿ لو، فالذيف يقوموف 

 . باصدار الخبر

االعالـ يصؼ الواقع فال يمكف اف يكوف إعالـ بدوف وقائع و حوادث سواء كانت مادية او -

او معنوية او فكرية ، فالخبر الذي يصؼ الواقع و ينقمو االعالـ ليس وليد الخياؿ  ممموسة

 الف الخبر المبني عمى الخياؿ يعد  كذب و ال يعد خبر.

كمفة الخبر ضئيمة فسعره رخيص و يمكف الي فرد الحصوؿ عميو مع توفر خاصية الدواـ -

فزيوف، و ىذه الكمفة ىي التي تصنع مثمما ىو الشاف بالنسبة لمراديو و التم في االستعماؿ 

الفارؽ بيف الخبر الصحفي و الخبر العممي ىذا االخير الذي يتطمب مجيودا كبيرا و نفقات 

 .1كبيرة و اجيزة متقنة و نظاما معقدا التقانو

 ددت الوظائؼ المقدمة مف أبرزىا نذكر ما يمي:تع : ظ  فه-

 

 النقاط التالية:تحدد غالبية المنظريف وظائؼ االعالـ في 

 االعالـ: أي تزويد الفرد بالمعمومات الضرورية المساعدة عمى اتخاذ القرارات المناسبة.-
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التنشئة االجتماعية: أي توفير المعرفة المناسبة لجعؿ االفراد أعضاء فعاليف في المجتمع  -

 و مشاركيف في الحياة االجتماعية.

لممجتمع و تشجيع النشاطات التي تسعى لتحقيؽ تعزيز الدوافع: اي دعـ االىداؼ المباشرة -

 الصالح العاـ.

 الحوار : اي تبادؿ اآلراء في الحقائؽ القائمة لموصوؿ الى اتفاؽ حوليا.-

عمى نحو يعزز التطور الثقافي و الفني و العممي و تكويف  التربية و نشر المعرفة:-

 الشخصية و اكتساب الميارات.

 عة عمى الصعيد الفردي و الجمعي.الترفيو: اي التسمية و المت-

 التكامؿ: اي توفير فرص لالشخاص و الجماعات لتحقيؽ حاجاتو في التفاعؿ و التعارؼ.-

التسويؽ و االعالف: بمعنى االسياـ في تنشيط االقتصاد عف طريؽ الترويج لمسمع و -

 و التعريؼ بيا. 1تسويقيا

 ىناؾ ايضا وظائؼ قدميا بعض الباحثيف مف بينيا:   

  ظ  ف ا   م ا    ه  ي   ب ه          ل: -1
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: تبث المراقبة في الفرد اليقظة التي تساعد عمى اتخاذ القرارات الصائبة في مختمؼ المراقبة-

 حتى يتمكف المجتمع مف التأقمـ. الظروؼ

الترابط: يحقؽ الترابط واالجماع بيف أفراد المجتمع حوؿ القضايا االساسية التي تشغؿ -

 اىتماـ االفراد والمجتمع، وال يتحقؽ ذلؾ اال مف خالؿ توفر إعالـ نزيو.

تعمؿ مختمؼ وسائؿ االعالـ عمى تحقيؽ ىذه الوظيفة فيي  التراث االجتماعي: ئنقم-

 .1االطار المرجعي العاـ في المجتمع الواحد

  ظ  ف     ل ا   م   ب   ل     ف   :-2

 المعايير االجتماعية: مف خالؿ الكشؼ عف مظاىر االنحراؼ في المجتمع. فرض وتأكيد-

 التشاور: توفر أساليب معيف لمتشاور وتبادؿ الرأي وىذا ما يخمؽ االلفة والشرعية.-

 تخفيؼ االحساس باالختالؿ الوظيفي: الف المعمومات الكثيرة تؤدي لمتضميؿ.-

  ظ  فه    ب      ل      ه ن:-3

مات، وسيمة إلعادة بث المعمومات، انيا وسيمة لتحميؿ وتفسير المعمومات، نشر المعمو -

 وسيمة لمتعميـ، لمترفيو، لنقؿ التراث بيف االجياؿ، انيا جزء مف التطور التكنولوجي.

 : ظ  فه    ب           ل-4
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 توزيع المعارؼ. -

 وتساىـ في إعداده. االىتماـ بالمسائؿ التي تيـ الري العاـ –

  1الترفيو واالمتناع والمساعدة عمى القضاء عمى أوقات الفراغ.-

 ا      ا    ث: ا  ف ه م ا     ه   إل  م:

الدعاية كممة مستحدثة اشتقاقيا مف االدعاء و ىو المطالبة بالشيئ حقا  تعتبر ا      :-أ  

شيئ مع االعتقاد كاف أو باطال، و ىي تختمؼ لغة عف الدعوة النيا المطالبة أو الدعاء الى 

انو حؽ ثابت، و لعؿ ىذا االختالؼ الدقيؽ في المعنى ىو الذي جعؿ العرب في العصر 

 الحديث يستعمموف كممة الدعاية و يتركوف كممة الدعوة.

و الدعاية في مفيوميا المغوي العصري فييا مزج لمحؽ بالباطؿ و ىي تعتمد عمى التمفيؼ و 

لطعف و التزوير، لذلؾ بقي مناىا التعبير عف شيء تنفر التزييؼ و ال تتردد في استعماؿ ا

 و مف اىـ التعاريؼ المقدمة نذكر التعاريؼ التالية: 2منو النفوس

عرفيا ليبماف" انيا محاولة التأثير في شخصية االفراد والسيطرة عمى سموكيـ ألغراض -

 عممية أو ذات قيمة مشكوؾ فييا في مجتمع ما وفي زمف ما".
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معمومات بيف الناس واليدؼ منيا التأثير في الرأي العاـ وفؽ اتجاه معيف دوف  " نشر-

 الكشؼ عنو". 

حقائؽ أو مبادئ أو مجادالت أو إشاعات أو أنصاؼ حقائؽ أو و  انيا نشر لمعمومات–

وفؽ اتجاه معيف مف جانب فرد معيف أو جماعة في محاولة منظمة لمتأثير في  -أكاذيب

اتجاه االفراد والجماعات باستخداـ وسائؿ االعالـ واالتصاؿ الجماىيري". الرأي العاـ وتغيير 

  .1"انيا تمؾ االنشطة التي تصمـ عمدا مف أجؿ التأثير في الناس وآرائيـ"–

انيا" ىي محاولة التاثير في االفراد و الجماىير و السيطرة عمى  عرفيا عبدالمطيؼ حمزة"-

 " 2مشكوؾ فييا،  ذلؾ في مجتمع معيف و زماف معيف و ليدؼ معيف. سموكيـ الغراض

     ص ا      :-أ

 ىي تمثؿ صفة أخذتيا مف العممية االتصالية. و ا    :-

 داـ أسموب المبالغة والمفاضمة في نشر اآلراء واالفكار لمفت نطر االفراد.باستخ ا     م:-

 يدؼ جمب االنتباه ومساعدة الناس عمى الحفظ والتذكر.ب ا    ا   ع ا     ط:-

 .3تكوف اكثر قابمية لمتصديؽ حتى ا ف  ه :-

                                                           
، 2005، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ا    ع ا      ي ،   ف   ه  ا  ظ      آ    ه ا       عامر مصباح،- 1

 32-31ص 
 .26زىير احدادف، مرجع سبؽ ذكره، ص - 2
 .34-33، ص 2003ينة، مؤسسة الزىراء لمفنوف المطبعية، قسنط  ا       ا  أي ا   م،ميمود سفاري، مراد زعيمي، - 3



 ددت التقسيمات المقدمة مف طرؼ المفكريف والباحثيف مف أىميا:تعا      :  أ  اع-ب 

 ىناؾ مف يقسميا الى ثالثة أنواع:-

الدعاية المكشوفة وتكوف موجية بشكؿ مباشر الى اليدؼ و واضحة في وسائميا  -1

  .ومضمونيا و أغراضيا

الدعاية المقنعة التي تؤدى بطريقة غير مباشرة ومستترة وراء عناويف وشعارات معينة -2

 وتخفي وسائميا وآلياتيا. 

 ية التي يعمنيا العدو. باإلضافة لمدعاية المضادة التي تكوف كرد فعؿ عمى الحرب النفس-3

 يقسميا عبد المطيؼ حمزة الى: -

الدعاية البيضاء: تمثؿ نشاط عمني مف اجؿ ىدؼ معيف مستعممة وسائؿ االتصاؿ -1

 الجماىيري. 

الدعاية السوداء: تمثؿ الدعاية المستورة تقـو عمى نشاط المخابرات السرية وال تكشؼ عف -2

 بطرؽ سريعة، مصادرىا الحقيقية لكنيا تنمو وتتطور 

مف اف يقؼ الناس عمى مصادرىا  باإلضافة لمدعاية الرمادية: وىي التي ال تخشى-3

 الحقيقية ولكنيا تختفي وراء اىداؼ معينة.

 :منيا  ىناؾ تقسيـ اخر يقسميا حسب مجاالتيا-



الدينية: تعتمد عمى القيـ والمبادئ الدينية لإلقناع بفكرة معينة تستيدؼ تحطيـ بنية  الدعاية-

 الخصـ الفكرية.

والقيـ الثقافية لمتأثير في نظاـ سياسي معيف واقناع   توظؼ االيديولوجيا الدعاية السياسية: -

 اآلخريف لتبني نفس النظاـ. 

ة والترويج لبضائع معينة مف أجؿ تسويقيا الدعاية التجارية: تستيدؼ االشيار لسمعة معين-

 .1ودفع المستيمؾ القتنائيا مف اجؿ ربح معركة المنافسة التجارية

 أ    ب ا      :-ت

ـ مف خالؿ نشر نكتة معينة بيف الجماىير الشعبية حتى تصبح موضع تت أ   ب ا     :-1

 ، ذات مدلوؿ سياسي أو ديني أو عرقي.حديث الساعة

مف خالؿ الظيور بمظير االستعطاؼ مثاؿ ذلؾ الدعاية  يتـ ا    ط ف:أ   ب -2

 الصييونية في صراعاتيا مع العرب. 

 دـ بيدؼ الحط مف قيمة الخصـ مستخدمة بذلؾ أسموب التكرار.تستخ أ   ب ا   ب:-3

 تستعمؿ الثورات الحربية. مثمما أ   ب ا      :-4

االنظمة السياسية والجماعات في تمخيص أفكارىا  تستخدمو أ   ب ا     ات:-5

 وايديولوجياتيا في شعارات مختصرة والدعاية ليا.
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عف طريؽ جس النبض لمعرفة موقؼ الجميور مف قضية  يتـ أ   ب   ط   ا      :-6

 معينة أو ردة فعمو عمى قرار سياسي معيف. 

 .1خيـ لألحداثتـ مف خالؿ التيويؿ والتضي أ   ب ا     م  ا     غ :-8

   ا ل    ح ا      : -ث

 حتى تجد اىتماما ليا. حاجات االفراد النفسية واالجتماعية إشباع-

 عدـ معاكسة أفكار الدعاية لمعتقدات الناس ومبادئ دينيـ أو عاداتيـ.-

 تستيدؼ تعديؿ االتجاىات ال تغييرىا بشكؿ كمي، اي االعتداؿ لضماف االستمرارية.-

 العبارات واالشارات والوسائؿ الفنية التي تجذب انتباه الناس واىتماميـ.االعتماد عمى -

 توظيؼ الشخصيات المحبوبة وذات النفوذ الشعبي في نشر الدعاية بيف الجماىير.-

 توظيؼ مفاىيـ عمـ النفس االجتماعي لمتأثير في الرأي العاـ.-

 .2ى تخرج عف المألوؼالتحديث باستمرار في وسائؿ الدعاية وأفكارىا و آلياتيا حت-
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  ا  ه    ا   ن: :     

ى البعض بانو ال يوجد معنى اصطالحي لإلعالف خاصة واف ىذا المعنى لـ ير  :    فه-1

في دائرة المعارؼ لمبستاني، حيث ذكر باف المقصود باإلعالف ىو  1819يتحدد اال في عاـ 

مشتقة مف   Adversitingاالظيار والنشر، كما نجد في المغة االنجميزية اف كممة االعالف 

نتباه لشيء ما، وبإيجاز فاف المعنى االصطالحي لإلعالف ويقصد بو لغة اال Advertكممة 

يقصد بو االشيار ولفت االنتباه واالنظار الى الشيء المراد االعالف عنو ومف اىـ التعاريؼ 

 يمكف ذكر التعاريؼ التالية:

" انو اتصاؿ غير شخصي لممعمومات، و ىو ذو طبيعة إقناعيو حوؿ المنتجات والخدمات -

 يدفع ثمف إعالنو في الوسائؿ االعالمية المختمفة".معروؼ  ،واالفكار لممموؿ

عممية اتصاؿ غير شخصي مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ العامة بواسطة  اإلعالف يمثؿ"-

معمنيف يدفعوف ثمنا لتوصيؿ معمومات معينة الى فئات مف المستيمكيف حيث يفصح المعمف 

يتطمب دفع فاإلشيار يمثؿ عممية اتصالية بيف منتج ومستيمؾ .1عف شخصيتو في االعالف"

  مقابؿ وافصاح المعمف عف ىويتو.

االشيار ىو اتصاؿ جماىيري لو عدة أىداؼ ومصالح محددة لممعمف الذي يدفع لموسيمة  "-

 االعالمية لبث رسالة تنجزىا عادة وكالة إشيارية".
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بعض االفكار أو العالقات االقتصادية بيف "االشيار يعتبر التقنية التي تسيؿ الدعاية ل-

بعض الرجاؿ الذيف لدييـ بضائع أو خدمات لمعرض ورجاؿ آخريف ييميـ استعماؿ تمؾ 

البضائع...فاإلشيار عممية اتصاؿ غير شخصي مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ العامة، بواسطة 

لمستيمكيف بحيث معمنيف يدفعوف ثمنا معينا ال يصاؿ معمومات معينة الى فئات معينة مف ا

 . 1يفصح المعمف عف شخصيتو"

 :     ه-2 

 االعالف نشاط اتصالي يدخؿ ضمف انشطة االتصاؿ الجماىيري.-

 االعالف مدفوع االجر.   -

 يستخدـ مف قبؿ المنظمات الربحية وغير الربحية.–

 يستخدـ جميع وسائؿ االتصاؿ واالعالـ الجماىيري.-

 وضوح شخصية المعمف وىويتو. -

المعمف مطالب بدراسة جماىير المستيمكيف لكي يتـ تصميـ االعالف وفؽ الظروؼ –

 الموضوعية.
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 .1يستيدؼ تقديـ معمومات واقناع الجميور-

 االعالف نشاط لو ىدؼ محدد يتمثؿ في تحقيؽ مصمحة المعمف.-

 يعتمد عمى التكرار لموصوؿ الى مختمؼ الجماىير المستيدفة وتحقيؽ التأثير التراكمي.-

 .2يتوفر عمى عناصر الجذب لمنظر واالىتماـ واالستحواذ-

  :            فه أ  اع ا  ه  -3

 : ينقسـ االشيار وفقا ليذا المعيار الى:      ا   ه   ا    ه ف-1

يقع عمى عاتقيـ شراء أو تأثير عمى شراء المنتجات الصناعية فيو  ا  ه   ا     ي:-

 اشيار صناعي ألنو يستيدؼ الجميور الذي ال ييتـ بالمنتوج وانما بوسائؿ صناعتو.

انو اشيار تقوـ بو المؤسسات المنتجة مف خالؿ الوسائؿ ذات االثر  ا  ه   ا     ي:-

 أو حتى الحفاظ عمييـ. الجماعي مف أجؿ كسب العمالء أو زيادة عددىـ

 : يستيدؼ جميور معيف مثؿ االطباء مثال.ا  ه   ا  ه ي-

 :       ا غ ض  ن ا  ه  -2

 بغض النظر عف العالمة التجارية. االشيار االولي: ييدؼ لزيادة الطمب عمى السمعة-
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االشير االنتقائي: يقدـ المنتوج بالتركيز عمى العالمة التي ينتمي إلييا، فيستيدؼ التشيير -

 المنافسة ليا.وزيادة الطمب عمى تمؾ الماركة فقط وال يمكف لممؤسسات االخرى 

 االشيار التدعيمي: ييدؼ لتذكير المستيمؾ باف المنتوج مازاؿ موجودا في السوؽ.-

استراتجية دفاعية مف طرؼ المنتج مما وصؿ إليو مف رقـ أعماؿ  االشيار الدفاعي: يمثؿ-

 و حجـ المبيعات والحصة التي يمتمكيا في السوؽ.

براز نقائصيا. -   االشيار المقارف: مف خالؿ نقد منتجات الغير وا 

 معيار المنطقة الجغرافية: ينقسـ االشيا وفقا ليذا المعيار الى:-3

 االشيار الدولي.-االشيار الوطني.  ،االشيار المحمي-

، ا   ان    ن ا ه  1      ا    ط ا  ه  ي:    ك  فق     ع ا       ا         -4

   ف    ي ا  ا ه   ا ا ي ا   ط  ع ا  ا      ي.

 :          ت ا  ه    ا    ا   ه-5

 التعريؼ بالمنتوج.االشيار التعميمي: يتـ في المرحمة االولى مف بث االشيار بيدؼ -

 االشيار االرشادي: مف خالؿ توفير معمومات حوؿ المنتوج.-

 االشيار التذكيري: ييدؼ لتذكير المستيمؾ بتواجد المنتوج.-
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 .االشيار االعالمي: تقدـ معمومات حوؿ المنتوج لتقوية الصمة بالمستيمؾ

صحة الخبر ،  ي نشر الخبر بصفة غير منتظمة و بدوف التحقيؽ مفى ا     :-     

فاإلشاعة ليا عالقة وثيقة بعممية االتصاؿ و االعالـ ، ألنيا تنشر الخبر مثمييما غير انيا 

بسرية و تتنكر عف  يو تختمؼ عف ىذا االخير في كونيا تنشر الخبر بشكؿ سبو خؼ

مصادرىا و تمتنع عف ذكرىا كما تنشر اخبارا وىمية و قد تكوف حقيقية و لكف تمبسيا الكثير 

و ىي عممية ال تتـ في وقت واحد مثؿ  مف التحريؼ و التشويو مما يشوه مف الخبر االصمي

 تصاؿاالاالعالـ و لكف  تتـ بتدرج، و تستعمؿ وسائؿ االعالـ بشكؿ قميؿ حيث تركز عمى 

 مف اىـ التعاريؼ المقدمة نذكر التعاريؼ التالية:  .1الشخصي

" انيا عبارة عف قصص غير متحقؽ منيا تنتشر في المجتمع و يزعـ فييا وقوع حادثة -

 معينة". 

 انيا معمومة ال يتحقؽ مف صحتيا  وال مف مصدرىا تنتقؿ عف طريؽ النقؿ الشفوي". " –

" انيا االحاديث واالقواؿ واالخبار والروايات التي يتناقميا الناس دوف التأكد مف صحتيا –

ودوف التحقؽ مف صدقيا، ويميؿ كثير مف الناس الى تصديؽ ما يسمعونو دوف محاولة 

مف ذلؾ." تقـو االشاعة عمى أساس انتزاع بعض االخبار أو المعمومات أو معالجتيا  التأكد

بالحذؼ والتيويف ثـ القاء ضوء باىر عمى معالـ محددة، تجسـ بطريقة والتأكيد أحيانا 
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انفعالية وتصاغ بصياغة معينة بحيث يتيسر لمجماىير فيميا وسريانيا واستيعابيا عمى 

 . 1اساس اتصاليا باألحداث الجارية وتماشييا مع العرؼ والتقاليد"

 

 :     ه -2 

 مف خالؿ الكممة المسموعة.تفترض االنتقاؿ عف طريؽ االتصاؿ الشفوي -

الغموض وعدـ االعالـ الكافي بالنسبة لمواقعة، فالنقص االعالمي ىو الظرؼ المناسب -

  لإلشاعة وانتشارىا.

 .أىمية الواقعة أو الشخص أو الصفة موضع االشاعة-

تتصؿ االشاعة بالرأي العاـ المكوف مبقا وتستند إليو وتستطيع تعديمو جزئيا أو مؤقتا  -

 ؼ الى التأثير النفسي في الرأي العاـ المحمي. وتيد

 . 2االشاعة قد تمثؿ تعبيرا عف حالة الكبت-

     ف ت ا     :-3 

إشاعات الكراىية، إشاعات الخوؼ، إشاعات االحالـ واالماني، االشاعات ا  ق  م ا  ل: -

 .الفضولية
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 إشاعات محمية، إشاعات قومية، إشاعات عالمية. ا  ق  م ا    ي:

 اشاعات ذات أسموب مباشر ثـ إشاعات ذاف أسموب غير مباشر.ا  ق  م ا    ث: -

   ا ل ا      ا     :-4

أي اف االشاعة في أوؿ مراحميا تفقد العناصر الفرعية، أي تفقد  :     : ا  غ     ا     ه-

 جزء مف مضمونيا أثناء االنتقاؿ مف مرحمة ألخرى.

تكتسب  فإنياالمرحمة التي تفقد االشاعة جزء مف مضمونيا  في:       ا     م  ا     غ -

 عناصر جديدة مختمفة وكاذبة تتضمف تضخيما حوؿ تمؾ الواقعة.

عمى ؿ اختالؽ فانو في حاجة الى منطؽ خاص ومزدوج: منطؽ يؤكد كك:       ا     ق-

جؿ اتاحة نطؽ يخمؽ التناسؽ بيف الكذب والحقيقة في االشاعة مف أمالكذب ويدافع عنو، و 

 .1الفرصة لعممية االقناع لتحقيؽ اليدؼ المطموب

 ا      ا  ا ع:   ه      م ا   م  ا    ل

الذي يضـ كافة األنشطة والعمميات  ىي اإلطار الموضوعي :    فه       ت اه    ه -

اإلعالمية واالتصالية، والجيود المنظمة والدقيقة التي تستيدؼ توفير المعمومات عف 

الجميور وقنوات االتصاؿ ووسائمو التي  تستخدـ كأساس في اتخاذ القرارات وتخطيط الجيود 

االتصالية )الجميور، اإلعالمية واالتصالية. كما يشمؿ كافة العناصر الداخمة في العممية 
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الرسائؿ، المصادر، التأثيرات( بطريقة متوازنة تساعد عمى وضع استراتيجيات إعالمية 

 .   1ناجحة

 :ظ  ف   أ ه    ط  ه  في ا    م-

الحديث عمى تطور عمـو االعالـ واالتصاؿ يقودنا لمحديث عف تطور البحوث االعالمية  اف

خاص، ىذه البحوث التي مرت بنفس مراحؿ تطور العمـو االجتماعية واالتصالية بشكؿ 

  بشكؿ خاص ويمكف أف نوضح ذلؾ مف خالؿ المراحؿ التالية: 

تبدأ بحصوؿ تراكـ معرفي عمى مستوى تخصص عممي ما، مما ا       ا ف  ف  : -1 

المعموماتي األمر الذي يؤدي إلى عجز أدواتو التحميمية)مناىج وأدوات( مف معالجة ىذا الكـ 

غاية ال بد مف الدخوؿ في يدفع إلى التفكير في إيجاد أدوات تحميمية بديمة. لتحقيؽ ىذه ال

سفية لمعمـ الذي ىو في طور الظيور، حيث يتـ في ىذه المرحمة التركيز عمى مرحمة فم

ت عادة النظر في االفتراضاوا   تحديد مجاالت اىتماـ جديدة عبر تكويف مفاىيـ عامة

ذا كممت ىذه الجيود باتفاؽ الباحثيف  األساسية المعروفة وكذا في المناىج وأدوات البحث. وا 

عمى المناىج واألدوات والمواضيع ،فاف المرحمة الفمسفية تكـو قد وصمت إلى نيايتيا ليتـ 

مر االنتقاؿ إلى المرحمة التجريبية التي يختبر فييا ىذا االتفاؽ ميدانيا،  إذا حدث العكس تست

 المرحمة الفمسفية.

                                                           
 .19، ص 2006عالـ الكتب، القاىرة،     ث ا   م،سمير محمد حسيف، - 1



في مجاؿ عمـو اإلعالـ غمب عمى البحوث الطابع الفمسفي والتاريخي والقانوني األدبي ولـ و 

عالمية ضمف األبحاث كانت البحوث اإلتواكب التطور العممي، مع اختراع المطبعة 

ظيرت محاوالت جديدة لتطبيؽ  20اإلنسانية تعتمد عمى الحدس والتخميف. مع مطمع ؽ

 1927-1922عف اإلعالف واإلذاعة والتمفزيوف  daniel strachيب جديدة مثؿ جيود أسال

حيث حاوؿ تطبيؽ أساليب القياس الكمي، كما نشر ليبماف كتاب حوؿ الرأي العاـ سنة 

 .1نتقادات الكثيرة التي تعرض ليا(لتأسيس البحث في االتصاؿ) رغـ االكانطالقة  1922

يا تطبيؽ مناىج البحث العممي الحديثة في معالجة الظواىر : نقصد با       ا         -2

مف الطور الفمسفي إلى طور  20اإلعالمية، جاء ذلؾ بعد انتقاؿ العمـو االجتماعية خالؿ ؽ 

 الدراسات التجريبية نظرا لعدة عوامؿ.

)الدعاية( دفع  1جتماعية خالؿ ح ع االانتشار الصحافة وتناوليا لمختمؼ القضايا -

ما فعؿ السويؿ ىارولد لدراسة مضاميف  ف لدراسة محتوى ىذه الصحؼ مثؿاحثيالب

الصحؼ. ىذه الجيود دفعت مدرسة الصحافة في كولومبيا في و ـ أ ألخذ جيود ال سويؿ 

وتطوير أساليب القياس الكمي، حيث استخدمت طرؽ العد والقياس)عناصر المساحة، 

 أدى النتقاؿ البحث لممرحمة التجريبية. المواضيع، الصور( كوحدات في القياس الكمي مما 

ة ودخولو منذ الثالثينات مجاؿ ظيور الراديو في منتصؼ العشرينات كأداة اتصاؿ جديد-

ستخداـ الواسع ، جعمو موضع البحوث مثؿ قياس الجميور لتحسيف مستوى اإلعالـ ، مع اال
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مف العمـو األخرى )عمـ حميمية اإلشارة إلى أف بحوث اإلعالـ األولى استعارت أدواتيا الت

جتماع وعمـ النفس( مما جعميا محتواة في عمـو أخرى وكونو أيضا مجاال حتميا لكؿ اال

  .1العمـو األخرى

ارتبط تطور عمـو االعالـ واالتصاؿ بمجموعة  لقد   ا ل  ط      م ا   م  ا    ل:-

 ية:تالمف العوامؿ يمكف تمخيصيا في النقاط ال

لييئات الحكومية بالدعاية خالؿ الحرب العالمية االولى والثانية، مما أدى ازدياد اىتماـ ا-

لدراسة تأثيرات ىذه الوسائؿ عمى الرأي العاـ، مما ساعد عمى االىتماـ بتطوير مناىج البحث 

 الحديثة وتطبيقيا عمى نطاؽ واسع لقياس التأثير.

استخداـ وسائؿ االعالـ في بدت الجماىير في المجتمعات الديمقراطية تشعر بالقمؽ مف -

يطاليا و ألمانيا.  السيطرة السياسية في االتحاد السوفياتي وا 

احتكار ممكية وسائؿ االعالـ في أيدي أقمية في الواليات المتحدة وانجمترا والدوؿ االوروبية -

 االخرى واختفاء التنافس بينيا...مما اثر قمؽ المصمحيف االجتماعييف مف ىذا االحتكار.

داد المنافسة بيف الراديو ومف بعده التمفزيوف وبيف وسائؿ االعالـ القديمة لمحصوؿ عمى اشت-

 دخؿ أكبر مف االعالف.

                                                           
  32-26، ص  نفس المرجع السابؽ- 1



االىتماـ بدراسة التأثير السياسي لوسائؿ االعالـ وبشكؿ خاص أثناء حمالت االنتخابات -

 الرئاسية لمعرفة دور االتصاؿ الشخصي والجماىيري ؼ ىذا المجاؿ.

 . 1وسائؿ االعالـ والييئات األكاديمية في إجراء االبحاث التعاوف بيف-

اما بالنسبة لمعواؿ التي ساعدت عمى تطور بحوث التاثير في مجاؿ عمـو االعالـ و 

 االتصاؿ فيمكف اف نمخصيا في النقاط التالية:

وسائؿ االعالـ عمى الجميور نتيجة اىتماـ  يتو في دعـ االبحاث حوؿ تاثيرماالعالف و اى-

 المعمنوف باىمية معرفة فاعمية اعالناتيـ لدى الجميور.

 الدعاية المرافقة لمحربيف العالميتيف مما دع الحكومات في انشاء مراكز لمبحث و التحميؿ.-

 ظيور الراديو و التمفزيوف و توظيفيما في الحمالت االنتخابية في امريكا.-

بالتنمية القومية لمدوؿ  مما حفز عمى دراسة اىمية وسائؿ االتصاؿ و ازدىار  االىتماـ-

 بحوث تدفؽ المعمومات و انتشار المبتكرات و دور االتصاؿ فييا.

الثورة التكنولوجية في االتصاؿ و اىتماـ الباحثثيف بتاثير ىذه الثورة االتصالية عمى -

 الفراد.المستويات المحمية و الدولية و تاثيرىا عمى ا

توظيؼ الكومبيوتر في طرؽ جمع البيانات و تحميميا ساعد في إيجاد الطرؽ المالئمة -

 .1لدراسة المشكالت االعالمية و تاثير وسائؿ االتصاؿ عمى الجميور
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 ا    ه ت ا       في    م ا   م  ا    ل.-

الزرسفيمد وكرت لويف الفضؿ في تطور بحوث االعالـ الى ىارولد الزويؿ وبوؿ  يرجع

وكارؿ ىوفالند في تطوير أبحاث االعالـ واالتصاؿ بالجماىير لمساىمتيـ في بناء االسس 

الحديثة لنظريات االتصاؿ وسنوضح ذلؾ مف خالؿ طرح أىـ االتجاىات في بحوث 

 االعالـ: 

التيار السياسي الذي ييتـ  ىارولد الزويؿ يمثؿ ا    ه ا     ي     ث ا   م:-1

كسموب مف أساليب القياس، ويعتبر مف عمماء السياسة تدرب في  باستخداـ تحميؿ المضموف

جامعة شيكاغو ودرس بيا. كما درس الدعاية ودور وسائؿ االعالـ في الدوؿ والمجتمعات 

مجاؿ مف ذوي النفوذ السياسي، واشتير خاصة في  باإلضافة لدراستو لمقائميف باالتصاؿ

 تحميؿ المضموف عمى أساس عممي.

ر الكثير مف عمماء النفس اف مجاؿ عمـ النفس يعتب      ي:ا    ه ا        ي ا -2

االجتماعي مف المجاالت االساسية لمدراسات االعالمية، ومف أىـ الرواد نذكر: كارؿ 

عالمي، ىوفالند، كرت لويف، بوؿ لزرسفيمد حيث ترؾ ىؤالء بصماتيـ في المجاؿ اال

ىوفالند درس عممية االقناع، لويف درس وقاـ بتجارب حوؿ الجماعات واألدوار االجتماعية 

و لزرسفيمد ركز في أبحاثو عمى دراسة استقصاء الرأي العاـ وتأثير وسائؿ االعالـ وبشكؿ 
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وذلؾ في مركز االبحاث االجتماعية  العالقة بيف التأثير الشخصي وتأثير وسائؿ االعالـ

فقد قية بجامعة كولومبيا. أما كارت لويف الذي ولد ؼ اوروبا ثـ ىاجر الى أمريكا التطبي

انصب اىتمامو عمى دراسة ديناميكية الجماعة، االتصاؿ داخؿ الجماعات و كذا تأثير 

وتأثير أنماط الجماعة عمى تصرفات واتجاىات أعضائيا، كما درس   جماعات الضغط

 .1االعتبارات االجتماعية في جميع جوانب الحياةأسباب السموؾ مركزا عمى 

كعالـ مف عمماء  2أما ىوفالند الذي يعتبر عالـ نفس إجتماعي وناؿ شيرة كبيرة قبؿ ح ع 

، فقد اىتـ بدراسة االتصاؿ وتغيير االتجاىات معتمدة في دراساتو عمى النفس التجريبي

الدراسة وتنويع متغير واحد فقط. التجربة والقياس الدقيؽ مف خالؿ السيطرة عمى متغيرات 

وقد  كما قاـ ببناء عمـ جديد لمبالغة وتأثير القائـ باالتصاؿ الذي يؤمف الجميور بصدقو.

تفرع عف ىاذيف االتجاىيف الكثير مف المجاالت مف بينيا: المجاؿ التاريخي، المجاؿ 

لمجاؿ الذي االصالحي، المجاؿ الصحفي، المجاؿ الذي يدرس فمسفة المغة والمعاني، ا

  .2يدرس دور االعالـ في نشر االفكار المستحدثة

 

 

 ا   ا ل ا  ظ    ا  ف  ة      ل ا    ه  ي: ا      ا     :
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االتصاؿ تـ شرحو اما جماىيري فاف اصالح جميرة او حشد يشير الى مجموعة  فيما يخص

كبيرة مف الناس تأتي مف جميع مجاالت الحياة و مف مختمؼ الطبقات االجتماعية، تتضمف 

، و كؿ فرد مجيوؿ اليوية و ال أفرادا يختمفوف في مراكزىـ و مينيـ و ثقافاتيـ و ثرواتيـ

اور معيـ، فافراد الجميور منفصميف عف بعضيـ البعض ماديا  يتفاعؿ مع االخريف و ال يتش

 كما انيـ غير قادريف عمى العمؿ كوحدة  بشكؿ فعاؿ.

اتصاؿ جماىيري أصوليا حديثة و قد استمدت مف التشابو بينيا و بيف اصطالح  و كممة 

ير أقدـ و ىو االنتاج الجماىيري، و اصطالح جماىير يرتبط بالثورة الفرنسية و ىو تعب

 .1مقروف بالخوؼ و االحتقار

االتصاؿ الجماىيري بكونو ذلؾ االتصاؿ الذي يتـ عبر وسائؿ االتصاؿ  يمكف اف 

و السينما الجماىيرية المختمفة مف تمفزيوف و صحافة مطبوعة و الكترونية و عبر االذاعة  

الجديد او  عالـكؿ اعالـ يتمـ عبر التكنولوجيات الحديثة لالتصاؿ و ىذا ما يسمى باالو 

خاصة في ظؿ توفر مختمؼ  الى االنترنت كآلية ضرورية الرقمي او االلكتروني الذي يستند

   وسائؿ االستخداـ الفردي مثؿ اليواتؼ الذكية و الموحات االلكترونية.

 

تفترض النظريات النقدية أف وظيفة وسائؿ اإلعالـ ىي مساعدة ا  ظ   ت ا  ق   :  - أ  

وتتفؽ  المجتمع عمى فرض نفوذىـ، والعمؿ عمى دعـ الوضع القائـأصحاب السمطة في 
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والسياسية عمى النحو  الدراسات النقدية في تحديد عالقة وسائؿ اإلعالـ بالقوى االجتماعية

 التالي: 

ىذا  ويميؿ إف محتوى وسائؿ اإلعالـ يروج اىتمامات الجماعات المييمنة في المجتمع، .1

 المحتوى إلى التغطية غير المتوازنة لمعالقات االجتماعية.

اىتماـ الطبقات  تحميؿ المعاني الرمزية لممحتوى الذي تروجو المصالح الرأسمالية لجذب  .2

 .العاممة

األعماؿ  اإلعالمية األمريكية التي يموليا كبار رجاؿ حياد الدراسات فضح أسطورة. 3

تمي النظريات النقدية إلى الفكر الماركسي وىي تمثؿ مدخؿ لخدمة الثقافات المييمنة. وتن

وأعضائيا  الثقافي، وتستمد ىذه النظريات أفكارىا مف مدرسة فرانكفورت يطمؽ عميو المدخؿ

 . وكانت ىذه المدرسة قد بدأت نشاطيا في"مارکوزیو"،  "وأدورنو"، "ىورخيمر"البارزيف 

ىاجرت إلى الواليات المتحدة في أعقاب تولى النازي الحكـ في  األلمانية ثـ "فيمار"جميورية 

 .1ألمانيا

 أحد أبرز رواد النظريات النقدية األعماؿ التي قاـ بيا Hall "ستيوارت ىوؿ" ويمخص

 :النحو التالي الدراسات الثقافية المعاصرة بجامعة برمنجياـ عمى مركز

مف نماذج  بدال Macro Level دراسة محتوى وسائؿ اإلعالـ عمى المستوى األوسع .1

التي تعتمد عمى )مثير / استجابة(، والتأكيد عمى قوة وسائؿ اإلعالـ  التأثير المباشر
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بيا العالقات  تقدـ التي الطريقة خالؿ الفكرية والثقافية، وتوضيح موقؼ الييمنة مف

 .تحديدىا االجتماعية والمشكالت السياسية التي يتـ

 إعطاء و لممعنى واضحا تقديما بوصفو اإلعالمي بالنص الخاصة النظرياتي تحد .2

 ي.التقميد المحتوى تحميؿ مجرد مف أكثر والفكري المغوي لمبناء أكبر اىتماـ

الجميور، بدال مف  بيف ترميز الرسائؿ اإلعالمية وتبايف تفسيرات التأكيد عمى العالقة .3

 .التقميدية مفيوـ الجميور الموحد الذي اتفقت عميو الدراسات

الييمنة الفكرية  اإلعالـ في تداوؿ وتأميف تعريفات بالدور الذي تمعبو وسائؿ االىتماـ .4

التي تتناوليا البحوث  والتي تختمؼ تماما عف نماذج الثقافة الجماىيرية وتقديميا،

 1.األمريكية

 :ويقسـ محمد عبد الحميد النظريات النقدية إلى اتجاىيف رئيسييف  .5

 :      ف ا  ف  ت .1

 ۳۲۹۱ىي إحدى المدارس التي قامت مبكرة عمى فكرة الماركسية الجديدة، اعتبارا مف عاـ 

ماکس ىور : "فكرتيا كؿ مف في معيد الدراسات االجتماعية بفرانکفورت، وقاـ بإعالء

تتميز ىذه المدرسة الى انيا استندت الى الروح النقدية الماركسية . "وتيودور أدورنو"، "خيمر

اصة في مقاوالتيا الفمسفية و نزعتيا االنسانية العامة، و قد استندت في كاطار مرجعي خ

ممارساتيا لعممية النقد االجتماعي عمى المتغيرات الثقافية و السيكولوجية و اسقطت 
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المتغيرات  االقتصادية، لذلؾ تتعرض النظرية لالستغالؿ االقتصادي الذي يقـو عميو النظاـ 

 .1انب السيكولوجية و الثقافيةالراسمالي بؿ ركزت عمى الجو 

 :ا  ق    ا  ق ف   ا  ظ    .2

 وتيتـ ،«ىوؿ ستيوارت» روادىا ومف بإنجمترا األكاديمية الدوائر في النظرية ىذه تسود

 ىذه وتعتبر الناس، بحياة اإلعالـ وسائؿ تقدمو ما ارتباط مدى لتسجيؿ الثقافي بالتحميؿ

 المناسب األسموب ىي بحوثيا في دائما ترددىا التي Hegemony الييمنة أف المدرسة

 عندما الييمنة مفيـو دائما يرددوف وىـ. يممكوف ال ومف يممكوف مف بيف لمعالقة والسائد

أف وظيفة وسائؿ اإلعالـ ىي دعـ  "ىوؿ" ويعتقد.اإلعالـ الوسائؿ الثقافي الدور عف يتحدثوف

 .2القوة، الييمنة لمف ىـ في مراكز

 

  Political Economy Theory : ا     ي ظ    ا       -3

 ما تقدمو عمى المجتمع في القوى االقتصادية تأثير عمى السياسي االقتصاد نظرية وتركز

 النظاـ بيف االرتباط إدراؾ النظرية ىذه في الميـ ومف .المجتمع ىذا في اإلعالـ وسائؿ

 األعماؿ تسيير عمى تعمؿ التي القوانيف تسف فالحكومة السياسي، والنظاـ االقتصادي

نعاش  ودعـ الحكومة مساندة عمى األعماؿ رجاؿ يعمؿ أخرى ناحية ومف االقتصاد، وا 
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 والمنح الضرائب دفع خالؿ مف االقتصادية المصالح يحموف الذيف السياسييف مرشحييا

 .1.الحكومة تدعـ التي والمساعدات

 : ظ    ا        ا  ظ ف   -      

البنائية الوظيفية عمى توضيح المياـ التي تسعى أجيزة االعالـ لتحقيقيا باعتبارىا أحد  تركز

المؤسسات التي تيتـ بتفسير االتجاىات و تقديـ أنشطة المؤسسات االجتماعية االخرى في 

عالـ يمثؿ أحدى مكونات المجتمع الرئيسية، حيث ضوء حاجات المجتمع، باعتبار اف اال

و قد دانييؿ كاتز   ،و ضماف التكامؿ الداخمي ـ في ربط أجزاء المجتمعتكمف وظيفة االعال

وظائؼ وسائؿ اإلعالـ في المنفعةو الدفاع عف التراث و القيـ و تقديـ المعرفة إال اف دنيس 

 ماكويؿ قد حددىا في :

 .وظيفة االعالـ التي تتمثؿ في الرغبة في معرفة كؿ ما يدور مف أحداث و وقائع-

تحديد اليوية التي تتمثؿ في دعـ  القيـ الشخصية و انماط السموؾ االجتماعي وظيفة -

 المقبوؿ و تحقيؽ الفرد لذاتو و التوحد مع المجتمع.

 . 2وظيفة الترفيو–وظيفة التفاعؿ االجتماعي.  -

 لممجتمع فيما يمي: بتمخيص العممية البنائية الوظيفية( 1957) "روبرت ميرتوف" وقد قاـ

تنظيـ  وأنو األجزاء مترابطة وىي اعتباره نظام أفضؿ طريقة لمنظر إلى المجتمع إف .1

 .لألنشطة المرتبطة والمتكررة والتي يكمؿ كؿ منيا اآلخر
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ذا ،يميؿ ىذا المجتمع بشكؿ طبيعي نحو حالة مف التوازف الديناميکی .2 حدث أي نوع  وا 

 .استعادة التوازف داخمو، فإف قوى معينة سوؼ تنشط مف أجؿ مف التنافر

 فإف كؿ النماذج وبمعنى آخر،  تساىـ جميع األنشطة المتكررة في المجتمع في استقراره .3

 النظاـ. استقرار القائمة في المجتمع تمعب دورا في الحفاظ عمى

 أف ىناؾ أي استمرار وجوده، في غنى عنيا إف بعض األنشطة المتكررة في المجتمع ال  .4

يمكف ليذا النظاـ أف  تمبي الحاجات الممحة لمنظاـ، وبدونيا ال وظيفية متطمبات أساسية

 عنيا غني ال التي األساسية المكونات مف تعد اإلعالـ وسائؿ بأف القوؿ يمكف و ،يعيش

أف يستمر  – تعرفو الذي بالشكؿ - المعاصر المجتمع يستطيع وال االجتماعي، البناء في

 .1ىذه الوسائؿ بدوف

  ه ا ا   ظ  :ا   ق  ات ا    ه  -

اىـ االنتقادات في ىذا المجاؿ ىو التفسير الغائي الذي يعني في جوىره اىتماـ النظرية  مف

بفروض عامة غير قابمة لالختبار حتى اف كوىيف يرى اف ما تقدمو الوظيفية مف فروض 

يتطمب نوعا مف التحقيؽ العممي ال يوجد ؼ عمـ االجتماع. فاالنتقادات الموجية لمقدرة 

بعدـ وضوح ما قدمتو مف قضايا وفروض وما تضمنتو مف مفاىيـ تنقصيا لمنظرية التفسيرية 

  الدقة واالتفاؽ عمى مدلوالتيا مف جية اخرى.

  ا   ق  ات ا     ق     ه  ا  ظ   :-2
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في محاكاة العمـو الطبيعية نتيجة عدـ ادراؾ الفروؽ الجوىرية بيف طبيعة الظاىرة  المبالغة-

 ة.االجتماعية والظاىرة الطبيعي

المبالغة في تقدير اىمية االشتراؾ في القيـ باعتبار ىذا االشتراؾ يساىـ في تحقيؽ التكامؿ -

والتناسؽ االجتماعي ومكوناتو، مما جعميا كأنيا نموذج عضوي يسير بطريقة نمطية نحو 

 التكامؿ ويتناقض مع حقيقة وجود التغير.

بعض االبعاد الميمة  مما جعميا اىماؿ لبعض أبعاد الواقع االجتماعي: حيث قممت مف -

 .1نظرية ذات منظور احادي متجاىمة التغير والصراع االجتماعي

 

     ج  ن  ظ   ت ا    ل ا    ه  ي: ا      ا     :

ءت ىذه النظريات بعد سقوط نظريات التأثير القوي جا:  ظ   ت ا  أ    ا      : أ  

ومباشر وسريع، وقد ظيرت متزامنة مع ظيور  لوسائؿ االعالـ واف تػثيرىا ىو تأثير موحد

الراديو والسينما، وقد جاءت لتأكيد فرضية انتقاؿ المعمومات عمى مراحؿ مف خالؿ نظرية 

تدفؽ المعمومات عمى مراحؿ و دور القادة الراي في الحد مف تػأثير قوة وسائؿ االتصاؿ ومف 

 اىـ ىذه النظريات نذكر النظريات التالية:

: في بداية االربعينيات مف القرف الماضي بدأ ق ا       ت   ى       ن ظ      ف-1

الباحثوف في و ـ أ يتحدثوف عف التدفؽ االعالمي عمى مرحمتيف، حيث تصؿ الرسالة قبؿ 
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وصوليا الى الجميور الى قادة اؿ رأي ومف ثـ الى االفراد العادييف االقؿ نشاطا في 

التي أجريت في الواليات المتحدة مف خالؿ الدراستيف  المجتمع، فقد أظيرت التجارب العممية

المتيف قاما بيما الباحث الزرسفيمد و زمالؤه اف االتصاؿ الشخصي أكثر تأثيرا وفعالية مف 

وسائؿ االعالـ. وكانت ىذه التجارب تمثؿ تحوؿ كبير في مستويات تأثير وسائؿ االعالـ 

 مف القوة الى المحدودية.

ى فكرة اف المعمومات التي تنشرىا وسائؿ االعالـ تنقؿ الى الجميور عمتقـو ىذه النظرية 

عبر مرحمتيف: قادة الرأي  يتعرضوف غالبا لمرسائؿ االعالمية و مف ثـ تنتقؿ الى الجميور 

عبر قنوات اتصالية غير رسمية. فالجميور يتأثر بطريقة غير مباشرة ، و ىذا التأثير غير 

الراي لمرسالة االعالمية أكثر مف التفسير المقصود لمرسالة المباشر ينسجـ مع تفسير قادة 

مف مصدرىا االصمي وىي وسائؿ االعالـ، كما تؤكد فرضية النظرية عمى اعتبار العالقات 

الشخصية المتداخمة وسائؿ اتصالية تمثؿ ضغوطا عمى الفرد ليتوافؽ مع الجماعة في 

 .1التفكير والسموؾ والتدعيـ االجتماعي

 

وتأثرت بالنظرية السابقة الذكر التي قدميا الزرسفيمدػ،  ظيرت ا      ا      ات: ظ    -2

تركز ىذه النظرية عمى نشر المعمومات المتعمقة بالمبتكرات والتجديد بيف االفراد في 

المجتمع، او قطاع منو بيدؼ تحقيؽ التنمية وىو في نفس الوقت يعتبر التغيير اليدؼ 

ذه النظرية عف نموذج  التأثير االجتماعي الذي أكد عمى دور البيئة النيائي ليا. قد انبثقت ى
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االجتماعية في التأثير عمى سرياف المعمومات وقبوليا، أي اف تعرض الفرد لوسائؿ االعالـ 

بشكؿ انتقائي يظؿ خاضعا لمفئات االجتماعية التي ينتمي الييا، ذلؾ اف الفرد  يتحرؾ في 

لرأي في تمرير المعمومات التي يستقوىا مف وسائؿ االعالـ اطارىا بما في ذلؾ دور قادة ا

 بشكؿ كاؼ.

ترض ىذا النموذج اف قنوات وسائؿ االعالـ تكوف أكثر فاعمية في زيادة يفف     ا  ظ   : 

المعرفة حوؿ المبتكرات، في حيف تكوف قنوات االتصاؿ الشخصي أكثر فاعمية في تشكيؿ 

 يوضح روجرز صاحب النظرية دور قادة الرأي كما يمي:المواقؼ حوؿ االبتكارات الجديدة. و 

يتعرض قادة الرأي لوسائؿ االعالـ أكثر مف أتباعيـ عمى مطالعة الصحؼ ومشاىدة -

 البرامج المختمفة ذات الصمة باىتماميـ.

يتصؿ قادة الرأي أكثر مف غيرىـ بالجيات المسؤولة عف برامج التغيير مثؿ المسؤوليف عف -

 ويعبروف عف آرائيـ بيذه البرامج ثـ ينقمونيا الى المسؤوليف. مشاريع التنمية

 يتميز قادة الرأي بمركز اجتماعي يمكنيـ مف التأثير عمى اتباعيـ.-

 قادة الراي أكثرىـ تفتحا وتقبال لألفكار الجديدة والتغيير مف غيرىـ.-

 مشاركة قادة الرأي االجتماعية أكبر مف مشاركة االتباع.-



اكثر ابتكارية ولدييـ أفكار جديدة وقدرة عمى ابتكار الحموؿ اذا كاف النظاـ قادة الرأي -

ذا كانت معايير المجتمع تقميدية و ال تحبذ التغيير فاف قادة  االجتماعي يحبذ التغيير، وا 

 .1الرأي يكونوف اقؿ ابتكارية النيـ يحاولوف االلتزاـ بتوجيات نظاميـ االجتماعي

   :ا   ق  ات ا    ه     ظ  

أثبتت الدراسات أف عممية تبني المبتكرات ليست محددة او منفصمة عف بعضيا البعض - 

 لكنيا عممية متداخمة.

اثبتت االبحاث العممية في مجاؿ نشر المبتكرات اف المراحؿ الخاصة بتبني االفكار ليست -

 حؿ االخرى. متتالية أو متعاقبة بؿ اف الفرد  قد يقفز مف مرحمة ألخرى دوف اف يمر بالمرا

 : Setting Theory -Agenda  ظ        ب ا      ت-3

والجماىير التي  اإلعالـ، التبادلية بيف وسائؿ بدراسة العالقة "ترتيب األولويات"تيتـ بحوث 

تتعرض لتمؾ الوسائؿ في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي 

ال تستطيع أف تقدـ جميع  ىذه النظرية أف وسائؿ اإلعالـ تيـ المجتمع. وتفترض

نما التي تقع في الموضوعات والقضايا يختار القائموف عمى ىذه الوسائؿ بعض  المجتمع، وا 

بشدة، والتحكـ في طبيعتيا ومحتواىا. ىذه الموضوعات  الموضوعات التي يتـ التركيز عمييا

ركونيا، ويفكروف فييا، ويقمقوف بشأنيا، وبالتالي وتجعميـ يد اىتمامات الناس تدريجيا ، تثير

تمثؿ ىذه الموضوعات لدى الجماىير أىمية أكبر نسبيا مف الموضوعات األخرى التي ال 

 "ليبماف والتر"إلى  "ترتيب األولويات" تطرحيا وسائؿ اإلعالـ. ترجع األصوؿ النظرية لبحوث
                                                           

 .293مناؿ ىالؿ الزىرة، مرجع سابؽ، ص - 1



Lippman  وسائؿ أف": ليبماف" حيث يرى( ۳۲۹۹" )الرأي العاـ"مف خالؿ كتابو بعنواف 

اإلعالـ تساعد في بناء الصور الذىنية لدى الجماىير، وفي كثير مف األحياف تقدـ ىذه 

وتعمؿ وسائؿ  Pseudo Environmentsالوسائؿ )بيئات زائفة( في عقوؿ الجماىير

. وتركز ىذه «مف خالؿ تقديـ القضايا التي تيـ المجتمع العاـ اإلعالـ عمى تكويف الرأي

النظرية عمى أف في مقدور وسائؿ اإلعالـ أف تغير االتجاىات حسب نموذج اآلثار الموحدة 

  .1في دراسات اإلعالـ المبكرة

 :ا      ت   ع    ث أ  اع

يركز ىذا النموذج عمى قياس االجندة المجمعة لمقضايا المثارة في وسائؿ االعالـ ويتـ -1 

  اىتماـ وسائؿ االعالـ بيا. ترتيبيا وفقا ألىمية ودرجة

المستوى الكمى  نموذج يركز عمى مجموعة مف القضايا، ولكف ينقؿ وحدة التحميؿ مف-2

 .الذي يعتمد عمى معمومات تجميعية إلى المستوى الفردي

 .ييتـ بقياس أجندة القضايا في وسائؿ االعالـ ومقارنتيا باالجندة الفردية لمجميور نموذج-3

 . 2وينطمؽ مف الفرد كوحدة لمتحميؿ قضية واحدة،نموذج يدرس -4

 

 

 :ا      ت   ع ا  ظ    ا    ه  ا   ق  ات 
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اغفاؿ الطبيعة التراكمية التي تبثيا وسائؿ االعالـ و غياب االسس النظرية التي ترتكز -

 عمييا ىذه البحوث لكونيا تركز عمى قضايا متخصصة.

 عمى الجميور. لـ تحدد ىذه النظرية مصدر التاثير-

 ضيؽ المجاؿ الذي تتحرؾ فيو.-

 .1غياب االسس النظرية الذي ترتكز عمييا-

 

  Cultivation Theory : ظ    ا    ء ا  ق في-2

السبعينيات كمنظور  عقد ماء الثقافي في الواليات المتحدة األمريكية خالؿتظيرت نظرية اإلن

 إلى . وتذىب ىذه النظريةعمى المدى الطويؿ الترتكمية لدراسة أثر وسائؿ اإلعالـ جديد

 اعتقاد بأف العالـ الذي يراه عمى لدى المشاىد تنمی  بأف مداومة التعرض لمتميفزيوف :القوؿ

وترتبط ىذه النظرية  .ه"الذي يحيا صورة مف العالـ الواقعي إال التميفزيوف، إف ىو شاشة

خالؿ مشروعو  مف Gerbner "چورچ جربنر"الباحث األمريکی  طورىا التي بالجيود

المشروع إلى إقامة الدليؿ اإلمبيريقي عمى تأثير  وييدؼ ىذا الخاص بالمؤشرات الثقافية

قضايا متداخمة  واىتمت بحوث المؤشرات الثقافية بثالث وسائؿ اإلعالـ عمى البيئة الثقافية،

 ىي:

 .اإلعالمية والعمميات التي تؤثر عمى إنتاج الرسائؿ دراسة اليياكؿ والضغوط .1

 دراسة الرسائؿ والقيـ والصور الذىنية التي تعكسيا وسائؿ اإلعالـ. .2
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 االجتماعي.  دراسة اإلسياـ المستقؿ لمرسائؿ الجماىيرية عمى إدراؾ الجميور لمواقع  .3

 البرامج مف ضخمة كميات يشاىدوف الذيف األشخاص فأ اإلنماء نظرية تفترض حيث

 عف االجتماعي لمواقع إدراكيـ في يختمفوف .المشاىدة بكثيفى عادة إلييـ ويشار التميفزيونية

 عادة إلييـ يشاىدوف ويشار ال أو التميفزيوف برامج مف قميمة كميات يشاىدوف الذيف أولئؾ

 المعاش الواقع إدراؾ عمى أكبر قدرة لدييـ سيكوف المشاىدة كثيفى أف ذلؾ ، المشاىدة بقميمى

  1.التميفزيوف عالـ ينقميا التي الذىنية الصور مع متسقة بطريقة

 :ا    ء  ظ    اف  ا  ت

 .ا   ى ا   م     ل   ن     ق      إل   ء ف   ة       ا    ف   ن     .1

 .ا      ا    ه  ن               ق ف    ظ    ا    ف   ن     ل    ن .2

 .ا    ء            ت  ق م ا    ف   ن     ل     ل-3 

ا   ى      ل ا    ء   ى    ه   ا    ف   ن في  قل ا     ا  ه      ى   ک  4  

  .ا     

 .2      ه ا     ع ا  ق ا      م   ى ا    ء     ل     -5 
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 :، ا   ا  يا  أ    ا ق ي  ت ظ  -     

يرى بعض الباحثيف أف لوسائؿ االتصاؿ الجماىيرية تأثيرات قوية  إذا ما تـ استخداـ ىذه  

رض سنتعو  الوسائؿ في إطار حمالت إعالمية منظمة حسب المبادئ األساسية لالتصاؿ،

 :لثالث نظريات تفترض قوة تأثير الرسالة اإلعالمية عمى جميور المتمقيف وىي

 لمحواس.  كامتدادحوؿ وسائؿ االتصاؿ  "مارشاؿ مکموىاف"نظرية  .1

  دوامة الصمت. "نيوماف –إليزابيث نويؿ "نظرية  .2

 Marshalمارشاؿ مكموىاف" قدـ ىذه النظرية : ظ        ل ا    ل ک    ا      ا  -1

Mcluhan  " تطور وسائؿ االتصاؿ لفي الستينيات، وىي عبارة عف تصورات نظرية

 ىذه النظرية عمى ثالثة افتراضات أساسية الحديثة، وتعتمدوتأثيراتيا عمى المجتمعات 

 :التالي نعرض ليا عمى النحو

 :    ل ا    ل هي ا   ا     ا  ا    ن - أ  

فكاميرا التمفزيوف تمد أعيننا و  اف الوسيمة ىي امتداد لالنساف "موىافاكمارشاؿ م"يرى 

الميكروفوف يمد آذاننا، و اآلالت الحاسبة توفر بعض أوجو النشاط التي كانت في الماضي 

. كما يرى اف تحدث في العقؿ فيي امتداد الوعي بوسائؿ االعالـ الجديدة  كامتداد لحواسنا

مة االعالمية المتاحة كؿ حقبة زمنية كبرى في التاريخ تستمد شخصيتيا المميزة مف الوسي

آنذاؾ عمى نطاؽ واسع، فيو يطمؽ عمى القرف العشريف عصر الطباعة حيث كانت الوسيمة 

 الرئيسية لنقؿ المعرفة بيف الناس، و اعمف اف الطباعة شجعت الفردية و النزعات القومية.



و جعؿ في حيف اف التكنولوجيا قد حمت محؿ عصر الطباعة مما جعؿ االتصاؿ سريعا 

شعوب تنصر في بوتقة واحدة فيي تقضي عمى الفردية، كما ركز ماكموىاف عمى الفرد ال

معتبرا اف وسائؿ االتصاؿ ىي امتداد لمحواس عندما ال يكوف بمقدورنا التواصؿ مع االخريف 

الشخصي، بالتالي نضطر لالستعانة بوسائؿ االتصاؿ  دوف أي وسيط أو وسيمة لالتصاؿ

   1لحفاظ عمى االتصاؿ بيننا.مف اجؿ ا كامتداد لحواسنا

 :تطور االتصاؿ الى أربع مراحؿ ىي "مكموىاف" ويقسـ

وقد  Totally Oral عمى االتصاؿ الشفيي تعتمد كمية التي :ا       ا  ف    .1

 استغرقت معظـ التاريخ البشري. 

 استمرت نحو الفی عاـ.  وقد :      ا       .2

 تقريبا.  ۳۲۱۱ إلى سنة 15.مف سنة.        ا ط    : .3

 منذ بداية القرف العشريف.  :      ا     ل ا          .4

 كما أو الحسي، اإلدراؾ أف وسائؿ االتصاؿ اإللكترونية غيرت في توزيع "مكموىاف"ويرى 

يعدؿ مف  حاسة فامتداد أي Senso ry Ratios" الحواس استخداـ نسب" "مكموىاف" يسمييا

دراكنا  مف حولنا.  لمعالـ طريقة تفكيرنا وتصرفاتنا وا 

 اإللكترونية حولت العالـ إلى قرية اإلعالـ وسائؿ ، أف"مكموىاف"السياسية، يرى  ومف الناحية

بعضيا ببعض، وتحث تمؾ الوسائؿ عمى  تتصؿ جميع أجزائيا Global Village «عالمية

 العودة لمحياة القبمية. 
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بمعنى أف طبيعة كؿ وسيمة، وليس مضمونيا ىو األساس   : ا       هي ا       -     

أف الرسالة األساسية في التميفزيوف ىي التميفزيوف  "مكموىاف"في تشکيؿ المجتمعات، ويری 

ىي المطبوع، فالمضموف غير ميـ، وأف الميـ  الكتاب أف الرسالة األساسية في نفسو، كما

مف الناس  هإلى أف لكؿ وسيمة جميور  "مكموىاف"ىو الوسيمة التي تنقؿ المحتوى، ويشير 

التميفزيوف كوسيمة ىو . ليذه الوسيمة اىتماميـ بمضمونيا، بمعنى آخر الذيف يفوؽ حبيـ

يحب الناس القراءة مف أجؿ االستمتاع بتجربة المطبوع، فإنيـ  االىتماـ كبير، فكما محور

 .واأللواف تعرض الصور و الصوت والحركة يحبوف التميفزيوف بسبب الشاشة التي

نواحي القصور فييا، ومسئوؿ عف  أف بناء الوسيمة ذاتيا مسئوؿ عف "مكموىاف"ويقترح 

وسيمة أفضؿ مف وسيمة أخرى في إثارة تجربة  مقدرتيا في توصيؿ المضموف، فيناؾ مثال،

أفضؿ في التميفزيوف عنيا في الراديو أو الجريدة،  مباراة في كرة القدـ معينة، فمثال : مشاىدة

 أكثر إثارة مف مباراة عظيمة تذاع بالراديو. عمى الشاشة ومباراة كرة القدـ الرديئة

وعمى خالؼ ذلؾ، فإف مطالعة أخبار الجرائـ في الصحؼ أكثر إثارة عنيا في التميفزيوف،  

 . 1معينة موضوعات إثارة في األفضؿ تجعميا بيا خاصة خصائص وسيمة الكؿ ويبدو أف

 :ا     ة ا    ل      ل ا       ا    ل     ل -

 التجربة االتصاؿ، أو وسيمة بناء ليصؼ" البارد"و" الساخف" مصطمحات "مكموىاف" ابتكر

 عميو نطمؽ أف عمى ألفنا ما لتعني الحاضر وقتنا في تستخدـ" بارد" نقميا، وكممة يتـ التي

بالقدرة عمى التخيؿ الذي يعتبر محور فكرتو  "مكموىاف"وييتـ  الماضي. في" ساخف" كممة
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ساخنة، ألف  أف الوسائؿ المطبوعة والراديو وسائؿ« مكموىاف»ويری .  الساخف والبارد عف

الخياؿ، في  وال تحتاج سوى لقدر بسيط مف واحدة فقط كؿ منيا تعتمد عمى استخداـ حاسة

كبير في  جيد تحتاج الى ممارسة التي« الباردة»حيف يرى السينما والتميفزيوف مف الوسائؿ 

 التخيؿ مف جانب المشاىديف. 

باردة، في حيف أف الوسائؿ  Automation إف اآللية الذاتية: المعنى، يمكف القوؿ بيذا

أف الشخص المتطور بارد. والوسيمة  حيف ساخنة، والشخص التقميدي ساخف، في الميكانيكية

وعمى درجة عالية مف الفردية، وتحتوي  High Definitionة الساخنة درجة وضوحيا مرتفع

عمى قدر كبير مف المعمومات المطموبة. أما الوسيمة الباردة فدرجة وضوحيا منخفضة، 

 وتنقؿ معمومات قميمة، وتحتاج إلى جيد مف جانب الجميور الستكماؿ التجربة. 

 يقوـ وىولو،  نياية ال وبتكرار الصفحة عمى نمطو يفرض ساخنة، ألنو وسيمة: ف   ط  ع

 الحياة أسموب إلى الوثيقة التقميدية العالقات عف بعيدا اإلنساف التجريد، ويحمؿ عمى

 واسع، ويعتمد نطاؽ عمى اإلنتاج إلى اليدوية الحرؼ األمية، ومف إلى القبمية الحديثة، مف

 تقريبا.  النيائی بشكؿ واألنماط الرسائؿ تعدد عمى المطبوع

 صدی، وأنماط ورجع واستجابات لمرسائؿ، مثيرات تبادؿ يطور باردة، ألنو وسيمة : ا    ث

 القبيمة.  أو العائمة عمى ترتكز الشخصية، ومجتمعات لمعالقات ومتداخمة معقدة

 مف عالية درجة عمى قميمة، وىو فيو الجميور مساىمة درجة ساخنة، ألف وسيمة : ا  ا   

 الجميور.  مف كبيرة مساىمة عاـ، وبدوف بشكؿ المعمومات يوفر أنو الوضوح، بمعنى



 .الجميور جانب مف المساىمة مف كبير قدر إلى يحتاج باردة، ألنو وسيمة:  ا    ف   ن

 الشفيية، وسوؼ لمثقافة الجماعية التجارب إلى أخرى مرة بالفرد يعود سوؼ فالتميفزيوف 

 التفكير. ويعتقد عمى االقتصار مف بدال والعمؿ والعزلة، االنسحاب مف بدال المساىمة يشجع

 ألخرى وسيمة مف عموما التحوؿ المجتمع، وأف نسيج مف يغير التميفزيوف أف" مكموىاف"

 .1عمى المجتمع شديدة ضغطة يخمؽ

و يطبؽ ماكموىاف المصطمحيف ساخف و بارد عمى التجارب و عمى الناس و عمى الدوؿ 

الذيف يتميزوف بالطابع الفردي الى حد  فيقوؿ اف وسائؿ االعالـ الباردة أفضؿ بالنسبة لالفراد

كبير، أي االفراد االكثر برودا الذيف يصعب إثارتيـ و وسيمة مثؿ الراديو تحتاج الى صوت 

يتصؼ بخصائص تميزه عف غيره و يمكف التعرؼ عميو مباشرة، اما التفزيوف فيفضؿ االفراد 

يف و لكف بشكؿ الذيف تكوف لدييـ درجة وضوحيـ منخفضة جدا بحيث يظيروف عادي

  .2ايجابي

 مف اىـ االنتقادات الموجية ليذه النظرية:

في الوقت الذي اشار فيو ماكموىاف الى اف وسائؿ االعالـ االلكترونية ساعدت في انكماش -

حتى اصبحت توصؼ بالقرية العالمية، إال انو  الكرة االرضية و تقمصيا في الزماف و المكاف

أدى الى ما يمكف تسميتو بعص القمؽ الف الثورة االلكترونية تجبر الفرد االلتزاـ و المشاركة 

 بعؽ و بغض النظر عف وجية النظر التي يتبناىا.
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اف أفكار ماكموىاف أصبحت موضع انتقاد ذلؾ اف االسس التي بني عمييا نظريتو في -

شيير" الوسيمة ىي الرسالة" الذيف قاؿ اننا نعيش في قرية عالمية، فاف ريتشارد بالؾ كتابو ال

يعتبر اف القرية العالمية التي زعـ ماكموىاف عف وجودىا في الستينات مف القرف الماضي و 

 تنبا باكتماليا في نياية القرف لـ يعد ليا وجود حقيقي في المجتمع المعاصر.

ركز عميو ماكموىاف عند وصفو القرية العالمية ادى لتحطيـ ىذه  اف التطور التقني الذي-

القرية و تحويميا الى شظايا، و اصبح العالـ يشبو البناية الضخمة التي تضـ عشرات الشقؽ 

 .1السكنية التي يقيـ فييا أناس كثيروف و لكف لكؿ منيـ يعيش في عزلة

  ا    "     ن –إ   ا  ث    ل " ظ    -3

  : Spiral of Silence ا   ت

في تكويف الرأي  واحدة مف النظريات التي تؤكد عمى قوة وسائؿ اإلعالـ تعد ىذه النظرية

 "نيوماف – نويؿ إليزابيث" األلمانية الباحثة النظرية ىذه طورت العاـ، وقد

Eli ,sabethNoelle Neumann  عممية تكويف الرأي اف   «نيوماف» وترى   1974عاـ

فييا عوامؿ نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية،  ة، تتداخؿكيباعتبارىا عممية ديناميالعاـ 

السائد حوؿ القضايا  وسائؿ اإلعالـ کدور محوري في تكويف االتجاه باإلضافة إلى دور

تتحرى عف ثالثة متغيرات أساسية تساىـ في تأثير وسائؿ و كانت  المجتمع.  المثارة في

 :اإلعالـ وىي
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رسائؿ متشابية  حيث تميؿ وسائؿ اإلعالـ إلى تقديـ  ن   ل ا    ا : ا   ا  يا  أ     .1

التراكمي إلى  حوؿ موضوعات أو شخصيات أو قضايا، ويؤدي ىذا العرض ومتكررة

 تأثيرات عمى المتمقيف عمى المدى البعيد. 

تسيطر وسائؿ اإلعالـ عمى اإلنساف وتحاصره في كؿ مكاف، وتييمف عمى  ا       : .2

يئة المعمومات المتاحة، مما ينتج عنو تأثيرات شاممة عمى الفرد يصعب اليروب مف ب

 رسائميا.

التي ينتموف  باالتصاؿ اتفاقا وانسجاما مع المؤسسات القائميف أف بيف ويعني ا      : .3

تحكميـ، ويؤدي ذلؾ إلى أف  يؤدي إلى تشابو توجياتيـ والقيـ اإلعالمية التي إلييا مما

المختمفة تبدو متشابية ومتسقة، مما يزيد مف قوة  ي تتناقميا وسائؿ اإلعالـالرسائؿ الت

 تأثيرىا عمى المتمقيف. 

 حوؿ مستقال رأيا لو أف يكوف وتؤدي ىذه العوامؿ السابقة إلى تقميؿ فرصة الفرد المتمقي في

 المؤثرة واالتجاىات األفكار تكويف في اإلعالـ وسائؿ فرصة تزداد المثارة، وبالتالي القضايا

 .1العاـ. الرأي في

وجيات نظرىـ،  أف ىناؾ عوامؿ عديدة تجعؿ الناس يحرصوف عمى إبداء« نيوماف»وترى 

  :منيا والمشاركة بآرائيـ

 شعور الفرد باالنتماء إلى رأي الغالبية.  .1

 معنا.  مف الذيف يختمفوف في اآلراء أكثر الميؿ إلى التخاطب مع مف يتفقوف معنا  .2
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 الشعور بتقدير الذات يحث الفرد عمى إبداء رأيو.   .3

والمشاركة  مف الرجاؿ متوسطى األعمار مف الطبقة الوسطى إلى الحوار يميؿ األفراد  .4

 بسيولة. 

عددة، ويمثموف  أكثر تشجع معظـ القوانيف األفراد عمى إبداء آرائيـ عندما يشعروف أنيـ .5

 ىذا ويزداد الصمت، التزاـ إلى يميموف األفراد أف نجد سوؼ الحاالت ىذه غير األغمبية. وفي

 الغالبية.  رأي لصالح الضغوط ازدادت كمما الصمت

 إجماليا ويمكف األمريكييف الباحثيف مف خاصة ىذه النظرية بعض االنتقادات وقد واجيت

  :فيما يمي

  Silent الصامتة إلى أف مفيوـ األقمية أشارت بعض الدراسات اإلمبيريقية األمريكية  .1

Minority المعارضة األقمية أف إلى األمريكية الدراسات يفتقد إلى الدقة، فقد أشارت إحدى 

 تكف لـ ۳۲۱۱ لعاـ األمريكية الرئاسة انتخابات حممة في" بوش جورج" الرئيس النتخاب

 قد األقمية فإف كذلؾ االنتخابية.  الحممة حوؿ اآلخريف مع النقاش وعدـ الصمت تؤثر

والمساندة،  التأييد كسب بيدؼ الرأي في معيـ اختالفيا مف الرغـ عمى اآلخريف مع تتحدث

نما االجتماعية العزلة مف الخوؼ إلى بالضرورة األفراد صمت يرجع وال  عدـ إلى يرجع قد وا 

 . لمنقاش المطروحة بالقضية األفراد إلماـ



اإلعالـ، عمى  لوسائؿ المضموف المتسؽ والمتكرر يشكؾ بعض الباحثيف في افتراض .2

فييا اآلراء والمصالح، ويصعب عمى  األقؿ في وجود الديموقراطيات الغربية التي تتعدد

 وثابتة مف القضايا المثارة لفترة زمنية طويمة. واحدة توسائؿ اإلعالـ أف تتبنى اتجاىا

 األغمبية أحيانا رأي عالـ ال تعبر بالضرورة عف رأي األغمبية، بؿ تعكسإلوسائؿ ا  .3

 .1اتروج لي المزيفة التي

 

  : ظ         ا   ا  ا ق  م       ل   -                    

يعتبر القائـ باالتصاؿ داخؿ المؤسسة االعالمية  أحد العناصر الفاعمة في نظاـ العمؿ الذي 

مف السياسات التي يرسميا أصحاب الممكية أو  كانتالسياسات سواء  مجموعيديف أوال الى 

، و يعتبر التزاـ القائـ باالتصاؿ بيذه السياسات ضرورة الستمرا المؤسسة و القائموف عمييا

استقرار عالقتيا بالمجتمع، و ىذا االلتزاـ يظير فيما تقـو بو مف عمميات المراجعة لممحتوى 

 .حتى يتسؽ مع ىذه االىداؼ

عمؿ القائـ باالتصاؿ بالسياسات و التوجييات الخارجية التي تصدر عف مشرعيف  كما يتاثر

أو مسؤوليف عف العمؿ أو المينة، و ىو الذي يتبمور في القوانيف و التشريعات و النظـ التي 

 تضمف ضبط العممية االعالمية مف وجية نظر السمطة.

ليشير الى العممية التي  1947و قد استخدـ كيرت لويف مصطمح حارس البوابة في عاـ 

تسير فييا المادة االعالمية في قنوات حتى تصؿ الى الجميور، و خالؿ ىذه القنوات تمر 
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بعدة نقاط تكتسب فييا تصريحا بالمرور مف ىذه النقاط التي تشبو حواجز التفتيش ، و في 

ذه النقاط ىذه النقاط يتـ اصدار التصريحات أي قرير ما يمر و ما ال يمر، و سمى لويف ى

 . 1بوابات و االفراد الذيف يقفوف عمييا حراس بوابة

فحسب لويف  فاف المادة االعالمية حتى تصؿ الى الجميور تمر بعدة بوابات يتـ فييا اتخاذ 

زادت  كمماقرارات بما يدخؿ و يخرج ، و انو كمما طالت مراحؿ عبور المادة االعالمية كمما 

البوابات التي يصبح فييا متاحا لسمطة الفرد او عدة أفراد تقرير ما اف كانت الرسالة 

ستستقبؿ بنفس الشكؿ أو بعد إدخاؿ بعض التغييرات عمييا. و تجيب ىذه النظرية عمى 

 مجموعة مف التساؤالت:

 عمى أي أساس يتخذ القائـ باالتصاؿ قراراتو؟-

 ناعة القرار في ىذه السمسة الطويمة؟ما القوى التي تؤثر في مراحؿ ص-

كيؼ تتبايف ظروؼ التحكـ و السيطرة و عالقات القوى في الظروؼ االجتماعية و -

 يمكف ذكر العوامؿ التالية:في حارس البوابة  تؤثرومف اىـ العوامؿ التي  ؟2االتصالية

معايير المجتمع و قيمو وتقاليده: حيث يعد النظاـ االجتماعي الذي تعمؿ في إطاره -1

وسائؿ االعالـ مف القوى االساسية التي تؤثر عمى القائميف باالتصاؿ، فأي نظاـ إجتماعي 

ينطوي عمى قيـ و مبادئ يسعى إلقرارىا و يعمؿ عمى تقبؿ المواطنيف ليا، حيث يرتبط ذلؾ 

   االجتماعية او التطبيع.التنشئة بوظيفة 
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معايير ذاتية تشمؿ: عوامؿ التنشئة االجتماعية و التعميـ و االتجاىات المتاحة و مصادر -2

: حيث تمعب الخصائص و السمات الشخصية االخبار المتاحة و عالقات العمؿ و ضغوطو

مر و الدخؿ لمقائـ باالتصاؿ دورا في ممارسة دور حارس البوابة االعالمية مثؿ النوع و الع

و الطبقة االجتماعية و الطبقة االجتماعية و التعميـ و االنتماءات الفكرية أو العقائدية و 

يؤثر في طريقة  محددا مف محددات الشخصية النو. و يعد االنتماء عنصرا االحساس بالذات

التفكير و التفاعؿ مع العالـ المحيط بالفرد، كما ينتمي الفرد لبعض الجماعات التعميمية و 

االجتماعية....التي تعد بمثابة جماعات مرجعية  يشارؾ الفرد  أعضاءىا في الدوافع و 

ي تحدد الميوؿ و االتجاىات، و ىذا االطار يؤثر في أفكار و معتقدات القائـ باالتصالو الت

 لو السموؾ المتوقع في المواقؼ االتصالية المختمفة. 

معايير مينية تشمؿ: سياسة الوسيمة االعالمية و مصادر االخبار المتاحة و عالقات -3 

: و تتضمف ىذه المعايير سياسة المؤسسة االعالمية، مصادر االخبار، و العمؿ و ضغوطو

القائـ باالتصاؿ و تجعؿ وظيفتو  عالقات و ضغوطات العمؿ التي تضع بصماتيا عمى

تنافسية بطبيعتيا حيث يستيدؼ كؿ صحفي الوصوؿ الكبر عدد مف الجميور، كما تقوـ 

العالقات العمؿ  عمى مساعدتو عمى تجاوز مخاطر المينة و تحقيؽ الرضى الوظيفي الذي 

 .يؤثر عمى الدافعية و االنجاز



رضي الجميور و لكي يتحقؽ ىذا يجب اف وسائؿ االعالـ  يجب اف ت: معايير الجميور-4

  1معرفة الجميور معرفة دقيقة مف خالؿ الدراسات العممية.

 

 ا      ا    ع: ا  ظم ا        ا   ط  ا       

 ا          ط   ه   ا  ظم ا            ه     -1

والمعرفي لحرية ي عبد الرحمف أف الجدؿ الفمسفي الباحث عز يرى في ىذا المجاؿ األستاذ و »   

، وأف أي نظاـ ريات النظـ اإلعالمية شرقا وغرباالصحافة كاف لو اثر في تأسيس نظالتعبير و 

ف العالقة أعالمي يأخذ لوف النظاـ السياسي واالجتماعي والحضاري الذي يعمؿ في سياقو، و إ

يحمميا المجتمع التصورات التي االجتماعي وثيقة الصمة بالقيـ و  النظاـالجدلية بيف اإلعالـ و 

 .2«الجماعيةلة والمعرفة والحريات الفردية و فيما يتعمؽ بطبيعة اإلنساف والمجتمع والديف والدو 

أداء النظاـ كيؿ و أي أف ىناؾ عالقة اعتماد وثيقة متبادلة بيف النظاـ والبيئة حيث أف تش   

التاريخية ية و ألساس البيئي بعناصره الطبيعالسياسي ال يمكف أف يتـ بمعزؿ عف معرفة ا

فإف إعالـ كؿ دولة يعبر عف فكر  فمسفة النظاـ لذلؾ  الثقافية،واالجتماعية و  واالقتصادية

ة السياسية المختمفة وتنتيج حتى نظريات اإلعالـ ذاتيا تتحرؾ في إطار األنظم السياسي،

ة رغـ اإلعالميمفيوـ النظـ ا بيف نظريات اإلعالـ و مع اإلشارة إلى أف ىناؾ خمط ،مبادئيا
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، فإذا كانت نظريات اإلعالـ تقـو عمى أساس تصورات فكرية فاف النظاـ وجود تداخؿ بينيما

 اإلعالمي يقوـ عمى خمسة أبعاد تتمثؿ في:

ىي مجموعة المبادئ واألسس الفمسفة اإلعالمية التي يقـو عمييا النظاـ اإلعالمي و - 1

 .الفكرية

 ية لمفمسفة اإلعالمية.السياسات اإلعالمية وىي البرامج التطبيق- 2

حكـ العمؿ في المؤسسات اإلطار القانوني الذي يترجـ الفمسفة اإلعالمية إلى تشريعات ت-  3

 .اإلعالمية

الموارد البشرية االتصالية و  البنية االتصالية األساسية التي تشمؿ: تكنولوجيا االتصاؿ- 4

 األساسية و اإلمكانات المادية وغيرىا. 

 .1الممارسة اإلعالمية في الواقع الفعميوأخيرا تأتي  - 5

يتجمى مف خالؿ األطر الثقافي، آة لمنظاـ السياسي واالجتماعي و فالنظاـ اإلعالمي مر      

السياسة اإلعالمية التي تنظـ الممارسة اإلعالمية، ونظرا لتعدد األنظمة السياسية القانونية و 

، ىذه األخيرة التي كبير بنظريات اإلعالـرتبطت بشكؿ تعددت كذلؾ األنظمة اإلعالمية التي ا

اسي السائد الذي يختمؼ مف وضعت لوصؼ النظاـ اإلعالمي القائـ عمى بنية النظاـ السي
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لؾ لتفسير العالقة بيف اإلعالـ قد جاءت كذمجتمع إلى آخر ومف مرحمة تاريخية إلى أخرى، و 

 1.والسمطة

النظاـ الماركسي أو ـ السمطوي و النظا أربع فئات قد شاع تصنيؼ األنظمة اإلعالمية إلىو  

وقد وضع ىذا  أخيرا نموذج المسؤولية االجتماعية.لنموذج الميبرالي أو الرأسمالي و االشتراكي ثـ ا

التصنيؼ استنادا إلى نظريات الصحافة األربع التي وضعت منذ أكثر مف نصؼ قرف لوصؼ 

 FREDت المتحدة األمريكية وىـ: قاـ بوضعيا عمماء اإلعالـ في الوالياو النظاـ اإلعالمي 

Sibert  سيبرت ود افر THehodoorTersson تيودور ترسوف وWilbert shram  ولبار

لـ  اطرحت لمنقاش في أكثر مف محفؿ عممي لكنيو  1956راـ، صيغت ىذه النظرية في ش

 في كتاب  تحت عنواف "نظريات الصحافة األربع". 1963تظير إال في 

استندت  16ؽ و  15رنيف  قالمطوية في اإلعالـ ظيرت في أوروبا في فيما يخص النظرية الس

ىي ترى أف ( و مكيافيمميب ) أفالطوف و  Platon Machiavelliخاصة  إلى منطمقات فمسفية

لكف نتاج أقمية مف الحكماء الذيف ىـ في نتاج جماىير عريضة مف المجتمع و  الحقيقة ليست

مراقبتيا الدولة التي توجو بع الصحافة في ممكيتيا و ة قيادة وتوجيو أفراد المجتمع، وتتوضعي

حتى السجف ما يحيد عف ذلؾ باعتبار ستيا وتمنع بالمراقبة والحجز والمنع و المحتوى وفؽ سيا

 . 2سمطة مطمقة في إدارة شؤوف رعيتو أف الحاكـ يممؾ
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النظرية تفقد اقتصادية أخذت ىذه بفضؿ عوامؿ سياسية واجتماعية و  17 رفقالابتداء مف     

شاركة السياسية وحرية المعتقد وتوسع التبادؿ بتطور الم مكانتيا فظيرت النظرية الميبرالية

تقـو ىذه النظرية عمى و  ،القائـ عمى مبدأ دعو يعمؿ دعو يمراعتماد اقتصاد السوؽ التجاري و 

ال يمكف ؽ الطبيعية التي حؽ البحث عنيا مف الحقو أف الحقيقة ليست ممكية لمسمطة و  أساس

مساحة يـ المعمومات بموضوعية ومينية و لتقد عب الصحافة دور البحث عف الحقيقةتمإنكارىا، و 

مف خاللو مراقبة الحكومة وتكويف الرأي العاـ حوؿ  لمنقاش الحر الذي يستطيع الجميور

در أثرت واالقتصادية أدى إلى ظيور بوا تطور المجتمع في بنياتو االجتماعيةإف  .1سياستيا

تمثؿ ذلؾ في تمركز وسائؿ اإلعالـ في أيدي شركات و  الصحافةبا عمى حرية التعبير و سم

في الحقائؽ  ىا  بالتحكـورؤساء يامالكقاـ  ،ة بعد الحرب العالمية الثانيةاحتكارية كبرى خاص

رية اإلعالـ التي تأسست بعد اعتبرت لجنة حقدـ بيا المعمومات إلى الجميور و والطريقة التي ت

أف سمطة ىذه الوسائؿ اإلعالمية  "ىيتشف"Hitchenبأمريكا أو لجنة لعالمية الثانيةالحرب ا

، ىذه المسؤولية تمـز اجتماعيا وموقعيا االحتكاري يفرض عمييا التزامات يجعميا مسئولة

اـ في  حالة عدـ  التز و  الوسائؿ اإلعالمية أف تسير عمى تقديـ  آراء كؿ األطراؼ بإنصاؼ

 .2االمتثاؿيتـ تعييف ىيئة عمومية إلجبار ىذه األخيرة عمى ه  المياـ، وسائؿ اإلعالـ بيذ

في النظرية الشيوعية التي تنطمؽ مف نقد النظرية الميبرالية لحرية  تتمثؿ النظرية األخيرة 

، لذلؾ رجوازية التي تممؾ وسائؿ اإلعالـاإلعالـ التي ترى أف حرية اإلعالـ ىي حرية الطبقة الب
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النظرية رافضة كؿ أشكاؿ الممكية الفردية لوسائؿ اإلعالـ وقدمت بديال عنيا تمثؿ جاءت ىذه 

.أىـ 1ماىيريةفي  الممكية االجتماعية ليذه الوسائؿ ممثمة في الحزب والحكومة والمنظمات الج

ي انطمقت مف أفكار الت طمؽ بالفمسفة الماركسية المينينيةما يميز ىذه النظرية اإليماف الم

ـ والصحافة إال لألعضاء المواليف والمتعصبيف ، وال يحؽ امتالؾ وسائؿ اإلعالىيجؿالفيمسوؼ 

مة ، ومف حيث اإلشراؼ عمى وسائؿ اإلعالـ فيي تتـ عف طريؽ سمطة الحكو لمحزب الشيوعي

شيوعية فيي نقد أىداؼ بالنسبة لممواد المحظورة في التشريعات الوالعمؿ السياسي واالقتصادي و 

 .2الحزب الشيوعيو  فة الماركسيةالشيوعية والفمس

النظاـ السياسي وضعت ىذه النظريات المختمفة لوصؼ األنظمة اإلعالمية القائمة عمى بنية    

نما ىي نظريات فمسفةالتي لـ تكف يوما نظريات لمصحافة و ىذه النظريات السائد في كؿ بمد، و   ا 

ت الصحفييف أو القائميف عمى العمؿ ، ولـ تنشأ لتمبية احتياجاالنظاـ السياسي الذي يقـو عمييا

 ي ضد سمطة اإلقطاع والكنيسة والذي فنظرية الميبرالية نشأت نتيجة لمحراؾ السياس .اإلعالمي

ور بدايات عصر الصناعة في أوروبا، ظيات االقتصادية إباف عصر النيضة و فرضتو التطور 

التي صبغت النظاـ الشيوعية و كانت سائدة في الدوؿ  النظرية الشيوعية ىي اإليديولوجية التيو 

ليست نظريات لفمسفة اإلعالـ عف بقية النظريات فيي  والشيء نفسو ،السياسي واالجتماعي
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، بؿ تصؼ النظاـ اإلعالمي الذي ينشأ في ظؿ النظاـ السياسي الذي تحكمو واحدة مف أصال

 1ىذه النظريات التي كانت سائدة في تمؾ المرحمة.

ما جعميا تتعرض النتقادات تغيرا كثيرا ىذا مظريات أنيا تصؼ واقعا وأىـ ما يميز ىذه الن   

، ومف أىـ المحاوالت تمؾ التي قاـ بيا بتطويرىا سواء باإلضافة أو الحذؼقاـ البعض  كثيرة 

، حيث توصال إلى أف ( في كتابيما: اإلعالـ وسيمو ورسالةجوف ميريؿ ورالؼ لونشتايف)كؿ مف 

اإلعالـ والصحافة لى المرونة الالزمة لوصؼ وتحميؿ كافة أنظمة النظريات السابقة تفتقد إ

نموذجا معدال لنظريات الصحافة األربع يقـو عمى  1971، واقترح لونشتايف سنة الموجودة اليوـ

 عنصريف:

أشكاؿ مف الممكية وىي الممكية الخاصة  ةحيث يقرر بوجود ثالث :ممكية وسائؿ اإلنتاج-1

 الممكية الحزبية.الحكومية و  ئؿ اإلعالـ والممكيةلوسا

نظريات عدة وىي  وجود بأما بشأف فمسفات وسائؿ اإلعالـ فإف الباحث المذكور يقر -2 

 النظرية السمطوية والنظرية السمطوية االجتماعية والنظرية الميبرالية والنظرية الميبرالية االجتماعية

لـ يدخؿ أي تعديؿ عمى  مفيومي  والنظرية االجتماعية المركزية. ويالحظ أف لونشتايف

السمطوية والميبرالية، كما أطمؽ عمى نظرية المسؤولية االجتماعية اسـ الميبرالية االجتماعية 

واإلضافة الوحيدة  التي قدميا في ىذا الصدد ىي النظرية التي سماىا االجتماعية المركزية 
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في المجتمع، وأف ذلؾ يمكف أف  التي تقوـ عمى فكرة التدخؿ االجتماعي لفتح قنوات االتصاؿ

 .1يتحقؽ عبر الممكية العامة أو الحكومية لوسائؿ االتصاؿ

 ىي:ة و أنظمة إعالمي ةمف أىـ المحاوالت في ىذا المجاؿ الرأي القائؿ بوجود ثالثو 

في الواليات المتحدة األمريكية ودوؿ غرب النظاـ اإلعالمي الديمقراطي وىو يتركز في األساس  -1

 .أوروبا

ئما(يتركز في االتحاد السوفيتي ودوؿ النظاـ اإلعالمي الشيوعي )عندما كاف االتحاد السوفيتي قا -2

 .شرؽ أوروبا والصيف

 .2النظاـ اإلعالمي  التنموي ينتشر في غالبية بمداف العالـ الثالث -3

آخر يقسـ األنظمة اإلعالمية عمى المستوى الدولي إلى  اكما قدمت الدكتورة حناف يوسؼ تصنيف

 نوعيف:

المركز الرئيسي فيو وتنتمي إلييا  لنظاـ اإلعالمي الغربي: تمثؿ الواليات المتحدة األمريكيةا -1

استراليا في حيف ف دوؿ غرب أورو با وكندا والياباف و مراكز أقؿ أىمية داخؿ نفس النظاـ م

، يقـو ىذا التصور الفكري ليذا الغربي األطراؼ الثانوية التابعةلمنفوذ تمثؿ الدوؿ النامية التابعة 

والسياسي المتمثؿ  يتمثؿ في الرأسمالية  الذي النظاـ عمى الفمسفة الميبرالية بجناحييا االقتصادي

مع األخذ بالتعددية  ، وينطمؽ النظاـ اإلعالمي الغربي مف حؽ الفرد في المعرفةفي الديمقراطية
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تحيزة لصالح مف الممكية الفردية لوسائؿ االتصاؿ، لكف الواقع أثبت أف ىذه التجربة مة و االتصالي

وترسيخ دعائـ الممكية الخاصة مما انعكس  ،سيطرة الطابع االحتكاري التجارييممكوف الوسيمة و 

سمبا عمى مضاميف ىذه الوسائؿ التي أصبحت تتماشى مع سياسات ومصالح أصحاب  

 ة والممكية .االحتكارات التجاري

يمثؿ االتحاد السوفيتي السابؽ المركز الرئيسي باإلضافة لبعض  :النظاـ اإلعالمي الشرقي -2

شكمت الفمسفة الماركسية النامية الخاضعة لمنفوذ الشرقي و  الدوؿ شرؽ أوروبا وبعض الدوؿ

البرجوازية  اتياميا باستغالؿر الفكري لمنظاـ اإلعالمي الشرقي، تقوـ عمى نقد الميبرالية و اإلطا

وليتاريا ممثمة في الحزب عمى ديكتاتورية البر الطبقة العاممة بينما يقوـ البناء السياسي االشتراكي 

وسائؿ االتصاؿ وفقا ليذا المفيوـ ىي أداة وسالح إيديولوجي لتحقيؽ األىداؼ الشيوعي و 

 .1االشتراكيةيديولوجية االلتزاـ باإلالممكية العامة لوسائؿ اإلعالـ و  ،في مقدمة ذلؾراكية و االشت

تختمؼ كثيرا عف نظريات اإلعالـ  أنيا ال السالفة الذكر، نالحظ مف خالؿ ىذه التصنيفات    

أو المحددات أو المقاييس التي نستطيع أف نقيـ المعايير أنيا لـ تتمكف مف تقديـ و  السابقة الذكر

ف ىذه النظريات تفتقد إلى اآللية الالزمة لوصؼ وتحميؿ النظاـ اإلعالمي في مجتمع ما. إ بيا

، خصوصا و أنظمة  أنو تنتشر اليـو نظـ إعالمية مختمطة خاصة في الدوؿ اإلعالـ القائمة اليـو

وية إلى جانب السمات النامية حيث تتعايش داخؿ النظاـ اإلعالمي الواحد السمات السمط

إلعالـ أو في محاسبة ىذه الوسائؿ أو في درجة ، سواء في أنماط ممكية وسائؿ االديمقراطية
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(قد الثنائي القطبية)الغربي والشرقي مف جية أخرى فاف النظاـ اإلعالمي.و 1الحرية المسموح بيا

وذلؾ بعد انييار االتحاد السوفيتي في بداية  ،تحوؿ إلى نظاـ إعالمي أحادي القطبية

غربي الميبرالي بقيادة الواليات المتحدة ي الىيمنة النظاـ اإلعالميات مف القرف الماضي و التسعين

فيو الجانب االتصالي تممؾ مقومات فرض سيطرتيا في جميع المجاالت بما  ، التي2األمريكية

را لمتطور العممي وتوفر المسيطر نظاألمريكي إلى القطب المييمف و تحوؿ القطب واإلعالمي و 

 .وزيع برامج التمفزيوفيا مف حيث تالمرتبة األولى عالمالوسائؿ وىي  تحتؿ 

 

 ا     ف ت ا        أل ظ   ا      -

التو شؿ: ىناؾ تصنيؼ حديث وضعو البروفسور التو  ىربرتHerbert Altuchelنموذج  -1

)سيمفونية  ، تضمف ىذا الكتاب فصال بعنواف1984شؿ في كتابو ) وكالء القوة (الصادر عاـ 

، إذ يفا وتصورا جديدا ألنظمة اإلعالـالكاتب تصنوضع مف خاللو  (اإلعالـ نظاـ لمتصنيؼ

 ة متحدة بالرغـ ما فييا مف تناقض،يرى مف خاللو أف العالـ كمو سيمفونية ذات حركات  مختمف

ذي انتيى التو شؿ إلى رسـ ىذه السيمفونية ذات الحركات الثالث ىي نظاـ التصنيؼ ال

  الماركسي والسائرية اإلعالـ بالسوؽ و حركات سيمفوندعنا نعرؼ » ، يقوؿ ىذا األخير:مالمحو
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أو المتحرؾ ، وفي كؿ حركة مف الحركات الثالث يعيد لإلعالـ بدوره األساسي في النظاـ 

ىذه  «اـ بأدوارىـ الفردية في المجتمع.االجتماعي، وىو دور تربية الناس لكي يتمكنوا مف القي

 .1والثاني والثالثالـ األوؿ الحركات الثالث تساير الدالالت السياسية لمع

عف العالـ الغربي والمواالة تعويضا عف  يمكف تعريفيا اقتصاديا فيكوف السوؽ تعويضا   

، وىذه التسميات تعكس فمسفات اقتصادية أكثر النامي الماركسي والسائر المتحرؾ تعويضا عف

تصاد االقصارمة في الوقت الذي تزداد فيو ىيمنة  دقة مف االعتماد عمى فمسفات إيديولوجية

والثانية إلى الحفاظ عمى  ، ييدؼ اإلعالـ في الحركتيف األولىوتحكمو في صيرورة المجتمعات

 .2تحديث المجتمع و  الحركة الثالثة مكرسة لمتغييرما ىو كائف، بينما 

 

بأخرى  المعروفة تعويض تسميات األنظمة اإلعالميةىو فاليدؼ الرئيسي مف ىذا النموذج    

ؿ األنظمة الذي أصبح يتحكـ في تشكي ألف العالـ كمو مرىوف باالقتصاد ذات طابع اقتصادي،

سيمفونية ذات حركات ثالث  وفي كؿ حركة يقـو اإلعالـ بدور معيف  السياسية واف اإلعالـ 

ا ىو يسعى اإلعالـ لمتغيير مثمم في النظاـ االجتماعي الذي ينتمي إليو، مثال في الحركة الثالثة

إلى الحفاظ يسعى اإلعالـ فالثانية العربية، أما في الحركة األولى و لشأف في األنظمة اإلعالمية ا

 التالي:جدوؿ يمكف أف نوضح كؿ نظاـ مف خالؿ الو  عمى الوضع الراىف.
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 البحث عف الحقيقة 

 

 تحمؿ المسؤولية االجتماعية

 

 اإلعالـ أو التربية

 

 

 خدمة الشعب مف غير تحيز

 إسناد المبدأ الرأسمالي

 

 

 الرقابة عمى الحكومة

 البحث عف الحقيقة

 

 تحمؿ المسؤولية االجتماعية

 

 تربية الشعب وجمب األنصار 

 (بطريقة غير سياسية)

 

 المطالبةخدمة الشعب عف طريؽ 

 المبدأ االشتراكي )أوالمبدأ بعدـ 

 (السياسي القائـ

 

 قولبة وجيات النظر وتغيير السموؾ 

 خدمة الحقيقة

 

 خدمة المجتمع

 

 التربية بطريقة سياسية

 

 

خدمة الشعب بالمشاركة مع 

الحكومة بالسعي لمتغيير مف 

 أجؿ أغراض ناقصة

 

 العمؿ كوسيمة إعالـ   
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 الباحث قدـ تصورا جديدا لألنظمة اإلعالمية يقـو عمى تصنيفياقدـ أف تيتضح مف خالؿ ما 

، فيكوف نظاـ  السوؽ تعويضا عف العالـ الغربي حيث الثة أنواع تعكس فمسفات اقتصاديةالى ث

بالتركيز عمى المبدأ تحمؿ المسؤولية االجتماعية اإلعالـ دور البحث عف الحقيقة و  يمارس

تسعى مراقبة الحكومة. أما في النظاـ الماركسي أو المواالة فاف وسائؿ اإلعالـ الرأسمالي و 

و خدمة الشعب انطالقا مف النظاـ السياسي القائـ عف طريؽ دعملمبحث عف الحقيقة أيضا، و 

الذي يخص بمداف العالـ الثالث بما فيو الوطف ومساندتو، أما النظاـ السائر أو المتحرؾ و 

ف طريؽ تحريؾ ، عالمجتمع والتربية بطريقة سياسيةلخدمة ؿ اإلعالـ العربي، فتسعى وسائ

 أىدافيا السياسية .اىيرية لبرامجيا و الجمالمساندة الشعبية و 

نموذج الباحث فاروؽ أبو زيد: لقد سبؽ لمباحث فاروؽ أبوزيد أف قدـ نموذجا لألنظمة  -1

ثؿ في النظاـ اإلعالمي الغربي اإلعالمية عمى المستوى الدولي قائال بوجود نظاميف، األوؿ يتم

)الميبرالي( أما الثاني فيتمثؿ في النظاـ اإلعالمي الشرقي )االشتراكي(، لكف مع تطور األوضاع  

المتحدة األمريكية كقطب مييمف، قاـ الباحث بتقديـ  السياسية واالقتصادية وظيور الواليات

عالمي السمطوي، والنظاـ نموذج متطور أساسو وجود نظاميف إعالمييف ىما النظاـ اإل

 اإلعالمي الديمقراطي.

ظؿ مسيطرا عمى ي يعد مف أقدـ األنظمة اإلعالمية و النظاـ اإلعالمي السمطوي: الذ - أ

 ثـ عمى الصحافة طواؿ قرنيف كامميف أي منذ  المجتمعات البشرية منذ مرحمة اإلعالـ الشفيي،



، 18سية في نياية القرف ثورة الفرنحتى قياـ ال 16ظيور الصحافة في نياية القرف  - ب

ودوؿ الكتمة الشرقية(  السوفيتي العالـ الثاني)االتحادفي ويمكف أف نعتبر التجربة االشتراكية 

 نموذجا لتطبيؽ النظاـ السمطوي. لنامية(والعالـ الثالث )الدوؿ ا

قراطي في اإلعالـ يمكف اختزاؿ النظاـ اإلعالمي الديم ال النظاـ اإلعالمي الديمقراطي:-ب

نشأ و ، أقدـ وأشمؿ مف اإلعالـ الميبرالي، ألف النظاـ اإلعالمي الديمقراطي الميبرالي وحده

ساد في مدف تاريخيا في ظؿ كافة النظـ السياسية الديمقراطية التي عرفتيا البشرية مثؿ ما 

 .1، ويبقى اإلعالـ الميبرالي ىو أبرز تطبيقات النظاـ اإلعالمي الديمقراطياليوناف القديمة

 

 ا  ظ   ا       ا        أ  ا ه . -

السؤاؿ الذي يطرح نفسو في ىذا المجاؿ ىؿ يمكف تصنيؼ األنظمة اإلعالمية العربية تحت    

مف األنظمة  نوعف الوسائؿ اإلعالمية العربية ال تندرج بشكؿ كامؿ تحت أي إ ىذه التصنيفات؟

اإلعالـ العربي في األنظمة العربية، و مختمفة تندرج المعروفة لكف ىناؾ عناصر مف األنظمة ال

، حيث تعمؿ في الواقعيحدث  ىو األقرب لشرح ماتحت مسميات مف النموذج السمطوي و يعمؿ 

أو وسائؿ اإلعالـ عمى دعـ سياسات الحكومات التي تسيطر عمى وسائؿ اإلعالـ بشكؿ مباشر 

 . (2)مالية أو تمويميةاإلجراءات القانونية وحتى بوسائؿ غير مباشر عف طريؽ التراخيص و 
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مية في المنطقة يرى في ىذا المجاؿ الباحث عبد الرحمف عزي أف واقع الممارسة اإلعالو 

األنظمة اإلعالمية تقترب  اإلسالمية خاصة قبؿ أحداث الربيع العربي األخيرة يظير أفالعربية و 

 الكاتب ، والتي صنفيا التبايف القائـ بيف ىذه األنظمة كثيرا مف الفمسفة السمطوية عمى الرغـ مف

Wiliam   rouf:ويمياـ روؼ في ثالثة نماذج 

جميور حيث تسعى وسائؿ اإلعالـ لتجنيد الئر وسوريا الجزاو النظاـ التجنيدي مثؿ مصر -1

 السياسية التي تسطرىا الدولة. حوؿ المشاريع االقتصادية و 

حيث يقترب دور وسائؿ اإلعالـ مف الدور  ويت والسعوديةوالكالنظاـ الموالي مثؿ تونس  -2

، كما ترتبط بسياسة ـ الممكية الخاصةالتجنيدي رغـ أف كثيرا مف الصحؼ الموالية تتبع نظا

 الحكومة. 

فمسفات لبناف وتتميز بالتنوع الكيفي ىذا التبايف يترجـ نظريات و التعددي كالمغرب و  النظاـ –3

   1 . الدولية المحمية  تمؼ في منظورىا لألحداثتخ

ز ىذه األخيرة ال أف النظاـ الذي يمي»لفو عف الصحافة العربية يقوؿ ويميـ روؼ في مؤ    

عمييا أكاديميا، لكنو نظاـ بدرجة مف المرونة مع النظريات اإلعالمية المتعارؼ ينسجـ بكفاءة و 

تحميميا مف حيث النشأة قرب في مبادئ النظرية السمطوية التي تعتبر األيحمؿ مرتكزات و 

،ىذا يعني 2«العالقة مع الجميوراالرتباط مع الحكومة و الرسالة اإلعالمية و والتطور والوظائؼ و 
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قد قدـ في ىذا المجاؿ ميند ة تتطمب نماذج أخرى مف األنظمة  و أف األنظمة اإلعالمية العربي

 عمي التيامي تصنيفا جديدا يضـ التصنيفات التالية :

، تتضمف المتحركة نسبة إلى نموذج ألتوشؿ لى سماىا نظاـ الصحافة السائرة أوالفئة األو -1

، وقد وليبيا(وىي ذات أنظمة جميورية، سوريا ، السوداف2003عربية)العراؽ قبؿ  أربعة أقطار

نمت أنظمتيا اإلعالمية عبر فترات مف االضطراب السياسي انتيت بالسيطرة عمى اإلعالـ 

، محاولة توجيو اإلعالـ نحو األىداؼ التي يجب التركيز وزة القانوفسائؿ قانونية أو متجابو 

 عمييا.

عودية، الفئة الثانية األنظمة اإلعالمية الموالية تضـ) قطر، اإلمارات العربية ، العربية الس-2

، يتميز ىذا النموذج النظاـ الماركسي في نموذج ألتوشؿىي تعادؿ عماف، فمسطيف، البحريف( و 

الصحؼ في أيدي القطاع الخاص أو األفراد و  ،السياسية عندىا دور بسيط جدازاب كوف األح

يتماشى ىذا النظاـ مع النظرية و  في حيف محطات الراديو في أغمب األحياف تابعة لمدولة،

 . 1السمطوية

السمطوية  مف األنظمة اإلعالمية وىي األكثر ابتعادا عف األنظمة اإلعالميةالفئة الثالثة -3

 ىو  ىذه الفئة يسي فيالنموذج الرئونفوذ الحكومات فييا محدود، و التنوع ية التعبير و تتمتع بحر 

ـ العربي، يمكف إضافة النظاـ اإلعالمي المبناني الذي يمثؿ الصحافة األكثر حرية في العال

 االستقاللية.مف التي تمتمؾ درجة مف التنوع  و اليالكويت والمغرب و 
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ارة عف نموذج جديد ، وىي عبإلعالمية االنتقالية أو المتحولةا تمثؿ األنظمة :الفئة الرابعة-4

تونس والعراؽ تتميز المطبوعات األكثر توزيعا بييمنة ر و األردف والجزائتطور في مصر و 

، الحكومة ا تعود ممكيتيا لألفراد واألحزابالحكومة أو األحزاب السياسية بينما األقؿ توزيع

ىذا النموذج مازاؿ في . و الرقابة الذاتية موجودةو  نيةتفرض سيطرتيا مف خالؿ وسائؿ قانو 

 .1مرحمة تكويف

أف األنظمة اإلعالمية العربية مازالت غامضة ميند عمى تيامي صاحب ىذا التصنيؼ يؤكد    

طبيعة الظروؼ التي  فإف مف جية أخرى ،نظرا لغياب األسس الفكرية التي يمكف أف تستند إلييا

جعمت النظاـ السمطوي يطغى عمى الممارسات اإلعالمية، رغـ بروز مرت بيا البمداف العربية 

ات لكف يبقى النظاـ السمطوي بارزا في يبعض مظاىر السمات الديمقراطية في مرحمة التسعين

 الواقع اإلعالمي .

 :ا  ظم ا       أ  اع -2

د ىذه النظرية أصوليا مف الفكر االفالطوني الذي يرى تستم ا  ظ م ا    ي ا   ط ي:-أ  

في الدولة أىـ محرؾ ومنظـ لمحياة االجتماعية وتفاعؿ مكوناتيا عمى االقؿ، ويجد ىذا المفيـو 

سندا لو في الفكر الماركسي عمى االقؿ في المرحمة االنتقالية. يقوـ ىذا النظاـ عمى فكرة اف 

يطرة السمطة السياسية، باعتبارىا احف وسيمة لتبقيف الراي وسائؿ االعالـ البد اف تكوف تحت س

العاـ مبادئ االشتراكية والصالح العاـ. وترتبط ىذه النظرية بنظـ الحكـ االستبدادية التي ال 
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تؤمف بالديمقراطية وال بالحريات العامة، كما تمثؿ الصحافة فكر النخبة التي تسيطر عمى 

ائيا وكؿ ما يخدـ ىذه الفئة أو الدولة نفسيا، كما تركز االجيزة وتوجو الصحافة و تعكس آر 

 .1عمى الرقابة وسيطرتيا عمى وسائؿ االعالـ المختمفة

كانت ىذه النظرية ظيرت في انجمترا في القرف السادس عشر وتعتمد عمى نظريات افالطوف 

محاكـ أو وميكافيممي، وترى اف الشعب غير جدير باف يتحمؿ المسؤولية أو السمطة فيي ممؾ ل

السمطة التي يشكميا، وتمثؿ ىذه النظرية أقدـ النظريات التي بدأت منذ االتصاؿ الجماىيري مع 

اختراع الطباعة في القرف الخامس عشر، وال تزاؿ تسيطر عمى العديد مف المجتمعات التي 

 .2تتمؾ نظريا بالفمسفة الميبرالي"

 

 ا ق    ا  ي ف   ه  ا   ط    ى     ل ا   م:-

 االعالـ لمجموعة مف القيود مف ابرزىا يمكف ذكر القيود التالية: لقد

تعد مف ابسط القيود، ففي وسع الحكومة أال تمنح الرخصة إال لشخص      ا   ا  ص:-

تطمئف اليو، وال ترتاب في إخالصو ليا ولسياستيا...و قد تطور نظاـ التراخيص في انجمترا في 

ـ تمنح التراخيص لبعض  16اسرة تيودور مثال في القرف  فترة تزيد عف مائتي سنة، فكانت

الفراد االنجميز دوف غيرىـ، و تترؾ اولئؾ االفراد يحتكروف الصحؼ والنشرات وغيرىا مف 
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وسائؿ االعالـ المعروفة، وقد سمؾ الدوؿ االوربية نفس الطريؽ مع االشارة الى انو تولد عف 

كار الذي ظير ىو ايضا في انجمترا في القرف نظاـ التراخيص نظاـ آخر يعرؼ بنظاـ االحت

السابع عشر وقد كثرت االنتقادات الموجية ليذا النظاـ وأكثرىا صدر عف الكنيسة وأصحاب 

 السياسات المخالفة لساسة الحكومة.

ظيرت الحاجة لنظاـ آخر يقـو مقاـ التراخيص أو يعيش بجانبو ونعني بو نظاـ :     ا      -

، حيث اخضعت الدولة الطابعيف والناشريف في مسائؿ السياسة والديف الى الرقابة عمى الصحؼ

عمى كما ينشر خاصة واف عدد المطبوعات  لإلشراؼمف خالؿ تعييف ممثميف  الرقابة الحكومية

كاف محددا. لكف ظيور االحزاب السياسية ادى لفشؿ قيد الرقابة لكوف ىذه االحزاب كانت 

كف ظيور االحزاب السياسية ادى لفشؿ قيد  لديمقراطيةتمارس نشاطاتيا عمى اساس مف ا

، فاقبؿ الناس الرقابة لكوف ىذه االحزاب كانت تمارس نشاطاتيا عمى اساس مف الديمقراطية

بشغؼ كبير عمى قراءة الصحؼ وكاف الحزب الغالب ىو الذي يستأثر بالصحؼ والنشرات التي 

فيما بينيا عمى اف ال ينفرد حزب واحد عمى تصؿ الى القراء، مف ثـ اتفقت االحزاب السياسية 

    .1السيطرة التامة عمى وسائؿ االعالـ الف ذلؾ يقضي عمى بقية االحزاب

حيث كانت الصحؼ تتعرض لتيـ خطيرة مف أخطرىا: تيمة الخيانة  :    ا       ت ا     -

التي تحاط بالكثير مف القيود، وفي الحكومات المعاصرة اضطرت الى تطبيؽ المواد  العظمى
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خاصة بالنسبة لألشخاص الذيف الخاصة بالخيانة والتحريض عمى نطاؽ أوسع مف قبؿ 

  يساعوف العدو أثناء الحرب.

 18نظرا لفشؿ الطرؽ السالفة الذكر أصبحت الحكومات في القرف  ط  ق ا   ال ا     :-

دـ االمواؿ السرية ألصحاب الصحؼ مف اجؿ شراء ذمـ الصحفييف وتضمف انطواء ىؤالء تق

تحت رايتيا والترويج لسياستيا والتأييد الكامؿ ليا حتى تضمف وصوليا لمختمؼ االفراد عبر 

 الجرائد المعروفة والمنتشرة. 

تيا وذلؾ بفرض ضرائب عمى الصحؼ الجريئة مما يدفعيا لتيذيب لغ     ا   ا ب:-

 .191ومحتواىا، وقد سارت الحكومة البريطانية عمى ىذا المنواؿ في النصؼ االوؿ مف ؽ 

 يقـو النظاـ السمطوي عمى مجموعة مف المبادئ مف اىميا:     ئ ا  ظ م ا   ط ي:

 تمتـز الصحافة بتأييد كؿ ما يصدر عف الحكومة ومؤسساتيا والدفاع عف سياسات الحكـ.-

لمعمؿ في الحكومة منحة وامتياز يختص بو الحاكـ مف يشاء مما يتطمب يعد السماح ألي فرد -

 التزاـ الفرد بتأييد نظاـ الحكـ وسياستو.

 يمكف السماح لألفراد بممكية الصحؼ ويظؿ استمرارىا يرتبط برغبة السمطة.-

 .2درجة الحرية الممنوحة يجب اف تكوف مناسبة  وفقا لتقدير السمطة-
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 :  ط يي اط   ا   ظ   ا  ظ ف      ل ا   م ف

تعمؿ في اطار الدولة، و  في ىذا المنظور مثؿ بقية الوسائؿ االخرىتعتبر وسائؿ االعالـ 

مضموف ىذه الوسائؿ يكوف وفقا ألىداؼ السمطة، كما تقـو بتوجيو المناقشة نحو القضايا 

حرؼ عف الدور والمسائؿ في االتجاه الذي يخدـ السمطة المركزية كما تفرض رقابة حتى ال تن

الذي وجدت مف اجمو. فوظيفة وسائؿ االعالـ ىو دعـ وخدمة السمطة والحفاظ عمى الوضع 

 . 1المستقر حفاظا عمى المصالح الخاصة بالسمطة

وفؽ الفكرة القائمة بأف االنساف يميؿ الى  ـو ىذه النظريةتق ا  ظ م ا    ي ا     ا ي:-     

الحرية بطبعو وقد تبمورت ىذه الفكرة عمى فترة طويمة مف التاريخ شيدت خالليا انتشارا كبيرا 

واكب الثورة الصناعية في اوروبا وشجعت عمى ظيور مفاىيـ جديدة في الحرية والديمقراطية. 

ة كطرؼ مستقؿ في اطار االنظمة االخرى فوسائؿ االعالـ وفقا ليذا المنظور تعمؿ بصفة حر 

السياسية و  خاصة منيا النظاـ السياسي حيث تعمؿ وسائؿ االعالـ عمى مراقبة عمؿ السمطة 

 لعب أدوار المعارضة، كما يسمح في ظؿ ىذه االنظمة بإنشاء صحؼ أو استحداث محطات

 تمفزيونية او إذاعية و مف أىـ عوامؿ ظيور حرية االعالـ يمكف ذكر:

العامؿ السياسي: يعتبر االعالـ وسيمة تعبير عف الرأي قد يكوف بينو وبيف النظاـ السياسي -

جة االولى وكانت اوروبا اوؿ مف عانت مف ىذا تناقضا، فحرية االعالـ مشكؿ سياسي بالدر 
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، فمطمب االعالـ وحريتو يرتبط كاف مطمبا  مف  19المشكؿ بصفة حادة حتى أواخر القرف 

 اسية بدرجة اولى.المطالب السي

لممطالبة بحرية الطبع والنشر مثؿ الفيمسوؼ  توجيت جيود الفالسفة آنذاؾ العامؿ الفمسفي:-

ميمتوف االنجميزي الذي كاف يطالب بحرية التعبير حيث صار نداءه مرجعا لكؿ الفالسفة 

يا في والسياسييف. كما اشار الفيمسوؼ الفرنسي روسو ممخصا قانونيا ضمنو آرائو التي شرح

كتابو العقد االجتماعي مطالبا بالمساواة بيف الناس والحرية االجتماعية وقد اصبح ىذا الممخص 

. ويعتبر ىؤالء اف حرية التعبير حؽ طبيعي لالنساف 1789وثيقة أساسية لنشاط الثورة الفرنسية

ما يختمج باعتباره مياؿ لمحؽ ومناصر لو، لذلؾ مف الخطأ اخفاء الحقائؽ وارغامو عمى كتماف 

في نفسو، فحرية التعبير ماىي إال حؽ مف حقوقو يجب اف يتمتع بيا بشكؿ مطمؽ في مصمحتو 

ومصمحة المجتمع، وقد كاف الصراع بيف الحكاـ والمحكوميف والتحمت االفكار الفمسفية بالنشاط 

 .  1السياسي لممطالبة بحرية التعبير وكذا حرية الصحافة

مثاال  19و  18لنيضة االقتصادية في انجمترا خالؿ القرنيف: تعتبر ا العامؿ االقتصادي:- 

رائعا لفائدة الحرية في المجتمع، حيث كاف يطالب الفالسفة بالحرية ورجاؿ االقتصاد، باعتبار 

اف حرية العمؿ شرط أساسي الزدىار النشاط االقتصادي في ظؿ الحرية. فمختمؼ ىذه العوامؿ 

حت حقيقة واقعية وتطور الوضع ليصؿ الى المطالبة ساىمت في ظيور حرية االعالـ وأصب
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وكذا حؽ  الذي البد اف يتمتع بو الصحفي في جمع وانتقاء المعمومات بالحؽ في االعالـ

  .1المواطف في االطالع عمى االخبار واالحداث

 وقد اعتبر ما كويؿ اف النظاـ الميبرالي يقوـ عمى االسس التالية:

 رقابة.النشر: اف يكوف حرا مف أي -

سوؽ الصحافة واالعالـ حرة ومفتوحة الي شخص أو جماعة المتالؾ الصحؼ و وسائؿ -

دارتيا بدوف الحصوؿ عمى رخصة مسبقة مف السمطة.  االعالـ وا 

النقد الموجو لمحكومة أو الى حزب سياسي او مسؤوؿ رسمي يجب اف يكوف محؿ لمعقاب بعد -

 النشر. 

 .ألي معمومات لمنشر بالوسائؿ القانونية عدـ وجود قيود –

رساؿ المعمومات عبر الحدود القومية.-ع  أف ال يكوف أي قيد عمى نقؿ وا 

 .2ؿ الميني داخؿ مؤسساتيـ الصحفيةاليجب أف يتمتع الصحفيوف باالستق-

رى في ىذا المجاؿ االستاذ  ي ا   ؤ     ا        : ظ    ا  ظ م ا    ي ا ق  م   ى -     

محمد عبد الحميد اف ىذه النظرية ال تشكؿ معمما نظريا بقدر ما تعتبر تعديال او تكييفا لمبادئ 

الحية االعالمية وتوجيييا لخدمة المجتمع في اطار أخالقيات الممارسة المينية التي تضمف في 
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. لذلؾ فاف مبادئ ىذه النظرية تمثؿ نياية المطاؼ أسموبا لمعمؿ واداء يخدـ الفرد والمجتمع معا

شعارا لكؿ المجتمعات و النظـ بصرؼ النظر عف الفكر السياسي الذي تنيمي اليو ميما كاف 

  .1مستوى التبايف بيف الشعارات والتطبيؽ في ىذه النظـ والمجتمعات

الحرية كثيرا ما تكوف مصدرا لمشاكؿ، مما يدفع لمتفكير مرة  اف ىذه النظرية مف فكرة  تنطمؽ

خاصة واف الحرية المطمقة اصبحت  ،ف مف خالليا تنظيـ الحريةكاىرى في اىـ االليات التي يم

تمثؿ مشكال خطيرا عمى المجتمع، وانتيى في ذلؾ االمر الى اف الحرية الصحيحة ىي 

ـ، مع االشارة الى اف مفيـو الحرية يختمؼ مف المحدودة بحدود القانوف وحدود الصالح العا

مرحمة تاريخية الى أخرى. وتقـو ىذه النظرية عمى اف الحرية حؽ و واجب ونظاـ ومسؤولية في 

 وقت واحد و يتحقؽ ذلؾ مف خالؿ القياـ بالوظائؼ التالية:

 فتوحة.الم خدمة النظاـ السياسي القائـ وذلؾ عف طريؽ االعالـ مف خالؿ المناقشة الحرة-

 منو قادرا عمى الحكـ.تنوير الجميور بالحقائؽ واالرقاـ تنويرا يجعؿ -

 صيانة مصالح االفراد والجماعات المحافظة عمى سمعة ىؤالء مف خالؿ المراقبة.-

 خدمة القراء مف خالؿ الترويج والتسمية تخفيفا ألعباء الحياة وترويحا عف النفس.-

 المصالح الخاصة. رعاية المصالح العامة وتفضيميا عف-
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ىذه النظرية في امريكا ؼ أوائؿ القرف العشريف ونتجت عف أعماؿ  نشأت      ه ه ا  ظ   :-

كتابات وليـ كنج وجوف ممتوف وغيرىـ مف أعضاء لجنة حرية الصحافة وممف سيروا  كؿ مف

المنحى حتى ، وقد اتبع االنجميز ىذا اقرتيا المؤتمرات العامة عمى وضع آداب مينة الصحافة 

أصبح يطمؽ عمييا اسـ نظرية االنجمو أمريكية وقد نبعت مف تقارير المجنة الممكية البرلمانية 

لشؤوف الصحافة البريطانية واجتمعت لعدة مرات لمنظر في الموضوع، و قد اثمرت ىذه 

ية االجتماعات ما يعرؼ بمجمس الصحافة الذي يعتبر تطبيقا عمميا لنظرية المسئولية االجتماع

 .الصحفية التي تصؼ باالنحراؼ باألعماؿالتنديد - ومف أىـ وظائفو:

التحقيؽ في الشكاوي التي يكتبيا الجميور ضد الصحؼ عندما تتعدى عمى االفراد -

 والجماعات وال تجد الجماعات مف يدافع عنيا.

 انصاؼ المظموميف مف الصحفييف متى ثبتت براءتيـ مف التيـ التي وجيت الييـ.-

 د عمى الشكاوي التي ال تثبت فييا إدانة لمصحافة.الر -

واالمريكية وظيرت أصداء   ذلؾ انتشرت المسؤولية االجتماعية في أغمبية البمداف الغربية بعد

  .1ذلؾ في ىيئة االمـ المتحدة وادى ذلؾ لظيور محاوالت كثيرة في تحديد آداب مينة الصحافة

التعددية والتنوع إال أف تبني الكثير مف الدوؿ ليذا النظاـ وعمى الرغـ مف قياـ ىذا االتجاه عمى 

 االعالمي يتسـ بالخصائص التالية:
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رغـ اتجاه ىذه الدوؿ نحو الديمقراطية والتعددية إال أف السمطة مازالت تنظر الى وسائؿ -

 االعالـ عمى انيا أداة مف أدوات التعبئة لفكر السمطة أو الحزب الحاكـ.

 بيف الممكية العامة والخاصة. مازالت تجمع بيف-

رغـ تعدد الصحؼ إال أنيا مازالت تتحكـ مف خالؿ التشريعات في أشكاؿ الممكية وحدودىا -

 بما يتفؽ مع سياسات الحكومات وأىدافيا.

 تسود في الكثير مف ىذه الدوؿ خصائص النظـ الشمولية رغـ وجود االحزاب.-

بالتشريعات والقوانيف لمحد مف حرية التعبير االحياف تمجأ ىذه الدوؿ الى المناورة في كثير مف -

 تحت شعار عدـ الحاؽ الضرر بالصالح العاـ والمجتمع.

تعتبر أساليب الدعـ المادي المباشر أو غير المباشر أدوات تستخدميا السمطة الحاكمة -

عف  الستمالة الصحؼ أو الوسائؿ االعالمية نحوىا ونحو أفكارىا واتجاىاتيا، وذلؾ بديال

 التشريعات والتوجيات القانونية.

رغـ إلغاء الرقابة لكف الدولة تتدخؿ مف خالؿ التشريعات المختمفة او غيرىا في اختيار -

 .1المسؤوليف عف الصحؼ والوسائؿ االعالمية وتعيينيـ في مراكز القيادة بما يضمف السمطة
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جتماعية وتقترب اكثر مف حيث فيذه النظرية بشكؿ عاـ نظريا تقترب مف نظرية المسؤولية اال  

الممارسة الى صورة النظـ االعالمية السمطوية، ولكف تطور المجتمعات جعؿ مف ىذه النظرية 

 تأخذ أشكاال جديدة في ثوب جديد مع الحفاظ عمى المبادئ القديمة.

 

ييا أصحابيا النظرية االشتراكية ويراىا أعداؤىا صورة يسم  ا   : ا  ظ م ا    ي ا    ا ي:

جديدة مف صور النظرية السمطوية, مف االفكار الرئيسية التي  اسست ليا أفكار ماركس وانجمز 

وما زالت تطبؽ في بعض البمداف  و وضع قواعدىا لينيف وستاليف في االتحاد السوفياتي السابؽ

 يرىما، ويمكف ايجازىا في كوف الطبقة العاممة ىي التي وغ مثؿ كوريا الشمالية و الصيف وكوبا

متمؾ السمطة في المجتمع االشتراكي، وحتى تحتفط ىذه الطبقة بالسمطة والقوة  البد اف تسيطر ت

، لذلؾ البد اف تخضع ىذه عمى وسائؿ االنتاج الفكري التي تشكؿ االعالـ الجزء االكبر منيا

اف  وىـ في االساس أعضاء الحزب الشيوعي.  لعاممةالوسائؿ لسيطرة وكالء ىذه الطبقة ا

المجتمعات االشتراكي تفترض انيا مجتمعات ال طبقية بالتالي ال وجود لصراع الطبقات لذلؾ ال 

ينبغي اف تنشأ وسائؿ االعالـ عمى اساس التعبير عف مصالح متعارضة مما يشكؿ خطرا عمى 

 قاط التالية:المجتمع ولقد حدد لينيف اختصاص الصحافة في الن

 زيادة نجاح واستمرارية النظاـ االشتراكي وبشكؿ خاص دكتاتورية الحزب الشيوعي.-



يكوف استخداـ وسائؿ االتصاؿ ألعضاء الحزب المواليف والمتعصبيف اكثر مف االعضاء -

 تخضع وسائؿ االعالـ لمرقابة الصارمة. –المعتدليف. 

 والعالـ طبقا لممبادئ الشيوعية.اف تقدـ وسائؿ االعالـ رؤية كاممة لممجتمع -

 .1اف الحزب الشيوعي ىومف يممؾ وسائؿ االعالـ مف اجؿ تطويعيا لخدمة االشتراكية-

فدعاة ىذه النظرية يرفضوف الحرية التي جاءت بيا النظرية الميبرالية ويعتبروف انيا شكمية      

ذه السمطة عمى حساب أكثر مما ىي حقيقية فيي تخوؿ لمف بيده السمطة الحؽ في تقوية ى

الضعفاء، و قاـ لينيف بشرح موقفو مف الحرية وحرية االعالـ بتركيز اىتمامو عمى الدعاية 

ودورىا في شرح مبادئ الماركسية وتجنيد الجماىير واستمالتيا لممذىب الماركسي الذي يعتمد 

 :عمى ثالثة أنواع مف النشاطات

بالمفيـو الماركسي ىو عممية نشر الخبر بصفة نشر :و ىو اساس الدعاية فإلعالـ ا   م-1

الخبر بصفة مجردة لتستغمو الدعاية، والخبر الذي تنشره وسائؿ اإلعالـ يسير في اتجاىيف حتى 

 يكوف القادة عمى دراية بشعور الجميور مما يمكنيـ مف توجيو دعايتيـ.

يعتمد عمى نشر أجزاء  وىو ىو اقناع الجميور باتخاذ موقؼ ينطبؽ مع الدعايةا     ض:-2

قامة جدؿ ونقاش واسع حتى يطمع عميو عدد كبير مف الناس، وميمة  مف المعمومات وا 
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المحرض ىو اف يتصؿ ويتكمـ مع الناس ويدعوىـ إلظيار سخطيـ وتأييدىـ كما يستغؿ 

 االحداث واالوضاع ويقود الجماىير وفقا لخطة محددة مسبقا.

ؽ مف عدد قميؿ مف الناس لتمقيف المعمومات ويوجو مف خالؿ االقناع وتنطما      : -3

   . 1العمميات االعالمية والتحريضية ويحد الظروؼ التي يظير فييا رجؿ االعالـ والمحرض

 

 ا  ظ م ا    ي ا     ي:      :

نتيجة لقياـ الثورات التحريرية وحركات االستقالؿ فرض نفسو مفيوـ التنمية في الخطاب 

واالجتماعي عمى المستويات الوطنية والدولية، وفرض تأثيره عمى النظـ االجتماعية السياسي 

 ، منيا نظـ االعالـ التي تحددت ليا سياسات و أىداؼ تخدـ التنمية بصفة عامةفي ىذه الدوؿ

وبدأ مفيـو االعالـ التنموي يفرض نفسو في ىذه المجتمعات. وبشكؿ عاـ يحدد دنيس ماكويؿ 

 ية ليذه النظرية في النقاط التالية:المبادئ الرئيس

 وسائؿ االعالـ يجب أف تخدـ في اطار االىداؼ التنموية سياستيا.-

 حرية وسائؿ االعالـ تظؿ مرىونة باألولويات االقتصادية والحاجات التنموية.-

 يجب اف تعطى وسائؿ االعالـ االىتماـ في محتواىا  بالمغة والثقافة الوطنية.-
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في التغطية االخبارية والمعمومات الى الدوؿ النامية االخرى التي ترتبط   اعطاء االولوية-

  بالدولة جغرافيا أو سياسيا أو ثقافيا.

 حرية الصحفييف تكوف مرىونة بمسؤولياتيـ في جمع المعمومات ونشرىا.-

 حفاظا عمى تحقيؽ االىداؼ التنموية. لمدوؿ حؽ التدخؿ و ممارسة الرقابة والسيطرة-

 في اإلعالـ يجب اف يكوف متاحا لكؿ المواطنيف بما فييـ االقميات تبعا لحاجاتيـ.الحؽ -

 ال يخضع تنظيـ وسائؿ االعالـ الى ومحتواىا لممركزية السياسية أو السيطرة البيروقراطية. -

يجب اف تمتمؾ الجماعات والتنظيمات -تعمؿ وسائؿ االعالـ عمى خدمة جميورىا .-

 ئؿ إعالميا الخاصة.والمجتمعات المحمية وسا

التفاعؿ والمشاركة ؼ اطار محدود افضؿ مف المجاالت الواسعة التي تفتقد الى التفاعؿ في -

 كما حدد ولبر شراـ وظائؼ االعالـ التنموي في النقاط التالية: .1وسائؿ االعالـ الكبيرة

وائؽ التي تواجو وظيفة المراقبة: مف خالؿ اكتشاؼ اآلفاؽ و إعداد التقارير عف األخطار والع-

 المجتمع.

الوظيفة السياسية: تتـ عبر المعمومات حيث يمكف اتخاذ القرارات السياسية والقيادية و أف يتـ -

 اصدار التشريعات.
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