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 .م9191.م9102. السنة اجلامعية           اس نظرايت اإلعالمياملق
 عبد اجلليل بن سامل. األستاذ

 

 تعريف التصال: أولا 
واليت اقتبست أو ترمجت إىل اللغات  -يف اللغات األوروبية COMMUNICATION يعود أصل كلمة

، ومن "الشيء املشرتك"اليت تعين  COMMUNIS إىل جذور الكلمة الالتينية -األخرى وشاعت يف العامل
اجلماعة "اليت كانت تعين يف القرنني العاشر واحلادي عشر  COMMUNE هذه الكلمة اشتقت كلمة

بعد انتزاع احلق يف اإلدارة الذاتية للجماعات يف كل من فرنسا وإيطاليا، قبل أن تكتسب الكلمة املغزى " املدنية
 يف القرن الثامن عشر؛ أما الفعل الالتيين جلذر الكلمة" مونة ابريسكو "السياسي واأليديولوجي فيما عرف بـ 

COMMUNICARE   ومن هذا الفعل اشتق من الالتينية والفرنسية نعت" يذيع أو يشيع "فمعناه 
COMMUNIQUE   أو بيان أو توضيح حكومي" بالغ رمسي"الذي يعين. 

أن االتصال ) تطورها، بل أن بعض الباحثني يرى وميكن وصف االتصال أبنه سر استمرار احلياة على األرض و 
، وعلى الرغم من أن اجلنس البشرى ال ينفرد وحده هبذه الظاهرة، حيث توجد أنواع عديدة من (هو احلياة نفسها

االتصال بني الكائنات احلية، بيد أن االتصال بني البشر شهد تنوعاً يف أساليبه، وتطوراً مذهال يف املراحل التارخيية 
 .ملتأخرةا

فأننا ميكن أن  ( Communication) ومع تعدد التعريفات اليت وضعت من قبل الباحثني ملفهوم االتصال
أن االتصال عملية يتم مبقتضاها تفاعل بني مرسل ومستقبل ورسالة : )نعتمد تعريفا مبسطا وشامال لالتصال هو

معلومات ومنبهات بني األفراد عن قضية، أو معين يف مضامني اجتماعية معينة، ويف هذا التفاعل يتم نقل أفكار و 
هو اإلتصال امليكانيزم الذي من خالله توجد العالقات اإلنسانية وتنمو . يعرف تشارلز كويل( جمرد أو واقع معني

  .وتتطور بواسطة نشر املعلومات

املعلومات وأشكاهلا من جيل ويعرف ابراهيم إمام اإلتصال أبنه حامل العملية االجتماعية الذي يتم من خالله نقل 
  .إىل جيل عن طريق التغيري
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إذ  ( Transmision)بني املرسل واملستقبل، وليس عملية نقل  (Participation)واالتصال عملية مشاركة
أن النقل يعين االنتهاء عند املنبع،أما املشاركة فتعين االزدواج أو التوحد يف الوجود، وهذا هو األقرب إىل العملية 

تصالية، ولذا فأنه ميكن االتفا  على أن االتصال هو عملية مشاركة يف األفكار واملعلومات، عن طريق عمليات اال
إرسال وبث للمعىن، وتوجيه وتسيري له، مث استقبال بكفاءة معينة، خللق استجابة معينة يف وسط اجتماعي 

د على نصف قرن، وحىت الوقت الراهن، على وتتفق أغلب الدراسات اليت تناولت هذا املوضوع، منذ ما يزي.معني
 : تقسيم االتصال إىل أنواع أو مناذج عدة، من أبرزها

، وهذا النوع األخري من (اإلعالمي)االتصال الذايت واالتصال الشخصي واالتصال اجلمعي واالتصال اجلماهريي 
اعي وجها لوجه، وذلك ابستخدام االتصال، وبشكله العصري التقين يتجاوز اللقاء املباشرة، والتفاعل االجتم

وسائل تقنية معقدة ابهظة التكاليف، كالطباعة واإلذاعة املسموعة والتلفزيون والسينما فضال عن منظومة 
 .االتصاالت واملعلومات عرب األقمار االصطناعية،وشبكة اإلنرتنيت

والفكرية للباحثني يف هذا اجملال،  وقد تعددت املفاهيم اليت طرحت لتحديد معىن االتصال بتعدد املدارس العلمية
وبتعدد الزوااي واجلوانب اليت أيخذها هؤالء الباحثون يف االعتبار، عند النظر إىل هذه العملية، فعلى املستوى 

 :العلمي البحثي ميكن القول بوجود مدخلني لتعريف االتصال

 :املدخل األول

مبا يؤدي ( مستقبل)إبرسال رسالة إىل طرف مقابل( مرسل)ينظر إىل االتصال على أنه عملية يقوم فيها طرف أول 
 .إىل أحداث اثر معني على متلقي الرسالة

 :املدخل الثاين

يرى أن االتصال يقوم على تبادل املعاين املوجودة يف الرسائل، واليت من خالهلا يتفاعل األفراد من ذوي الثقافات 
 .، وفهم الرسالةاملختلفة، وذلك من أجل إاتحة الفرصة لتوصيل املعىن

واملدخل األول يهدف إىل تعريف املراحل اليت مير هبا االتصال، ويدرس كل مرحلة على حدة، وهدفها وأتثريها 
 .على عملية االتصال ككل
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واليت تنقسم  أما التعريف الثاين فهو تعريف بناءي أو تركييب، حيث يركز على العناصر الرئيسية املكونة للمعىن،
 :بدورها إىل ثالث جمموعات رئيسية

 .إشارته ورموزه: املوضوع -أ

 .قاريء املوضوع واخلربة الثقافية واالجتماعية اليت كونته، واإلشارات والرموز اليت يستخدمها -ب

 .الوعي بوجود واقع خارجي يرجع إليه املوضوع -ج

لنظر إليه كعملية يتم من خالهلا نقل معلومات أو أفكار ويف ضوء املدخل األول عرف بعض الباحثني االتصال اب
 :معينة بشكل تفاعل من مرسل إىل مستقبل بشكل هادف، ومن مناذج هذه التعريفات

االتصال هو العملية اليت يتم من خالهلا نقل رسالة معينة أو جمموعة من الرسائل من مرسل أو مصدر معني  -1
فهو ذلك النمط من االتصال الذي يتم بني أكثر من شخصني إلمتام العملية إىل مستقبل،أما االتصال اجلماهريي 

 .االتصالية، واليت غالبا ما تقوم هبا املؤسسات أو اهليئات عن طريق رسائل مجاهريية

االتصال هو نقل أو انتقال للمعلومات واألفكار واالجتاهات أو العواطف من شخص أو مجاعة آلخر أو  -2
 .موز معينةآلخرين، من خالل ر 

االتصال يعرف على أنه عملية حتدد الوسائل واهلدف الذي يتصل أو يرتبط ابآلخرين، ويكون من الضروري  -3
 .اهلدف-الوسيلة-العملية:اعتباره تطبيقا لثالثة عناصر

أو خربة،أو أي مضمون اتصايل آخر عرب  االتصال عملية تفاعل بني طرفني من خالل رسالة معينة،فكرة، -4
 .قنوات اتصالية ينبغي أن تتناسب مع مضمون الرسالة بصورة توضح تفاعال مشرتكا فيما بينهما

ويف ضوء املدخل الثاين الذي ينظر إىل االتصال على أنه عملية تبادل معاين يعرف بعض الباحثني االتصال  
ي، حيث أن كاًل من املرسل واملستقبل يشرتكان يف إطار داليل كعملية تتم من خالل االتكاء على وسيط لغو 

 :واحد، حبيث ينظر إىل االتصال هنا على أنه عملية تفاعل رمزي، ومن مناذج هذه التعريفات
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أحدمها مرسل يبدأ احلوار، وما مل يكمل املستقبل احلوار، ال : االتصال تفاعل ابلرموز اللفظية بني طرفني -1
ويقتصر األمر على توجيه اآلراء أو املعلومات، من جانب واحد فقط، دون معرفة نوع  يتحقق االتصال،

 .االستجابة أو التأثري الذي حدث عند املستقبل

بني الشخص الذي يقوم ابملبادرة إبصدار ( متطابقة)االتصال عملية يتم من خالهلا حتقيق معاين مشرتكة  -2
 .من جانب آخرالرسالة من جانب، والشخص الذي يستقبلها 

 :تعريف اإلعالم

. احلياد. ) يعرفه اوتوجروت أبنه التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها ومليوهلا واجتاهاهتا يف الوقت نفسه
 (جتنب التحيز. املوضوعية

  .ويعرفه عبد اللطيف محزة أبنه تزويد اجلمهور ابملعلومات الصحيحة أو احلقائق الواضحة

تلك العملية اإلعالمية اليت تبدأ : و اإلعالم جزء من االتصال، فاالتصال أعم وأمشل، وميكن تعريف اإلعالم أبنه
جتميع : مبعرفة املخرب الصحفي مبعلومات ذات أمهية، أي معلومات جديرة ابلنشر والنقل، مث تتواىل مراحلها

، مث نشرها وإطالقها أو إرساهلا عرب صحيفة أو وكالة أو املعلومات من مصادرها، مث نقلها، والتعاطي معها وحتريرها
 .إذاعة أو حمطة تلفزة إىل طرف معين هبا ومهتم بواثئقها

إذن البد من وجود شخص أو هيئة أو فئة أو مجهور يهتم ابملعلومات فيمنحها أمهية على أمهيتها، ويكون اإلعالم 
 .لومات وبني ميدان نشرها أو بثهاعن تلك العملية اإلعالمية اليت تتم بني ميدان املع

 :عناصر عملية التصال: اثنياا 

إىل ( املرسل)أن النظر إىل االتصال كعملية مشاركة، يعين أن االتصال ال ينتهي مبجرد أن تصل الرسالة من املصدر 
دد أتثري االتصال؛ ، كما يعين أن هناك العديد من العوامل الوسيطة بني الرسالة واملتلقي، مبا حي(املستقبل)املتلقي 

من جهة أخرى فأن كال من املرسل واملتلقي يتحدث عن موضوع معني أو موضوعات معينة فيما يعرف ابلرسالة 
أو الرسائل، ويعكس هذا احلديث ليس فقط مدى معرفة كل منها ابملوضوع أو الرسالة، ولكن أيضا يتأثر مبا لديه 

عية الثقافية، مما يثري لديه ردود فعل معينة جتاه ما يتلقاه من من قيم ومعتقدات، وكذلك ابنتماءاته االجتما
 .معلومات وآراء، وحيدد أيضا مدى أتثره هبذه املعلومات واآلراء
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يف هذا اإلطار املركز تطورت النماذج اليت تشرح وتفسر عملية االتصال بعناصرها املختلفة، حيث ظهر يف البداية 
املرسل والرسالة واملستقبل، ولكن الدراسات اليت : ى أن تلك العناصر هيالنموذج اخلطي أو املباشر الذي ير 

أجريت منذ األربعينيات، من القرن املاضي، بينت مدى قصور ذلك النموذج، وحطمت النظرية القائلة أبن 
 .لوسائل اإلعالم أتثرياً مباشراً على اجلمهور

ثنائية إىل الطبيعة الدائرية، واليت على ضوئها تتكون لقد ظهرت العديد من النماذج واليت تطورت من الطبيعة ال
 :عملية االتصال من ستة عناصر أساسية هي

 املصدر .1
 الرسالة .2
 الوسيلة .3
 (املستقبل)املتلقي  .4
 رجع الصدى أو رد الفعل .5
 التأثري .6

 :وفيما يلي نبذة موجزة عن هذه العناصر

 :(SOURCE)املصدر أو املرسل -1

وقد يكون املصدر فردا أو جمموعة من األفراد وقد يكون مؤسسة أو شركة، وكثريا ما  ويقصد به منشيء الرسالة،
يستخدم املصدر مبعىن القائم ابالتصال، غري أن ما جيدر التنويه إليه هنا أن املصدر ليس ابلضرورة هو القائم 

رر صياغته وحتريره، ابالتصال، فمندوب التلفزيون قد حيصل على خرب معني من موقع األحداث، مث يتوىل احمل
ويقدمه قارئ النشرة إىل اجلمهور، يف هذه احلالة وجدان بعض دراسات االتصال يذهب إىل أن كل من املندوب 
واحملرر وقارئ النشرة مبثابة قائم ابالتصال، وأن اختلف الدور، بينما يذهب نوع آخر من الدراسات إىل أن القائم 

ه بينما يوسع البعض مفهوم القائم ابالتصال ليشمل كل من يشارك يف ابالتصال هو قارئ النشرة فقط، أي أن
 .الرسالة بصورة أو أبخرى، فأن البعض اآلخر يضّيق املفهوم قاصراً إايه على من يقوم ابلدور الواضح للمتلقي
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 :(MESSAGE)الرسالة -2

عاين واألفكار واآلراء اليت تتعلق وهي املعىن أو الفكرة أو احملتوى الذي ينقله املصدر إىل املستقبل، وتتضمن امل
مبوضوعات معينة، يتم التعبري عنها رمزاي سواء ابللغة املنطوقة أو غري املنطوقة، وتتوقف فاعلية االتصال على الفهم 
املشرتك للموضوع واللغة اليت يقدم هبا، فاملصطلحات العلمية واملعادالت الرايضية املعقدة اخلاصة ابلكيمياء احليوية 

، تكون مفهومة بني أستاذ الكيمياء وطالبه، أما إذا حتدث نفس األستاذ عن املوضوع مع طالب اإلعالم مثالً 
واالتصال ال يكون األمر كذلك، فهناك فجوة أو عدم وجود جمال مشرتك للفهم بني املرسل واملستقبل، واملنطق 

اضرون، أو إذا استخدم إمياءات وإشارات نفسه إذا كأن األستاذ يلقي حماضرة بلغة ال يفهمها أو ال يعرفها احل
 .ذات داللة خمتلفة هلم

من جهة أخرى تتوقف فاعلية االتصال على احلجم اإلمجايل للمعلومات املتضمنة يف الرسالة، ومستوى هذه 
املعلومات من حيث البساطة والتعقيد، حيث أن املعلومات إذا كانت قليلة فأهنا قد ال جتيب على تساؤالت 

ي، وال حتيطه علمًا كافيًا مبوضوع الرسالة، األمر الذي جيعلها عرضة للتشويه، أما املعلومات الكثرية فقد املتلق
 .يصعب على املتلقي استيعاهبا وال يقدر جهازه اإلدراكي على الربط بينها

 :(CHANNEL)الوسيلة أو القناة -3

ة من املرسل إىل املستقبل، وختتلف الوسيلة وتعرف أبهنا األداة اليت من خالهلا أو بواسطتها يتم نقل الرسال
ابختالف مستوى االتصال، فهي يف االتصال اجلماهريي تكون الصحيفة أو اجمللة أو اإلذاعة أو التلفزيون، ويف 
االتصال اجلمعي مثل احملاضرة أو خطبة اجلمعة أو املؤمترات تكون امليكرفون، ويف بعض مواقف االتصال اجلمعي 

ألداة مطبوعات أو شرائح أو أفالم فيديو، أما يف االتصال املباشر فأن الوسيلة ال تكون أيضا قد تكون ا
 .وإمنا تكون طبيعية، أي وجها لوجه( صناعية)ميكانيكية 

 RECEIVERاملتلقي أو املستقبل -4

ود يف عملية وهو اجلمهور الذي يتلقى الرسالة االتصالية أو اإلعالمية ويتفاعل معها ويتأثر هبا، وهو اهلدف املقص
االتصال، وال شك أن فهم اجلمهور وخصائصه وظروفه يلعب دورا مهما يف إدراك معىن الرسالة ودرجة أتثريها يف 
عقلية ذلك اجلمهور، وال ميكن أن نتوقع أن اجلمهور يصد  وينصاع تلقائيا للرسالة اإلعالمية، فهو قد يرفضها أو 
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هاته ورغباته، وقد يتخذ بعض اجلمهور موقف الالمباالة من الرسالة يستجيب هلا، إذا كانت تتفق مع ميوله واجتا
 .وال يتفاعل معها

 FEED BACKرجع الصدى أو رد الفعل -5

يتخذ رد الفعل اجتاها عكسيا يف عملية االتصال، وهو ينطلق من املستقبل إىل املرسل، وذلك للتعبري عن موقف 
رفضه ملعناها، وقد أصبح رد الفعل مهما يف تقومي عملية املتلقي من الرسالة ومدى فهمه هلا واستجابته أو 

 .االتصال، حيث يسعى اإلعالميون ملعرفة مدى وصول الرسالة للمتلقي ومدى فهمها واستيعاهبا

 EFFECTIVEالتأثري -6

التأثري مسالة نسبية ومتفاوتة بني شخص وآخر ومجاعة وأخرى، وذلك بعد تلقي الرسالة االتصالية وفهمها، وغالبا 
ما يكون أتثري وسائل االتصال اجلماهريية بطيئًا وليس فوراي، كما يعتقد البعض، وقد يكون أتثري بعض الرسائل 
مؤقتاً وليس دائماً، ومن مث فإن التأثري هو اهلدف النهائي الذي يسعى إليه املرسل وهو النتيجة اليت يتوخى حتقيقها 

 .، األوىل هي تغيري التفكري، واخلطوة الثانية هي تغيري السلوكوتتم عملية التأثري على خطوتني. القائم ابالتصال

 وظائف وسائل اإلعالم: اثلثاا 

أصبح دور وسائل اإلعالم يف اجملتمع مهم وخطري جداً، إىل درجة خصصت مجيع احلكومات أقسامًا ودوائر 
ومن تلك األهداف الداخلية رفع  ووزارات إعالم تتوىل حتقيق أهداف داخلية وخارجية عن طريق تلك الوسائل،

 .مستوى اجلماهري ثقافياً، وتطوير أوضاعها االجتماعية واالقتصادية

أما خارجيًا فمن أهداف دوائر اإلعالم تعريف العامل حبضارة الشعوب ووجهات نظر احلكومات يف املسائل 
 .الدولية

عية وسياسية واقتصادية اهتمت هبا، ومل يقتصر اهتمام احلكومات بوسائل اإلعالم، بل أن مؤسسات اجتما
 .ووجدت أن تلك الوسائل ختدمها وختدم أهدافها وتساعد يف ازدهارها
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وليس أدل على أمهية اإلعالم ووسائله مما أصبح معروفًا يف العامل، من أن الدولة ذات اإلعالم القوي تعترب قوية 
ل، وخباصة تلك اليت وجدت فيه إحدى دعاماهتا وقادرة، فلقد أصبح اإلعالم عاماًل رئيسيا يف نفوذ بعض الدو 

 .الرئيسية، وقدمته على ابقي دعائم الدولة

 وسبب كل ذلك هو أن وسائل اإلعالم مؤثرة يف اجلماهري وفاعلة سلباً أو إجياابً؛ فما هي وظائف تلك الوسائل؟

 :لإلعالم مخس وظائف رئيسية هي

 الوظيفة اإلخبارية .1
 .وتكوين املواقف واالجتاهات التوجيه .2
 .زايدة الثقافة واملعلومات .3
 .تنمية العالقات اإلنسانية وزايدة التماسك االجتماعي .4
 .لرتفيه وتوفري سبل التسلية وقضاء أوقات الفراغ .5
 .اإلعالن والدعاية .6

 :وفيما أييت نوضح هذه الوظائف بنوع من التفصيل

  :الوظيفة اإلخبارية

م اجلماهريية بنقل األحداث والقضااي املهمة، ومتابعة تطوراهتا وانعكاساهتا على اجملتمع، تعين قيام وسائل اإلعال
وذلك لتلبية حاجة اإلنسان الطبيعية ملعرفة البيئة احمليطة به، ومعرفة احلوادث اجلارية من حوله، ويكاد املضمون 

يفرتض أن تقوم بتغطية تلك األحداث  اإلخباري يشكل النسبة الرئيسية السائدة اليوم يف وسائل اإلعالم اليت
 .حبيادية ودقة ومصداقية، لكي حتظى ابحرتام اجلمهور

 :التوجيه وتكوين املواقف والجتاهات

من املتعارف عليه أن املدرسة تتوىل مهمة التوجيه، بعد العائلة، ابعتبار أن الطالب يقضي قسما مهما من حياته 
لكن اجملتمع جبميع مؤسساته األسرية والعائلية واالجتماعية والدينية واالقتصادية له دور كبري يف جمال  فيها؛

 .التوجيه، وتكوين املواقف واالجتاهات اخلاصة بكل فرد
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من هنا تتالقى تلك املؤسسات مع املدرسة يف مهمة التوجيه وتكوين املواقف واالجتاهات، خاصة وأن اجملتمع 
 .الاب، وال يتاح عادة لكل افراد اجملتمع دخول املدارس أو االستمرار يف الدرس والتحصيلليس كله ط

وإذا كانت املدرسة تقوم مبهمتها تلك عن طريق اهليئة التعليمية والكتاب، فأن توجيه اجملتمع ميارس بشكل مباشر 
املادة اإلعالمية مالئمة للجمهور  وغري مباشر على السواء عن طريق وسائل اإلعالم املنتشرة عادة، فكلما كانت

لغة وحمتوى، ازداد أتثريها، فال يعقل مثال أن ختاطب الذين ال جييدون اللغة العربية ابللغة الفصحى، وال الذين 
 .ليس لديهم مستوى ثقايف معني ابملنطق وعلم الكالم واحلجج الفكرية والفلسفية

 :زايدة الثقافة واملعلومات

زايدة ثقافة الفرد بواسطة وسائل اإلعالم، وليس ابلطر  والوسائل األكادميية التعليمية، التثقيف العام هدفه 
والتثقيف العام حيدث يف اإلطار االجتماعي للفرد سواء كأن ذلك بشكل عفوي وعارض أم بشكل خمطط 

 .ومربمج ومقصود

جهة تقدم له ـ بدون أن يكون هو والتثقيف العفوي هو مواجهة دائمة من جانب وسائل اإلعالم للفرد، هذه املوا
املقصود ابلذات ـ معلومات وأفكار وصور وآراء، وهذا حيدث عندما يتجول الطالب يف ساحة ملعب جامعته 
فيفاجأ جبريدة حائط أو بتلفزيون اندي اجلامعة أو ابلالفتات املرفوعة يف أماكن من اجلامعة، وكلها حتمل عبارات 

 .أو متابعتها فتعلق بعض الكلمات يف ذهنه وأيخذ ببعض اآلراء تلفت نظره، فيندفع يف قراءهتا

أما التثقيف املخطط فهو حصيلة وظيفيت التوجيه والتبشري؛ لكن هناك بعض احلاالت تقع يف دائرة التثقيف 
و املخطط كالربامج الزراعية اليت هي عبارة عن حلقات إرشاد للمزارعني يدعون إليها أو تبث إليهم عرب اإلذاعة أ

 .التلفزيون

 :التصال الجتماعي والعالقات البينية

ويعرف االتصال االجتماعي عادة ابالحتكاك املتبادل بني األفراد بعضهم مع بعض، هذا االحتكاك هو نوع من 
 .التعارف االجتماعي يتم عن طريق وسائل اإلعالم اليت تتوىل تعميق الصالت االجتماعية وتنميتها

يوم أخبارا اجتماعية عن األفراد أو اجلماعات أو املؤسسات االجتماعية والثقافية فأهنا  فعندما تقدم الصحف كل
بذلك تكون صلة وصل يومية تنقل أخبار األفراح من مواليد وزجيات، وأخبار األحزان من وفيات وفشل وخسارة، 
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وسيلة لالتصال  وليست صفحة الوالدات والوفيات والشكر بصفحة عابرة وغري مهمة يف الصحف، بل أهنا
 .االجتماعي اليومي بني مجيع فئات اجلماهري

وهناك أمر اثن هو قيام وسائل اإلعالم كلها تقريبا بتعريف الناس ببعض األشخاص البارزين أو الذين هم يف طريق 
 .الشهرة سواء يف جمال السياسة أو الفن أو اجملتمع أو األدب

 :الرتفيه عن اجلمهور وتسليته

إلعالم فيما تقوم به من وظائف مبهمة ملء أوقات الفراغ عند اجلمهور مبا هو مسل ومرفه؛مثل تقوم وسائل ا
 .األبواب املسلية يف الصحف أو الربامج الكوميدية يف التلفزيون

ويف احلالتني أتخذ وسائل اإلعالم يف اعتبارها مبدأ واضحا وهو أن برامج الرتفيه والتسلية ضرورية لراحة اجلمهور 
ه إليها، وحىت يف جمال الرتفيه هناك برامج وأبواب ترفيه موجه ميكن عن طريقها الدعوة إىل بعض املواقف وجلذب

 .ودعم بعض االجتاهات أو حتويرها وحىت تغيريها، وهذا يتطلب ابلطبع أساليب مناسبة من جانب وسائل اإلعالم

 :اإلعالن والدعاية

وسائل اإلعالم بوظيفة اإلعالن عن السلع اجلديدة اليت هتم املواطنني، كما تقوم بدور مهم يف حقول العمل  تقوم
والتجارة عندما تتوىل اإلعالن عن وجود وظائف شاغرة أو وجود موظفني مستعدين للعمل، أو عندما تتوىل 

 .اخل…اإلعالن عن إجراء مناقصة أو وضع التزام موضع التنفيذ

ستطاعت وسائل اإلعالم على تنوعها من صحافة وتلفزيون وإذاعة وسينما، أمام تعقيد احلياة وتعدد ما فيها وهلذا ا
من اخرتاعات وصناعات واكتشافات أن تقوم مبهمة التعريف مبا هو جديد وتقدميه إىل اجلمهور وعرض فوائده 

 .وأسعاره وحسناته بشكل عام

الم، وهي وأن جرى حصرها يف ست وظائف، لكن تبقى هناك هذه هي الوظائف االجتماعية لوسائل اإلع
مهمات تفصيلية أيضا لوسائل اإلعالم تندرج حتت هذه الوظائف، فوسائل اإلعالم يف الواقع أصبحت تقوم مقام 
املعلم واملريب، وحىت األب واألم يف حاالت كثرية، فالربامج الرتبوية واملدرسية وبرامج األطفال وبرامج الطالب 

ها من برامج تبثها وسائل اإلعالم، أمنا تلتقي بوظيفة التثقيف، لكنها تتعدى تلك الوظيفة إىل ما هو أعمق وغري 
وأعم وامشل، إىل درجة ميكن القول معها أن الفرد يولد وينمو قليال حىت تتواله وسائل اإلعالم وترعاه وتقدم إليه ما 
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حياان تقدم إليه ما يسيء إىل منو شخصيته وآرائه، فتنحرف يلزم من تثقيف وتوجيه وترفيه وإعالن وغري ذلك، وأ
 .هبا أو تشوهها

 عناصر العمل الدعائي

 (القبول. الكالم. مهارات االتصال)الشخص الذي يقوم بعملية االتصال  .1
  .وتكون مكتوبة أو مسموعة symbol الرموز .2
  .االنرتنت. اإلذاعة التلفزيون. أداة اإلتصال املباشر .3
  .مستقبل العملية االتصالية الذي يظهر مدى أتثري املادةاجلمهور وهو  .4
  .الذي يسعى إىل حتقيق اهلدف أو املصلحة أو الرسالة اإلقناعية. املنطق الدعائي .5

 نظرايت تفسري العمل الدعائى

 املدرسة الروسية

د وظفت هذه النظرية وق. واليت ترتبط بنظرية رد الفعل للعامل ابفلوف واليت ترى أبن السلوك استجابة ملنبه ما
 .ومل تستهدف فئة بعينها بل هي شاملة لكل اجلماهري. للتالعب ابلقوة االجتماعية

  نظرية التحليل النفسي

هو العمل الدعائي مرتبط ابلعقد اليت  وملخص هذه النظرية. واليت تدين لفرويد يف أهم األفكار اليت استمدت منه
وقد استغلت النازية هذه األفكار حبيث اعتقد بعض علماء النفس أن األقليات تعاين من العقد . توجه السلوك

وقد استهدفت هذه النظرية فئات معينة من اجلماهري كما هو الشأن مع هتلر و   .اليت تشعر الفرد ابلعدائية لآلخر
 .النازية

 ألمريكيةاملدرسة ا

 : وهتدف إىل. واليت استمدت أفكارها من جون ديوي

 .حتقيقيق العملية التثاقفية وتقوية الفرد. اوال 

 .عن طريق الضغط. ترفض إمكانية التحكم يف الفرد. اثنيا  
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  .ارتباط الدعاية ابجلامعة واملكتبة وفروع املعرفة. اثلثا  

 تقسيمات الدعاية  

 وفة تستهدف إعالم الشعوب األخرىدعاية بيضاء علنية مكش   

 .دعاية سوداء خفية هتدف إىل إاثرة البلبلة والفوضى  

  .دعاية رمادية ال ختشى من أن يقف الناس ضدها  

   

 

 

 


